
 تسلم نسخة من تقرير الهيئة المستقلة حول 
انتخابات مجالس المحافظات والبلدية واألمانة

الملك يؤكد دعمه لتطوير 
»مستقلة االنتخاب« لتشجيع 

المشاركة بالحياة الحزبية

 مندوبا عن الملك.. 
األمير فيصل يرعى حفل تخريج 

دورة القيادة واألركان

االنباط- عمان

ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ت�سلم ج��ال��ة 

الهيئة  تقرير  من  ن�سخة  االثنني،  ام�س 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب ح����ول ان��ت��خ��اب��ات 

البلدية  واملجال�س  املحافظات  جمال�س 

اآذار  يف  جرت  التي  عمان  اأمانة  وجمل�س 

املا�سي.

جمل�س  رئي�س  م��ن  جالته  وا�ستمع 

م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب 

املهند�س مو�سى املعايطة، اإىل �سرح حول 

اإجن��ازات  م��ن  التقرير،  ت�سمنه  م��ا  اأب��رز 

االنتخابية. بالعملية  تتعلق  وتفا�سيل 

واأث�����ن�����ى ج����ال����ة امل����ل����ك ع���ل���ى ج���ه���ود 

ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ه��ي��ئ��ة، م��ع��رب��ا ع��ن دعمه 

لتطوير عملها، بهدف ت�سجيع املواطنني 

ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف االن��ت��خ��اب��ات واحل��ي��اة 

احلزبية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 م���ن���دوب���اً ع���ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  الثاين، 

احل�سني،  ب��ن  في�سل  االأم���ر  �سمو  رع��ى 

ام�س االثنني، حفل تخريج دورة القيادة 

ال��ث��ان��ي��ة وال�����س��ت��ني امل�����س��رك��ة ال�����س��اد���س��ة 

واالأرك����ان  ال��ق��ي��ادة  كلية  وال��ع�����س��ري��ن، يف 

االأردنية. امللكية 

وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله، 

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان امل�����س��رك��ة ال��ل��واء 

ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، واآم���ر 

الكلية.

وق�����ال اآم�����ر ال��ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن 

ت��وف��ي��ق امل�����رزوق اإن ال��ك��ل��ي��ة م�����س��ت��م��رة يف 

ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر وم��واك��ب��ة ك��ل م��ا هو 

ح���دي���ث وي����ت����اءم م����ع ر����س���ال���ة ال���ق���وات 

امل�����س��ل��ح��ة االأردن���ي���ة – اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي، 

اأن الكلية. موؤكداً 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - عمان

الها�سمية  االردن��ي��ة  اململكه  ت�ستقبل 

اليوم ويل عهد اململكة العربية ال�سعودية 

خال  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ر  �سمو 

زيارة عمل لاردن وم�سر. وتعترب زيارة 

ويل العهد ال�سعودي لاأردن هي االأوىل 

العام  العهد يف  توليه والية  لعمان منذ 

.٢٠١٧

كما ترافق زي��ارة االأم��ر حممد بن 

اقت�سادي  ن�ساط  مع  بالتزامن  �سلمان 

خال  ع��ّم��ان  �سهدته  اأردين   - ���س��ع��ودي 

االأيام املا�سية.

ثاثة  نحو  قبل  اجلولة  ه��ذه  وتاأتي 

االأم��رك��ي  الرئي�س  زي���ارة  اأ���س��اب��ي��ع م��ن 

املواقف  لل�سعودية ولتن�سيق   بايدن  جو 

التي  االأم��ري��ك��ي��ة  العربية  القمة  قبيل 

�سهر  منت�سف  يف  ال�سعودية  يف  �ستعقد 

جمل�س  دول  فيها  وي�سارك  املقبل  متوز 

ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي وم�����س��ر وال���ع���راق 

باالإ�سافة اإىل االأردن. 

و�ستت�سمن القمة االأردنية ال�سعودية 

والدولية  االإقليمية  الق�سايا  "مناق�سة 
الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

وال����ت����ع����اون ال���ث���ن���ائ���ي و���س��ي��ت��م خ��ال��ه��ا 

جمال  االتفاقيات" يف  م��ن  ع��دد  توقيع 

اال�ستثمار والطاقة..
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تنسيق للمواقف قبيل القمة العربية - األمريكية

ولي العهد السعودي  في ضيافة
 االردن اليوم

 ٥٠ دينار ال تكفي٠٠ مطلقات وارامل يطالبن بزيادة 
مخصصاتهن من صندوق المعونة

 2٠4183 طالبا وطالبة يتوجهون المتحان التوجيهي 
في 3٠ الشهر الحالي

 االأنباط - فرح مو�صى

ط��ال��ب��ت م��ط��ل��ق��ات وارام�������ل يف م��دي��ن��ة ارب���د 

�سهرية  خم�س�سات  من  لهن  ي�سرف  ما  ب��زي��ادة 

من �سندوق املعونة الوطنية ت�سل اىل 5٠ دينارا 

اال�سعار  وارتفاع  املبالغ  تلك  لتدين  �سهريا نظرا 

خا�سة وانها ال توؤمن اأدنى متطلبات حياة االأ�سرة 

كما انهن يقمن يف م�ساكن م�ستاأجرة . 

 واكدن يف مقابات اجرتها �سحيفة االنباط 

ان هذه املبالغ ال تتنا�سب واالو�ساع احلالية من 

وانهن  ال��دخ��ل  م�ستوى  وت��دين  لا�سعار  ارت��ف��اع 

وم��ع��ان��اة  وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �سعبة  ظ���روف  يف  يع�سن 

م��ن��ه��ن ال  ب��امل��ائ��ة  م���ن )٧٠(  اك����ر  ���س��دي��دة وان 

مبلغ  وان  �سيما  ال  احلياة  مقومات  اأدن��ى  ميلكن 

ال  ال�سندوق  من  لهن  ُت�سرف  التي  ديناراً   )5٠(

توؤمن اأدنى متطلبات االأ�سرة، يف ظل االرتفاعات 

ي�ستطعن  ال  انهن  واو�سحن   . لا�سعار  املتتالية 

اإ�سافة اىل فواتر  دفع االإيجار ال�سهري للبيت  

الكهرباء وامل��ي��اه وال��ت��زام��ات اخ���رى داع��ي��ات اىل 

على  لتنعك�س  ال�سهرية  املخ�س�سات  تلك  زي���ادة 

ارتفاعات اال�سعار .

بيت  يف  ت�سكن  اأن��ه��ا  املطلقات  اإح���دى  واأك����دت 

م�ستاأجر هي وبناتها، وقالت ان املعونة الوطنية 

اأي��ام  وباقي  اأي���ام   مل��دة ثاثة  تكفيها  ال�سهرية ال 

ال�سهر تعتمد على م�ساعدات االآخرين.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – �صذى حتامله 

ي��ت��وج��ه يف  ال��ث��اث��ني م����ن  ال�����س��ه��ر احل���ايل  

ام��ت��ح��ان   ل���ت���ق���دمي   ٢٠4١83  ط��ال��ب��ا وط���ال���ب���ة  

منهم  احل��ايل  للعام  التوجيهي   العامة  الثانوية 

يف ال��ف��روع االأك��ادمي��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة  ١٢44١5ط��ال��ب��ا 

درا�سة  وطالبة  ٧9٧68ط��ال��ب��ا  و  نظاميا  وطالبة 

خا�سة . 

وقال  مدير ادارة االمتحانات واالختبارات يف 

وزارة الربية والتعليم حممد كنانة  اأن امتحان 

���س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام احل���ايل للطلبة 

ال��ن��ظ��ام��ي��ني وط��ل��ب��ة ال���درا����س���ة اخل��ا���س��ة اجل���دد 

وطلبة عام ٢٠١9 فيما بعد �سيكون يوم اخلمي�س 

الربية  مب���ادة  احل���ايل  ال�سهر  م��ن  الثاثني  يف 

اجلل�سة  ان  مبينا  ال�����س��ع��ب  جل��م��ي��ع  اال���س��ام��ي��ة 

ال��ع��ا���س��رة �سباحا  ال�����س��اع��ة  ت��ب��دا يف مت���ام  االوىل 

ال�ساعة  مت��ام  يف  الثانية  اجلل�سة  �ستبدا  حني  يف 

الواحدة ظهرا . 

وت���اب���ع  ان ال������وزارة م��ل��ت��زم��ة ب���اوام���ر ال��دف��اع 

من  ع�سرة  الثامنة  امت  م��ن  ك��ل  ان��ه  تن�س  ال��ت��ي 

حكومية  موؤ�س�سة  اأي  يراجع  ان  ي�ستطيع  عمره 

من  جلرعتني  متلقيا  يكون  اأن  يجب  ر�سمية  اأو 

الطلبة  ال���وزارة حتث  اأن  ك��ورون��ا  مبينا  مطعوم 

ت��ل��ق��ي اجل��رع��ت��ني ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �سحتهم  ع��ل��ى 

�سحي  ع��ذر  ل��دي��ه  ط��ال��ب  اي  اأن  اإال  و�سامتهم 

يقدمه للوزارة.

التفا�صيل �ص »6«

 األردن يسعى لعالقات شراكة 
اقتصادية جديدة مع السعودية

طواقم المستشفى الميداني األردني 
غزة/71 تباشر أعمالها

 الهواري يطلق دراسة تقييم الرعاية 
الصحية األولية في األردن

االنباط- عمان

 ي�سعى االأردن لبناء عاقات �سراكة جتارية 

و���س��ن��اع��ي��ة وخ���دم���ات���ي���ة، ج���دي���دة م���ع امل��م��ل��ك��ة 

ب��رف��د االق��ت�����س��اد  ال�����س��ع��ودي��ة، ت�سهم  ال��ع��رب��ي��ة 

ال���وط���ن���ي، ال ���س��ي��م��ا ب���ال���ظ���روف االق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سعبة احلالية.

وي���اأم���ل ال��ق��ط��اع��ان ال��ت��ج��اري وال�����س��ن��اع��ي، 

ان ت�����س��ت��م��ر وت����رة ال��ن��م��و ال��ت��ج��اري ال��ق��ائ��م��ة 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، ل��ت�����س��ل مل�����س��ت��وي��ات اأع���ل���ى تلبي 

ال�سلع  ق��اع��دة  تو�سيع  خ��ال  م��ن  الطموحات، 

امل��ت��ب��ادل��ة، وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ع��ودي��ة 

ال���ق���ائ���م���ة ب������������االردن، خ���ا����س���ة مب�������س���روع���ات 

ا�سراتيجية ذات قيمة عالية.

اململكة  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ادرات  و�سجلت 

العربية ال�سعودية منواً هو االأعلى منذ خم�س 

�سنوات.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

املحتل  الفل�سطيني  الداخل  بلدات  �سهدت 

خ�����ال ال��������٢4 ����س���اع���ة امل���ا����س���ي���ة ال���ع���دي���د م��ن 

يد  على  ل�سبان،  واملاحقة  االع��ت��داء  ح��وادث 

االإ�سرائيلي،  االح��ت��ال  وق���وات  امل�ستوطنني 

ع�سرات  حتتجز  ال��ق��وات  ه���ذه  ت���زال  ال  فيما 

ال�سبان منذ اأحداث االأق�سى اإىل اليوم

ف��ف��ي ق��ل��ن�����س��وة م����ددت حم��ك��م��ة االح��ت��ال 

١٠ من  ب��ح��ا���س ح��ت��ى  ال�����س��اب قتيبة  اع��ت��ق��ال 

متوز/يوليو القادم وذلك بعد اعتقاله خال 

�سهر رم�سان املبارك خال حملة االعتقاالت 

من  فل�سطينياً   45٠ يزيد عن  ما  التي طالت 

امل�سجد االأق�سى املبارك

قتيبة  ال�����س��اب  اأن  م�����س��ادر حملية  وذك���رت 

رم�سان  �سهر  خ���ال  ب��االأق�����س��ى  ي�سلي  ك���ان 

6 من  ج��ان��ب  اإىل  االح��ت��ال  ق���وات  واعتقلته 

اأفرج عنهم وبقي  قلن�سوة، حيث  اأبناء مدينة 

قتيبة يف االعتقال حتى االآن

واأك�����دت اأن امل��ح��ك��م��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ددت 

يف  التواجد  بتهمة  م��رات  ع��دة  قتيبة  اعتقال 

امل�سجد االأق�سى، م�سرة اإىل اأنه خال االأيام 

القادمة يجب اأن يلتقي حمامي ال�ساب قتيبة 

م��ع ���س��اب��ط ���س��ل��وك ال���ذي ق��د ي��ح��دد ل��ه م��دة 

للحب�س املنزيل

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-غزه

يف اإطار التوجيهات امللكية ال�سامية لتقدمي 

يد العون وامل�ساعدة لاأهل واالأ�سقاء يف قطاع 

غ����زة ول��ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��ات��ه��م، ب��ا���س��رت ط��واق��م 

غ��زة/٧١  االأردين  امليداين  امل�ست�سفى  ومرتبات 

ام�س االإثنني، با�ستقبال املراجعني واملر�سى يف 

والعاجية  الطبية  اخلدمات  وتقدمي  القطاع 

فيه  غ���ادرت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  لهم،  واالإن�سانية 

االأردين  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  ومرتبات  طواقم 

غزة /٧٠ اإىل اأر�س الوطن بعد اأن اأدت واجبها 

االأه���ل  جت���اه  واللوج�ستي  وال��ط��ب��ي  االإن�����س��اين 

واالأ�سقاء يف القطاع.

العقيد  امليداين  امل�ست�سفى  ق��وة  قائد  وق��ال 

امل�ست�سفى  اإن   “ ن�����س��ر:  ب��ن��ي  ����س���ادق  ال���رك���ن 

امليداين يرجم حر�س واهتمام جالة القائد 

االأعلى .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان 

 اط��ل��ق وزي����ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور ف��را���س 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تقييم  درا���س��ة  ال��ه��واري 

منظمة  نفذتها  وال��ت��ي  االأردن،  يف  االأول��ي��ة 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ال�����س��راك��ة م���ع ال�����س��ب��ك��ة 

املجتمعية وخرباء  لل�سحة  اأو�سطية  ال�سرق 

االأوربي. حمليني، بدعم من االحتاد 

وق����ال ال����ه����واري خ����ال ح��ف��ل االط����اق 

كخطوة  تاأتي  الدرا�سات  اإن  االإثنني،  ام�س 

ال�سحية،  الرعاية  تعزيز  عملية  من  اأوىل 

وت���ع���د دل���ي���ا ح��ق��ي��ق��ي��ا ع��ل��ى دع����م اجل��ه��ود 

الرائدة التي حتث على بناء جمتمع �سحي 

ومبا  امل�ستدامة،  التنمية  منظومة  �سمن 

ال�سحي  للنظام  التميز  حتقيق  يف  ي�سهم 

الوقاية. ويوفر 

التفا�صيل �ص »3«

 على خلفية أحداث األقصى...للشهر 
الثاني.. مالحقات وتلفيق تهم وتواصل 

اعتداءات المستوطنين بالداخل

االنباط – وكاالت 

يف  واالأق�����س��ى  ال��ق��د���س  جلنة  رئي�س  ح��ذر 

حلبية  اأبو  اأحمد  النائب  الت�سريعي،  املجل�س 

م��ن اأن احل��ف��ري��ات حت��ت امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 

م�ستقبله على  حقيقيا  خطرا  ت�سكل  باتت 

الفل�سطيني  “املركز  و�سل  ت�سريح  ويف  

من  ���س��ق��ط��ت  “حجارة  اأن  اأك����د  لاإعام” 

االأق�سى؛  امل�سجد  اجلنوبي يف م�سلى  ال�سور 

االحتال  حفريات  �سّببتها  ت�سققات  نتيجة 

واملمتدة  االأم��وي��ة،  الق�سور  منطقة  اأ���س��ف��ل 

وحائط  �سلوان  عني  بني  مر   8٠٠ نحو  اإىل 

الرباق«

املتوا�سلة  “االنتهاكات  ي��ق��ول:  وم�����س��ى 

ب��ح��ق امل�����س��ج��د االأق�������س���ى، وم����ا ي���ح���دث م��ن 

ب���ف���ع���ل ح���ف���ري���ات  ����س���اح���ات���ه  ان�����ه�����ي�����ارات يف 

حقيقًيا،  خ��ط��ًرا  متثل  امل�ستمرة،  االح��ت��ال 

باأي ترميمات« يف ظل عدم �سماح االحتال 

االحتال  “ماحقة  اإىل  اأبو حلبية  ودعا 

ق���ان���ون���ًي���ا، ورف����ع ق�����س��اي��ا ����س���ده يف امل��ح��اك��م 

ال����دول����ي����ة، وجت����رمي����ه ع���ل���ى ع����دوان����ه ���س��د 

االأن��ف��اق  حفر  وا���س��ت��م��رار  االأق�����س��ى،  امل�سجد 

ال����ت����ي ت����ه����دد امل�������س���ج���د االأق���������س����ى ب�������س���ورة 

تعبره وفق  حقيقية” 

التفا�صيل �ص »10«

 تحذيرات.. الحفريات أسفل األقصى باتت تشكل خطرا 
ا على مستقبله حقيقًيّ



املحلي
20   الثالثاء    21  / 6  / 2022

االنباط- عمان

ت�����س��ل��م ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

الهيئة  تقرير  م��ن  ن�سخة  االث��ن��ن،  ام�����س 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���ان���ت���خ���اب ح�����ول ان���ت���خ���اب���ات 

جم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات وامل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة 

اآذار  ال��ت��ي ج��رت يف  ع��م��ان  اأم��ان��ة  وجمل�س 

املا�سي.

رئ��ي�����س جمل�س  م���ن  وا���س��ت��م��ع ج��ال��ت��ه 

م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب 

حول  �سرح  اإىل  املعايطة،  مو�سى  املهند�س 

اإجن���ازات  م��ن  ال��ت��ق��ري��ر،  ت�سمنه  م��ا  اأب���رز 

االنتخابية. بالعملية  تتعلق  وتفا�سيل 

واأث������ن������ى ج����ال����ة امل����ل����ك ع����ل����ى ج���ه���ود 

ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ه��ي��ئ��ة، م��ع��رب��ا ع���ن دع��م��ه 

املواطنن  ت�سجيع  بهدف  عملها،  لتطوير 

ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف االن���ت���خ���اب���ات واحل���ي���اة 

احلزبية.

ن�سبة  رفع  �سرورة  على  جالته  و�سدد 

م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب وامل������راأة يف ان��ت��خ��اب��ات 

ب�سكل  االن��ت��خ��اب��ات  ويف  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ج��ال�����س 

هذا  اأن  معتربا  �سيا�سيا،  لتمكينهما  ع��ام 

جماعي. جلهد  يحتاج  االأمر 

واأك������د ج���ال���ة امل���ل���ك اأه���م���ي���ة امل��رح��ل��ة 

امل��ق��ب��ل��ة يف م�����س��رة ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ي��ا���س��ي، 

ملف  االآن  ي�سمل  الهيئة  دور  اأن  اإىل  الفتا 

الد�ستورية. للتعديات  وفقا  االأحزاب، 

للمرحلة  الهيئة  خطة  املعايطة  وتناول 

امل��ق��ب��ل��ة امل��ت�����س��ل��ة ب���اجل���داول االن��ت��خ��اب��ي��ة 

لتعزيز  تنفذها  التي  التدريبية  والربامج 

امل�������س���ارك���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب وامل������راأة، 

املرخ�سة. االأحزاب  وتدريب 

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

ومدير  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف  الها�سمي 

مكتب جالة امللك، الدكتور جعفر ح�سان

 تسلم نسخة من تقرير الهيئة المستقلة حول انتخابات مجالس 
المحافظات والبلدية واألمانة

الملك يؤكد دعمه لتطوير »مستقلة االنتخاب« 
لتشجيع المشاركة بالحياة الحزبية

االنباط- عمان

 م���ن���دوب���اً ع���ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

االأمر  �سمو  رعى  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 

تخريج  حفل  االث��ن��ن،  ام�س  احل�سن،  ب��ن  في�سل 

ال�ساد�سة  امل�سرتكة  وال�ستن  الثانية  القيادة  دورة 

امللكية  واالأرك�������ان  ال���ق���ي���ادة  ك��ل��ي��ة  وال��ع�����س��ري��ن، يف 

االأردنية.

رئي�س  و�سوله،  ل��دى  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك��ان 

هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف اأحمد 

احلنيطي، واآمر الكلية.

املرزوق  العميد الركن توفيق  الكلية  اآمر  وقال 

اإن الكلية م�ستمرة يف عمليات التطوير ومواكبة كل 

امل�سلحة  القوات  ر�سالة  ويتاءم مع  ما هو حديث 

االأردنية – اجلي�س العربي، موؤكداً اأن الكلية تبذل 

بالدورة  امل�ساركن  ال�سباط  الإع��داد  كبرة  جهوداً 

ب�سكل ميكنهم من اإ�سغال وظائف القيادة واالأركان 

املتقدمة.

و�������س������ارك يف ال������������دورة، ال����ت����ي مت���ن���ح ����س���ه���ادة 

من  �سباط  الع�سكرية،  ال��ع��ل��وم  يف  البكالوريو�س 

خمتلف �سنوف القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية، 

اإ�سافة اإىل �سباط من دول �سقيقة و�سديقة.

اأعرب  ال��زوار،  كبار  �سموه كلمة يف �سجل  ودّون 

فيها عن اعتزازه بالكلية، جلهودها يف رفد الوطن 

�ستى  يف  وتقدمه  االأردن  بناء  يف  ت�ساهم  ب��ق��ي��ادات 

املجاالت.

وح�سر حفل التخريج مدير االأمن العام اللواء 

ال��رك��ن ح�سن احل��وامت��ة، وع��دد م��ن كبار �سباط 

الع�سكرين  وامللحقن  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

للدول ال�سقيقة وال�سديقة املعتمدين لدى االأردن

االنباط- عمان

 ب��ح��ث وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال��ف��راي��ه ام�س 

االثنن، مع وزير الداخلية الفل�سطيني زياد هب 

والتن�سيق  التعاون  �سبل  له  املرافق  والوفد  الريح 

بن الوزارتن يف كا البلدين .

وق���ال ال��ف��راي��ه خ���ال ل��ق��ائ��ه يف م��ق��ر ال����وزارة 

االأردن����ي����ة  ال���ع���اق���ات  اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ن���ظ���ره 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع�����اق�����ات ت���اري���خ���ي���ة م��ت��م��ي��زة 

التن�سيق  �سمن  اللقاء  هذا  وياأتي  وا�سرتاتيجية 

الدائم وامل�ستمر بن البلدين من خال الزيارات 

هذا  تعزيز  على  اململكة  حر�س  م��وؤك��دا  املتبادلة، 

مبختلف  البلدين  م�سلحة  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ت��ع��اون 

ال�سعد.

واكد الفرايه حر�س اململكة على تقدمي جميع 

اأ�سكال امل�ساعدة والدعم يف خمتلف املجاالت التي 

الفل�سطينية و االأجهزة  الداخلية  حتتاجها وزارة 

و�سع  على  امل�ستمر  ال���وزارة  وحر�س  لها،  التابعة 

خرباتها وقدراتها يف خدمة االأخوة الفل�سطينين 

م����ن خ�����ال ال��ت��ن�����س��ي��ق وال����ت����ع����اون ال����دائ����م ب��ن 

الطرفن.

اأ���س��ا���س��ي  داع����م  االأردن  اأن  ال��ف��راي��ه  واأو����س���خ 

ومل�ساعيه  الفل�سطيني  ال�سعب  ل�سمود  وحقيقي 

دولته  واإقامة  وامل�سروعة  العادلة  حقوقه  نيل  يف 

الرابع من  للحياة على خطوط  القابلة  امل�ستقلة 

حزيران عام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية 

وال��ق��ان��ون  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  ل���ق���رارات  ا���س��ت��ن��ادا 

الدويل االإن�ساين ومبادرة ال�سام العربية.

اإىل  الفل�سطيني  ال���وزي���ر  اأ����س���ار  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ب���ن ال�سعبن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��اق��ات 

دائما  االأردن  يقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  و  ال�سقيقن 

الق�سايا  خمتلف  يف  الفل�سطينية  ال���دول���ة  اإىل 

واالجتاهات.

التي  العظيمة  امل���واق���ف  ع��ن  ال���وزي���ر  واع����رب 

مر  ع��ل��ى  الفل�سطيني  لل�سعب  االأردن  ي��ق��دم��ه��ا 

املتينة  ال��ع��اق��ات  يعك�س  ال����ذي  االأم����ر  ال��ت��اري��خ 

والطيبة بن القيادتن ووحدة املواقف ال�سيا�سية 

ال�سمعة  اإىل  الف��ت��ا  ك��اف��ة،  ال�����س��ع��د  ع��ل��ى  بينهما 

االأمنية  االأجهزة  بها  متتاز  التي  الطيبة  العاملية 

منها  ت�ستفيد  ان  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  وال���ت���ي  االأردن����ي����ة 

ال�سلطة  يف  واالأج���ه���زة  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  اأي�����س��ا 

الفل�سطينية.

وناق�س اجلانبان خال االجتماع الذي ح�سره 

عدد من مدراء املديريات يف كلتا الوزارتن عددا 

م���ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ث��ن��ائ��ي��ة ت�����س��م��ن��ت االح��ت��ي��اج��ات 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  حت��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���دري���ب���ي���ة 

اإىل  التابعة لها باالإ�سافة  الفل�سطينية واالأجهزة 

مناق�سة بع�س االأمور التي تهم الطرفن.

 مندوبا عن الملك.. األمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة 
القيادة واألركان

 وزير الداخلية يلتقي نظيره الفلسطيني ويبحثان سبل 
والتنسيق التعاون 

االنباط-غزه

يف اإط�����ار ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة 

لتقدمي يد العون وامل�ساعدة لاأهل واالأ�سقاء 

با�سرت  معاناتهم،  ولتخفيف  غ��زة  قطاع  يف 

امليداين االأردين  امل�ست�سفى  طواقم ومرتبات 

غزة/71 ام�س االإثنن، با�ستقبال املراجعن 

وامل���ر����س���ى يف ال���ق���ط���اع وت���ق���دمي اخل���دم���ات 

ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة ل��ه��م، يف 

ال���ذي غ���ادرت فيه ط��واق��م ومرتبات  ال��وق��ت 

اإىل   70/ غ��زة  االأردين  امل��ي��داين  امل�ست�سفى 

االإن�ساين  واجبها  اأدت  اأن  بعد  الوطن  اأر���س 

واالأ�سقاء  االأه��ل  جت��اه  واللوج�ستي  والطبي 

يف القطاع.

