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 المدينة الصناعية االردنية العراقية فرصة 
لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين 

   اتفاقية لدعم إدارة المحمية البحرية وتصميم 
مركز العلوم البحرية بالعقبة

    االنب�ط - �سب�أ ال�سكر 

     ب���ح���ث وزي������ر ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

ال�صناعة  ووزير  ال�صمايل  يو�صف  والتموين 

وامل����ع����ادن ال���ع���راق���ي م��ن��ه��ل اخل���ب���از ال��ي��وم 

واآخ��ر  الثنائية،  ال��ع��اق��ات  تعزيز  االرب��ع��اء 

مب�صروع  املتعلقة  واالج�����راءات  امل�صتجدات 

امل�����ص��رك��ة ب��ن االأردن  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل��دي��ن��ة 

والعراق. 

االت��ف��اق  مت  م��ا  ان  على  ال�صمايل  و���ص��دد 

قوية  ر���ص��ال��ة  ه��و  البلدين  ب��ن  ال��ي��وم  عليه 

الذي  ال�صعبة  ال��ظ��روف  جت��اوز  يف  للتعاون 

االإع��م��ال  ال��ع��امل، وخا�صة جمتمع  بها  مي��ر 

االأردين والعراقي.

 وق������ال ال�������ص���م���ايل يف م����وؤمت����ر ���ص��ح��ف��ي 

م�������ص���رك م����ع اخل����ب����از ان اق����ام����ة امل��دي��ن��ة 

وروؤى  لتوجيهات  ترجمة  ت��اأت��ي  ال�صناعية 

ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن: ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

م�صطفى  العراقي  ال���وزراء  ورئي�س  الثاين 

الكاظمي.

   وا�صار اىل ان اقامة املدينة ال�صناعية  

مباحثات  �صمن  كانت  وال��ع��راق  االردن  بن 

القمة الثاثية االأردنية ��� امل�صرية ��� العراقية 

ال�صناعي  التكامل  تنفيذ  اىل  هدفت  التي 

ال�صماح الي م�صتثمر  اىل  امل�صرك، م�صريا 

من الدول العربية ال�صقيقة وخا�صة م�صر، 

ان يدخل منتوجات هذه املنطقة اىل ال�صوق 

العراقية اواالردنية.

التف��سيل �ص »6«

االنب�ط - جواد اخل�رضي

ب���دع���م م����ن االحت�������اد االأروب�����������ي،  وق��ع��ت 

العقبة االأقت�صادية اخلا�صه  �صلطة منطقة 

اتفاقية  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  وب��رن��ام��ج 

لدعم ادارة حممية العقبة البحرية وو�صع 

 18 الت�صاميم ملجمع العقبة  للعلوم بتاريخ 

اأيار 2022.

وت����اأت����ي ه�����ذه االإت���ف���اق���ي���ه ���ص��م��ن اط����ار 

 )Green Deal( اخل�صراء  االإتفاقيه 

بدعم من االحت��اد االأوروب��ي ل��اردن للعمل 

امل�صتدامة  االقت�صادية  التنمية  تعزيز  على 

مع الركيز على اج��راءات الت�صدي لتاأثري 

والتنمية  االأخ�صر  النمو  ودع��م  املناخ  تغري 

االقت�صادية.

و���ص��رك��ز ه����ذه االإت���ف���اق���ي���ه ع��ل��ى تنفيذ 

امل���وؤ����ص���ر رق����م 8 م���ن االت��ف��اق��ي��ة اخل�����ص��راء 

البحرية  املحمية  وادارة   بان�صاء  املتعلقة 

واإن�صاء مركز العقبة للعلوم.

اأك����د رئ��ي�����س جمل�س  ال�����ص��ي��اق،  ويف ه����ذا 

مفو�صي �صلطة منطقة العقبة االقت�صادية 

اخلا�صه نايف البخيت على اأهمية  التعاون 

امل�صتمر وال�صراكة مع كل من برنامج االأمم 

امل��ت��ح��دة االإمن���ائ���ي  واالحت�����اد االوروب�����ي يف 

منطقة  اط���اق  منذ  البيئة  حماية  جم��ال 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة  

الثاين  امل��ل��ك عبد اهلل  وا���ص��ار ان ج��ال��ة 

وجه  يف عام 2020، اىل احلفاظ على البيئة 

البحرية.

التف��سيل �ص »6«

الخصاونة: اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
 والبنك المركزي ساهمت في تعزيز االستقرار 

المالي والنقدي

 وثيقٌة إسرائيلّيٌة: هكذا هزمت حماس الكيان 
إعالمًيا بـ )أّم المعارك( وبالضربة القاضّية

 االنب�ط- عم�ن

ا���ص��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ص��ر 

ام�س  ال������وزراء  ب��رئ��ا���ص��ة  مكتبه  يف  اخل�����ص��اون��ة 

ال��دويل  النقد  ���ص��ن��دوق  بعثة  رئي�س  االأرب���ع���اء، 

اململكة حاليا  ي��زور  ال��ذي  ل���اأردن، علي عبا�س 

على راأ�س وفد من ال�صندوق.

واأك�����د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���ال ال��ل��ق��اء ال���ذي 

ح�����ص��ره وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال����دويل، 

رئا�صة  ل�����ص��وؤون  دول���ة  ووزي���ر  ال�����ص��ري��دة،  نا�صر 

ال�������وزراء، ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م اجل������ازي، ووزي���ر 

احلكومة  اأن  الع�صع�س،  حممد  الدكتور  املالية 

ما�صية باتخاذ االإجراءات الكفيلة بتعزيز النمو 

االقت�صادي، وا�صتقطاب اال�صتثمارات التي توفر 

فر�س العمل لاأردنين.

اأن  اإىل  ال�����ص��دد  ب��ه��ذا  ال����وزراء  ول��ف��ت رئي�س 

ال��ن��واب  جمل�س  اإىل  قريبا  �صتتقدم  احل��ك��وم��ة 

اال�صتثمارية  ال��ب��ي��ئ��ة  تنظيم  ق��ان��ون  مب�����ص��روع 

تعزيز  يف  �صي�صهم  ال����ذي  االأع���م���ال  ومم��ار���ص��ة 

البيئة اال�صتثمارية،.

التف��سيل �ص »2«

االنب�ط-وك�الت

يف درا�صٍة حتت عنوان: هكذا �صيطرت حركة 

)حما�س( على و�صائل التوا�صل االجتماعّي ، اأّكد 

املوؤّرخ االإ�صرائيلّي، د. هارئيل حوريف، املُخّت�س 

املوؤ�ص�صة  ادع��اء  اإّن  اأّك��د  الفل�صطينّية،  بال�صوؤون 

االأم���ن���ّي���ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي��ة ب�����اأّن ح��رك��ة )ح��م��ا���س( 

االأ�صابيع  يف  االأخ����رية  العمليات  وراء  ت��ِق��ف  مل 

التاأثري  فهم  يف  مهّمًة  ف��ج��وة  تك�صف  املا�صية، 

ب���ه احل���رك���ة يف م�صاحة  ت��ت��م��ّت��ع  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 

الفل�صطينّي،  ال�صعب  ل���دى  االت�����ص��ال  و���ص��ائ��ل 

و�صبل تاأثريها على �صقل الراأي الّعام

ح��م��ا���س اأح��ك��م��ت ���ص��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى و���ص��ائ��ط 

م�صدر  اليوم  ُت�صكِّل  التي  االجتماعّي  التوا�صل 

املعلومات الرئي�صّي جليل ال�صباب الفل�صطينّي

ال��ب��اح��ث ح��وري��ف ت��اب��ع ق��ائ��ًا اإّن���ه يف العقد 

االأخ������ري وب�����ص��ك��ٍل م��ن��ه��ج��يٍّ وخم���ف���يٍّ ���ص��ي��ط��رت 

)ح���م���ا����س( ع���ل���ى م����راك����ز احل�������وار يف و���ص��ائ��ط 

م�صاربها،  خمتلف  على  االجتماعّي  التوا�صل 

��ل ال���ي���وم م�����ص��در  ه����ذه ال���و����ص���ائ���ط ال���ت���ي ُت�����ص��كِّ

الفل�صطينّي،  ال�صاب  الرئي�صّي للجيل  املعلومات 

ال�صيطرة  هذه  اأّن  على  عينه  الوقت  يف  ُم�صّدّدا 

ال�صرعّي وغري  بو�صع حدود  ل�)حما�س(  ت�صمح 

اأجندٍة  ُمبا�صرٍة  ب�صورٍة  تفِر�س  واأْن  ال�صرعّي، 

االأول��وي��ات  �ُصّلم  على  مبا�صرة  ت��وؤّث��ر  اإع��ام��ّي��ة 

ال�صيا�صّي،.

التف��سيل �ص »9«

 السفير النرويجي: االردن يملك نفوذا 
سياسيا أكبر مما يتوقع لبلد بحجمه

 الصين.. الموازنة بين دعم الحق 
الفلسطيني ومصالحها مع إسرائيل؟

االردن يستضيف مؤتمر عالمي 
لصناعة االلعاب االلكترونية 

 الجمارك تطلق برنامح تيسير التجارة 
العالمية بالتعاون مع خبراء من منظمة 

الجمارك العالمية  االنب�ط- عم�ن

 قال ال�صفري الرنويجي يف عمان، اي�صبن 

�صيا�صياً  ن��ف��وذاً  ميتلك  االأردن  ،ان  ليندباك 

م�صابه  ب�صكل  لبلد بحجمه،  يتوقع  اأك��ر مما 

اإىل حد ما للرنويج، وهو �صريك مهم لل�صام 

واال�صتقرار الدولين .

االن������ب������اء  ل�����وك�����ال�����ة  ح������دي������ث  واأك�������������د يف 

االردن����ي����ة)ب����را(، مب��ن��ا���ص��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

لباده، على دور االأردن باعتباره الو�صي على 

يف  واالإ���ص��ام��ي��ة  امل�صيحية  املقد�صة  االأم��اك��ن 

معرا  اال�صتقرار  لتحقيق  وكعامل   ، القد�س 

ع��ن قلق ال��رنوي��ج م��ن ال��ت��ط��ورات االأخ���رية يف 

القد�س وحماوالت حتدي الو�صع الراهن.

واأ����ص���اف ان ال��ب��ل��دي��ن ي��ت��م��ت��ع��ان ب��ع��اق��ات 

ثنائية جيدة و�صداقة وثيقة وتعود عاقاتنا 

الدبلوما�صية.

التف��سيل �ص »3«

االنب�ط-وك�الت

م������ن اأك����������ر داع����������م حل�����رك�����ة ال���ت���ح���ري���ر 

�صريك  اأكر  ثاين  اإىل  بال�صاح،  الفل�صطينية 

ال�صن مفارقة يف  جت��اري الإ�صرائيل، ال جتد 

برغماتية  اأك��ر  اأ�صبحت  بعدما  املعادلة  هذه 

يف عاقاتها الدولية منذ عام 1978، بدال من 

خطها الثوري الذي تبناه زعيمها املوؤ�ص�س ماو 

ت�صي تونغ

فاملوقف ال�صيا�صي لل�صن ما زال اإىل اليوم 

امل��ح��اف��ل  يف  الفل�صطينية  للق�صية  م�����ص��ان��دا 

راأ�صها االأمم املتحدة وجمل�س  الدولية، وعلى 

االأم�������ن، اآخ����ره����ا ت�����ص��ري��ح ل��ل��م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م 

اأبريل/ اخلارجية ال�صينية وانغ وين بن، يف 

اأن الظلم  ال����ذي ���ص��دد ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي،  ن��ي�����ص��ان 

الفل�صطيني(  )ال�صعب  ط��ال  ال��ذي  التاريخي 

اأكر من ن�صف قرن ال يجب اأن ي�صتمر

ال�صينية  اال�صتثمارات  تتدفق  وب��امل��ق��اب��ل، 

قطاع  يف  وكثيف  �صريع  ب�صكل  اإ�صرائيل  على 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا حت���دي���دا، وان��ت��ق��ل��ت م��ن �صفر 

يف  دوالر  م��ل��ي��ار   15 اإىل   ،2000 ع���ام  يف  دوالر 

قطاعات  يف  اال�صتثمارات  ع��ن  ناهيك   ،2011

اأخرى مثل االإن�صاءات واأ�صغال البنية التحتية

بينهما  التجارية  امل��ب��ادالت  ارتفعت  بينما 

من 10 مليارات دوالر يف 2017، اإىل 17.5 مليار 

حجم  �صعف  م��ن  اأك���ر  وه��و   ،2020 يف  دوالر 

ويكاد  دوالر(  مليار   8( اجل��زائ��ر  مع  التجارة 

مليار   19.7( م�صر  مع  التجارة  حجم  يعادل 

دوالر(

التف��سيل �ص »9«

االنب�ط- عم�ن

 

اأح��د  االأردين  االل��ع��اب  خمتر  ي�صت�صيف 

م�صاريع �صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية 

االلكرونية  االلعاب  ل�صناعة  العاملي  املوؤمتر 

Pocket Gamer وذلك �صمن فعاليات 

احل��ادي��ة  االل��ك��رون��ي��ة  االأل��ع��اب  �صناعة  قمة 

االأل��ع��اب  �صانعي  راب��ط��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ع�صر 

االإلكرونية خال �صهر ت�صرين الثاين املقبل. 

الثاين  عبداهلل  امللك  �صندوق  وق��ال مدير 

للتنمية.

التف��سيل �ص »5«

االنب�ط-عم�ن

ل���واء جمارك  التقى م��دي��ر ع��ام اجل��م��ارك 

منظمة  من  خ��راء  الق�صاة،  ج��ال  املهند�س 

اجل��م��ارك ال��ع��امل��ي��ة بح�صور ع���دد م��ن م���دراء 

امل�صرك  التعاون  �ُصبل  تعزيز  بهدف  الدائرة، 

ب��رن��ام��ج تي�صري  وال����دائ����رة يف  امل��ن��ظ��م��ة  ب���ن 

التجارة العاملية.

التف��سيل �ص »4«

االنب�ط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

م��ن  ت��ت��ط��ل��ب  ال�����ص��ح��ف��ي��ة  امل���ه���ن���ي���ة  اإن 

من  كبري  ق��در  على  يكونوا  اأن  ال�صحفين 

ديدن  والنزاهة واحليادية، وهذا  ال�صفافية 

والكثري  و�صحفييها  "االأنباط"  �صحيفة 

طريًقا  يعرفون  ال  الذين  ال�صحفين  من 

واملواطن.  الوطن  ح�صاب  على  للمجامات 

مب�صداقية  ال��واق��ع  نقل  االأ���ص��م��ى  وال��ه��دف 

احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ل��ت��ق��وم  ت��ه��وي��ل،  دون 

ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل��ت��اب��ع��ة واحل����ل وال��درا���ص��ة. 

احلكومي  االأداء  ومتابعة  ر�صد  اإىل  اإ�صافة 

دون توجيه من اأحد.

دولة الرئي�س

امل����ق����دم����ة ع����ن����وان ر����ص���ال���ت���ن���ا وروؤي����ت����ن����ا 

واأه���داف���ن���ا وا���ص��ح��ة، وم���ا ن��ح��ن اإال ���ص��وت 

امل��واط��ن ول�����ص��ان ح��ال��ه وال�����ص��واه��د ك��ث��رية، 

الداخلية  ���ص��واء  ال��ظ��روف؛  ُن��ق��ّدر  اأن��ن��ا  كما 

اإ���ص��اءة، رغم  اأو  دون جت��ري��ح  اخل��ارج��ي��ة  اأو 

كلك قد ال يروق هذا لبع�س من امل�صوؤولن 

وال  ذل��ك  يهمنا  ال  ل��ذا  درجاتهم،  مبختلف 

وامللتزمة عدم  احلرة  ال�صحافة  على  �صبيل 

اإال  املن�صب  ي��رون  ال  م�صوؤولن  من  الر�صا 

امل�����ص��وؤول  ي��رى  ج��اه ووج���اه، على عك�س م��ا 

املن�صب تكليف، فهو يرى يف  الذي يرى يف 

االإ�صاح من  له يف حتقيق  ال�صحافة عوًنا 

خ��ال امل��ت��اب��ع��ة، ع��دا ع��ن دوره امل��ي��داين يف 

امل�صتمرة. املتابعة 

دولة الرئي�س

يت�صع  اأن  دول��ت��ك��م  م���ن  ن��رج��و  ه��ن��ا  م���ن 

���ص��درك��م واأع�������ص���اء ح��ك��وم��ت��ك��م، ل��ك��ل نقد 

بهدف  واملواطن  الوطن  م�صلحة  فيه  بناء 

تاأتي  ال  التي  االإجتماعية  العدالة  حتقيق 

على  مبنية  حكومية  برامج  خ��ال  من  اإال 

وامل�صتدامة،  ال�صمولية  التنمية  ُتعزز  �ص�س 
ُ
اأ

ال�صخ�صية.  وامل�صالح  املكا�صب  ع��ن  بعيًدا 

ب��ع��ي��دة عن  ق�����رارات  اأو  اإج������راءات  اأي����ة  الأن 

على  ال�صلبية  ت��اأث��ريات  له  الوطني،  العمل 

الثقة  ُيفقد  مما  م�صوؤوليتها،  اأو  احلكومات 

بها وي�صع لها اأعداء على امل�صتوى الداخلي 

م�صراعيه  على  الباب  ويفتح  اخل��ارج��ي  اأو 

اأع��داء  يخدمون  وال��ذي��ن  املت�صيدين  اأم���ام 

واأن��ت��م  ك��ث��رية  وال��دالئ��ل  ال�صواهد  ال��وط��ن، 

مّطلعن عليها، خا�صة واأننا نعي�س يف زمن 

وبوقت  وي�صر  �صهولة  بكل  املعلومة  ت��وف��ر 

النظر عن مدى م�صداقيتها  قيا�صي بغ�س 

وقتها.

دولة الرئي�س

�صيا�صية  ظروف  ظل  يف  االآن  نعي�س  اإننا 

خمتلفة  اإج��ت��م��اع��ي��ة  وح���ت���ى  واإق���ت�������ص���ادي���ة 

قبل  اأج��م��ع  ال��ع��امل  يعي�صه  ك��ان  عنا  مت��اًم��ا 

�صراعات  نعي�س  ال��ي��وم  اأك���ر.  اأو  ق��رن  رب��ع 

خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا االإق���ت�������ص���ادي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

وال��ت��ن��اف�����س ال�����ص��ي��اح��ي وامل���ائ���ي وال���زراع���ي 

كل  يحكم  والتعليمي  وال�����ص��ح��ي  وال��ط��ب��ي 

وال��ذي  امل��ت�����ص��ارع  التكنلوجي  ال��ت��ط��ور  ه��ذا 

وه��ذا  واح����دة.  بلحظة  ال��ع��امل  يفتقده  ق��د 

اأن  ذل��ك  يعني  ال  لكن  التوقعات،  قبيل  من 

والتطوير  البناء  نحو  ال�صري  ع��ن  نتوقف 

جميًعا  علينا  االأخرى.  املجتمعات  ومواكبة 

عنا  اأب��ع��د  ه��م  وم��ا  حولنا  م��ا  اإىل  ننظر  اأن 

يف  لديهم  التقدم  م��راح��ل  ون��رى  جغرافًيا 

كافة املجاالت.

دولة الرئي�س

ال ن��ري��د اأق�����وال ب��ل اأف���ع���ال خ��ا���ص��ة واأن 

اخل������ط������وات االإ�����ص����اح����ي����ة وال�������ص���م���ول���ي���ة 

امل�����ص��ت��دام��ة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ب��داي��ة الطريق 

ناأمل منها  التي  املنتمية  االأجيال  بناء  نحو 

يحتاج  وه���ذا  وط��ن��ي،  ب��ن��اء  لبنات  ت��ك��ون  اأن 

ال�صلطات  عليها  تقوم  م�صركة  جهود  اإىل 

ت�صاعد  والتنفيذية،  والق�صائية  الت�صريعية 

ق��ادرون  اأنتم  فهل  االإجن���ازات،  حتقيق  على 

امل���واط���ن؟؟؟.  اإل��ي��ه  ي�صبو  م��ا  حتقيق  على 

ناأمل ذلك..

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

2



املحلي
20   اخلمي�س    19  / 5  / 2022

االنباط- عمان

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

ام�س  ال���وزراء،  برئا�شة  مكتبه  يف  اخل�شاونة، 

العراقي،  وامل��ع��ادن  ال�شناعة  وزي���ر  الأرب���ع���اء، 

ال�شناعة  وزي��ر  بح�شور  اخل��ب��از،  عزيز  منهل 

وال����ت����ج����ارة وال���ت���م���وي���ن، ي���و����ش���ف ال�����ش��م��ايل، 

وال�شفري العراقي يف الأردن، حيدر العذاري.

واأك�������د رئ���ي�������س ال����������وزراء ع���ل���ى ال���ع���اق���ات 

الأردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة والأخ����وي����ة 

وال����ع����راق، واحل����ر�����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

خدمة  ك��اف��ة  امل���ج���الت  يف  بينهما  وال��ت��ك��ام��ل 

مل�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

ينظر  الأردن  اأن  ال����وزراء  رئي�س  اأك���د  كما 

ال�شرتاتيجية  امل�����ش��روع��ات  لتنفيذ  باهتمام 

امل����ن����وي ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب����ني ال���ب���ل���دي���ن، وال����ب����دء 

اأر����س  ع��ل��ى  لتنفيذها  العملية  ب����الإج����راءات 

القت�شادية  امل��دي��ن��ة  م�����ش��روع  ومنها  ال��واق��ع، 

امل�����ش��رتك��ة امل��زم��ع اإق��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى احل����دود بني 

الب�شرة  النفط من  اأنبوب  البلدين، وم�شروع 

امل�����ش��ري��ة،  الأرا����ش���ي  اإىل  ال��ع��ق��ب��ة وم��ن��ه��ا  اإىل 

قيادتي  وروؤى  لتوجيهات  ترجمة  تاأتي  والتي 

البلدين جالة امللك عبداهلل الثاين، ورئي�س 

واآلية  الكاظمي،  م�شطفى  العراقي  ال���وزراء 

والعراق  الأردن  تربط  التي  الثاثي  التعاون 

وم�شر.

وج���دد رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دع��م 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة  الأردن، 

لرت�شيخ الأمن وال�شتقرار يف العراق ال�شقيق 

ملوا�شلة اأداء دوره الفاعل على امل�شتوى العربي 

والإقليمي والدويل.

وط��ل��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ن��ق��ل حت��ي��ات��ه اإىل 

م�شطفى  ال��ع��راق��ي،  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 

الكاظمي، وتطلعه اإىل مزيد من التعاون بني 

البلدين ال�شقيقني.

ال��وزراء من وزير ال�شناعة  وا�شتمع رئي�س 

واملعادن  ال�شناعة  ووزي��ر  والتموين  والتجارة 

ال��ع��راق��ي اإىل اإي��ج��از ح���ول الت��ف��اق ال���ذي مت 

ال��ت��و���ش��ل اإل��ي��ه ال��ي��وم ب��ني اجل��ان��ب��ني، للبدء 

املدينة  م�شروع  لتنفيذ  العملية  ب��الإج��راءات 

الق���ت�������ش���ادي���ة امل�����ش��رتك��ة ع��ل��ى احل������دود بني 

اجلانبني بعد النتهاء من الإجراءات املتعلقة 

ك��اف��ة ب��امل��واف��ق��ات وال���ش��ت��م��اك��ات اخل��ا���ش��ة 

باملنطقة من قبل البلدين.

واأك����د وزي���ر ال�����ش��ن��اع��ة وامل���ع���ادن ال��ع��راق��ي، 

ال����ذي ن��ق��ل حت��ي��ات رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ع��راق��ي 

اأن  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  لرئي�س 

اإىل  الأردن هو العمق احلقيقي للعراق، لفتا 

اأن اإقامة املدينة القت�شادية امل�شرتكة له اأبعاد 

يف  وال�شعبني  ال��ب��ل��دي��ن  ع��ل��ى  �شتعود  وف��وائ��د 

املجالني القت�شادي والجتماعي.

 الخصاونة يلتقي وزير الصناعة والمعادن العراقي

االنباط-عمان

نقل رئي�س الديوان امللكي  الها�شمي يو�شف 

عبداهلل  امللك  جالة  تعازي  العي�شوي  ح�شن 

�شبحية  ب��وف��اة  الفراعنة  ع�شرية  اإىل  ال��ث��اين 

الفراعنة،  �شبحي  امل��رح��وم  اأرم��ل��ة  الفراعنة، 

اأح���م���د  حم���ا����ش���ن  ب����وف����اة  ل�������ش���وي  اآل  واإىل 

القلعاوي، اأرملة املرحوم كامل حممد ل�شوي. 

هاتفيني  ات�شالني  يف  العي�شوي،  واأع���رب   

وموا�شاة  تعازي  عن  الفقيدتني،  اأ�شرتي  مع 

جالة امللك،، �شائا اهلل اأن يتغمدهما بوا�شع 

رحمته

االنباط-عمان

التي  جل�شته  يف  ال������وزراء  جم��ل�����س  اأق����رَّ 

ع��ق��ده��ا ام�����س الأرب����ع����اء، ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س 

ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�����ش��ر اخل�����ش��اون��ة نظام 

للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  جائزة 

عي ل�شنة 2022م. التطوُّ

���ظ���ام، ���ش��ي��ت��مُّ ا���ش��ت��ح��داث  ومب���وج���ب ال���نِّ

باب، لتكرمي املتطّوعني  جائزة يف وزارة ال�شَّ

��زي��ن، حت��م��ل ا���ش��م ���ش��اح��ب ال�����ش��م��ّو  امل��ت��م��يِّ

امللكي، الأمري احل�شني بن عبد اهلل الثاين، 

ويلِّ العهد.

اإىل ت��ر���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة  وت���ه���دف اجل���ائ���زة 

الأردين  امل��ج��ت��م��ع  يف  ع���ي  ال���ت���ط���وُّ ال��ع��م��ل 

امل��واط��ن��ني  ت�شجيع  خ���ال  م��ن  وتنظيمه، 

وتوجيه  ��ة،  ���ش��ال��ت��ط��ّوع��يَّ ب��الأع��م��ال  للقيام 

باب اإليها. طاقات ال�شَّ

كما تهدف اجلائزة اإىل تفعيل امل�شوؤوليَّة 

�������ش���ات، وت���ك���رمي  ��ة ل�����دى امل���وؤ����شَّ امل��ج��ت��م��ع��يَّ

الأعمال  على  القائمة  �شات  واملوؤ�شَّ الأف��راد 

الإيجابي  الأث��ر  وذات  املتميِّزة  التطّوعيَّة 

وت�شجيع  امل�شتدامة،  التَّنمية  عمليَّة  على 

عي  اأ�شحاب الأفكار يف جمال العمل التطوُّ

وو�شع اأفكارهم مو�شع التَّنفيذ.

االنباط-عمان

زار رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك������ان امل�����ش��رتك��ة، 

اأح��م��د احلنيطي،  ال��رك��ن ي��و���ش��ف  ال��ل��واء 

ام�س الأربعاء، مركز التخطيط امل�شرتك 

ا�شتقباله  يف  وك���ان  امل�شتفادة،  وال��درو���س 

مدير املركز، العميد الركن اأحمد املقابلة.

وا����ش���ت���م���ع ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي 

امل��رك��ز، بح�شور  اإي��ج��از ق��دم��ه م��دي��ر  اإىل 

دور  ع��ن  وال���ت���دري���ب،  للعمليات  امل�����ش��اع��د 

العملياتي ومنظومة  التخطيط  املركز يف 

ال�شيا�شيات  ومتابعة  للم�شتقبل  التنبوؤ 

من  وذل���ك  الع�شكرية،  وال�شرتاتيجيات 

خال خلق فريق عمل حمرتف ي�شت�شرف 

وال��ت��ع��اون  بال�شفافية  وي��ت�����ش��م  امل�شتقبل 

والإب���������داع وت���ق���دمي اأف�������ش���ل ال��ت��و���ش��ي��ات 

اللواء  والتقى  ال��ق��رار.  ل�شناع  الع�شكرية 

الركن احلنيطي مرتبات املركز، ونقل لهم 

حتيات جالة القائد الأعلى امللك عبداهلل 

املتميز  بامل�شتوى  اع��ت��زازه  مبدياً  ال��ث��اين، 

واملعنويات العالية التي يتمتعون بها.

ب���اإع���داد  ي��ع��ن��ى  امل���رك���ز  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

امل�شتقبلية  والأمنية  العملياتية  اخلطط 

ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة الأردن�����ي�����ة - اجل��ي�����س 

املركز  م��ع  وبالتن�شيق  واإدام��ت��ه��ا،  العربي 

ودرا�شة  الزم���ات،  واإدارة  لاأمن  الوطني 

ج��م��ي��ع امل��ع�����ش��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ق��وات 

ال�شتجابة  على  القدرة  لتطوير  امل�شلحة 

ط��وي��ل��ة الأم������د ل��ل��ت��ه��دي��دات امل��ح��ت��م��ل��ة، 

وجمع وحتليل املاحظات من امل�شاهدات 

والعمليات الع�شكرية والتمارين الداخلية 

وامل�شرتكة مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة، 

الدرو�س  اإىل  الو�شول  بهدف  واحل���روب، 

امل�شتفادة.

االنباط-برتا

 حتت �شعار »قوة املتاحف«، يحتفل العامل يف 

الثامن ع�شر من اأيار من كل عام باليوم العاملي 

للمتاحف، الذي اأقره املجل�س الدويل للمتاحف 

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  بال�شرتاك 

والعلوم والثقافة )اليون�شكو( منذ عام 1977.

وي��ت��م ال��ت��اأك��ي��د ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى دور املتحف 

يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف ال���ش��ت��دام��ة، وق���درت���ه على 

التجديد والبتكار الرقمي، وتوفري فر�س تعلم 

دائمة لبناء املجتمعات.

)ب��رتا(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  وكالة  وا�شتطلعت 

اآراء ع��دد م��ن الأك��ادمي��ي��ني واخل���راء للوقوف 

يف  املتحف  بتطوير  ترتبط  م�شائل عديدة  على 

ر�شالة  ذات  ثقافية  موؤ�ش�شة  باعتباره  الأردن، 

اقت�شادية  تنموية  واأه����داف  تثقيفية  ت��رب��وي��ة 

واج��ت��م��اع��ي��ة، والك����ر اأه��م��ي��ة م��ن ذل���ك تثبيت 

اأرك���ان الهوية ال��ت��ي تعر ع��ن ت���راث الأردن��ي��ني 

وحا�شرهم وم�شتقبلهم.

الرتاث وبناء الهوية الوطنيةاأ�شتاذ النقو�س 

عمر  الدكتور  ال��ق��دمي  ال�شرق  ول��غ��ات  ال�شامية 

اإىل  ت�شتند  امل��ت��اح��ف  ق��وة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  ال��غ��ول، 

اأن�شئت  التي  الرتاثية  املواقع  �شمن  م�شاهمتها 

بجوارها بالإ�شافة اإىل املرافق ال�شياحية، حيث 

ت�شكل جمتمعة نقطة جذب لتطوير القطاعني 

ال�����ش��ي��اح��ي وال���ث���ق���ايف وخ��ل��ق وظ���ائ���ف م��ب��ا���ش��رة 

للعاملني فيهما.

واأكد الغول الذي ي�شغل موقع مدير مكتبة 

احل�����ش��ني ب��ن ط���ال يف ج��ام��ع��ة ال���ريم���وك، اأن��ه 

رئي�س  مكون  الثقافة  ب��اأن  قناعته  من  انطاقا 

للتوجه  متحم�س  غ��ري  ف��اإن��ه  الوطنية،  للهوية 

الثقايف،  وال����رتاث  ال��ث��ق��ايف  العمل  ت�شليع  نحو 

ق�شه  يف  للمتحف  الأ�شا�شية  القيمة  تبقى  اإذ 

اأو ����ش���رده ح��ك��اي��ة امل���ك���ان ���ش��م��ن اإط�����ار ال���رواي���ة 

الوطنية، حيث يعود على املجتمع بفوائد جمة 

عر ا�شتعرا�شه تاريخ الأردن يف جميع الع�شور.

متحفا  يعد  الأردن«  »متحف  اأن  اإىل  ولفت 

م�شاألتني  فيه  نراعي  اأن  يجب  لكن  ج��دا،  ثريا 

ب��اإظ��ه��ار الإن�������ش���ان يف  ت��ت��ع��ل��ق  م��ه��م��ت��ني، الأوىل 

ي��رتك��ز الق�س  امل��ت��ح��ف��ي، واأن ل  ال��ع��ر���س  ب����وؤرة 

جمرد،  ب�شكل  املباين  على  التاريخي  ال�شرد  اأو 

بحيث يعر�س البيت الرتاثي كجزء من تفاعل 

الإن�شان الأردين مع بيئته وكذلك بالن�شبة اإىل 

معا�شر الزيتون وغريها من املعامل احل�شارية، 

مت�شلة  وه���ي  ب��ال���ش��ت��م��راري��ة  تتمثل  وال��ث��ان��ي��ة 

هذه  يف  الإن�����ش��ان  ع��ا���س  ح��ني  ال�شابقة  بالفكرة 

املنطقة وهو يحاول اأن يتكيف مع البيئة ليوؤمن 

عي�شه ورفاهيته وتوا�شله مع الآخرين.

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى الفراعنة ولصوي 

مجلس الوزراء يقر نظام
 جائزة الحسين بن عبداهلل الثاني 

للعمل التطوعي

الحنيطي يزور مركز التخطيط 
المشترك والدروس المستفادة

 اليوم العالمي للمتاحف.. هوية األردن 
الحضارية وعجلة التنمية

الملكة رانيا العبداهلل تطلع على برامج جمعية سيدات 
عجلون الخيرية

 خالل استقباله رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

الخصاونة: اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي 
ساهمت في تعزيز االستقرار المالي والنقدي 

ولي العهد يطلع على األنظمة المستحدثة في خدمات 
»إدارة الترخيص«

 االنباط-عمان

اط��ل��ع��ت ج��ال��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل ام�س 

خال زيارة اإىل حمافظة عجلون، على عدد من 

عجلون  ���ش��ي��دات  جمعية  تنفذها  ال��ت��ي  ال��رام��ج 

الفقرية  الأ���ش��ر  متكني  م��ب��ادرة  �شمن  اخل��ريي��ة 

وذوي الدخل املحدود املُنفذ يف املحافظة من قبل 

امللكي  الديوان  من  بتمويل  الردن  نهر  موؤ�ش�شة 

الها�شمي.

ويف بداية الزيارة، التقت جالتها مع اأع�شاء 

رئي�شة  م��ن  وا�شتمعت  اجل��م��ع��ي��ة،  اإدارة  جمل�س 

ن���ادي���ا ال��رب�����ش��ي اإىل ���ش��رح ع���ن عمل  اجل��م��ع��ي��ة 

اجلمعية وتاأ�شي�شها وخططها امل�شتقبلية.

 وتهدف اجلمعية اإىل متكني الن�شاء والفتيات 

ال�شحية  امل��ج��الت  يف  وال��ت��اأه��ي��ل  التوعية  ون�شر 

وال��ب��ي��ئ��ي��ة وق�����ش��اي��ا الأ����ش���رة، وه���ي جمعية غري 

ربحية اأ�ش�شت عام 1982.

 والتقت جالتها يف ا�شرتاحة البيت الريفي 

من  امل�شتفيدين  من  مبجموعة  للجمعية  التابع 

برامج اجلمعية، ومبادرة القرو�س الدوارة التي 

تنفذها موؤ�ش�شة نهر الأردن، حيث قامت املوؤ�ش�شة 

الها�شمي  امللكي  ال��دي��وان  م��ن  ومت��وي��ل  بتكليف 

وذوي  ال��ف��ق��رية  الأ����ش���ر  مت��ك��ني  م���ب���ادرة  بتنفيذ 

الدخل املحدود يف عجلون للم�شاهمة يف حت�شني 

الفقرية يف  لاأ�شر  واملعي�شي  القت�شادي  الو�شع 

التمويلية  ال��ن��واف��ذ  توفري  خ��ال  م��ن  املحافظة 

لتاأ�شي�س  ومتكينهم  قدراتهم  وبناء  الأ�شر  لهذه 

توفر  للدخل  م��درة  اإنتاجية  م�شاريع  تطوير  اأو 

ال�شراكة  خال  من  م�شتدامة  دخل  م�شادر  لهم 

مع منظمات املجتمع املحلي الفاعلة يف املحافظة.

 ومت اختيار 10 هيئات حملية خريية وتوقيع 

لكل  متويلية  حم��اف��ظ  وان�����ش��اء  معها  ات��ف��اق��ي��ات 

هيئة بقيمة 59 األف دينار اأردين، وجرى تدريب 

املحفظة  لإدارة  ق��درات��ه��ا  وب���ن���اء  ال��ه��ي��ئ��ات  ت��ل��ك 

امل�شتهدفة. ومت من خال  املناطق  التمويلية يف 

املبادرة تنفيذ 213 م�شروع انتاجي �شغري مدر 

للدخل.

وخال الزيارة، جتولت جالتها يف اجلمعية 

ال��دوارة  القرو�س  مبادرة  منتجات  على  واطلعت 

من  جمموعة  اإىل  وان�شمت  اجلمعية،  ومطبخ 

التي  التدريبية  اجلل�شات  اح���دى  يف  امل�����ش��ارك��ات 

تنفذها اجلمعية.

الأزه���ار  لتن�شيق  حم��ل  يف  جالتها  وتوقفت 

وب��ي��ع ال��ه��داي��ا وا���ش��ت��م��ع��ت م��ن ���ش��اح��ب��ة امل�����ش��روع 

يقني اخلطاطبة عن م�شروعها الذي بداأ يف عام 

خال  من  متويل  على  ح�شلت  حيث   ،2017
املحفظة الإقرا�شية التي مت ان�شاءها يف حمافظة 

عجلون، وا�شتطاعت تطوير م�شروعها وتوفري 3 

فر�س عمل ل�شيدات من املجتمع املحلي.

االنباط- عمان

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

اخل�����ش��اون��ة يف م��ك��ت��ب��ه ب��رئ��ا���ش��ة ال�������وزراء ام�����س 

الأرب���ع���اء، رئ��ي�����س بعثة ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 

لاأردن، علي عبا�س الذي يزور اململكة حاليا على 

راأ�س وفد من ال�شندوق.

واأك������د رئ��ي�����س ال�������وزراء خ����ال ال���ل���ق���اء ال���ذي 

ح�شره وزير التخطيط والتعاون الدويل، نا�شر 

ال���وزراء،  رئا�شة  ل�����ش��وؤون  دول��ة  ووزي���ر  ال�شريدة، 

الدكتور  املالية  ووزير  اجلازي،  ابراهيم  الدكتور 

باتخاذ  ما�شية  احل��ك��وم��ة  اأن  الع�شع�س،  حممد 

القت�شادي،  النمو  بتعزيز  الكفيلة  الإج����راءات 

وا�شتقطاب ال�شتثمارات التي توفر فر�س العمل 

لاأردنيني.

ول��ف��ت رئ��ي�����س ال�����وزراء ب��ه��ذا ال�����ش��دد اإىل اأن 

احل��ك��وم��ة ���ش��ت��ت��ق��دم ق��ري��ب��ا اإىل جم��ل�����س ال��ن��واب 

مب�����ش��روع ق���ان���ون ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ي��ئ��ة ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

وممار�شة الأعمال الذي �شي�شهم يف تعزيز البيئة 

ال�شتثمارية، وا�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات 

اأثر مبا�شر يف تعزيز  املحلية والأجنبية التي لها 

من  احل���د  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 

ال��ب��ط��ال��ة، م���وؤك���دا يف ال���وق���ت ذات����ه ع��ل��ى ال��ت��زام 

احلكومة بال�شراكة احلقيقية مع القطاع اخلا�س 

لتمكينه من لعب دوره ال�شا�س يف م�شرية التنمية 

القت�شادية ودفع عجلة النمو.

اأن الإج��راءات التي اتخذتها  واأكد اخل�شاونة 

كبري  ب�شكل  �شاهمت  امل��رك��زي  والبنك  احلكومة 

يف تعزيز ال�شتقرار املايل والنقدي، لفتا اإىل اأن 

احتياطيات البنك املركزي من العمات الأجنبية 

و�شلت اإىل اأرقام غري م�شبوقة.

وحت���دث رئ��ي�����س ال�����وزراء ع��ن ت��داع��ي��ات اأزم���ة 

وخم��ت��ل��ف  الأردين  الق���ت�������ش���اد  ع���ل���ى  ك�����ورون�����ا 

القطاعات، موؤكدا اأن احلكومة عملت وبال�شراكة 

مع القطاع اخلا�س على احلد من هذه التداعيات 

واآثارها على القطاعات القت�شادية واملواطنني.

الأزم��ة  تاأثريات  اإىل  ال��وزراء  رئي�س  اأ�شار  كما 

الغذائية  امل��واد  اأ�شعار  على  الأوك��ران��ي��ة  الرو�شية 

وال�شلع الأ�شا�شية وارتفاع اأ�شعار النفط.