وقال قائد قوة امل�ست�سفى امليداين العقيد 

امل�ست�سفى  “ اإن  ن�����س��ر:  ب��ن��ي  ���س��ادق  ال��رك��ن 

امل���ي���داين ي��رتج��م ح��ر���س واه���ت���م���ام ج��ال��ة 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة امللك عبداهلل 

الثاين باالأهل واالأ�سقاء يف قطاع غزة وذلك 

للتخفيف  لهم  وامل�ساعدة  العون  يد  بتقدمي 

ط��واق��م  اأن  اإىل  م�����س��راً  معاناتهم”،  م���ن 

با�سرت  واالإداري��ة  والفنية  الطبية  امل�ست�سفى 

وب��ك��ل ف��خ��ر اأع��م��ال��ه��ا ب��ا���س��ت��ق��ب��ال امل��راج��ع��ن 

م���ن خم��ت��ل��ف احل������االت امل���ر����س���ي���ة، وت��ق��دمي 

ال��ع��اج��ي��ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات الطبية  اخل��دم��ات 

ال��ذي تقوم  ال��دور الكبر  لهم، انطاقاً من 

به القيادة العامة للقوات امل�سلحة جتاه االأهل 

يف القطاع وفقاً للتوجيهات امللكية ال�سامية.

ال��رائ��د  امل�ست�سفى  م��دي��ر  ق��ال  جهته  م��ن 

الطبيب رامي الرب�سي: “ مت رفد امل�ست�سفى 

بكادر طبي ومتري�سي متميز يقدم اخلدمة 

تغطي  متكاملة  ع��ي��ادات  خ��ال  م��ن  الطبية 

ك��اف��ة االخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ط��ب��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 

ق�سم الطوارئ الذي يعمل على مدار ال�ساعة 

وق�سم املخترب واالأ�سعة وال�سيدلية اليومية 

وال�سهرية، وق�سم عمليات متكامل قادر على 

اجراء العمليات الطارئة واملربجمة ».

م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب امل���راج���ع���ون واالأه�����ايل 

ع���ن ���س��ك��ره��م وت���ق���دي���ره���م مل���واق���ف ج��ال��ة 

امل�سرفة  احل�سن  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

اأي�ساً  واعتزازهم  الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه 

ب��ال��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة ال��ب��ا���س��ل��ة على 

خدمات  من  تقدمه  وم��ا  املتوا�سلة  جهودها 

طبية واإن�سانية لهم

طواقم المستشفى الميداني األردني غزة/71 تباشر أعمالها

االنباط-عمان 

االئتمانية  بطاقتها  ك��ا���س  زي���ن  اأط��ل��ق��ت 

بالتعاون مع ما�سرتكارد لكافة عمائها من 

االأفراد وموظفي القطاعن العام واخلا�س، 

اأول حم��ف��ظ��ة  ك���ا����س  ت���ك���ون زي�����ن  وب����ذل����ك  

اإل���ك���رتون���ي���ة ع��ل��ى ال���ه���ات���ف ال���ن���ّق���ال ُت��ط��ل��ق 

بطاقتها االئتمانية  على م�ستوى اململكة بعد 

املركزي  البنك  من  ترخي�س  على  ح�سولها 

االأردين.

االئتمانية  بطاقاتها  ك��ا���س  زي���ن  ومت��ن��ح 

-ال�����ت�����ي ت����ت����واف����ق م�����ع اأح������ك������ام ال�������س���ري���ع���ة 

)الكا�سيكية،  ف��ئ��ات  ب��ث��اث  االإ���س��ام��ي��ة- 

ال��ب��ات��ي��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة( ب�����س��ق��وف ت���ب���داأ من 

100 دينار لت�سل اإىل 5000 دينار، ودون 
احلاجة لتحويل الراتب وبدون ر�سوم اإ�سدار 

الكا�سيكية  البطاقة  متنح  حيث  للبطاقة، 

 500 اإىل  ي�سل  ائتمانياً  مت��وي��ًا  حاملها 

الباتينية  ال��ب��ط��اق��ة  وت��وّف��ر  اأردين،  دي��ن��ار 

متويًا ي�سل اإىل 1,000 دينار اأردين، فيما 

متنح البطاقة العاملية حاملها متويًا دواراً 

ي�سل اإىل 5,000 دينار اأردين، حيث تتمتع 

البطاقات بفئاتها الثاث بالعديد من املزايا 

احل�سرية لعماء زين كا�س.

وميكن لكافة عماء زين كا�س احلالين 

عرب  البطاقة  على  احل�سول  طلب  واجل���دد 

كافة  على  جماناً  املتوفر  كا�س  زي��ن  تطبيق 

 Google Play متاجر الهواتف الذكية

 ,App Galleryو   App Storeو

كما �سيح�سلون على اإ�سعار باملوافقة املبدئية 

ع��ل��ى ط��ل��ب��ه��م، وم��ت��اب��ع��ة ح��ال��ة ال��ط��ل��ب من 

التمتع  كا�س  زي��ن  تتيح  اإذ  التطبيق،  خ��ال 

ك�ساأن  �ساأنه  وم��رن��ة  �سل�سة  رقمية  بتجربة 

�سائر خدماتها.

وق�����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����س��رك��ة زي����ن ك��ا���س 

البطاقات  اإط���اق  ي��اأت��ي  ك�سورة:”  �سلطان 

ا�ستكمااًل  ك��ا���س  زي��ن  ج��ان��ب  م��ن  االئتمانية 

ال�سمول  مفهوم  تطبيق  يف  ال�سرتاتيجيتها 

التي  امل�ستقبلية  روؤيتها  مع  ومتا�سياً  امل��ايل، 

تواكب  رقمية  مالية  ح��ل��وٍل  بتقدمي  تتمثل 

لهم  وت�سمن  وال�سركات  االأف���راد  طموحات 

زي��ن  ب����اأن  م��ن��ف��ردة، م�سيفاً  جت��رب��ة رق��م��ي��ة 

ك��ا���س ���س��ت��وا���س��ل دوره�����ا ال��ط��ل��ي��ع��ي بتقدمي 

اأف�سل اخلدمات املالية لتكون اخليار االأمثل 

ل للباحثن عن اأكرث اخلدمات املالية  واملف�سّ

الرقمية تطوراً واأماناً

االنباط- عمان

م�����س��اع��د وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة  ن���ائ���ب  زار   

وزارة  مكتب  من  ترنر،  �سكوت  االأمركي، 

والاجئن  لل�سكان  االأمركية  اخلارجية 

االث���ن���ن،  ام�������س   ،)PRM( وال����ه����ج����رة 

اخلرية  امل�سيحية  االأرثوذك�سية  اجلمعية 

العاملية )IOCC(، ومعهد العناية ب�سحة 

 ،)IFH(االأ�سرة – موؤ�س�سة امللك احل�سن

وذلك خال زيارته اإىل االأردن.

اأن�����س��ط��ة اجلمعية  ت��رن��ر ع��ل��ى  واط���ل���ع 

االأرثوذك�سية وموؤ�س�سة امللك احل�سن التي 

ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ال��اج��ئ��ن واالأردن����ي����ن 

وزارة  م��ن مكتب  االإع��اق��ة، بدعم  م��ن ذوي 

والاجئن  لل�سكان  االأمركية  اخلارجية 

وال����ه����ج����رة، يف ع����ي����ادة امل���ل���ك احل�������س���ن يف 

�سويلح.

امل�سيحية  االأرثوذك�سية  اجلمعية  وتقوم 

احل�سن  امللك  وموؤ�س�سة  العاملية  اخلرية 

يت�سدى  �سامل  جمتمعي  م�سروع  بتنفيذ 

من  االأ�سخا�س  يواجهها  التي  للتحديات 

اإىل اخل��دم��ات،  ال��و���س��ول  االإع��اق��ة يف  ذوي 

وت��ع��زي��زه��م ودجم��ه��م م��ن خ���ال خ��دم��ات 

ال��ت�����س��خ��ي�����س واإع�������ادة ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��ع��ل��ي��م 

ب��دع��م م��ن مكتب  امل��ط��ل��وب��ة ب�سكل ع��اج��ل، 

ل��ل�����س��ك��ان  االأم����رك����ي����ة  اخل����ارج����ي����ة  وزارة 

والاجئن والهجرة.

ب������دوره������ا، اأ�������س������ارت مم���ث���ل���ة اجل��م��ع��ي��ة 

العاملية،  اخلرية  امل�سيحية  االأرثوذك�سية 

ي�سد  امل�سروع  “هذا  اأن  اإىل  ح��ي��ات،  ل��وري��ن 

االإع��اق��ة  خ��دم��ات  يف  الرئي�سية  ال��ف��ج��وات 

واملعر�سن  والاجئن  االأردنين  من  لكل 

يعانون من �سعوبة  الذين  للخطر وميّكن 

يف القراءة و�سعف ال�سمع اأو �سعف التوا�سل 

بف�سل املعينات ال�سمعية وعاج النطق من 

التوا�سل مع العائلة، باالإ�سافة اإىل متكن 

ممار�سة  ي�ستطيعون  ال  الذين  االأ�سخا�س 

م����ه����ارات احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ب��ا���س��ت��ق��ال��ي��ة 

بف�سل العاج الطبيعي والعاج الوظيفي، 

وال���ذي���ن ت���اأخ���روا يف امل��در���س��ة م��ن م��واك��ب��ة 

اخلا�سة  الرتبية  جل�سات  بف�سل  اأقرانهم 

وور�س العمل مع املعلمن”.

واأ�سافت حيات “اخلدمات التي يدعمها 

لل�سكان  االأمركية  اخلارجية  وزارة  مكتب 

والاجئن والهجرة �ستغر حياة امل�ساركن 

و�ستوؤثر عليها ل�سنوات مقبلة”.

وق����ال ن��ائ��ب م�����س��اع��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

اأكرب  املتحدة هي  “الواليات  اإن  االأمركي، 

م��ان��ح م��ن��ف��رد ل��ل��م�����س��اع��دات االإن�����س��ان��ي��ة يف 

جميع اأنحاء العامل، وهي ملتزمة بتخفيف 

فيهم  مب��ن  املحتاجن،  االأ�سخا�س  معاناة 

الاجئن”.

واأ�ساف اأن “عمل اجلمعية االأرثوذك�سية 

تغير  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  م��ث��ال  ه���و  االأردن،  يف 

االأف�سل  اإىل  للحياة  االأم��رك��ي��ة  امل�ساعدة 

ومن امللهم روؤية �سمود ومثابرة الاجئن 

اللجنة االأوملبية  �سخ�سياً، من خال زيارة 

ال��دول��ي��ة يف ي��وم ال��اج��ئ ال��ع��امل��ي، فعندما 

ي���ك���ون ل�����دى ال���ن���ا����س اإم���ك���ان���ي���ة ال���و����س���ول 

التاأهيل  واإع����ادة  الت�سخي�س  خ��دم��ات  اإىل 

اإىل  الو�سول  باإمكانهم  ف�سيكون  والتعليم، 

م�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً”.

االنباط- عمان

االقت�سادية  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  اطلع   

الع�سكرين  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

املتقاعد  الركن  اللواء  القدماء،  واملحاربن 

الدكتور اإ�سماعيل ال�سوبكي، ام�س االثنن، 

على �سر العمل يف املكتب التجاري مبنطقة 

االأغوار اجلنوبية والتقى العاملن فيه.

وا�ستمع ال�سوبكي اإىل اإيجاز قدمه مدير 

املحافظة،  حممد  املتقاعد  امل��ق��دم  امل��ك��ت��ب، 

م�����س��ت��ع��ر���س��اً اأب������رز ال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ج��اري��ة 

واالجتماعية التي يقوم بها املكتب خلدمة 

املتقاعدين الع�سكرين يف املنطقة.

اإىل  تفقدية  ب��زي��ارة  ال�سوبكي  ق��ام  كما 

ب��االأغ��وار  الع�سكرين  املتقاعدين  جمعية 

قدمه  اإيجاز  اإىل  خالها  ا�ستمع  اجلنوبية 

م��دي��ر اجل��م��ع��ي��ة ال��ن��ق��ي��ب امل��ت��ق��اع��د خليل 

املتقاعدين  ب��ع��دد م��ن  ال�����س��م��االت، وال��ت��ق��ى 

التي  وال��ت��ح��دي��ات  مطالبهم  اإىل  وا�ستمع 

تواجههم، ووعد بتنفيذ املمكن منها ح�سب 

االإم���ك���ان���ي���ات وم��ت��اب��ع��ة ه����ذه امل��ط��ال��ب مع 

اأ�سحاب العاقة.

واأك����د ال�����س��وب��ك��ي، خ���ال اجل���ول���ة، التي 

املتقاعد  العميد  التجارة،  مدير  بها  رافقه 

���س��ام��ي امل�������س���اروة، اأه��م��ي��ة اإي�����اء اجل��ان��ب 

االج���ت���م���اع���ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ن 

املنطقة،  يف  العامة  املنا�سبات  يف  وامل�ساركة 

�ساكرا اجلهود الكبرة التي يقدمها املكتب 

الع�سكرين  املتقاعدين  وجمعية  التجاري 

يف خدمة اأبناء الوطن.

االنباط- عمان
 مددت الهيئة الق�سائية االأوىل يف حمكمة 

اأبو  �سرف  القا�سي  برئا�سة  عمان  ج��زاء  �سلح 

من  ع��دد  ببيع  متهم  �سخ�س  توقيف  لطيفة، 

منتهية  م��واد غذائية  اجلامعات  اإح��دى  طلبة 

ال�ساحية، وت�سببت بت�سممهم.

ع��ل��ن��ي��ة بق�سية  امل��ح��ك��م��ة ج��ل�����س��ة  وع���ق���دت 

اإح��دى اجلامعات، حيث  ت�سمم عدد من طلبة 

قامت  اجلامعة  اأن  اإىل  االت��ه��ام  الئ��ح��ة  ت�سر 

بت�سمن اأحد االأ�سخا�س الكافتريات العاملة 

داخلها وفق االأ�س�س والقوانن الناظمة لذلك، 

وق��ام��ت  للت�سمم،  طلبتها  م��ن  ع���دد  وت��ع��ر���س 

اجلهات املخت�سة بالتحقيق بالق�سية واأحالت 

املتهم للق�ساء.

توقيف  �سابقة  جل�سة  يف  املحكمة  وق���ررت 

امل��ت��ه��م مل���دة اأ���س��ب��وع يف اأح���د م��راك��ز االإ���س��اح 

والتاأهيل، واأعادت توقيفه الأ�سبوع اآخر لت�سبح 

مدة التوقيف حتى االآن 14 يوما.

زين كاش تطلق بطاقتها االئتمانية 
بالتعاون مع ماستركارد

 نائب مساعد وزير الخارجية 
األميركي يطلع على أنشطة دعم 

األشخاص ذوي اإلعاقة

 الشوبكي يزور المكتب التجاري 
وجمعية المتقاعدين العسكريين 

باألغوار الجنوبية

تمديد توقيف شخص متَّهم بتسمم 
عدد من الطلبة في إحدى الجامعات
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االنباط- عامن

 اط��ل��ق وزي����ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور ف��را���س 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تقييم  درا���س��ة  ال��ه��واري 

منظمة  نفذتها  وال��ت��ي  االأردن،  يف  االأول��ي��ة 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ال�����س��راك��ة م���ع ال�����س��ب��ك��ة 

اأو�سطية لل�سحة املجتمعية وخرباء  ال�سرق 

حمليني، بدعم من االحتاد االأوربي.

وق�����ال ال����ه����واري خ����ال ح��ف��ل االط����اق 

كخطوة  تاأتي  الدرا�سات  اإن  االإث��ن��ني،  ام�س 

ال�سحية،  الرعاية  تعزيز  عملية  من  اأوىل 

وت���ع���د دل���ي���ا ح��ق��ي��ق��ي��ا ع��ل��ى دع����م اجل��ه��ود 

الرائدة التي حتث على بناء جمتمع �سحي 

ومبا  امل�ستدامة،  التنمية  منظومة  �سمن 

ال�سحي  للنظام  التميز  حتقيق  يف  ي�سهم 

وحتقيق  املبكر  والت�سخي�س  الوقاية  ويوفر 

امل�ستمر للمر�سى. الطبي  الدعم 

كبرية  ج��ه��ودا  ب��ذل  االأردن  اإن  واأ���س��اف، 

الرعاية  خدمات  يف  التميز  تقدمي  ل�سمان 

ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، م���ن خ����ال االه��ت��م��ام 

�سبكة  وان�ساء  االأول��ي��ة،  ال�سحية  بالرعاية 

وا����س���ع���ة م���ن امل����راك����ز ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة 

واالألوية  املحافظات  يف  والفرعية  واالأولية 

والقرى.

واأكد الهواري اهتمام احلكومة بالرعاية 

�سيما  امللكية،  الروؤى  وفق  االأولية  ال�سحية 

روؤي����ة ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي ال��ت��ي ���س��ددت 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  دور  تقوية  اأه��م��ي��ة  على 

الإتاحة  االأ�سا�سي  املدخل  بو�سفها  االأول��ي��ة 

بت�ساٍو  ال�����س��ح��ي��ة  اخل���دم���ات  اإىل  ال��و���س��ول 

���س��م��ن ن��ظ��ام م��ت��ك��ام��ل ورق���م���ي���ا، وحت��ق��ي��ق��ا 

الأهداف التنمية امل�ستدامة عام 2030.

ال�سحة  منظمة  تقييم  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ال���ع���امل���ي���ة ج������اء وف������ق م��ن��ه��ج��ي��ة اع���ت���م���دت 

اأج��رت��ه��ا ف���رق بحثية،  اأرب����ع درا����س���ات  ع��ل��ى 

على  للعمل  ال��ت��و���س��ي��ات  ب��ع�����س��رات  خ��رج��ت 

منظمة  م��ع  التعاون  مثمنا  ال��ف��ج��وات،  �سد 

ال�سحة العاملية الإعداد التقييم والت�ساركية 

يف ال��ع��م��ل ل��ت��ع��زي��ز امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ح��ي��ة يف 

االأردن.

ال�سحة  منظمة  ممثل  قالت  جهته  م��ن 

العاملية يف االأردن الدكتورة جميلة الراعبي، 

العلمية يهدف  الدرا�سة والندوة  اإن اطاق 

ايل حتديد التدخات ذات االأولوية لتعزيز 

نظام الرعاية ال�سحية االأولية يف االأردن.

تعد  االأولية  ال�سحية  الرعاية  اأن  وبينت 

ويجعل  ال��ن��ا���س  ع��ل��ى  ي��رك��ز  لل�سحة  ن��ه��ج��ا 

ال��وق��اي��ة ال ت��ق��ل اأه��م��ي��ة ع��ن ال��ع��اج، وه��ي 

ك��ف��اءة وع��دال��ة وفعالية  االأك���ر  ال��ط��ري��ق��ة 

ال�سحي،  النظام  لتنظيم  التكلفة  حيث  من 

ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��وق��اي��ة اأن مت��ن��ع ال��ك��ث��ري من 

ع����بء امل����ر�����س، وم���ن���ع االأ����س���خ���ا����س ال��ذي��ن 

ي��ع��ان��ون م���ن ���س��ك��اوى ب�����س��ي��ط��ة م���ن اإغ����راق 

يحقق  ما  امل�ست�سفيات،  يف  ال��ط��وارئ  اأق�سام 

اأعلى  وبارتياح  اأق��ل  بتكاليف  اأف�سل  نتائج 

للم�ستخدم.

بتحقيق  ال��ت��زم  “االأردن  اإن  واأ���س��اف��ت، 

اأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، وك����ان اأح���د 

امل��وق��ع��ني ع��ل��ى اإع���ان ���س��ال��ة 2018 ال��ذي 

اأع�����اد ت��اأك��ي��د االل����ت����زام ب��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��غ��ط��ي��ة 

اأنظمة  ب��ن��اء  خ��ال  م��ن  ال�ساملة  ال�سحية 

وم�ستدامة” واأ�سارت  ومرنة  عادلة  �سحية 

مع  ب��ال�����س��راك��ة  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  اإىل  ال��راع��ب��ي 

املجتمعية  لل�سحة  اأو�سطية  ال�سرق  ال�سبكة 

وخرباء حمليني قاموا بعدد من الدرا�سات 

ت��ت�����س��م��ن ت��ق��ي��ي��م م�����دى ت����واف����ر اخل���دم���ة 

م��ن��ظ��م��ة  اأدوات  ب���ا����س���ت���خ���دام  واجل����اه����زي����ة 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ت��ق��ي��ي��م وم��راق��ب��ة م��دى 

ت���واف���ر اخل���دم���ة واال����س���ت���ع���داد يف امل���راف���ق 

امل�ستهدفة، وكذلك تقييم اجلودة من وجهة 

ن��ظ��ر م��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة، ودرا�����س����ة ال��رع��اي��ة 

ت��األ��ف��ت  ال��ت��ي  االأردن  االأول���ي���ة يف  ال�����س��ح��ي��ة 

ومقابات  املتوفرة،  االأدب��ي��ات  مراجعة  من 

ت�سمني  وتقييم  اخل��ربة،  ذوي  مع  متعمقة 

�سياق  يف  ال�سارية  غ��ري  االأم��را���س  خ��دم��ات 

الرعاية ال�سحية االأولية يف االأردن.

التمويل  حوكمة  اإىل  ال��درا���س��ة  واأو���س��ت 

ال�سحية  واملوارد  اخلدمة  وتقدمي  ال�سحي 

ال��ب�����س��ري��ة ون���ظ���ام امل���ع���ل���وم���ات، واالأدوي�������ة، 

نظام  تعزيز  ان  اإىل  الف��ت��ة  والتكنولوجيا، 

ياأتي  االأردن  يف  االأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية 

ع���رب ���س��راك��ة ب���ني ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ذات 

االأردن  روؤي�����ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ل���ال���ت���زام  ال��ع��اق��ة 

االقت�سادي. للتحديث 

االنباط- عامن

جم��ددون  وجمعية  ال�سباب  وزارة  وقعت 

مذكرة  االث��ن��ني،  ام�س  التنموية،  اخلريية 

ال��ع��م��ل اخل����ريي، لتنفيذ  ت��ف��اه��م يف جم���ال 

م�����ب�����ادرات خ����ريي����ة يف ج���م���ي���ع حم���اف���ظ���ات 

اململكة، وتقدمي يد العون لاأ�سر العفيفة.

ال���وزارة  ب��ي��ان  االت��ف��اق��ي��ة، بح�سب  ووق���ع 

ام�س، اأمينها العام الدكتور ح�سني اجلبور، 

وعن اجلمعية رئي�سها رامي اأبو ال�سمن.

واأك�������د اجل����ب����ور اأه���م���ي���ة دم�����ج ال�����س��ب��اب 

ثقافة  لتعزيز  اخل��ريي،  بالعمل  واإ�سراكهم 

ال��ت��ك��اف��ل امل��ج��ت��م��ع��ي ب���ني اأف������راد امل��ج��ت��م��ع، 

دوم���ا  ُي�����س��ه��م��ون  ال�����س��ب��اب  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

باالأعمال اخلريية التي من �ساأنها م�ساعدة 

وتقدمي يد العون الأفراد املجتمع.

من جانبه، ثمن اأبو ال�سمن هذه ال�سراكة 

العديد  وحققت   2018 عام  منذ  ب��داأت  التي 

من االإجنازات يف خدمة العائات العفيفة، 

ومتكني ال�سباب من خال برامج اجلمعية 

���ن(، الفتا  ال��ث��اث��ة )ُن��ط��ِع��م وُن�����س��ِك��ن وُن���كِّ

اط��اق  م��ن  �ستعزز  االإت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  اأن  اإىل 

بها  تقوم  التي  اجل��دي��دة  النوعية  ال��ربام��ج 

جمددون يف جمال التحول الرقمي.

 إربد: ورشة عمل بعنوان اإلصالح 
السياسي بين الواقع والطموح

االنباط- إربد

اإربد”  “�سابات  م�����رك�����ز  ن����ظ����م   

اإرب��د،  �سباب  ملديرية  التابع  النموذجي 

ام�������س االث����ن����ني، ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 

ال���واق���ع  ب���ني  ال�����س��ي��ا���س��ي  “االإ�ساح 
والطموح”، وذلك بح�سور 25 م�ساركة 

من اأع�ساء املركز.

وحت����������دث امل������������درب رف�����ع�����ت ال����ت����ل، 

خ��ال ال��ور���س��ة، ع��ن م��ف��ه��وم االإ���س��اح 

جمموعة  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريا  ال�����س��ي��ا���س��ي، 

م���ن االإج��������راءات ال��ت��ي ت��ع��زز م�����س��ارك��ة 

القرار وتقوية عمل  املواطنني يف �سنع 

اأن  مبينا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ات 

الد�ستور  من  يبداأ  ال�سيا�سي  االإ�ساح 

للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ق��وان��ي��ني  وت��ع��دي��ل 

ال�سيا�سية يف الدولة.

ك���م���ا حت������دث ع�����ن ك���ي���ف���ي���ة ت��ط��وي��ر 

واإح���ال  االإج��ت��م��اع��ي��ة  القيم  منظومة 

الع�سر  ت���واك���ب  ج���دي���دة حم��دث��ة  ق��ي��م 

احل���دي���ث، وع���ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ك��ف��اءة 

ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي وت��ع��زي��ز ف��اع��ل��ي��ت��ه 

مل�����واج�����ه�����ة ال�����ت�����ح�����دي�����ات واالأزم��������������ات 

وال�������س���دم���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ال����دول����ة، 

جميع  يف  وال��ه��ي��اك��ل  ال��ب��ن��ى  اأن  م��ب��ي��ن��ا 

املوؤ�س�سات بحاجة اىل حتديث وتطوير 

ت��خ�����س�����س��ات��ه��ا واإل�����غ�����اء غ����ري ال���ق���اب���ل 

منها. للتحديث 

ال����ور�����س����ة، ج�����رى ط���رح  ن���ه���اي���ة  ويف 

ال��ع��دي��د م��ن االأ���س��ئ��ل��ة واالإ���س��ت��ف�����س��ارات 

ح���ول امل���و����س���وع، واأج�����اب ع��ن��ه��ا امل���درب 

التل.

 اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية مجددون الخيرية التنموية

االنباط-عامن

ت��راأ���س م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للغذاء 

وال��������دواء االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ن�����زار حم��م��ود 

زي��ارة  يف  اليونان  ي��زور  ر�سمي  وف��د  مهيدات 

ع��م��ل ر���س��م��ي��ة ب���ه���دف ت���ب���ادل اخل�����ربات بني 

وت�سنيف  ال��غ��ذاء  تتبع  جم���ال  يف  اجل��ان��ب��ني 

املن�ساآت الغذائية ح�سب درجة اخلطورة.

واط���ل���ع م��ه��ي��دات وال���وف���د امل���راف���ق خ��ال 

زيارة وزارة ال�سناعة اليونانية على التجربة 

عر�سها  ال��غ��ذاء  �سامة  جم��ال  يف  اليونانية 

االأمني العام لوزارة ال�سناعة ال�سيدة ثيمي�س 

اف��ت��ي��ه��ي��دو ك��م��ا ع���ر����س م���دي���ر ع����ام ت��ط��وي��ر 

ديوني�سيو�س  ال�سيد  ال��ي��ون��ان��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات 

ت�������س���اغ���ري�������س اإع���������ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ت�����س��ري��ع��ات 

املبني  التفتي�س  اآل��ي��ة  �سرح  ومت  والتعليمات 

واأه��م��ي��ة  واالأدوات  اخل����ط����ورة  درج�����ة  ع��ل��ى 

ت���وح���ي���د اجل���ه���ات حت���ت م��ظ��ل��ة واح������دة م��ن 

ال�سيد  ال��ي��ون��ان  يف  البيطرة  ع��ام  مدير  قبل 

األك�سندروبول�س

املوؤ�س�سة على تعزيز  واأكد مهيدات حر�س 

ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف 

ال��ي��ون��ان يف امل���ج���االت ال��ت��ي ت��ه��م اجل��ان��ب��ني، 

م��ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن اجل��ان��ب ال��ي��ون��اين اجل��ه��ود 

ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا امل���وؤ����س�������س���ة و���س��ع��ي��ه��ا مل��واك��ب��ة 

املتعلقة  والعاملية  العلمية  امل�ستجدات  اآخ��ر 

وفعالية  وماأمونية  ال��غ��ذاء  �سامة  ب�سمان 

ا�ستمرار الدعم والتعاون  الدواء موؤكًدا على 

امل�سرتك من خال وزارة اخلارجية االأردنية.

وي�����س��م ال���وف���د مم��ث��ل��ني ع���ن ع����دة ج��ه��ات 

ووزارة  ال������زراع������ة  وزارة  م���ث���ل  ح���ك���وم���ي���ة 

ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال������دويل وامل��وؤ���س�����س��ة 

القطاع  والدواء وممثلني عن  للغذاء  العامة 

اخلا�س.

 مهيدات يبحث في اليونان تتبع األغذية وتصنيف 
المنشآت الغذائية حسب درجة الخطورة

األقحوانة..  معرض  افتتاح 
اليرموك عشتار في جامعة 

االنباط- اربد

 اف���ت���ت���ح يف م��ك��ت��ب��ة احل�������س���ني ب����ن ط���ال 

االإث��ن��ني، معر�س  ام�����س  ال��ريم��وك،  بجامعة 

فني بعنوان: “االأقحوانة .. ع�ستار “، للفنان 

حممود عي�سى مو�سى، وذلك �سمن فعاليات 

اإربد عا�سمة الثقافة العربية.

وق����ال رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور اإ���س��ام 

ي�ستمر  ال��ذي  املعر�س  افتتاحه  م�ّساد، خ��ال 

حتى يوم اخلمي�س املقبل، اإن تنظيم مثل هذه 

ب��ن ط��ال،  امل��ع��ار���س يف بهو مكتبة احل�سني 

ي��اأت��ي ت��ع��زي��زاً ل����دور اجل��ام��ع��ة ال���ري���ادي من 

خال مكتبتها يف التوا�سل مع اجل�سم الثقايف 

ال�سمال  واإقليم  اإرب��د  على م�ستوى حمافظة 

واململكة ب�سكل عام، واإ�سهاماً يف اإجناح فعاليات 

اربد كعا�سمة للثقافة العربية.

امل��ع��ر���س من  واأ����س���اد م�����ّس��اد مب���ا ت�سمنه 

لوحات فنية، عك�ست ح�ساً فنيا اإبداعيا فريدا، 

متطلعا لتعزيز التوا�سل مع املجتمع املحلي 

لتنظيم مثل هذه املعار�س مبا يحقق الفائدة 

الفنية ويخدم احلركة الثقافية على م�ستوى 

حمافظة اإربد واململكة.

بدوره، قال الفنان مو�سى، اإن املعر�س من 

خال عنوانه الذي حمل ا�سم “االأقحوانة.. 

ع�ستار”، مت تناوله عرب لوحات فنية خمتلفة 

وامل�����س��ام��ني  امل��ع��اين  لتو�سيل  ع��ن��ه  للتعبري 

للم�ساهد، مبينا اأن االأقحوانة هي املراأة واإربد، 

و�سهل االأقحوان ميتد من �سفح تل اإربد وحتى 

نهر الريموك.

واأ���س��اف اأن يف ه��ذا رب��ط بني النبتة التي 

متتاز بخ�سوبتها وجت��دد �سنويا بهذا املو�سم 

االأ�ساطري  التي هي يف  وب��ني ع�ستار،  ب��ال��ذات 

امتازت  املدينة  اإرب��د  اأن  �سيما  اخل�سب،  اآلهة 

اختيارها  ومت  اخل�����س��ب��ة،  احل���م���راء  برتبتها 

التي  الفنية،  االأع��م��ال  ه��ذه  مو�سوع  لتكون 

ر�ُسمت جميعها باالألوان الزيتية.

 الهواري يطلق دراسة تقييم الرعاية الصحية األولية في األردن

ن االنباط- عاماَّ

ة بجنايات الف�ساد  دانت الهيئة املخت�َسّ

����ان، ب��رئ��ا���س��ة  ل����دى حم��ك��م��ة ب���داي���ة ع����َمّ

ال���ق���ا����س���ي اأح����م����د ال���ع���م���ري وع�����س��وي��ة 

ال��ق��ا���س��ي ال���دك���ت���ور م�����رزوق ال��ع��م��و���س، 

ث���اث���ة اأ����س���خ���ا����س و���س��رك��ت��ني ب��ج��رمي��ة 

ت���زوي���ر دم��غ��ة وا���س��ت��خ��دام��ه��ا م���ع ال��ع��ل��م 

�سنتني  مل����دة  رت ح��ب�����س��ه��م  وق������َرّ ب���اأم���ره���ا 

مالًيا. وتغرميهم 

واأ�����س����درت امل��ح��ك��م��ة ق����راره����ا، خ��ال 

رت  ج��ل�����س��ة ع��ل��ن��ي��ة، ام�����س االث���ن���ني، وق����َرّ

ح��ب�����س ث���اث���ة اأ����س���خ���ا����س مل�����دة ���س��ن��ت��ني 

وتغرميهم مبلغا ماليا ي�سل اإىل 57 األف 

مبلغا  خا�ستني  �سركتني  وتغرمي  دينار، 

األف  اأكر من 65  ماليا ت�سل قيمته اىل 

بالتكافل  ت�سمينهم  اإىل  باالإ�سافة  دينار 

والت�سامن قيم ر�سوم طوابع الواردات.

االأول  املتهم  اإدان���ة  احلكم  ق��رار  وب��ني 

دمغة  ا�ستعمال  جنحة  بجرم  الق�سية  يف 

رت  مقلدة اأو مزورة مع العلم باأمرها وقَرّ

العقوبة  لت�سبح  بحقه  العقوبات  جمع 

�سنتني  ملدة  احلب�س  بحقه  النفاذ  واجبة 

وتغرميه مبلغ 31 األفا و500 دينار.

��ن��ت امل��ح��ك��م��ة املُ������دان ب��ال��ت��ك��اف��ل  و���س��َمّ

والت�سامن مع بقية املُدانني قيمة ر�سوم 

ط���واب���ع ال������واردات وغ��رام��ت��ه��ا وال��ب��ال��غ��ة 

قيمتها 12 األفا و513 دينار.

خا�سة  �سركة  اإدان���ة  املحكمة  رت  وق����َرّ

وم��زورة  مقلدة  دمغة  ا�ستعمال  بجنحة 

م���ع ال��ع��ل��م ب��اأم��ره��ا وج��م��ع��ت ال��ع��ق��وب��ات 

مببلغ  الغرامة  العقوبة  لت�سبح  بحقها 

35 األفا و200 دينار.

وب�����ني ق������رار احل���ك���م اإدان��������ة م��ت��ه��م��ني 

�سنتني  ملدة  وحب�سهما  بالق�سية  اآخرين 

األفا   26 قيمته  ماليا  مبلغا  وتغرميهما 

و500 دينار.

و�سمنت املحكمة بالتكافل والت�سامن 

قيمة  خا�سة  و�سركة  املدانني  من  اثنني 

قيمتها  والبالغة  ال��واردات  طوابع  ر�سوم 

ع�سرة اآالف و756 دينارا.

رت امل��ح��ك��م��ة ج���م���ع ال��ع��ق��وب��ات  وق���������َرّ

ب��ح��ق ���س��رك��ة خ��ا���س��ة ث��ان��ي��ة ب��ع��د اإدان��ت��ه��ا 

األ��ف��ا   30 قيمته  م��ال��ي��ا  مبلغا  وت��غ��رمي��ه��ا 

و200 دينار.

املُ��دان��ني وجاهًيا  ال��ق��رار بحق  و���س��در 

وق����اب����ا ل���ا����س���ت���ئ���ن���اف اأم��������ام امل��ح��ك��م��ة 

املخت�سة.

جن والغرامة  إدانة 3 أشخاص وشركتين بالفساد ومعاقبتهم بالسَّ

 استعراض خبرات بلديات من 4 دول في إعادة 
استخدام النفايات الصلبة اليوم

االنباط- عامن

اليوم  املحلية،  االإدارة  وزارة  ت�ست�سيف   

ال�سراكة  اجتماع  اأي��ام،  ومل��دة ثاثة  الثاثاء، 

واللجنة التوجيهية مل�سروع “اإعادة ا�ستخدام 

االأبي�س  البحر  حو�س  منطقة  يف  النفايات 

املتو�سط، مب�ساركة خرباء وخُمت�سني ووفوٍد 

اإ�سافة  وتون�س،  واإيطاليا  اإ�سبانيا  من  بلدية 

اإىل االأردن.

وق����ال م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ن��ف��اي��ات ال�سلبة 

بالوزارة با�سم ال�سعايدة، اإن االجتماعات التي 

�ستت�سّمن  امل��ّي��ت،  البحر  منطقة  يف  �ستعقد 

التي  ا�ستعرا�س االإجن���ازات وتبادل اخل��ربات 

جرى تنفيذها لغاية االآن يف بلديات كابانوري 

يف اإيطاليا، وقرطبة يف اإ�سبانيا، و�ساقية الزيت 

يف تون�س، ودير عا اجلديدة يف االأردن.

يف  ميدانية  درا�سية  زي���ارات  تت�سّمن  كما 

مناطق بلدية دير عا اجلديدة لاطاع على 

الع�سوي  ال�سماد  وم�سنعي  للنخيل  مزرعة 

وفرز النفايات، بهدف التعّرف عن ُقرب على 

اخلربات التي حققتها البلدية يف جمال اإدارة 

النفايات ال�سلبة.

البحر  منطقة  اأن  اإىل  ال�سعايدة  واأ���س��ار 

من  كبرية  كميات  ت��واج��ه  املتو�سط  االأب��ي�����س 

كميات  اإن��ت��اج  اإىل  اإ�سافة  وطمرها،  النفايات 

القابلة الإع��ادة اال�ستخدام  امل��واد  �سخمة من 

اإع�����ادة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  خ�����س��و���س��اً  االأويل، 

التدوير.

واأ����س���اف اأن امل�����س��روع اق����رتح ا���س��ت��ح��داث 

���س��ب��ك��ات ب��ل��دي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اإن�������س���اء ح��ل��ق��اٍت 

الإعادة ا�ستخدام االأجهزة املنزلية الكهربائية 

االإل���ك���رتون���ي���ة واالأث�������اث وال��ك��ت��ب وامل��اب�����س 

والطعام، بهدف تعزيز ثقافة اإعادة اال�ستخدام 

م��ن اأج���ل االق��ت�����س��اد املُ�����س��ت��دام، واال���س��ت��دام��ة 

والت�سامن  االأخ�����س��ر  وال��ت��وظ��ي��ف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 

االجتماعي.

واأك������د ال�����س��ع��اي��دة، اأه��م��ي��ة ع��ق��د اج��ت��م��اع 

ال�سراكة يف االأردن، ب�سبب التقدم الذي حتققه 

النفايات  اإدارة  االإدارة املحلية يف جمال  وزارة 

وف��ود  ا���س��ت��ف��ادة  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�سريا  ال�سلبة، 

التي حققتها  اخل���ربات  م��ن  املُ�ساركة  ال���دول 

بلدية دير عا اجلديدة يف م�ساريعها الثاثة.

 السفارة الفلبينية تحتفل بذكرى استقالل بالدها
االنباط- عامن

 ن���ظ���م���ت ال�������س���ف���ارة ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة يف 

ذك��رى  مبنا�سبة  ا�ستقبال  حفل  ع��م��ان 

ا���س��ت��ق��ال ب���اده���ا، ب��ح�����س��ور ع���دد من 

امل�������س���وؤول���ني وال�������س���ف���راء وال�����س��ح��ف��ي��ني 

يف  الفلبيني  ال�سفري  واأك��د  واملدعوين. 

نيابة  األقتها  كلمة  �سكام يف  اكمد  عمان 

عنه عقيلته روبي �سكام، التزام الفلبني 

اأجل  من  االأردن  مع  العاقات  بتعزيز 

وال�سداقة  واالزده����ار  امل��ت��ب��ادل  التقدم 

ال�سديقني. البلدين  بني 

واحل�����ري�����ة  ال�����������س�����ي�����ادة  اإن  وق����������ال 

يعتز  ال��ت��ي  القيم  ه��ي  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ب��ه��ا ك��ل ف��ل��ب��ي��ن��ي، ووج����دت ه���ذه القيم 

ت��ع��ب��ريا وا����س���ح���ا يف االآون�������ة االأخ�����رية 

الفلبينيون  امل��واط��ن��ون  اأج���رى  ع��ن��دم��ا 

الباد و�سوتوا  انتخابات على م�ستوى 

منتخب. لرئي�س  باأغلبية 

واأع���������رب ع����ن ت���ق���دي���ره ل��ل�����س��داق��ة 

بتعميق  والرغبة  االأردن،  مع  احلميمة 

ال��ت��ع��اون يف العديد  ال��رواب��ط واأوا���س��ر 

م��ن امل���ج���االت ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك 

ال�سديقني. البلدين  بني 

وت�����س��م��ن احل���ف���ل ع��رو���س��ا ث��ق��اف��ي��ة 

من  وعينات  فلبينية  ورق�سات  واأغ��اين 

اأخرى. الفلبيني ون�ساطات  املطبخ 

بعيد  اح��ت��ف��اال  ال�����س��ف��ارة  نظمت  ك��م��ا 

عبدون  ج�سر  باإ�ساءة  الوطني  بادها 

واالأزرق؛  واالأ����س���ف���ر  االأح���م���ر  ب��ال��ل��ون 

اإب���������رازا ل���ه���ذه امل���ن���ا����س���ب���ة وال���ع���اق���ات 

الثنائية املتميزة مع االأردن.
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ال��ت��ي تلهج  ال�����ص��اج  ام���راأة  ال�����ص��ادق، ه��م �صمري  اجلي�ض ه��م ملح الأر����ض وع��ب��ريه��ا 

ب��ال��دع��اء ك��ل ف��ج��ر وم��غ��ي��ب اأن يحفظ اهلل ال���ط��ن وال��ق��ائ��د واجل��ي�����ض، ه����ؤلء ال��ذي��ن 

يذودون عن �صماء ال�طن وثراه. هم حداء احل�صادين وبالبل املروءة ال�طنية نه�ص�ا 

اإن نادى منادي ال�اجب وانتف�ص�ا ونف�ص�ا غبار الأيام اإن طاب امل�ت يا وطن مق�صمني 

اأن كل غادر خا�صر  راية ويف رمقنا حياة وم�ؤمنني  تنّك�ض لالأردن  اأن ل  العلم  بقد�صية 

وكل معتٍد جبان.

ه�ؤلء ال�صف�ة والقدرة من �صق�ر ال�طن ون�ص�ر �صمائه كان�ا على م�عد مع الفخر 

وزغاريدهن  الأردنيات  فرح  بدم�ع  اجل�ية  الباين  احل�صني  كلية  يف  مهيب  احتفال  يف 

هكذا  يف  اهلل  يحبه  مهيب  م�صري  يف  الأب��ط��ال  ال�صناديد  اأع��م��اق  يف  الزه�  تفّجر  التي 

ال�طن  وي�صم�  ي�صم�ا  كي  الأر���ض  خ�صا�ض  وغ���ادروا  العلياء  اخ��ت��اروا  ن�صامى  م�قف. 

معهم، نخبة من الأ�صاو�ض الذين اأنف�ا الدعة وعانق�ا الأىل؛ عني على عمان العروبة 

اهلل  �صل�ات  الك�ن  ر�ص�ل  وم�صرى  الها�صميني  و�صية  واملقد�صات  القد�ض  على  واأخرى 

عليه. و�صالمه 

فرا�ض العجل�ين وم�فق ال�صلطي ومعاذ الك�صا�صبة وغريهم كرث من �صهداء ال�طن 

العهد  يجدد  ه���ؤلء  اأجن��ب  ال��ذي  وال�طن  الأردن��ي��ي.  جباه  على  الت�صحية  اأو�صمة  هم 

للرثى باأف�اج الن�ص�ر كل عام بذات الروح والق�صم والرج�لة رجاًل ون�صاء من كل قرى 

كي  �صهادة  م�صاريع  �صباح  كل  اأكفهم  على  اأرواحهم  وي�صع�ن  وب�اديه،  ومدنه  الأردن 

يهناأ ال�طن وي�صعد ابناوؤه ، ه�ؤلء هم قرة عني القائد ورهانه الأكيد .

ق��ادة  يف  اأك��رن��ا  وك��م  ب��ه��م،  وف��رح��ن��ا  تخرجهم  الب�ا�صل  الأردن  ل�صق�ر  فرحنا  ك��م 

عظيم  وامل��درب��ني   ، وتنظيمهم  وتاأهيلهم  اإع��داده��م  ح�صن  والكلية  وال�����ص��الح  اجلي�ض 

ح�اف  يالم�ض  ال��ذي  واحرتافهم  اإبداعهم  اجل�ية  العرو�ض  يف  وامل�صاركني  عطائهم 

الذه�ل، فط�بى لل�طن بكل ه�لء وط�بى للقائد جي�صه العربي الأبي الذي كان على 

الدوام مثار الفخر يف الدفاع عن ثغ�ر ال�طن وثراه، اجلي�ض الذي يح�ي �صق�ر اجل� 

الذين يدافع�ن عن اأنفا�ض احلرية والكرامة لكل الأردنيني بط�لة وكرياء.

حر  جي�ض  ه�  اأكتافهم  عن  اجلندية  ليا�ض  واأم���راوؤه  مل�كه  ينزع  ل  ال��ذي  اجلي�ض 

مهاب، واجلي�ض الذي ه� قرة عني القائد ومل ي�صهر �صالحه اإل �ص�ب الأعداء �صيبقى 

�صنان الرمح يف الدفاع عن الكيان والكين�نة واله�ية ال�طنية، واجلي�ض الذي ه� رمز 

عزة الأردنيني بقيادته الها�صمية �صيبقى الدرع احل�صني عن ال�طن والأمة واملنجزات،

احلروب  �صحايا  وي��داوي  الك�ن  اأنحاء  كل  يف  ال�صالم  ر�صالة  ين�صر  ال��ذي  واجلي�ض 

يف  م�صرعاً  و�صيفاً  جهة  من  وال��صطية  والت�صامح  لالإن�صانية  رم��زاً  �صيبقى  والك�ارث 

وجه الأعداء- كل العداء - ول فرق.

ما  دائ��م��اً  الر����ض  ه��ذه  وع��ل��ى  ال��ب���ا���ص��ل،  ون�����ص���رن��ا  البا�صلة  امل�صلحة  لق�اتنا  حتية 

احلياة. ي�صتحق 

العين د.طالل طلب الشرفات

صقور الجو وعنفوان يليق 
بالجيش

الثالثاء   21 / 6 / 2022 

 بحث تعزيز التعاون الزراعي واألمن الغذائي مع الواليات المتحدة

االنباط- عامن

ع���ر����ض اأم�����ني ع���م���ان ال���دك���ت����ر ي������ص��ف 

لالأمانة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  ال�ص�اربة، 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي   ،2026  -2022 ل����الأع�����ام 

الأ���ص��ب���ع امل��ا���ص��ي، اأم����ام اأع�����ص��اء ال��راب��ط��ة 

اللبنانية. الأردنية 

وق����ال ال�����ص���ارب��ة خ���الل ل��ق��ائ��ه اأع�����ص��اء 

الرابطة يف مقر ال�صفارة اللبنانية، بح�ص�ر 

ال�صفري  اللبنانية  ال�صفارة  باأعمال  القائم 

ي������ص��ف رّج�����ي، ورئ��ي�����ض ال���راب���ط���ة ���ص��ام��ي��ة 

ال�صرتاتيجية  الأم���ان���ة  خ��ط��ة  اإن  ���ص��ال��ح، 

ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت اأخ������ريا، مت��ت��د ع��ل��ى م����دار 5 

اإىل تط�ير املرافق العامة  �صن�ات، وتهدف 

واخل���دم���ات، خ��ا���ص��ة ال��ن��ق��ل ال��ع��ام وال��ب��ن��ى 

ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت�����ص��م��ي��م احل�����ص��ري وال��ب��ي��ئ��ة 

ال��ن��ظ��ي��ف��ة وامل�����ص��ت��دام��ة و���ص��ي��ادة ال��ق��ان���ن، 

رئي�صة  حم���اور  اأرب��ع��ة  تت�صمن  اأن��ه��ا  مبينا 

هي: ج�دة احلياة والبيئة، النقل واحلل�ل 

امل���روري���ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال���ص��ت��ث��م��ار، 

والت�صريعات.

اأن تنفيذ حماور ال�صرتاتيجية  واأ�صاف 

الت�صريعات  بع�ض  واإ�صدار  تعديال  يتطلب 

وال��ق��رى،  امل���دن  ال�����ص��ري، وتنظيم  ك��ق���ان��ني 

و����ص���ري���ب���ة الأب����ن����ي����ة والأرا��������ص�������ي ون���ظ���ام 

لتتالءم  عمان  ملدينة  والتنظيم  التخطيط 

التحديث  ومتطلبات  اخل��ط��ة  اأه����داف  م��ع 

التقنية. التط�رات  والتط�ير مل�اكبة 

ت��در���ض  الأم����ان����ة  اإن  ال�������ص����ارب���ة  وق�����ال 

�صريع  البا�ض  م�صروع  من  الثانية  املرحلة 

ال�����رتدد، ال��ب��ال��غ ط���ل��ه��ا 50 ك��ي��ل���م��رتا يف 

مدينة عمان، م�ؤكدا اأهمية وج�د منظ�مة 

عمان،  مدينة  يف  وق�ية  متكاملة  ع��ام  نقل 

حافالت  عدد  �صت�صتكمل  الأمانة  اأن  مبينا 

با�ض عّمان التي �صت�صل اإىل 286 حافلة، يف 

�صهر ت�صرين اأول املقبل.

وحتدث ال�ص�اربة عن م�صاريع �صتنفذها 

الأم����ان����ة خ����الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، م�����ص��ريا 

تلك  يف  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل 

امل�صاريع.

واأ�صار اإىل اأن م�صروع عمان مدينة ذكية، 

ه� برنامج متكامل من 10 م�صاريع، يهدف 

املدينة  وك��ف��اءة  التناف�صية  ال��ق��درة  لتعزيز 

لربط  احل�صرية  البيانات  على  بالعتماد 

خمتلف مك�نات البنية التحتية واخلدمات 

مل�اطني  احلياة  بن�عية  لالرتقاء  املقدمة 

�صيك�ن  امل�صروع  اأن  مبينا  وزواره���ا،  ع��ّم��ان 

ب��ن��ظ��ام ال�������ص���راك���ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�ض .

على  ال�����ص���ارب��ة  اأج���اب  اللقاء  نهاية  ويف 

الأ�صئلة وال�صتف�صارات .

االنباط- عامن

 ب��ح��ث مم��ث��ل ق��ط��اع امل�����اد ال��غ��ذائ��ي��ة يف غرفة 

جتارة الأردن رائد حمادة، م�صاء الأحد، مع امللحق 

الإق��ل��ي��م��ي ل�����زارة ال��زراع��ة الأم��ريك��ي��ة اإليزابيث 

ميلر، �صبل تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي 

بني البلدين ال�صديقني.

واأكد حمادة اأن قطاع الزراعة والأمن الغذائي 

امللك  جاللة  م��ن  كبري  باهتمام  يحظى  باململكة 

الأردن  امل�صتمرة جلعل  ودع���ات��ه  ال��ث��اين،  عبداهلل 

مركزا اإقليميا للغذاء باملنطقة.

ولفت اإىل الدور الذي لعبه قطاع امل�اد الغذائية 

خ���الل ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، م����ؤك���دا اأن امل�����ص��ت���ردي��ن 

والتجار متكن�ا من اإدام��ة م�صت�ردات اململكة من 

الغذاء وت�فري خمزون ا�صرتاتيجي منها، حيث مل 

ي�صجل نق�ض باأي �صلعة وكانت عمليات التزويد تتم 

بكل �صال�صة.

واأ�صار حمادة اإىل الدور الذي تلعبه غرفة جتارة 

واخلدمي،  التجاري  القطاع  مظلة  ك�نها  الأردن 

تهم  التي  القت�صادية  امللفات  خمتلف  متابعة  يف 

الغذائي، وذلك  الأم��ن  البالد ومبقدمتها ق�صية 

اأية �صع�بات ت�اجه العاملني  من خالل معاجلة 

بالقطاع من خالل التن�صيق امل�صتمر مع امل�ؤ�ص�صات 

الر�صمية.