النقد  ���ش��ن��دوق  بعثة  رئي�س  اأك���د  جهته،  م��ن 

وبف�شل  ا���ش��ت��ط��اع  الأردن  اأن  ل������اأردن،  ال����دويل 

اجل��ه��ود والإج�������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احلكومة 

اململكة  يف  القت�شادي  ال�شتقرار  على  املحافظة 

خال الفرتة املا�شية يف وقت عانت فيه العديد 

اقت�شاداتها  تداعيات كبرية على  ال��دول من  من 

نتيجة تداعيات اأزمة كورونا.

الهيكلية  الإ����ش���اح���ات  ب����اأن  ث��ق��ت��ه  اأك����د  ك��م��ا 

ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا احل��ك��وم��ة الأردن����ي����ة و���ش��اه��م��ت 

اآث��اره��ا  و�شتنعك�س  الق��ت�����ش��ادي  النمو  تعزيز  يف 

ا�شتعداد  اإىل  املواطنني لفتا  على  ايجابي  ب�شكل 

لتجاوز  الأردن  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��وق��وف  ال�����ش��ن��دوق 

التحديات التي تواجهه.

االنباط-عمان

اطلع �شمو الأمري احل�شني بن عبداهلل 

ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، خ���ال زي��ارت��ه ام�س 

اإىل ق�شم ترخي�س �شمال عمان،  الأربعاء، 

امل�شتحدثة،  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  على 

اأف�����ش��ل اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  ال���ه���ادف���ة اإىل 

للمواطنني والت�شهيل عليهم.

ب��ح�����ش��ور  ال���ع���ه���د،  ���ش��م��و ويل  وج������ال 

م��دي��ر الأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن ح�شني 

احل����وامت����ة، يف م���راف���ق ال��ق�����ش��م وم�����ش��ار 

اطلع  كما  املركبة،  داخ��ل  م��ن  الرتخي�س 

على نظام الرتخي�س املتنقل احلائز على 

احلكوميواأ�شاد  للتميز  العربية  اجل��ائ��زة 

ال�شواقني  ترخي�س  اإدارة  بخطة  �شموه 

وامل���رك���ب���ات ل��ارت��ق��اء ب��اخل��دم��ة املُ��ق��دم��ة 

ل��ل��م��واط��ن��ني، ن��اق��ًا اع��ت��زاز ج��ال��ة امللك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات 

على  العام  الأم��ن  ك��وادر  بجهود  امل�شلحة، 

مدار ال�شاعة.

اإي��ج��از  اإىل  ال��ع��ه��د  ويل  �شمو  وا���ش��ت��م��ع 

ال�����ش��واق��ني  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م��دي��ر  ق��ّدم��ه 

اأو�شح  ال��دب��ا���س،  رام��ي  العميد  وامل��رك��ب��ات 

الإدارات  يف  املُ��ت��خ��ذة  الإج������راءات  خ��ال��ه 

املرورية لرفع كفاءة التن�شيق وال�شتجابة 

فيما بينها لإنفاذ ال�شرتاتيجية املرورية.

من جانبه، اأكد اللواء الركن احلوامتة 

ت��ع��م��ل �شمن  ال���ع���ام  الأم�����ن  م��دي��ري��ة  اأن 

ا�شرتاتيجية ت�شرتك بها الإدارات املرورية 

كافة والتي ُتراجع دوما لغايات التطوير.
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االنباط-عمان

     رعى وزير البيئة الدكتور معاويه 

ال���رداي���ده..ام�������س االأرب����ع����اء ، ف��ع��ال��ي��ات 

ال��وط��ن��ي��ة الإدارة  اإط����اق اخل��ط��ة  ح��ف��ل 

 )   2026-2022  ( ل���اأع���وام   ال��ن��ف��اي��ات 

وبت�ساركية  البيئة  وزارة  اأعدتها  والتي 

املعنية  احلكومية  اجلهات  من  ع��دد  مع 

ال�ساأن.... بهذا 

   واأك������د ال�����رداي�����ده...خ�����ال ك��ل��م��ت��ه 

االأردن��ي��ة  احلكومة  اجل��ه��ود  اأهمية  على 

 ، النفايات  اإدارة  قطاع  لتنمية  و�سعيها  

ورفع قدرات العاملني فيه ، اإمياناً منها 

العاملية  البيئية  امل��ب��ادئ  تبني  ب�����س��رورة 

التي تثبت ومع مرور الزمن باأنها طوق 

عنا�سر  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ل�سمان  ال��ن��ج��اة 

ال��ب��ي��ئ��ة ودمي���وم���ة م����واردن����ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

املختلفة.

    واأ���س��ار ال��رداي��ده... اإىل اأن اإط��اق 

ه���ذه اخل��ط��ة ي��ع��د م��ن��ج��زا وط��ن��ي��ا ه��ام��ا 

الوطنية  منجزاتنا  �سل�سلة  اإىل  ي�ساف 

ف��ي��م��ا  ال����ه����ام  ال���ط���اب���ع  ذات   ، االأخ��������رى 

تزامن   ، النفايات  اإدارة  مبو�سوع  يتعلق 

وزارة  كانت   اأخ��رى  برامج  مع  اإطاقها 

وهي   ، حتقيقها  على  عملت  ق��د  البيئة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة  ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ذات 

ال��ع��اق��ة ب�����اإدارة ال��ن��ف��اي��ات ، وال��ت��ي من 

النفايات  القانون االطاري الإدارة  اأهمها 

رقم 16 ل�سنة 2020 .. الذي جاء لتعزيز 

وحتقيق  النفايات  ادارة  هرمية  تنفيذ 

م��ف��ه��وم االإق��ت�����س��اد ال����دائ����ري وحت��دي��د 

م�سوؤوليات اجلهات املخت�سة بذلك، كما 

جاء هذا القانون اليجاد بيئة اإ�ستثمارية 

اىل  باال�سافة  اخلا�س  للقطاع  منا�سبة 

الدارة  الوطني  التخطيط  ا�س�س  و�سع 

ال��ن��ف��اي��ات واحل����د م���ن ظ���اه���رة االل��ق��اء 

تلوثا  ت�سكل  باتت  التي  لها،  الع�سوائي 

ب�سريا  مما اأثر �سلبا على عنا�سر البيئة 

املختلفة والقطاع ال�سياحي يف اململكة.

    وا���س��اف ال��رداي��ده ....ب�����اأن  وزارة 

ال��ب��ي��ئ��ة ق��د ح��ر���س��ة دائ���م���اً وب��ت��وج��ي��ه��ات 

ودع�����م ح���ك���وم���ي ، ع���ل���ى االإط�������اع ع��ل��ى 

ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة يف ه��ذه 

امل���ج���االت ، واالن���ف���ت���اح وب���ن���اء ���س��راك��ات 

ا�سرتاتيجية وطنية واإقليمية ودولية... 

ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ، يف رف����د اخل����رات 

املحلية لتطوير البنية التحتية الازمة 

اإدارة  اململكة  يف  املتولدة  النفايات  الإدارة 

�سليمة بيئياً وحتديدا فيما يتعلق باإعادة 

نقمة...اإميانا  ال  نعمة  لت�سبح  تدويرها 

امل�ستدامة  التنمية  متطلبات  ب���اأن  م��ن��ا 

ا����س���دار خ��ط��ة وط��ن��ي��ة الإدارة  ت��ق��ت�����س��ي 

اال�ستثمار  ت�سجيع  يف  ت�ساهم   ، النفايات 

ف��ي��ه��ا وخ���ل���ق ف���ر����س ع��م��ل خ�������س���راء يف 

احلد  يف  وت�ساهم   ... مراحلها  خمتلف 

م��ن ظ��واه��ر ال��ت��ل��وث ك��اف��ة...م��ن خال 

اجلهات  على  وامل�سوؤوليات  املهام  توزيع 

والتخل�س  االخت�سا�س  �ساحبة  املعنية 

م���ن ظ���اه���رة االزدواج�����ي�����ة يف االإع������داد 

... وبالتايل �سرعة  والتنفيذ فيما بينها 

املناخية  ال��ت��غ��ريات  ملواجهة  اال�ستجابة 

وحت��ق��ي��ق االل��ت��زام��ات ال��وط��ن��ي��ة يف ه��ذا 

اإدارة  املجال وتطبيق املبادئ احلديثة يف 

لاإقت�ساد  تنفيذي  ال��ن��ف��اي��ات...ك��ذراع 

الدائري.

   هذا وقد ا�ستملت فعاليات االفتتاح 

الوزارة الدكتور  اأمني عام  الذي ح�سره 

ب��دوره  ق��دم  ..وال��ذي  اخل�سا�سنه  حممد 

����س���رح���ا م��ف�����س��ا ع����ن م����راح����ل ال��ع��م��ل 

اأ�س�ست  ، وال��ت��ي  اأخل��ط��ة  ل��ه��ذه  واالجن���از 

ملنظومة عمل تاأخذ بعني االعتبار البعد 

البيئي ا�سا�سا لتنفيذ حمورها و مناق�سة 

والهامة،  الرئي�سه  امل��ح��اور  م��ن  العديد 

�سارك فيها خراء وخمت�سني يف جمال 

اإدارة النفايات ومن جهات �سريكة .

 ضبط اعتداءات جديدة
 على المياه في الزرقاء

االنباط- عمان

 / وال�����ري  امل���ي���اه  وزارة  ���س��ب��ط��ت   

االردن  م��ي��اه  و���س��رك��ة  امل��ي��اه  �سلطة 

ال���زرق���اء،  م��ي��اه  وادارة  “مياهنا” 
100 اع��ت��داء ج��دي��د على  اك���ر م��ن 

اخل���ط���وط ال��ن��اق��ل��ة وال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 

م���ن���اط���ق م���ت���ف���رق���ة م����ن حم��اف��ظ��ة 

الزرقاء.

ب��ي��ان �سحفي  ال����وزارة يف  وق��ال��ت 

ال�سبط  عملية  اإن  االأرب���ع���اء،  ام�����س 

ت�����اأت�����ي ����س���م���ن ج����ه����وده����ا الأح����ك����ام 

ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م�������س���ادر امل���ي���اه يف 

بالتن�سيق  اململكة  م��ن��اط��ق  خمتلف 

االم��ن  م��دي��ري��ة  و  امل��ي��اه  �سلطة  م��ع 

ال����ع����ام، ح��ي��ث ت��ب��ني ���س��ح��ب ك��م��ي��ات 

ك���ب���رية م����ن امل����ي����اه ل���ت���زوي���د اح���ي���اء 

ا���س��رتاك��ات على  ب��امل��ي��اه دون  ك��ام��ل��ة 

م������دار ال�������س���اع���ة ومت����دي����د خ��ط��وط 

مل���ن���ازل ب��ط��ري��ق��ة خم��ال��ف��ة وم�����زارع 

ك���ب���رية وت��ع��ب��ئ��ة م�����س��اب��ح ب��ط��ري��ق��ة 

خم��ال��ف��ة ت���ق���وم ب�����س��ح��ب اك����ر م��ن 

ي���وم���ي���ا م��ن  ال�����ف م����رت م��ك��ع��ب   30

للمناطق  املخ�س�سة  امل��ي��اه  ح�س�س 

اأن  ال����وزارة  بينت  التفا�سيل  ويف   .

الرقابة  وح��دة  ل��دى  التفتي�س  ف��رق 

الداخلية يف �سلطة املياه وادارة مياه 

�ساعة   24 ال���  ال��زرق��اء نظمت خ��ال 

املا�سية حمات تفتي�سية يف مناطق 

ال�������س���ل���ي���ل واحل������اب������ات و�����س����روت 

وال��ع��ال��وك وب��ريي��ن و���س��اح��ي��ة مكة 

ح��ي��ث مت �سبط  امل��دي��ن��ة  و���س��اح��ي��ة 

ن��اق��ل��ة  ع���ل���ى خ���ط���وط  اع�����ت�����داء   11

يف ب���ريي���ن ت�����زود م������زارع وم�����س��اب��ح 

بكميات  خم��ال��ف��ة  بطريقة  وم��ن��ازل 

يوميا  م3/  ال��ف   20 على  تزيد  مياه 

ف�����س��ل  ال�������س���اع���ة ومت  م������دار  وع���ل���ى 

االعتداءات مبرافقة كوادر مديرية 

ام�����ن حم���اف���ظ���ة ال�����زرق�����اء واع������داد 

ال�سبوطات اخلا�سة بالوقائع . ويف 

منطقة ال�سليل مت �سبط اعتداءات 

م����ن ن������وع ج����دي����د مت����ت ب�����س��ح��ب 4 

خ���ط���وط رئ��ي�����س��ي��ة م���ن خ���ط ن��اق��ل 

م��ي��اه احل���اب���ات امل�����زود مل��ح��اف��ظ��ات 

العا�سمة والزرقاء ومتديد خطوط 

رئ��ي�����س��ي��ة وف���رع���ي���ة وع���م���ل ���س��ب��ك��ات 

خم���ال���ف���ة ل���ت���زوي���د اح����ي����اء ���س��ك��ن��ي��ة 

بوا�سطة  باملياه   62 ع��دده��ا  وم��ن��ازل 

ان���������س ومل�������س���اف���ة   2 خ����ط����وط ق���ط���ر 

ف��رع��ي��ة  ك���م ومت���دي���د خ���ط���وط   1،5

ا�سرتاكات  دون  ال�ساعة  م��دار  على 

امل���ي���اه  ���س��ل��ط��ة  ع���ل���م  ودون  ر���س��م��ي��ة 

باأكر  امل�سحوبة  الكمية  تقدر  حيث 

ف�سل  ومت  ال�����س��اع��ة  م3/   100 م���ن 

ه���ذه ال�����س��ب��ك��ات واخل��ط��وط واع���داد 

ال�����س��ب��وط��ات اخل��ا���س��ة ب��امل��خ��ال��ف��ني 

ويف  املخت�سة.  للجهات  لتحويلهم 

م��ن��ط��ق��ت��ي ���س��اح��ي��ة م��ك��ة و���س��اح��ي��ة 

اعتداء   20 �سبط  مت  املنورة  املدينة 

وم�سابح  كبرية  م��زارع  ت��زود   7 منها 

1 ان�������س مل��ن��ازل  وا�����س����رتاك����ات ق��ط��ر 

ب��ط��ري��ق��ة خم��ال��ف��ة ت���زوده���ا ب��امل��ي��اه 

ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة م��ن اخل��ط��وط 

الوزارة  واكدت  والرئي�سية.  الناقلة 

اي  بر�سد  ت��ق��وم  تفتي�سية  ف��رق  اأن 

اع��ت��داء وال��ب��ح��ث ع��ن ك��ل م��ن يثبت 

ان ل��ه ع��اق��ة مب��ث��ل ه���ذه االع��م��ال 

وامل����خ����ال����ف����ات ال����ت����ي مت�������س ح���ق���وق 

ب�سكل  ت��وؤث��ر  التي  املائية  املواطنني 

املواطنني  تزويد  انتظام  على  كبري 

مع  بالتعاون  املناطق  هذه  يف  باملياه 

مديرية  خ��ا���س��ة  املخت�سة  اجل��ه��ات 

االم�����ن ال���ع���ام . واه���اب���ت ال������وزارة/ 

���س��ل��ط��ة امل����ي����اه ب��ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني 

واالب��اغ  معها  بالتعاون  اال�ستمرار 

ع���ن ح�����االت ال��ع��ب��ث ب���اخل���ط���وط او 

ارقام  على  عليها  االعتداء  حماولة 

للحفاظ   117116 املجانية  مركزها 

لتجاوز خمتلف  ماء  كل قطرة  على 

املائية. التحديات 

االنباط- عمان

 ق���ال ال�����س��ف��ري ال��روي��ج��ي يف ع��م��ان، 

ميتلك  االأردن  ،ان  ل��ي��ن��دب��اك  اي�����س��ب��ني 

لبلد  ي��ت��وق��ع  مم��ا  اأك���ر  �سيا�سياً  ن��ف��وذاً 

اإىل ح���د م��ا  ب�����س��ك��ل م�����س��اب��ه  ب��ح��ج��م��ه، 

ل���ل���روي���ج، وه����و ���س��ري��ك م��ه��م ل��ل�����س��ام 

الدوليني  واال�ستقرار 

واأك��������د يف ح����دي����ث ل���وك���ال���ة االن����ب����اء 

االردن������ي������ة)ب������رتا(، مب���ن���ا����س���ب���ة ال��ع��ي��د 

االأردن  دور  ع���ل���ى  ل����ب����اده،  ال���وط���ن���ي 

املقد�سة  االأماكن  على  الو�سي  باعتباره 

امل�����س��ي��ح��ي��ة واالإ����س���ام���ي���ة يف ال��ق��د���س ، 

عن  معرا  اال�ستقرار  لتحقيق  وكعامل 

ق��ل��ق ال��روي��ج م��ن ال��ت��ط��ورات االأخ���رية 

الو�سع  ال��ق��د���س وحم����اوالت حت���دي  يف 

الراهن.

واأ�ساف ان البلدين يتمتعان بعاقات 

ث��ن��ائ��ي��ة ج��ي��دة و���س��داق��ة وث��ي��ق��ة وت��ع��ود 

من  اأك���ر  اإىل  الدبلوما�سية  عاقاتنا 

عمان  يف  �سفارتنا  وتعد  عاًما،  خم�سني 

الدبلوما�سية  البعثات  اأكر  من  واحدة 

عاقاتنا  عمق  على  كدليل  الرويجية 

الثنائية الوثيقة يف خمتلف املجاالت.

جم���االت  يف  ت��ع��اون��ن��ا  وقال:” مي��ت��د 

�سيا�سية  روؤي����ة  م���ن  وخم��ت��ل��ف��ة  وا���س��ع��ة 

م�سرتكة لل�سام واحلوار مع مناق�سات 

قوي  تعاون  اإىل  وجادة،  وثيقة  �سيا�سية 

يف ق��ط��اع��ات ع���دي���دة م��ث��ل اال���س��ت��ج��اب��ة 

لاجئني،  االأردن  ال�ست�سافة  االإن�سانية 

الدفاع”  ، وموؤخراً  والطاقة   ، والتعليم 

.

ال��ن��اج��ح��ة  ال����دول����ة  وق�����ال ان زي������ارة 

اإىل  �سونيا  وامللكة  امللك هارالد  جلالة 

ه��ذه  ع���ززت   ،2020 ع��ام  اذار  يف  االأردن 

ال��ع��اق��ة ال��وث��ي��ق��ة وال�����س��داق��ة واأع���ادت 

ت��ع��زي��ز روؤي���ت���ن���ا واأه���داف���ن���ا امل�����س��رتك��ة ، 

ات��ف��اق��ي��ة  ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى  ومت خ��ال��ه��ا 

واأ���س��اف  منتظمة.  �سيا�سية  م�����س��اورات 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  زي��ارة  ان 

اأظ��ه��رت  امل��ا���س��ي،  اآذار  يف  ال��روي��ج  اإىل 

والعاقات  القوي  االهتمام  اأخرى  مرة 

ال����وث����ي����ق����ة احل���ق���ي���ق���ي���ة ع����ل����ى ج��م��ي��ع 

امل�������س���ت���وي���ات، وح�������س���ر ج���ال���ت���ه خ���ال 

زي���ارت���ه ت���دري���ب���ات ع�����س��ك��ري��ة م�����س��رتك��ة 

م�سريا  والرويجية،  االأردن��ي��ة  للقوات 

اىل ان���ه يف ال�����س��ن��وات االأخ�����رية، ط��ورت 

مع  قوًيا  دفاعًيا  تعاوًنا  ا  اأي�سً الرويج 

الإج��راء  اتفاقية  توقيع  اط��ره��ا  االأردن 

م��ث��ل ه����ذه ال���ت���دري���ب���ات امل�����س��رتك��ة بني 

البلدين.

اأن����ه ب��االإ���س��اف��ة اإىل االت�����س��ال  واأك����د 

االأردن  يعتر   ، للغاية  الوثيق  الثنائي 

���ا ����س���ري���ًك���ا م���ه���ًم���ا ل���ل���روي���ج ع��ل��ى  اأي�������سً

كانا  حيث  االأط���راف  متعدد  امل�ستوى 

قوي،  دويل  قانوين  لنظام  ق��وي  موؤيد 

��ا ان ال���روي���ج ح��ال��ًي��ا  وي��ع��زز ه���ذا اأي�����سً

ع�������س���و م���ن���ت���خ���ب يف جم���ل�������س االأم�������ن، 

وال����واق����ع اجل���دي���د يف اأوروب������ا وال��ع��امل 

نت�ساور  اإن��ن��ا  وق��ال  اأوك��ران��ي��ا.  غ��زو  بعد 

ب���ا����س���ت���م���رار وع����ن ك���ث���ب م����ع ���س��رك��ائ��ن��ا 

املتعلقة  والق�سايا  االأم��ور  يف  االأردنيني 

ب��ال�����س��ام واالأم����ن يف ال�����س��رق االأو���س��ط 

اإقليمية  جهة  االأردن  ب�سفة  وال��ع��امل، 

ف���اع���ل���ة م���ه���م���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اال����س���ت���ق���رار 

والو�ساطة. وال�سام 

مر  على  اأث��ب��ت  االأردن  ان  اىل  وا���س��ار 

من  للعديد  ك��رمي  م�سيف  اأن��ه  ال�سنني 

ال��اج��ئ��ني واخ���ره���م ال�����س��وري��ني حيث 

وف���ر االأم�����ان واالأم�����ن مل��ن ه��م يف اأم�����س 

الت�سامن  اإن  اىل  م�سريا  اإليه،  احلاجة 

االأردن  اأظ���ه���ره���ا  ال���ت���ي  واالإن�������س���ان���ي���ة 

النظر  يجب  مهمة  اأمثلة  االإط��ار  بهذا 

اإل��ي��ه��ا يف ه��ذه االأوق����ات، ول��ه��ذا ال�سبب 

، ظ��ل��ت ال��روي��ج ���س��ري��ًك��ا ث��اب��ًت��ا ل���اأردن 

م��ل��ي��ون   200 م����ن  ب����اأك����ر  و����س���اه���م���ت   ،

مل�ساعدة   2013 ع��ام  منذ  اأمريكي  دوالر 

اال�ستقرار.  وحتقيق  االإن�سانية  اجلهود 

وق����ال: ن��ع��ت��ق��د اأن����ه ي��ج��ب ت��وف��ري ح��ي��اة 

ك���رمي���ة ل��اج��ئ��ني ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا من 

ب�سكل خ��ا���س على  رك��زن��ا  ال��ع��ودة، وق��د 

النقد  على  القائمة  ال��ت��دخ��ات  توفري 

، وهو  للتكنولوجيا  املبتكر  واال�ستخدام 

 ، رائ����ًدا  دوًرا  االأردن  ف��ي��ه  يلعب  جم��ال 

املبذولة  اجل��ه��ود  يف  مهًما  ك��ان  وال���ذي 

االإن�سانية  امل�ساعدات  تكون  اأن  ل�سمان 

ف��اع��ل��ة، ك��م��ا ك����ان ال��رتك��ي��ز االأ���س��ا���س��ي 

اإىل  الو�سول  �سمان  هو  لدعمنا  االآخ��ر 

تعليم جيد لاأطفال الاجئني ، الذين 

امل��دار���س  اإىل  ال��و���س��ول  ح��ق  مت منحهم 

االأردن����ي����ة ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ج��ه��ود امل�����س��رتك��ة 

للحكومة االأردنية وال�سركاء الدوليني.

الاجئني  اأزم��ة  الأن  نظًرا  واأ���س��اف: 

ف��ق��د حولنا   ، االأم����د  اأ���س��ب��ح��ت ط��وي��ل��ة 

التنمية  من  ملزيد  دعمنا  وزدنا  تركيزنا 

طويلة االأجل ، مع الرتكيز ب�سكل خا�س 

ب��االإ���س��اف��ة   ، وال��ت��وظ��ي��ف  التعليم  ع��ل��ى 

للفئات  االإن�ساين  الدعم  ا�ستمرار  اإىل 

ا  اأي�سً ندعم  فاإننا  لذلك  �سعفاً،  االأكر 

جهود االأردن نحو االإ�ساح االقت�سادي 

امل�����س��ت��دام وخ��ل��ق ف��ر���س العمل  وال��ن��م��و 

مع البنك الدويل، م�سريا اىل ان وزير 

اخل��ارج��ي��ة ال��روي��ج��ي ���س��دد يف م��وؤمت��ر 

ب��روك�����س��ل االأخ����ري ع��ل��ى اأن ال���روي���ج ال 

لاجئني  الدعم  بتقدمي  ملتزمة  تزال 

االأردن ب�سخاء. الذين ي�ست�سيفهم 

��ا م��ان��ًح��ا  وق����ال ت��ظ��ل ال���روي���ج اأي�����سً

ونحن   ، ل��اأون��روا  االأج���ل  طويل  مهًما 

ل�����س��م��ان  االأردن  م���ع  ك��ث��ب  ع���ن  ن��ع��م��ل 

الفل�سطينيني  احرتام حقوق الاجئني 

العام  ه��ذا  وقمنا  احتياجاتهم  وتلبية 

لدعم  اأك���ر  ب�سكل  م�ساهمتنا  ب���زي���ادة 

االونروا .

حوار  يف  ا  اأي�سً منخرطون  اأننا  وقال 

مع االأردن حول حقوق االإن�سان ، وندعم 

امل��ن��ظ��م��ات وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت�����س��ع��ى اإىل 

واح��رتام  املحلي  امل��دين  املجتمع  تعزيز 

ح��ق��وق االإن�������س���ان يف ال���ب���اد ، وخ��ا���س��ة 

ب��ني اجلن�سني.  امل���راأة وامل�����س��اواة  ح��ق��وق 

وح���ول ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي ق���ال اننا 

وفر�س  اال�ستثمارات  تعزيز  اإىل  نهدف 

العمل يف االأردن ، من خال دعم برنامج 

االق���ت�������س���ادي���ة  ل���اإ����س���اح���ات  االأردن 

وت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ع��اون 

يف جم���ال االب��ت��ك��ار واال���س��ت��ث��م��ارات من 

ال�������س���رك���ات ال���روي���ج���ي���ة، م�������س���ريا اىل 

واال���س��ت��ث��م��ار  ال���ت���ج���ارة  م�����س��ت��وي��ات  ان 

ب����ني ال���ب���ل���دي���ن م���ت���وا����س���ع���ة ت��ق��ل��ي��دي��ا، 

للتو�سع  ك��ب��رية  اإم��ك��ان��ات  ه��ن��اك  ول��ك��ن 

الغاية فقد رافق  والنهو�س بها، ولهذه 

اإىل االأردن  زيارة الدولة للملك هارالد 

جانب  اإىل  كبري  نرويجي  جت��اري  وف��د 

وزي����ر ال��ت��ج��ارة ب��ه��دف زي�����ادة ال��ت��ع��اون 

واالقت�سادي. التجاري 

وع����ر�����س ل���ل���ع���دي���د م����ن ال�������س���رك���ات 

اأن��ه  اىل  م�����س��ريا  االأردن  ال��روي��ج��ي��ة يف 

يف �سهر كانون الثاين املا�سي مت افتتاح 

م�����س��ن��ع اإن����ت����اج ج���دي���د ل�����س��رك��ة ج��وت��ن 

الرويجية يف الزرقاء واأ�سبحت منتجات 

ال�سوق  اإىل  اأق���رب  ع��امل��ًي��ا  ال��رائ��دة  ج��وت��ن 

ل��ل��روي��ج  ان  وق���ال  واالإق��ل��ي��م��ي.  االأردين 

ال�سام  ت��اري��خ��ا ط��وي��ا يف االن��خ��راط يف 

منذ  واإ�سرائيل  فل�سطني  بني  وامل�ساحلة 

اتفاقيات اأو�سلو يف 1993 و 1995 ، وتراأ�س 

ال�����روي�����ج جل���ن���ة االت���������س����ال امل��خ�����س�����س��ة 

اإىل  املقدمة  الدولية  امل�ساعدات  لتن�سيق 

اأ�سا�س  ب��ن��اء  ب��ه��دف  الفل�سطيني  ال�سعب 

فل�سطينية  ل��دول��ة  واق��ت�����س��ادي  موؤ�س�سي 

الو�سع  حت�سني  ان  اىل  م�سريا  م�ستقبلية 

بالن�سبة ل�سكان غزة هو اأولوية اأخرى.

م��ن  االأ����س���ا����س���ي  م��وق��ف��ن��ا  اأن  واأ�����س����اف 

ال��دول��ت��ني  ح���ل  وان  ي��ت��غ��ري  ال�������س���راع مل 

�ساًما  �سيخلق  ال��ذي  هو  عليه  املتفاو�س 

دائ���ًم���ا وم�����س��ت��داًم��ا ب���ني ال��ط��رف��ني ول��ك��ي 

، نعتقد  ال��دول��ت��ني م�����س��ت��داًم��ا  ي��ك��ون ح��ل 

ال���ق���ان���ون  م����ع  ي���ت���م���ا����س���ى  اأن  ي���ج���ب  اأن������ه 

ال������دويل. وب����ني ان ال���روي���ج ح����ذرت من 

ات��خ��اذ اإج����راءات اأح��ادي��ة اجل��ان��ب وان اأي 

مقبول  غري  اأمر  هو  بالقوة  لاأر�س  �سم 

ويتعار�س مع القانون الدويل.

دوًرا  ل�����اأردن  اأن  ب�����س��دة  ن���وؤم���ن  وق����ال 

االأم��اك��ن  على  ال��و���س��ي  ب��اع��ت��ب��اره  رئي�سًيا 

املقد�سة امل�سيحية واالإ�سامية يف القد�س، 

نحن  لذلك  اال�ستقرار  لتحقيق  وكعامل 

القد�س  االأخرية يف  التطورات  قلقون من 

وحماوالت حتدي الو�سع الراهن.

وح����ول ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ل��ل��روي��ج ق��ال 

ب��ي��وم  اي�����ار  م���ن   17 ب�����اده حت��ت��ف��ل يف  ان 

اأك��ر االح��ت��ف��االت يف  اأح��د  الد�ستور، وه��و 

لاأطفال،  م�سريات  هناك  وي��ك��ون  ال��ع��ام، 

النا�س  وج��م��وع  املو�سيقية  ال��ف��رق  وت�سري 

ب��امل��اب�����س ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي مت���اأ ال�����س��وارع 

اأن��ح��اء  وامل���دن يف جميع  ال��ق��رى  يف جميع 

ال��روي��ج  بد�ستور  ال��ي��وم  ونحتفل  ال��ب��اد 

اأق����دم د���س��ت��ور  1814 - وه���و ث���اين  ل��ع��ام 

مكتوب يف العامل

 السفير النرويجي: االردن يملك نفوذا سياسيا أكبر 
مما يتوقع لبلد بحجمه

7 أردنيين بمنحة تربية إعالمية   قبول 
لبنان األميركية في  الجامعة  لدى 

االنباط- عمان

اأكادميية الرتبية االعامية  اأعلنت 

وال��رق��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة االأم���ريك���ي���ة يف 

مبنحتها  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���س��م��اء  ب�����ريوت، 

را���س��ي��ة ع��ن ال��ع��ام احل���ايل، والبالغ  ال��دِّ

عددهم 75 �سخ�سا من خمتلف الدول 

7 اأردنيني. العربية بينهم 

يف  االأردين  االإع������ام  م��ع��ه��د  وق����ال 

اإن االأردن���ي���ني  ب��ي��ان ام�����س االأرب����ع����اء، 

الفوج  يف  وطلبته  املعهد  خريجو  ه��م 

�سيبداأ  الرنامج  واأنَّ   ،13 رقم  احلايل 

ي���وم غ��د اخل��م��ي�����س يف م��ق��ر اجل��ام��ع��ة، 

وعلى مدار 10 اأيَّام.

اإىل  تهدف  االأك��ادمي��ي��ة  اأنَّ  واأ���س��اف 

يف  االعامية  الرتبية  وتعزيز  تطوير 

التدريب  خ��ال  م��ن  العربية  املنطقة 

واأنَّ  امل����ن����اه����ج،  وت����ط����وي����ر  ال�����رتب�����وي 

امل�����س��ارك��ة يف ه��ذا ال��رن��ام��ج ل��ه مكانة 

املجتمعات  اأنَّ  ح��ي��ث  خ��ا���س،  وام��ت��ي��از 

اإعامية  لرتبية  الو�سول  اإىل  بحاجة 

حت��م��ي م��ن وب���اء امل��ع��ل��وم��ات واالأخ��ب��ار 

ائفة. الزَّ

وت�����س��ل ك��ل��ف��ة امل��ن��ح��ة، وف���ق امل��ع��ه��د، 

خ�س  لل�سَّ اأم��ريك��ي  دوالر  اآالف   3 اإىل 

ال���واح���د، وت�����س��م��ل ال��ر���س��وم ال��درا���س��ي��ة 

فر ، حيث حجز  واالإقامة وتكاليف ال�سَّ

الفوج  ال�سبعة مكاًنا لهم يف  االأردنيون 

احلايل.

ي�سعى  املعهد  اأنَّ  اإىل  البيان،  ولفت 

وب�سكل دائم اإىل التَّ�سبيك مع اجلهات 

ب��ي��ة االإع��ام��ي��ة  ك��اف��ة، يف ب��رام��ج ال��رتَّ

ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا، 

حفيني  ال�سَّ م��ن  ق���در  اأك���ر  واإ����س���راك 

ب��ه��ذه  ال��ع��اق��ة  وذوي  واالإع���ام���ي���ني 

املنح.

وق���ال���ت ع��م��ي��دة امل��ع��ه��د، ال��دك��ت��ورة 

ي�سمل  ال��رن��ام��ج  اإنَّ  زي���د،  اأب���و  م��رين��ا 

اأ�ساليب  على  وتطبيقيا  نظريا  جانبا 

ب��ي��ة االإع���ام���ي���ة، ���س��م��ن ب��رن��ام��ج  ال��رتَّ

مكثف ميتد لثماين �ساعات يومًيا.

م رابط التقدمي  وبينت اأنَّ املعهد عمَّ

ع���ل���ى ط����اب����ه وخ���ري���ج���ي���ه ل��ل��ت��ق��دمي 

فريق  م��ن  القبول  وج��اء  املنحة  لهذه 

االأك����ادمي����ي����ة ل���اأ����س���خ���ا����س ال�����س��ب��ع��ة، 

يف  امل�����س��ارك��ني  ع���دد  ي��ك��ون  اأن  متنمية 

للقيمة  ن��ظ��ًرا  اأك���ر،  املقبلة  ال�سنوات 

الكبرية ملثل هذه املنح.

يف  امل���ح���ا����س���ري���ن  اأنَّ  اإىل  ول���ف���ت���ت 

ال��رن��ام��ج، ه��م م��ن اأ���س��ح��اب اخل��رة 

ال��دول��ي��ة ال��ك��ب��رية يف جم���ال ال��رتب��ي��ة 

ع��ل��ى ه��ذه  واأنَّ احل�����س��ول  االإع��ام��ي��ة 

اخلرات مهم جدا ومفيد للم�ساركني 

�سينقلون  ال��ذي  وللمجتمع  اأنف�سهم، 

اإليه ما يكت�سبونه من معارف وخرات 

وجتارب جديدة يف هذا املجال.

 وزير البيئة يفتتح  فعاليات حفل إطالق الخطة الوطنية إلدارة النفايات

المتنقل يستأنف  األطفال   متحف 
الجنوبية جولته في لواء األغوار 

االنباط- عمان

 ا�ستاأنف متحف االأطفال املتنقل جولته 

االأوىل لهذا العام يف لواء االأغوار اجلنوبية 

يف حمافظة الكرك بعد توقفه خال �سهر 

رم�سان املبارك وعطلة عيد الفطر ال�سعيد.

وق�����ال امل��ت��ح��ف يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

االربعاء اإن اجلولة كانت قد بداأت لهذا العام 

24 �سباط املا�سي، ومن املقرر لها اأن جتوب 

حم��اف��ظ��ات اجل���ن���وب م���ن ال��ع��ق��ب��ة وان��ت��ه��اء 

باالأغوار اجلنوبية يف 31 اأيار احلايل.

اأب��واب��ه  املتنقل  االأط��ف��ال  متحف  ويفتح 

خال  جم��اين  ب�سكل  وامل���دار����س  للعائات 

ال�ساالت  يف  فعالياتها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ج��والت��ه 

املحافظات،  يف  املدار�س  وم�سارح  الريا�سية 

العديدة  التعليمية  املحطات  لعر�س  وذلك 

كالقبة  املتحركة؛  حافلته  يف  يحملها  التي 

ال��ف��ل��ك��ي��ة وحم���ط���ة ال���ط���اق���ة م����ن ح��ول��ن��ا 

وحم���ط���ة ال���ف���ن وحم���ط���ة ���س��اح��ة امل��دي��ن��ة، 

ب��ل��غ  ال����ذي����ن  زواره  ب���ه���ا  ي�����س��ت��م��ت��ع  وال����ت����ي 

زائ��ر  ال��ف   340 نحو  االآن  حتى  جمموعهم 

واأ�سارت   .2012 ع��ام  جوالته  انطاقة  منذ 

�سو�سن  االأردن  االأطفال  مديرة عام متحف 

اإىل الروؤية التي انبثقت منها فكرة  الدلق، 

“متحفنا  املتنقل كجزء من مبادرة  املتحف 

التعليمية  التجربة  لنقل  الهادفة  للكل” 

خال  م��ن  التعلم  على  القائمة  التفاعلية 

ك��ل حمافظات  االأط��ف��ال يف  ال��ّل��ع��ب جلميع 

اأية  اأن يحول بينهم وبني ذلك  اململكة دون 

جهود  مثمنة  م��ادي��ة،  اأو  جغرافية  ع��وائ��ق 

املتحف من  �سركاء  للمبادرة من  الداعمني 

القطاعني العام واخلا�س.

وي���ن���درج ب��رن��ام��ج امل��ت��ح��ف امل��ت��ن��ق��ل حتت 

من  امل���دع���وم���ة  للكل”  “متحفنا  م���ب���ادرة 

ت�سعى  والتي  وخا�سة،  حكومية  موؤ�س�سات 

متاحًة  التعليمية  املتحف  جتربة  جعل  اإىل 

حت��ت  ي����ن����درج  ك���م���ا  االأردن.  اأط����ف����ال  ل���ك���ل 

م��ظ��ل��ة ه���ذه امل���ب���ادرة اأي�����س��ا ب��رام��ج زي����ارات 

الغوث  وكالة  ومدار�س  احلكومية  املدار�س 

زي�����ارات اجلمعيات  وب��رن��ام��ج  )االأون��������روا(، 

التابعة لوزارة  اخلريية ودور رعاية االأيتام 

امل��ف��ت��وح��ة،  واالأي�����ام  االج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية 

وب��رن��ام��ج زي�����ارات االأط���ف���ال ذوي االإع��اق��ة 

واملراكز املخت�سة بذوي االإعاقة.
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مو�ضوع اجتماعي يرتدد الكثريون يف طرحه او اخلو�ض فيه.. ووجدت ان 

من واجبي لي�س فقط طرق الباب بعنف.. وامنا فتحه وحماولة القاء النظرة 

على ما يخفيه وراءه..

وذلك بعد ان �صمعت عن اال�صوات احلزينة املخنوقة التي اختباأت خلفه ال 

تدري ماذا ت�صنع..

“دبري  ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ام��رة و���ص��ع��ي��دة وم��ت��اآل��ف��ة ب�صبب  ال��ب��ي��وت  ك��ث��رة ه��ي 

حالك”..

وباملقابل كثرة هي البيوت التي مت تدمرها بنف�س اجلملة..

وما االختالف بني البيتني.. اال بتوظيف اجلملة وطبيعة قائلها ومغزاه..

م�صبق..  ترتيب  اي  ودون  مفاجئ  ب�صكل  يتزاورون  النا�س  كان  ال�صابق..  يف 

وذلك النعدام و�صائل االت�صال وقلة املوا�صالت.. فان ذهب انا�س من قرية او 

مدينة اىل منطقة اخرى.. ومل ي�صتطيعوا العودة يف يومهم.. كانوا يذهبون 

اىل اي بيت من بيوت اأقاربهم او معارفهم.. ويطرقون الباب.. وهم على ثقة 

من الرتحيب بهم ومالقاتهم بكل ب�صا�صة وجه وِطيِب ملقى..

والن الثالجات مل تكن موجودة.. واملونة املخزنة كانت حتتاج اىل عمل جاد 

لكي يتم تقدميها لل�صيوف..

يا  وي��ق��ول..  بها  وينتخي  زوجته  اىل  يذهب  “املعزب”  البيت  رج��ل  فكان 

يبي�س  اهلل  وجهنا..  وبي�صي  حالك”  “دبري  �صيوف..  اجانا  احل��الل..  بنت 

وجهك....

وهنا تظهر املراأة “املعدلة” والتي ت�صتطيع �صنع ا�صياء من ال�صيء القليل.. 

وما هي اال �صاعة من الزمن.. واإال �صيافة ال�صيوف قد جهزت.. وتقدمت لهم 

على اف�صل �صكل وامت حال.. ويقول املعزب حينها “تف�صلوا على ما ق�صم اهلل.. 

اجلود من املوجود”..

“دبري  جملة  ات��ت  اي��ن  م��ن  اب��ني  حتى  ال�����ص��ورة..  ب��ه��ذه  حديثي  افتتحت 

تبعاتها.. هي  وما  فيها..  املق�صود  وما  حالك”.. 