ال��ع��دي��د من  ي����اج���ه  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تت�صل ب��اجل��م��ارك وال�����ص��رائ��ب 

الغذاء  �صناعة  اأن  م�ؤكدا  وغريها،  والفح��صات 

اأن جتد لها  ا�صتطاعت  الأردنية ورغم ال�صع�بات 

مكانة بالأ�ص�اق الت�صديرية ول �صيما الأمريكية.

دعم  هناك  يك�ن  اأن  اأهمية  اإىل  حمادة  واأ���ص��ار 

امل���اد الغذائية  ال���لي��ات املتحدة لقطاع  من قبل 

الأردين، ول�صيما يف ظل تبعات احل��رب الرو�صية 

الأوك��ران��ي��ة، وم��ا نتج عنها من نق�ض ب��الإم��دادات 

من الزي�ت النباتية والقمح.

اإىل م�صاعدة  امل��ت��ح��دة ك��ذل��ك  ال����لي���ات  ودع���ا 

بالقطاع  ا���ص��ت��ث��م��ارات  اإق���ام���ة  خ���الل  م��ن  الأردن 

الزراعي وال�صتفادة من املزايا التناف�صية للمملكة، 

اإىل جانب الت�صبيك مع ال�صركات الأردنية العاملة 

واملنتجات  ال��زراع��ي��ة  املحا�صيل  وت�صدير  ب��اإن��ت��اج 

الغذائية.

واأكد حمادة اأن الردن ا�صتفاد كثريا من اتفاقية 

ال��ت��ج��ارة احل����رة امل���ق��ع��ة ب��ني امل��م��ل��ك��ة وال����لي���ات 

املتحدة الأمريكية، والتي منحت املنتجات ال�طنية 

من الدخ�ل لل�ص�ق الأمريكية واملناف�صة فيها.

واأ�صار حمادة اإىل اأن قطاع امل�اد الغذائية ي�صكل 

بعدد  التجاري،  القطاع  حجم  من  باملئة   30 نح� 

البالد  اأن��ح��اء  األ��ف من�صاأة يف خمتلف  يتجاوز 70 

يعمل فيها 250 األف عامل، فيما ت�صل م�صت�ردات 

مليارات   4 قيمته  ما  الغذاء  من  ال�صن�ية  اململكة 

دولر.

ب��دوره��ا، اأك��دت ميلر حر�ض ال���لي��ات املتحدة 

الأم��ريك��ي��ة على دع��م القطاع ال��زراع��ي ب����الأردن، 

واإزالة اأية معيقات تقف يف طريق ان�صياب التجارة 

بني البلدين، اإىل جانب تعزيز الت�ا�صل والتعاون 

بامل�صت�ى  م�صيدة  اخلا�ض،  القطاع  م�ؤ�ص�صات  مع 

امل��ت��ق��دم ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ���ص��ن��اع��ة امل������اد ال��غ��ذائ��ي��ة 

بالأردن.

ول��ف��ت��ت اإىل وج������د جم��م���ع��ة م���ن ال���رام���ج 

التي ت�صاعد على دعم القطاع الزراعي والغذائي 

ب������الأردن، وال��ت��ي ت�صمل جم���الت ع���دة م��ن بينها 

تدريب وتاأهيل الك�ادر العاملة بالقطاع.

 انطالق اعمال الملتقى االقليمي 
حول الثقافة والمستقبل الحضري

االنباط- عامن

اك�����د ام�����ني ع���م���ان ال����ك����رى ي������ص��ف 

ال�ص�رابة ان دعم اجلانب الثقايف يعتر 

امل��دن  م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  ال���ص��ا���ض  ح��ج��ر 

ال��ث��ق��اف��ة حم���ر  اأن  م�����ؤك����دا  ال��ع��رب��ي��ة، 

واملجتمعية  الن�صانية  للتنمية  ج�هري 

تعد  ثقافية  منتجات  من  يحت�صنه  مبا 

الي�م مدخاًل للنم� القت�صادي.

يف  م�صاركته  خ��الل  ال�����ص���ارب��ة  وق���ال 

الثقافة  ح�ل  القليمي  امللتقى  باأعمال 

امل���دن  “جتارب  احل�����ص��ري  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل 

الذي  الثقايف”  ال�صاأن  ادارة  يف  العربية 

ان��ط��ل��ق��ت اأع���م���ال���ه يف م���رك���ز احل�����ص��ني 

الثقايف بعمان الي�م الثنني، ان انطالق 

اإع��الن  اح��ت��ف��الت  �صمن  امللتقى  اع��م��ال 

 2022 ال��ع��رب��ي��ة  للثقافة  ع��ا���ص��م��ة  ارب���د 

احلركة  ل��الردن يف  الكبري  ال��دور  ي�ؤكد 

ت��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى حتقيق  ال���ت���ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

املحلية”. للمجتمعات  التنمية 

امل��ل��ت��ق��ى خ��ط���ة  ان���ع���ق���اد  واع���ت���ر ان 

التنمية  عالقات  لتعزيز  داعمة  عملية 

امل�����ص��ت��دام��ة ب��ني امل���دن ال��ع��رب��ي��ة وت��ب��ادل 

اخلرات يف العمل الثقايف.

وي�������ص���ارك يف امل��ل��ت��ق��ى الم�����ني ال��ع��ام 

احمد  امل��ه��ن��د���ض  ال��ع��رب��ي��ة  امل���دن  ملنظمة 

ادارة  مدير  باأعمال  والقائم   ، ال�صبيح 

للرتبية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  يف  ال��ث��ق��اف��ة 

وال���ث���ق���اف���ة وال����ع����ل�����م ال����دك����ت�����ر م����راد 

حم��م���دي ورئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة ت���ن�����ض �صعاد 

ع��ب��د ال��رح��ي��م ومم��ث��ل���ن ع��ن ال��ب��ل��دي��ات 

ال��ع��رب��ي��ة والردن����ي����ة وخ�����راء ب��ال��ع��م��ل 

الثقايف.

“ان عقد  ال�����ص��ب��ي��ح  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 

امل�صرتك  التعاون  اط��ار  يف  ياأتي  امللتقى 

لتحقيق الهداف التنم�ية، م�صريا اىل 

التنمية  رواف���د  اأح���د  ال��ث��ق��ايف  ال��ب��ع��د  ان 

ون���ق���ط���ة ارت����ك����از ل��ل��ت��ج��دي��د والب���ت���ك���ار 

املجتمعية  ال�صراكة  اآفاق  وفتح  والبداع 

ترتقي  ال��ت��ي  الثقافية  القيمة  لتعزيز 

باملدن.

وا�����ص����اف، ان امل����دن ال���ي����م ا���ص��ب��ح��ت 

ب���ن���اء  ت���ع���ت���م���د يف  م������راك������ز ح���������ص����ري����ة 

م��ن��ظ���م��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة، ول ب��د من 

ال��ت���ظ��ي��ف الم���ث���ل ل��ل��م���ارد ال��ث��ق��اف��ي��ة 

امل���ح���ل���ي���ة وال�����ص����ت����ف����ادة م����ن اخل�����رات 

من  ميكن  التي  والمكانيات  وال��ق��درات 

خاللها تاأ�صي�ض مدن م�صتدامة، م�صريا 

ب��ه��ذا اخل�����ص������ض اىل ان�����ص��اء م���ؤ���ص�����ص��ة 

جمم�عة العمل الثقايف للمدن العربية 

يف العا�صمة عمان.

م������ن ج����ان����ب����ه ق��������ال حم������م�������دي ان 

الر�صيد  من  لها  العربية  “املجتمعات 
التاريخي والثقايف واحل�صري ما ميكن 

تقدميه كنم�ذج للعامل اجمع.

دور  ت���ع���زي���ز  اإىل  امل���ل���ت���ق���ى  وي����ه����دف 

لتحقيق  م�����ص��ت��دام  ك��م�����ص�����در  ال��ث��ق��اف��ة 

التنمية القت�صادية والجتماعية داخل 

لتبادل  فر�صة  وي�صكل  العربية،  املدينة 

الثقافة  دور  ح���ل  واخل���رات  ال��ت��ج��ارب 

يف الب��ت��ك��ار وال��ت��ج��دي��د احل�����ص��ري، كما 

ي�صمح للخراء بعر�ض الأفكار ووجهات 

ال���ن���ظ���ر والأدل����������ة ع���ل���ى ق������ة ال��ث��ق��اف��ة 

لإي��ج��اد  ا�صرتاتيجيا  عن�صراً  ب��صفها 

مدن اأكرث �صم�لية واإبداعا وا�صتدامة.

و�����ص����ي����ب����ح����ث امل����ل����ت����ق����ى ع����ل����ى م������دار 

ي����م���ني حم�������اور: ال���ث���ق���اف���ة وال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�������ص���ت���دام���ة يف امل������دن ال���ع���رب���ي���ة، م���دن 

يف  الثقافية  ال�صيا�صات  للجميع،  �صاملة 

م�صاملة  جمتمعات  احل�����ص��ري،  ال������ص��ط 

ت��ع��زي��ز  يف  ال��ث��ق��اف��ة  دور  وم��ت�����ص��احم��ة، 

م�صتدامة  م��دن  الجتماعي،  التما�صك 

وم��ب��دع��ة واب��ت��ك��اري��ة، و���ص��ي��ان��ة ال��ه���ي��ة 

العربية. للمدينة  احل�صرية 

املنظمة  امللتقى  تنظيم  ع��ل��ى  وي��ق���م 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل���م، 

وجم����م�����ع����ة ال���ع���م���ل ال����ث����ق����ايف ل��ل��م��دن 

العربية، ومنظمة املدن العربية، واأمانة 

للمدن  العربي  واملنتدى  الكرى،  عمان 

احل��ك��م  وزارات  وي�����ص��ت��ه��دف  ال���ذك���ي���ة، 

امل��ح��ل��ي، وامل�����دن وال���ب���ل���دي���ات ال��ع��رب��ي��ة، 

املدن  يف  الثقافية  بال�صيا�صات  واملعنيني 

املنظمات  وخ��راء  والباحثني  العربية، 

الدولية 

 الشواربة يعرض خطة األمانة االستراتيجية أمام أعضاء 
الرابطة األردنية اللبنانية

 اتفاقية لتقديم خصومات وحوافز على المحروقات لرفاق السالح
االنباط- عامن

وق����ع����ت ����ص���رك���ة ت�������ص����ي���ق امل���ن���ت���ج���ات 

برتول”  “ج�  الأردن�����ي�����ة  ال���ب���رتول���ي���ة 

ات��ف��اق��ي��ة ���ص��راك��ة م��ع ���ص��ن��دوق الئ��ت��م��ان 

العاملني  ال�صالح  رفاق  لدعم  الع�صكري 

وامل���ت���ق���اع���دي���ن م����ن ال�����ق������ات امل�����ص��ل��ح��ة 

الأردن���ي���ة - اجل��ي�����ض ال��ع��رب��ي والأج��ه��زة 

الأمنية.

ووفق التفاقية، يح�صل رفاق ال�صالح 

ع��ل��ى جم��م���ع��ة م���ن اخل���دم���ات امل��م��ي��زة 

تف�صيلية. باأ�صعار  البرتولية  واملنتجات 

وق�������ال م����دي����ر ع������ام ����ص���رك���ة ت�����ص���ي��ق 

امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال�����ب�����رتول�����ي�����ة الأردن��������ي��������ة 

الزعبي:  خالد  املهند�ض  “ج�برتول” 
مع  وال��ت��ع��اون  ال�����ص��راك��ة  ب��ه��ذه  “نفخر 
بت�فري  ال��ع�����ص��ك��ري،  الئ��ت��م��ان  ���ص��ن��دوق 

ك���ل م���ا ي��ل��ي��ق ب��ال��ع�����ص��ك��ري��ني ال��ع��ام��ل��ني 

واملتقاعدين من املنتجات واخلدمات”.

ل  ج����زء  ال�������ص���راك���ة  “هذه  واأ�����ص����اف، 

ي��ت��ج��زاأ م���ن م�����ص���ؤول��ي��ت��ن��ا الج��ت��م��اع��ي��ة، 

وال��ت��زام��ن��ا ن��ح��� اأب��ن��ائ��ن��ا واأ���ص��ق��ائ��ن��ا من 

وما  حياتهم  اأف��ن���ا  ال��ذي��ن  الع�صكريني 

زال��������ا ي���ب���ذل����ن ال����غ����ايل وال��ن��ف��ي�����ض يف 

خ���دم���ة ال����ط���ن وامل�����اط����ن، وي�����ص��ه��رون 

على اأمن واأمان البالد حتت ظل الراية 

الها�صمية”.

ج����ب���رتول  اأن  اإىل  ال���زع���ب���ي  واأ�����ص����ار 

ت���ف��ر ه����ذه امل��ن��اف��ع ل���رف���اق ال�����ص��الح يف 

اململكة،  اأن���ح���اء  يف  امل��ن��ت�����ص��رة  حم��ط��ات��ه��ا 

الذكية”  “ج�كارد  بطاقة  با�صتخدام 

)تزود... حتكم... وفر( املتاحة لالأفراد، 

من  احلك�مية  وامل�ؤ�ص�صات  وال�����ص��رك��ات، 

اأجل دعم وت�صهيل واإدارة واأمتتة عمليات 

ج���ب��رتول  حم��ط��ات  يف  امل��رك��ب��ات  تعبئة 

.)Gulf( وق�لف )JoPetrol(

م��ن ج��ه��ت��ه، ق��ال م��دي��ر ع��ام �صندوق 

الئ���ت���م���ان ال���ع�������ص���ك���ري م��ه��ن��د ���ص��ح��ادة 

لتحقيق  ج���اه���داً  ال�����ص��ن��دوق  “ي�صعى 

بتخفيف  ال�صامية  امللكية  الت�جيهات 

الأع���ب���اء امل��ع��ي�����ص��ي��ة ل��رف��اق ال�����ص��الح من 

ال��ع��ام��ل��ني وامل���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����ص��ك��ري��ني 

اجلي�ض  الأردن���ي���ة  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق����ات  يف 

ال���ع���رب���ي والأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة ت��ق��دي��راً 

ل��ل��ج��ه���د وال��ت�����ص��ح��ي��ات ال��ت��ي ي��ب��ذل���ه��ا 

لل�طن وامل�اطن”.

�صمن  التفاقية  ه��ذه  ت�قيع  وي��اأت��ي 

واخلدمية  التجارية  العرو�ض  برنامج 

حت����ت م���ظ���ل���ة م�����ب�����ادرة رف�������اق ال�������ص���الح 

وت��ف��ع��ي��ل ال��ت�����ص��ارك��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ب��ني 

ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ض مب��ا يخدم 

رفاق ال�صالح.

 الداخلية تختتم فعاليات الورشة الثالثة ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون
االنباط- عامن

اختتمت وزارة الداخلية م�صاء الحد، 

تعزيز  م�����ص��روع  �صمن  ال��ث��ال��ث��ة  ال���ر���ص��ة 

بعن�ان )مبادئ ومعايري  القان�ن  �صيادة 

التطبيقات  يف  ودجم��ه��ا  القان�ن  �صيادة 

العامة(.

ووف���ق ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن ال�����زارة ام�ض 

ا�صتمرت  التي  ال�ر�صة،  نظمت  الثنني، 

مل����دة ي����م���ني، ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���ؤ���ص�����ص��ة 

الأردن  الأمل��ان��ي��ة يف  اإي����رت  ف��ري��دري�����ض 

وم�ؤ�ص�صة حمام�ن بال حدود.

وتاأتي هذه ال�ر�صة ا�صتكمال لفعاليات 

ب��رن��ام��ج ت��ع��زي��ز ���ص��ي��ادة ال��ق��ان���ن، وال��ت��ي 

ت�صمنت خمتلف امل��ص�عات ذات ال�صلة 

وتطبيقاتها  الن�����ص��ان  ح��ق���ق  مبفاهيم 

الإداري����ني مبا  احل��ك��ام  ب��ق��رارت  العملية 

يف ذل����ك )الإط�������ار امل��ف��اه��ي��م��ي ل�����ص��ي��ادة 

وال�صالت  عنا�صره،  ومراجعة  القان�ن 

ل�صمان  ال���دويل  ال��ق��ان���ن  م��ع  املنهجية 

للحق�ق  ال��دول��ي��ة  لالتفاقية  الم��ت��ث��ال 

ال�صرعية  وامل��ب��ادئ  وال�صيا�صية،  املدنية 

وال�����ص��م��ان��ات ال��ق��ان���ن��ي��ة وم��ن��ه��ج الأم���ن 

حق�ق  بني  النهج  وا�صتعرا�ض  والعدالة 

عدد  بح�ص�ر  القان�ن(  و�صيادة  الإن�صان 

م���ن امل��ح��اف��ظ��ني وامل��ت�����ص��رف��ني وم����دراء 

الأق�����ص��ي��ة وم�����دراء ال�����ص��رط��ة وم��دي��ري 

امل���دي���ري���ات امل��ك��ل��ف��ني ب���ان���ف���اذ ال���ق���ان����ن 

وحق�ق الإن�صان يف ال�زارة.

وي���اأت���ي ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا امل�������ص���روع ب��ه��دف 

ت��ط���ي��ر اأط����ر ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك وخ��ل��ق 

امل��ح��اوري��ن  جميع  ب��ني  م�صتقبلية  روؤى 

تنتهجها  التي  ل��ل��روؤي��ا  حتقيقا  املعنيني 

وحت��دي��ث  ت��ط���ي��ر  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

الإدارية  التنظيمية  الإجرائية  اأنطمتها 

يف جم������الت ت���ع���زي���ز ����ص���ي���ادة ال���ق���ان����ن 

حق�ق  ومفاهيم  مبادئ  على  واحل��ف��اظ 

الأردين  الد�صت�ر  كفلها  التي  الإن�����ص��ان 

ا���ص��اف��ة  امل���ع���اي���ري  اأع���ل���ى  اإىل  ل��ل������ص���ل 

اإط��ار  يف  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  تطبيق  اىل 

احل�������ار ال����ط���ن���ي م���ع امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

ط�يلة  ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  لتاأ�صي�ض 

التي  ال�طنية  الأه��داف  وحتقيق  الأم��د 

التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������زارة  ت�����ص��ت��ه��دف��ه��ا 

مب��ف��ه���م��ه��ا ال�����ص��ام��ل وت��ط���ي��ر ال�����ص���رة 

النمطية الروتينية لالأداء امليداين.

امل�������ص���روع  ان  اىل  ال���������زارة  وا�����ص����ارت 

الإبداعية  املبادرات  لتعزيز  اي�صا  يهدف 

م�صت�يات  جميع  مع  الفاعل  والت�ا�صل 

امل���ج���ت���م���ع حت��ق��ي��ق��ا ل����ل����روؤى امل���ل���ك���ي���ة يف 

والتنمية  ال�صيا�صية  املنظ�مة  حت��دي��ث 

املجتمعية.
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ال��ف��ك��ر العميق وال�����ش��ام��ل يف  ب���داي���ة.. ح��دي��ث��ي ه���ذا لي�س م��وج��ه��ا ال���ش��ح��اب 

التحليل والتخطيط اال�شرتاتيجي والعالقات الدولية.. فهوؤالء لهم ميادينهم 

ومتابعينهم.. وامنا اخاطب َمن هم مثلي من النا�س الب�شيطة والتي نفهم على 

البع�س.. بع�شنا  لغة وم�شطلحات 

اعتاد النا�س منذ الِقدم على معرفة نوايا اجليو�س من قرع طبول احلرب.. 

وانطالقها  اال�شتعداد..  من  االخ��رة  املراحل  ب��داأت  اجليو�س  بان  ت��وؤذن  فكانت 

�شيكون بني ع�شية او �شحاها..

والتوقف  ارها�شاته..  له  العدو  باجتاه  واالنطالق  له طقو�شه..  فاال�شتعداد 

املوقف  وق��وة  ومكانة  املعنويات  على  �شلبا  �شينعك�س  ال��ذي  ثمنه  له  احل��رب  عن 

دوليا.. لذلك كانت الطبول تقرع عند مرحلة العزم والالعودة..

االمريكية  احل��روب  منط  خو�س  يف  عميقا  ادخ��ل  فلن  �شابقا..  ا�شرت  وكما 

�شرطي  نف�شها  فر�شت  حيث  يعلمها..  اجلميع  ب��ات  وال��ت��ي  تكتيكاتها  وتغير 

معداته  بكامل  االمريكي  للجندي  التقليدية  النمطية  ال�شورة  فمن  للعامل.. 

وغطائه اجلوي يف ار�س املعركة.. اإىل التحالفات مع بع�س الدول التي جتمعها 

م�شلحة يف حرب ما.. اإىل خو�س احلروب من خالل وكالئها..

ُت��ق��ِدم ع��ل��ى اي م��ن��او���ش��ات.. فحتى  جن��د ان��ه��ا ب���داأت بعمل ال��ف ح�����ش��اب ل��ك��ي 

لهم  دخ��ل  ال  حل��رب  يت�شدروا  فلن  عليا..  م�شلحة  لهم  يكن  مل  اإن  ال��وك��الء.. 

فيها..

حتى  او  اال�شتعدادات..  م�شاهدة  او  احل��رب..  طبول  �شماع  ا�شبح  فرتة  منذ 

بع�س التحركات للقوات هنا او هناك.. ال ُيعرف ِجدها من هزلها..

ف��ك��م م��ن ت�����ش��ري��ح خ���رج م��ن ق��ي��ادات ل��ق��وى ع��ظ��م��ى.. ون�����ش��ع��ر ب���ان ال�شربة 

ان  جن��د  وان��ت��ظ��ار  ت��رق��ب  وب��ع��د  خطاباتهم..  م��ن  ح��رف  اآخ���ر  �شتلي  الع�شكرية 

احلرب حتولت من �شاحة املعركة.. اىل اجللو�س على طاولة م�شتديرة يف اإحدى 

ردهات الفنادق او مراكز االجتماعات الدولية..

اأخالني ا�شتطيع ت�شبيه ما يحدث يف هذه االيام وما كان يحدث �شابقا بهذه 

الواقعية.. ال�شورة 

ب��ه..  نقوم  او  لنح�شره  �شيئا  منا  يطلبون  ح��ني  املا�شي  يف  اآب��اوؤن��ا  ك��ان  فقد 

ان  قبل  وفعال  العقاب..  �شتنال  طلبته  ما  تفعل  مل  ان  للثالثة..  َبِعد  يقولون 

يبداأ بالعد.. يكون الواحد منا �شارف على انهاء املهمة..

للثالثة..  و�شاأعد  الفعل..  بهذا  قم  البنه..  احدنا  يقول  احلا�شر..  وقتنا  يف 

اإثنان..  واح��د..  بالعد..  وتبداأ  تتوقعه..  مل  الذي  العقاب  �شتنال  تنفذ  مل  وان 

اإث��ن��ان  ورب���ع..  اإث��ن��ان  ب��ال��ع��د..  فت�شتمر  �شاكنا..  ي��ح��رك  ان��ه حتى مل  وت��الح��ظ 

ون�شف.. اإثنان وثالث ارباع.. وحتاول ان متدد الوقت الطول مدة حلفظ ماء 

بطربقة  الطلب  تعيد  ان  ث��الث��ة.. حت��اول  ال��ع��دد  اىل  و�شلت  م��ا  واذا  وج��ه��ك.. 

اخرى با�شتخدام الرتغيب والتحفيز واملكافاأة لعله ينفذ رغباتك..

بنظرتي الب�شيطة ومن زاوية نظري ال�شيقة جدا.. اقول باأن حمور اهتمام 

“دولة  الغرب فقط.. هو �شالمة وامان وا�شتقرار ما ي�شمونه  اقول  العامل وال 

الدبلوما�شية  امل��ق��وم��ات  فجميع  امل��ح��ت��ل..  ال��غ��ا���ش��ب  ال��ك��ي��ان  ذل���ك  ا�شرائيل” 

�ِشفاحاً  ُوِلد  الذي  اللقيط  الكيان  هذا  ومنو  عي�س  خلدمة  ُم�َشَخرة  والع�شكرية 

بهيئٍة م�شوهٍة ال ي�شتطيع العي�س اال يف حا�شنة وحتت رعاية وعناية حثيثة..

امل��وت  ف��اإن  حت��وي��ه..  التي  اال�شطناعية  البيئة  يف  خلل  اي  ح��دوث  ح��ال  ويف 

ال�شنيع واملوؤمل �شيكون م�شره..

عن  للحظات  ولو  الكهرباء  انقطاع  ينتظر  به  يحيط  َمن  كل  ان  عن  ناهيك 

عليه  وا  ينق�شّ حتى  فيها..  يقبع  ال��ت��ي  اخل���داِج  حا�شنة  يحمي  ال��ذي  ال�شيك 

املباركة  االر����س  ه��ذه  على  م��ن  النج�س  اللقيط  الهجني  الكائن  ه��ذا  ومي��ح��وا 

الطاهرة..

بافتعال  الكيان  لهذا  راعية  ق��وة  اي  تقوم  ان  املعقول  وال  املنطق  من  فلي�س 

ازمة ُت�َشرع من موته.. خ�شو�شا بعد ان �شهد بع�س االنفراجات يف تقلي�س عدد 

اعدائه واملرتب�شني به.. وزاد عدد املطبعني معه..

اأما الطرف االخر فهو اإيران ووكالئها يف املنطقة.. فكم �شمعنا عن جتاذبات.. 

وتهديدات وح�شار وا�شتهداف للمن�شاآت احليوية والنووية يف العمق االيراين.. 

وما نلبث ون�شمع باأنها عادت اأقوى من ذي قبل..

وعندما نعلم باأن ايران واذرعها هي �شنيعة الغرب.. ومنت وترعرعت حتت 

عينه وبرعايته.. وانها تفعل باملنطقة ما يفعله الغرب.. ولكن حتت عمة وعباءة 

ب�شبغة دينية ا�شالمية.. وما هي براأيي اال الوجه االخر لهيئة جنمة داوود..

فكيف �شيقاتل الوجُه وجهه الثاين؟!..

النار يف  باطالق  يقومون  اثنني  او  واحدا  االفراح عندنا.. جتد  يف منا�شبات 

او  انا�س  في�شاب  قيا�شات..  او  تركيز  او  ت�شديد  دومنا  وفرحا..  ابتهاجا  الهواء 

تتاأثر �شيارات وخزانات املياه على اال�شطح جراء �شقوط الر�شا�س..