االجتماعية..  امل�صاكل  من  الكثر  �صمعنا  هذه..  ايامنا  يف  ال�صديد  لال�صف 

وامل�صائب اال�صرية.. �صببها الرئي�صي هذه اجلملة..

االحيان  بع�س  لها والأوالده��ا وحتى يف  املتطلبات  بع�س  املراأة  فحني حتتاج 

يقول  ا�صباههم..  حتى  او  ال��رج��ال  اق��ول  وال  ال��ذك��ور  بع�س  ان  جتد  لبيتها.. 

لزوجته “دبري حالك”..

فكيف  العاملة..  غر  الزوجة  على  البو�صلة  اوج��ه  ان  واح��اول  اق��ول  وهنا 

حالها؟!.. �صتدبر 

ان  ولكن  امل�صاعدة..  منهم  وتطلب  باهلها..  ت�صتعني  االحيان  من  كثر  يف 

مات االب وتزوج االخوان.. او كانت اأحوالهم املادية بالكاد تفي احتياجاتهم.. 

وابتعد ال�صند.. فكيف لهذه املراأة ان تدبر حالها؟!..

اىل  الن�صاء  من  بالكثر  ادت  والتي  املاأ�صاوية  الق�ص�س  من  الكثر  �صمعت 

التي  الديون  لكرثة  م�صرهن  ال�صجن  كان  من  فمنهن  احد..  ت�صر  ال  ماآالت 

وت��در���ص��ه��م  تن�صئتهم  ع��ل��ى  وي��ق��م��ن  اب��ن��ائ��ه��ن..  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ��ن  ل��ك��ي  حتملنها 

وابعادهم عن مواطن الف�صاد واالف�صاد..

ومنهن من كانت الرذيلة طريقها الذي ا�صعفها يف غفلة ِمن تفعيل عقلها.. 

ٍة من زوجها.. ونذالٍة وِخ�صَّ

ميتهنون  والذين  ح��االت..  لهكذا  الب�صرية  الثعالب  واقتنا�س  ترب�س  مع 

ا�صطيادهن بال�صكل التدريجي.. والذي ال يثر ريبة فري�صته يف البدايات..

االمر الذي �صت�صبح عودتهن عن هذا الطريق �صبه م�صتحيلة.. فقد �صلكنه 

وان  بد  فال  الطريق..  لهذا  واح��رتف  امتهان  وع��دم  وغباء  و�صذاجة  بطيبة 

تكرثرُ عليهن امل�صتم�صكات.. وال يجدن مفر من الوقوع يف الكثر من االحيان 

النجاة  عن  مغلقة  االب��واب  وت�صبح  امل�صائب  فتتعاظم  االب��ت��زاز..  تاأثر  حتت 

وال�صيء اجليد �صيئا ف�صيئا.. وحينها ال منا�س من اال�صتمرار..

واملوؤ�صف جدا.. ان هوؤالء الذكور.. يرون باأم اعينهم التغيرات التي تظهر 

خاطرهم  يكلفون  وال  م��ت��ك��رر..  وغ��ي��اب  وم��اأك��ل  ملب�س  م��ن  زوج��ات��ه��م..  على 

�صوؤالهن من اين لك هذا.. فهم متنفعون وم�صتفيدون..

اذابتها  يف  ال�صبب  ه��م  ك��ان��وا  ال��ت��ي  كرامتهم  مي�س  ���ص��يء  اي  يظهر  وح��ني 

وموتها.. جتدهم يرُزِبدون ويرُرِعدو ويتوعدون.. وين�صون او باالأحرى يتنا�صون 

حني قالوا لها “دبري حالك”..

امر  اىل  تنقادي  ال  زوج���ة..  او  اأم��اً  او  اختا  او  بنتا  ان��ث��ى..  كل  اىل  ر�صالتي 

الذكور الذين ابتلينت بهم حني يقولون “دبري حالك”.. وانت ال متلكني ان 

�صحيح وقومي.. حالك” ب�صكل  “تدبري 
ِم��ن حولك..  ال��رج��ال-  لي�س  -واك��رر  ال��ذك��ور  كل  ب��ان  اليقني  علم  واعلمي 

ميتوا  االخ��ري��ن..  واإم��ك��ان��ي��ات  واآه���ات  اك��ت��اف  “مت�صعبطة” على  ك��ائ��ن��ات  ه��م 

امل�صاعر النبيلة.. يتخلون عن االآخر عندما يِجد اجلد.. ويعطونك من الريق 

انتهت  ان  والغلظة  العبو�س  منهم  وجتدين  م�صلحة..  لهم  كانت  ان  ح��الوة 

م�صاحلهم..

محمود الدباس

»دبري حاِلك«.. تأخذنا ما 
بين بياض الوجه وسواده..

اخلمي�س  19 / 5 / 2022 

 البحوث الزراعية يعقد مؤتمر إقليمي حول تمكين الشباب

االنباط- عّمان

ال���ت���ق���ت ���ص��م��و االأم��������رة دان������ا ف���را����س 

الوطنّية  اجلمعّية  اإدارة  جمل�س  رئي�صة 

منظمة  و�صفرة  البرتا،  على  للمحافظة 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم 

للرتاث  احل�صنة  للنوايا  “اليون�صكو” 
ال�صياحة  جلنة  االأرب��ع��اء،  ام�س  الثقايف، 

وال�������رتاث يف جم��ل�����س االأع�����ي�����ان، وذل����ك 

الط����الع ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ال���واق���ع ال��رتاث��ي 

وال�صياحي يف االأردن.

وع��ر���ص��ت ���ص��م��و االأم�����رة دان����ا ف��را���س 

واالأن�����ص��ط��ة  امل��ن��ج��زات  اأه���م  ع��ن  ا  ملخ�صً

منذ  تاأ�ص�صت  التي  للجمعية،  وامل�صاريع 

نهج  وت��ع��زي��ز  ت�صجيع  ب��ه��دف  ع���اًم���ا،   30

الثقايف  ال��رتاث  ملواقع  امل�صتدامة  االإدارة 

م����ن خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ م�������ص���اري���ع م���ت���ع���ددة 

على  احلفاظ  تعزيز  اإىل  تهدف  االأوج��ه، 

ال��ّري��ة،  ال���رتاث العاملي واحل��ي��اة  م��واق��ع 

وت���ع���زي���ز اأف�������ص���ل امل���م���ار����ص���ات يف جم���ال 

والطبيعي  الثقايف  ال��رتاث  على  احلفاظ 

لل�صناعات  ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

الثقافية كم�صدر دخل يدعم ال�صياحة.

اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ����ص���م���وه���ا  واأو������ص�����ح�����ت 

تعليمي  ب��رن��ام��ج  اأول  تنفيذ  على  عملت 

لتعليم  ي���ه���دف  ����ص���ام���ل،  ت���وع���وي  ث���ق���ايف 

وت��وع��ي��ة االأط����ف����ال م���ن ع��م��ر 7 ���ص��ن��وات 

18 ع���اًم���ا ب��ك��ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��ي��م  وح���ت���ى 

عليه،  املحافظة  وكيفية  الثقايف،  الرتاث 

واالإرث  ال���رتاث���ي���ة  ب��ال��ق��ي��م  وال���ت���ع���ري���ف 

بها كجزء  االأردن��ي��ة واالع��ت��زاز  وال��ه��وي��ة 

جرى  اأنه  مبينة  احلقيقية،  املواطنة  من 

تنفيذ الرنامج يف 8 حمافظات، وا�صتفاد 

منه 3 اآالف طالب وطالبة.

العني  اللجنة  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 

اللقاء  خالل  القطامني،  ن�صال  الدكتور 

ال����ذي ج���رى ب����دار جم��ل�����س االأع���ي���ان، اإن 

االأردن  وال���رتاث���ي يف  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع 

ي���ح���ت���ل م���ك���ان���ة ب�������ارزة ب����ني ال���ق���ط���اع���ات 

راف��دا  يعد  حيث  املختلفة،  االقت�صادية 

اأ���ص��ا���ص��ي��ا ل��الق��ت�����ص��اد ال���وط���ن���ي، ول��دي��ه 

ال���ق���درة ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ���ص��ام��ل��ة يف اأرج�����اء 

ال����وط����ن، م����ن خ�����الل ت�����ص��غ��ي��ل االأي������دي 

االأردنية. العاملة 

اأع���داد زوار  ال��زي��ادة يف  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

امل��م��ل��ك��ة واالرت�����ف�����اع امل��ت��ح��ق��ق ب��ال��دخ��ل 

ال�������ص���ي���اح���ي ج������اء ن���ت���ي���ج���ة االإج�����������راءات 

ال��ت��خ��ف��ي��ف��ي��ة، ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة 

بعد  ال�صفر،  قيود  على  االأخ��رة  ب��االآون��ة 

عدة قيود فر�صتها جائحة كورونا.

م���ن ج��ان��ب��ه��م، اأ�����ص����اد االأع����ي����ان ب���دور 

ال����رتاث ون�صر  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة 

ال��رتاث  م�صادر  اإدارة  وتوحيد  التوعية، 

الدخل  يف  القطاع  م�صاهمة  ن�صبة  لرفع 

املوارد  وتنوع  وتنمية  الوطني،  االجمايل 

الرتاثية وترويجها حمليا وعامليا.

االنباط-عمان

اف��ت��ت��ح وزي�����ر ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���س 

اإقليمية  عمل  ور�صة  احلنيفات  خالد 

حول “متكني ال�صباب يف ظل ظروف 

التغر املناخي” والذي ينفذه املركز 

�صمن  ال��زراع��ي��ة،  للبحوث  ال��وط��ن��ي 

للتنمية  اخل�صراء  امل��ه��ارات  م�صروع 

امل�������ص���ت���دام���ة وامل����م����ول م����ن ب��رن��ام��ج 

ال��ت��ع��اون ع��ر احل���دود ل���دول حو�س 

املتو�صط.

باملركز  اع���ت���زازه  احل��ن��ي��ف��ات  واأك����د 

ال��ذراع  ال��زراع��ي��ة،  للبحوث  الوطني 

العلمي لوزارة الزراعة، ال�صاعي دوماً 

العلمي  البحث  خم��رج��ات  لتوظيف 

خالل  من  الزراعي،  القطاع  خلدمة 

ال��ت�����ص��ب��ي��ك م���ع ال�������ص���رك���اء امل��ح��ل��ي��ني 

�صينعك�س  ال����ذي  االأم����ر  وال��دول��ي��ني 

اإيجاباً على القطاع الزراعي ومتكني 

ال�صباب.

وزارة  اأن  اإىل  احل���ن���ي���ف���ات  ون������ّوه 

ال����زراع����ة ت�����ص��ع��ى ل��ت��م��ك��ني ال�����ص��ب��اب  

وت���دري���ب���ه���م وت���اأه���ي���ل���ه���م م����ن خ���الل 

امل�����ص��اري��ع ال��ري��ادي��ة ال��زراع��ي��ة وخلق 

فر�س عمل بالت�صاركية مع املوؤ�ص�صات 

ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة االن��دم��اج 

االجتماعي يف املجتمع االأردين.

وب����نّي م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز ال��وط��ن��ي 

ل��ل��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة ال���دك���ت���ور ن���زار 

تزويد  الور�صة يف   اأهمية هذه  حداد 

مبهارات  العمل  عن  العاطل  ال�صباب 

الفئات  ق��درة  زي���ادة  يف  ت�صاعد  فنية 

مع  التكيف  ع��ل��ى  اله�صة  املجتمعية 

م�صدر  وتوفر  املناخي  التغر  اآث��ار 

دخل �صديق للبيئة ومقلل النبعاثات 

اأك�صيد الكربون. ثاين 

يعمل   امل�����ص��روع  اأن  ح���داد  واأ����ص���اف 

ع��ل��ى ت��دري��ب ال�����ص��ب��اب وال�����ص��ي��دات يف 

امل��ح��اف��ظ��ات ع��ل��ى حت���وي���ل االأمن�����اط 

االق���ت�������ص���ادي���ة م���ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اإىل 

االأمن��������اط االق���ت�������ص���ادي���ة ال���دائ���ري���ة 

لتوفر جمموعة  واخل�صراء؛ وذلك 

ج����دي����دة م����ن االأع�����م�����ال اخل�������ص���راء 

موؤكداً  املناخي،  التغر  مع  واملتكيفة 

للبحوث  الوطني  املركز  اإطالق  على 

لالأعمال  الريادية  لل�صبكة  الزراعية 

وذلك  املتو�صط،  حو�س  يف  اخل�صراء 

ل��ت��وط��ي��د ال���ع���الق���ات ب����ني ال��ه��ي��ئ��ات 

وامل���ن���ظ���م���ات وم���وؤ����ص�������ص���ات امل��ج��ت��م��ع 

املدين والقطاع اخلا�س وحثهم على 

وم�صاعدتهم  ال��ف��ري��ق  ب���روح  ال��ع��م��ل 

يف احل�����ص��ول ع��ل��ى ف��ر���س مت��وي��ل��ي��ة 

القادمة، مل�صاريعهم 

حالياً  املركز  ا�صت�صافة  عن  عالوًة 

ل��ل��ع��دي��د م���ن امل�������ص���اري���ع االإق��ل��ي��م��ي��ة  

ال��دول  من  الباحثني  تعريف  بهدف 

على  املختلفة  املجاالت  ويف  املختلفة 

فيما  التعاون  فر�س  لزيادة  بع�صهم 

بينهم.

ممثل  عيد  اأب��و  عمر  ال�صيد  وثّمن 

����ص���ف���ارة االحت�������اد االأوروب���������ي ال�����دور 

البحث  ت��ع��زي��ز  ل��ل��م��رك��ز يف  ال���ري���ادي 

ال�صباب، عالوًة على  العلمي ومتكني 

البحث عن حلول للتحديات املناخية 

العلمي،  البحث  تكري�س  خ��الل  م��ن 

م����وؤك����داً ع��ل��ى ث��ق��ة ����ص���ف���ارة االحت����اد 

واالإمكانيات  املركز  ب��اإدارة  االأوروب���ي 

ملزيد  ويتطلع  ك���وادره  ل��دى  العلمية 

العديد  يف  والت�صبيك  ال��ت��ع��اون  م��ن 

م����ن امل����ج����االت ال����زراع����ي����ة ال ���ص��ي��م��ا 

واملياه  املناخية  بالتحديات  املتعلقة 

والطاقة.

وه���ب���ة  اآالء  امل���ه���ن���د����ص���ة  وق�����ال�����ت 

هذه  اأن  املناخي  التغر  ق�صم  رئي�س 

من  ال�صركاء  بوجود  عقدت  الور�صة 

اإ�صبانيا، اليونان، الرتغال،  اإيطاليا، 

باالإ�صافة  فل�صطني،  م�صر،  ل��ب��ن��ان، 

امل�����ص��روع  اأن  اإىل  الف��ت��ًة  االأردن،  اإىل 

�صيعزز االندماج االجتماعي ومتكني 

ال�صباب يف املناطق امل�صتهدفة.

وع�����ّر ال���دك���ت���ور ن���ي���ك���وال م���اي���را 

من�صق م�صروع جرين الند يف اإيطاليا 

ع���ن اع���ت���زازه ب��ال�����ص��راك��ة م���ع امل��رك��ز 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة وع��ن 

امل�صاركني، الفتاً  تبادل اخلرات بني 

امل�صاركني  �صيمّكن  امل�����ص��روع  اأن  اإىل 

م���ن درا����ص���ة االن����دم����اج االج��ت��م��اع��ي 

ومتكني ال�صباب يف مناطقهم.

 الخارجية تنفي حبس موظف 
يعمل في الوزارة

االنباط- عمان

و������ص�����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ن���ف���ت 

امل���غ���رتب���ني االأن����ب����اء ال���ت���ي حت���دث���ت عن 

احلكم بحب�س موظف بالوزارة.

ام�������س  ب����ي����ان ����ص���ح���ف���ي،  وق�����ال�����ت يف 

اإلكرتونية،  مواقع  “تداولت  االأرب��ع��اء، 

ي�����وم اأم���������س وال�����ي�����وم، خ�����را ع����ن ح��ك��م 

ب��احل��ب�����س ���ص��در ب��ح��ق م��وظ��ف يف وزارة 

اخل���ارج���ي���ة و�����ص����وؤون امل���غ���رتب���ني، ه���دد 

���ص��خ�����ص��ا ب�����ص��الح ن�����اري، وت����ود ال�����وزارة 

والذي  املعني  ال�صخ�س  اأن  اإىل  التنويه 

�صهر  م��دة  بحب�صه  ق�صائي  حكم  ���ص��در 

له  ي�صبق  ومل  ب���ال���وزارة،  م��وظ��ف��اً  لي�س 

العمل يف الوزارة اأو يف البعثات االأردنية 

يف اخلارج”.

 األميرة دانا فراس تلتقي لجنة السياحة والتراث في مجلس األعيان 

الضمان: 3394 دينارا الحد األعلى 
لألجر الخاضع لالقتطاع العام الحالي

االنباط- عمان

العامة لل�صمان االجتماعي  املوؤ�ص�صة  اأعلنت   

ت�صب  الذي حترُ ال�صهري  االأعلى لالأجر  اأن احلد 

احل��ايل  للعام  اأ�صا�صه  على  ال�صمان  ا���ص��رتاك��ات 

االأعلى  ك��ان احل��د  دي��ن��اراً، يف ح��ني   3394 اأ�صبح 

ديناراً،   3349 املا�صي  العام  لالقتطاع  اخلا�صع 

عن  ال�صادر  الت�صخم  مبعدل  ربطه  بعد  وذل��ك 

البالغ   2021 ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة  االإح�������ص���اءات  دائ����رة 

بيان �صحفي  املوؤ�ص�صة، يف  واأ�صافت  باملئة.   1.35

التعطل  لبدل  االأع��ل��ى  احل��د  اأن  االأرب��ع��اء،  ام�س 

567 دي���ن���اراً  ع���ن ال��ع��م��ل ل��ل��ع��ام احل����ايل اأ���ص��ب��ح 

 559 املا�صي  العام  كان  حني  يف  الواحد،  لل�صهر 

تنفيذاً  ياأتي  االإج���راء  ه��ذا  اأن  مو�صحة  دي��ن��اراً، 

ن�ّس  ال��ذي  االجتماعي  ال�صمان  قانون  الأحكام 

“اأن ي��ك��ون احل����د االأع���ل���ى ل���الأج���ر ال���ذي  ع��ل��ى 

االأعلى ل�صايف بدل  ت�صب اال�صرتاكات واحلد  حترُ

�صنوياً، وتوؤخذ هذه  بالت�صخم  التعطل مرتبطاً 

الن�صبة امل�صّجلة يف اململكة عن ال�صنة ال�صابقة«.

العاملني  اأج��ور  متو�صط  اأن  املوؤ�ص�صة  وبينت 

لعام  “امل�صرتكون”  ب��ال�����ص��م��ان  عليهم  امل���وؤّم���ن 

املتو�صط  ك���ان  ح��ني  يف  دي���ن���اراً،   563 ب��ل��غ   2021

ل�صجالت  وف��ق��اً   ،2020 ال��ع��ام  خ��الل  دي��ن��اراً   553

وق���ي���ود امل��وؤ���ص�����ص��ة ال���ت���ي ت��ب��ني ن�����ص��ب��ة ال��ن��م��و يف 

لل�صنة  القانون  الأحكام  اخلا�صعة  االأجور  معّدل 

ال�صابقة 2021 اإذ بلغت 1.81 باملئة. ي�صار اإىل اأن 

الرواتب  على  �صنوية  زيادة  عن  اأعلنت  املوؤ�ص�صة 

بداية  من  اعتباراً  دينار   4.6 التقاعدية مبقدار 

املعلن  الت�صخم  لن�صبة  وفقاً  احل��ايل  اأي��ار  �صهر 

عنها )1.35%(، اإذ وزعت الزيادة بالت�صاوي على 

ال��روات��ب ال��ت��ق��اع��دي��ة وروات����ب االع��ت��الل بغ�س 

النظر عن مقدار اأي منهما.

 الجمارك تطلق برنامح تيسير التجارة العالمية بالتعاون مع خبراء 
من منظمة الجمارك العالمية 

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى م��دي��ر ع���ام اجل��م��ارك ل��واء 

ج���م���ارك امل��ه��ن��د���س ج���الل ال��ق�����ص��اة، 

خراء من منظمة اجلمارك العاملية 

ب��ح�����ص��ور ع���دد م��ن م����دراء ال���دائ���رة، 

امل�صرتك  التعاون  بل  �صرُ تعزيز  بهدف 

ب���ني امل��ن��ظ��م��ة وال����دائ����رة يف ب��رن��ام��ج 

 GTFP  ( العاملية  التجارة  تي�صر 

(، وعقد اجتماعات مع فريق خراء 

لالإ�صتفادة  اأيام   7 مدار  على  املنظمة 

م���ن اخل������رات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��دق��ي��ق 

وال�صحن  احل����دود،  واإدارة  ال��الح��ق، 

ال�صريع، والنافذة الواحدة.

اجل����ه����ود  ال����ق���������ص����اة، يف  واأ��������ص�������اد 

اجلمارك  منظمة  قبل  م��ن  املبذولة 

امل�صتمر   دعمهم  خ��الل  م��ن  العاملية 

ل������������الإدارات اجل���م���رك���ي���ة االأع���������ص����اء 

يف امل��ن��ظ��م��ة وب�����ص��ك��ل خ���ا����س دائ����رة 

ملواكبة  �صعيها  يف  االأردنية  اجلمارك 

خمتلف  يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل 

املجاالت اجلمركية، وتعزيز القدرات 

بعني  واالأخ����ذ  وال��ف��ن��ي��ة،  التنظيمية 

االإع��ت��ب��ار االح��ت��ي��اج��ات امل��ح��ددة لكل 

بلد.

ال�صوي�صري  ال�صفر  ن��ائ��ب  واأك���د   

هوبر   اأن��دري��ا���س  ال�صيد  االأردن  ل��دى 

ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق  

تي�صر  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����ص��رتك 

اأم��ان��ة  ب���اأن  ع��ل��ًم��ا  ال��ت��ج��ارة،  وت�صهيل 

ال�����دول�����ة ال�������ص���وي�������ص���ري���ة ل���ل�������ص���وؤون 

االق��ت�����ص��ادي��ة ���ص��ت��ق��دم ال���دع���م امل���ايل 

الرنامج. لتنفيذ 

ب����دوره����ا ق���ال���ت م����دي����رة ب��رن��ام��ج 

منظمة  يف  العاملية  ال��ت��ج��ارة  ت�صهيل 

اجل����م����ارك ال��ع��امل��ي��ة ال�����ص��ي��دة م��اري��ا 

اإىل  ي���ه���دف  ال���رن���ام���ج  اإّن  اورت����ي����ز، 

ت��ن��ف��ي��ذ وت��ط��ب��ي��ق امل��ع��اي��ر ال��دول��ي��ة 

واأف���������ص����ل امل����م����ار�����ص����ات ل���ال����ص���ت���راد 

اختيار  مت  حيث  والعبور،  والت�صدير 

االمتثال  املعجلة  ال�صحنات  مو�صوع 

ات��ف��اق��ي��ة  م����ن   )7.8( رق�����م  ل��ل��ب��ن��د 

منظمة التجارة العاملية ب�صاأن تي�صر 

اإج���راءات  اأج���ل تطوير  ال��ت��ج��ارة م��ن 

ال�صريع.   ال�صحن 

ع��ام  م���دي���ر  اأّن  االإ������ص�����ارة  وجت�����در 

اجل����م����ارك االأردن�����ي�����ة ل�����واء ج��م��ارك 

امل���ه���ن���د����س ج�����الل ال���ق�������ص���اة، ي�����ص��غ��ل 

منظمة  لرئي�س  نائًبا  من�صب  حالًيا 

االإقليمي  واملمثل  العاملية  اجل��م��ارك 

مل��ن��ط��ق��ة ���ص��م��ال اإف���ري���ق���ي���ا وال�����ص��رق 

االأدنى واالأو�صط.
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وبع�ض  االجتماعي  التوا�صل  قنوات  بع�ض   يتابع  من  باأن  ومبا�صرا  وا�صحا  �صاكون 

بوجود ملحقيات  ومتابعه من اخلارج  باأنها مراقبه  املوؤكد  املهني   ومن  االإعالم غري 

ثقافيه يف ال�صفارات  فاإن هناك  قد يحجم عن اإر�صال ابنه او ابنته للدرا�صه يف جامعتنا 

وقد  �صبعني جن�صيه  الف طالب وطالبه من حوايل  �صبعني  ح��وايل   رغم وجود حاليا 

اإىل  ن�صتفد من عودة االالف  الت�صويق والرتويج ولكننا مل  جنحت جامعات وطنيه يف 

اوطانهم يف اأزمة الكورونا وحتى ننجح يف جذب وا�صتقطاب مائتي الف  طالب وطالبه 

وبع�صها  وال��ع��ام  اخلا�ض  للقطاع  كلية  و٥٦  وخا�صه  عامه  وطنيه  جامعه   ٣٢ ولدينا 

اأ�صبح جامعي و  ملا له من اأثر اجتماعي واقت�صادي ورفد موازنة الدوله من �صرائب 

املاليني  بع�صرات  ال�صريبه  ترفد  مثال  اخلا�صه  فاجلامعات  وباملنا�صبة  وم�صقفات 

االجتماعيه   وامل�صوؤوؤليه  خطره  بطاله  ظل  يف  الت�صغيل  يف   اجلامعات  ول��دور  �صنويا 

ولكي يكون االردن مركزا اقليميا وعامليا للتعليم العايل اجلامعي والتعليم التطبيقي 

العايل  التعليم  وزي��ر  حممود  امني  اأد  معايل  مني  طلب  اأن  �صبق  وقد  فاقرتح  املهني  

االأ�صبق عندما كان وزيرا   وكتبت مقاالت ن�صرت وميكن العوده اإليها واأقدم اأراء اخرى 

نتيجة اخلربه وامليدان  

اوال(ان تكون اجلامعات الوطنيه العامه واخلا�صه منوذجا وقدوه يف االعتماد فقط 

اإداراتها على الكفاءه والتاأهيل واالإجناز فماذا اأجنزت وماذا �صتنجز خالل �صتة  يف كل 

اأ�صهر اإىل عام 

التقييم  يف  وق��دوة   منوذجا  واخلا�صه  العامه  الوطنيه  اجلامعات  تكون  (ان  ثانيا 

الفعلي االداري  للعمل واالإجناز ولي�ض التقييم على ا�صا�ض ت�صرفات البع�ض املعتمده 

للبع�ض    ت�صويه  و  ت�صوي�ض  من  تليق  ال  التي  البع�ض  وت�صرفات  والقيل  القال  على  

بعيدا عن التناف�ض ال�صريف االإداري والذي يجب اأن يكون معتمدا على الراأي والراأي 

االخر املو�صوعي والنقد البناء واملواجهه  

ثالثا(ان تكون اجلامعات الوطنيه العامه واخلا�صه منوذجا وقدوه يف مكافاأة املنجز 

على  وق��ادر  جامعه    اأو  �صخ�ض  �صواء  وموؤ�ص�صه   لوطن   ويعمل  ينجز  ال��ذي  والكفاءه 

كموؤ�ص�صه جامعيه   املحليه  وجنحت  املجتمعات  املوؤثر مع  القوي  والتفاعل  اثر  اأحداث 

اأعلى م�صتوى يف الدوله وقد يكون هناك هذا العام من  وطنيه وان تكرم او يكرم من 

يكرمون مبا قدموا رجاال او ن�صاء   

رابعا (ان تكون اجلامعات الوطنيه العامه واخلا�صه مع  التعليم العايل قادره على 

العمل يف الت�صويق يف دول عربيه وافريقيه وا�صالميه وعامليه  ال�صتقطاب االالف وانا 

يف  ابناءها  تدري�ض  تريد  م��وؤث��رة  مغرتبه  جاليات   هناك  ب��اأن  �صخ�صيا  و  مثال  اع��رف 

اب��ن��اءه��م   يف  تدري�ض  ي��ري��دون  واأج��ان��ب  وم�صيحيون  وم�صلمون  ع��رب  وك��ذل��ك  االردن 

االردن 

بقيه  للحديث 

د. مصطفى محمد عيروط

 لماذا ال يكون لدينا ٢٠٠ الف طالب 
يدرسون في جامعاتنا من الخارج ،؟ )١(

اخلمي�س  19 / 5 / 2022 

االردن يستضيف مؤتمر عالمي لصناعة االلعاب االلكترونية 

االنباط- عمان

 احتفلت وزارة ال�صياحة واالآثار ودائرة 

االآث�����ار ال��ع��ام��ة، ام�����ض االأرب����ع����اء، ب��ال��ي��وم 

الثامن  ي�صادف  ال��ذي  للمتاحف  العاملي 

ع�����ص��ر م��ن ���ص��ه��ر اأي����ار م��ن ك��ل ع����ام، حتت 

�صعار “قوة املتاحف”.

وا���ص��ت��م��ل احل���ف���ل ع��ل��ى اإع������ادة اف��ت��ت��اح 

االأر�����ض بعد  ع��ل��ى  م��ك��ان  اأخ��ف�����ض  متحف 

اإع������ادة ت���اأه���ي���ل���ه، وع���ر����ض جم��م��وع��ة من 

ج��ان��ب  اإىل  م����رة،  الأول  االأث���ري���ة  ال��ق��ط��ع 

ع���رو����ض م��ق��دم��ة م���ن ط����الب امل����دار�����ض، 

وفقرات ثقافية تراثية و�صعبية.

ك���م���ا ن��ظ��م��ت دائ�������رة االآث��������ار ال���ع���ام���ة، 

التابعة  كافة  املتاحف  يف  موؤقتة  معار�ض 

ل��ه��ا، واإع�����داد ن�����ص��رات ت��وع��ي��ة ك��ام��ل��ة عن 

اململكة،  حم��اف��ظ��ات  يف  املنت�صرة  امل��ت��اح��ف 

اإليها،  واأهم معرو�صاتها وكيفية الو�صول 

للطلبة  تثقيفية  توعوية  حملة  واإط���الق 

يف املدار�ض املحيطة مبتحف اأخف�ض بقعة 

على �صطح االأر�ض.

وع���ل���ى ه��ام�����ض احل���ف���ل، ن��ظ��م��ت دائ����رة 

“املتاحف  ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  جل�صة  االآث���ار 

االأردن���ي���ة ب��ني امل��ا���ص��ي واحل��ا���ص��ر: روؤي���ة 

ال�صياحة  وزي���ر  مب�����ص��ارك��ة  م�صتقبلية”، 

من  وع��دد  الفايز،  حميدي  نايف  واالآث���ار 

ال�صياحي. بالقطاع  املعنيني 

وقال الوزير الفايز خالل احلفل الذي 

ح�����ص��ره ال��ن��ائ��ب ج��م��ي��ل ال��ع�����ص��و���ض وع��دد 

العامل  ال�صايف”نحتفل مع  اأبناء غور  من 

اأج��م��ع ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ت��اح��ف، ونحن 

منتلئ فخرا واعتزازا مبا تزخر به اململكة 

اململكة متحف مفتوح  اإن  بل  من متاحف، 

يعزز  ال���ذي  احل�����ص��اري  واإرث��ه��ا  بتاريخها 

مكانة االأردن”.

ودوره�������م  ال���ه���ا����ص���م���ي���ني  اإن  واأ������ص�����اف 

تاريخ  من  ع��ام  مئة  م��دار  على  التاريخي 

اأعينهم  ن�صب  و���ص��ع��وا  ال��دول��ة،  تاأ�صي�ض 

احلفاظ على تراث االأمة واآثارها، وتعاظم 

هذا االهتمام يف عهد جاللة امللك عبداهلل 

امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  ال���ث���اين، الف���ت���ا 

ب��ال��رتاث  ل��اله��ت��م��ام  للحكومة  ال�����ص��ام��ي��ة 

للمملكة  واحل�������ص���اري  ال���ث���ق���ايف  واالإرث 

وحفظه. و�صيانته 

مكانا  اأخف�ض  متحف  الفايز”اإن  وتابع 

ع��ل��ى ���ص��ط��ح االأر�����ض ال���ذي ي��ق��ع مب��ح��اذاة 

م��وق��ع ك��ه��ف ال��ن��ب��ي ل���وط ع��ل��ي��ه ال�����ص��الم، 

اأه��م  م��ن  يعد  اأع����وام،  ع�صرة  قبل  واف��ت��ت��ح 

امل���ت���اح���ف ل��ي�����ض ف��ق��ط ب��������االأردن ب���ل ع��ل��ى 

بقعة  اأخف�ض  يف  لوقوعه  العامل  م�صتوى 

على �صطح االأر�ض”.

يف  مهما  دورا  تلعب  امل��ت��اح��ف  اأن  واأك���د 

املجتمع الأهميتها كمراكز ثقافية وعلمية 

وت���رب���وي���ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن خ����الل ع��ر���ض 

خمتلف جوانب احلياة عرب اآالف ال�صنني، 

املكونات  اأح��د  تعد  امل��ت��اح��ف  اأن  اإىل  الف��ت��ا 

الرئي�صة للهوية الثقافية للمجتمع، وهي 

ال�صياحي  القطاع  يف  للتنمية  مهم  م��ورد 

مب���ا ت��ع��ر���ص��ه م���ن م���وج���ودات ومم��ت��ل��ك��ات 

اأثرية وتراثية، ت�صهم يف جذب الزوار من 

جميع اأنحاء العامل لالطالع على الهوية 

املحلية”. الثقافية 

ويف نهاية احلفل، كرم الفايز املنظمني 

بالفعاليات. امل�صاركني  املدار�ض  وطلبة 

ب�����دوره، ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة االآث����ار 

من  ناأمل  بلعاوي،  ف��ادي  الدكتور  العامة 

هذا االحتفال اأن يكون نقطة التقاء لتنوع 

وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ال��ت��ي ت�����ص��ك��ل جم��ت��م��ع��ات 

االأنبياء  ق�ص�ض  و�صرد  واأفرادها،  املتاحف 

منها  لرتتوي  واالأب���اء  واالأج���داد  والر�صل 

املتاحف  اأن  اإىل  م�صريا  القادمة،  االأجيال 

هذه االأيام ت�صهد اإقباال متزايدا واهتماما 

م���ن ق��ب��ل ال��ق��ط��اع��ات ال�����ص��ع��ب��ي��ة وال��ف��ئ��ات 

اأي وق��ت  اأك�����ر م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ع��م��ري��ة 

م�صى، لعدة اأ�صباب منها انت�صار تطبيقات 

االإلكرتونية )االفرتا�صية(. الزيارات 

وبني اأن الزيادة التي �صهدتها ال�صنوات 

االأخ��������رية يف ع�����دد ال���ب���اح���ث���ني امل��ه��ت��م��ني 

امل�صتوى  ع��ل��ى  واالآث�����ار  ال��ت��اري��خ  ب��درا���ص��ة 

االأكادميي، وزيادة عدد االأبحاث يف جمال 

ال����رتاث احل�������ص���اري، ���ص��ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ري 

مبا�صر على حياة النا�ض كدرو�ض م�صتفادة 

م��ن امل��ا���ص��ي، م��ن حيث ب��ن��اء ال��ق��درة على 

امل�صكالت وحتليلها وتطبيقها. حل 

وقال مدير عام هيئة تن�صيط ال�صياحة 

“ ت�صعى  ع��رب��ي��ات  ع���ب���دال���رزاق  ال��دك��ت��ور 

هيئة تن�صيط ال�صياحة من خالل مديرية 

املتاحف فيها اإىل ت�صويق االإرث التاريخي 

واحل���������ص����اري ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وال���ف���ري���د م��ن��ه 

�صمن  الهيئة  �صعي  اإىل  الفتا  خ�صو�صا، 

خ���ط���وات اإي��ج��اب��ي��ة ل��ت�����ص��وي��ق امل��ت��اح��ف يف 

وعن�صر  للمهتمني،  جذب  كنقطة  اململكة 

مهم لل�صياح لالطالع على هذا االإرث من 

خالل املتاحف”.

اأ����ص���اف���ت خ��ارط��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو����ص���ح 

يف  امل���ت���اح���ف  ج��م��ي��ع  ت�����ص��م  ال���ت���ي  االأردن 

اململكة على املوقع الر�صمي لهيئة تن�صيط 

ال�������ص���ي���اح���ة ل��ت�����ص��وي��ق وت����روي����ج امل��ت��اح��ف 

موؤثرين  دع��وة  اإىل  الفتا  االأردن”،  خ��ارج 

على م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي من 

دول  ع��دة  م��ن  املتاحف  يف  املتخ�ص�صني 

اأوروب���ي���ة واأم��ريك��ي��ة ل��ت�����ص��وي��ق��ه��ا خ��ارج 

اململكة.

�صممت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ع��رب��ي��ات  وب����ني 

ب�����رو������ص�����ورات ت�������ص���م ج���م���ي���ع امل���ت���اح���ف 

ب���امل���م���ل���ك���ة، وت���وزي���ع���ه���ا ع���ل���ى ال���ف���ن���ادق 

معلومات  تت�صمن  وامل��ط��ارات،  امل�صنفة 

ج���اذب���ة ع���ن امل���ت���اح���ف، ب���االإ����ص���اف���ة اإىل 

االفرتا�صية  للجوالت  فيديو  ت�صوير 

داخل املتاحف.

االنباط- عمان

 

االأردين  االل��ع��اب  خم��ت��رب  ي�صت�صيف 

اأح���د م�����ص��اري��ع ���ص��ن��دوق امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

ل�صناعة  العاملي  املوؤمتر  للتنمية  الثاين 

 Pocket االل����ك����رتون����ي����ة  االل������ع������اب 

قمة  فعاليات  �صمن  وذل��ك   Gamer
احل��ادي��ة  االل��ك��رتون��ي��ة  االأل��ع��اب  �صناعة 

ع�����ص��ر ب���ال���ت���ع���اون م����ع راب����ط����ة ���ص��ان��ع��ي 

االألعاب االإلكرتونية خالل �صهر ت�صرين 

املقبل.  الثاين 

وق���ال م��دي��ر ���ص��ن��دوق امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين للتنمية �صائب احل�صن اأن املوؤمتر 

ي�����ص��ك��ل ف��ر���ص��ة ك��ب��رية الط���الع ال�����ص��ب��اب 

االلكرتونية  االلعاب  ومطوري  االردين 

هذا  يف  امل�صتجدات  اخ��ر  على  اململكة  يف 

على  االردن  و�صع  يف  وامل�صاهمة  امل��ج��ال 

خ���ارط���ة ه���ذه ال�����ص��ن��اع��ة وت��ع��زي��ز دوره 

كمركز اقليمي لهذا القطاع يف املنطقة ، 

م�صاركة  �صيدعم  ال�صندوق  باأن  واأ�صاف 

مطوري االألعاب من ال�صباب االأردين.  

وح�����ص��ب امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة 

مي�ض الورد نور خري�ض ال�صريك التقني 

ف��ع��ال��ي��ات  ان  االردين  االل���ع���اب  مل��خ��ت��رب 

القمة التي �صتنطلق بالتعاون مع �صركة 

Steel Media العاملية للموؤمترات٬ 
وال�����ت�����ي ت���ن���ف���ذ اأح�������د اأه�������م امل�����وؤمت�����رات 

املتخ�ص�صة يف هذا املجال. 

عاملية  �صركات  املوؤمتر  ي�صت�صيف  كما 

م��ت��خ�����ص�����ص��ة ب�����ص��ن��اع��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

باملوبايل  اخلا�صة  االإلكرتونية  االألعاب 

وجم���م���وع���ة م���ن امل��ت��ح��دث��ني ال��ع��امل��ي��ني 

ل��ي��ت��ح��دث��وا ع���ن اآخ�����ر م���ا ت��و���ص��ل ال��ي��ه 

من  االإلكرتونية  االأل��ع��اب  �صناعة  ع��امل 

تكنولوجيا وطرق ن�صر وت�صويق وحتقيق 

انه فر�صة للمطور  ا�صافة اىل  اإيرادات، 

من  للتوا�صل  والعاملي  والعربي  االأردين 

والنقا�صات مع  ال��ع��م��ل  ور����ص���ات  خ���الل 

امل�صاركني.  واملتحدثني  ال�صركات 

االإعالن  �صيتم  انه  اىل  خري�ض  وا�صار 

ال��ف��ائ��زي��ن مب�صابقة  امل��وؤمت��ر ع��ن  خ��الل 

حت�������دي ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات االل����ك����رتون����ي����ة 

ل����ل����ع����ام ال�����ث�����اين ع�������ص���ر ع����ل����ى ال����ت����وايل 

وال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف ط��ل��ب��ة امل���دار����ض ذوي 

االأعمار من ١٤ اإىل ١٦ عام.  

 Big الثالث  للعام  امل��وؤمت��ر  يت�صمن 

م�����ص��اب��ق��ة  Indie Pitch وهي 
امل�����ص��ت��ق��ل��ني.  الف�صل املطورين  ع��امل��ي��ة 

للمطورامل�صتقل  الفر�صة  تعطي  حيث 

ل��ع��ر���ض ل��ع��ب��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن كبار 

املتخ�ص�صني او ال�صركاء اال�صرتاتيجيني 

امل�صتثمرين  او 

م�صارك   ٥٠٠ ح�صور  خري�ض  وتوقع   

ل��ف��ع��ال��ي��ات امل����وؤمت����ر ال�����ذي مي���ت���از ه���ذا 

ال�صابقة  االأع�����وام  كمثيالته من  ال��ع��ام 

e-sports وكيف  ع���ل���ى  ب���ال���رتك���ي���ز 

الريا�صات  م��ن  ج��زء  االأل��ع��اب  اأ�صبحت 

لل�صباب  فر�صة  هناك  و�صيكون  العاملية 

ل���ل���ت���ن���اف�������ض ع����ل����ى ج�����وائ�����ز خم�����ص�����ص��ة 

لريا�صيي االألعاب االإلكرتونية. 

االلعاب  االلعاب  خمترب  ان  اىل  ي�صار 

االل���ع���اب  ���ص��ن��اع��ة  ق��م��ة  ي��ع��ق��د  االردين 

ب�صكل   ٢٠١١ ال���ع���ام  م��ن��ذ  االل��ك��رتون��ي��ة 

�صنوي

 جلسة حوارية في عين الباشا لتعزيز 
التكاملية بين القطاعات التنموية

االنباط- عني البا�شا

 ن��ظ��م م��ع��ه��د ت���دري���ب م��ه��ن��ي عني 

ال���ب���ا����ص���ا ل���ل���ذك���ور ج��ل�����ص��ة ح����واري����ة، 

الت�صاركية  لتعزيز  االأرب���ع���اء،  ام�����ض 

التنموية  القطاعات  مع  والتكاملية 

يف لواء عني البا�صا.

البا�صا  ع��ني  ل���واء  مت�صرف  وق���ال 

ب�����ص��ار ال���دب���وب���ي خ����الل ال����ن����دوة اإن 

ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����ص��ام��ي��ة ت��وؤك��د 

ملحاربة  املهني  التدريب  اأهمية  دائما 

لل�صباب  ال��ف��ر���ض  وت��وف��ري  ال��ب��ط��ال��ة 

الذكور واالإناث، ومتكينهم وتاأهيلهم 

لدجمهم  املهنية  الربامج  خالل  من 

يف �صوق العمل.

واأك�����د رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة ع���ني ال��ب��ا���ص��ا 

ج���م���ال ال���ف���اع���وري، اأه���م���ي���ة ت��وج��ي��ه 

ال�������ص���ب���اب ن���ح���و ال����ت����دري����ب امل���ه���ن���ي، 

ال��ب��ا���ص��ا  ع���ني  م��ع��ه��د  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 

لكل  متاحة  املوؤ�ص�صة  معاهد  وبقية 

م��ن ي��رغ��ب ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى فر�صة 

خالل  من  املعي�صي  و�صعه  لتح�صني 

ف����ر�����ض ال���ع���م���ل امل����ت����اح����ة ب��ال��ق��ط��اع 

اخلا�ض اأو الت�صغيل الذاتي.

وث����م����ن ال��������دور ال���ك���ب���ري ل��ل��م��ع��ه��د 

خلريجيه  العديدة  النجاح  وق�ص�ض 

يف ����ص���وق ال���ع���م���ل واإت����اح����ة ال��ف��ر���ض 

لل�صباب. اجلديدة 

ال�������ص���ي���اق، ق����ال م���دي���ر م��ع��ه��د  ويف 

اإن  �صليم،  اأب��و  اهلل  فتح  البا�صا،  ع��ني 

ال�صراكة  لتعزيز  تاأتي  اجلل�صة  ه��ذه 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني ال���ق���ط���اع���ات ك���اف���ة، 

م���ث���م���ن���ا ال����ت����ع����اون ب����ني ال���ق���ط���اع���ني 

املجتمع  وموؤ�ص�صات  واخل��ا���ض  ال��ع��ام 

امل�������دين ل��ت��ع��م��ي��ق ال���ت�������ص���ارك���ي���ة ب��ني 

امل���ع���ه���د وال���ق���ط���اع���ات ال��ت��ن��م��وي��ة يف 

املعهد يوفر فر�ض  اأن  اللواء، موؤكدا 

ال���ت���دري���ب ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��واف��ق 

م��ع اح��ت��ي��اج��ات ���ص��وق ال��ع��م��ل حمليا 

واإقليميا.

اأو����ص���ح رئ��ي�����ض ق�صم  م���ن ج��ان��ب��ه، 

ال��ت�����ص��وي��ق امل���ه���ن���د����ض اح���م���د ع�����واد، 

اأه��م��ي��ة اجل��ل�����ص��ة يف ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة 

ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����ض 

وم��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين، داع��ي��ا 

نافذة  متابعة  اإىل  وال�صابات  ال�صباب 

reg.vtc. االإل��ك��رتوين  الت�صجيل 

االإل���ك���رتوين  وامل���وق���ع   ،  gov.jo
لالطالع   www.vtc.gov.jo
ع��ل��ى ب���رام���ج امل��وؤ���ص�����ص��ة امل��ط��ل��وب��ة يف 

معاهدها  يف  وامل��ت��اح��ة  ال��ع��م��ل  ���ص��وق 

كافة. باملحافظات  املنت�صرة 

 األردن يشارك دول العالم االحتفال باليوم العالمي للمتاحف

 جلسة حوارية في مأدبا
 عن المرأة ودورها في القيادة

االنباط- ماأدبا

ن���ظ���م���ت م����دي����ري����ة ث����ق����اف����ة م����اأدب����ا 

االردن،  كلنا  �صباب  هيئة  مع  بالتعاون 

بعنوان  حوارية  جل�صة  االرب��ع��اء،  ام�ض 

القيادة”. يف  ودورها  “املراأة 
ح�صن  الدكتور  الهيئة  من�صق  وق��ال 

ال�������ص���واب���ك���ة، اإن������ه ج�����رى ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 

اجل��ل�����ص��ة يف ���ص��ب��ي��ل ت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع 

ب���ال���دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ت��ق��وم ب��ه امل����راأة 

وك��ي��ف��ي��ة امل�����ص��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز دوره����ا 

ومتكينها.

احلباب�صة  ن�����ص��رة  املعلمة  وحت��دث��ت 

ال��ت��ي ق��دم��ت اجل��ل�����ص��ة، ع��ن دور امل���راأة 

م��وؤك��دة  املجتمع،  بتنمية  امل�صاهمة  يف 

ح�صنة  ق����دوة  امل������راأة  ت��ك��ون  ان  اه��م��ي��ة 

لغريها من اأبناء املجتمع يف حتقيق ما 

ت�صبو اإليه من طموحات واهداف.

 تخريج المشاركين ببرنامج المعايير الوطنية لخدمات ذوي اإلعاقة الذهنية

االنباط- عمان

املجل�ض  يف  االأرب����ع����اء  ام�����ض  اح��ت��ف��ل 

االأ�����ص����خ����ا�����ض ذوي  االأع�����ل�����ى حل����ق����وق 

االإعاقة

بتخريج الفوج الثاين من امل�صاركني 

“اإعداد وتاأهيل  التدريبي  يف الربنامج 

امل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى امل����ع����اي����ري ال���وط���ن���ي���ة 

االإع���اق���ة  ذوي  االأ����ص���خ���ا����ض  خل���دم���ات 

التوحد”،  طيف  واإ���ص��ط��راب  الذهنية 

برعاية اأمني عام املجل�ض مهند العزة.

واأنهى متطلبات الربنامج التدريبي 

م�صاركاً   ٢٢ والعملي  النظري  ب�صقيه 

م��ت��ق��دم��ا   7٢ اأ�����ص����ل  م����ن  وم�������ص���ارك���ة 

للربنامج.

�صاعة   ٦٥ النظري  اجلانب  وت�صمن 

ت���دري���ب���ي���ة، يف ح����ني ت�����ص��م��ن اجل���ان���ب 

على  املوؤ�ص�صات  تقييم  عملية  العملي 

االأ�صخا�ض  خلدمات  الوطنية  املعايري 

وا����ص���ط���راب  ال��ذه��ن��ي��ة  االإع����اق����ة  ذوي 

ط��ي��ف ال��ت��وح��د حت��ت اإ���ص��راف امل��درب��ني 

ت��دري��ب��ي��ة، تبع  ���ص��اع��ة   ٦٠ ي���ع���ادل  مب���ا 

ذل���ك ع��ق��د اخ��ت��ب��اري��ن ن��ظ��ري وع��م��ل��ي 

مت  الذي  الربنامج  وياأتي  للم�صاركني. 

الدولية  اجلمعية  ملنهجية  وفقاً  اإع��داد 

ل���ل���ج���ودة )االإ������ص�����ك�����وا( ����ص���م���ن ج��ه��ود 

جمال  يف  رائ���دة  جهة  لي�صبح  املجل�ض 

للموؤ�ص�صات  االع��ت��م��اد  وم��ن��ح  التقييم 

االإع��اق��ة  ذوي  االأ���ص��خ��ا���ض  م��ع  العاملة 

على امل�صتوى الوطني واالإقليمي.

فريق  تاأهيل  اىل  الربنامج  ويهدف 

م��ق��ي��م��ني م���ن داخ�����ل وخ������ارج امل��ج��ل�����ض 

وال��درج��ات  التخ�ص�صات  خمتلف  م��ن 

العلمية وخمتلف اجلهات ال�صريكة ذات 

ال��زي��ارات  لتنفيذ  للم�صاركة  ال��ع��الق��ة 

ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ل��ة مع 

ال��ذه��ن��ي��ة  االإع����اق����ة  ذوي  االأ����ص���خ���ا����ض 

واإ����ص���ط���راب ط��ي��ف ال��ت��وح��د، وال��ت��اأك��د 

املقدمة  اخل��دم��ات  ج��ودة  م�صتوى  م��ن 

والتح�صني  االإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�صخا�ض 

امل�����ص��ت��م��ر ع��ل��ى ج�����ودة ه����ذه اخل���دم���ات 

املعنية بتطبيقها. والتزام اجلهات 

وج�������اء ال����ربن����ام����ج ب����ه����دف ت���وف���ري 

جم���م���وع���ة م����ن امل��ق��ي��م��ني وت��اأه��ي��ل��ه��م 

ك��وادر  اإي��ج��اد  جانب  اىل  املعايري،  على 

م���وؤه���ل���ة ل��ال���ص��ت��ع��ان��ة ب���ه���م يف ت��ن��ف��ي��ذ 

التدريبية وتثقيف  والدورات  الور�صات 

ذوي  االأ�صخا�ض  مع  العاملة  املوؤ�ص�صات 

االإع����اق����ة يف جم����ال االع���ت���م���اد، ون�����ص��ر 

ثقافة االعتماد وزيادة الوعي بها لدى 

ذوي  االأ�صخا�ض  مع  العاملة  املوؤ�ص�صات 

االإعاقة.

 حبس طبيب 6 أشهر بعد 
ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

ان االنباط- عَمّ

دانت الهيئة الق�صائية لدى حمكمة 

���ان ب��رئ��ا���ص��ة ال��ق��ا���ص��ي  ��ل��ح ج����زاء ع���َمّ ���صُ

ح��ام��ن��ة، طبيبا  ال��َرّ ع�����ص��م��ت  ال��دك��ت��ور 

لوفاة  اأَدّى  ال��ذي  الطبي  اخلطاأ  بجرم 

رت حب�صه ملدة ٦ اأ�صهر غري  اإن�صان، وقَرّ

نافذة باحلال.

واأ�صدرت املحكمة قرارها بحق املُدان 

رت  وق��َرّ علنية،  جل�صة  خ��الل  وجاهيا، 

٣ اأ�صهر،  تخفي�ض العقوبة اإىل احلب�ض 

و�صيكون احلكم قابال لال�صتئناف اأمام 

ة بذلك. املخت�صّ املحكمة 

اأَنّ املُ��دان وبحكم  وبني ق��رار االإدان��ة 

ع��م��ل��ه اأج�������رى ع��م��ل��ي��ة ت��ك��م��ي��م م��ع��دة 

اإاَلّ  عاما،   ٤9 العمر  من  يبلغ  ل�صخ�ض 

اأَدّت  العملية  عن  نتجت  م�صاعفات  اأَنّ 

اإىل وفاته.

الفنية  اللجنة  ق��رار  اأَنّ  اىل  واأ���ص��ار 

حة بهذه احلالة  ادر عن وزارة ال�صِّ ال�َصّ

عوى، بني اأَنّ  والذي اأرفق مع ملف الَدّ

هناك خطاأ طبيا اأَدّى اإىل الوفاة.
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انطلقت قبل اأيام طائرة قادمة من اليمن باجتاه الأردن بعد توقف دام �ست �سنوات 

اإىل  الزمن  بي  عاد  الفور  وعلى  البلدين.  بني  الرحالت  هذه  �ست�ستمر  اهلل  �ساء  وان 

ع�سور ما قبل امليالد عندما كانت القوافل تروح وتغدو ما بني “العربية ال�سعيدة” 

بالعربية  البرتائية” وهي الردن وما حولها مرورا  اليمن و”العربية  واملق�سود بها 

ل  اأقاليما  وجعلوها  بالدنا  على  ال��روم��ان  اأطلقها  التي  ال�سماء  ه��ذه  ال�سحراوية، 

تختلف كثريا عن تلك ال�سماء التي اأطلقها امل�ستعمرون املتاأخرون يف مراحل لحقة 

من تاريخنا وجعلوا كل واحدة منها دولة حتتفل بعيد ال�ستقالل احتفال باخلال�ص 

منهم �سكليا اأما اآثارهم وبركاتهم فما زالت حا�سرة وبقوة يف حياتنا اليومية.

من  وتنطلق  وال��ت��واب��ل  والطيب  البخور  حتمل  م�سى  فيما  كانت  اليمن  ق��واف��ل 

الأردن نحو كل بالد العامل القدمي حتمل عبقها وح�سارتها قبل الب�سائع، فعلى ما 

امل�سافات  اليمن رغم  بوابة  �سيبقى  الأردن  باأن  التاريخ قد كتب يف �سفحاته  اأن  يبدو 

جان  اأو  اإن�ص  يقدر  ولن  ال�سنني  مئات  منذ  الج��داد  حفرها  البوابة  فهذه  والرمال، 

منا  �سرق  اأو  بوابتنا  مفتاح  اأ�سعنا  واإن  اإغالقها  على  والم��ري��ك��ان  الجنليز  وحتى 

الوقت. لبع�ص 

ال�سحراء،  اإىل  ال�سحراء  عرب  ال�سحراء  من  تنطلق  م�سى  فيما  القوافل  كانت   

كانت امل�سافات �سا�سعة والرحلة �ساقة ولكن الطريق كانت قريبة، واليوم على الرغم 

من وجود الطائرات ا�ستغرقت الرحلة �ستة اأعوام، اآه كم كانت الرحلة طويلة و�ساقة 

اأن  اأم  واآه كم كانت الوجهة بعيدة، فهل تغريت اجلغرافيا واختلفت معامل الطريق؟ 

جمال ذلك الع�سر اأ�سرع من طائراتنا؟

و�سيبقى  حتيد،  ولن  متيد  لن  العربي،  العامل  �سخرة  �ستبقى  البرتائية  العربية 

من  عربية  مقاطعة  فلكل  الجت��اه��ات  ك��ل  يف  وي�سدرها  ال�سعادة  لنا  يحمل  اليمن 

ن�سيب. ا�سمها 

الصالحي سعيد 

 باب اليمن

اخلمي�س  19 / 5 / 2022 

 وزير األشغال يفتتح مدرستين في العقبة

    االنب�ط - �سب�أ ال�سكر 

     ب��ح��ث وزي�����ر ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

والتموين يو�سف ال�سمايل ووزير ال�سناعة 

وامل����ع����ادن ال���ع���راق���ي م��ن��ه��ل اخل���ب���از ال��ي��وم 

واآخ��ر  الثنائية،  العالقات  تعزيز  الرب��ع��اء 

مب�سروع  املتعلقة  والج���راءات  امل�ستجدات 

امل�����س��رتك��ة ب��ني الأردن  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��دي��ن��ة 

والعراق.

العامة  اللقاء واجتماع اجلمعية  وح�سر 

ل��ل�����س��رك��ة ال��ع��راق��ي��ة الأردن����ي����ة ل��ل�����س��ن��اع��ة 

ح��ي��در  الأردن  ل�����دى  ال���ع���راق���ي  ال�����س��ف��ري 

ال�����ع�����ذاري وع������دد م����ن م�������س���وؤويل وزارت������ي 

البلدين. ال�سناعة يف 

الت��ف��اق  مت  م��ا  ان  على  ال�سمايل  و���س��دد 

قوية  ر�سالة  ه��و  البلدين  ب��ني  ال��ي��وم  عليه 

الذي  ال�سعبة  الظروف  جت��اوز  يف  للتعاون 

الإعمال  جمتمع  وخا�سة  العامل،  بها  مير 

الأردين والعراقي.

 وق������ال ال�������س���م���ايل يف م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي 

م�������س���رتك م����ع اخل�����ب�����از  ع���ق���ب ت��راأ���س��ه��م��ا 

اق��ام��ة  ان  للجمعية،  ع���ادي  غ��ري  اج��ت��م��اًع��ا 

لتوجيهات  ترجمة  تاأتي  ال�سناعية  املدينة 

امل��ل��ك  ج���الل���ة  ال���ب���ل���دي���ن:  ق���ي���ادت���ي  وروؤى 

ال����وزراء العراقي  ال��ث��اين ورئ��ي�����ص  ع��ب��داهلل 

الكاظمي. م�سطفى 

   وا�سار اىل ان اقامة املدينة ال�سناعية  

مباحثات  �سمن  كانت  والعراق  الردن  بني 

������� امل�����س��ري��ة ���  ال��ق��م��ة ال��ث��الث��ي��ة الأردن����ي����ة 

التكامل  تنفيذ  اىل  هدفت  التي  العراقية 

ال�سماح  اىل  م�����س��ريا  امل�����س��رتك،  ال�����س��ن��اع��ي 

ال�سقيقة  العربية  الدول  من  م�ستثمر  لي 

هذه  منتوجات  ي��دخ��ل  ان  م�سر،  وخ��ا���س��ة 

اوالردن��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��وق  اىل  املنطقة 

معها  الردن  يرتبط  التي  الدول  ا�سواق  او 

باتفاقية التجارة احلرة.

امل��دي��ن��ة  اإق����ام����ة  اإن  ال�������س���م���ايل،  وق������ال 

اقت�سادي  تكامل  لبناء  فر�سة  ال�سناعية 

امل���ج���الت  م���ن  ال���ع���دي���د  يف  ع���راق���ي  اأردين 

ان  م�سيًفا  ال�سناعية،  القطاعات  خا�سة 

اجن��ازه��ا  ب��ع��د  �ستتيح  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

التي  وال�سناعات  املنتجات  من  ال�ستفادة 

���س��ي��ت��م ا���س��ت��ح��داث��ه��ا داخ�����ل امل��ن��ط��ق��ة م��ن 

اعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين.

منذ  امل��ت��خ��ذ  ال�سيا�سي  ال��ق��رار  ان  واك���د 

امل�سرتكة  ال�سناعية  املدينة  لن�ساء  �سنوات 

اب��ع��اد  ال��ك��رام��ة، ل��ه   ���� ع��ل��ى ح���دود طريبيل 

وال�سيا�سي  الأم��ن��ي  البعد  اأه��م��ه��ا:  ع��دي��دة 

والق���ت�������س���ادي، م��ب��ي��ًن��ا ان اخ���ت���ي���ار م��وق��ع 

قبل  من  عبًثا«  ي��اأت  »مل  ال�سناعية  املدينة 

قيادتي البلدين لروؤيتهما انه �سيعمل على 

القطاعات يف اجلانبني  العديد من  ت�سغيل 

الأردين والعراقي.

ولفت ال�سمايل اىل ان املدينة ال�سناعية 

القت�سادية  التنمية  يف  �ست�ساهم  امل�سرتكة 

امل��ن�����س��ودة، يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة 

يف حم��اف��ظ��ة الأن���ب���ار وامل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة 

واجلفر  والروي�سد  ال�سفاوي  يف  الأردن��ي��ة 

للمدينة، م�سريا اىل ما �سيتبع الن�ساء من 

التجزئة  ال��ن��ق��ل وجت���ارة  ا���س��ط��ول  حت��ري��ك 

وال�����س��ي��ان��ة، وحم��ط��ات ال���وق���ود ع��ل��ى ط��ول 

ال�����ذي تبلغ  ب��امل�����س��روع  امل��رت��ب��ط  ال��ط��ري��ق 

ج��ان��ب،  ك���ل  يف  دومن  الف   10 م�����س��اح��ت��ه 

يف  امل��ن��اول��ة  ح��رك��ة  تن�سيط  اىل  ب��ال���س��اف��ة 

ق���رار جمل�سي  وا���س��ار اىل  ال��ع��ق��ب��ة.  م��ي��ن��اء 

العمل  ل�سناد  وال��ع��راق��ي  الأردين  ال���وزراء 

وتخ�سي�ص  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  مب�����س��روع 

لل�سركة  ���س��ن��وات  ب��ه منذ  اخل��ا���س��ة  الأر����ص 

تاأ�س�ست  التي  لل�سناعة  الأردنية  العراقية 

حكومتي  بني  منا�سفتها  ب�سبب   ،1980 عام 

م�ساهمات  من  لديها  وما  والعراق،  الأردن 

ا�ستثمارية لدى اجلانبني.

العراقي  واملعادن  ال�سناعة  وزير  وا�سار   

العراقية  ال�سركة  تعاون  اىل  منهل اخلباز، 

وزارة  يف  املدن  هيئة  مع  لل�سناعة  الردنية 

ال�سناعة واملعادن العراقية ب�سفتها الهيئة 

القت�سادية  امل��ن��اط��ق  جميع  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة 

واملدن ال�سناعية يف العراق.

ولفت اىل الو�سول اإىل البدء باإجراءات 

اختيار مكتب و/ اأو جهة ا�ست�سارية مل�ساعدة 

حتتاجها  التي  ال��وث��ائ��ق  اإع���داد  يف  ال�سركة 

)اإع��داد  للم�سروع  مطور  ا�ستقطاب  عملية 

 )TOR( ال��ف��ن��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة  ال�������س���روط 

ووثيقة ال�سروط املرجعية لتطوير وتنفيذ 

وات��ف��اق��ي��ة   )RFP(امل�سروع وا���س��ت��ث��م��ار 

ال��ت��ط��وي��ر واع������داد ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة 

ل��ع��م��ل امل���دي���ن���ة » احل���واف���ز والم���ت���ي���ازات، 

امل��ن��ظ��وم��ة اجل��م��رك��ي��ة، ن��ظ��ام ال��رتاخ��ي�����ص 

ورخ�ص  املهن  رخ�ص  ال�سركات،  وت�سجيل 

الن�ساء و نظام التنظيم والأعمار ..الخ«.

ال�سمايل  م��ع  ناق�ص  ان��ه  اخل��ب��از  وق���ال    

ق����رار الن���ت���ه���اء م���ن ا���س��ت��م��الك الأرا����س���ي 

وحتديد املتطلبات الأ�سا�سية وحتديد روؤية 

اجلهات  على  لتعر�ص  للم�سروع  وا���س��ح��ة 

امل��خ��ت�����س��ة يف ال���ق���ي���ادة ال��ب��ل��دي��ن؛ لت��خ��اذ 

ال���ق���رار ال��ن��ه��ائ��ي ب�����س��اأن ال��ك��ل��ف اخل��ا���س��ة 

مبا�سرًة  ال��ب��دء  ليتم  الأرا���س��ي،  ل�ستئجار 

يف امل�سروع.

ت��ك��ل��ي��ف  ع���ل���ى  الت�����ف�����اق  مت  ان  وب�������ني  

ال�����س��رك��ة ال���ع���راق���ي���ة الردن����ي����ة ل��ل�����س��ن��اع��ة 

، ل��ت��ق��دمي ال�������س���روط امل��رج��ع��ي��ة وال������روؤى 

اخل���ا����س���ة يف ان�������س���اء امل���دي���ن���ة ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ال��ع��رو���ص  ل���ط���رح  ل��ت��ع��ر���ص  ي���وم���ا؛   90 يف 

ان  معلًنا  املهتمني،  امل��ط��وري��ن  وا�ستقطاب 

اأر�ص  على  التطبيق  �ستكون  املقبلة  املرحلة 

ال���واق���ع ب��ع��د اع�����داد الج�������راءات الداري�����ة 

وامل���ك���ت���ب���ي���ة، واحل���������س����ول ع���ل���ى امل���واف���ق���ات 

ال���ق���ان���وي���ن���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ب�����س��ف��ت��ه��ا م��ن��اط��ق 

املدينة  ان  اخلباز  واك��د  للبلدين.  حدودية 

واعدة،  �سناعية  منطقة  �ستكون  ال�سناعية 

الناحية  م��ن  اجلانبني  ت��خ��دم  واقت�سادية 

ب�سفتها  والأمنية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

بالنفع  ت��ع��ود  مهمة  ا�سرتاتيجية  منطقة 

على البلدين ب�سكل كبري.

االنب�ط- العقبة

والإ�سكان،  العامة  الأ�سغال  وزير  افتتح 

الرب��ع��اء،  ام�����ص  الك�سبي  يحيى  امل��ه��ن��د���ص 

الإ���س��ارة  للغة  الأم���ل  مدر�ستي  العقبة،  يف 

ال���داجم���ة ال��ث��ان��وي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة وال��ت��ا���س��ع��ة 

الأ�سا�سية املختلطة، ترافقه مدير الوكالة 

الأم����ريك����ي����ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال����دول����ي����ة، ���س��ريي 

كارلني.

وق����ال ال��ك�����س��ب��ي خ���الل اف��ت��ت��اح م��در���س��ة 

منطقة  �سلطة  رئي�ص  ح�سره  الذي  الأم��ل 

العقبة القت�سادية اخلا�سة املهند�ص نايف 

الرفايعة،  العقبة حممد  بخيت، وحمافظ 

واأمني عام وزارة الرتبية لل�سوؤون الإدارية 

وامل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ورة جن����وى ق���ب���ي���الت، اإن 

ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة ب��ني وزارت���ي الأ���س��غ��ال 

المريكية  الوكالة  من  وبدعم  والرتبية، 

ي�ساهم   ،)USAID( الدولية  للتنمية 

الوطنية  ال�سرتاتيجية  اهداف  حتقيق  يف 

تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ح��ي��ث  م��ن  للتعليم 

�ساملة ومزودة بالتقنيات احلديثة، وادماج 

ع��م��ل��ي��ة  يف  اخل���ا����س���ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 

الكتظاظ  من  احلد  يف  وامل�ساعدة  التعليم 

يف الف�سول الدرا�سية املوجودة يف املدار�ص 

واحل����د م���ن امل����دار�����ص ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام 

البنية  ا�ستدامة  الفرتتني والتي تقلل من 

التعليمية  البيئة  مع  تتما�سى  ول  التحتية 

املنا�سبة.

وت���اب���ع، ان ال���ت���ع���اون ي�����س��اه��م اأي�����س��ا يف 

توفري القدرة على زيادة معدلت اللتحاق 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال����س���ا����س���ي ل���س��ت��ي��ع��اب ال��ن��م��و 

التي  املدر�سية  امل�ساريع  وا�سفا  ال�سكاين، 

مناطق  من  العديد  يف  اخريا  افتتاحها  مت 

امل��م��ل��ك��ة ب��ال��ن��م��وذج��ي��ة وت��ل��ب��ي امل��ت��ط��ل��ب��ات 

نطمح  التي  التعليمية  للعملية  احلديثة 

بان يرتادها ابناوؤنا.

اأن م��در���س��ة الأم����ل ذات  ال��ك�����س��ب��ي  وب���ني 

اخلا�سة،  الحتياجات  ل��ذوي  خا�ص  طابع 

ت��ع��ط��ي الأم������ل ل��ل��ط��الب ال�����س��م ح��ي��ث مت 

ت�����س��م��ي��م��ه��ا ل��ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

وم�����س��اع��دت��ه��م ل��ل��ق��ي��ام ب�����دور اإي���ج���اب���ي يف 

خالل  من  طموحاتهم  ولتحقيق  املجتمع 

الغاية.  لهذه  اخلا�سة  بالأجهزة  تزويدها 

مدر�سة  مب�����س��روع  الأع��م��ال  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

3 طوابق )اأر�سي واأول  الأمل �سملت اإن�ساء 

وثاين وروف( حيث يتكون الطابق الأر�سي 

وغرفة  دي��زل  وغرفة  علوم  خمتربات  من 

ب��وي��ل��ر وغ���رف���ة ك���ه���رب���اء وم�������س���ت���ودع كتب 

ووحدات �سحية ويتكون الطابق الأول من 

ومطبخ  اجتماعات  وغرفة  معلمني  غرفة 

وي��ت��ك��ون  �سحية  ووح����دات  �سفية  وغ���رف 

ووح��دات  �سفية  غرف  من  الثاين  الطابق 

اخلارجية  العمال  اإىل  بالإ�سافة  �سحية، 

م��ن م��الع��ب واأر���س��ف��ة علما ب���اأن امل��در���س��ة 

جمهزة لذوي الحتياجات اخلا�سة.

يتم  التي  امل��دار���ص  اإ�سهامات  اإىل  ولفت 

و�سد جزء من  العبء  ت�سيديها يف تخفيف 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  امل��ت��زاي��دة يف  الح��ت��ي��اج��ات 

اأن امل�سروع احلايل لإن�ساء  والتعليم، مبينا 

ال��وك��ال��ة المريكية  امل��دار���ص وامل��م��ول م��ن 

وتاأثيث  بناء  اإىل  ي�سعى  الدولية  للتنمية 

ان���ح���اء  ج��م��ي��ع  ح��ك��وم��ي��ة يف  م���در����س���ة   25

مدر�سة   12 بناء  من  النتهاء  ومت  اململكة، 

جديدة.

وا������س�����اد ال���ك�������س���ب���ي ب����ت����ع����اون ال���وك���ال���ة 

الم���ريك���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة وح��ك��وم��ة 

على  الم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات  و�سعب 

املزيد  اإىل  متطلعا  املتوا�سل،  ال��دع��م  ه��ذا 

من التعاون امل�سرتك يف امل�ستقبل.

“عندما  ك���ارل���ني  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

ت�����س��ت��ث��م��ر ال���وك���ال���ة الأم���ريك���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

ن�ستثمر  فاإننا  الدامج،  التعليم  يف  الدولية 

الأط��ف��ال  ال��ب�����س��ري��ة جلميع  الإم��ك��ان��ات  يف 

وال�سباب يف اململكة “.

ج����دا  ف������خ������ورون  “نحن  واأ�������س������اف������ت، 

والرتبية”،  الأ�سغال  وزارتي  مع  ب�سراكتنا 

م���وؤك���دة اأن امل���دار����ص احل��دي��ث��ة ه��ي اأم��ث��ل��ة 

املميزة مع  والعالقة  ال�سراكة  ممتازة على 

الأردنية. احلكومة 

م���دي���رة م��در���س��ة الم����ل ل��ل��غ��ة الإ����س���ارة 

ا����س���ادت بجهود  ���س��الم جم����ايل،  ال���داجم���ة 

ال���وك���ال���ة يف اإن�������س���اء و���س��ي��ان��ة امل���دار����ص يف 

ال��ت��ع��اون يف�سي  ه���ذا  ان  م��وؤك��دة  امل��م��ل��ك��ة، 

فئة  وخ��ا���س��ة  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  خ��دم��ة  اىل 

العون  وتقدمي  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

وامل�ساعدة لهم ولذويهم .

التا�سعة  مدر�سة  مديرة  بينت  بدورها، 

ال��درد���س��اوي،  ���س��ع��اد  املختلطة  ال���س��ا���س��ي��ة 

4 طوابق  ي��ت��األ��ف م��ن  امل��در���س��ة  اأن م�����س��روع 

)ار���س��ي  ط��واب��ق  و3  ام��ت��ار   4507 مب�ساحة 

من  الت�سوية  طابق  ويتكون  وث��اين(  واأول 

ح�سانة ومكتب مدير ومكتب ادارة وغرفة 

موؤمترات وغرفة حا�سوب ومق�سف وقاعة 

م��ت��ع��ددة الغ���را����ص وم��ك��ت��ب��ة وغ���رف���ة فن 

وخم���ت���رب ج��ي��ول��وج��ي��ا وف���ي���زي���اء وخم��ت��رب 

كيمياء وغرفة تدريب مهني وغرفة عناية 

ب��الأط��ف��ال ووح�����دات ���س��ح��ي��ة وخ����زان م��اء 

ويتكون  كتب  وم�ستودع  م�سخات  وغ��رف��ة 

�سفية  غ���رف���ة   12 م���ن  الر����س���ي  ال��ط��اب��ق 

ومركز معلمني وغرفة لذوي الحتياجات 

للطالب  �سحية  ووح���دة  وغ��رف  اخلا�سة 

وغرفة مر�سد وغرفة نائب وغرفة كهرباء 

ويتكون  خ��ا���ص،  تعليم  ومكتب  وم�����س��ت��ودع 

الطابق الثاين من 12 غرفة �سفية.

 إدارية النواب تبحث 
التشكيالت في وزارة الصحة

االنب�ط- عم�ن

 ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة الإداري��������ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

برئا�سة  عقدته  اجتماع  يف  الأرب��ع��اء،  ام�ص 

مو�سوع  ال��ط��راون��ة،  علي  الدكتور  النائب 

ال�سحة  وزارة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الت�سكيالت 

اأداء  ح�����ول  امل���الح���ظ���ات  وب���ع�������ص  م����وؤخ����را 

الوزارة.

ال�سحة  جلنة  رئي�ص  الجتماع:  وح�سر 

كري�سان،  تي�سري  الدكتور  النيابية  والبيئة 

ال��ه��واري،  ف��را���ص  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  ووزي���ر 

ورئ���ي�������ص دي������وان اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة ���س��ام��ح 

ال�سحة  ل�����وزارة  ال��ع��ام  ال��ن��ا���س��ر، والأم�����ني 

والأوبئة والأمرا�ص ال�سارية الدكتور رائد 

ال�سحة  ل����وزارة  ال��ع��ام  ال�����س��ب��ول، والأم����ني 

الهام  الدكتورة  والإدارّي���ة  الفنّية  لل�سوؤون 

خري�سات.

وت�������س���اءل ال���ط���راون���ة ع���ن اأ����س���ب���اب ع��دم 

تعيني خريجي تخ�س�ص اإدارة امل�ست�سفيات، 

وح�����ال امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل��ي��دان��ي��ة وال���ك���وادر 

ال��ت��اب��ع��ة ل���ه، واأح���ادي���ث ع��ن ت��ع��ي��ني اأط��ب��اء 

عرب �سراء اخلدمات، م�سريا اإىل اأن “مبداأ 

�سراء اخلدمات يعترب خرقا للقانون”.

ال�ساملة  ال�سحية  املراكز  رفد  اإىل  ودعا 

من  لتتمكن  وال�سحية  الإداري����ة  ب��ال��ك��وادر 

وتقدمي  وج��ه  اأك��م��ل  على  بواجبها  ال��ق��ي��ام 

للمر�سى. الف�سلى  اخلدمة 

الحتكام  اإىل  كري�سان  دع��ا  جهته،  م��ن 

العقوبة  ايقاع  عند  املدنية  اخلدمة  لنظام 

على الكوادر الطبية.

من جهتهم، طالب النواب: عبد الرحيم 

املعايعة، وعطا ابداح، وعبداهلل عيال عواد، 

وعبداهلل ابو زيد، وا�سماء الرواحنة، ويزن 

ابو  وحم��م��د  ال��ق��ط��اون��ة،  واح��م��د  �سديفات، 

اأي  اجراء  عند  العدالة  بتحقيق  �سعيليك، 

اأ���س�����ص  ال�����س��ح��ة، وو���س��ع  ت��ن��ق��الت يف وزارة 

وا�سحة و�سفافة لختيار مدراء ال�سحة يف 

املختلفة. اململكة  مناطق 

اأي ق��رار  اأن  ال���ه���واري  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 

ي��ت��خ��ذ ه���دف���ه م�����س��ل��ح��ة ال��ع��م��ل وحت�����س��ني 

هيكلة  اإع�����ادة  ق����رار  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ب��ي��ئ��ت��ه، 

اخل��دم��ات  بت�سهيل  �ساهم  م��وؤخ��را  ال���وزارة 

مل�سنا  “لقد  م�سيفا  للمواطنني،  املقدمة 

ت���ط���ورا ف��ي��ه��ا خ��ا���س��ة خ����الل ع��ط��ل��ة ع��ي��د 

ال�سعيد”. الفطر 

وحول الت�ساوؤلت عن مركز �سميح دروزة 

اأن  ال��ه��واري  اأو���س��ح  الب�سري،  م�ست�سفى  يف 

املركز اأ�س�ص بناء على تربعات يف عام 2020، 

من  اإل  ت�سغيله  ت�ستطع  مل  ال����وزارة  ل��ك��ن 

احل�سني  مركز  م��ع  ت�سغيل  اتفاقية  خ��الل 

�سميح”  اأن”مركز  اإىل  لف��ت��ا  ل��ل�����س��رط��ان، 

وكوادره تتبع ملركز احل�سني لل�سرطان.

اأن ال���ه���دف م���ن ���س��راء  وب����ني ال����ه����واري 

اخل�����دم�����ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����الأط����ب����اء ب��ح��اج��ة 

ل���ت���ن���ظ���ي���م، ل���ت���ق���دمي اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 

ت��وؤي��د  ال�����وزارة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ل��ل��م��ر���س��ى، 

امل�ست�سفيات  اإدارة  تخ�س�ص  خريجي  تعيني 

اإىل اأن ي�سبح ذلك عرفا.

قال  الطفيلة،  م�ست�سفى  افتتاح  وح��ول 

ال����ه����واري اإن����ه ي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 

ت����زوي����ده ب���امل���ع���دات والأج�����ه�����زة اخل��ا���س��ة، 

اجراءات  ب�سبب  و�سولها  تاأخر  اإىل  م�سريا 

خالل  افتتاحه  �سيتم  واأن��ه  عامليا،  ال�سحن 

املقبلة. القريبة  الأ�سهر 

الأن���ظ���م���ة  اإن  ال���ن���ا����س���ر  ق�����ال  ب���������دوره، 

وال���ق���وان���ني يف دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ل 

ت�����س��م��ح ب��ت��ك��ل��ي��ف امل���وظ���ف ال����ذي مت ���س��راء 

خدماته باأي عمل اإداري.

على  بناء  ي�ستطيع  امل��وظ��ف  اأن  واأ���س��اف 

خالل  تظلم  تقدمي  املدنية  اخلدمة  نظام 

10 اأي�����ام ع��ل��ى ن��ق��ل��ه، ف��ي��ت��م ت�����س��ك��ي��ل جل��ان 

م�سريا  التظلمات،  هذه  درا�سة  متخ�س�سة 

اإعادتهم  مت  املوظفني  م��ن  العديد  اأن  اإىل 

اإىل اأماكن عملهم.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، ق��ال��ت خ��ري�����س��ات اإن����ه مت 

ف�����س��ل م��دي��ري��ة الأط���ب���اء وال�����س��ي��ادل��ة اإىل 

اأن����ه ي��ت��م ت��دري��ب  م��دي��ري��ت��ني، لف���ت���ة اإىل 

وتاأهيل الكوادر ال�سحية يف الوزارة، ف�سال 

ل���الأط���ب���اء  م��ت��خ�����س�����س��ة  دورات  ع���ق���د  ع����ن 

امل���ع���ي���ن���ني ك�������دورة الإ�����س����ع����اف وال����ط����وارئ 

�سيتم  اأن��ه  اإىل  م�سرية  القلبي،  والن��ع��ا���ص 

ا���س��ت��م��الك ق��ط��ع اأرا��������ص ل��ب��ن��اء ك���راج���ات 

الطفيلة. م�ست�سفى  ملراجعي  وم�سجد 

اأ�س�ص  ال�سبول  ا�ستعر�ص  ناحيته،  م��ن 

�سامل،  اإىل  الأويل  ال�سحي  املركز  حتويل 

اأب���رزه���ا اأن ي��ت��ج��اوز ع���دد ���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة 

20 األ����ف م���واط���ن، وب��ع��ده عن  امل�����س��ت��ه��دف��ة 

ال�ساملة القريبة منه. املراكز ال�سحية 

امل���راك���ز  ال���ع���دي���د م���ن  واأ�����س����ار اإىل دم����ج 

“�سفر”  م���راج���ع���ي���ه���ا  ع������دد  ال�������س���ح���ي���ة 

من  ال��ع��دي��د  ت�سم  ري��ادي��ة  �سحية  مب��راك��ز 

املراكز  جميع  تزويد  موؤكدا  التخ�س�سات، 

ب���اأج���ه���زة وم���ع���دات م���ت���ط���ورة، ف�����س��ال عن 

تبديل الأجهزة القدمية بحديثة.

ونفى ال�سبول عدم توفر اأدوية يف املراكز 

ال�سحية، موؤكدا توفر اأدوية بديلة باأ�سماء 

اأخرى.

و���س��دد ع��ل��ى اأن���ه ب��اإم��ك��ان امل��ري�����ص ال��ذي 

بحال  ال���دواء  ���س��راء  �سحيا  تاأمينا  يحمل 

ال�سيدليات  من  عنه  والبديل  توفره  عدم 

اخل���ا����س���ة ب���ن���اء ع���ل���ى و����س���ف���ة م����ن امل���رك���ز 

ال�سحي.