وال�شواريخ  املتطورة..  اال�شلحة  من  ميتلك  الي��ران..  وكيل  جي�س  وباملقابل 

امل��وج��ه��ة وغ��ر امل��وج��ه��ة.. وي��ط��ل��ق اآالف ال��ق��ذائ��ف ال�����ش��اروخ��ي��ة وال��ت��ي ال يتم 

با�س ال يوجد عنده  او ت�شيب موقف  ملزرعة  �شور  اعرتا�شها.. وال تدمر غر 

احد..

امل�شارعة  م�شرحيات  م��ن  م�شرحية  اال  ه��ي  م��ا  الب�شيط..  حديثي  خال�شة 

احلرة.. وما ن�شاهده او �شن�شاهده من انبطاحات واآهاة وا�شتغاثات.. ما هي اإال 

حققنا  باننا  ت�شريح  النهاية  يف  و�شيخرج  القبعات..  للب�س  وتبادل  ادوار..  لعب 

ما كنا نريده.. ومن ثم يتم توزبع االدوار للم�شرحية اجلديدة..

محمود الدباس

ما عادت طبول حربكم 
على ايران تفزعني..

الثالثاء  21 / 6 / 2022 

 الحنيفات: إطالق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام

األنباط - فرح موىس

اربد  وارام��ل يف مدينة  طالبت مطلقات 

م���ن خم�ش�شات  ل��ه��ن  ي�����ش��رف  م���ا  ب���زي���ادة 

���ش��ه��ري��ة م���ن ����ش���ن���دوق امل���ع���ون���ة ال��وط��ن��ي��ة 

لتدين  ن��ظ��را  �شهريا  دي��ن��ارا   50 اىل  ت�شل 

وانها  خا�شة  اال�شعار  وارت��ف��اع  املبالغ  تلك 

كما  االأ�شرة  حياة  متطلبات  اأدن��ى  توؤمن  ال 

انهن يقمن يف م�شاكن م�شتاأجرة . 

اج��رت��ه��ا �شحيفة  م��ق��اب��الت  واك����دن يف   

ت��ت��ن��ا���ش��ب  ال  امل����ب����ال����غ  ه������ذه  ان  االن�����ب�����اط 

ارت���ف���اع لال�شعار  م��ن  احل��ال��ي��ة  واالو����ش���اع 

وت�����دين م�����ش��ت��وى ال���دخ���ل وان���ه���ن ي��ع�����ش��ن 

يف ظ����روف ���ش��ع��ب��ة وا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وم��ع��ان��اة 

�شديدة وان اكرث من )٧0( باملائة منهن ال 

وان  �شيما  ال  احلياة  مقومات  اأدن��ى  ميلكن 

من  لهن  ُت�����ش��رف  ال��ت��ي  دي��ن��اراً   )50( مبلغ 

اأدنى متطلبات االأ�شرة،  ال�شندوق ال توؤمن 

يف ظل االرتفاعات املتتالية لال�شعار .

ان����ه����ن ال ي�����ش��ت��ط��ع��ن دف���ع  واو�����ش����ح����ن 

االإيجار ال�شهري للبيت  اإ�شافة اىل فواتر 

داعيات  اخ��رى  والتزامات  واملياه  الكهرباء 

ال�����ش��ه��ري��ة  امل��خ�����ش�����ش��ات  ت���ل���ك  اىل زي������ادة 

لتنعك�س على ارتفاعات اال�شعار .

يف  ت�شكن  اأن��ه��ا  املطلقات  اإح���دى  واأك���دت 

بيت م�شتاأجر هي وبناتها، وقالت ان املعونة 

الوطنية ال�شهرية ال تكفيها ملدة ثالثة اأيام  

م�شاعدات  على  تعتمد  ال�شهر  اأي��ام  وب��اق��ي 

االآخرين.

زوج��ه��ا  ان  - ن(،  )����س  امل��ط��ل��ق��ة  وب��ي��ن��ت 

ه��ج��ره��ا و���ش��اف��ر وت���رك ل��ه��ا ث��الث��ة اط��ف��ال 

لها  يوجد  وال  �شعبة  حالة  يف  تعي�س  اأوالد 

ي�شطرها  مم��ا  واالوالد  ه��ي  ي��اأوي��ه��ا  ب��ي��ت 

لقمة  ل��ت��وف��ر  امل���ن���ازل  يف  ك��خ��ادم��ة  للعمل 

لها  ك���رمي  �شكن  ب��ت��وف��ر  م��ط��ال��ب��ة  ال��ع��ي�����س 

مكرمة  على  احل�شول  ت�شتطيع  مل  وان��ه��ا 

ج��الل��ة امل��ل��ك ل�����ش��ك��ن ك���رمي ل��ع��ي�����س ك��رمي 

وهذا احلال ينطبق على اأغلب املطلقات.

وا���ش��اف��ت ان اغ��ل��ب امل��ط��ل��ق��ات واالرام���ل 

ي��ع��م��ل��ن ل��ل��ع��م��ل ب��اأع��م��ال ���ش��اق��ة ك��ال��زراع��ة 

اليوم  طيلة  والعمل  لال�شتغال  ويتعر�شن 

واحل�شول على اجور ب�شيطة .

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���ن���اط���ق االع���الم���ي 

�شواحله  ناجح  الوطنية  املعونة  ل�شندوق 

االأ�شر  حلماية  املالية  املعونات  تعليمات  ان 

املحتاجة رقم )2( ل�شنة  لعام 2020  �شادرة 

ق��ان��ون  م���ن  امل�����ادة )8/ز(  اأح���ك���ام  مب��وج��ب 

�شندوق املعونة الوطنية رقم )36( ل�شنة .

ع��ل��ى  ت��ن�����س   )18( امل�������ادة  ان  وا�����ش����اف 

يكون  التعليمات  ه��ذه  يف  ورد  مم��ا  ال��رغ��م 

اأو  املتكررة  ال�شهرية  للمعونة  االأدنى  احلد 

دينار واحلد   45 املخ�ش�شة لالأ�شرة  املوؤقتة 

االأعلى 200 دينار وي�شتثنى من ذلك معونة 

احلاالت االإن�شانية ومعونة ذوي االإعاقة..

وبني �شواحله ان احلد االأدنى للمطلقه 

ال��ت��ي ل��ي�����س ل��ه��ا اأي م�����ش��در دخ����ل م��ع��ون��ة 

دينارا ويف حال وجود   50 �شهرية مقدارها 

دي��ن��ارا  ) مثال   50 ب�شيط الي��ت��ح��اوز  دخ��ل 

ت��ق��اع��د ورث�����ه، اأو زك��������اه...(  مت���ح م��ع��ون��ة 

�شهرية مقدارها 45 دينارا.

االنباط- عامن

ع��ل��ى  ح���ال���ي���ا  ال�����زراع�����ة  وزارة  ت��ع��م��ل   

م���ن���ظ���وم���ة ب���ي���ان���ات ����ش���ام���ل���ة ل���ل���م���زارع���ني 

االأردن����ي����ني، ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م اإط�����الق ال��رق��م 

الوطني الزراعي قبل نهاية العام احلايل.

وق����ال وزي����ر ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

االأردنية )برتا(،  االأنباء  احلنيفات لوكالة 

الزراعي  الوطني  الرقم  اإن  االثنني،  ام�س 

ويهدف  االأردين،  ل��ل��م��زارع  تعريفا  يعترب 

النباتية  ال��زراع��ي��ة  احل���ي���ازات  ح�شر  اإىل 

واحل��ي��وان��ي��ة وامل��خ��ت��ل��ط��ة، وي���راع���ي ت��وف��ر 

القائم  اأو  احل��ي��ازة  �شاحب  عن  املعلومات 

هذه  مع  التعامل  اآل��ي��ات  ي�شهل  ما  عليها، 

ال��ق��ط��اع��ات وت��وج��ي��ه اخل���دم���ات م���ن قبل 

اإ���ش��اف��ة اإىل ان�����ش��ي��اب��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل  ال�����وزارة 

م��ع ال��ق��ط��اع و���ش��ال���ش��ل االإن���ت���اج وال��ت��زوي��د 

احليازات  وح�شر  املختلفة  االأزم��ات  خالل 

التعوي�شات  وتوجيه  و�شطبها،  الوهمية 

امل��خ��اط��ر  امل�����ش��ت��ح��ق��ني يف ح���ال وق����وع  اإىل 

الزراعية.

واأ�شاف، اأن الرقم الوطني ي�شم نظاما 

واملنطقة  الزراعة  بنوع  مرتبطا  ت�شل�شليا 

و�شيحمل  احل���ي���ازة،  ون��وع��ي��ة  اجل��غ��راف��ي��ة 

ح��ي��ازة  واأي  امل����زارع  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  جميع 

املعلومات  وه��ذه  املحافظة،  وخ���ارج  داخ��ل 

املتوفرة  املعلومات  بناء على  و�شعها  �شيتم 

امليدانية  وال��زي��ارات  الزراعة  مديريات  يف 

وامل�شاريع. والتعداد 

اإط������الق  اأن  اإىل  احل���ن���ي���ف���ات  واأ�������ش������ار 

وتطوير  تنظيم  اإع��ادة  مع  يتزامن  الرقم 

االإر�����ش����اد ال���زراع���ي وق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات يف 

�شتخدم  ال��ت��ي  ال���زراع���ي  ال��وط��ن��ي  ال���رق���م 

املر�شدين  على  احل��ي��ازات  توزيع  توجهات 

و�شعت  قد  ال��وزارة  اأن  خا�شة  الزراعيني، 

اآل���ي���ات ل��ل��ن��ه��و���س ب��االإر���ش��اد ال���زراع���ي من 

خ�����الل زي�������ادة ك�������وادر االإر�������ش������اد اإ����ش���اف���ة 

ل���ت���زوي���د االإر������ش�����اد ب���ال�������ش���ي���ارات واأج���ه���زة 

ال���ت���اب���ل���ت، وحت���دي���د م���ك���ان ع��م��ل امل��ر���ش��د 

ال���زراع���ي و���ش��ط احل���ي���ازات ال���زراع���ي���ة ما 

اإىل  ال��ف��ك��رة  ال��زراع��ة م��ن  ت��وج��ي��ه  ي�شمن 

حقيقية  ماأ�ش�شة  �شي�شهد  ال��ذي  الت�شويق 

الفل�شطينية  االأردنية  ال�شركة  خالل  من 

�شتعمل  التي  الزراعية  املنتجات  لت�شويق 

االأ�شواق  وا�شتهداف  االإن��ت��اج  خارطة  وف��ق 

اخلارجية.

االإج��راءات  هذه  اأن  احلنيفات،  واأو�شح 

تاأتي �شمن �شل�شلة من االإجراءات التقنية 

واأمتتة الوزارة التي �شيعلن عنها االأ�شبوع 

املقبل

 ٥٠ دينار ال تكفي٠٠ مطلقات وارامل يطالبن بزيادة 
مخصصاتهن من صندوق المعونة

 قرى األطفال إس أو إس تطلق 
حملتها لعيد األضحى المبارك

االنباط- عامن

“اإ�س  االأط��ف��ال  ق��رى  جمعية  اأط��ل��ق��ت   

عيد  مبنا�شبة  ال�شنوية  حملتها  اإ�س”،  اأو 

�شعار  2022 حت��ت  ل��ع��ام  امل��ب��ارك  االأ���ش��ح��ى 

بهدف  بالعيد”،  فرحته  ليتيم  “دعمك 
االأط��ف��ال  دع���م  ع��ل��ى  اخل���ر  اأه���ل  ت�شجيع 

ال��ذي��ن  االأ����ش���ري  ال�شند  وف��اق��دي  االأي���ت���ام 

يعي�شون يف قراها الثالث.

اأن   ، ب��ي��ان��ه��ا  واأو����ش���ح���ت اجل��م��ع��ي��ة، يف 

احل���م���ل���ة ال���ت���ي ت����اأت����ي ب���دع���م م����ن ���ش��رك��ة 

ال��ق��د���س ل��ل��ت��اأم��ني، ت���رك���ز ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة 

ترعاهم  الذين  االأطفال  مع  العيد  فرحة 

حيث  قلوبهم،  يف  ال��ف��رح  ون�شر  اجلمعية 

اأ���ش��ري��ة  بيئة  ت��وف��ر  اإىل  اجلمعية  ت�شعى 

مت��ن��ح االأط���ف���ال ال�����ش��ع��ور ب��احل��ب واالأم���ان 

الرعاية  لهم  تقدم  بديلة  واأم  اأخوتهم  مع 

واالهتمام.

وكفالة  دع��م  اإمكانية  اجلمعية،  وبينت 

االأ�شري  ال�شند  وفاقدي  االأيتام  االأطفال 

م���ن خ����الل ع����دة ق����ن����وات، اأه���م���ه���ا امل��وق��ع 

ف���وات���رك���م،  اإي-  ون����ظ����ام  االإل������ك������رتوين، 

واملحافظ االإلكرتونية، وغرها من طرق 

ال��ت��ربع امل��ت��اح��ة ع��ل��ى امل��وق��ع االإل���ك���رتوين 

اخل���ا����س ب��اجل��م��ع��ي��ة وم����واق����ع ال��ت��وا���ش��ل 

االج��ت��م��اع��ي، اإىل ج��ان��ب االت�����ش��ال ب��اأرق��ام 

اخلر.

تبلغ  الطفل  كفالة  قيمة  اأن  بينت  كما 

15 ديناراً �شهرياً، وكفالة ال�شاب 25 ديناراً 

العائلة  ك��ف��ال��ة  قيمة  تبلغ  فيما  ���ش��ه��ري��اً، 

التي تتكون من )5-٧ اأ�شخا�س( 50 ديناراً 

�شهرياً، وكفالة ال�شركات واملوؤ�ش�شات ملنزل 

اأردين،  دي��ن��ار  األ����ف   15 ال��ق��رى  ع��ائ��ل��ي يف 

والتي تغطي جزءاً من امل�شاريف اجلارية 

ل�شنة واحدة.

االأط���ف���ال  ق���رى  ج��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

ربحية،  غر  وطنية  جمعية  هي  االأردنية، 

تاأ�ش�شت عام 1983، تعمل يف جمال التنمية 

260 طفاًل  ل�  الرعاية  وتقدم  االجتماعية، 

و�شاباً من االأيتام وفاقدي ال�شند االأ�شري، 

يف بيوت اأ�شرية وجمتمعية يف عّمان واإربد 

وال��ع��ق��ب��ة، ويف ب��ي��وت ال�����ش��ب��اب وال�����ش��اب��ات 

ال�شباب  دع��م  اإىل  باالإ�شافة  لها،  التابعة 

مل�شاعدتهم  �شنة   23 عمر  حتى  وال�شابات 

اال�شتقاللية. ملرحلة  للو�شول 

ك��م��ا مي���ت���از من�����وذج ال���رع���اي���ة يف ق��رى 

االأطفال بتوفر رعاية متكاملة لالأطفال 

وال�����ش��ب��اب، م���ن خ���الل ت��غ��ط��ي��ة اجل��وان��ب 

وتعليم  غذائي  واأمن  م�شكن  من  املختلفة 

ورع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة ون��ف�����ش��ي��ة ومت��ك��ني واأم���ن 

جو  يف  جمتمعي  ودمج  وحماية  اقت�شادي 

اأ�شري دافئ.

 بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين كلية الزرقاء ونقابة المهندسين
االنباط- الزرقاء

 بحث رئي�س فرع نقابة املهند�شني يف 

الزرقاء، الدكتور املهند�س خالد البلوي، 

اجلامعية  ال��زرق��اء  كلية  زي��ارت��ه  خ��الل 

االح���������د، ول����ق����ائ����ه م�����ع ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 

تعزيز  �شبل  ع��روط،  الدكتورم�شطفى 

الكلية. التعاون والتن�شيق مع 

وقدم الدكتور عروط �شرحاً موجزاً 

النقابة  ف��رع  جمل�س  واأع�����ش��اء  لرئي�س 

الكلية  تطوير  خطة  ح��ول  ال��زرق��اء،  يف 

داخ��ل  االأول  التعليمي  املبنى  اإن�����ش��اء  يف 

مدينة الزرقاء مب�شاحة 6000 مرتمربع 

.

وب����ني ان رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

اأح���م���د ف��خ��ري ال��ع��ج��ل��وين، ك���ان ا���ش��در 

ور�شد  امل�شروع  هذا  بتنفيذ  للبدء  قرارا 

مبلغ 2 مليون دينار من موازنة اجلامعة 

لتنفيذه .

املبنى  ان  ع���روط  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 

����ش���ي�������ش���ت���م���ل ع����ل����ى ق�����اع�����ات ت���دري�������ش���ي���ة 

وخم�����ت�����ربات وم���ك���ات���ب وم�������درج ي��ت�����ش��ع 

هذا  ان  اىل  م�شراً   ، �شخ�شاً   350 لنحو 

امل�����ش��روع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ي���اأت���ي ���ش��م��ن خطة 

الدرا�شة يف  على  الطلبة  اإقبال  ا�شتيعاب 

على  والرتكيز  اجلامعية  ال��زرق��اء  كلية 

التي  املهنية  التطبيقية  التخ�ش�شات 

يحتاجها ال�شوق الداخلي واخلارجي .

واط���ل���ع رئ��ي�����س واع�����ش��اء ف���رع ن��ق��اب��ة 

البيئي  الر�شد  مركز  على  املهند�شني، 

ت��ن��ف��ي��ذه وتعمل  ال���ذي مت االن��ت��ه��اء م��ن 

اجل���ام���ع���ة ح���ال���ي���اً يف اإج��������راءات ت��اأث��ي��ث��ه 

ا�شافة  يلزم من خم��ت��ربات،  ما  وت��اأم��ني 

اىل املطبخ التعليمي الذي يجري العمل 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه، ك��م��ا اط��ل��ع��وا ع��ل��ى خطة 

تطوير وتاأهيل ملعب الكلية .

م���ن ج��ه��ت��ه اأ����ش���اد ال��دك��ت��ورامل��ه��ن��د���س 

ج��ام��ع��ة  ادارة  ب��خ��ط��ة  ال���ب���ل���وي  خ���ال���د 

ال���ب���ل���ق���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ل��ت��ط��وي��ر ك��ل��ي��ة 

ال����زرق����اء اجل���ام���ع���ي���ة واالق����ب����ال ع��ل��ي��ه��ا 

بحيث   ، امل��ح��ل��ي  املجتمع  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل 

ويف  ال��زرق��اء  يف  م��ع��روف��ة  االآن  اأ�شبحت 

املحافظات االأخرى للتفاعل اليومي مع 

املجتمع املحلي واالنفتاح عليه والتعاون 

املهند�شني  نقابة  ف��رع  ان  م��وؤك��دا   ، معه 

الكلية  م��ع  للتعاون  دائ��م  ا�شتعداد  على 

ي��ل��زم م��ن خ���ربات هند�شية  وت��ق��دمي م��ا 

لتنفيذ م�شاريع الكلية النوعية .

واأفاد املهند�س البلوي ان هناك اقبااًل 

التخ�ش�شات  على  الطلبة  من  ملحوظاً 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة امل���ه���ن���ي���ة ال����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 

اإدخ��ال  يف  اجلامعة  ق��رار  مثمناً   ، الكلية 

تخ�ش�س جديد على م�شتوى الدبلوم يف 

الذي  البيئة  اإدارة  تكنولوجيا  تخ�ش�س 

الزرقاء  كلية  يف  نوعه  من  االأول  يعترب 

اجلامعية .

 امفنت تنظم ورشة تدريبية حول اللقاح والتحصين
االنباط- عامن

 ن��ظ��م��ت ال�����ش��ب��ك��ة ال�������ش���رق اأو���ش��ط��ي��ة 

ل��ل�����ش��ح��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة )اأم���ف���ن���ت( ور���ش��ة 

ت��دري��ب��ي��ة مب�����ش��ارك��ة 21 م�����ش��ارك��ا م��ن 10 

اال�شت�شارية  املجموعات  دور  ح��ول  دول، 

ب��ال��ت��ع��اون  للتح�شني،  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 

م���ع وف�����ود م���ن اأف���غ���ان�������ش���ت���ان واجل���زائ���ر 

واملغرب،  وليبيا  ولبنان  والعراق  وم�شر 

وباك�شتان وقطر وتون�س.

ام�س  �شحفي  بيان  يف  ال�شبكة  وقالت 

اأي��ام   5 ت�شتمر  التي  الور�شة  اإن  االث��ن��ني، 

عن  �شاملة  عامة  ملحة  تقدمي  على  تركز 

ب��داي��ة م��ن تطوير  ال��ل��ق��اح وال��ت��ح�����ش��ني، 

التنفيذ  اإىل  ال�شريرية  والتجارب  اللقاح 

واال����ش���ت���خ���دام داخ����ل ال���ربن���ام���ج امل��و���ش��ع 

للتح�شني.

ب��ن��اء اخل���ربات  وت���ه���دف ال��ور���ش��ة اإىل 

االأ�شا�شية لدى امل�شاركني يف عملية �شنع 

وذل��ك  االأدل����ة،  اإىل  امل�شتندة  ال��ت��و���ش��ي��ات 

لدعم وتوجيه برنامج التح�شني الوطني 

ورف�����ع م�����ش��ت��وى ال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني اأع�����ش��اء 

الوطنية  الفنية  اال�شت�شارية  املجموعات 

�شعيا  املتو�شط  �شرق  اإقليم  يف  للتح�شني 

وعملية  التح�شني  ب��رن��ام��ج  ت��ع��زي��ز  اإىل 

اإدخال اللقاحات اجلديدة.

التدريب موجًزا  و�شت�شمل مو�شوعات 

وحالة  االقليم،  قي  الوبائية  احلالة  عن 

املناعة،  علم  ومفاهيم  التح�شني،  نظام 

ال�شريرية،  وال��ت��ج��ارب  ال��ل��ق��اح  وت��ط��وي��ر 

وال���ت���اري���خ واالأ����ش���ا����س امل��ن��ط��ق��ي ل��ربام��ج 

املهمة  املوا�شيع  من  والعديد  التطعيم، 

االأخرى لتح�شني عملية �شنع التو�شيات 

امل�شتندة اإىل االأدلة.

امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��ب��ك��ة )ام��ف��ن��ت( 

الهدف  اإن  ق��ال  الن�شور،  مهند  الدكتور 

ال����ع����ام م����ن ه������ذه ال����������دورة ه����و ت���زوي���د 

الفنية  اال�شت�شارية  املجموعات  اأع�شاء 

وامل��ه��ارات  باملعرفة  للتح�شني  الوطنية 

من  لتمكينهم  التح�شني  برنامج  ح��ول 

االأدل���ة،  ع��ل��ى  م�شتندة  ت��و���ش��ي��ات  ت��ق��دمي 

ال�شيا�شية  بالقرارات  جمتمعاتهم  ودعم 

واال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ب���������ش����اأن ال���ل���ق���اح���ات 

والتح�شني.

اال���ش��ت�����ش��اري��ة  امل��ج��م��وع��ات  اأن  ي���ذك���ر 

هيئات  هي  للتح�شني،  الوطنية  الفنية 

م��ت��ع��ددة ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ت�����ش��م اخل����رباء 

ال��وط��ن��ي��ني ال���ذي���ن ي��ق��دم��ون ت��و���ش��ي��ات 

ال�شيا�شات  لوا�شعي  االأدل��ة  اإىل  م�شتندة 

وم�����دي�����ري ب����رام����ج ال���ت���ح�������ش���ني، ح��ي��ث 

تو�شيات  بو�شع  امل��ج��م��وع��ات  ه��ذه  ت��ق��وم 

والتقييم  وامل��راج��ع��ة  اجل��م��ع  خ��الل  م��ن 

امل��ن��ه��ج��ي ل����الأدل����ة امل���ت���اح���ة ودجم���ه���ا يف 

ال�����ش��ي��اق ال��وب��ائ��ي واالج��ت��م��اع��ي امل��ح��ل��ي، 

وب���ال���ت���ايل ت���دع���م ���ش��ان��ع��ي ال���ق���رار عرب 

�شيا�شية  ق�����رارات  ات���خ���اذ  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م 

م��ن  م��ق��ب��ول��ة  ع���ال���ي���ة،  م�����ش��داق��ي��ة  ذات 

ال�����ش��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 

واملجتمع.

وت���ع���ت���رب ع���م���ل���ي���ات ����ش���ن���ع ال�����ق�����رارات 

����ا ل��ت��ق��دمي  ال�����ش��ل��ي��م��ة �����ش����روري����ة اأي���������شً

�شانعي  اإىل  م�����ش��داق��ي��ة  ذات  ت��و���ش��ي��ات 

ال���ق���رار ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق االأم�����ر ب��ت��م��وي��ل 

لقاحات جديدة.
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املقال تهنئة مني ل�صاحب  اق��دم ه��ذا  ال ٧٦  الها�صمية  اململكة االردن��ي��ة  ا�صتقالل  مبنا�صبة عيد 

اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني، والبناء �صعبنا االأردين الكرمي واالردن اأر�صا و�صماء وترابا 

واأهال واأحبابا، كل عام واأردننا باألف خري و�صالم وتقدم و ازدهار.

ان اململكة االردنية الها�صمية، هي رمز لتجليات خلود احل�صارات العتيقة واملتعاقبة على االأردن، 

وهي حم�صن لطبيعتها اجلغرافية اخلالبة التي تعك�س تنوعا مبهرا ملختلف الت�صاري�س الطبيعية من 

جبال و�صهول و�صحارى ووديان و�صوال اإىل اخف�س بقعة يف العامل، ناهيك عن الكم الهائل من االآثار 

التي تعود الأزمنة �صحيقة ومنها مدينة البرتاء احدى عجائب الدنيا ال�صبع.

والروافد االثرية املتنوعة يف عطائها التاريخي واحل�صاري جعلت من االأردن موطنا لل�صياحة 

العاملية، واالكت�صافات االثرية العاملية تربهن كل يوم على حقيقة ان االأردن بلد �صارب ج��ذوره يف 

التاريخ، وان هذه البقعة املباركة من وطننا العربي حفلت بالعديد من احل�صارات واملمالك، واأنها كانت 

حمفال للن�صاط االن�صاين يف اأعلى درجات جتلياته ال�صيا�صية والفنية واملعمارية والدينية اأي�صا منذ 

�صطوع �صم�س املعرفة واالجناز الب�صري يف الع�صر احلجري اإىل يومنا املعا�صر، حيث الدولة احلديثة 

بروافد التكنولوجية واملعرفية.