المدينة الصناعية االردنية العراقية فرصة لبناء تكامل 
اقتصادي بين البلدين 

 األوقاف توضح حول تعميم بجمع نسخ 
من المصحف الشريف

االنب�ط- عم�ن

 قال م�ست�سار اأمني عام وزارة الأوق��اف وال�سوؤون 

الإ�سالمية ل�سوؤون امل�سحف ال�سريف، عبدالكرمي 

يون�ص، اإن تعميم جمع ن�سخ من امل�سحف ال�سريف 

ال�سادر عن ال��وزارة، جاء لورود اأخطاء مطبعية، 

ال����وزارة ل�سمان عدم  ب��ه  اأم��ر روتيني تقوم  وه��و 

ت�سرب اأي ن�سخة غري جمازة داخل اململكة.

وردت  التي  امل�ساحف  ن�سخ  اأن  يون�ص  واأ���س��اف 

فيها الأخطاء �سادرة عن دور ن�سر خارجية، وهي 

تاأتي مع القادمني من اخلارج اإىل الأردن باأعداد 

قليلة، وهي غري جمازة وممنوعة من التداول من 

خالل تعاميم ر�سمية ت�سدر ب�سكل م�ستمر، كما 

املذكورة  الن�سر  بالتوا�سل مع دور  ال��وزارة  قامت 

وتبيان الأخطاء الواردة يف الن�سخ.

�سحبها  مت  الن�سخ  ه��ذه  بع�ص  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

والتعميم عليها منذ �سنوات طويلة وللتاأكيد بعدم 

بقاء اأي ن�سخ منها مت اإعادة التعميم.

امل�سحف  ن�سخ  ت��دق��ي��ق  اآل��ي��ة  اأن  ي��ون�����ص  وب���نّي 

ال�سريف التي تطبع حمليا اأو التي ترد من اخلارج 

يتم تدقيقها وفقاً للمادة 13 من قانون الأوقاف 

الن�سخة  تدقيق  يتم  2001، بحيث  ل�سنة   32 رق��م 

الواحدة من 3 مدققني معتمدين من اأهل اخلربة 

والخت�سا�ص.

 اتفاقية لدعم إدارة المحمية البحرية وتصميم مركز العلوم البحرية بالعقبة
االنب�ط - جواد اخل�رضي

ب��دع��م م��ن الحت���اد الأروب�����ي،  وق��ع��ت �سلطة 

وبرنامج  اخلا�سه  الأقت�سادية  العقبة  منطقة 

ادارة  ل��دع��م  ات��ف��اق��ي��ة  الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

الت�ساميم  وو����س���ع  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ع��ق��ب��ة  حم��م��ي��ة 

ملجمع العقبة  للعلوم بتاريخ 18 اأيار 2022.

الإتفاقيه  اطار  �سمن  الإتفاقيه  هذه  وتاأتي 

من  ب���دع���م   )Green Deal( اخل�������س���راء 

تعزيز  ع��ل��ى  للعمل  ل���الردن  الأوروب�����ي  الحت���اد 

الرتكيز  م��ع  امل�����س��ت��دام��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

على اجراءات الت�سدي لتاأثري تغري املناخ ودعم 

والتنمية القت�سادية. الأخ�سر  النمو 

املوؤ�سر  تنفيذ  على  الإتفاقيه  ه��ذه  و�سرتكز 

بان�ساء  املتعلقة  اخل�سراء  التفاقية  من   8 رقم 

العقبة  مركز  واإن�ساء  البحرية  املحمية  وادارة  

للعلوم.

ويف هذا ال�سياق، اأكد رئي�ص جمل�ص مفو�سي 

اخل��ا���س��ه  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة  منطقة  �سلطة 

ال��ت��ع��اون امل�ستمر  اأه��م��ي��ة   ال��ب��خ��ي��ت ع��ل��ى  ن��اي��ف 

املتحدة  الأمم  ب��رن��ام��ج  م��ن  ك��ل  م��ع  وال�����س��راك��ة 

الإمن��ائ��ي  والحت���اد الوروب���ي يف جم��ال حماية 

القت�سادية  العقبة  منطقة  اطالق  منذ  البيئة 

اخلا�سة  

ال��ث��اين  ع��ب��د اهلل  امل���ل���ك  ان ج���الل���ة  وا�����س����ار 

البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اىل   ،2020 ع���ام  وج���ه  يف 

العقبة  خليج  يف  نوعها  م��ن  ال��ف��ري��دة  البحرية 

�سماتها  من  لال�ستفادة  العلمي  البحث  وتعزيز 

بحرية  حممية  اأول  ان�ساء  ذل��ك  يف  مبا  املميزة، 

اجلهود  دفع  على  امل�سروع  و�سي�ساعد  الأردن،  يف 

حمميات  قائمة  على  املوقع  و�سع  اإىل  الرامية 

من  وغريها  لليون�سكو  التابعة  احليوي  املحيط 

اخل�سراء- )القائمة  العاملية  املحميات  �سبكات 

و�سي�سمل  ال��ط��ب��ي��ع��ة(  ل�����س��ون  ال����دويل  الحت����اد 

اأي�سا معر�سا لالحياء البحرية ومرافق البحث 

مع  البحرية  العقبة  حممية  وتتما�سى  العلمي. 

املناخ  تغري  اآثار  ملواجهة  امل�ستمرة  الأردن  جهود 

هذا  يف  املبذولة  الدولية  اجلهود  يف  وامل�ساهمة 

ال�سدد.

الأردن  الأوروب��ي يف  �سفرية الحت��اد  و�سكرت 

العقبة  منطقة  �سلطة  هادجيثيودو�سيو  ماريا 

امل�ستمرة  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ه  الق��ت�����س��ادي��ة 

البحري  البيئي  النظام  على  احلفاظ  ل�سمان 

يف العقبة وا�ستعدادها ملتابعه التوجيهات امللكية 

مرتبط  ابحاث  ومركز  بحرية  حممية  لن�ساء 

بها . كما اكدت على اأهمية ال�سراكه مع برنامج 

امل��ب��ادرة  ه���ذه  لنتفيذ  المن��ائ��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

ج��ه��وداً  ا�ستثمر  الإمن��ائ��ي  ال��ربن��ام��ج  اأن  ح��ي��ث  

متوا�سله يف دعم الأردن يف مواجهة  التحديات  

التي يواجهها. البيئية واملناخيه 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اك����دت امل��م��ث��ل امل��ق��ي��م ل��ربن��ام��ج 

اننا  احل�سن،  اأب��و  رن��دا  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم 

���س��ع��داء ب��ت��وق��ي��ع ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة وال��ت��ي تعترب 

منطقة  �سلطة  مع  املتميزه  لل�سراكه  ا�ستمراراً 

ت��ع��ود اىل  العقبة الق��ت�����س��ادي��ة اخل��ا���س��ه وال��ت��ي 

���س��ن��وات و���س��اه��م��ت يف حتقيق  اأك����ر م���ن ع�����س��ر 

على  احلفاط  جم��ال  يف  الجن���ازات  من  العديد 

هذه  ان  واأ�سافت  وال�ساحلية.  البحرية  البيئة 

يتما�سى  ومب��ا  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة 

بعد  ال��ع��ق��ب��ة  ملنطقة  الفعلية  الح��ت��ي��اج��ات  م��ع 

الربنامج  �ساهم  والتي  البحرية  املحمية  ان�ساء 

الإمنائي يف تلك اجلهود لن�سائها .

املحمية  ان�ساء  مت  اأن��ه  بالذكر  اجلدير  وم��ن 

كانون  دي�سمري   13 بتاريخ  العقبه  يف  البحرية 

احلفاظ  يف  للم�ساهمة  وذل��ك   2020 لعام  الأول 

تعي�ص  ال��ذي  ل�ساحلها  البيولوجي  التنوع  على 

فيه اأنواع حيوية بع�سها مهدد بالنقرا�ص. 

وتبلغ م�ساجة هذه املحمية حوايل 2.45  كلم 

اأ���س��ل  7 ك��ل��م م��ن  م��رب��ع ب�ساطئ مي��ت��د حل���وايل 

التي متثل ما يقارب من  امل�ساحة  27 كلم، وهي 

2.6% من امل�ساحة الجمالية ملياه الأردن.
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 وقعت من�صة احلرفيني العاملية لتنمية 

القدرات، الثالثاء، اتفاقية تعاون مع وزارة 

الثقافة، لدعم املنتج الثقايف الإبداعي.

الأرب��ع��اء،  ام�����س  للمن�صة  ب��ي��ان  واأو���ص��ح 

الثقافة  وزارة  تزويد  تت�صمن  التفاقية  اأن 

اأ�صحاب  واأبرز  احلرفيني  ببيانات  للمن�صة 

ال�صناعات الإبداعية من اأفراد وم�ؤ�ص�صات، 

ل��ت��ق��دم ل��ه��م ال���دع���م وامل�������ص���ان���دة امل��ج��ان��ي��ة 

الإبداعية. باأعمالهم  للنه��س 

ه���زاع  ال��ث��ق��اف��ة  ع����ام وزارة  اأم����ني  واأك�����د 

الرباري، اأهمية ال�صراكة الثقافية الن�عية 

اإذ يتجه  ال��ع��ام واخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 

ال���ع���امل ال���ي����م ن��ح��� ال�����ص��ن��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 

املتن�عة.

وقال اإن “الدول العربية ما زالت تعتمد 

على الدعم احلك�مي والرعايات الر�صمية، 

م�ص�ؤولية  تتحمل  تعد  مل  املرحلة  اأن  رغم 

دعم  نح�  تتجه  وب���داأت  ال��رع���ي��ة،  ال��دول��ة 

اأن  اإىل  م�������ص���راً  الإبداعي”،  الق���ت�������ص���اد 

وتاريخ  ثقافة  تنقل  ثقافية  بنية  ال�صناعة 

وح�صارة البلدان وه� ما مييز ثقافة دولة 

عن اأخرى.

واأك������د ال�������رباري ح���ر����س ال���������زارة ع��ل��ى 

مبا  املن�صة،  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  تعميم 

داخل  اأعمالهم  يروج�ا  اأن  للمنتجني  يتيح 

املديرة  ال�طن وخارجه. من جهتها، قالت 

اإن  تليالن،  اأريج  الدكت�رة  للمن�صة  العامة 

ل��ق��اءات  ج��ه���د  ث��م��رة  ه���  التفاقية  ت�قيع 

الثقافة،  وزارة  مع  الإط��ار  ه��ذا  يف  متعددة 

الر�صمية  امل�ؤ�ص�صات  اأه��م  اإح��دى  تعد  التي 

وبدعم  ال�طنية،  املبادرة  بهذه  تعنى  التي 

اأن  لل�طن، م�ؤكدة  والرتاثي  الثقايف  املنتج 

ال�زارة  وت�جهات  ين�صجم  للمن�صة  الهدف 

الرئي�صية.

اأن فكرة املن�صة قد تكررت يف  واو�صحت 

“ كرافت  اأن من�صة  الكثر من البلدان ال 

وفريد  خمتلف  اإط��ار  على  ماركت” عملت 

احلرفيني  ومتكني  لدعم  يهدف  ن�عه  من 

وال��ف��ن��ان��ني واأ����ص���ح���اب امل����اه���ب اخل��ا���ص��ة 

اأفرادا  والن�عية  املميزة  اليدوية  باملنتجات 

وم���ؤ���ص�����ص��ات م��ن الأردن���ي���ني جم���ان���اً، �صعيا 

ال�عي  ورف��ع  القطاع  بتنظيم  للبدء  منها 

الإب��داع��ي  القت�صاد  اأهمية  ح���ل  اجلمعي 

احلرفيني  من�صة  وت��ع��د  خ��ا���ص��ة.  الأردين 

العاملية لتنمية القدرات )كرافت�س ماركت( 

م��ن�����ص��ة غ����ر رب���ح���ي���ة و م�����ب�����ادرة وط��ن��ي��ة 

امل�ص�ؤولية  باب  من  احلرفيني  قطاع  لدعم 

اأ���ص��ح��اب  اإىل دع����م  ت���ه���دف  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

امل�����ص��اري��ع احل��رف��ي��ة ال��ك��ب��رة وامل��ت������ص��ط��ة 

من  جم��ان��ا،  ال�صغر  واملتناهية  وال�صغرة 

املن�صة  ع��رب  جم��ان��ي��ة  م�صاحة  م��ن��ح  خ��الل 

وت�ص�يقها. منتجاتهم  لعر�س 

لتبادل  الفر�صة  احلرفيني  ملنح  وت�صعى 

املعرفة احلرفية وفتح اأ�ص�اق واآفاق جديدة 

مبا  احلرفيني  وقطاع  لت�ص�يق  للحرفيني 

ي�صاعد على تنميته وتط�يره.

 االنباط – �شذى حتامله 

الجتماعي  ال�صمان  ا�صتثمار  �صندوق  دخ��ل   

م�����ص��اري��ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  يف جم����ايل ال�����ص��ن��اع��ة 

الغذائي واهتمام  وال��زراع��ة بهدف حتقيق الم��ن 

مب�صروع الناقل ال�طني .

فانه  لل�صندوق  الل���ك���رتوين  للم�قع  ووف��ق��ا 

امل�����دوره جن�ب  ب����داأ مب�����ص��روع زراع����ي يف منطقة 

الردن بهدف  حتقيق الرباح نظرا لرتفاع ا�صعار 

الكثر من   الزراعية  وعجز يف كميات  املحا�صيل 

املحا�صيل الزراعية  بال�صافة اىل  تن�يع املحفظة 

ال�صتثمارية فه� ا�صتثمار زراعي لل�صندوق له اثار 

�صن�ية واهداف اخرى تنم�ية تهدف امل�صتثمرين 

لزراعة الرا�صي مع بع�صهم . اىل حتفيز

وح�����ص��ب امل����ق���ع ي��ق��ام امل�����ص��روع ال���زراع���ي على 

ار�س م�صاحتها 30 الف دومن بقيمة ت�صل اىل 13 

ملي�ن دينار حيث يعترب امل�صروع  باك�رة ا�صتمارات 

ال�صمان الجتماعي يف القطاع الزراعي .

لال�صتثمار  �صركة  ا�صئ�س  ال�صندوق  ان  يذكر 

وال�����ص��ن��اع��ات ال���زراع���ي���ة ع����ام 2020 ح��ي��ث ي��ك���ن 

ال���ص��ت��ث��م��ار م���ن خ����الل ال���ص��ت��ث��م��ار يف ���ص��رك��ات 

لل�صندوق  ب��ال��ك��ام��ل  مم��ل���ك��ة  ���ص��رك��ة  تا�صي�س  او 

اأوال�صتثمار يف �صركات تنفذ م�صاريع  كم�صروعي  

الف��صفات والب�تا�صي�م بامل�صاهمة براأ�س املال فيه. 

وح�����ص��ب امل����ق���ع ف����ان ال�����ص��ن��دوق  ي��ه��دف من 

امل�صاركة بامل�صاريع اىل درا�صة اجلدول القت�صادي 

امل��ادي وتقليل املخاطر  العائد  لتحقيق الرب���اح و 

���ص���اء ك��ان��ت يف ق��ط��اع��ات ال���زراع���ة اوال��ت��ع��دي��ن او 

البن�ك واخلدمات. 

ال�صياحة  قطاع  يف  م�صاريع  ال�صندوق  وينفذ 

ال�صياحية  للتنمية  ال�طنية  ال�صركة  خ��الل  م��ن 

ال��ب��رتا،  بالزا”  “كراون  ف��ن��دق  ت��اأه��ي��ل  لع�����ادة 

وتاأهيل غرف النزلء واملرافق الأ�صا�صية يف فندق 

لإع���ادة  ب��الإ���ص��اف��ة  العقبة،  “اإنرتك�نتيننتال” 
تاأهيل ال�صاطئ املحاذي لفندق “اإنرتك�نتيننتال” 

العقبة، والذي �صي�ؤمن واجهة بحرية لزوار مدينة 

العقبة من نزلء الفنادق غر ال�صاطئية واأهايل 

العقبة، بالإ�صافة اإىل م�صاريع راأ�صمالية متن�عة 

ت��ه��دف اإىل الإرت����ق����اء مب�����ص��ت���ى اخل���دم���ات التي 

تقدمها الفنادق. 

تتعلق بقطاع  م�����ص��اري��ع  ال�����ص��ن��دوق  ن��ف��ذ  ك��م��ا 

الطاقة ملا  ي�صكله من اأهمية ا�صرتاتيجية يف دفع 

ال�صندوق  لهذا حر�س  امل�صتدامة  التنمية  عملية 

على تن�يع ا�صتثماراته من خالل ال�صتثمارات يف 

م�صاريع  اإىل  بالإ�صافة  الكهرباء،  وت���زي��ع  ت�ليد 

الطاقة املتجددة. 

تتعلق  اخ���رى  م�صاريع  ه��ن��اك  للم�قع  ووف��ق��ا 

التي   التنم�ية  املناطق  لتط�ير  ال�صمان  ب�صركة 

تاأ�ص�صت عام 2009 ك�صركة م�صاهمة خا�صة ممل�كة 

ال�صتثماري  ال����ذراع  لتك�ن  للم�ؤ�ص�صة  بالكامل 

واخل��دم��ات  التحتية  البنية  لتط�ير  لل�صندوق 

وال��ت�����ص���ي��ق مل��ن��ط��ق��ة امل���ل���ك احل�����ص��ني ب���ن ط��الل 

التنم�ية / املفرق ومنطقة اربد التنم�ية واللتان 

مت اعالنهما مناطق تنم�ية  اقت�صادية مببادرات 

ملكية للم�صاهمة يف اعادة ت�زيع مكت�صبات التنمية  

يف املحافظات ال�اعدة اقت�صادًيا. 

لل�صندوق   امل�صاهمات  حمفظة  قيمة   وبلغت 

1،964.9 ملي�ن دينار نهاية �صهر اذار املا�صي �صكلت 

ما ن�صبته 15.7% من املحفظة الكلية لل�صندوق كما 

�صكلت ما ن�صبته ح�ايل 11،9 % من اجمايل القيمة 

ح�ايل  قيمتها  البالغة  عمان  لب�ر�صة  ال�ص�قية 

16،504 مليار دينار.

 منصة الحرفيين العالمية توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة

 مشروع زراعي لصندوق استثمار الضمان االجتماعي بقيمة 13 مليون دينار  

اخلمي�س   19 /5/ 2022 

 5.3 % ارتفاع الرقم القياسي لكميات 
اإلنتاج الصناعي في الربع االول    

االنباط- عمان

 ارتفع الرقم القيا�صي العام لكميات 

من  الأول  ال��رب��ع  يف  ال�صناعي  الإن��ت��اج 

باملئة،   5.31 بن�صبة   ،2022 العام احلايل 

م��ق��اب��ل   ،  89.99 ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  ل��ي�����ص��ل 

العام  م��ن  ال��ف��رتة  لنف�س  نقطة   85.45

املا�صي.

واأ�صارت دائرة الإح�صاءات العامة يف 

اإىل  الرب��ع��اء،  ام�س  ال�صهري  تقريرها 

لكميات  ال��ع��ام  القيا�صي  ال��رق��م  ارت��ف��اع 

العام  من  اآذار  ل�صهر  ال�صناعي  الإنتاج 

اإىل  لي�صل  10.39باملئة،  بن�صبة  احلايل 

لنف�س   86.68 م��ق��اب��ل   95.68 ال��ن��ق��ط��ة 

ال�صهر من العام املا�صي.

وفقا للتقرير، ارتفع الرقم القيا�صي 

ل�صهر  ال�صناعي  الإن��ت��اج  لكميات  العام 

باملئة،   12.48 بن�صبة  العام  اآذار من هذا 

لي�صل اإىل النقطة 95.68 مقابل 85.07 

ل�صهر �صباط من نف�س العام.

 جمعية المصدرين: 60 مستفيدا من برنامج 
تأهيل سيدات األعمال من أجل التصدير

االنباط- عمان

الأردن��ي��ني  امل�صدرين  جمعية  اك��دت   

من  ال��ي���م،  حتى  ا�صتفادت  �صركة   60 اأن 

ب��رن��ام��ج ت��اأه��ي��ل ���ص��ي��دات الأع����م����ال من 

ت��ن��ف��ذه اجلمعية  ال���ذي  ال��ت�����ص��دي��ر  اأج���ل 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���رك���ز ت���روي���ج ال��ت��ج��ارة 

وقعت  اتفاقية  مب�جب  وذل��ك  الكندي، 

بني الطرفني عام 2019.

وق����������ال رئ����ي���������س اجل����م����ع����ي����ة اح���م���د 

ال�����ذي ميتد  ال���ربن���ام���ج  ان  اخل�������ص���ري، 

عدد  زي���ادة  يف  �صي�صهم   ،2024 ع��ام  حتى 

ال�����ص��ي��دات امل��ن��خ��رط��ات يف ال��ت��ج��ارة، اىل 

ج��ان��ب رف���ع ح�����ص��ة ال�����ص��ادرات امل��ت���ل��دة 

واملت��صطة  ال�صغرة  ال�صركات  قبل  من 

املدارة واململ�كة من قبلهن.

وا�����ص����اف اخل�������ص���ري يف ب���ي���ان ام�����س 

ع��ل��ى  ي����رك����ز  ال����ربن����ام����ج  ان  الرب������ع������اء، 

امل���ع���ي���ق���ات ال����ت����ي ت����اج���ه���ه���ا ال�������ص���ي���دات 

امل�صدرات وبخا�صة قلة اخلربة واملعرفة 

بالت�صدير وما هي ال�ص�اق الت�صديرية 

التي ميكن ال��ص�ل اليها.

وا�صار اىل ان الربنامج نفذ جمم�عة 

م��ن ال��ن�����ص��اط��ات م��ن��ذ ت���ق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة 

امل�ؤ�ص�صات  م�صاعدة  منها  الطرفني  بني 

امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت�����ص��دي��ر ع��ل��ى و����ص���ع خ��ط��ة 

لزيادة انخراط ال�صيدات ال�صناعيات يف 

املقدم  والدعم  الربامج  وزي��ادة  التجارة 

للمراأة، بالإ�صافة لتدريب املدربني.

واو�����ص����ح اخل�������ص���ري ب���ان���ه مت ك��ذل��ك 

تدريب جمم�عة من ال�صركات ال�صغرة 

واملت��صطة ومن �صمنها �صركات ممل�كة 

وم�����دارة م��ن ق��ب��ل ���ص��ي��دات م��ن قطاعي 

البحر  ومنتجات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�صناعات 

امليت لتهيئة وتقييم ال�صركات للت�صدير 

، ول �صيما لل�ص�ق الكندية.

الكندية  ال�����ص���ق  اأن  اخل�����ص��ري  واك���د 

املنتجات  اأم��ام  ال���اع��دة  بالفر�س  تزخر 

التي  ال��ع��ال��ي��ة  اجل�����دة  بف�صل  الردن���ي���ة 

ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا، م���ا ي���ؤه��ل��ه��ا ل���دخ����ل ه��ذا 

ال�����ص���ق ب���ق����ة، يف ظ���ل وج������د ات��ف��اق��ي��ة 

جت��ارة ح��رة م��ع كندا وال��ت��ي دخلت حيز 

النفاذ عام 2012.

باتفاقية  ك��ن��دا  م��ع  الأردن  وي��رت��ب��ط 

ل��ل��ت��ج��ارة احل�����رة ب���ه���دف رف����ع م�����ص��ت���ى 

ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري واإي������ج������اد ف���ر����س 

الأردن��ي��ة  للمنتجات  ج��دي��دة  ت�صديرية 

ب����الأ�����ص�����اق اخل���ارج���ي���ة، م���ن خ����الل م��ا 

ت�����ص��م��ح ب���ه م���ن اإم��ك��ان��ي��ة ت��ك��ام��ل امل��ن�����ص��اأ 

ت��ت�����ص��ارك م��ع البلدين  ال��ت��ي  ال���دول  م��ع 

باتفاقيات جتارة حرة.

كندا  اىل  اململكة  ����ص���ادرات  ان  ي��ذك��ر 

 50 اىل   ،2021 امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  ارت��ف��ع��ت 

م��ل��ي���ن دي��ن��ار م��ق��اب��ل 44 م��ل��ي���ن دي��ن��ار 

اجل��م��ع��ي��ة  ان  واو������ص�����ح   .2020 خ�����الل 

اخل������دم������ات  ت������ق������دمي  يف  ����ص���ت�������ص���ت���م���ر 

ل��ل��م�����ص��دري��ن م���ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة لإي���ج���اد ا����ص����اق ت�����ص��دي��ري��ة 

مل���ن���ت���ج���ات���ه���م م�����ن خ������الل امل���������ص����ارك����ة يف 

وتنظيم  املتخ�ص�صة  اخلارجية  املعار�س 

لديهم،  للعاملني  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����دورات 

بكيفية  للتعريف  وال��ل��ق��اءات  وال����ر����س 

ال���ص��ت��ف��ادة م��ن م��زاي��ا الت��ف��اق��ي��ات التي 

ت���رب���ط امل��م��ل��ك��ة م���ع خم��ت��ل��ف ال��ت��ك��ت��الت 

العاملية. القت�صادية 

تاأ�ص�صت  التي  اجلمعية  ان  اىل  ي�صار 

ت�����ص��دي��ر  ل����دع����م  ت�������ص���ع���ى   ،1988 ع������ام 

ال�صناعي،  القطاع  وخ��دم��ات  منت�جات 

لتنمية  ال���ه���ادف���ة  ال��ن�����ص��اط��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 

����ص���ادرات امل��م��ل��ك��ة وامل�����ص��ارك��ة ب��امل��ع��ار���س 

نقا�صية  وحلقات  ن��دوات  وعقد  الدولية 

. متخ�ص�صة

االنباط- عمان

ال�صركات  اأن  الق��ت�����ص��اد،  يف  خ���رباء  اأك���د 

العامة  للخزينة  رئي�صا  رافدا  تعد  الكربى 

للدولة من خالل الإيرادات ال�صريبية، ما 

ي�صهم بدعم وتعزيز القت�صاد ال�طني.

واأ������ص�����اروا يف اح���ادي���ث ل���ك��ال��ة الأن���ب���اء 

رب��ح��ي��ة  زي�����ادة  اأن  اإىل  )ب������رتا(،  الأردن����ي����ة 

ال�������ص���رك���ات ال���ك���ربى ت��ع��ن��ي زي������ادة يف من��� 

من  �صرفع  ما  بها،  تعمل  التي  القطاعات 

م�����ص��اه��م��ة ت��ل��ك ال��ق��ط��اع��ات يف من��� ال��ن��اجت 

على  قدرتها  اإىل  اإ�صافة  الجمايل،  املحلي 

ت�ظيف اعداد كبرة من العاملني للتقليل 

م���ن م���ع���دلت ال��ب��ط��ال��ة، وم�����ص��اع��دة ه��ذه 

التكن�ل�جيا  وت�طني  نقل  على  ال�صركات 

يف ال���ع���م���ل.  ودع�������ا اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة اإىل 

حتفيزية  اقت�صادية  �صيا�صة  اإيجاد  �صرورة 

الكربى  وال�صركات  امل�صاريع  يتعلق يف  فيما 

لفتح  ال�صركات  تلك  ومتكني  لدعم  وذل��ك 

اآف�������اق واع�������دة ب����اجت����اه ت���ع���زي���ز الق��ت�����ص��اد 

باأنها  الكبرة  ال�صركة  وت��ع��رف  الأردين.   

ك���ل ���ص��رك��ة ي��ب��ل��غ ع����دد ع��م��ال��ه��ا اأك�����ر من 

اأو  مبيعاتها  جمم�ع  ويتجاوز  عامال،   250

الرئي�س  دينار.  ماليني  ثالثة  م�ج�داتها 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة ال���ب����ت���ا����س ال��ع��رب��ي��ة 

اإن زي����ادة  ق����ال  ال���ن�������ص����ر،  ال���دك���ت����ر م���ع���ن 

باملح�صلة  تعني  الكربى  ال�صركات  ربحية 

زي���ادة من��� ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي تعمل ب��ه��ا، ما 

من�  يف  القطاع  ذل��ك  م�صاهمة  من  �صيزيد 

كلما  انه  م��صحا  الإجمايل،  املحلي  الناجت 

حجم  زاد  ال��ك��ربى  ال�صركات  ربحية  زادت 

ال�����ص��رائ��ب وال���ر����ص����م ال���ت���ي ت��دف��ع��ه��ا، ما 

الدولة  ايرادات خزينة  ينعك�س ايجاباً على 

الأردنية وبالتايل زيادة قدرتها على تنفيذ 

الراأ�صمالية. امل�صاريع 

ال���ق���ط���اع���ات  اأن  اإىل  ال���ن�������ص����ر  واأ������ص�����ار 

ال��ت��ع��دي��ن��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة ت���ق����م ب��ت�����ص��دي��ر 

اأثرا  له  اأن  م�ؤكدا  انتاجها،  من  كبر  جزء 

التجاري  امليزان  مهما يف حت�صني م�ؤ�صرات 

العمالت  رفد  زيادة  ي�صهم يف  الأردين، كما 

الجنبية اإىل اململكة.

امل���ح����ري  ال�������دور  ت�����ص��اع��د  اإىل  ول���ف���ت 

ل�����ص��رك��ة ال���ب����ت���ا����س ال���ع���رب���ي���ة ع���ل���ى م����دار 

الق��ت�����ص��ادي  امل�صهد  يف  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن���ات 

الأردين، مبينا اأن هذا الدور جتّلى يف حجم 

م��دف���ع��ات ال�����ص��رك��ة م��ن اأرب�����اح و���ص��رائ��ب 

املا�صي  العام  ور�ص�م تعدين للخزينة بلغت 

العام  عن  بارتفاع  دي��ن��ار،  ملي�ن   158 نح� 

98 باملئة، اإ�صافة  2020 بلغت ن�صبته ح�ايل 

اإىل رفدها النظام امل�صريف الأردين بعمالت 

اأجنبية خالل العام 2021 بلغت ح�ايل 1.4 

مليار دولر.

على  امللح�ظ  التح�صن  اأن  الن�ص�ر  واأكد 

حجم  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  لل�صركة  امل���ايل  الأداء 

ال�صركة  تنفذها  التي  الراأ�صمالية  امل�صاريع 

حتريك  على  مبا�صرة  اأث��ار  من  لذلك  وم��ا 

ال��ع��ج��ل��ة ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات الأخ�����رى 

امل���رت���ب���ط���ة ب��ن�����ص��اط��ات وم�������ص���اري���ع ���ص��رك��ة 

ال��ب���ت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة، ك��ال�����ص��ح��ن وامل���ق���اولت 

والت�ريد  والتخلي�س وال�صت�صارات  والنقل 

رئي�س  قال  ب��دوره،  وغرها من اخلدمات. 

منظ�مة حملة “�صنع يف الأردن” الدكت�ر 

وال�����ص��رك��ات  للم�صاريع  اإن  ح��ل��ت��م،  اأب����  اإي���اد 

ال����ك����ربى اأه���م���ي���ة خ���ا����ص���ة يف الق���ت�������ص���اد 

ت���ظ��ي��ف  خ��ا���ص��ي��ة  مت��ت��ل��ك  ح��ي��ث  الأردين، 

اأع�������داد ك���ب���رة م���ن ال���ع���ام���ل���ني، م��ب��ي��ن��ا اأن 

باأنها  طبيعتها  يف  متتاز  الكربى  ال�صركات 

م�����ص��اري��ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، م��ث��ل ال��ب���ت��ا���س، 

ال��ف������ص��ف��ات،وال�����ص��ن��اع��ات ال���ص��ت��خ��راج��ي��ة، 

وال���ك���ي���م���اوي���ات ال�������ص���خ���م���ة.  واأ�����ص����اف اأن 

قدرتها  يف  عليها  ي��ع���ل  ال��ك��ربى  امل�����ص��اري��ع 

لفتا  عملها،  يف  التكن�ل�جيا  ت�طني  على 

ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ت�����ص��ت���رد  ال�����ص��رك��ات  اأن  اإىل 

يف ال����ب����داي����ات ث����م ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ط���ي��ره��ا 

وت���ط��ي��ن��ه��ا، م������ص��ح��ا ان��ه��ا ع���ادة م��ا ت��ك���ن 

ح�له  يجتمع  رئ��ي�����س  م�����ص��روع  ع��ن  ع��ب��ارة 

ال�صركات  واأن  اأخ����رى،  و���ص��رك��ات  م�����ص��اري��ع 

ال���ك���ربى ت��ن�����ص��ئ م��ن��ه��ا ع��ن��اق��ي��د ���ص��ن��اع��ي��ة 

و�صغرة  م�صاندة  �صناعات  منها  ت�صتفيد 

ومت��صطة.

حتتاج  ك��ربى  �صركات  هناك  اأن  واو���ص��ح 

���ص��رك��ات �صغرة  اأو  م�����ص��ان��ع  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 

اأو  املعدين،  الت�صكيل  اأو  الق�الب  ل�صناعة 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��اك��ي��ن��ات،  على  �صيانة  لعمل 

لجراء  وذلك  امل�صاندة  لل�صناعات  حاجتها 

التي  ال�صغرة  الت�صنيعية  العمليات  بع�س 

الكربى.  ال�صركات  ل��دى  مكلفة  تك�ن  ق��د 

ال��ك��ربى  ال�������ص���رك���ات  اأن  اأب������ ح��ل��ت��م  واأك������د 

ت��ع��د ال��ع��م���د ال���ص��ا���س لإن�����ص��اء ال��ع��ن��اق��ي��د 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة امل���ت���ع���ددة، وب���ال���ت���ايل ���ص��ي��ك���ن 

من  ���ص���اء  �صناعي  وت��ك��ام��ل  انت�صار  ه��ن��اك 

ما  اخللفية،  اأو  الم��ام��ي��ة  ال��رواب��ط  خ��الل 

كبرة  اقت�صادية  منظ�مة  ت�صغل  يف  ت�صهم 

ك��ال��ن��ق��ل، وال��ط��اق��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل ا���ص��ت��ف��ادة 

ال�صغرة  وال��ق��ط��اع��ات  ال��ت��اأم��ني،  ���ص��رك��ات 

ب�صكل كبر على هذه  تعتمد  التي  الأخرى 

الكربى  ال�صركات  اأن  اإىل  ولفت  ال�صركات. 

ال�صريبية،  ل��الإي��رادات  كبراً  راف��داً  ت�صكل 

م��ب��ا���ص��رة يف تط�ير  ب�����ص���رة  ت�����ص��ه��م  ح��ي��ث 

لهذه  املحلية  املجتمعات  وخ��دم��ة  وتنمية 

ب��اأن  املعنية  اأم����اًل م��ن اجل��ه��ات  ال�����ص��رك��ات، 

يتعلق  فيما  اقت�صادية  �صيا�صة  لديها  يك�ن 

ال���ك���ربى، بحيث  وال�����ص��رك��ات  امل�����ص��اري��ع  يف 

وداعمة  �صيا�صة حتفيزية  على  قائمة  تك�ن 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ي��د   . ال�����ص��رك��ات  ل��ه��ذه 

وال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا يف ج��ام��ع��ة ال��رم���ك 

واخل����ب����ر الق���ت�������ص���ادي ال���دك���ت����ر ق��ا���ص��م 

احل��م���ري، اأك���د اأه��م��ي��ة ال�����ص��رك��ات الكربى 

تك�ن  اأن  الأردين، حيث  القت�صاد  حالة  يف 

يف  فت�صهم  م��رت��ف��ع��ة،  ع���ادة  اإن��ت��اج��ه��ا  قيمة 

من� الناجت املحلي الإجمايل وبالتايل تعزز 

م��ع��دلت ال��ن��م��� الق��ت�����ص��ادي . واأ���ص��اف ان 

ال�صركات الكربى تعزز القت�صاد اأي�صا من 

خالل ت�فر اأعداد كبرة من فر�س العمل 

م���ا ي�����ص��اع��د يف ت��خ��ف��ي�����س ن�����ص��ب م��ع��دلت 

ال��ب��ط��ال��ة، وت���دع���م الق��ت�����ص��اد م���ن خ��الل 

اأن  مبينا  واخل��ل��ف��ي��ة،  الأم��ام��ي��ة  ال���رواب���ط 

اخلدمات  لبع�س  حتتاج  الكربى  ال�صركات 

وال�����ص��ل��ع ل��دمي���م��ة ع��م��ل��ه��ا م���ن ق��ط��اع��ات 

بالفائدة على القت�صاد،  اأخرى وهذا يع�د 

النم�  زي��ادة  على  ي�صاعد  ال�صركات  فنجاح 

الق���ت�������ص���ادي.  ول���ف���ت احل���م����ري اىل من 

���ص��ل��ب��ي��ات ب��ع�����س امل�����ص��اري��ع ال��ك��ربى اأن��ه��ا ل 

اإ�صافة  ب�صكل جمد،  اأرباحها  ا�صتثمار  تعيد 

والتط�ير  ال��ب��ح��ث  عمليات  يف  �صعف  اإىل 

على هذه ال�صركات ل�صتحداث تقدم �صريع 

اإدارات  اختيار  يتم  اأن  يف  واأم��اًل  وملح�ظ، 

ال�����ص��رك��ات ال���ك���ربى ح�����ص��ب م���ب���داأ ال��ك��ف��اءة 

ولي�س على معاير اأخرى، وذلك للنه��س 

بها، وال�صماح لها بعمل الأبحاث والتط�ير، 

وزيادة دورها يف القت�صاد الأردين. 

عمان  ب�ر�صة  اإدارة  جمل�س  ع�ص�  وقال 

�صفيق،  جمد  وامل��ايل  القت�صادي  واخلبر 

القطاعني  من  يتك�ن  دولة  اي  اقت�صاد  اإن 

ال��ع��ام واخل��ا���س، ومي��ار���س ج��زء ك��ب��ر من 

القطاع  يف  القت�صادية  اأن�صطتهم  الأف��راد 

اخل���ا����س م���ن خ����الل اأن��������اع خم��ت��ل��ف��ة م��ن 

ال�����ص��رك��ات، ل��ك��ل م��ن��ه��ا م���زاي���اه وف����ائ���ده، 

ال�صركات  ه��ي  �صي�عا  الأن�����اع  ه��ذه  واأك���ر 

الكربى. ال�صغرة واملت��صطة وال�صركات 

ق��ط��اع��ات  ه���ن���اك  اأن  ���ص��ف��ي��ق  واأ������ص�����اف 

اق��ت�����ص��ادي��ة م��ث��ل ق���ط���اع ال��ت��ع��دي��ن حت��ت��اج 

تتاأتى  ل  لتط�يرها  كبرة  اأم���ال  لروؤو�س 

اإل من خالل ال�صركات الكربى، التي لديها 

ال���ق���درة ل��ل��ح�����ص���ل ع��ل��ى اأح���ج���ام ال��ت��م���ي��ل 

وخ�ص��صا  ال�صتثمار،  لأغ��را���س  ال��الزم��ة 

يف  م����درج����ة  ال�������ص���رك���ات  ه������ذه  ك����ان����ت  اإذا 

الب�ر�صة. وبني اأن هذه القطاعات يف كثر 

النامية،  ال��دول  يف  ول�صيما   ، الأحيان  من 

بحاجة اإىل جذب �صريك دويل ا�صرتاتيجي 

لأغ����را�����س خم��ت��ل��ف��ة م��ث��ل احل�������ص����ل على 

تقنية معينة اأو دخ�ل اأ�ص�اق جديدة، فيما 

الناجحة  وخا�صة  الكربى  ال�صركات  تتميز 

اهتمام  ال�صرورية جلذب  بامل�صداقية  منها 

يف  معها  والدخ�ل  الدولية  ال�صركات  هذه 

قطاع  بتط�ير  ت�صهم  وتفاهمات،  اتفاقيات 

معني.

ال��ذي  الكبر  ال���دور  على  �صفيق  واأث��ن��ى 

يف  وال��ب���ت��ا���س  الف��صفات  �صركتا  ب��ه  ت��ق���م 

م�صرا  اململكة،  يف  التعدين  قطاع  تط�ير 

ال�صركتني متكنتا على مدى  اأن هاتني  اإىل 

ال�صن�ات املا�صية من تخفي�س كلف الإنتاج 

والقيام مب�صروعات لت�صنيع امل�اد اخلام اإىل 

زاد من  نهائية، ما  �صبه  اأو  نهائية  منتجات 

القيمة امل�صافة املحلية لل�صادرات الأردنية 

ال��ظ��روف  ا�صتغالل  م��ن  ال�صركتني  وم��ك��ن 

هذه  على  الطلب  لزيادة  الداعمة  الدولية 

امل��ن��ت��ج��ات. واأ���ص��ار اإىل ان ل��ه��ذه ال��ت��ط���رات 

التجاري  امل��ي��زان  على  كبرا  اإيجابيا  اأث���را 

على  وك��ذل��ك  للمملكة،  اجل���اري  واحل�صاب 

والب�تا�س  الف��صفات  �صركتي  اأ�صهم  اأ�صعار 

اأ�صهمهما،  حملة  على  اأرباحهما  وت�زيعات 

لكال  املنا�صبة  القادمة  اخلط�ة  اأن  م���ؤك��دا 

ال�����ص��رك��ت��ني زي������ادة راأ�������س امل�����ال لأغ���را����س 

اإدراج  خالل  من  وذل��ك  الإنتاج،  يف  الت��صع 

م����زدوج لأ���ص��ه��م ج��دي��دة يف ب���ر���ص��ة ع��ّم��ان 

لندن  كب�ر�صة  العاملية  الب�ر�صات  واإحدى 

القت�صاد  اأ�صتاذ  قال  ب��دوره،  ني�ي�رك.  اأو 

يف اجل��ام��ع��ة الأردن��ي��ة ال��دك��ت���ر رع��د التل، 

ال�صركات الكربى تعد من  اإن زيادة ربحية 

امل���ؤ���ص��رات الي��ج��اب��ي��ة جت��اه زي���ادة اإي���رادات 

امل�ازنة العامة للدولة.

ال�صريبية  الإي���رادات  زي��ادة  اأن  واأ���ص��اف 

ت��ع��د م����ردا ا�صافيا  ال��ن��اجت��ة ع��ن الرب����اح، 

ت�فر  اأن  اإىل  م�����ص��را  ال��ع��ام��ة،  ل��ل��خ��زي��ن��ة 

هذه  حتقيق  جت��اه  املنا�صبة  البيئة  وتعزيز 

ال�صركات ارباحا متزايدة ، تعني زيادة قدرة 

وبالتايل  اي��رادات��ه��ا،  حت�صني  على  ال��دول��ة 

ب��اجت��اه��ات خمتلفة  ت�����ص��اع��د ع��ل��ى الن��ف��اق 

�ص�اء اأكان انفاقا جاريا اأو راأ�صماليا، اإ�صافة 

اإىل القدرة على �صداد الدي�ن وتقليل عجز 

ه���ذه امل����ازن���ة. ورك���ز ال��ت��ل يف ح��دي��ث��ه على 

قطاع التعدين وال�صركات امل�صاهمة العامة، 

وو���ص��ف��ه��م ب���اأن���ه���م م��ن��اج��م ذه�����ب، م����ؤك���دا 

لأنهم   ، وتط�يرهم  بهم  الهتمام  �صرورة 

يفتح�ن اآفاقا واعدة باجتاه تعزيز ومتكني 

زيادة  اأخرى  الأردين، ومن جهة  القت�صاد 

م���ع���دلت ال���ن���م����، وزي�������ادة ف���ر����س ال��ع��م��ل، 

ب�صكل  الردين  الق��ت�����ص��اد  خ��دم��ة  ب��ال��ت��ايل 

قطاع  م�صاهمة  ن�صبة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  ع��ام. 

ارتفعت  الجمايل  املحلي  بالناجت  التعدين 

هذه  اأن  م���ؤك��دا  الأخ����رة،  ال�صن�ات  خ��الل 

ال�صتخراجية  ال�صناعات  كقطاع  امل�صاهمة 

املحلي  الناجت  يف  وا�صا�صية  مهمة  م�صاهمة 

بالن�صبة  ا�صا�صيا  رافدا  وت�صكل   ، الجمايل 

اإىل  التل  ولفت  العمل.  وفر�س  لالقت�صاد 

اأن����ه ل��ت��م��ك��ني ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات وال�����ص��رك��ات 

وامل�صاهمة  الن��ت��اج��ي��ة  ل��زي��ادة  ع���ام،  ب�صكل 

بالناجت املحلي الإجمايل، يجب العمل على 

ج���ان��ب ع��دي��دة اأول��ه��ا ال��ت��ع��ام��ل م��ع نظام 

ال�صركات، من  بالن�صبة لهذه  �صريبي مرن 

خالل امل�ص�ؤولية املجتمعية لهذه ال�صركات، 

اخلزينة  رفد  يف  اأ�صا�صيا  ُبعدا  ت�صكل  حيث 

العامة من الإيرادات ال�صريبية.

الطاقة واملياه من  اأن كلف  التل  واعترب 

اأبزر التحديات التي ت�اجه قطاع التعدين 

الأك���رب يكمن  ال��ت��ح��دي  لكن  وال�����ص��ن��اع��ات، 

والب�صائع  ال�صلع  من  ا�صتراده  يتم  ما  يف 

ال������ص��ي��ط��ة وال��راأ���ص��م��ال��ي��ة وذل����ك ل��غ��اي��ات 

اإنتاجية.

ال��ق��ط��اع��ات  ت��ك��ام��ل��ي��ة  اأن  ال���ت���ل  واأك�������د 

ج��زء اأ���ص��ا���ص��ي وم��ه��م، وه���ذا م��ا رك��ز عليها 

احلراك القت�صادي الذي حدث يف ال�ر�س 

الطاقة  قطاع  اأن  اإىل  م�صرا  القت�صادية، 

ي���اج��ه حت��دي��ا ك��ب��را وه��� كيف ن���ف��ر من 

فات�رة الطاقة على القطاع ال�صناعي.

تعزز  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ك��ام��ل��ي��ة  اأن  واأ����ص���اف 

والنقل،  ال�صناعة  تناف�صية قطاعي  وتخدم 

وب��ال��ت��ايل زي����ادة يف الن��ت��اج��ي��ة وامل�����ص��اه��م��ة 

الت�صبيك  اهمية  اىل  لفتا  ربحيته،  برفع 

بنية حتتية  القطاعات، وكذلك ت�فر  بني 

وان�����ص��ي��اب��ي��ة يف ن��ق��ل ال��ب�����ص��ائ��ع وامل��ن��ت��ج��ات، 

م���ا ي���خ���دم ال�����ص��ن��اع��ة وال���ق���ط���اع امل�����ص��ريف 

وال���ق���ط���اع���ات احل����ي�����ية يف الق��ت�����ص��اد، 

الم������ر ال������ذي ي���زي���د م����ن ان��ت��اج��ي��ت��ه��ا 

وبالتايل ارتفاع يف ربحية اإيراداتها.

واأك����د ال��ت��ل اأن ذل���ك ك��ل��ه ي�����ص��ب يف 

اجت�����اه اإي��������رادات ال���دول���ة وت��ع��زي��زه��ا، 

امل�ازنة،  يف  والعجز  املدي�نية  وتقليل 

اإ�صافة  املدي�نية،  �صداد  على  والقدرة 

اإىل زي����ادة الن���ف���اق ال��ر���ص��ي��د وال��ذك��ي 

التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ب��اجت��اه 

العامة.  واخلدمات  والتعليم  وال�صحة 

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د اخل��ب��ر الق��ت�����ص��ادي 

اأن ال�����ص��رك��ات ال��ك��ربى  م���ازن ار���ص��ي��د، 

النم�  على  الأردين  القت�صاد  ت�صاعد 

م����ن خ������الل رف������د اخل����زي����ن����ة ال���ع���ام���ة 

مبينا  ال�صريبية،  ب��الإي��رادات  للدولة 

ي�صاعد  الإي����رادات  اإج��م��ايل  ارت��ف��اع  اأن 

ع���ل���ى ت��خ��ف��ي�����س ال���ع���ج���ز يف امل�����ازن����ة 

الإي���رادات  حت�صن  اأن  واأو���ص��ح  العامة. 

ل��ل�����ص��رك��ات ال����ك����ربى وارت����ف����اع ن�����ص��ب��ة 

ال�صركات  تلك  وي�صجع  ي�صاعد  الرباح 

ع��ل��ى ال��ت������ص��ع يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل، وي�����ص��ه��م 

خالل  من  القت�صادي  النم�  بت�صريع 

ت��صع الن�صاطات التجارية وال�صناعية 

واخلدمية.

ن�صب  وارتفاع  الت��صع  اأن هذه  وبني 

بت�ظيف  ي�صهم  ل��ل�����ص��رك��ات  ال��رب��ح��ي��ة 

اأع����داد ك��ب��رة م��ن ال��ع��ام��ل��ني م��ا يقلل 

ن�صب البطالة، اإ�صافة اإىل اأن التح�صن 

يعني  ال���ك���ربى  ال�����ص��رك��ات  رب��ح��ي��ة  يف 

زيادة يف الإيرادات ال�صريبية لدولة.

اقتصاديون: تمكين الشركات الكبرى يفتح آفاقا واعدة لدعم االقتصاد الوطني
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�إنني  �إذ  ر�سمية،  بدعو�ت  مر�ت  عدة  �ل�سعبية  �لدميقر�طية  كوريا  جمهورية  ُزرت   

�حتفاالت  يف  �إي��اه��ا  منحتني  �لتي  �لكورية  �حلكومة  من  و�مليد�ليات  �الأو�سمة  �أحمل 

وح�سانات  ريا�ض  يف  وجت��ّول��ُت  )�ل��رمل��ان(،  �ل��ك��وري  �الأع��ل��ى  �ل�سعب  جمل�ض  يف  مهيبة 

ومد�ر�ض �الأطفال، وقد لفت �نتباهي فيها �لنظافة �ملطلقة، و�لرعاية و�حلدب �لالفت 

فاقعة،  باألو�ن  تلمع  �لتي  و�لفتيان  �لفتيات  لهوؤالء  �لبهية  و�ملالب�ض  �ل��زو�ر،  الهتمام 

مانحة �ل�سعادة و�حلبور لهم، ال�سّيما �أنهم و�أولياء �أمورهم ال يدفعون مقابل كل ذلك 

وغريه من �خلدمات، وبخا�سة �لرتبوية و�لتعليمية منها، �أّي نقود “�أو غريها”، كما 

هو �أمر ذلك يف بلد�ن �لعامل �الأخرى.

فهوؤالء  �أبكتني،  �ل�سغار،  ه��وؤالء  عن  فيديوهات  �ساهدُت  عندما  �ملقالة  هذه  كتبت   

�أنني قمت  “�لباربي” بجمالهم وبهائهم، وتذكرت  �ألعاب  �الأطفال �لكوريون  ي�سبهون 

زوجي  ول��دى  لدي  يكن  فلم  للغاية،  معقدة  مالية  �أو�ساع  يف  �لثالثة  �أطفايل  برتبية 

عمل كاٍف الإعالة �الأ�سرة، وعانينا �أنا وهو من �سح �لنقود. ولهذ�، مل نر�سل �سغارنا �إىل 

هني وال ُمرتفني �أو ُمتنعمني كغريهم.      �حل�سانات، لذلك مل يكونو� ُمرفَّ

م  ونهم “ملوكاً”، فلهم بالدرجة �الأوىل تقدَّ   فتية كوريا �ال�سرت�كية �لزوت�سيه ُي�سمُّ

وال  جم��ان��اً،  ذل��ك  وك��ل  �الأف�سل،  و�الأدوي���ة  و�ملالب�ض  و�خل��دم��ات  و�مل�سروبات  �الأطعمة 

�أطفالهم،  ح�سانات  والإد�رة  لدولتهم،  يوجهونها  و�ح��دة  كلمة  �سوى  مقابله  يدفعون 

وموؤ�س�ساتهم �لرتبوية و�لتعليمية �لتي تدّر�ض �أبناءهم، هي: “�سكر�ً”. �أ�سف �إىل ذلك، 

تطويرهم  عملية  يف  ُت�سّرع  متميزة،  بر�مج  ذ�ت  ر�ق��ي��ة،  م��د�ر���ض  يف  تعليمهم  يتم  �أن��ه 

كوري  ملثٍل  تطبيقاً  لديهم،  و�الخرت�عات  �الإبد�عات  لتحفيز  للعلوم  وتقّبلهم  �لعقلي 

اِثل �ملََثل �لعربي، هو: “�طلبو� �لِعلم ِمن �ملَهِد �إىل �للحِد«.   مُيَ

تكني�سه  و�لذي مت  للكوريني )1945-1905(،  �لياباين  �القتالعي  �ال�ستعمار   خالل 

وحتى  �ل��ك��وري،  للجن�ض  ممنهجة  �إب��ادة  عملية  من  كوريا  عانت  �لكورية،  �الأر���ض  من 

“�الأطفال  �أو  �ل��ت��و�أم  �إجن��اب  ك��ان  ولهذ�،  �لفناء.  لها  �أر�دو�  �لتي  �أي�ساً،  �لكورية  للغة 

�لثالثة �لتو�ئم”، “�أمر�ً غريباً و�ساذ�ً”، و�أف�سى هذ� �لو�سع �إىل بوؤ�ض كبري لالأ�سرة. 

لكن، يف متوز عام 1947، ولد ثالثة تو�ئم الأول مرة يف كوريا �ملحررة. و�ليوم، يف كوريا 

ب�ِ”ثالثة  ي�سمونهم  �إنهم  حتى  �سعادة،  مو�سع  هو  تو�ئم  ثالثة  �إجن��اب  فاإن  رة،  �ملَُعا�سِ

حني  �سونغ،  �إي��ل  كيم  �لر�قد  �لرئي�ض  �أن  علمت   ،1994 يف  �آن���ذ�ك،  مباركني”.  تو�ئم 

و�أ�سار  �لبالد،  �زدهار  وب�سائر  �أمر مبارك جد�ً،  �أنه  �أعلن  �لثالثة،  �لتو�ئم  �سمع والدة 

�مليز�نية  ح�ساب  على  �لثالثة  �ل��ت��و�ئ��م  لرتبية   �ل��دول��ة  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ���س��رورة  �إىل 

يف  ب��د�أ  �حل��ني،  ذل��ك  ومنذ  �أهاليهم.  على  غريها  �أو  مالية  تبعات  �أي  دون  �حلكومية، 

تتحمل  حيث  �لثالثة”،  “�لتو�ئم  من  كبري  ع��دد  ب��والدة  جديد،  �سعادة  تاريخ  كوريا 

�لدولة م�سوؤولية تامة عن تربيتهم و�إعالتهم و�إعانة �آَباِئِهْم. ولهذ�، ال يدفع �لكوريون 

�أي  �لثالثة” يف  “�لتو�ئم  ولد  و�إذ�  �لطبية.  �خلدمات  من  درج��ة  �أعلى  لقاء  نقود  �أي 

مكان يف كوريا، فيتم نقلهم �إىل “د�ر بيونغ يانغ للتوليد”، وهي �سهرية، حيث يتلقون 

تامة. كل  �لتوليد يف �سحة  د�ر  و�لت�سهيالت، ويخرجون من  �لرعايات  �أنو�ع  كل  فيها 

�خلدمات و�لرعايات �لطبية �لتي يتلقونها يف د�ر بيونغ يانغ للتوليد عظيمة حقاً، وال 

�سائر  مثل  وقيمتها،  ثمنها  يعرفون  ال  �الأطفال  هوؤالء  و�آب��اء  بالكلمات،  و�سفها  ميكن 

�لكوريني �لذين يعي�سون يف ظل منافع نظام �لعالج �ل�سامل �ملجاين.

  جدير بالذكر هنا، �أن حمبة �لرئي�ض كيم �إيل �سونغ لالأطفال تتو��سل �ليوم دون 

�نقطاع يف قلب رئي�ض جلنة �سوؤون �لدولة كيم جونغ وون، �لذي �أ�سكره من قلبي على 

كل ما يقدمه من ت�سامن ميد�ين مع �لق�سايا �لعربية ويف مقدمتها �لفل�سطينية.

�لتو�ئم �لثالثة يف كوريا من �لدولة ال تقت�سر على ذلك  �لتي يتلقاها  �لعناية  �إن   

بهم،  �ملتخ�س�سة  و�ملمر�سة  �لطبيب  رعاية  حتت  يكونون  والدتهم،  حلظة  منذ  وحده. 

�إطار نظام فح�ض �لدولة �لطبي  ويتلقون حماية علمية عامة الأرو�حهم و�سحتهم يف 

و�مل�ست�سفيات  �ملحلية  �الأطفال  وم�ست�سفيات  �ملركزية  �مل�ست�سفيات  يف  �ل�سحة  وحماية 

د�ر  يف  تن�سئتهم  تتم  وحينها  �سنو�ت،  �أرب��ع  �أع��م��اره��م  تبلغ  �أن  �إىل  �ل��ق��رى،  يف  �لعامة 

من  �سنو�ت  ثماين  بلوغهم  و�إىل  يانغ،  بيونغ  مبدينة  �بتد�ًء  حمافظة،  كل  يف  �لر�سع 

�لعمر، حيث تتم تربيتهم على ح�ساب �لدولة، ويتلقون �إعانة مالية لتن�سئتهم.

 وحتت �لرعاية �خلا�سة من �لدولة، يتلقى كل من “�لتو�ئم �لثالثة” مدية ف�سية 

�أو خامتاً ذهبياً. على جانبي مقب�ض �ملدية �لف�سية �لتي يتم منحها للذكور، مت نق�ض 

وعلى  تو�ئم،  ثالثة  �إىل  ترمز  �حلمر�ء،  باجلو�هر  “مغنوليا” مطّعمة  زه��ر�ت  ثالث 

�ملدية، نق�ض تاريخ والدتهم، ففي �ملدية �الأوىل، نق�ض عام �لوالدة، وعلى �ملدية �لثانية، 

نق�ض �سهر �لوالدة، وعلى �ملدية �لثالثة، نق�ض يوم �لوالدة. وعلى �خلامت �لذهبي �لذي 

“مغنوليا” مطعمة  زهر�ت  وثالث  �ل�سم�ض”،  “َعبَّاد  زخارف  نق�ض  مت  لالإناث،  مينح 

على  والدتهن  تاريخ  نق�ض  �خل��امت،  من  �خللفية  �جلهة  ويف  �أي�ساً،  �حلمر�ء  باجلو�هر 

�سكل �ملدية �لف�سية. و�ملدية �لف�سية و�خلامت �لذهبي يتم منحهما لو�لديهم �أي�ساً.

 وتاأكيد�ُ على كل ذلك، ن�سر �ملحرر �ل�سيا�سي �لياباين �مل�سهور د�كاكي د�كيوو، �لذي 

�ملا�سي،  �لقرن  من  �ل�سبعينيات  يف  لكوريا  زيارته  لدى  �سونغ،  �إيل  كيم  �لرئي�ض  قابل 

ي  مقااًل يف �سحيفة “يوميوري �سيمبون”، جاء فيه ما يلي: “لي�ض يف �لعامل بلد ُي�سمِّ

فيه جميع �الأطفال رئي�ض دولتهم “باالأب”، ما عد� كوريا. كوريا هي مملكة �الأطفال، 

�إذ تنعك�ض عليهم �سيا�سات �لدولة«.

*كاتبة و�إعالمية رو�سية – �أردنية.

نيدوغينا يلينا 

 أطفال كوريا: رعاية 
ملوكية مجانية

االنباط-وكاالت

يف در����س��ٍة حت��ت ع��ن��و�ن: ه��ك��ذ� �سيطرت 

ح��رك��ة )ح��م��ا���ض( ع��ل��ى و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل 

�الج���ت���م���اع���ّي ، �أّك�����د �مل�������وؤّرخ �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ّي، 

د. ه��ارئ��ي��ل ح���وري���ف، �ملُ��خ��ّت�����ض ب��ال�����س��وؤون 

�مل��وؤ���س�����س��ة  �دع�����اء  �إّن  �أّك�����د  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ّي��ة، 

)حما�ض(  حركة  ب��اأّن  �الإ�سر�ئيلّية  �الأمنّية 

مل تِقف ور�ء �لعمليات �الأخرية يف �الأ�سابيع 

�ملا�سية، تك�سف فجوة مهّمًة يف فهم �لتاأثري 

م�ساحة  يف  �حلركة  به  تتمّتع  �لذي  �لكبري 

�لفل�سطينّي،  �ل�سعب  لدى  �الت�سال  و�سائل 

و�سبل تاأثريها على �سقل �لر�أي �لّعام

و�سائط  على  �سيطرتها  �أحكمت  حما�ض 

��ل �ل��ي��وم  �ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ّي �ل��ت��ي ُت�����س��كِّ

�ل�سباب  جليل  �لرئي�سّي  �ملعلومات  م�سدر 

لفل�سطينّي �

�ل���ب���اح���ث ح���وري���ف ت���اب���ع ق���ائ���اًل �إّن������ه يف 

�ل��ع��ق��د �الأخ����ري وب�����س��ك��ٍل م��ن��ه��ج��يٍّ وخم��ف��يٍّ 

يف  �حل��و�ر  م��ر�ك��ز  على  )حما�ض(  �سيطرت 

خمتلف  على  �الجتماعّي  �لتو��سل  و�سائط 

�ليوم  ل  ُت�سكِّ �لتي  �لو�سائط  هذه  م�ساربها، 

�ل�ساب  للجيل  �لرئي�سّي  �ملعلومات  م�سدر 

على  عينه  �لوقت  يف  ُم�سّدّد�  �لفل�سطينّي، 

ل�)حما�ض( بو�سع  ت�سمح  �ل�سيطرة  �أّن هذه 

حدود �ل�سرعّي وغري �ل�سرعّي، و�أْن تفِر�ض 

ب�����س��ورٍة ُم��ب��ا���س��رٍة �أج���ن���دٍة �إع��الم��ّي��ة ت��وؤّث��ر 

�أْو  �ل�سيا�سّي،  �الأولويات  �ُسّلم  على  مبا�سرة 

على  �ل��و�ق��ع،  على  �لتاأثري  �أخ��رى،  بكلمات 

حّد قوله

�إىل  ���س��ي��اق حتليله  يف  ل��ف��ت  ح��وري��ف،  د. 

�ل��ت��و����س��ل  و���س��ائ��ط  يف  ر�أت  )ح��م��ا���ض(  �أّن 

ا ��ستطاعت �إيجاد  �الجتماعي حتدًيا، و�أي�سً

�حلّل �الأمثل لهذ� �لتحّدي، وذلك بو��سطة 

م��ن��ظ��وم��ٍة ل��ك��ّي �ل��وع��ي، م��ن �ملُ��ت��ق��ّدم��ات يف 

�أّنه  ُم�سيًفا  بنف�سها،  �أ�س�ستها  و�لتي  �لعامل، 

حركة  �أن�����س��اأت  �الأخ���رية  �لع�سر  �الأع����و�م  يف 

)ح��م��ا���ض( م��ئ��ات �حل�����س��اب��ات و�ل�����س��ف��ح��ات، 

�نتماٍء  ودون  خمفًيا  كان  �الأعظم  �سو�دهم 

�عرت�ًفا  عك�ست  �حل�سابات  وه��ذه   ، �سيا�سيٍّ

وتاأييًد� ُمتزًنا لدى جمهور �لهدف، و�لذي 

كان باأغلبيته �ل�ساحقة يرف�ض �لتماثل مع 

)حما�ض(، كما �أّكد د. حوريف

)ح���م���ا����ض( رّك�����زت ع��ل��ى �ل��ق�����س��اي��ا �ل��ت��ي 

ُت��ع��ت��ر يف ق��ل��ب �الإج����م����اع �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ّي: 

�إ�سر�ئيل  �سّد  و�لن�سال  �الأق�����س��ى  �مل�سجد 

عّبا�ض  ومعار�سة  �الأم��ن��ّي  �لتن�سيق  ووق��ف 

بال�سلطة �ملُنت�ِسر  و�لف�ساد 

ُعالوًة على ذلك، �أ�ساف د. حوريف، وهو 

و�سائل  �أب��ح��اث  ق�سم  ورئ��ي�����ض  ك��ب��رٌي  ب��اح��ٌث 

)مو�سيه  م��رك��ز  يف  �الج��ت��م��اع��ّي  �ل��ت��و����س��ل 

�أّن  �أ�ساف  �أبيب،  تل  جلامعة  �لتاِبع  د�ّي��ان( 

ودعمها  ُم�ساركتها  باإخفاء  )حما�ض(  قيام 

�لقوى  ع��ر  لها  �سمحت  �حل�����س��اب��ات  ل��ه��ذه 

�ل��ن��اع��م��ة جت��ن��ي��د �ل�����س��ب��اب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ّي 

و�سائل  بو��سطة  يتلّقى  ب��اأّن��ه  يعتقد  �ل��ذي 

�حلقيقّية  �ملعلومات  �الجتماعّي  �لتو��سل 

�إ�سر�ئيل  ، معلومات �سّد  �ملعركة  �أر�ض  من 

�لفل�سطينّية، كما قال و�ل�سلطة 

�أّن  در��سته  خالل  من  حوريف،  د.  ور�أى 

و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  حملتها  يف  رّك����زت  )ح��م��ا���ض( 

�لتي  �لق�سايا  على  �الجتماعّي  �لتو��سل 

مثل:  �لفل�سطينّي  �الإجماع  قلب  يف  ُتعتر 

�إ�سر�ئيل،  �سّد  �لن�سال  �الأق�����س��ى،  �مل�سجد 

وق�����ف �ل��ت��ن�����س��ي��ق �الأم�����ن�����ّي ب����ني �ل�����س��ل��ط��ة 

معار�سة  �ليهودّية،  و�لدولة  �لفل�سطينّية 

�ملُنت�ِسر  و�لف�ساد  عّبا�ض  حممود  ومناه�سة 

�أّن  ُم�����س��ي��ًف��ا  �هلل،  ر�م  ب�����س��ل��ط��ة  و�ملُ��ت��ف�����ّس��ي 

�أّن  ي����وؤّك����دون  �مل���ج���ال،  ��ني يف ه����ذ�  �ملُ��خ��ت�����سّ

ب�سكل  ُمنتجاٍت  بت�سنيع  ق��ام��ت  )ح��م��ا���ض( 

الفًتا  قبلها،  من  جباّرٍة  جهوٍد  وعر  علميٍّ 

�إىل �أّن م�ستخدًما عادًيا �أوهن مكن �أْن يقوم 

بعمٍل مهنيٍّ كالذي �أنتجته )حما�ض(، مثاًل 

على �سبيل �لذكر ال �حل�سر، �لفيديو �لذي 

للفد�ئيني  ُيهلِّل  و�ل���ذي  �حل��رك��ة،  �أنتجته 

�ن��ف��ر�دّي��ة يف  ط��ع��ٍن  بعمليات  ق��ام��و�  �ل���ذي 

�إ�سر�ئيل  �ج��ت��اح��ت  �ل��ت��ي  �لعمليات  م��وج��ة 

 ،2016 و�  2015 ع��ام��ْي  �الأخ�����س��ر  م��ن ط���ريْف 

�ل�سكاكني ا بانتفا�سة  �أي�سً ُعِرَفت  و�لتي 

)ح����م����ا�����ض( ُت���ف���ّع���ل �ل���ت���ف���اف���ًي���ا وع��ل��م��ًي��ا 

ُيتابعها  و�ل��ت��ي  �سعبّية  �الأك���ر  �ل�سفحات 

�ملاليني وترتجم �النت�سار ملكا�سب �سيا�سّيٍة

حا�سمة  �إّن��ه��ا  ق��ائ��اًل  ح��وري��ف  د.  وم�سى 

بتفعيل  تقوم  )حما�ض(  باأّن  �حلقيقة  كانت 

�ل�����س��ف��ح��ات �الأك������ر ت�����اأث�����رًي� ع���ل���ى ���س��ق��ل 

)�لقد�ض  مثل  �لفل�سطينّي،  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي 

�الإخ�����ب�����ارّي�����ة( ووك����ال����ة )�����س����ه����اب(، وه����ذه 

�ل�����س��ف��ح��ات ت��ت��م��ّت��ع مب���الي���ني �مل��ت��اب��ع��ني، 

���س��ي��ط��رًة م���رّك���زٍة م��ن ه��ذ�  �أّن  �إىل  ُم�����س��رًي� 

�الجتماعّي  �لتو��سل  و�سائل  على  �لقبيل 

�أت���اح���ت وت��ت��ي��ح ل���)ح��م��ا���ض( ن�����س��ر ن��ظ��ري��اٍت 

ا  و�أي�سً نف�سه،  �ل��وق��ت  يف  �إ���س��اع��اٍت  ودح�����ض 

�إىل  �لو�سول  �أخ��رى من  رو�ي��ات  ن�سر  منع 

�جلمهور �لو��سع، وفق �لباحث �الإ�سر�ئيلّي

ه��ا���س��ت��اغ �أن����ِق����ذو� �ل�����س��ي��خ ج�����ّر�ح �أ���س��ع��ل 

�الأو����س���اع مب��ه��ن��ّي��ٍة ف��ائ��ق��ٍة و�ن��ت�����س��ر ك��ال��ن��ار 

له�سيم با

�أّن )ح��م��ا���ض(  �إىل  ��ا  �أي�����سً �أ���س��ار  �ل��ب��اح��ث 

ف�����س��ل��ت �أح���ي���اًن���ا يف ت���األ���ي���ب �ل�������ر�أي �ل���ّع���ام 

�لفل�سطينّي، ولكن يف �أّيار )مايو( من �لعام 

ن�سرتها  ���س��ع��ار�ت  حت��وّل��ت   ،2021 �مل��ا���س��ي 

)حما�ض( على و�سائل �لتو��سل �إىل حقائق 

كالنار  �نت�سرت  حقائق  �لو�قع،  �أر���ض  على 

منها  �لفل�سطينّي،  �جلمهور  لدى  باله�سيم 

)�أنِقذو�  وها�ستاغ  �سعار  �لذكر  �سبيل  على 

�لنجاح  �سبب  �أّن  ُمو�سًحا  ج���ّر�ح(،  �ل�سيخ 

لقدرة  يعود  �ل�سعار  لهذ�  �لنظري  منقطع 

)ح��م��ا���ض( ع��ل��ى �ل��ت�����س��وي��ب �ل��دق��ي��ق على 

�ل��ه��دف �ل��ق��اِب��ل ل��الن��ف��ج��ار، و�ل��ع��م��ل على 

لق�سية  �لتحّول  م��ن  عينه  �حل��دث  متكني 

�الأّول  �مل���ك���ان  ت��ت��ب��و�أ  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ّي  ع����اٍم  ر�أي 

يف �أج���ن���دة �ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ّي، ُم�����س��ّدًد� 

�أّن جن���اح )ح��م��ا���ض(  يف �ل��وق��ت ع��ي��ن��ه ع��ل��ى 

و�ل��وط��ن  فل�سطني  على  فقط  ر  يقت�سِ مل 

�ل��ع��رب��ّي، ب��ل ب���ات ع��امل��ًي��ا، وك�����س��ب �ل��ت��اأي��ي��د 

�ملعمورة،  �أرج��اء  جميع  يف  و�لكبري  �لو��سع 

كما قال د. حوريف

حما�ض �سيطرت على �الأحد�ث �الأخرية: 

للعنف  مّيالة  حُمكمة  �إ�سرت�تيجّيًة  و�سعت 

و�إ�سر�ئيل عجزت عن مو�جهتها

�ل��ب��اح��ث  �أو����س���ح  �إىل ذل����ك،  ب��االإ���س��اف��ة 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ّي يف در����س��ت��ه �أّن����ه يف �الأ���س��اب��ي��ع 

�الأخرية برز جلًيا تّدخل )حما�ض( بتمكني 

�حل�������و�ر �حل����رب����ج����ّي و�مل�����ّي�����ال ل���ل���ع���ن���ف، يف 

و�سائط  ور�ء  تختبئ  �حل��رك��ة  ك��ان��ت  ح��ني 

ُتِرز توّرطها  �أْن  �لتو��سل �الجتماعّي دون 

يف �لدعاية، ولكن مع جناح �لعملية �زد�دت 

�ل�سيا�سّية  �الأرب��اح  لقطف  )حما�ض(  �سهوة 

و�أكر  �لو�جهة،  �إىل  �حلركة  تقّدمت  ولذ� 

م���ث���ال ع��ل��ى ذل�����ك، ق���ي���ام )ح���م���ا����ض( ب��رف��ع 

�أو�خر  يافطٍة كبريٍة يف �مل�سجد �الأق�سى يف 

�سهر رم�سان �ملُن�سِرم، وذلك خالل خطاب 

ق���ائ���ده���ا يف ع������ّزة، ي��ح��ي��ى �ل�������س���ن���و�ر، وه��و 

�خلطاب �لذي و�سفه �لباِحث بالتحري�سّي

�خل���ال����س���ة: ه����ل ت�����س��ت��ط��ي��ع �مل��وؤ���س�����س��ة 

�لهائل  )حما�ض(  ت��اأث��ري  مو�جهة  �الأم��ن��ّي��ة 

�لتو��سل؟ بو�سائط 

�الأه���م���ي���ة  ك�����ّل  م����ع  �أّن�������ه  ر�أي  �ل���ب���اح���ث 

ل��ل�����س��ن��و�ر، ف����اإّن خ��ط��اب��ه خ��ط��اب �ل��ف��وؤو���ض 

، ك���ان مب��ث��اب��ة ن��ق��ط��ٍة يف ت��ّي��اٍر و����س��ٍع ينخر 

ب��ال�����س��خ��ر م��ن��ذ ع���ّدة ���س��ن��و�ٍت، وب��االإ���س��اف��ة 

و�آل��ي��ة  كيفية  ح��ول  و�أف�����س��ٍل  �أح�����س��ٍن  لفهم 

ع��م��ل �الإع�����الم، ف����اإّن �ل���و�ِق���ع ي��ف��ِر���ض على 

�لتعامل  �الإ�سر�ئيلّية عدم  �ملوؤ�س�سة �الأمنّية 

�ملُبا�ِسر  �لتاأثري  مع  تقليديٍّ  وب�سكٍل  فقط 

حل��رك��ة )ح��م��ا���ض( ع��ل��ى جم��ري��ات �الأم����ور، 

�إّنا يتحّتم على �لكيان �أْن يرى �الأمور من 

�الإ�سرت�تيجّية  لفهم  وُمو�ّسٍع  �آخ��ٍر  منظاٍر 

�ل���ت���ي جل�����اأت �إل���ي���ه���ا )ح���م���ا����ض( يف و���س��ائ��ل 

�أخ��رى،  بكلماٍت  �أْو  �الج��ت��م��اع��ّي،  �لتو��سل 

�الإ�سر�ئيلّية  �الأمنّية  �ملوؤ�س�سة  على  يتعنّي 

�أاّل تاأخذ باحل�سبان فقط عمليات )حما�ض( 

ا  �ملُ��ب��ا���ِس��رة ���س��ّد �ل��دول��ة �ل��ع��رّي��ة، ب��ل �أي�سً

�لذي متّكنت )حما�ض( من  �لهائل  �لتاأثري 

جنيه وحتقيقه عر و�سائط �لتو��سل على 

خمتلف �أنو�عها، على حّد قوله

االنباط-وكاالت

م�����ن �أك���������ر د�ع���������م حل�����رك�����ة �ل���ت���ح���ري���ر 

�لفل�سطينية بال�سالح، �إىل ثاين �أكر �سريك 

جتاري الإ�سر�ئيل، ال جتد �ل�سني مفارقة يف 

هذه �ملعادلة بعدما �أ�سبحت �أكر برغماتية 

بدال   ،1978 ع��ام  منذ  �لدولية  عالقاتها  يف 

ت��ب��ن��اه زعيمها  �ل����ذي  �ل���ث���وري  م���ن خ��ط��ه��ا 

�ملوؤ�س�ض ماو ت�سي تونغ

�إىل  ز�ل  م��ا  لل�سني  �ل�سيا�سي  ف��امل��وق��ف 

يف  �لفل�سطينية  للق�سية  م�����س��ان��د�  �ل���ي���وم 

�ملحافل �لدولية، وعلى ر�أ�سها �الأمم �ملتحدة 

للمتحدث  ت�سريح  �آخرها  �الأم��ن،  وجمل�ض 

بني،  وي��ن  و�ن���غ  �ل�سينية  �خل��ارج��ي��ة  با�سم 

على  �سدد  �ل��ذي  �مل��ا���س��ي،  �أبريل/ني�سان  يف 

)�ل�سعب  �ل���ذي ط���ال  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل��ظ��ل��م  �أن 

�أكر من ن�سف قرن ال يجب  �لفل�سطيني( 

�أن ي�ستمر

�ل�سينية  �ال�ستثمار�ت  تتدفق  وباملقابل، 

�إ�سر�ئيل ب�سكل �سريع وكثيف يف قطاع  على 

�سفر  م��ن  و�نتقلت  حت��دي��د�،  �لتكنولوجيا 

يف  دوالر  مليار   15 �إىل   ،2000 ع��ام  يف  دوالر 

�ال�ستثمار�ت يف قطاعات  ناهيك عن   ،2011

�أخ�����رى م��ث��ل �الإن�������س���اء�ت و�أ����س���غ���ال �ل��ب��ن��ي��ة 

�لتحتية

بينهما  �لتجارية  �ملبادالت  �رتفعت  بينما 

 17.5 �إىل   ،2017 يف  دوالر  م��ل��ي��ار�ت   10 م��ن 

�أك��ر من �سعف  2020، وهو  مليار دوالر يف 

حجم �لتجارة مع �جلز�ئر )8 مليار دوالر( 

ويكاد يعادل حجم �لتجارة مع م�سر )19.7 

مليار دوالر(

�إذ�  م��ا  ح��ول  �لت�ساوؤل  �إىل  يدعو  م��ا  ه��ذ� 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل  يف  �ل�سيني  �ل��ن��ف��وذ  ت��ع��اظ��م  ك���ان 

�سيوؤثر على دعم بكني للق�سية �لفل�سطينية 

�أم �سيخدمها

** عالقات �أقدم

مل ُت���ِق���م �ل�����س��ني ع���الق���ات ر���س��م��ي��ة مع 

�إ�سر�ئيل �إال يف 1992، بعد �أ�سابيع من �إطالق 

�لفل�سطينيني  بني  لل�سالم  مدريد  موؤمتر 

و�الإ�سر�ئيليني، لكن عالقة بكني مع حركة 

�أق��دم  ك��ان��ت  )ف��ت��ح(  �لفل�سطينية  �لتحرير 

بكثري

�إذ �أن �أول زيارة قادت يا�سر عرفات وخليل 

�ل��وزي��ر )�أب����و ج��ه��اد( �إىل �ل�����س��ني، ك��ان��ت يف 

15 م��ار���ض/�آذ�ر 1964، �أي قبل �الإع��الن عن 

�لثاين  يناير/كانون  يف  فتح  حركة  تاأ�سي�ض 

1965

ف��ال�����س��ني يف ه����ذه �ل���ف���رتة ك���ان���ت ت��دع��م 

ح��رك��ات �ل��ت��ح��رر يف �ل��ع��امل، ل��ذل��ك حظيت 

بدعم  بكني،  باهتمام  �لفل�سطينية  �لق�سية 

ر�أ�سها  وع��ل��ى  لها  �سديقة  عربية  دول  م��ن 

م�سر و�جلز�ئر

حيث �فتتح مكتب فل�سطيني يف بكني يف 

مايل  دع��م  على  فتح  حركة  وح�سلت   ،1964

بح�سب  ��سرتليني،  جنيه  �آالف  ب���7  �سيني 

�لتحرير  ملنظمة  �ل��ت��اب��ع  �الأب���ح���اث،  م��رك��ز 

�لفل�سطينية

و�ع�����رتف�����ت ب���ك���ني مب��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر 

�لفل�سطيني  لل�سعب  كممثل  �لفل�سطينية 

ع�سكرية  دور�ت  وق��دم��ت  �ل�ستينات،  نهاية 

و�أ���س��ب��ح��ت  �أر����س��ي��ه��ا،  ع��ل��ى  للفل�سطينيني 

�مل���������س����در �ل���رئ���ي�������س���ي ل���������س����الح �مل����ق����اوم����ة 

�لفل�سطينية، وفق مركز �الأبحاث

وب���ع���د �إع������الن م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر ق��ي��ام 

 ،1988 يف  �جلز�ئر  من  �لفل�سطينية  �لدولة 

حلق  دعمها  وو��سلت  بها،  �ل�سني  �عرتفت 

حدود  على  دولتهم  �إقامة  يف  �لفل�سطينيني 

عام 1967

�ل��دع��م  ه����ذ�  ز�ل  م���ا  �ل���ي���وم  غ���اي���ة  و�إىل 

م��ت��و����س��ال و�إن �خ��ت��ل��ف ع��م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه يف 

�ل�ستينات و�ل�سبعينات وحتى �لثمانينات

ف��ف��ي 2018، �أع��ل��ن��ت ب��ك��ني �أن��ه��ا درب���ت ما 

كل  يف  فل�سطيني  ك���ادر  �آالف   5 م��ن  ي��ق��رب 

�ملجاالت على مدى 10 �أعو�م، و�أجنزت �أكر 

وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  م�سروعا يف   40 من 

غزة

** �لتكنولوجيا �لع�سكرية

�الإ�سر�ئيلية  �ل�سينية  �لعالقات  �أن  رغم 

�نطلقت ر�سميا يف 1992، �إال �أنها فعليا بد�أت 

�سهدت  �لعام  ه��ذ�  �الأق���ل، ويف  1979 على  يف 

�ل�������س���ني ح���دث���ني ك���ب���ريي���ن غ�����ري� جم���رى 

��سرت�تيجيتها �خلارجية

�أول���ه���م���ا ت��ب��ن��ي ب��ك��ني ���س��ي��ا���س��ة �الإ����س���الح 

لتطوير  �سعت  حيث   ،1978 منذ  و�الن��ف��ت��اح 

عالقتها مع �خلارج مبا فيه �لكتلة �لغربية، 

من  عانت  بعدما  �قت�سادها  تطوير  بهدف 

من  مليون   43 �إىل   20 على  ق�ست  جم��اع��ة 

�سعبها بني عامي 1961-1959

�أهد�فها  حتقيق  يف  �إخفاقها  وثانيهما: 