املثقفون وعا�صقوا الرتاث والفنون واملتدينون واملهو�صون باالأ�صاطري يجدون يف االأردن �صالتهم 

عرب زيارتهم وا�صتقرائهم ما ينطقه احلجر من ابداع غري م�صبوق، وما حوته امليتافيزيقا من اأ�صاطري، 

وكنزته هذه االر�س الطيبة من اأثر االنبياء وال�صاحلني كاأهل الكهف.

وقد لعب املناخ املتنوع ل��الأردن وموقعه الذي يربط ق��ارات العامل القدمي، دورا مهم يف اجتذاب 

ال�صم�س  كتعاقب  املختلفة  عليه  والغربية  ال�صرقية  احل�صارات  وتعاقب  باأر�صه،  وتوطنهم  ال�صكان 

والقمر، وا�صتقرت به الهجرات ال�صامية واأ�ص�صت جتمعات ح�صارية م�صرقة به.

فاحل�صارات ال�صامية التي قدمت من اجلزيرة العربية، كانت مظاهر جتليات اال�صراق احل�صاري 

باالأردن علي اأيدي “الكنعانيني “ وهي ال�صعوب ال�صامية التي هاجرت من جزيرة العرب وا�صتقرت يف 

�صواحل بالد ال�صام، و�صيدوا ح�صارة بالد ال�صام، وما زالت اآثارها قائمة حتى االآن �صاهدا على عروبة 

هذه االأر�س قبل 3000 قبل امليالد.

ثم ظهرت ح�صارة “االدوميني” يف منطقة ال�صراه حوايل 2000 ق.م يف اجلزء ال�صمايل ملديان 

وامتد نفوذهم من العقبة حتى وادي احل�صا �صماال، وهم قبائل �صامية ا�صتقرت يف جنوب وادي احل�صا 

و�صيدت مدينة ب�صرية عا�صمة لها )قرب الطفيلة(.

فيما انطلقت ح�صارة “املوؤابيني” وا�صلها من ال�صعوب ال�صامية يف موؤاب 20000 - 800 ق.م متتد 

منطقة موؤاب من وادي احل�صا اىل وادي املوجب، واأقاموا عا�صمتهم ذيبون )ذيبان( وات�صموا بالرقي 

والتح�صر والبناء، ومن اأهم ملوكهم ملك مي�صع الذي �صجل افعاله على حجر �صخم عرف بحجر 

ذيبان. واأقام “العمونيون” وهم من ال�صعوب ال�صامية، ح�صارة لهم يف االأرا�صي الواقعة �صمال �صرق 

منطقة موؤاب، وبنوا ح�صارة متطورة يف عا�صمتهم عمون.

اأما ح�صارة “ االأنباط “ فقد �صيدها ال�صعب العربي جنوب االأردن، خا�صة يف منطقة االدوميني 

٦00 ق. م ، وبعد ا�صتقرارهم وا�صتغالهم بالزراعة ا�صتغلوا موقعهم اال�صرتاتيجي على ملتقى الطرق 

التجارية، فن�صطوا يف االعمال التجارية مع البالد املجاورة، واهتم االأنباط بالعلم و�صيدوا عا�صمتهم” 

البرتا” وحفروا البيوت واالأدي��رة للعبادة وبنوا املدرج داخل املدينة ومدوا �صبكات املياه للري داخل 

املدينة بقنوات فخارية.

القرن  اواخر  لالأردن  املهاجرين  اليمن  عرب  اىل  اأ�صلهم  يعود  بينما اقام “الغ�صا�صنة” الذين 

الثالث للميالد بعد انهيار ال�صد العظيم املعروف ب�صد م��اأرب، حيث ا�صتوطن الغ�صا�صنة بالد ال�صام 

وبنوا عا�صمتهم يف منطقة حوران يف اجلنوب ال�صرقي ملدينة دم�صق حتى البلقاء، واعتنقوا الغ�صا�صنة 

الديانة الن�صرانية.

و�صاهم املوقع اال�صرتاتيجي للمملكة االأردنية الها�صمية كونها كانت جزء ال يتجزاأ من بالد ال�صام 

التي ت�صم كل من فل�صطني واالأردن و�صوريا ولبنان، يف ن�صاأة العديد من احل�صارات التي ال تزال اثارها 

خلدة يف االأردن ومنها:  

احل�صارة الكنعانية �صنة 2٥00 ق.م وتاأثرت باحل�صارة ال�صومرية، واحل�صارة االأمورية �صنة 2٥00 

ق.م، واحل�صارة االأرمية �صنة٧20 ق.م، واحل�صارة الفينيقية �صنة ١200 ق.م، واحل�صارة الرومانية والتي 

بقي منها يف االردن املدرج الروماين.

اأ�صماء خالدة

عليها  تعاقب  “ التي  “عّمان  مثل  التاريخية،  االأث���ار  من  للعديد  خالدة  باأ�صماء  االأردن  يحفل 

اال�صوريون ثم البابليون، اإىل اأن وقعت حتت ال�صيطرة اليونانية، يف القرن الرابع ق.م، وبعد اأن �صيطر 

االإغريق البطال�صة على عمان قام بطليمو�س الثاين عام 28٥ ق.م بتغيري ا�صمها من “ربة عمون” اإىل 

“فيالدلفيا”.
وفيالدلفيا )Philadelphia( تعني مدينة احلب االأخ��وي، وقد �صماها بهذا اال�صم ن�صبة 

للقائد “فيالدلفيو�س”، ويعد ا�صم فيالدلفيا من اأ�صهر اأ�صماء عّمان قدميا، ثم قام بطليمو�س بجعل 

جبل القلعة مكان للمعابد على غرار جبل االأكروبول�س يف اأثينا.

املدينة الوردية

وهي لقب ملدينة البرتاء احدى عجائب الدنيا ال�صبع، وهي مهبط لل�صياح من بقاع االر�س، تلك 

املدينة املحفورة يف ال�صخور واقامها االنباط العرب قبل اكرث من الفي عام، وعرفت باملدينة الوردية 

ن�صبة اىل لون ال�صخور التي �صكلت بناءها الفريد وهي ا�صبه ما تكون بالقلعة ال�صخرية ممتدة على 

م�صافات �صا�صعة يف منطقة وادي مو�صى.

وكانت البرتاء عا�صمة لدولة االأنباط واأهم مدنهم التي دامت ما بني 400 ق .م وحتى ١0٦ ميالدي، 

ال�صام واجلزيرة العربية وم�صر،  موقع املدينة املتو�صط بني ح�صارات بالد ما بني النهرين وبالد 

جعلها مركزا للقوافل التجارية املحملة بالتوابل والبهارات من جنوب اجلزيرة العربية واحلرير من 

غزة ودم�صق واحلناء من ع�صقالن والزجاجيات من �صور و�صيدا واللوؤلوؤ من اخلليج العربي .

ويف �صنة ٦3٦ اأ�صبحت البرتاء تعي�س على من تبقى من �صكانها على الزراعة وتعر�صت البرتاء 

لزلزال افرغها من �صكانها ن لكنها ظلت �صاهدة علي عظمة ح�صارة.

وتتوفر فيها �صل�صلة من الفنادق الراقية ومنها املاريوت، كما ت�صتمل على اأماكن عدة مثرية مثل 

ال�صيق واخلزنة والدير واملدرج اأو امل�صرح وق�صر البنت واملحكمة واملعبد الكبري واملذبح .

ومن اأروع املناظر يف البرتاء، اخلزنة فهي احدى عجائب الكون املحفورة يف ال�صخر وي�صل ارتفاعها 

اىل 4٥ مرتا وعر�صها اىل 3٥ مرتاً، كما ي�صاهد الزائر يف املدينة قنوات املاء واالأ�صرحة، ا�صافة اىل 

اال�صواق والبيوت والبوابات املقو�صة وغريها، و�صعود �صطح الدير الذي يعترب من اأ�صخم االأماكن 

االأثرية يف البرتاء اإذ ي�صل ارتفاعه اىل ٥٥ مرتا، حيث ميكن م�صاهدة فل�صطني و�صبه جزيرة �صيناء 

من هناك، واكت�صف علماء االآثار املنقبني يف االأردن متاثيل لالإلهني اأفر وديت وكيوبيد.

وادي القمر

ويطلق على وادي رم وادي القمر نظرا لت�صابه ت�صاري�صه مع ت�صاري�س القمر، ويطلق عليه اي�صا 

ا�صم عجيبة الدنيا الثامنة، وكان الوادي م�صكنا للعديد من القبائل البدوية التي ال تزال تعي�س يف خيم 

يف بع�س املناطق ويف بيوت متوا�صعة يف مناطق اأخرى، كما توجد خيم جمهزة ال�صتقبال ال�صياح الذين 

مي�صون الليل يف تلك املنطقة والبع�س مي�صي اأياماً عدة يف تلك اخليم املجهزة بكل االحتياجات، 

وينجذب مت�صلقو اجلبال ب�صورة خا�صة اإىل الوادي ب�صبب العديد من اجلروف املكونة من اجلرانيت 

وال�صخر الرملي اىل جانب وجود اأعلى جبال االأردن فيه، و وادي رم معروف للجميع نتيجة للعالقة 

التي تربطه بال�صابط الربيطاين تي .اإي . لورن�س الذي ا�صتقر به املقام هناك خالل فرتة الثورة 

لورن�س  ال��ذي حمل  ديفيد لني  العديد من م�صاهد فيلم  الكربى )١9١٧-١9١8(، و�صورت  العربية 

العرب يف وادي رم.

وقد اأن�صاأت اإدارة فندق كمبن�صكي ع�صتار البحر امليت اكرب منتجع للعالج الطبيعي على �صاطئ 

البحر امليت، ويتوفر فيه كل اأ�صاليب العالج باملياه، لعالج خمتلف االأمرا�س وخ�صو�صا اجللدية حتت 

ا�صراف خرباء ومتخ�ص�صني.

ال�صياحة العالجية

الكثري من  ت�صفي  املوجودة فيه  العالجية، فاالأمالح  ال�صياحة  امليت من مناطق  البحر  ويعترب 

االأمرا�س اجللدية مثل ال�صدفية وغريها، ويعترب من املراكز االقت�صادية الهامة، حيث توجد على 

طرفه ال�صرقي الكثري من ال�صناعات مثل م�صانع امللح وم�صانع امل�صتح�صرات التجميلية والعالجية.

كهف اأهل الكهف

اأه��ل الكهف التي وردت يف  اإذ ارتبط ا�صمه مع ق�صة  يعد اأح��د املواقع االأثرية الدينية القدمية؛ 

القراآن الكرمي، وجري اكت�صافه على يد عامل االآثار االأردين رفيق وفا الدجاين خالل عام ١9٦3م يف 

اجلزء اجلنوبي ال�صرقي من العا�صمة االأردنية عّمان.

تتوا�صل االكت�صافات االثرية باالأردن بدعم وتوجيه امللك عبد اهلل الثاين اميانا منه بعظمة وطنه 

اليوم فان االكت�صافات االثرية  وحر�صه علي متجيد تراثه ورعايته وك�صف اجم��اده للعامل، وحتي 

التاريخية  ه��ذه االجم���اد  وان  لها،  اثرية ال ح�صر  كنوزا  باطنه  االأردن يحمل يف  ان  تثبت  ب���االأردن 

التي �صنها ان�صان هذه االر�س الطيبة ممتدة يف االجيال الالحقة كالتي يتوىل رعايتها امللك عبد 

اهلل الثاين، ومن قبله املغفور له الوالد املوؤ�ص�س لنه�صة االردن احلديثة امللك ح�صني بن طالل منذ 

اال�صتقالل قبل ربع قرن م�صى.

سارة طالب السهيل

 البتراء .. أهل الكهف .. أفروديت وكيوبيد .. 
رموز تخلد حضارة األردن ومملكتها

الثالثاء   21 / 6 / 2022 

 األردن يسعى لعالقات شراكة اقتصادية جديدة مع السعودية

االنباط – شذى حتامله 

احل��ايل   ال�صهر  م��ن   الثالثني  يف   يتوجه 

امتحان   ل��ت��ق��دمي   204١83  ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة  

ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي  ل��ل��ع��ام احل��ايل 

ال�����ف�����روع االأك�����ادمي�����ي�����ة وامل���ه���ن���ي���ة   م���ن���ه���م يف 

١244١٥طالبا وطالبة نظاميا و ٧9٧٦8طالبا 

وطالبة درا�صة خا�صة . 

وقال  مدير ادارة االمتحانات واالختبارات 

اأن  كنانة   حممد  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

للعام احلايل  العامة  الثانوية  �صهادة  امتحان 

اخلا�صة  الدرا�صة  وطلبة  النظاميني  للطلبة 

�صيكون  ب��ع��د  فيما   20١9 ع��ام  وط��ل��ب��ة  اجل���دد 

يوم اخلمي�س يف الثالثني من ال�صهر احلايل 

ال�صعب  اال���ص��الم��ي��ة جل��م��ي��ع  ال��رتب��ي��ة  مب���ادة 

مبينا ان اجلل�صة االوىل تبدا يف متام ال�صاعة 

ال��ع��ا���ص��رة ���ص��ب��اح��ا يف ح���ني ���ص��ت��ب��دا اجل��ل�����ص��ة 

الثانية يف متام ال�صاعة الواحدة ظهرا . 

الدفاع  باوامر  ملتزمة  ال��وزارة  ان  وتابع  

ال��ت��ي ت��ن�����س ان���ه ك��ل م��ن امت ال��ث��ام��ن��ة ع�صرة 

موؤ�ص�صة  اأي  ي��راج��ع  ان  ي�صتطيع  ع��م��ره  م��ن 

متلقيا  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ر�صمية  اأو  حكومية 

جل��رع��ت��ني م���ن م��ط��ع��وم ك����ورون����ا  م��ب��ي��ن��ا اأن 

اجلرعتني  تلقي  على  الطلبة  حت��ث  ال����وزارة 

اي  اأن  اإال  و�صالمتهم  �صحتهم  على  حفاظا 

ط���ال���ب ل���دي���ه ع����ذر ���ص��ح��ي ي��ق��دم��ه ل���ل���وزارة 

للنظر يف حالته ال�صحية .  

وب����ني ك��ن��ان��ة يف ح��دي��ث خ��ا���س ل��الن��ب��اط  

ال�����وزاري على  ا���ص��ئ��ل��ة االم��ت��ح��ان  ان ط��ب��ي��ع��ة 

ال��ن��م��ط االم���ت���ح���ان ال��ت��ج��ري��ب��ي م�����ص��ي��ف��ا اأن 

با�صتثناء  متعدد  م��ن  اختيار  اال�صئلة  جميع 

امل�صرتك  العربية  اللغة  ه��ي  مباحث  ث��الث��ة 

واللغة االجنليزية والريا�صيات �صيكون فيهم 

باملائة   ٥0  –  40 م��ن  املقالية  اال�صئلة  ن�صبة 

مباحث  اما  مو�صوعية  ا�صئلة  اال�صئلة  وباقي 

  . الر�صمي ال�صناعي جمعيها مقالية 

ط��ال��ب��ا   ٧802٥ ه��ن��اك  اأن  ك��ن��ان��ة  واو����ص���ح 

وطالبة �صيتقدمون لالمتحان العام يف الفرع 

الفرع  يف  لالمتحان  �صيتقدم  بينما  العلمي 

االدبي  ١0048٥  طالبا وطالبة . 

ط��ال��ب��ا   22٦ ل���الم���ت���ح���ان  ���ص��ي��ت��ق��دم  ك���م���ا 

ف��رع  243 يف  و  ال�����ص��رع��ي  ال���ف���رع  وط��ال��ب��ة يف 

االدارة املعلوماتية و 3٦ طالبا وطالبة يف فرع  

طالبا   83٥2 �صيتقدم  بينما  �صحي  التعليم 

الفرع  يف  طالبا   4839 و  ال�صناعي  ال��ف��رع  يف 

ال���زراع���ي  و 23٦4 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة  يف ال��ف��رع 

وطالبة  طالبا   9٦١3 و  وال�صياحي   الفندقي 

يف فرع االقت�صاد املنزيل .

االنباط- عامن

�صراكة  ع��الق��ات  لبناء  االأردن  ي�صعى   

جتارية و�صناعية وخدماتية، جديدة مع 

برفد  ت�صهم  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

بالظروف  �صيما  ال  ال��وط��ن��ي،  االقت�صاد 

احلالية. ال�صعبة  االقت�صادية 

وي��������اأم��������ل ال�����ق�����ط�����اع�����ان ال�����ت�����ج�����اري 

وال�����ص��ن��اع��ي، ان ت�����ص��ت��م��ر وت����رية ال��ن��م��و 

لت�صل  البلدين،  ب��ني  القائمة  التجاري 

من  ال��ط��م��وح��ات،  تلبي  اأع��ل��ى  مل�صتويات 

خ���الل ت��و���ص��ي��ع ق��اع��دة ال�����ص��ل��ع امل��ت��ب��ادل��ة، 

القائمة  ال�صعودية  اال�صتثمارات  وتعزيز 

باالردن، خا�صة مب�صروعات ا�صرتاتيجية 

ذات قيمة عالية.

و���ص��ج��ل��ت ال���������ص����ادرات ال��وط��ن��ي��ة اإىل 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة من�����واً هو 

 2٧.3 بن�صبة  �صنوات  خم�س  منذ  االأعلى 

باملئة خالل الفرتة ما بني 2020 -202١، 

بقيمة نحو ١.03 مليار دوالر، فيما بلغت 

ق��ي��م��ة امل�����ص��ت��وردات خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ص��ي 

 ٥0 منو  مبعدل  دوالر،  مليار   3.2١ نحو 

باملئة مقارنة مع عام 2020.

ال�������ص���ع���ودي���ة،  اإىل  االأردن  وي���������ص����ّدر 

م��ن��ت��ج��ات اخل�����ص��ار وال��ف��واك��ه واحل��ب��وب 

وال�����ص��اأن احل���ي وم����واد غ��ذائ��ي��ة، وم���واد 

���ص��ن��اع��ي��ة ك��ي��م��اوي��ة، واأدوي������ة، واأ���ص��م��دة، 

واأح�������ج�������ار ب�����ن�����اء، وده��������ان��������ات، وم�������واد 

واأح��ذي��ة  واأق��م�����ص��ة  وورق��ي��ة،  بال�صتيكية 

واأثاث واأفران طبخ.

باملقابل ي�صتورد االأردن من ال�صعودية، 

الق�صب،  و�صكر  والتمور  اخلام  البرتول 

وحم�������ص���رات غ���ذائ���ي���ة، وح���ل���ي���ب ���ص��ائ��ل 

وق�����ص��ط��ة وك���ربي���ت وزي������وت ال��ت�����ص��ح��ي��م، 

اثيلني. التيتانيوم، والبويل  واأك�صيد 

ال�����ص��ع��ودي��ة  م��ن  االردن  ي�����ص��ت��ورد  ك��م��ا 

واآالت  والبولي�صرتين،  بروبلني،  البويل 

ت��ك��ي��ي��ف ال���ه���واء، وح���دي���د وم�����ص��ن��وع��ات��ه 

وحديدية  ونحا�صية  كهربائية  واأ�صالك 

وم�����واد ك��ي��م��اوي��ة وب��ال���ص��ت��ي��ك وع���ب���وات 

ت��ع��ب��ئ��ة امل���ب���ي���دات احل�����ص��ري��ة ال���زراع���ي���ة 

الغازية. وامل�صروبات 

ال�صعودية  اال�صتثمارات  حجم  وُيقّدر 

 ١2 ت��ت��ج��اوز  ب��ق��ي��م��ة  االأردن  يف  ال��ق��ائ��م��ة 

مليار دوالر، موزعة على قطاعات النقل 

وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ط���اق���ة وال��ق��ط��اع 

امل���ايل وامل�����ص��ريف وال��ت��ج��ارة واالإن�����ص��اءات 

وال�صياحة.

واأكد رئي�س غرفة جتارة االأردن، نائل 

الكباريتي، اأن اململكة العربية ال�صعودية، 

ال�صريك التجاري االأكرب عربياً لالأردن، 

وي��ج��ب ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة، 

اململكة،  اإىل  االأردن��ي��ة  ال�����ص��ادرات  وزي���ادة 

م������ن م����ن����ت����ج����ات زراع�������ي�������ة و����ص���ن���اع���ي���ة 

وخدماتية وغريها.

وق������ال ال���ك���ب���اري���ت���ي ل���وك���ال���ة االأن����ب����اء 

ال�صعودية تعترب من  اإن  االأردنية)برتا(، 

واأه��م��ه��م،  االأردن  يف  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  اأك���رب 

والعقارية  امل��ال��ي��ة  القطاعات  يف  خا�صة 

االيدي  اأهمية  اأن  اإىل  الفتاً  وال�صناعية، 

العاملة االأردنية املوجودة هناك.

اإىل  ال���ن���ظ���ر  “عند  اإن��������ه  واأ�������ص������اف 

ق��درات��ه��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة  اأن  جن��د  امل�صتقبل، 

ك���ب���رية، واإم���ك���ان���ات���ه���ا ه���ائ���ل���ة، و���ص��ي��ك��ون 

اال�صتثمارات،  يف  وزي��ادة  ت�صاركية  هناك 

االقت�صادية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  وال�صيما 

ال��ك��ب��اري��ت��ي  وماآالتها”وتابع  احل��ال��ي��ة 

ع�صباً  ي�صكالن  وال�����ص��ع��ودي��ة  االأردن  اإن 

العمليات  حيث  من  اخلليج،  لدول  مهماً 

معترباً  والرتانزيت،  والنقل  اللوج�صتية 

ب��دول  االأردن  ع��رب  ال�����ص��ع��ودي��ة  رب���ط  اأن 

اأمر مهم جداً،  املتو�صط،  البحر االأبي�س 

ال��ط��م��وح��ات  لتلبية  ع��ل��ي��ه  ال��ع��م��ل  ي��ج��ب 

امل�صرتكة.

م�����ن ج����ه����ت����ه، اأك��������د رئ����ي���������س غ���رف���ت���ي 

فتحي  املهند�س  وع��ّم��ان  االأردن  �صناعة 

وال�������ص���ع���ودي���ة،  االأردن  اأن  اجل����غ����ب����ري، 

امل�صرتكة  امل�صلحة  حتقيق  على  تعمالن 

االقت�صادية  العالقات  وتطوير  وتنمية 

وال��ت��ج��اري��ة واال���ص��ت��ث��م��اري��ة، م��ن خ��الل 

ت�����ص��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة االأردن����ي����ة ال�����ص��ع��ودي��ة 

ملزيد  �صلباً”  “اأ�صا�صاً  لتكون  امل�صرتكة 

من النهو�س مب�صتوى هذه العالقات.

ال�صعودية  االأردن��ي��ة  اللجنة  اإن  وق��ال 

كافة،  العقبات  لتذليل  �صعت  امل�صرتكة، 

ل��الرت��ق��اء ب��ال��ع��الق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة نحو 

وتطلعات  طموحات  حتقق  اأرح���ب،  اآف��اق 

ال�صعبني ال�صقيقني، ومبا ين�صجم وروؤية 

وتوجيهاتهما. البلدين  قيادتي 

“العالقات  ان  اجل���غ���ب���ري  واأ������ص�����اف 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن من�����وذج ل��ل��ت��ع��اون امل��ث��م��ر 

التفاهم واالح���رتام  ع��م��اده  ال���دول،  ب��ني 

وامل�������ص�������ال���ح امل�������ص���رتك���ة ال���ت���ي ت��ر���ص��خ��ت 

ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال�����ث�����اين اب������ن احل�������ص���ني واأخ�����ي�����ه خ�����ادم 

احلرمني ال�صريفني جاللة امللك �صلمان 

اأن  �صعود”واو�صح  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 

باالردن  القائمة  ال�صعودية  اال�صتثمارات 

اال�صرتاتيجية،  القطاعات  من  بالعديد 

اعطت قيمة م�صافة لالقت�صاد الوطني، 

م��ن فر�س  للكثري  ت��وف��ريه��ا  م��ن خ��الل 

العمل لالأيدي العاملة االردنية.

واأك����د امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري اأن ال��ق��ط��اع 

وامل�صتثمرين  بال�صركات  يرحب  اخلا�س 

ال�����ص��ع��ودي��ني، ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن احل��واف��ز 

واملزايا التي يوفرها االأردن، واالتفاقيات 

ال���ت���ج���اري���ة امل���وق���ع���ة م����ع ال���ع���دي���د م��ن 

الدولية. االقت�صادية  التكتالت 

 204183 طالبا وطالبة يتوجهون المتحان التوجيهي 
في 30 الشهر الحالي

 االردن يشارك باجتماع دولي لترويج البترا سياحيا
االنباط- عامن

ال��ل��ج��ن��ة  ب���اج���ت���م���اع  االردن  �����ص����ارك   

تكنولوجيا  “من�صة  مل�صروع  التوجيهية 

املعلومات واالت�صاالت املتو�صطية للرتاث 

املمول من االحتاد  لليوني�صكو”،  الثقايف 

االوروبي – برنامج التعاون عرب احلدود 

الذي  املتو�صط،  االبي�س  البحر  حلو�س 

االثرية يف  للمناطق  الرتويج  يهدف اىل 

العامل ومن �صمنها مدينة البرتا.

ون���اق�������س االج���ت���م���اع ال�����ذي ان���ع���ق���د يف 

رئي�س  ف��ي��ه  االردن  وم��ث��ل  االإ���ص��ك��ن��دري��ة 

اجل���م���ع���ي���ة االردن�����ي�����ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

وال�������ري�������ادة واالب������������داع ال����دك����ت����ور ر����ص���ا 

اخل����وال����دة وم��ن�����ص��ي��ق امل�������ص���روع ال��دك��ت��ور 

امل�����ص��روع  اإجن����ازات  ���ص��ري  العك�صة،  ط��الل 

امل�صاركة  ال��دول  واج��ه��ت  التي  والعقبات 

امل��ا���ص��ي��ة، ومت عر�س  ال��ف��رتة  فيه خ��الل 

تنفيذها  التي مت  واخل��ط��وات  االإجن���ازات 

القادمة  وامل��رح��ل��ة  ���ص��ري��ك،  ك��ل  قبل  م��ن 

والو�صع  ال�صياحي  الرتويج  يف  للم�صروع 

للم�صروع. املايل 

اك��د  ال���ي���وم،  للجمعية  ب��ي��ان  وب��ح�����ص��ب 

بالفائدة  �صيعود  امل�����ص��روع  اأن  اخل��وال��دة 

خا�صة  االأردن  يف  االث��ري��ة  امل��واق��ع  ع��ل��ى 

م��دي��ن��ة ال��ب��رتا وذل���ك م��ن خ���الل اإن�����ص��اء 

تكنولوجيا  با�صتخدام  مبتكرة  م�صاريع 

احلا�صوب واملعلوماتية الإعداد فيديوهات 

واأ����ص���ال���ي���ب اأخ�����رى ل��ل��رتوي��ج ال�����ص��ي��اح��ي 

جمال  يف  عديدة  واأن�صطة  البرتا  ملدينة 

الرتاث ومن �صمنها الرتاث غري املرئي.