 1979 يف  فيتنام  �سد  �حل��رب  دخلت  عندما 

 ،1978 يف  لكمبوديا  �الأخ���رية  غ��زو  على  رد� 

�أ�سلحة  ب��دون  �ل�سخم  جي�سها  �أن  وتيقنت 

متطورة ال ميكنه �النت�سار يف �ملعارك حتى 

على جيو�ض �أقل عدد� وعدة

ون������ظ������ر� ل�������س���ع���وب���ة ح�������س���ول���ه���ا ع��ل��ى 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ع�����س��ك��ري��ة م���ن �ل���والي���ات 

�مل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا �ل��غ��رب��ي��ني وح���ت���ى من 

�الحتاد �ل�سوفييتي ب�سبب خالفات عقائدية 

وج��دت   ،)1969( وح��دودي��ة   )1966-1956(

بكني يف تل �أبيب �سالتها

�إ�سر�ئيل  زودت  �أع��م��ال،  رج��ال  وبو�ساطة 

بتكنولوجيا ع�سكرية فاقت قيمتها  �ل�سني، 

ذلك  �أث���ار  ذل��ك  لكن   ،1979 يف  دوالر  مليار 

ح��ف��ي��ظ��ة و����س��ن��ط��ن �ل��ت��ي ت��ن��ا���س��ب �ل�����س��ني 

�ل����ع����د�ء خ��ا���س��ة يف ف����رتة �حل�����رب �ل���ب���اردة 

)1991-1945(

** نفوذ يقلق و��سنطن

ب��ني بكني  �إق��ام��ة ع��الق��ات ر�سمية  وب��ع��د 

1992، ت��ط��ورت �الأم���ور ب�سكل  �أب��ي��ب يف  وت��ل 

مت�سارع، و�أ�سبحت �إ�سر�ئيل جزء� من مبادرة 

و��سرت�تيجيتها  �ل�سينية،  و�لطريق  �حلز�م 

يف �النت�سار بالبحر �الأبي�ض �ملتو�سط

ح��ي��ث ����س��ت��ح��وذت �ل�����س��ني ع��ل��ى �ل��ع��دي��د 

�الإ�سر�ئيلية على غر�ر �سركة  �ل�سركات  من 

�لطاقة  �إن��ت��اج  جم��ال  و�قتحمت  �ل��ك��ه��رب��اء، 

�ل�سم�سية، وت�سارك �أي�سا يف م�ساريع �لبنية 

و�أنفاق  �جلديد،  حيفا  ميناء  مثل  �لتحتية 

وخط  غ��رب(،  )�سمال  بحيفا  �لكرمل  جبل 

)�سرق  كرمئيل  غ��رب(-  )�سمال  عكا  قطار 

يف  �خلفيفة  �حلديدية  �ل�سكك  وخط  عكا(، 

تل �أبيب، وغريها

ت�����س��اع��د �ال����س���ت���ث���م���ار�ت �ل�����س��ي��ن��ي��ة ز�د 

ودفع  �إ�سر�ئيل،  يف  بكني  نفوذ  من  بالتاأكيد 

و��سنطن ملمار�سة �سغوط على تل �أبيب لكبح 

تكنولوجيا  و�سول  ومنع  �ال�ستثمار�ت  هذه 

ع�سكرية �إ�سر�ئيلية �إىل �ل�سني

كما دعت و��سنطن تل �أبيب �إىل �لت�سدد يف 

لالت�ساالت  �سينية  �سركات  دخ��ول  �إمكانية 

�إىل �ل�سوق �الإ�سر�ئيلية وعلى ر�أ�سها هو�وي 

�خل�سية  ب�سبب  �خلام�ض  للجيل  وتقنيتها 

من �لتج�س�ض عرها

و��ستجابت تل �أبيب لل�سغوط �الأمريكية 

وم���ن���ع���ت �����س���ت���ح���و�ذ �ل�������س���ني ع���ل���ى ب��ع�����ض 

ح�سا�سة  قطاعات  يف  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سركات 

وت�سيري  و�الت�ساالت  �لتاأمينات  غ��ر�ر  على 

�ملو�نئ

�ال�ست�سارية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أب��ي��ب  ت��ل  و���س��ّك��ل��ت 

لفح�ض جو�نب �الأمن �لقومي لال�ستثمار�ت 

�الت��ف��اق��ات  ل��ت��ق��ي��ي��م   ،2020 يف   ، �الأج��ن��ب��ي��ة 

����س��ت��ج��اب��ة لل�سغوط  �ل�����س��ني،  �ملُ���رم���ة م��ع 

�الأمريكية

ل��ك��ن ه���ذ� �ل��ق��ل��ق �الأم��ري��ك��ي ت��ق��اط��ع مع 

حتذير�ت جلهاز �الأمن �لد�خلي �الإ�سر�ئيلي 

)�ل�سباك( من �ال�ستثمار�ت �ملكثفة لل�سركات 

�ل�����س��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي ق����د ت�����س��ك��ل خ���ط���ر� ع��ل��ى 

�لتحتية  بالبني  يتعلق  ما  خا�سة  �إ�سر�ئيل، 

�ال�سرت�تيجية

** طريق و�حد

�لدعم �لدبلوما�سي للفل�سطينيني مقابل 

�إ�سر�ئيل،  م��ع  �لوثيق  �القت�سادي  �لتعاون 

�أنها  �لطرفان رغم  �سيا�سة �سينية يتفهمها 

لي�ست  �أن��ه��ا  �إال  �مل��ف��ارق��ة،  م��ن  �لكثري  حتمل 

�حلالة �لوحيدة

فمبادرة �حل��ز�م و�لطريق تتمدد يف عدة 

تتورط  �أن  دون  �لعامل  م�ستعلة من  مناطق 

يف نز�عات �لدول فيما بينها، فالر�غماتية 

�الق���ت�������س���ادي���ة ت��ت��ط��ل��ب �ل��ت��خ��ل��ي ع���ن ح��دة 

�ملو�قف �لثورية �ل�سيوعية

وعّر عن ذلك �ل�سفري �ل�سيني يف �الأمم 

�ملتحدة ليو جيي يف 2018، عندما �أو�سح �أن 

بالده ترى يف �لفل�سطينيني و�الإ�سر�ئيليني، 

�سركاء مهمني يف مبادرة حز�م و�حد، طريق 

و�حد

�أور�ق  �لفل�سطينيون ال ميلكون  كان  و�إن 

�سغط كثرية لدفع �ل�سني لقطع عالقاتها 

مع تل �أبيب، خا�سة بعد توطد هذه �لعالقة 

�ملتز�يد  �ل�سيني  �لنفوذ  �أن  �إال  �قت�ساديا، 

دور� يف  ي��ل��ع��ب  �أن  ���س��اأن��ه  م���ن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  يف 

�ل�سغط عليها لوقف �أو تقلي�ض ��سطهادها 

للفل�سطينيني

�ل��و���س��ي��ط  دور  ت��ل��ع��ب  �أن  ل��ب��ك��ني  ومي��ك��ن 

�أي م��ف��او���س��ات  �مل��ق��ب��ول م���ن �ل��ط��رف��ني، يف 

و�الإ�سر�ئيليني،  �لفل�سطينيني  ب��ني  ق��ادم��ة 

�أبيب،  يف ظل �النحياز �الأمريكي �حلاد لتل 

خ��ا���س��ة ب��ع��د �ع�����رت�ف و����س��ن��ط��ن ب��ال��ق��د���ض 

عا�سمة الإ�سر�ئيل يف 2017

 األسيران »عواودة وريان« يواصالن 
إضرابهما عن الطعام

االنباط-وكاالت

يو��سل �الأ�سري �لفل�سطيني خليل عو�ودة 

�ل���77،  �إ�سر�به عن �لطعام لليوم  )40 عاما( 

و�الأ���س��ري ر�ئ��د ري��ان )27 عاما( لليوم �ل���41، 

رف�سا العتقالهما �الإد�ري

وحذرت هيئة �سوؤون �الأ�سرى و�ملحررين، 

موؤخر�ً، من تدهور �حلالة �ل�سحية لالأ�سري 

�أ�سرى  �مل�سرب عن �لطعام ري��ان، فيما ق��ّرر 

�سجن “عوفر” �إرجاع وجبات �لطعام، مطلع 

�الأ�سبوع �جلاري، �إ�سناد� للمعتقلني �مل�سربني

و�أكدت �لهيئة �أن �الأ�سري ريان يعاين من 

�آالم يف �لر�أ�ض و�ملفا�سل، وم�ساكل يف �ملعدة، 

و�سغط يف عيونه، وي�ستكي من �إرهاق �سديد، 

�مل�سي  ي�ستطيع  وال  م�ستمر،  ب�سكل  وت��ق��ي��وؤ 

ويتنقل على كر�سي متحرك

من جهته؛ يعاين �الأ�سري “عو�ودة” �لذي 

حتتجزه �سلطات �الحتالل د�خ��ل ما ي�سمى 

حاد يف  تدهور  من  �لرملة”،  �سجن  “عيادة 
حالته �ل�سحية

�ل�سدر،  يف  �أوج���اع���اً  “عو�ودة”  وي��ع��اين 

ك����ب����ري�ً يف كمية  ت���ق���ي���وؤ، ون��ق�����س��اً  وح�������االت 

و�إره��اق��ا  �ل��روؤي��ة،  �ل�سو�ئل، وع��دم و�سوح يف 

�سديد�، �إ�سافة لعدم �نتظام يف نب�سات �لقلب 

و�لتنف�ض، وال ي�ستطيع �حلركة �إال من خالل 

ك��ر���س��ي م��ت��ح��رك، وي��رف�����ض �حل�����س��ول على 

�ملحاليل �أو �أية مدعمات

يف  �إذن�����ا  ب��ل��دة  “عو�ودة” م���ن  �أن  ي��ذك��ر 

�خلليل، �عتقل يف 27 كانون �الأول/دي�سمر 

�إد�ري �ستة  �أم��ر �عتقال  2021، و�سدر بحقه 

�أ�سهر، و�سبق �أن تعر�ض لالعتقال عدة مر�ت 

�خلام�ض،  �الع��ت��ق��ال  وه���ذ�   ،2002 ع���ام  منذ 

متزوج  وه��و  �إد�ري����ة،  �عتقاالت  ثالثة  بينها 

و�أب الأربعة بنات

و�الأ�سري ري��ان من قرية بيت دقو �سمال 

�لثاين  ت�سرين   3 يف  �عتقل  �لقد�ض،  مدينة 

�ستة  �الإد�ري  ل��الع��ت��ق��ال  وح��ول��ت��ه   ،2021

�ق���رت�ب �نتهاء م��دة �عتقاله  �أ���س��ه��ر، وع��ن��د 

ليعلن  �إ�سافية،  �أ�سهر  الأربعة  جتديدها  مت 

�إ�سر�به �ملفتوح عن �لطعام، علما �أنه معتقل 

���س��اب��ق �أم�����س��ى م���ا ي���ق���ارب 21 ���س��ه��ر� ره��ن 

�العتقال �الإد�ري

و�العتقال �الإد�ري هو �عتقال بال تهمة �أو 

حماكمة، ودون �ل�سماح للمعتقل �أو ملحاميه 

مبعاينة �ملو�د �خلا�سة باالأدلة

ويف وق����ت ����س���اب���ق؛ ق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون 

�سلطات �الحتالل  �إن  و�مل��ح��رري��ن،  �الأ���س��رى 

ني�سان/ �سهر  خ��الل  �أ���س��درت  �الإ�سر�ئيلي 

بحق  �إد�ري  �عتقال  �أم��ر   154 �ملا�سي  �أبريل 

عدد من �الأ�سرى �لفل�سطينيني، ملدد ترت�وح 

بني �سهرين �إىل �ستة �أ�سهر، قابلة للتجديد 

عدة مرات

يف  �لفل�سطينيني  �الأ����س���رى  ع���دد  وي��ب��ل��غ 

�سجون �الحتالل قر�بة 4450 �أ�سري�ً، بينهم 

منظمات  وف���ق  �إد�ري�������ا،  معتقال   530 ن��ح��و 

حقوقية

 وثيقٌة إسرائيلّيٌة: هكذا هزمت حماس الكيان إعالمًيا ب)أّم المعارك( وبالضربة القاضّية

 الصين.. الموازنة بين دعم الحق الفلسطيني ومصالحها مع إسرائيل؟
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االنباط-وكاالت

اأع������ل������ن م����ك����ت����ب رئ����ي���������س اجل����ام����ع����ة 

اإن�����ش��اء  الأم���ري���ك���ي���ة يف ب����روت يف ب���ي���ان 

م��ن��ح��ة ���ش��ري��ن اأب����و ع��اق��ل��ة ال��ت��ذك��اري��ة 

اغ��ت��ي��ال  اأن  اإىل  لف���ت���ا   ، اجل���ام���ع���ة  يف 

ال�����ش��ح��اف��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ال��ام��ع��ة 

���ش��ري��ن اأب�����و ع��اق��ل��ة يف احل������ادي ع�����ش��ر 

م��ن ه���ذا ال�����ش��ه��ر ه��و اأك���ر م��ن ح��رم��ان 

وم�شممة  �شجاعة  �شحافية  من  للعامل 

وخم�����ش��رم��ة م��ن اأع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ات. اإن��ه 

حرمان من بطلة لفل�شطني ل ترتاجع، 

لهم،  �شوت  ل  ملن  و�شوت  لاأمل،  ورمز 

وملهمة للن�شاء ال�شجاعات يف كل مكان

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  اأن  اإىل  واأ�شار 

يوؤمنان  واإدارت��ه��ا  ب��روت  يف  الأمريكية 

مثال  على  للحفاظ  الق�شوى  بالأهمية 

لاأمل،  خالدا  رم��زا  عاقلة  اأب��و  �شرين 

وللن�شاء للفل�شطينيني 

وق����ال: اإك���رام���ا ل��ذك��رى ���ش��ري��ن اأب��و 

ع��اق��ل��ة، ي��ع��ل��ن جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة 

كاملة  وب�شراكة  ب���روت،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

�شرين  منحة  اإن�شاء  يافا،  موؤ�ش�شة  مع 

اأبو عاقلة التذكارية. وهذه الهبة �شوف 

مت����ول م��ن��ح��ا درا����ش���ي���ة ك��ام��ل��ة ل��ل��ن�����ش��اء 

م���ن ف��ل�����ش��ط��ني ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��ه��ادة 

من  الإعامية  الدرا�شات  يف  املاج�شتر 

اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ب�����روت، وه��ي 

املنطقة،  يف  والأع����رق  الأق����دم  اجل��ام��ع��ة 

على اأن ينظر فورا يف طلبات املنح

واجلامعة  ي��اف��ا  موؤ�ش�شة  اإن  اأ���ش��اف: 

اأف�شل  باأن  توؤمنان  الأمريكية يف بروت 

اأبو عاقلة  طريقة لإحياء ذكرى �شرين 

لاأمل  را�شخ  كرمز  بحياتها  والحتفال 

لاآخرين  فر�س  خلق  يف  هي  وال�شام، 

لي�شهدوا  م�شارهم،  يف  طريقها  ملتابعة 

الأم��ل  على  وليحافظوا  احلقيقة  على 

حيا، لهذا اجليل والأجيال التي �شتليه

االنباط-وكاالت

الع�شكرية  املخابرات  يف  م�شدر  ك�شف 

اجل��ي�����س  اأن  “اأمان”  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ي��ج��د ���ش��ع��وب��ة يف حت��دي��د 

قطاع  يف  ل�شتهدافها  اأهداف”  “بنك 
غ�����زة يف ح���ال���ة ال��ت�����ش��ع��ي��د ال��ع�����ش��ك��ري، 

م�شدر  عن  “هاآرت�س”  �شحيفة  ونقلت 

ب��ات  اأن ذل���ك  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��خ��اب��رات  يف 

للجي�س. بالن�شبة  للغاية”  “اإ�شكالية 
ال�����ش��ح��ي��ف��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اأو���ش��ح��ت 

الثاثاء 17 مايو/اأيار 2022، اأن اجلي�س 

اأهداف”  “بنك  ح�����دد  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

ل���ش��ت��ه��داف��ه��ا يف ق���ط���اع غ����زة يف ح��ال��ة 

البنك  ه��ذا  اأن  اإل  الع�شكري،  الت�شعيد 

الأهداف ونوعيتها  فقر من حيث عدد 

اجلي�س  ي�شتهدفها  قد  باأهداف  مقارنة 

يف جبهات اأخرى.

اجلي�س  اأن  ال�شحيفة  تقرير  اأ���ش��اف 

الأهداف” واإ�شافة  “بنك  يعتزم تو�شيع 

قيادات  اإدراج  اأو  لق�شفها  اأخرى  اأه��داف 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف ال���ق���ط���اع ل���ش��ت��ه��داف��ه��ا 

وت�����ش��ف��ي��ت��ه��ا، وه���و م��ا ي��ع��ك��ف ع��ل��ي��ه منذ 

ال���ع���دوان يف ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ع��ل��ى ق��ط��اع 

“حامي  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت�����ش��م��ي��ه  ال����ذي  غ���زة 

ا�شم  حما�س  عليه  واأط��ل��ق��ت  الأ�شوار”، 

معركة �شيف القد�س.

ت���اأت���ي ه����ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات امل��ن��ق��ول��ة 

ال���ش��ت��خ��ب��ارات  �شعبة  م�����ش��وؤول��ني يف  ع��ن 

ال���ذي  ال���وق���ت  يف  “اأمان”،  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

املعطيات  اأن  اإىل  ال�شحيفة  فيه  اأ���ش��ارت 

موؤخراً  اجلي�س  يف  �شباط  عر�شها  التي 

اأ���ش��ارت اإىل  اإح��دى امل��داولت الأمنية  يف 

م�����ش��اع��ف��ة ع���دد الأه������داف ال��ت��ي ي��ع��ت��زم 

400% منذ  ب� ا�شتهدافها  جي�س الحتال 

ك��وخ��ايف ملن�شبه  اأف��ي��ف  دخ���ول اجل���رال 

رئي�شاً لأركان اجلي�س.

�شباطاً  اإن  ال�شحيفة  تقول  ذلك  مع 

ال�شتخبارات  �شعبة  يف  امل�شتوى  رفيعي 

الأه���داف  ه��ذه  اأن  يعتقدون  الع�شكرية 

ق��ل��ي��ل��ة ك��م��ا اأن���ه���ا ل��ي�����ش��ت ن��وع��ي��ة وغ��ر 

كافية، ويعود ذلك اإىل اأن مئات الأهداف 

ج��ولت  يف  الح��ت��ال  جي�س  �شربها  ق��د 

القتال يف العامني الأخرين.

حما�س والت�شعيد يف قطاع غزة

مب�����وازاة ذل����ك، ت��ق��ول ال�����ش��ح��ي��ف��ة اإن 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ت�شر  ت��ق��دي��رات اجل��ي�����س 

معنية  غ���ر  حما�س”  “حركة  اأن  اإىل 

واأن  غ����زة،  ق��ط��اع  يف  ع�����ش��ك��ري  بت�شعيد 

عمليات  لتنفيذ  للدفع  تن�شط  احل��رك��ة 

حتقق  لكنها  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف 

بح�شب  حم���دوداً،  جناحاً  املجال  ه��ذا  يف 

ادعاءات اجلي�س.

ا�شتهداف  اآخ��ر  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جتدر 

اأبريل/ �شهر  اإىل  يعود  لغزة  اإ�شرائيلي 

اجلي�س  ا�شتهدف  حيث  املا�شي،  ني�شان 

الإ�شرائيلي القطاع بغارتني منف�شلتني، 

على الأقل، وباملدفعية، ل�شرب مواقع يف 

املقاومة  اأطلقت  فيما  املحا�شر،  القطاع 

طائرات  �شد  الثقيلة  ر�شا�شاتها  ن��ران 

الحتال.

و����ش���ائ���ل اإع������ام ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة اأف�����ادت 

ب������اأن ط����ائ����رات الح����ت����ال ا���ش��ت��ه��دف��ت، 

للمقاومة  تابعاً  موقعاً  ���ش��واري��خ،  بعدة 

اأن  اإىل  اأ�شارت  كما  الو�شطى،  باملحافظة 

ال��ن��ار م��ن دبابة  اأط��ل��ق  جي�س الح��ت��ال 

جتاه نقاط �شرق خميم الربيج.

ر�شقة  اأن  الحتال  جي�س  اأعلن  فيما 

���ش��اروخ��ي��ة ج���دي���دة جت���اه م�����ش��ت��وط��ن��ات 

ال��ق��ب��ة  واأن  اإط���اق���ه���ا،  مت  غ����زة  غ����اف 

احلديدية ت�شدت لأربعة �شواريخ، نفت 

اأي ���ش��واري��خ  اإط����اق  ب��ي��ان  امل��ق��اوم��ة يف 

احل��دي��دي��ة  “القبة  اإن  ق��ائ��ل��ة  ج���دي���دة 

اأط���ل���ق���ت ع�������ش���رات ال�������ش���واري���خ ب���اجت���اه 

املقاومة  اأطلقته م�شادات  ر�شا�س ثقيل 

الأر�شية يف غزة”. 

 األمم المتحدة تحذر من »غليان الشارع 
العراقي« بسبب فشل قادته

االنباط-وكاالت

م��ن  امل�����ت�����ح�����دة،  الأمم  ح���������ذرت 

ينفجر  ق��د  ع��راق��ي  �شعبي  “غ�شب 
القادة  ف�شل  ب�شبب  حلظة”،  اأي��ة  يف 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني يف م��ع��اجل��ة ج��م��ل��ة من 

الق�شايا الأ�شا�شية، من بينها معاناة 

وفقدان  الفقر  من  العراقي  املواطن 

الأمن

وق��������ال��������ت ج�����ي�����ن�����ني ه����ي����ن����ي���������س-

املتحدة  الأمم  مبعوثة  با�شخارت، 

ملجل�س  ج��ل�����ش��ة  ع��ق��ب  ال����ع����راق،  اإىل 

واملنطقة  العراق  اإن  ال��دويل،  الأم��ن 

العودة  تكاليف  حتمل  ي�شتطيعان  ل 

اإىل اأكتوبر 2019

وحذرت من اأن “اجلوانب ال�شلبية 

يف احل���ي���اة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ل 

م�شتمرة  حلقة  يف  نف�شها  تعيد  تزال 

املح�شلة  �شيا�شة  م��ن  ي��ب��دو  م��ا  على 

اأكر  “بعد  اأنه  م�شيفة  ال�شفرية”، 

م���ن ���ش��ب��ع��ة اأ���ش��ه��ر م���ن الن��ت��خ��اب��ات 

ال���ربمل���ان���ي���ة ����ش���اع���ت ع�����دة م��واع��ي��د 

احلكومة” لت�شكيل  نهائية 

ك����م����ا وج�����ه�����ت حت�����ذي�����را ل���ل���ق���ادة 

ال��ت��واري  م��ن  ال��ع��راق  يف  ال�شيا�شيني 

ح��ك��وم��ة،  ت�����ش��ك��ي��ل  ع����دم  ح��ج��ة  وراء 

النتباه  “ت�شرف  اإن��ه��ا  قالت  وال��ت��ي 

عما هو على املحك”

م��اأزق��ا  ي��ربر  “ذلك ل  واأ���ش��اف��ت: 

�شيا�شيا تقوم فيه اجلماعات امل�شلحة 

ب���اإط���اق ال�����ش��واري��خ والإف�����ات من 

العقاب، ويعاين فيه املواطن العادي، 

اأن  ي��ت��وق��ع  �شيا�شيا  م��اأزق��ا  ي���ربر  ب��ل 

يتفاقم اإىل غ�شب عام يف اأية حلظة”

الوقت قد حان لإع��ادة  اأن  واأك��دت 

ح����ق����وق ال����ش���ع���ب ال����ع����راق����ي ال����ذي 

ب��خ��دم��ات م��ن��ا���ش��ب��ة جلميع  ي��ط��ال��ب 

مواطنيه

إلى اإلرادة«   الكرملين: أوكرانيا »تفتقر 
السالم محادثات  لمواصلة 

االنباط-وكاالت

الأربعاء  اأوكرانيا  الكرملني  اتهم 

التفاو�س  اإرادة  اإىل  التام  الفتقار  ب� 

مع رو�شيا لو�شع حد لل�شراع الدائر 

بدء  الأوك��ران��ي��ة منذ  الأرا���ش��ي  على 

الغزو الرو�شي يف 24 �شباط/فرباير

واأك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال��ك��رم��ل��ني 

دم���ي���رتي ب��ي�����ش��ك��وف ل��ل�����ش��ح��اف��ة، اأن 

غياباً  وناحظ  تتقّدم  ل  املحادثات 

املفاو�شني  جانب  م��ن  ل���اإرادة  ت��اًم��ا 

الأوكرانيني ملوا�شلة هذه العملية

اأعلنت  الأوكرانية  الرئا�شة  وكانت 

ب�شبب  معّلقة  املحادثات  اأن  الثاثاء 

رو�شيا

واأكد م�شت�شار الرئا�شة الأوكرانية 

ع��م��ل��ي��ة  اأن  ب����ودول����ي����اك  م���ي���خ���اي���ل���و 

معلقة التفاو�س 

بعن�شر  ت��ت��ح��ّل��ى  ل  رو���ش��ي��ا  وق����ال 

رئ���ي�������ش���ي وه�����و ف���ه���م م����ا ي����ح����دث يف 

ج��داً  ال�شلبي  ودوره���ا  ح��ال��ي��اً  ال��ع��امل 

بني  اجتماعات  ع��دة  عقدت  وكانت   .

لكنها  اجلانبني  ك��ا  م��ن  مفاو�شني 

مل ت�شفر عن نتائج ملمو�شة

وي����ع����ود الج����ت����م����اع الأخ��������ر ب��ني 

رئ����ي���������ش����ي ال������وف������دي������ن، ف����ادمي����ر 

م��ي��دي��ن�����ش��ك��ي م���ن اجل���ان���ب ال��رو���ش��ي 

اإىل  اأوكرانيا،  عن  اأراخاميا  وديفيد 

وك���الت  بح�شب  ن��ي�����ش��ان/اأب��ري��ل،   22

رو�شية

 منحة باسم »شيرين أبو عاقلة« في الجامعة األمريكية في بيروت

 »بنك أهداف« غزة الفقير يمثل إشكالية إلسرائيل.. هآرتس: الجيش عينه على قيادات فلسطينية الغتيالها

االنباط-وكاالت

نهائٍي  ب�شكل  الح��ت��ال  اأم��ن  وزي��ر  �شادق 

على ال�شماح مب�شرة الأعام باملروِر من باب 

العامود والبلدة القدمية يف 29 مايو اجلاري

وح�����ّذرت امل��ق��اوم��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ���ش��رط��ة 

اإق���ام���ة م�شرة  الح���ت���ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي م���ن 

الأعام، واقتحامها للم�شجد الأق�شى بغطاء 

من حكومة الحتال، وا�شفًة هذه القرارات 

بالنار” ب�”اللعب 

اإىل  ر�شائل  الفل�شطينية  املقاومة  ونقلت 

الح���ت���ال ق��ال��ت ف��ي��ه��ا اإن���ه���ا “لن ت����رتدد يف 

جتاوز اخلطوط احلمراء يف امل�شجد الأق�شى 

تخطط  التي  والقتحامات  امل�شرة  مّت��ت  اإذا 

لها قوات الحتال”

ومن املقرر اأن تنطلق يف 29 من �شهر اأيار/

للم�شتوطنني  الأع��ام  م�شرة  اجل��اري  مايو 

من  كامل  تاأمني  و�شط  القد�س  مدينة  نحو 

حالة  ت��رف��ع  ال��ت��ي  الح��ت��ال  عنا�شر�شرطة 

التاأهب يف ذلك اليوم

 تجاوًزا للخطوط الحمراء... االحتالل يصادق رسمًيا على مسيرة األعالم بالقدس

المعتقلون اإلداريون يقاطعون محاكم االحتالل لليوم ال138  
االنباط-وكاالت

اإداري����������اً  م���ع���ت���ق���ًا   530 ن  ي����وا�����ش����ل 

الحتال  ملحاكم  مقاطعتهم  فل�شطينياً، 

التوايل؛  على   138 ال��� لليوم  الإ�شرائيلي 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب���اإن���ه���اء ���ش��ي��ا���ش��ة الع��ت��ق��ال 

الإداري

الإداري������ون موقفا  امل��ع��ت��ق��ل��ون  وات��خ��ذ 

ج��م��اع��ي��ا ب����اإع����ان امل��ق��اط��ع��ة ال�����ش��ام��ل��ة 

اإجراءات الق�شاء املتعلقة  والنهائية لكل 

ق�شائية،  )مراجعة  الإداري  بالعتقال 

عليا( ا�شتئناف، 

اع���ت���ق���ال  ه����و  الإداري  والع����ت����ق����ال 

ال�شماح  ودون  حم��اك��م��ة،  اأو  ت��ه��م��ة  دون 

امل����واد  مل��ح��ام��ي��ه مب��ع��اي��ن��ة  اأو  ل��ل��م��ع��ت��ق��ل 

املعتقلني  اأن  بذريعة  ب��الأدل��ة،  اخلا�شة 

الإداري������ني ل��ه��م م��ل��ف��ات ���ش��ري��ة ل ميكن 

املعتقل  يعرف  فا  مطلقا،  عنها  الك�شف 

مدة حمكوميته ول التهمة املوجهة اإليه

الإداري  املعتقل  يتعر�س  م��ا  وغ��ال��ب��اً 

اأك���ر م��ن م��رة  لتجديد م��دة الع��ت��ق��ال 

اأو  اأ����ش���ه���ر  ���ش��ت��ة  اأو  اأ����ش���ه���ر  ث���اث���ة  مل����دة 

�شنة  اإىل  اأح���ي���ان���ا  ت�����ش��ل  وق����د  ث��م��ان��ي��ة، 

اإىل  ك��ام��ل��ة، وو���ش��ل��ت يف بع�س احل���الت 

علي  املنا�شل  حالة  يف  كما  �شنوات  �شبع 

اجلمال

���ش��وؤون  ق��ال��ت هيئة  ���ش��اب��ق؛  ويف وق��ت 

���ش��ل��ط��ات  اإن  وامل�����ح�����رري�����ن،  الأ�������ش������رى 

الح��ت��ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأ����ش���درت خ��ال 

اأم�����ر   154 امل����ا�����ش����ي  ن����ي���������ش����ان/اأب����ري����ل 

ب��ح��ق ع���دد م��ن الأ���ش��رى  اإداري  اع��ت��ق��ال 

�شهرين  بني  ترتاوح  ملدد  الفل�شطينيني، 

اإىل ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر، ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د ع��دة 

مرات

يف  الفل�شطينيني  الأ�شرى  عدد  ويبلغ 

بينهم  اأ����ش���راً،   4450 الح��ت��ال  �شجون 

منظمات  وف��ق  اإداري���ا،  معتقا   530 نحو 

حقوقية

االنباط-وكاالت

حت����ت ال����ع����ن����وان اأع���������اه، ك���ت���ب اأن����دري����ه 

برافدا”،  “كوم�شومول�شكايا  يف  ب��اران��وف، 

توؤكد  رو�شية  ا�شتخباراتية  معلومات  ح��ول 

الدولة  تنظيم  من  مقاتلني  وا�شنطن  اإع��داد 

الإ�شامية للقتال �شد رو�شيا يف اأوكرانيا

ال�شحفي  املكتب  اأ���ش��در  امل��ق��ال:  يف  وج��اء 

بيانا  الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  امل��خ��اب��رات  بجهاز 

ر�شميا، قال فيه:

املخابرات  تلقتها  التي  للمعلومات  وفقا 

بن�شاط  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تعمل  الأج��ن��ب��ي��ة، 

ع��ل��ى جت��ن��ي��د اأع�������ش���اء امل��ن��ظ��م��ات الإره���اب���ي���ة 

ال��دول��ي��ة ك��م��رت��زق��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف الأع��م��ال 

ذل���ك تنظيم  اأوك���ران���ي���ا، مب��ا يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة يف 

ال���دول���ة الإ���ش��ام��ي��ة )داع�������س( امل��ح��ظ��ور يف 

رو�شيا. ففي اأبريل من هذا العام، ومب�شاركة 

اأج���ه���زة امل���خ���اب���رات الأم���ري���ك���ي���ة، مت اإط���اق 

ت��رتاوح  داع�س  من  مقاتا   60 ح��وايل  �شراح 

���ش��ج��ون  م���ن  ع���ام���ا   25 20 و  ب���ني  اأع���م���اره���م 

مت  ث��م  ال�����ش��وري��ون.  الأك�����راد  عليها  ي�شيطر 

الأم��ري��ك��ي��ة  الع�شكرية  ال��ق��اع��دة  اإىل  نقلهم 

ب��ال��ق��رب  ال��واق��ع��ة  ���ش��وري��ا،  يف  “التنف”  يف 

للتدريب  وال��ع��راق،  الأردن  م��ع  احل���دود  م��ن 

الأرا�شي  اإىل  لحقا  لنقلهم  متهيدا  القتايل 

الأوكرانية

اخلارجية،  الرو�شية  لا�شتخبارات  وفقا 

وحميطها  الع�شكرية  القاعدة  ه��ذه  حتولت 

منذ فرتة طويلة اإىل “مركز” اإرهابي، حيث 

يجري “اإعادة تدريب” ما ي�شل اإىل 500 من 

من  وغرهم  لوا�شنطن  املوالني  الداع�شيني 

اجلهاديني يف الوقت نف�شه. وتعطى الأولوية 

الو�شطى.  واآ�شيا  القوقاز  للمقاتلني من دول 

تهدف املفارز اخلا�شة التي مت ت�شكيلها منهم 

تخريبية  اأع��م��ال  تنفيذ  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 

يف  الرو�شية  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شد  واإره��اب��ي��ة 

�شوريا، والآن اأي�شا يف اأوكرانيا

اأخرى  اأعاه مرة  املذكورة  توؤكد احلقائق 

اأي  ل�شتخدام  م�شتعدة  املتحدة  الوليات  اأن 

مبا  اجليو�شيا�شية،  اأهدافها  لتحقيق  و�شيلة 

يف ذلك رعاية اجلماعات الإرهابية الدولية. 

حتى  ذل��ك،  عواقب  يف  بايدن  اإدارة  تفكر  ول 

عندما يتعلق الأمر بتهديدات لأمن حلفائها 

الأوروبيني بل وحياة الأمريكيني اأنف�شهم

 الواليات المتحدة تنقل إرهابيي »داعش« إلى أوكرانيا

االنباط-وكاالت

اإن  اأون  جونغ  كيم  ال�شمالية  كوريا  زعيم  ق��ال 

اإهمال وك�شل امل�شوؤولني احلكوميني اأديا اإىل تفاقم 

و�شائل  ذك���رت  ح�شبما  ال��ب��اد،  يف  كوفيد  تف�شي 

اإعام ر�شمية الأربعاء، يف وقت جتاوز عدد احلالت 

املعروفة 1،7 مليون اإ�شابة

اأوىل حالت  نوويا عن  امل�شلحة  الدولة  اأف��ادت 

الإ�شابة بفرو�س كورونا الأ�شبوع املا�شي. وتتزايد 

اأع���داد الإ���ش��اب��ات باملتحورة اأوم��ي��ك��رون م��ا يظهر 

ف�شل اإجراءات الإغاق امل�شتمرة منذ عامني

ال�شيا�شي  للمكتب  اجتماعا  ت��روؤ���ش��ه  وخ���ال 

اإن هناك عدم  كيم  قال  الثاثاء،  للحزب احلاكم 

ن�شج يف ق���درة ال��دول��ة على التعاطي م��ع الأزم���ة 

وانتقد امل��وق��ف غ��ر الإي��ج��اب��ي وال��رتاخ��ي وع��دم 

، على ما ذكرت  امل�شوؤولني يف الدولة  حترك كبار 

وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية الر�شمية

اإ�شابة  ال�شمالية 232،880 حالة  �شجلت كوريا 

اإجمايل  جديدة ب حمى م�شاء الثاثاء ما يرفع 

العدد اإىل 1،72 مليون و 62 وفاة، بح�شب الوكالة

مل حت����دد و����ش���ائ���ل الإع��������ام ال��ر���ش��م��ي��ة ع��دد 

الناجمة عن فرو�س كورونا  الإ�شابات والوفيات 

امل�شتجد، لكن خرباء يقولون اإن ال�شلطات �شتاقي 

�شعوبة يف اإجراء اختبارات على نطاق وا�شع

يف الجتماع م�شاء الثاثاء وعد كيم ب اإيقاظ 

احل���زب ب��اأ���ش��ره مثل ب��رك��ان ث��ائ��ر مل��واج��ه��ة تف�شي 

ا�شتجابة  مقّدمة  يف  نف�شه  كيم  وو�شع  الفرو�س 

عن  ال�شمالية  كوريا  اأعلنت  منذ  الوبائية  الباد 

اأول اإ�شابة كوفيد الأ�شبوع املا�شي، م�شرا اإىل اأن 

التف�شي يت�شبب ب� ا�شطرابات كبرة

وُوزع������ت اأدوي������ة ت��ربع��ت ب��ه��ا اأ����ش���رة ك��ي��م على 

ال��ك��وري��ني ال�����ش��م��ال��ني يف اإق��ل��ي��م ج��ن��وب ه��وان��غ��ي، 

ب��ح�����ش��ب و���ش��ائ��ل الإع������ام ال��ر���ش��م��ي��ة، يف م�شعى 

حماربة  يف  �شخ�شيا  دوره  على  ال�شوء  لت�شليط 

الوباء وي�شارك قرابة 3000 من الطواقم الطبية 

لتو�شيل  ال�شاعة  م���دار  على  خ��دم��ة  يف  للجي�س 

واإم����داد الأدوي����ة ، ح�شبما ذك��رت و�شائل الإع��ام 

الر�شمية الأربعاء

ال�شحية  الرعاية  اأن نظام  اإىل  وي�شر خ��رباء 

يف كوريا ال�شمالية يعد من بني الأ�شواأ يف العامل، 

يف ظل م�شت�شفيات تعاين من نق�س يف التجهيزات 

اأدوي��ة  وقلة وح��دات العناية امل�شددة وع��دم وج��ود 

ل��ع��اج امل�����ش��اب��ني ب��ك��وف��ي��د اأو اإم��ك��ان��ي��ات لإج����راء 

فحو�س على نطاق وا�شع

الأرب��ع��اء عن  العاملية  ال�شحة  اأع��رب��ت منظمة 

تلحقها  ق��د  ال��ت��ي  الهائلة  الأ����ش���رار  ب�����ش��اأن  قلقها 

املتحّورة اأوميكرون بال�شكان غر امللقحني يف كوريا 

ال�شمالية، وجددت عر�شها للم�شاعدة بدءا بتوفر 

اللقاحات و�شول اإىل املعدات الطبية

وق������ال رئ���ي�������س امل��ن��ظ��م��ة ت���ي���درو����س اأده����ان����وم 

ت�شعر  العاملية  ال�شحة  منظمة  اإن  غيربيي�شو�س 

ب�شكل  ك��وف��ي��د-19  انت�شار  خطر  اإزاء  عميق  بقلق 

اأكرب يف كل اأنحاء الباد، خ�شو�شا اأن ال�شكان مل 

يتلّقوا اللقاحات واأن العديد من الأ�شخا�س لديهم 

تاريخ طبي يعر�شهم خلطر الإ�شابة ب�شكل خطر 

من املر�س

 الزعيم الكوري الشمالي ينتقد تراخي المسؤولين إزاء تفشي كوفيد

الصخرة   منظمة يهودية تدعو لتفكيك قبة 
المزعوم »الهيكل«  لتدشين  والحشد 

االنباط-وكاالت

دعت منظمة “لهافا” اليهودية 

امل���ت���ط���رف���ة، ام�������س الأرب������ع������اء، اإىل 

ت��ف��ك��ي��ك ق��ب��ة ال�����ش��خ��رة امل�����ش��رف��ة، 

داخ�����ل امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى امل���ب���ارك 

مكانها وتد�شني “الهيكل” املزعوم 

“لهافا”  منظمة  رئي�س  ون�شر 

ب��ن��ت�����ش��ي غ��وب�����ش��ت��اي��ن، اإع���ان���اً عرب 

دعا  الجتماعي،  التوا�شل  �شبكات 

واليمني  الهيكل”  “منظمات  فيه 

الأحد  يوم  احل�شد  اإىل  الإ�شرائيلي 

“يوم  ي�شمى  م��ا  مبنا�شبة  امل��ق��ب��ل، 

�شاحات  اقتحام  اأجل  القد�س”، من 

امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى، وب����دء خمطط 

ال�شروع  بغية  ال�شخرة  قبة  تفكيك 

“الهيكل” يف ت�شييد 

“ما  اإن  “غوب�شتاين”،  وق����ال 

ي�شادف  ال��ذي  القد�س  ي��وم  ي�شمى 

ال��ب��دء بهدم  ي��وم  املقبل، ه��و  الأح��د 

ال�شخرة” قبة 

وي����ح����ت����ف����ل ع����ن����ا�����ش����ر ال���ي���م���ني 

وه��ي  القد�س”،  ب�”يوم  امل��ت��ط��رف 

امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ع���ربي���ة ال���ت���ي ح���اول���ت 

 28 اق���ت���ح���ام يف  ت��ن��ظ��ي��م  خ���ال���ه���ا 

للم�شجد  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  رم�����ش��ان، 

ف��ي��ه��ا معركة  وان��ط��ل��ق��ت  الأق�����ش��ى، 

القد�س” “�شيف 
ع������ّب������اأت  “لهافا”  وك�������ان�������ت 

ج��م��ه��وره��ا   2021 رم�������ش���ان  خ����ال 

مبا  م�شلحني  لإح�شار  وعنا�شرها 

�شاحة  اإىل  اأدوات،  من  ي�شتطيعون 

ب����اب ال���ع���ام���ود يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

ا�شتعال  اإىل  حينها  اأدى  ما  املحتلة، 

وا�شعة مواجهات 

وت���دع���و ه���اف���ان���ا ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ح 

من  العرب  جميع  ط��رد  اإىل  وعلني 

التاريخية اأر�س فل�شطني 
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 رالي األردن الدولي ينطلق من متحف السيارات الملكي 
االنباط – عمان 

ال��راب��ع��ة  )اجل���ول���ة  الأردن  رايل  ي��ن��ط��ل��ق    

م�ساء  للراليات(  الأو���س��ط  ال�سرق  بطولة  من 

امللكي  ال�����س��ي��ارات  متحف  م��ن  اخلمي�س  ال��ي��وم 

وعامليا.  وعربيا  حمليا  مت�سابقا   26 مب�ساركة 

امل���وؤمت���ر ال�سحفي  ال�����رايل  ان���ط���اق  وي�����س��ب��ق 

للمت�سابقني واأنهى امل�ساركون اليومني املا�سيني 

تدريباتهم على م�سار الرايل ا�ستعدادا خلو�س 

م��ن��اف�����س��ات��ه ال��ت��ي ت�ستمر ح��ت��ى ي���وم ال�����س��ب��ت. 