امل�صروع  اهمية  العك�صة  اكد  جهته  من 

اخلريطة  على  وال��ب��رتا  اململكة  و�صع  يف 

والتعريف  العاملية  واالث��ري��ة  ال�صياحية 

م��ي��زان��ي��ة  اإج���م���ايل  ان  م�����ص��ريا اىل  ب��ه��ا، 

باأن  علماً  يورو،  مليون   3.8 تبلغ  امل�صروع 

ال��ق��ي��م��ة امل��ق��دم��ة م��ن االحت����اد االأوروب����ي 

ن�صبة  وت��ب��ل��غ  ي�����ورو،  م��الي��ني   3.4 ت��ب��ل��غ 

من   %١0 ال�صركاء  من  املقدمة  التمويل 

امل�صروع. اإجمايل ميزانية 

 » عمان لحوارات المستقبل » تطالب بتعئبة وطنية وتحذر من الخاليا النائمة 
االنباط-عامن

اأدان���ت جماعة ع��م��ان حل���وارات       

تعبئة  خ��ط��ة  وج����ود  ع����دم  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 

م�صتوى  اإىل  ت��رق��ى  ���ص��ام��ل��ة،  وط��ن��ي��ة 

ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت�����واج�����ه ب���ل���دن���ا 

،وم����ن����ه����ا م����اب����ج����ري ع����ل����ى ح�������دوده 

ال�����ص��م��ال��ي��ة وال�����ص��م��ال��ي��ة ال�����ص��رق��ي��ة، 

االأردين  العربي  اجلي�س  يعلن  حيث 

ب�������ص���ورة ���ص��ب��ه ي���وم���ي���ة ع����ن اإح���ب���اط 

للمخدرات  وت��ه��ري��ب  ت�صلل  حم��اول��ة 

ب���ه���دف  ب����ل����دن����ا  اإىل  واالأ������ص�����ل�����ح�����ة 

زع���زع���ة اأم���ن���ه وا����ص���ت���ق���راره وت��دم��ري 

ب��ن��ي��ت��ه االج���ت���م���اع���ي���ةواالق���ت�������ص���ادي���ة 

وال�صيا�صية.

      وقالت اجلماعة يف بيان اأ�صدرته 

اأن خ���ط���ورة م���ا ي��ج��ري  ي����وم ام�������س: 

وال�صمالية  ال�صمالية  ح��دودن��ا  ع��ل��ى 

جتمع  مركبة  حرب  اأن��ه  هو  ال�صرقية 

بني احلرب التقليدية وحروب اجليل 

ال���راب���ع ال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف امل��ج��ت��م��ع��ات 

بني  جتمع  اأنها  كما  مبا�صرة،  ب�صورة 

اجليو�س  حروب  مع  الع�صابات  حرب 

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، وه������ي ح������رب ي��خ��ت��ل��ط 

ف��ي��ه��ا ال�����ص��ي��ا���ص��ي م���ع ال��ع�����ص��ك��ري مع 

االقت�صادي واالإقليمي مع الدويل.

اأن  بيانها:      وق��ال��ت اجل��م��اع��ة يف 

خ����ط����ورة م����ا ي���ج���ري ع���ل���ى ح���دودن���ا 

ال�����ص��م��ال��ي��ة وال�����ص��م��ال��ي��ة ال�����ص��رق��ي��ة ال 

املنظم  التهريب  حم���اوالت  يف  تكمن 

االأهداف  بل يف  واملخدرات،  لالأ�صلحة 

ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة ال����ت����ي ت���خ���ت���ب���ىء خ��ل��ف 

التي  التهريب،  وباملعلومات  ع�صابات 

ت���وؤك���د ال���ع���ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة 

ل��ل��م��ل��ي�����ص��ي��ات امل�����ص��ل��ح��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

امل��ن��اط��ق  اإىل  ال��ت��ك��ف��ريي��ة  االإره���اب���ي���ة 

ي�صكل  ح����دودن����ا، مم���ا  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 

اأخ��ذن��ا  اإذا  خ��ط��راً م�����ص��اع��ف��اً، خ��ا���ص��ة 

التنظيمات   ل��ه��ذه  اأن  االع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 

ال���ت���ي ت��ق��ف وراء  ول��ب��ع�����س اجل���ه���ات 

بيننا  نائمة  خاليا  التهريب  ع�صابات 

يحاول بع�صها التعبري عن نف�صه عرب 

و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، من 

االأردن��ي��ة  ب��ال��رواي��ة  الت�صكيك  خ��الل 

ملا يجري على حدودنا، مع ما يرافق 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  ت��ق��اع�����س  ك��ل��ه م���ن  ذاك 

االأردن����ي����ني ع���ن ال���ق���ي���ام ب����دوره����م يف 

ت���و����ص���ي���ح خم���اط���ر م����ا ي���ج���ري ع��ل��ى 

وطنية  جبهة  بناء  و���ص��رورة  ح��دودن��ا 

م��ت��م��ا���ص��ك��ة، وه�����ذا ك��ل��ه ي��ج��ع��ل ظهر 

من  وه���ذا  م��ك�����ص��وف��اً  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا 

الرابع  اجليل  واأ�صلحة  اأ�صاليب  اأه��م 

على  تفر�س  حرب  احلروب.وهي  من 

قواتنا امل�صلحة  و�صع خطة ملواجهتها 

ع����رب ت��ع��ب��ئ��ة وط���ن���ي���ة ����ص���ام���ل���ة .الن 

وال��روح  املتما�صكة  الداخلية  اجلبهة 

امل��ع��ن��وي��ة ال��ع��ال��ي��ة اه���م م��ن االأ���ص��ل��ح��ة 

التقليدية يف هذا النوع من احلروب.

    واأ�صافت جماعة عمان حلوارات 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل يف ب��ي��ان��ه��ا ق��ول��ه��ا: ك��ث��رية 

ه��ي اأخ��ط��ار م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى ح��دودن��ا 

واأمنياً  �صيا�صياً  �صوريا  ال�صقيقة  م��ع 

الكلفة  اإىل  فباالإ�صافة  واق��ت�����ص��ادي��اً، 

االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 

ا�صتنفار  امل�صلحة يف حالة  بقاء قواتنا 

امل�صلحة  التنظيمات  ع��ودة  ف��اإن  دائ��م، 

فوق خماطرها االأمنية فاإنه قد يعيد 

�صوريا،  ال�صقيقة  مع  حدودنا  اإغ��الق 

ب��ك��ل م���ا ل���ذل���ك م���ن ت���داع���ي���ات ع��ل��ى 

ناهيك  الرتانزيت،  وحركة  االقت�صاد 

اآثار  ملعاجلة  االقت�صادية،  الكلف  عن 

املخدرات على �صبابنا.

   وق��ال��ت ج��م��اع��ة ع��م��ان حل���وارات 

ما  اأن  ب��ي��ان��ه��ا:   خ���ت���ام  امل�����ص��ت��ق��ب��ل يف 

ي����ج����ري ع���ل���ى ح�����دودن�����ا م����ع ����ص���وري���ا 

ال�صقيقة هو خطر حقيقي، مواجهته 

امل�صلحة  ال���ق���وات  م�����ص��وؤول��ي��ة  ل��ي�����ص��ت 

راأ������س رم��ح  ك���ان���ت ه���ي  وح���ده���ا، واإن 

نتعامل  اأن  اإىل  حتتاج  التي  املواجهة 

م��ع��ه��ا ب��خ��ط��ة ت��ع��ب��ئ��ة وط��ن��ي��ة ت��رتج��م 

“ للعني احلمرا”  دعوة جاللة امللك 

قال  عندما  جاللته  ن��خ��وة  وجت�صيد 

ق��وات��ن��ا  ظ��ه��ر  ول��ن��ح��م��ي  “عليهم” 
امل�صلحة بجبهة داخلية متينة، ونن�صر 

الوعي بني �صبابنا �صد اآفة املخدرات، 

عن  ل��ل��دف��اع  ال��وط��ن��ي  ع�صبنا  ون�����ص��د 

واقت�صادياً  �صيا�صياً  امل�صتهدف  وطننا 

وع�صكرياً.
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دع���ا رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان، خليل 

احلاج توفيق، اإىل ت�سكيل جمل�س ا�ستثماري 

ال���غ���رف���ة  ب�����ن  م�������س���رك  اأردين  ل���ب���ن���اين 

ال�سركات  وم��دراء  اللبنانين  وامل�ستثمرين 

واإزالة  للم�ساهمة يف حل  باململكة؛  املقيمن 

اأعمالهم التجارية. املعوقات التي تعر�س 

�سيدات  لقائه  توفيق، خالل  احلاج  واأكد 

لبنانين  تنفيذين  وم��دراء  اأعمال  ورج��ال 

نظمتها  حم���ا����س���رة  يف  ب��امل��م��ل��ك��ة  م��ق��ي��م��ن 

ال��ه��ي��ئ��ة الإداري��������ة ل��ل��ج��ال��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 

ال�سفارة  باأعمال  القائم  وح�سرها  الأردن 

رج��ي  ي��و���س��ف  ال�سفري  ب��ال��وك��ال��ة  اللبنانية 

ون���ائ���ب���ه امل�����س��ت�����س��ار ج�����ورج ف��ا���س��ل وع��م��ي��د 

اجل��ال��ي��ة امل��ه��ن��د���س ف�����وؤاد اأب����و ح���م���دان، اأن 

تربط  ال��ت��ي  املتميزة  وال��رواب��ط  ال��ع��الق��ات 

تم  تحُ عميق،  تاريخ  لها  ولبنان  الأردن  بن 

امل��زي��د  تقيق  �سبيل  يف  ا�ستثمارها  علينا 

من املنافع القت�سادية والتجارية لل�سعبن 

ال��وق��وف  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وال��ل��ب��ن��اين،  الأردين 

وقومي  اأخ��الق��ي  واج��ب  ال�سقيق  لبنان  مع 

ووطني.

بن  التجاري  التبادل  حجم  ان  واأو���س��ح 

ال��ف��رة  خ����الل  ان��خ��ف�����س  ول���ب���ن���ان  الأردن 

2017-2021 من 194 مليون دولر عام 2017 

 ،2021 املا�سي  العام  دولر  مليون   151 اإىل 

فيما ارتفعت قيمة امل�ستوردات الأردنية من 

 106 اإىل  لت�سل   2021 ال��ع��ام  خ���الل  ل��ب��ن��ان 

مليون   73 نحو  م��ع  مقارنة  دولر  مالين 

مقدارها  زي���ادة  وبن�سبة   ،2020 ع��ام  دولر 

العام  ا�ستورد  الأردن  اأن  مبينا  باملئة،   45.7

من  ذه��ب  دولر  مالين   10 بقيمة  املا�سي 

لبنان.

اأم��ام��ن��ا  ت�����س��ع  اإن ه����ذه الأرق�������ام  وق�����ال 

م�������س���وؤول���ي���ة م�������س���رك���ة ل�����دى ال��ق��ط��اع��ن 

ع��دم  ل�سمان  ال��ب��ل��دي��ن  واخل��ا���س يف  ال��ع��ام 

التبادل  زي��ادة  نحو  بجد  والعمل  تراجعها 

ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��اري ب��ن ال��ب��ل��دي��ن يف 

���س��وء الإم���ك���ان���ات ال��ك��ب��رية امل��ت��وف��رة ل��دى 

اإىل  وال��ل��ب��ن��اين،  الأردين  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 

منطقة  اتفاقيات  يف  املتاحة  الفر�س  جانب 

التجارة احلرة العربية الكربى.

وب���ن احل����اج ت��وف��ي��ق اأن ع���دد ال�����س��رك��اء 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن امل�����س��ج��ل��ن ل���دى غ��رف��ة جت���ارة 

اأم�����وال  ب����روؤو�����س  ���س��ري��ك��ا  ب��ل��غ 185  ع���م���ان 

عدد  بلغ  فيما  دي��ن��ار،  مليون   41 م��ق��داره��ا 

الغرفة  ل��دى  امل�سجلة  اللبنانية  ال�سركات 

9 �سركات براأ�سمال نحو 314 مليون دينار.

التي  املن�ساأ  ���س��ه��ادات  ع��دد  اأن  اإىل  ولفت 

اأ���س��درت��ه��ا ال��غ��رف��ة اإىل ل��ب��ن��ان خ��الل ال��ع��ام 

مالين   10 بقيمة  ���س��ه��ادة   351 ب��ل��غ   2021

دينار، وت�سكل ما ن�سبته 1 باملئة من اإجمايل 

الغرفة،  ع��ن  ال�����س��ادرة  املن�ساأ  �سهادات  ع��دد 

قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   1.3 بن�سبة  وم���ا 

�سهادات املن�ساأ ال�سادرة عن الغرفة.

واأك����د احل���اج ت��وف��ي��ق اأن���ه م��ع ب��داي��ة ع��ام 

2021 بداأ القت�ساد الأردين مبرحلة التعايف 

واأن  كورونا،  فريو�س  جائحة  تداعيات  من 

م���ن جت���اوز  ق���د مت��ك��ن  الأردين  الق��ت�����س��اد 

اق��ت�����س��ادات دول  اأف�����س��ل م��ن  الأزم����ة ب�سكل 

نظرية له.

و�سدد على اأهمية اإعطاء القطاع اخلا�س 

امل�ساركة يف  الكاملة يف  الفر�سة  البلدين  يف 

اإعداد الربامج وخطط التعاون القت�سادية 

يف  الفاعل  دوره  اأداء  من  ليتمكن  املختلفة، 

املتاحة  القت�سادي  التعاون  فر�س  ا�ستثمار 

الأ�سا�سي  امل��ح��رك  باعتباره  البلدين،  ب��ن 

ل��ت��ط��وي��ر ال���و����س���ع الق���ت�������س���ادي وت��ق��ي��ق 

ال�ساملة. التنمية 

مناف�سة  بيئة  ي��وف��ر  الأردن  ان  واأو���س��ح 

ل��ال���س��ت��ث��م��ار، وك�����س��ف ع��ن م�سروع  وج��اذب��ة 

النواب خالل  على جمل�س  �سيعر�س  قانون 

�سامل  امل��ق��ب��ل  ال�سهر  ال�ستثنائية  ال����دورة 

لكل القوانن املتعلقة بالبيئة ال�ستثمارية.

لقاء  لرتيب  الغرفة  ا�ستعداد  اأك��د  كما 

لغايات حل  املعنين  الأردن��ي��ن  ال��وزراء  مع 

اللبنانين  امل�ستثمرين  تواجه  معوقات  اأي 

ع��الق��ة  اإق���ام���ة  يف  ال��راغ��ب��ن  او  الأردن  يف 

جتارية مع القطاع اخلا�س الأردين.

و�سك  ع��ل��ى  ع��م��ان  اأن جت���ارة  اإىل  ول��ف��ت 

تت�سمن  الكرونية  جتارية  من�سة  اأط��الق 

الأردين  الق��ت�����س��اد  ع��ن  مف�سلة  معلومات 

ال�سلع الأردنية والأماكن  تعمل على عر�س 

ال�����س��ي��اح��ي��ة، ل��ت�����س��ل اىل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

والدول ال�سديقة لالأردن.

�ست�سارك  ل��الأردن  �سديقة  دول  اأن  وبن 

مع  اأب��رم��ت  اتفاقيات  وف��ق  املعلومات  ب��ذات 

ل��ل��دول �ستعر�س ك��ل م��ا هو  غ��رف��ة جت��اري��ة 

موجود باملن�سة الأردنية، وت�سليمهم اأحقية 

ب��ت��ويل ق��اع��دة ب��ي��ان��ات خ��ا���س��ة ب��ه��م، داع��ي��ا 

اجلانب اللبناين لالإفادة من هذه املن�سة.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د رج���ي، ع��م��ق ال��ع��الق��ات 

وا�سفاً  ال�سقيقن،  البلدين  ب��ن  الثنائية 

واملتميزة. بالتاريخية  اإياها 

ق��ائ��م��ن  ول��ب��ن��ان  الأردن  ن��ه��ج  اأن  وب���ن 

املتبادل،  والحرام  والعتدال  احلوار  على 

م�����س��رك��ة  ق���وا����س���م  ه���ن���اك  اأن  اإىل  م����س���ريا 

واأهداف واحدة بن بريوت وعمان.

ب����الده ع��ل��ى ت��ع��زي��ز  ول���ف���ت اإىل ح���ر����س 

ال���ع���الق���ات مب��خ��ت��ل��ف امل����ج����الت و����س���رورة 

ال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا وت���ط���وي���ره���ا ع��ل��ى ال�����س��ع��د 

معربا  وال�سياحية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

بن  التجارية  العالقات  بتطوير  اأمله  عن 

البلدين.

بت�سهيل  م��ع��ن��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  اأن  اأك����د  ك��م��ا 

لزيادة  البلدين  يف  اخلا�س  القطاع  مهمة 

وال�ستثمارات. التجاري  التبادل 

القت�سادية  امللحقة  قدمت  جهتها،  من 

�سرحا  مهنا،  غريتا  اللبنانية،  ال�سفارة  يف 

قبل  اللبناين  التجاري  الواقع  عن  موجزا 

امليزان  الأزم��ة على  اأث��رت  2019 وكيف  عام 

و?2021   2020 لالأعوام  اللبناين  التجاري 

كما ونوعا.

من جانبهم، اأكد احل�سور �سرورة زيادة 

ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ن ال��ب��ل��دي��ن و���س��رورة 

زي�����ادة ال���ت���ع���اون ب���ن ال��ق��ط��اع��ن اخل��ا���س 

الأردين واللبناين.

وناق�س اللقاء بع�س الق�سايا التي ت�سهم 

يف ت��دع��ي��م ع���الق���ات ال��ب��ل��دي��ن ال��ت��ج��اري��ة، 

امل�سرك  ال�ستثمار  ت�سجيع  ومبقدمتها 

واإزالة املعيقات التي تواجه امل�ستثمرين.

وح�������س���ر ال���ل���ق���اء ن���ائ���ب رئ���ي�������س غ��رف��ة 

جتار  ونقيب  اخلطيب  نبيل  ع��م��ان  جت���ارة 

ابو  �سعدي  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��ار  وم�����س��دري 

حماد.

 االنباط - سبأ السكر 

الربع  خالل  البطالة  معدل  انخف�س 

الأول من العام احلايل مبعدل 2ر2 نقطة 

بنف�س  مقارنة  باملائة    22.8 اىل  لي�سل 

ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي وب��ان��خ��ف��ا���س 

مقداره 5ر0 نقطة مئوية عن الربع

الرابع من العام املا�سي وفقا للتقرير 

ال�����س��ادر ع��ن دائ���رة الح�����س��اءات  الربعي 

العامة.

م��ع��دل  ب���ل���غ  ال���ت���ق���ري���ر  •  وح�������س���ب 
ال���ب���ط���ال���ة ب����ن ال����ذك����ور ل������ذات ال���ف���رة 

ل���الإن���اث،    )%31.5( م��ق��اب��ل   )%20.5(

بانخفا�س بن الذكور مبقدار 3.7 نقطة 

مئوية وارت��ف��اع ب��ن الن���اث مب��ق��دار3.0 

من  الأول  بالربع  مقارنة  مئوية  نقطة 

املا�سي.  العام 

للربع  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل  ومب��ق��ارن��ة   •
الأول م��ن ال��ع��ام احل���ايل ب��ال��رب��ع ال��راب��ع 

م��ع��دل  اأّن  ي��ت�����س��ح  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام  م����ن 

ال��ذك��ور مب��ق��دار  ب��ن  انخف�س  ال��ب��ط��ال��ة 

الإن���اث  ب��ن  0.9 نقطة م��ئ��وي��ة، وارت��ف��اع 

مبقدار 0.8 نقطة مئوية..

معدل  فان  التقرير  املتعطلون:ووفق 

البطالة كان مرتفعاً بن حملة ال�سهادات 

اجلامعية الأفراد الذين يحملون موؤهل 

قوة  على  مق�سوماً  ف��اأع��ل��ى  ب��ك��ال��وري��و���س 

بلغ  حيث  العلمي(،  املوؤهل  لنف�س  العمل 

التعليمية  ب��امل�����س��ت��وي��ات  م��ق��ارن��ة   %26.6

الأخرى..

52.3% من  اأن  اإىل  النتائج   • واأ�سارت 

اإجمايل املتعطلن هم من حملة ال�سهادة 

الثانوية فاأعلى، واأن 47.1% من اإجمايل 

التعليمية  م��وؤه��الت��ه��م  ك��ان��ت  املتعطلن 

اأقل من الثانوي..

ح�سب  املتعطلن  ن�سبة  وت��ب��اي��ن��ت   •
بلغت  حيث  واجلن�س  التعليمي  امل�ستوى 

ن�����س��ب��ة امل��ت��ع��ط��ل��ن ال����ذك����ور م����ن ح��م��ل��ة 

م��ق��اب��ل   %24.6 ف��اأع��ل��ى  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

78.7% لالإناث.

ال�سباب  ب��ن  البطالة  م��ع��دل  وب��ل��غ   • 

 %47.7 �سنة   24-15 ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  يف 

للمجموع )44.2% للذكور مقابل %63.9 

لالإناث(

جل  �سحُ امل��ح��اف��ظ��ات  م�����س��ت��وى   • وع��ل��ى 

املفرق  للبطالة يف حمافظة  اأعلى معدل 

م��ع��دل  واأدن��������ى   ،%28.7 ب��ل��غ��ت  ب��ن�����س��ب��ة 

بن�سبة  ال���زرق���اء  حم��اف��ظ��ة  يف  ل��ل��ب��ط��ال��ة 

بلغت 2ر 19 باملائة . 

جمموع  م��ن  امل�ستغلن  ن�سبة  وبلغت 

ال�سكان 15 �سنة فاكرث 7ر25 باملائة تركز 

ف  ال��ذك��ور  امل�ستغلن  م��ن  ب��امل��ائ��ة  4ر59 

يالفئة العمرية 20 اىل 39 يف حن بلغت 

الن�سبة 3ر60 لالناث .

ممن  امل�ستغليم  م��ن  ال��ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت 

الثانونية  من  اقل  التعليمية  موؤهالتهم 

العامة 7ر8 باملائة و9ر40 باملائة اعلى من 

غالبية  ان  النتائج  اظهرت  كما  الثانوية 

م�����س��ت��خ��دم��ون  ب��امل��ائ��ة  9ر86  امل�����س��ت��غ��ل��ن 

ب��امل��ائ��ة  ل���ل���ذك���ور م��ق��اب��ل 2ر95  ب����اج����ر   

لالناث . 

وا�سحاً  ت��ف��اوت��اً  النتائج  واأظ��ه��رت   •
يف ت����وزي����ع ق�����وة ال���ع���م���ل وف�����ق امل�����س��ت��وى 

 %59.2 اأن  ح��ي��ث  واجل���ن�������س،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

م��ن جم��م��وع ق���وة ال��ع��م��ل ال���ذك���ور ك��ان��ت 

ال��ث��ان��وي��ة  دون  التعليمية  م�����س��ت��وي��ات��ه��م 

من   %71.2 واأن  ل��الإن��اث   %11.1 مقابل 

جم���م���وع ق����وة ال��ع��م��ل م���ن الإن�������اث ك��ان 

فاأعلى  بكالوريو�س  التعليمي  م�ستواهّن 

مقارنة مع 24.7% بن الذكور.

الإقت�سادية  امل�ساركة  معدل  وبلغ   •
ال�سكان  اإىل  من�سوبة  العمل  )قوة  املنقح 

للذكور   %53.2(  %33.2 فاأكرث(  �سنة   15

مقابل 13.7% لالإناث(، للربع الأول من 

العام احلايل مقارنة مع %34.5 )%54.8 

14.0% لالإناث(، مقارنة بذات  للذكور و 

الفرة من العام املا�سي ..

ي�ستمل  العمل  قوة  م�سح  اأن  اإىل   ي�سار 

موزعة  اأ�سرة   16556 حجمها  عينة  على 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ممثلة 

اأن  ك��م��ا  وامل��ح��اف��ظ��ات  وال���ري���ف  للح�سر 

كل  منت�سف  يف  ينفذ  العمل  ق��وة  م�سح 

ربع من ال�سنة ويقدم بيانات تعك�س واقع 

ال��رب��ع ك��ام��اًل )ك���ان���ون ال���ث���اين، ���س��ب��اط، 

بحث  اإذا  فيما  الفرد  ���س��وؤال  ويتم  اذار(، 

ال�سابقة  اأ�سابيع  الأربعة  خالل  عمل  عن 

التو�سيات  ح�����س��ب  وذل���ك  امل��ق��اب��ل��ة  ل��ي��وم 

الدولية املعتمدة يف الأردن

 الحاج توفيق يدعو لتشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك

 انخفاض معدل البطالة خالل الربع االول بمعدل 2ر2 نقطة 

الثالثاء   21 /6/ 2022 

 المقاولين تعقد محاضرات تعريفية العضائها الجدد
االنباط- عامن

ع��ق��دت ن��ق��اب��ة امل��ق��اول��ن اأول امل��ح��ا���س��رات 

من �سل�سلة املحا�سرات ال�سبوعية التي �سيتم 

المتحان  م���واد  حم���اور  ���س��رح  لغاية  عقدها 

قطاع  يف  العمل  ج��اه��زي��ة  بامتحان  املعتمدة 

املقاولت.

واأكد نقيب املقاولن فوؤاد الدويري، حر�س 

النقابة الدائم على �سمعة منت�سبيها وكفاءتهم 

ومعنية  حري�سة  النقابة  ان  مبينا  املهنية، 

باملحافظة عن مقدرات الوطن واجنازاته من 

خالل اع��داد وتاأهيل املقاولن ومتكينهم من 

امتالك املقدرات والإمكانات والتدريب للعمل 

يف هذا القطاع الهام.