ال���دويل،  الأردن  رايل  مناف�سات  �سمن  وت��ق��ام 

للراليات  الأردن  بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 

ب��دع��م م��ن �سركة زين  ال���رايل  املحلية. وي��ق��ام 

لل�سياحة  دي��و، جرانتي  �سركة ماوننت  الأردن، 

اإف  وه��ا  امللكي،  ال�سيارات  ومتحف  وال�سفر، 

اإم، وبلي�س)FM(. وتقام مناف�سات الرايل يف  

الإجمالية  امل�سافة  وتبلغ  امليت  البحر  منطقة 

امل��راح��ل  ل��ل��رايل 598.22 ك���م، وت��ب��ل��غ م�����س��اف��ة 

اخلا�سة 205.54 كم. ويبلغ عدد مراحل الرايل 

12 مرحلة ومت ادراج مرحلة رايل الأردن  التي 

واأن  �سبق  وال��ت��ي  ك��م،   )40.79( م�سافتها  تبلغ 

مت ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ك��م��رح��ل��ة م���ن م���راح���ل رايل 

الأردن العاملي )دبليو اآر �سي( 3 م��رات، )اأع��وام 

اأق��وى  واح��دة من  وتعد  2008 و2010 و2011(، 

املراحل الت�سويقة يف الرايل.* قائمة املت�سابقني 

ال��دويل:  الأردن  رايل  امل�ساركني يف  وامل��اح��ني 

بوميل  ماتيو  وماحه  )قطر(  العطية  نا�سر 

)اإم����ارة اأن����دورا( – فولك�س واج��ن “بولو جي 

الُرواحي )ُعمان(  – اآر 5″،  وعبد اهلل  اآي  تي 

وماحه عطا احلمود )الأردن( – �سكودا فابيا، 

نا�سر خليفة العطية )قطر( وماحه جوفاين 

برينات�سي )اإيطاليا( – فورد فيي�ستا، م�ساري 

الكواري  نا�سر  وماحه  )الكويت(  الظفريي 

)الأردن(  ع���ارف  عا�سم   ،10 – اي��ف��و  )ق��ط��ر( 

– ري��ن��و  )الأردن(  ج��ان��خ��وت  اأح���م���د  م��اح��ه 

وماحه  )الأردن(  جامو�س  اأب��و  عي�سى  كليو، 

عماد جمعة )الأردن( – ايفو 9، األيك�س فغايل 

)ل��ب��ن��ان( وم��اح��ه ج��وزي��ف مطر )ل��ب��ن��ان( – 

وماحته  )الأردن(  ج��وي��ح��ان  �ساكر   ،9 اي��ف��و 

 ،10 اي��ف��و  م��نت  على  )الأردن(  امل��ج��ايل  نان�سي 

عي�سى  �سامر  وماحه  )الأردن(  �سعبان  �سادي 

)الأردن( – اي��ف��و9، زك��ري��ا ال��ع��ام��ري )ُع��م��ان( 

– �سوبارو  )ُع��م��ان(  العامري  وماحه حممد 

اإمربيزا، خالد جمعة )الأردن( وماحه طارق 

الطاهر )الأردن( – ايفو 10، يو�سف الظفريي 

 – )لبنان(  حنا  كارلو�س  وم��اح��ه  )ال��ك��وي��ت( 

وم��اح��ه  )الأردن(  ال�����س��رف��ا  اإي���ه���اب   ،10 اي��ف��و 

حممد   ،9 اي��ف��و   – )الأردن(  ج��م��ع��ة  ي��و���س��ف 

الهال  �سليمان  )الكويت( وماحه  الظفريي 

)فل�سطني(  ع��ودة  حمودة   ،10 ايفو  )الكويت( 

وماحه يزن جمعة )الأردن( – ايفو 10، اأمري 

جهريان  مو�سى  وم��اح��ه  )الأردن(  نا�سيف 

الأ�سمر  يو�سف  اإم��ربي��زا،  – �سوبارو  )الأردن( 

)الأردن(  ع��ط��اري  حممد  وم��اح��ه  )الأردن( 

)الأردن(  القماز  �سامة  اإمربيزا،  �سوبارو   –
 ،6 – اي��ف��و  )الأردن(  ال��ق��م��از  وم��اح��ه في�سل 

�سامي فليفل )الأردن( وماحه اأحمد اخلطيب 

العنا�سوة  اأجم���د   ،5 اي��ف��و  م��نت  على  )الأردن( 

 – )الأردن(  مو�سى  عامر  وم��اح��ه  )الأردن( 

وماحه  )الأردن(  الفايز  ب��در  7،  ال�سيخ  ايفو 

ف���ادي   ،10 )الأردن(  ايفو  ج��م��ع��ة  م�سطفى 

ر���س��ي��د  حم��م��د  وم���اح���ه  )الأردن(  ده�������س���ان 

)الأردن(  علي  اإب��راه��ي��م  اي��ف��و9،   – )الأردن( 

وماحه اأحمد �سقريات )الأردن( – رينو كليو، 

نبا�س  جاد  )فل�سطني( وماحه  �سعيد  فار�س 

ال�سمري  متعب  مافريك،  ام  – ك��ان  )الأردن( 

)ال�سعودية( وماحه بدر العجمي )الكويت( – 

ني�سان �سفاري باترول، ها�سم كلبونة )الأردن( 

– منت  )الأردن(  البيطار  م�سطفى  وماحه 

باك اإير�س.

الروابدة ينتظر قرار المحرق البحريني

االنباط – عمان 

مل ي��ح�����س��م امل����ح����رق م�������س���ري لع��ب��ن��ا 

املحرتف يف البحرين  نور الروابدة حتى 

الفريق  مع  عقده  انتهاء  رغم  على  الن، 

مع  ت��وج  حيث  املا�سي،  املو�سم  انتهاء  مع 

البحريني  الحت����اد  ك��اأ���س  ب��ل��ق��ب  ف��ري��ق��ه 

ل���ك���رة ال���ق���دم )ال���ب���ط���ول���ة ال��ت��ن�����س��ي��ط��ي��ة( 

اإدارة  ف����اإن  م��ع��ل��وم��ات خ��ا���س��ة،  وب��ح�����س��ب 

فريقها  م���درب  م�سري  �ستح�سم  امل��ح��رق 

امل��ح��رتف��ني  ع���ق���ود  جت���دي���د  ق���ب���ل  الأول 

معهم،  ر�سمية  م��ف��او���س��ات  يف  وال���دخ���ول 

حتى  ت��ع��ل��ن  مل  امل���ح���رق  اإدارة  اأن  ح��ي��ث 

ال����ل����ح����ظ����ة ع������ن جت�����دي�����د ع����ق����د ع��ي�����س��ى 

ال��ف��ري��ق.وق��ال م�سدر  ال�����س��ع��دون م���درب 

خا�س “الاعب نور الروابدة مل يتلق اأي 

عقده  لتجديد  املحرق  من  ر�سمي  عر�س 

م�سريه  �سيح�سم  وال��اع��ب  الن،  ح��ت��ى 

ل��ه بعد  امل��ق��دم��ة  ال��ع��رو���س  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 

ب��اده  منتخب  م��ع  ال�سيوية  الت�سفيات 

الرغبة  ل��دي��ه  “الاعب  وت��اب��ع  الأردن«. 

ولكن ل يوجد  املحرق،  ال�ستمرار مع  يف 

عر�س ر�سمي حتى الن، وتركيزه من�سب 

الن نحو منتخب باده«

منتخب جولف السيدات الى بطولة مصر 
االنباط – عمان 

و�����س����ل وف������د امل���ن���ت���خ���ب ال����وط����ن����ي اىل 

م��دي��ن��ة ال���غ���ردق���ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة 

)كاأ�س  للجولف  لل�سيدات  الدولية  م�سر 

ن��ي��ف��رت��ي��ت��ي( وال���ت���ي ���س��ت��ق��ام ع��ل��ى م��اع��ب 

احل���ايل،   22- 20 م��ن  ال��ف��رتة  اجل��ون��ة يف 

تاريخ  يف  الو���س��ع  تعترب  دول��ي��ة  مب�ساركة 

ال���ب���ط���ول���ة ح���ي���ث ����س���ي�������س���ارك لع����ب����ني يف 

والفريقية  والوروبية  العربية  الحتادات 

الردين  ال�����وف�����د  وي�������س���م  وال�����س����ي����وي����ة، 

ال��اع��ب��ت��ني جم��د جن���ادا وي��ا���س��م��ني ظاهر 

ا���س��اف��ة اىل ع���ام���ر را����س���ي امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب. وت���ع���ت���رب م�������س���ارك���ة ي��ا���س��م��ني 

ال��ث��م��ار  ه���ي الوىل ل��ه��ا دول���ي���ا وه����ي م���ن 

النا�سئني،  جولف  دوري  من  قطفت  التي 

ال�سغار  ل��اع��ب��ني  ا���س��ب��ح م�����س��درا  وال���ذي 

�ساركت جمد جن��ادا يف عدة بطولت  فيما 

للمنتحب  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  وي�����س��ري  ���س��اب��ق��ة. 

ه��ذه  يف  امل�������س���ارك���ة  ان  اىل  را����س���ي  ع���ام���ر 

ال���ب���ط���ولت مي���ن���ح ال���اع���ب���ات م���زي���د م��ن 

ان��ه  ت�����س��ري��ح �سحفي  وق���ال يف  اخل����ربات. 

الأون��ة الخ��رية على اعداد  مت الرتكيز يف 

لعبات  امام  للعب  ونف�سيا  فنيا  الاعبات 

الفائدة  و�ستكون  العامل،  دول  خمتلف  من 

امل�����س��ارك��ة يف بطولة بهذا  ك��ب��رية ج��دا م��ن 

احل��ج��م. وا����س���ار رئ��ي�����س الحت����اد ال��دك��ت��ور 

ا�سرة الحتاد ت�سع  ان  املجايل، اىل  ن�سال 

املنتخبات  مهمة  لت�سهيل  امكاناتها  جميع 

ال�سرتاتيجية  وان  الفئات  بكافة  الوطنية 

ثمارها  �سيقطف  الحت���اد  ينتهجها  ال��ت��ي 

قاعدة  تو�سعت  حيث  العاجل،  القريب  يف 

اللعبة وبداأ الن�سوج يظهر على الاعبني، 

الردن��ي��ة  الومل��ب��ي��ة  للجنة  ���س��ك��ره  م��ق��دم��ا 

و���س��رك��ة واح����ة اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ل��دع��م��ه��م 

امل�ستمر.

 بن إبراهيم يعلن الترشح لرئاسة اإلتحاد اآلسيوي 
 االنباط - خا�ص

اآل خليفة  اإبراهيم  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأع��ل��ن  

رئ��ي�����س الإحت�����اد الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم النائب 

الأول لرئي�س الإحتاد الدويل لكرة القدم عزمه 

الرت�سح لولية ثالثة يف رئا�سة الإحتاد الآ�سيوي 

لكرة القدم اعتبارا من عام 2023 موؤكدا حر�سه 

ع��ل��ى امل�����س��ي ق��دم��ا يف م��وا���س��ل��ة عملية ال��ب��ن��اء 

ال��ق��اري وتو�سيع دائ���رة  وال��ت��ح��دي��ث يف الإحت����اد 

القدم  ك��رة  اأ���س��رة  ي��خ��دم تطلعات  جناحاته مب��ا 

الآ���س��ي��وي��ة ن��ح��و امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم والإزده������ار. 

ال�سيخ  معايل  األقاها  التي  الكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 

�سلمان بن اإبراهيم اآل خليفة يف الجتماع الثاين 

وال�����ث��اث��ني ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة يف الحت����اد 

الآ�سيوي لكرة القدم، الذي عقد )الأربعاء( عرب  

جياين  ال�سيد  بح�سور  امل��رئ��ي  الإت�����س��ال  تقنية 

القدم  ل��ك��رة  ال����دويل  الإحت����اد  رئي�س  اإنفانتينو 

الآ���س��ي��وي  ل��احت��اد  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  واع�����س��اء 

لكرة القدم وروؤ�ساء وممثلي الإحت��ادات الوطنية 

الآ�سيوية البالغ عددها 47 احت��ادا. وخاطب  بن 

اإبراهيم اآل خليفة اأع�ساء اجلمعية العمومية : 

كما تعلمون، فاإن وليتي الثانية كرئي�س لاحتاد 

الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم ب����داأت ع���ام 2019، وه��ي 

اأنني  اإعامكم   واأود   ،2023 املقبل  العام  تنتهي 

�ساأتر�سح من اأجل اإعادة النتخاب  خال اجتماع 

البحرين  يف  �سيعقد  ال��ذي  العمومية  اجلمعية 

اأح�سل على  اأن  2023،اآم����ًا  مطلع �سهر فرباير 

ثقتكم ودعمكم من جديد لدورة جديدة كرئي�س 

األقى  لاحتاد الآ�سيوي لكرة القدم. من جانبه 

ال��دويل  الإحت��اد  رئي�س  اإنفانتنيو  ال�سيد جياين 

لكرة القدم كلمة اأ�ساد فيها بقيادة معايل ال�سيخ 

الإحت���اد  مل�سرية  خليفة  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  �سلمان 

املتميزة  باملنجزات  حافلة  �سنوات  عرب  الآ�سيوي 

اأ�سا�سيا ل  اآ�سيا باتت ت�سكل ركنا  اأن ق��ارة  موؤكدا 

غنى عنه يف منظومة كرة القدم العاملية بف�سل 

ال��ت��ط��ورات امل��ت��ن��ام��ي��ة يف خم��رج��ات ك���رة ال��ق��دم 

ال�سيخ  الأ�سعدة.وجدد  خمتلف  على  الآ�سيوية 

بالتزام  الإ���س��ادة  اآل خليفة  اإب��راه��ي��م  ب��ن  �سلمان 

بدعم  الأع�ساء  والإقليمية  الوطنية  الحت��ادات 

العودة الواثقة وامل�ستدامة لكرة القدم الآ�سيوية 

يف اأعقاب جائحة كوفيد-19. كذلك اأعرب رئي�س 

اأ�سرة  امتنان  عن  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد 

ال��ق��دم الآ���س��ي��وي��ة لل�سيد ج��ي��اين انفانتينو  ك��رة 

رئي�س الحت��اد ال��دويل لكرة القدم، خا�سة على 

�سعيد ا�ستجابة الحت��اد ال��دويل لتقدمي الدعم 

اإىل الحتادات الوطنية الأع�ساء يف قارة اآ�سيا من 

ال�سعيد  على  ال�سعبة  التحديات  مواجهة  اأج��ل 

جائحة  ع��ن  وال��ن��اج��م��ة  والق�������س���ادي،  ال�سحي 

كوفيد-19، معرباً عن دعم الحتاد الآ�سيوي لكرة 

القدم واأ�سرة كرة القدم الآ�سيوية لرت�سيح ال�سيد 

انفانتينو يف انتخابات الحتاد الدويل لكرة القدم 

العام املقبل. وخال اجتماع اجلمعية العمومية، 

مت الط����اع على ق���رار ال�سني الن�����س��ح��اب من 

ون��ظ��راً   ،2023 اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  ا�ست�سافة 

تفوي�س  تقرر  فقد  للموقف  الطارئة  للطبيعة 

)بعد  ب��دي��ل  م�سيف  باختيار  التنفيذي  املكتب 

عملية تقدمي ملفات للرت�سيح عرب اإدارة الحتاد 

الآ�سيوي لكرة القدم(، و�سيتم الإعان عن املزيد 

من التفا�سيل بخ�سو�س عملية اختيار م�سيف 

كاأ�س اآ�سيا 2023 يف الوقت املنا�سب.

خشان يواصل مشواره مع طائرة الوحدات 

االنباط – عمان 

يو�سف خ�سان  عقد  الوحدات  نادي  جدد 

الطائرة  الكرة  فريق  مع  م�سواره  ليوا�سل 

مل��و���س��م واح�����د، وذل����ك ب��ح�����س��ور اأم����ني �سر 

ال���ن���ادي ع��و���س الأ����س���م���ر. وع���رب خ�����س��ان يف 

الوحدات  لنادي  الإعامي  للمركز  حديثه 

���س��روط،  دون  ع��ق��ده  بتجديد  �سعادته  ع��ن 

اأن���ه ق��ب��ل ع��ر���س م��دي��ر ن�ساط  م�����س��رًيا اإىل 

ال���ك���رة ال���ط���ائ���رة غ�����س��اب خ��ل��ي��ل، ورئ��ي�����س 

ال���ن���ادي ب�����س��ار ح���وام���دة ف�����ورا، ط��احم��ا يف 

حت��ق��ي��ق الأل����ق����اب خ����ال امل��و���س��م احل����ايل. 

يف  اللعبة  جن��وم  اأب���رز  اأح���د  خ�سان  ويعترب 

�سباب  مثل  اأن  ل��ه  و�سبق  الأردين  املنتخب 

معهما  وح�����س��د  م��و���س��ى  ووادي  احل�����س��ني 

املحلي،  ال�سعيد  على  الأل��ق��اب  من  العديد 

وخ��ا���س ع����دًدا م��ن ال��ت��ج��ارب الح��رتاف��ي��ة 

يف  ال��وح��دات  يك�سف  اأن  وينتظر  خ��ارج��ًي��ا. 

�سين�سم  الذي  املحرتف  هوية  الأي��ام،  قادم 

الفريق. ل�سفوف 

الجزيرة يواجه الصريح والحسين يخشى انطالقة السرحان 

االنباط – عمان 

مناف�سات  اخلمي�س   اليوم  م�ساء  تنطلق 

الأردين  ال������دوري  م���ن  ال�����س��اب��ع��ة  اجل���ول���ة 

وي��ل��ت��ق��ي   .2022 مل���و����س���م  ل��ل��م��ح��رتف��ني 

اجل����زي����رة م���ع ال�������س���ري���ح، ع��ن��د اخل��ام�����س��ة 

وال��ن�����س��ف ع��ل��ى ���س��ت��اد ع��م��ان ال����دويل، قبل 

احل�سني  نظريه  ال�سرحان  مغري  يواجه  اأن 

ع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء ع��ل��ى ���س��ت��اد الأم����ري 

ترتيب  احل�سني  ويت�سدر  بالزرقاء.  حممد 

الفي�سلي  يليه  نقطة،   14 بر�سيد  الفرق 

العقبة  و�سباب  الوحدات   ،9 �سحاب   ،12
ال�سرحان  7، مغري  الأردن  والرمثا و�سباب 

واجلزيرة   ،4 ال�سلط   ،6 ومعان  وال�سريح 

اجل��زي��رة   ي�ست�سيف  الول  ال��ل��ق��اء  يف   .2

متكافئة  م��واج��ه��ة  يف  ال�����س��ري��ح  م��ن��اف�����س��ه 

ن�����س��ب��ي��ا . واأ����س���ب���ح اجل���زي���رة يف م���وق���ف ل 

ي��ح�����س��د ع��ل��ي��ه ح��ي��ث م���ا ي�����زال ي��ب��ح��ث عن 

جعلته  خ�����س��ائ��ر  �سل�سلة  ب��ع��د  الأول،  ف���وزه 

نقطتني.  بر�سيد  ال��رتت��ي��ب  ذي��ل  يف  يقبع 

ي��ت��ط��ل��ع حل�سد  ال�����س��ري��ح  امل��ق��اب��ل، ف����اإن  يف 

م��وق��ع��ه على  ن��ق��اط ج��دي��دة حت�سن  ث���اث 

 ”6“ ب  تا�سعا  ي�ستقر  حيث  الرتتيب  �سلم 

املا�سية  اجل��ول��ة  يف  خ�����س��ارة  وتلقى  ن��ق��اط، 

 اأم������ام احل�����س��ني اإرب������د ب��ه��دف��ني ن��ظ��ي��ف��ني.

ف���ري���ق مغري  ي�����س��ت��ق��ب��ل  ال���ث���اين  ال���ل���ق���اء  يف 

الرتتيب  مت�سدر  اإرب��د  احل�سني  ال�سرحان 

 ع���ل���ى ����س���ت���اد الأم��������ري حم���م���د ب����ال����زرق����اء.

وي�����س��ع��ى ف��ري��ق م��غ��ري ال�����س��رح��ان مل��وا���س��ل��ة 

ت��اري��خ��ي  اأول ظ��ه��ور  ال��اف��ت��ة يف  ن��ت��ائ��ج��ه 

ت�سجيله  اخرها  ك��ان  والتي  امل�سابقة  يف  له 

للفوز يف اجلولة املا�سية على �سباب الأردن 

“6” ن��ق��اط.  ب  ث��ام��ن��ا  ل��ي��ت��ق��دم   ”3-2“
اإرب��د  احل�سني  ف��اإن  الأخ���رى،  اجلهة  وعلى 

يطمح مبوا�سلة انت�ساراته واملحافظة على 

للم�سابقة،  ال��ت��وق��ف  ف���رتة  ق��ب��ل  ال�����س��دارة 

املا�سية  اجل��ول��ة  يف  مهما  ف���وزا  ح��ق  ح��ي��ث 

ل��ي�����س��ل  رد  دون  ب��ه��دف��ني  ال�����س��ري��ح  ع��ل��ى 

نقطتني  ب��ف��ارق  متقدما   ”14“ للنقطة 

عن اأقرب مطارديه.

االنباط – عمان 

�����س����ه����د ال����ت���������س����ن����ي����ف ال���������������دويل ل�����ل�����ك�����رات�����ي�����ه ال������������ذي �����س����در 

 اأخ���������������ريا، ت�����ق�����دم�����ا م����ل����ح����وظ����ا ل�����اع�����ب�����ي امل����ن����ت����خ����ب ال�����وط�����ن�����ي.

واأ���س��در موقع الحت��اد ال��دويل الت�سنيف اجل��دي��د، وال��ذي ج��اء بعد 

م�����س��ارك��ة املنتخب ال��وط��ن��ي ب��اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��دوري ال��ع��امل��ي التي 

ح�سن  املنتخب  لعب  )الرباط(.وتقدم  املغربية  العا�سمة  يف  اأقيمت 

م�ساروة يف وزن - 75 كغم للمركز الثامن عامليا، واحتل عبدالرحمن 

العا�سر وعفيف غيث  املركز  التا�سع، وعبداهلل حماد  املركز  امل�ساطفة 

والع�سرين،  ال�ساد�س  املركز  ال�سجان  وحممود   ، ع�سر  ال�سابع  املركز 

املركز  والع�سرين، ومازن اجلعيدي  ال�سابع  املركز  وحممد اجلعفري 

التا�سع واخلم�سني.

الكراتية االردنية تتقدم في التصنيف الدولي 

افتتاح بطولة النادي الوطني لطاولة المعوقين 

االنباط – عمان 

اف��ت��ت��ح��ت م�����س��اء الأرب����ع����اء بطولة 

لتن�س  ال���12  الدولية  الوطني  ال��ن��ادي 

ال��ط��اول��ة ل��ل��م��ع��اق��ني ح��رك��ي��ا، وال��ت��ي 

ت��ق��ام يف ���س��ال��ة الأم����ري رع���د ب��ن زي��د 

وتعترب  عمان.  الأردن��ي��ة  العا�سمة  يف 

لتجميع  م��ه��م��ة  حم���ط���ة  ال���ب���ط���ول���ة 

النقاط لاعبني، وهي معتمدة دوليا 

وتوؤهل الاعبني للم�ساركة يف بطولة 

العامل يف اإ�سبانيا. وي�سارك يف البطولة 

اإداري����ا ومدربا  و30  95 لعبا ولع��ب��ة 

من 14 دولة هي: ال�سعودية، الكويت، 

ال���ع���راق، م�����س��ر، ال��ي��ون��ان، اأ���س��رتال��ي��ا، 

اأمل����ان����ي����ا، ف���رن�������س���ا، ت���اي���ل���ن���د، ق���رب����س، 

بالإ�سافة  الهند،  بريطانيا،  ماليزيا، 

ال��وط��ن��ي  ال���ن���ادي  وك����ان  الأردن.  اإىل 

الأردين �سكل اللجنة املنظمة للبطولة 

وع�سوية   الرو�سان  �سليمان  برئا�سة 

ال�سمادي،  ود.ع��ل��ي   ، ن��وي��ران  جا�سر 

جوعانة،  بديعة  ال�سلتوين،  وه����ارون 

مي�سون حمار�سة، وخمي�س اأحمد.
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القول الفصل

من  �ستليها  التي  اأو  �سبقتها  التي  اأو  احلالية،  احلكومات  �سنعت  مهما 

بال  الف�سل،  ه��ي  احلتمية  عملها  نتيجة  ف��اإن  الأردين،  ال�سارع  اإر���س��اء  اأج��ل 

�سئم  الذي  نف�سه،  باملواطن  يتعلق  ما  منها  عديدة  لأ�سباب  نقا�ش  وبال  �سك 

ال�سعارات  ومنها  املوجعة  وامل��ادي��ة  املعنوية  واللكمات  اخليالية  الوعود  من 

ون�سرتها  بثتها  التي  الواقعية  غري  وال�سرتاتيجيات  الوهمية  واخلطابات 

هوائية  واهمة  اح��الم  مبجملها  كانت  والتي  الأخ��رية،  الآون��ة  يف  احلكومات 

او �سلة. اوعالقة  اأي �سلة  الواقع  بينها وبني  لي�ش 

انتهت  التي   2025 الأردن  روؤية  اأطلقت  الن�سور  عبداهلل  الدكتور  حكومة   

وغ��ادرت  ب��ذل��ك،  غ��ري معنية  لأن��ه��ا  ال��روؤي��ة  م��ن  �سيئا  اأن��ه��ا مل حتقق  واج��زم 

ب�����س��داد منهجها،  امل��واط��ن  ت��ق��ن��ع  اأن  ال��راب��ع وه���ي حت���اول  ال����دوار  احل��ك��وم��ة 

على  اأع��وام  ثالثة  تبقى  الذي  امل�سروع  ت�سويق  حم��اولت  الأردنيون  وم��ازال 

موعده. انتهاء 

بخطة   �سدعتنا  التي  امللقي  حكومة  جاءت  الن�سور  الدكتور  حكومة  وبعد 

مل  النمو  ول��الأ���س��ف  اجل��دي��دة،  امل��دي��ن��ة  الق��ت�����س��ادي،وم�����س��روع  النمو  حتفيز 

�سوء  ت��ع��اين  ال��دول��ة  وبقيت  لتحفيزه  ا�سيا  ت�سع  مل  اأن��ه��ا  اأظ��ن  ب��ل  ي��ت��ع��زز، 

امل�����س��اع��دات اخل��ارج��ي��ة ولي�ست  ي��ن��ق��ذه��ا  ك���ان  الأو����س���اع الق��ت�����س��ادي��ة،ال��ت��ي 

خزينة  ت��رف��د  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  النه�سة  حت��ق��ق  ال��ت��ي  املحلية  امل�����س��روع��ات 

كبريا. ماليا  عجزاً  تعاين  وماتزال  عانت  موازنتها،التي  وتدعم  الدولة 

ومل يكن الأمر باح�سن حال اإبان حكومة الدكتور عمر الرزاز الذي اأ�سم 

عمر  هما  لعامني  ظل  ال��ذي  النه�سة  وخطة  الإنتاج  دول��ة  مب�سطلح  اآذاننا 

املعا�ش. الواقع  اىل  ي�ستند  ل  و�سعاريا  �سعبويا  م�سطلحا  حكومته 

اأعقاب  الرزاز الذي جاء يف  النه�سة فان �سخ�ش  وعند احلديث عن خطة 

الذين  النا�ش  نفو�ش  يف  الم��ل  ب��ث  لال�ستقالة  امللقي  حكومة  ال�����س��ارع  دف��ع 

ق��راءة  ب��ع��د  و�سقطت  الأوه����ام  ت��ب��خ��رت  م��ا  ���س��رع��ان  ول��ك��ن  خ���ريا،  ا�ستب�سروا 

عا�ش  وهكذا  التنفيذ.  على  قدرتها  وعدم  للخطة  احلكومي  وفريقه  الرزاز 

كانت  ال��ت��ي  النه�سة  واأف��ك��ار  التحفيز  2025،وخ���ط���ة  روؤي���ة  وه��م  الأردن���ي���ون 

لأ�سباب  الدراج  حبي�سة  وظ��ل��ت  وال�سعبوية  ال��وق��ت  لك�سب  ا�سرتاتيجيات 

عديدة.. اأولها اأن الأفكار تتغري بتغري الأ�سخا�ش لأنها مل تنب على درا�سات 

ال��دوار  يف  الرئي�ش  ببقاء  تبقى  امل��دى،ف��ك��ان��ت  ومتو�سطة  ق�سرية  وخ��ط��ط 

اجلديد  ال�ساكن  من  بت�سريح  نعيها  يتم  برحيله،او  تخنق  اأو  ومتوت  الرابع 

واج��ت��م��اع��ات  وع���ود  و  وت�����س��ري��ح��ات  بخطب  يعلمنا  ال���ذي  ال��راب��ع  ال���دوار  يف 

اأكرث. لي�ش  العواطف  ودغدغة  العيون  لزغللة 

واأدوات  الإرادة  غ��ي��اب  ث��م  اإداري����ة  اأول��ه��ا  ع��دي��دة  م�����س��اك��ل  الأردن  يف  ن��ع��م 

مدار  على  احلكومي  اخلطاب  ال�سعب،وف�سل  املايل  الو�سع  نتيجة  التنفيذ 

وال�ستقواء  ون��ب��ذه��م  تنفريهم  يف  زاد  ب��ل  ال��ن��ا���ش  م��ع  ال��ت��ق��ارب  يف  ال�سنوات 

بها. ال�سارع  ثقة  اإىل فقدان  اأدى  عليهم،ما 

�سبقها  مما  اف�سل  لي�ست  فظروفها  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  حكومة  اأما 

ما  على  الوقوف  مدتها  تنتهي  اأن  اإىل  عليها  واحلكم  تقييمها  ن�ستطيع  ول 

لتخيب  اأن  نرجو  الوزاري..  وبيانه  ت�سريحاته  يف  لها  التزم  وعود  من  نفذ 

اآماله فالقادم احلى كما قال.. املواطن ول تخيب  ظن 

الدكتوراه.. �سهادة  يحملون  مالحظة..كلهم 

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

ق����ام ن��ائ��ب امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����س��رك��ة امل��ن��ا���س��ري 

ل��ل��زي��وت وامل���ح���روق���ات ال���دك���ت���ور رام�����ز خ���وري 

بت�سليم مفاتيح �سيارة MG5 موديل 2022 

جم��م��رك��ة وم��رخ�����س��ة ل��ل��راب��ح ال���ث���اين ال�����س��ي��د 

احتفالت  اهلل احللو  �سمن  اأحمد حممد عبد 

اأب�سر بعيدها الثالث والتي تقدم لعمالئها 10 

���س��ي��ارات ل��� 10 راب��ح��ني ن���وع MG5 م��ودي��ل 

�سحب  خالل  من  ومرخ�سة  جممركة   2022
�سهري على اأرقام بطاقات اأب�سر .

و �سرح املدير العام ل�سركة املنا�سري للزيوت 

باأننا   « املنا�سري   يا�سر  املهند�ش  وامل��ح��روق��ات 

اأب�سر وباقي   املكاآفات  م�ستمرون معكم بربنامج 

�سهرياً  �سيارة  بواقع  احلملة  �سمن  �سيارات   8
وحتى نهاية العام احلايل«.

ل��ل��زي��وت  امل���ن���ا����س���ري  ����س���رك���ة  اأن   « واأ������س�����اف 

الأو����س���ط  ال�����س��رق  ���س��رك��ة يف  اأول  وامل���ح���روق���ات 

يقوم  حيث  للمحروقات  مكافاآت  برنامج  تطلق 

مقابل  نقاط  بتجميع  اأب�سر  بطاقة  م�ستخدم 

م�سرتياتِه من املحروقات باملحطات واإ�ستبدالها 

بالهدايا بالإ�سافة اىل ح�سولِه على خ�سومات 

خ��ا���س��ة ع��ن��د اإب�����راز ب��ط��اق��ة اأب�����س��ر ل���دى قائمة 

اللكرتوين  باملوقع  عنهم  املعلن  اأب�سر  �سركاء 

على  واأك���د   ، املنا�سري  حمطات  تطبيق  على  او 

تعبئة  عند  اأب�سر  بطاقة  اإ�ستخدام  ا�ستمرارية 

الوقود مبحطات املنا�سري والعديد من الهدايا 

واجلوائز باإنتظاركم«.

األ���ف م���ربوك ل��ل��راب��ح ال��ث��اين ال�سيد اأح��م��د 

حممد احللو  وهو من حمافظة العا�سمة عمان 

وهو عميل لل�سركة وي�ستخدم بطاقة اأب�سر منذ 

اإنطالقها من ثالثة �سنوات.

ب��ال��ت��وف��ي��ق ل��ل��ج��م��ي��ع ب��ال�����س��ح��ب ال���ق���ادم ي��وم 

06/08/2022 وذل��ك عن  امل��واف��ق  الأرب��ع��اء 

حركات تعبئة �سهر  اآيار احلايل.

نذكر انه يجب على العميل اإ�ستخدام بطاقة 

يف حمطات  وق��ود  تعبئة  كل  قبل  الفعالة  اأب�سر 

، ونوؤكد  على  التابعة لها  او املحطات  املنا�سري 

اأب�����س��ر جم��ان��ي��ة ، ومي��ك��ن  ال�����ولء  اأن ب��ط��اق��ات 

 ، منا�سري  حمطة  اأق���رب  م��ن  عليها  احل�����س��ول 

اإ�ستخدامها  قبل  البطاقة   تفعيل  يجب  فقط 

زي��ارة  م��ن خ���الل   ال��ن��ق��اط عليها  ليتم جتميع 

www.mgc- لل�سركة  الل��ك��رتوين  املوقع 

على  املنا�سري  حمطات  تطبيق  اأو      gas.jo

ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة واإت���ب���اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��دون��ة 

خدمة  مب��رك��ز  الت�����س��ال  اأو  ال��ب��ط��اق��ة  لتفعيل 

العمالء على الرقم  0797803780 .

وزارة  م���واف���ق���ة  ع���ل���ى  ح��ا���س��ل��ة  احل���م���ل���ة   *

ال�سناعة والتجارة رقم 4971

*تطبق ال�سروط والأحكام.

 أحمد الحلو  الرابح بـ ثاني سيارة MG5 موديل 2022 
مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير

      

االنباط-عمان

ال��ع��دي��د من  ي�����س��ه��د  الأردين  ال�������س���ارع  ي�����زال  م���ا 

املندد  وال�سعبي  الر�سمي  امل�ستوى  على  الفعاليات 

ب��اغ��ت��ي��ال ال�����س��ح��ف��ي��ة ���س��ريي��ن اأب�����و ع��اق��ل��ة، ويبتكر 

الأردنيون و�سائل جديدة للتعبري عن غ�سبهم جتاه 

الإعالمية  لذكرى  وتخليدا  ال�سهيونية،  اجلرمية 

�سريين.

اأب��و  ���س��ريي��ن  ال�سهيدة  روح  ع��ن  »���س��دق��ة ج��اري��ة 

ع��اق��ل��ة«.. لف��ت��ة مكتوبة ع��ل��ى ب��واب��ة ث��الج��ة حتمل 

�سوبر  واجهات  اإح��دى  يف  املياه  زجاجات من  بداخها 

ماركت يف العا�سمة الأردنية عمان.

ن��ق�����ش م��الم��ح  اإىل  ال�������س���دق���ة اجل�����اري�����ة  وم�����ن 

الإعالمية على العديد من الفاكهة بري�سة فنان اأردين 

لتكون رمزا للعطاء واخلري.

م�سرية  عزيزية  اأ�سيل  الأردن��ي��ة  الفنانة  وج�سدت 

عاقلة  اأب��و  �سريين  الراحلة  الفل�سطينية  ال�سحفية 

مبنحوتة من اأوراق ال�سحف والأخبار م�ستوحاة من 

كر�سي  على  وه��ي جتل�ش  لل�سحفية  ���س��ورة حقيقية 

»وهي  بعبارة  الحتالل  ق��وات  وتواجه  ال�سارع  و�سط 

ال�سحف  اأوراق  م��ن  املنحوتة  وتتكون  قاعدينلهم«، 

الأخبار  مبعاجلة مب��واد خمتلفة وه��ي حتمل بع�ش 

وال�سور التي يتابعها ال�سحفيون يف خمتلف العامل.

قناة  اأه���دي  اأن  »ي�سرفني  عزيزية:  اأ�سيل  وقالت 

لها يف  ذك��رى  ليكون  »املج�سم«  العمل  ه��ذا  اجل��زي��رة 

ال�ستوديوهات«.

ومن الفعاليات ال�سعبية اإىل اجلامعات التي اأعلنت 

عن العديد من املنح با�سم الراحلة ال�سحفية �سريين 

اأبو عاقلة، منها املكرمة امللكية التي وجهها امللك عبد 

ا�سم  حتمل  املاج�ستري  ل��درا���س��ة  مبنحه  ال��ث��اين  اهلل 

�سريين اأبو عاقلة  لل�سحفيات الفل�سطينيات، وعلى 

نفقته اخلا�سة.

كما خ�س�ست جامعة عمان الأهلية منحة درا�سية 

لنيل  الفل�سطينيني  ال�سحفيني  اأب��ن��اء  لأح���د  كاملة 

درجة البكالوري�ش يف تخ�س�ش الت�سميم ال�سينمائي 

با�سم ال�سهيدة �سريين اأبو عاقلة.

وو����س���ع���ت ج��ام��ع��ة ال����ريم����وك �����س����ورة ال��راح��ل��ة 

�سريين اأبو عاقلة على �سفحة كتاب خريجي جامعة 

الريموك عام 1993 ق�سم ال�سحافة، لتعلن لحقا عن 

العاملي حلرية  اليوم  �سريين يف  با�سم  درا�سية  منحة 

ال�سحافة، وكانت يف وقت �سابق نظمت وقفة للتنديد 

باغتيال اأبو عاقلة.

وق��رر �سندوق حياة للتعليم الإع���الن عن منحة 

حياة  ���س��ن��دوق  م��ن  مقدمة  كاملة  جامعية  درا���س��ي��ة 

للتعليم با�سم ال�سحفية �سريين اأبو عاقلة، تدفع على 

نفقة ال�سندوق باأي جامعة اأردنية كانت.

وب��ح�����س��ب خ��ال��د ال�����س��امل، رئ��ي�����ش ج��ام��ع��ة العلوم 

التكنولوجيا الأردنية، قررت اإدارة اجلامعة ا�ستحداث 

العمارة  كلية  يف  العليا  ال��درا���س��ات  جم���ال  يف  منحة 

والت�سميم، وكذلك ت�سمية اأحد مرا�سم كلية العمارة 

با�سمها؛ تكرمياً وتخليداً لذكراها.

وكانت �سرين اأبو عاقلة در�ست هند�سة العمارة يف 

لدرا�سة  تنتقل  اأن  قبل  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

الإعالم يف جامعة الريموك.

وعّلق مكتب اجلزيرة يف العا�سمة الأردنية عمان 

جنمة  »وداع���ا  عليها  مكتوبا  �سريين  الراحلة  �سورة 

اأبو عاقلة يف بع�ش الغياب احل�سور  القد�ش �سريين 

اأكرب«.

اأب��و عاقلة  ه��ذا وق��د اغتيلت الإع��الم��ي��ة �سريين 

املا�سي،  الأرب��ع��اء  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��الل  بر�سا�ش 

تغطيتها  خ��الل  مبا�سرة،  راأ�سها  على  ال��ن��ار  ب��اإط��الق 

الأحداث يف جنني يف ال�سفة الغربية املحتلة.

 هكذا تفاعل الشارع األردني مع اغتيال 
اإلعالمية شيرين أبو عاقلة