وا�سار اىل ان من م�سوؤولية النقابة العمل 

على رفع �سوية املهنة علميا وعمليا من خالل 

امل�ساهمة يف تدريب املقاولن اجلدد واعطائهم 

ال�سليم  ال��ع��م��ل  متطلبات  و���س��رح  امل��ع��ل��وم��ات 

العقود  عليهم  تفر�سه  مبا  اللتزام  و�سرورة 

الزمالء  مع  والتعاون  والقوانن  واملوا�سفات 

والع�ساء ال�سابقن.

امتحان  برنامج  ط���ورت  النقابة  اأن  واأك���د 

امتحان  يف  دورات  باعطاء  بالبدء  اجلاهزية، 

ا�سبوع  كل  يف  �ساعات  ث��الث  بواقع  اجلاهزية 

�سبت،  ي��وم  ك��ل  على �سكل حم��ا���س��رات تعطى 

ب��ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن اي م�����س��ج��ل ل��الم��ت��ح��ان من 

ثالث  الق���ل  على  ح�سوره  �سريطة  تقدميه 

حما�سرات مبواد المتحان املختلفة، و�سيتم 

عقد الم��ت��ح��ان��ات ك��ل 45 ي��وم��ا ب���دل م��ن كل 

ا�سبوعن.

وب����ن ال����دوي����ري ان ام��ت��ح��ان اجل��اه��زي��ة 

تبداأ  ا�سا�سية،  حم���اور  خم�سة  ح��ول  يتمحور 

بالتعريف بالنقابة واهدافها وغاياتها ودورها 

وال��الزم��ة  ال�سحيحة  الت�سريعات  اي��ج��اد  يف 

ل�سبط القطاع والعمل فيه.

املقاولة  ،عقد  الثاين عن  املحور  ويتحدث 

املقاول  العالقة بن  ال��ذي ينظم  العقد  وه��و 

وامل���ال���ك ل��ل��م�����س��روع وامل��ه��ن��د���س امل�����س��رف على 

تنفيذه.

كما يتطرق الربنامج اإىل التحكيم وف�س 

اخل��الف��ات وه��و امل��ح��ور ال���ذي ي�سمن حقوق 

جميع اطراف العقد دون اللجوء اىل املحاكم، 

اإىل  بالإ�سافة  يعترب ق�ساء خا�سا،  ان��ه  حيث 

ادارة امل�ساريع الهند�سية الذي يتم فيه معرفة 

م���وارده  وادارة  امل�����س��روع  تنفيذ  م��راح��ل  ادارة 

مثل الت�سعري والتوريد والعمالة وذلك بطرق 

علمية، ومعرفة قانون البناء الوطني وكودات 

البناء حيث ان هذا املحور هو �سمان لتنفيذ 

امل�ساريع �سمن ا�س�س وك��ودات علمية معتمدة 

من قبل الدولة.

وقال الدويري، اإن اجتياز هذا المتحان ما 

هو ال بداية مرحلة جديدة فيها ال�سهل وفيها 

ال�سعب حيث ان القطاع مير حاليا مبرحلة 

بامل�ساريع  وقلة  بالتمويل  �سعف  م��ن  �سعبة 

الرا�سمالية املطروحة.

ولفت اىل �سرورة توخي احليطة والدقة 

عند ت�سعري العطاءات والقيام بتنفيذ امل�ساريع، 

و����س���رورة الل���ت���زام ب��ق��ان��ون ال��ب��ن��اء ال��وط��ن��ي 

والنظمة املعتمدة.

من  الأردين  امل����ق����اولت  ق���ط���اع  ان  وب����ن 

ال��ع��رب��ي��ة تنظيما واإع�����دادا  ال��ق��ط��اع��ات  اك���رث 

واأنظمة  وت�سريعات  قوانن  من  يت�سمن  مبا 

وم���راج���ع ت��ع��اق��ب ع��ل��ى اع���داده���ا اج���ي���ال من 

الأردن  ب��ات  حيث  واخل���رباء،  املهند�سن  كبار 

واملقاولت  العقود  وا�سع يف جمال  بيت خربة 

والعمل الهند�سي.

 الضمان تدعو المغتربين المشتركين 
اختياريًا لتسديد المستحقات المالية

االنباط- عامن

دع����ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

الج����ت����م����اع����ي امل����غ����رب����ن امل�������س���رك���ن 

ال���س��ت��ف��ادة  اإىل  ب��ال�����س��م��ان  اخ���ت���ي���اري���اً 

ل��ل��خ��دم��ات  “العلمي  ان�������س���م���ام  م����ن 

ت���ق���دمي  يف  ل����ه����ا  ك�������س���ري���ك  املالية” 

م��ن   ”Daman Pay“ خ���دم���ة 

الذكية  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  تطبيقه  خ��الل 

ل��ت�����س��دي��د امل�����س��ت��ح��ق��ات امل��ال��ي��ة امل��رت��ب��ة 

ر�سوم  اأّي��ة  ترتيب  دون  ا�سراكهم  على 

اإ�سافية على عملية ال�سداد.

�سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 

ام�����س الث��ن��ن، اأن���ه ب��اإم��ك��ان ال��راغ��ب��ن 

ت��ط��ب��ي��ق  ه�������ذه اخل�����دم�����ة ت���م���ي���ل  يف 

ال��ذك��ي��ة،  ه��وات��ف��ه��م  ع��ل��ى  “العلمي” 
بهم  خا�س  ح�ساب  ا�ستحداث  ث��م  وم��ن 

ب��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ب��ي��ان��ات امل��ط��ل��وب��ة، ث���م طلب 

 )MoneyGram( حوالة  اإر�سال 

من خالل اأي وكيل بكافة اأنحاء العامل 

بقيمة املبلغ املراد ت�سديده.

ن��وع  اإىل ����س���رورة اخ��ت��ي��ار  واأ�����س����ارت 

ثم  موؤ�س�سات”  اأو  “اأفرادا  ال��دف��ع��ة 

ال�����س��غ��ط ع��ل��ى اأي��ق��ون��ة اإر����س���ال ال��دف��ع��ة 

ذل��ك  وب��ع��د  ال���دف���ع،  وا���س��ت��ك��م��ال عملية 

البيانات  م��ن  بالتحقق  النظام  �سيقوم 

املوؤ�س�سة  لدى  فوراً  ال�سراك  وت�سديد 

و�ست�سل  الجتماعي،  لل�سمان  العامة 

ت�سديد  ت��ف��ي��د  ن�سية  ر���س��ال��ة  امل�����س��رك 

امل�ستحق. املبلغ 

االنباط- عامن

 بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنين 

العالقات  والهر�سك،  البو�سنة  �سفارة  مع 

الق���ت�������س���ادي���ة ب����ن ال���ب���ل���دي���ن، والآف��������اق 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���ف���ر����س ال����س���ت���ث���م���اري���ة يف 

وتنمية  ال��واع��دة،  القت�سادية  القطاعات 

كال  م��ن  الأع��م��ال  جمتمعي  ب��ن  العالقات 

البلدين.

ووف����ق ب��ي��ان ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ام�����س الث��ن��ن، 

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ح���م���دي ال��ط��ب��اع 

البو�سنة  �سفري  الإدارة،  جمل�س  واأع�����س��اء 

مقر  يف  زيكو  ماتو  اململكة  لدى  والهر�سك 

ال�سفارة.

واأكد الطباع جهود اجلمعية احلثيثة يف 

والتجارية  القت�سادية  العالقات  توطيد 

وال�ستثمارية بن الأردن وباقي دول العامل 

وحر�سها الدائم على الرويج ال�ستثماري 

بهدف  املتاحة،  ال�ستثمارية  الفر�س  لأهم 

تويلها مل�ساريع ذات جدوى اقت�سادية.

ت��ع��زي��ز  رغ��ب��ة اجل��م��ع��ي��ة يف  اإىل  واأ�����س����ار 

الأردن  ب�����ن  الق����ت���������س����ادي����ة  ال����ع����الق����ات 

القطاعات  والهر�سك يف خمتلف  والبو�سنة 

امل�������س���رك  اله����ت����م����ام  ذات  الق���ت�������س���ادي���ة 

امل�سالح  ي��ح��ق��ق  ك��ال اجل��ان��ب��ن، مب��ا  ل���دى 

امل�سركة.

تتمتع  الأردن����ي����ة،  ال�����س��وق  اأن  واأو�����س����ح 

انفتاحه  امل���زاي���ا خ��ا���س��ة م��ع  ب��ال��ع��دي��د م��ن 

التفاقيات  م��ن  لعدد  وام��ت��الك��ه  ال��ت��ج��اري 

ال��دول  خمتلف  مع  جتمعه  التي  التجارية 

على امل�ستوى العربي والدويل.

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

ح���ج���م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سلع  م��ن  الت�سديرية  ال��ق��اع��دة  وت��ن��وي��ع 

واخل����دم����ات، ك���ون ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بن 

ك���ب���ري، ول  اإىل ح���د  م��ت��وا���س��ع  اجل���ان���ب���ن 

يعك�س اإمكانيات كال البلدين، يف ظل وجود 

العديد من الفر�س غري امل�ستغلة بعد.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د ال�������س���ف���ري ا����س���ت���ع���داد 

دفع  بهدف  اجلمعية  مع  للتعاون  ال�سفارة 

اآفاق  نحو  البلدين  بن  الثنائية  العالقات 

اأرح����ب، م�����س��رياً اإىل رغ��ب��ة رج���ال الأع��م��ال 

ال��ب��و���س��ن��ة وال��ه��ر���س��ك  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 

من  ل��ال���س��ت��ف��ادة  الأردن،  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 

مزاياه اجلاذبة لال�ستثمار.

واأع���������رب ع����ن رغ���ب���ت���ه يف زي��������ادة ح��ج��م 

ال��ب��و���س��ن��ة  الأردن������ي������ة يف  ال�����س����ت����ث����م����ارات 

والهر�سك، خا�سة واأنها متتلك العديد من 

ا�ستثمارية  مبزايا  تتمتع  التي  القطاعات 

كبرية يف خمتلف القطاعات.

واأ�����س����اد ال�����س��ف��ري مب�����س��ت��وى ال��ع��الق��ات 

العالقات  ت�سن  اأهمية  مبينا  الثنائية، 

حقيقية  فر�س  لوجود  خا�سة  القت�سادية 

ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رك ال��ت��ي مت��ك��ن م��ن زي���ادة 

حجم التبادل التجاري بن البلدين.

كال  احتياجات  درا�سة  اأهمية  اإىل  ولفت 

ذات  ال�ستثمار  ف��ر���س  وت��دي��د  ال�سوقن 

امل�سرك. الهتمام 

ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان ع����دداً م��ن امل��وا���س��ي��ع 

البلدين،  يف  الأع��م��ال  جمتمعي  تهم  ال��ت��ي 

موؤكدين �سرورة التعاون امل�سرك يف تبادل 

زيارات الوفود التجارية، وتنظيم منتديات 

الأع���م���ال وامل���ع���ار����س ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ف��ر���س 

القت�سادية املتوفرة لدى الطرفن.

اأه��م��ي��ة تكثيف اجل��ه��ود  واأك���د اجل��ان��ب��ان 

لتو�سيع اآفاق عالقات البلدين القت�سادية 

مب�����ا ي���ن���ع���ك�������س اإي�����ج�����اب�����ا ع����ل����ى ال����ت����ع����اون 

والقت�سادي. ال�ستثماري 

وب����ل����غ ح���ج���م ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري ب��ن 

مليون   2.4 قيمته  م��ا   2021 ع��ام  البلدين 

منها  ال�������س���ادرات  ���س��ك��ل��ت  اأم���ريك���ي،  دولر 

امل��ن��ت��ج��ات  يف  ت���رك���زت  دولر  م��ل��ي��ون   1.6

ال�����س��ي��دلن��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا ���س��ك��ل��ت امل�����س��ت��وردات 

يف  ت��رك��زت  دولر  مليون   0.797 قيمته  م��ا 

منتجات الألبان واملنتجات الكيميائية غري 

الع�سوية.

 جمعية رجال األعمال تبحث العالقات االقتصادية مع البوسنة والهرسك

 انطالق فعاليات منتدى قطر االقتصادي بمشاركة االردن
االنباط- الدوحة

ام�س الثنن،  الدوحة  انطلقت يف 

ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى ق��ط��ر الق��ت�����س��ادي 

يف ن�����س��خ��ت��ه ال���ث���ان���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م��ع 

بلومبريغ، مب�ساركة الأردن.

اأمري  ويعقد املنتدى الذي افتتحه 

قطر، ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، 

ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة اأي�����ام ت���ت ���س��ع��ار 

التعايف  معادلة  يف  امل�ساواة  “تقيق 
الأردن  وميثل  العاملي”،  القت�سادي 

املهند�س  ال�ستثمار  وزير  املنتدى،  يف 

خريي عمرو.

و�سيلتقي عمرو على هام�س اأعمال 

امل��ن��ت��دى، ع����ددا م���ن روؤ����س���اء ال��وف��ود 

امل�����س��وؤول��ن و�سناع  وك��ب��ار  امل�����س��ارك��ة، 

ال�سركات. القرار وم�سوؤويل 

ويح�سر املنتدى عدد من الروؤ�ساء 

ال�����دول، واأك�����رث م���ن 500 من  وق�����ادة 

ال���ع���امل، فيما  ق�����ادة الأع����م����ال ح����ول 

 75 اأكرث من  املتحدثن  ت�سمل قائمة 

رئي�سيا. متحدثا 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل��ل��م��ن��ت��دى ال��ي��وم، 

�ست�سلط ن�سخة هذا العام من املنتدى 

ال�����س��وء ع��ل��ى ع���دد م���ن امل��و���س��وع��ات 

تقيق  بينها  من  العاملية  والق�سايا 

امل�ساواة يف معادلة التعايف القت�سادي 

العاملي على املدى الطويل، وم�ستقبل 

الأ������س�����واق ال��ع��امل��ي��ة واآف�������اق ال��ع��ومل��ة، 

العاملية،  التوريد  �سال�سل  دعم  و�سبل 

وال���ت���ح���ولت ال���ت���ي ي�����س��ه��ده��ا ق��ط��اع 

واآليات  الأخ�سر،  والقت�ساد  الطاقة 

احلد من النبعاثات الكربونية.

املنتدى،  يف  امل�ساركون  يناق�س  كما 

املعتمدة  القت�سادية  ال�سراتيجيات 

لتنويع م�سادر الدخل، ومبا ي�سهم يف 

احلد من التغريات املناخية والق�ساء 

ع��ل��ى ال��ف��ق��ر، واحل�����د م���ن ال��ت�����س��خ��م 

ال�ستثمار  وف��ر���س  البيئة،  وح��م��اي��ة 

ال���ري���ا����س���ة، وال����س���ت���ع���داد  يف ق���ط���اع 

ل���س��ت�����س��اف��ة ب���ط���ول���ة ك����اأ�����س ال���ع���امل 

امل�ستقبل،  تكنولوجيا  واآف���اق   ،2022

الإفريقية  القارة  نه�سة  دع��م  و�سبل 

يف القرن 21.

ك��م��ا ي��ب��ح��ث امل��ن��ت��دى ال��ع��دي��د من 

ع��امل  يف  “القيادة  م��ث��ل  ال��ق�����س��اي��ا 

و”التكنولوجيا  الوباء”  ب��ع��د  م���ا 

م�ستدام”  و”عامل  املتقدمة” 

وال�ستثمار” و”تدفقات  و”الأ�سواق 

و”امل�ستهلك  والتجارة”  ال���ط���اق���ة 

و”عامل  الريا�سة”  املتغري” و”قوة 

اأكرث �سمول”.

ان منتدى قطر  اىل  البيان  وا�سار 

الق���ت�������س���ادي ي���وف���ر م��ن�����س��ة م��ه��م��ة 

كوجهة  قطر  على  ال�����س��وء  لت�سليط 

امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل،  ا����س���ت���ث���م���اري���ة يف 

واحل����واف����ز وال���ف���ر����س ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ورواد  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ال��ت��ي 

العاملية  ال�سركات  وك��ربى  الأع��م��ال، 

ال��ن��ف��ط��ي��ة وذات  غ���ري  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

امل�سافة. القيمة 

املنتدى،  يف  امل�ساركون  و�سيعر�س 

يف  اإحرازها  مت  التي  التطورات  لآخر 

التنموية  امل�����س��روع��ات  تنفيذ  جم���ال 

روؤي��ة  تقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ك��ربى، 

ق��ط��ر ال��وط��ن��ي��ة، والإجن��������ازات ال��ت��ي 

ل�ست�سافة  ا���س��ت��ع��دادا  تقيقها  مت 

بطولة كاأ�س العامل قطر 2022.

ك����م����ا ي���ف�������س���ح امل�����ن�����ت�����دى امل����ج����ال 

ت��ك��ري�����س  ل���ع���ر����س ج����ه����ود ق���ط���ر يف 

الل���ت���زام ب��ال��ن��ظ��ام ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي 

انفتاحها  وتعزيز  الأط����راف،  متعدد 

التعاون  اأوا�سر  القت�سادي، وتوطيد 

مع خمتلف ال�سركاء التجارين حول 

العامل.

املنتدى  يف  امل�ساركن  ان  وا���س��اف، 

م���ن ق����ادة الأع���م���ال وروؤ�����س����اء ال���دول 

من  �سيبحثون  ال�سيا�سات،  و�سانعي 

اأف�سل ال�سبل  خالل جل�سات حوارية، 

يف  اإحلاحا  الأك��رث  التحديات  ملعاجلة 

العامل.

وكانت الن�سخة الأوىل من منتدى 

ق���ط���ر الق����ت���������س����ادي، ع���ق���دت خ���الل 

الفرة من 21 اإىل 23 حزيران 2021، 

مب�����س��ارك��ة اأك���رث م��ن 2500 م��ن ق��ادة 

الأع��م��ال وروؤ����س���اء ال���دول م��ن جميع 

م��ت��ح��دث، من  ال���ع���امل، و100  اأن���ح���اء 

ب��ي��ن��ه��م اأ����س���وات م���وؤث���رة يف جم���الت 

الأع����م����ال وامل���������س����ارف وال�����س��ي��ا���س��ات 

القت�سادية.
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الدويل
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االنباط-وكاالت

���س��ه��دت ب���ل���دات ال����داخ����ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

العديد  املا�سية  �ساعة  ال���24  خ��ال  املحتل 

ل�سبان،  وامل��اح��ق��ة  االع���ت���داء  ح����وادث  م��ن 

ع��ل��ى ي���د امل�����س��ت��وط��ن��ن وق�����وات االح���ت���ال 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي، ف��ي��م��ا ال ت����زال ه���ذه ال��ق��وات 

حت��ت��ج��ز ع�������س���رات ال�������س���ب���ان م���ن���ذ اأح������داث 

االأق�سى اإىل اليوم

االحتال  حمكمة  م��ددت  قلن�سوة  ففي 

من   10 حتى  بحا�ش  قتيبة  ال�ساب  اعتقال 

مت��وز/ي��ول��ي��و ال���ق���ادم وذل���ك ب��ع��د اع��ت��ق��ال��ه 

حملة  خ��ال  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  خ��ال 

 450 ع��ن  يزيد  م��ا  التي طالت  االع��ت��ق��االت 

املبارك امل�سجد االأق�سى  فل�سطينياً من 

قتيبة  ال�ساب  اأن  حملية  م�سادر  وذكرت 

رم�سان  �سهر  خ��ال  باالأق�سى  ي�سلي  ك��ان 

6 من  اإىل جانب  واعتقلته قوات االحتال 

اأب���ن���اء م��دي��ن��ة ق��ل��ن�����س��وة، ح��ي��ث اأف����رج عنهم 

وبقي قتيبة يف االعتقال حتى االآن

م��ددت  االإ�سرائيلية  املحكمة  اأن  واأك���دت 

التواجد  بتهمة  م��رات  ع��دة  قتيبة  اعتقال 

اأنه خال  اإىل  م�سرية  االأق�سى،  امل�سجد  يف 

االأي�����ام ال��ق��ادم��ة ي��ج��ب اأن ي��ل��ت��ق��ي حم��ام��ي 

قد  ال��ذي  �سلوك  �سابط  م��ع  قتيبة  ال�ساب 

يحدد له مدة للحب�ش املنزيل

ه���ذا وق����ررت حم��ك��م��ة االح��ت��ال فر�ش 

ال�سبان  على عدد من  واإقامة جربية  قيود 

ب�����اأم ال���ف���ح���م، مم���ن ك���ان���وا م��ع��ت��ق��ل��ن م��ن��ذ 

�سراحهم  اإط��اق  مقابل  االأق�سى،  اأح���داث 

ال�سجون من 

ياأتي ذلك يف ظل ا�ستمرار اعتقال قوات 

رم�سان  �سهر  منذ  ال�سبان  مئات  االحتال 

املا�سي على خلفية اأحداث امل�سجد االأق�سى 

والت�سدي للعدوان عليه

تعنت وحماكمات خماِلفة

واأك���د امل��ح��ام��ي خ��ال��د زب��ارق��ة يف حديث 

ال�������س���ب���اب  م����ئ����ات  اأن  “�سفا”  ل����وك����ال����ة 

ي��ت��ع��ر���س��ون مل��ح��اك��م��ات غ��ري ق��ان��ون��ي��ة، على 

خلفية اأحداث االأق�سى االأخرية

واأف��������اد زب����ارق����ة ب������اأن ن���ي���اب���ة االح���ت���ال 

ت���ع���ر����ش ع���ل���ى م��ع��ظ��م ق�������رارات االإف������راج 

ال���������س����ادرة ع����ن امل����ح����اك����م، وي����ت����م مت���دي���د 

اعتقالهم مراًرا، وهو خمالف للقانون

و�سدد على اأن عدد منهم مل يتم توجيه 

اأخرين  ُيحاكم  فيما  �سدهم،  اتهام  لوائح 

اإلقاء  بتهمة  غريهم،  على  اأحكام  و�سدرت 

حجارة وبزعم “امل�ساركة يف اأعمال �سغب”، 

ع��ل��ى  ل���ل���ع���دوان  ال��ت�����س��دي  اإىل  اإ�����س����ارة  يف 

املا�سي االأق�سى برم�سان 

متطرفون  اعتدى  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

جمهولون على �سائق حافلة يف بلدة ب�سمة 

راأ�سه، دون  واأ�سابوه يف  طبعون يف اجلليل، 

اأن تت�سح تفا�سيل اأخرى للحادث من قبل 

�سرطة االحتال

�سقيقتن  ع��ل��ى  م�ستوطن  اع��ت��دى  ك��م��ا 

م���ن ب��ل��دة دي���ر االأ����س���د يف ال���داخ���ل ده�����ًس��ا، 

يف  الفل�سطيني  العلم  رفعهما  خلفية  على 

مظاهرة �سد االحتال وجرائمه ُنظمت يف 

اأبيب” “تل 
����س���رط���ة  اأن  اإىل  االإ����������س���������ارة  جت��������در 

�سكاوى  م��ع  ب��ج��دي��ة  تتعامل  ال  االح��ت��ال 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن ب���ال���داخ���ل م���ن اع���ت���داءات 

وج���رائ���م امل�����س��ت��وط��ن��ن، وال���ت���ي ت�����س��اع��دت 

العام  مبايو  الكرامة  هبة  منذ  كبري  ب�سكل 

املن�سرم وحتى اليوم

وك����ان����ت ت���ق���اري���ر ع����ربي����ة ن�������س���رت ق��ب��ل 

���س��ك��اوى  م���ن   %75 اأن  ع���ن  ك�����س��ف��ت  ي��وم��ن 

الفل�سطينين �سد �سرطة االحتال خال 

ه��ب��ة  اأح�������داث  2021 وخ���ا����س���ة خ����ال  ع����ام 

موؤ�س�سة  نفت  فيما  اإغاقها،  مت  الكرامة، 

واأك��دت  الن�سبة،  بالداخل  احلقوقية  ميان 

اأنه مت اإغاق 97% منها

 إحدهما مرتبطة بإيران.. إسرائيل تطلق فرضيتين 
تفسران إطالق صافرات اإلنذار األخير

االنباط-وكاالت

و����س���ع���ت ال�����س��ل��ط��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ف��ر���س��ي��ت��ن حل���ادث ان��ط��اق ���س��اف��رات 

االإن��ذار يوم االأح��د يف القد�ش واإي��ات، 

ك���اذب  اإن�������ذار  اإىل  اإح���داه���م���ا  اأرج���ع���ت���ه 

ب��وج��ود ه��ج��وم ���س��ي��رباين اإي����راين على 

املدينتن

وف����ي����م����ا اأف������������ادت اإذاع������������ة اجل���ي�������ش 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي، ب�����اأن ت��ف��ع��ي��ل ���س��اف��رات 

االإن��ذار يوم االأح��د يف القد�ش واإي��ات، 

ب��وج��ود هجوم  ك��اذب  اإن���ذار  ب�سبب  ك��ان 

����س���ي���رباين اإي���������راين ع���ل���ى امل���دي���ن���ت���ن، 

االإ�سرائيلية  الوطنية  املديرية  ا�ستبهت 

ه��ج��وم��ا  اأن  يف  ال�������س���ي���رباين  ل����اأم����ن 

 ، النظام  يف  عطل  وراء  ك��ان  اإلكرونيا 

اأكدته  اإن اللجنة  وهو االأمر الذي قيل 

ب��ع��د وق����ت ق�����س��ري م���ن ن�����س��ر ال��ت��ق��ري��ر 

االأويل

ال�سلطات  اأن  اجلي�ش  اإذاع��ة  وذك��رت 

باتخاذ  تعليمات  لها  اأ�سدرت  املخت�سة 

اإج����راءات وق��ائ��ي��ة �سد ال��ت��ه��دي��دات، يف 

ح���ن اأن ن��ائ��ب رئ��ي�����ش اأرك�����ان اجل��ي�����ش 

الكني�ست  وع�سو  ال�سابق،  االإ�سرائيلي 

�سدد   ، يائري غوالن عن حزب مريت�ش 

مل���ح���اوالت  ت�����س��ت��ع��د  اإ����س���رائ���ي���ل  اأن  ع��ل��ى 

 ، اإل��ك��رون��ي��ة  هجمات  لتنفيذ  اإي��ران��ي��ة 

يتم  اأن��ه مل  اإىل  ال�سياق  ه��ذا  م�سريا يف 

اخراق نظام االنذار لكنه مقلق للغاية 

اإذا ك��ان ه��ن��اك خ��رق،  اأن��ه  ، و���س��دد على 

فيجب اإغاقه على الفور

وك���ان ���س��م��ع دوي ���س��ف��ارات االإن����ذار 

القد�ش،  يف  االأح��د  يوم  ال�ساعة  لقرابة 

ويف اإيات يف اجلنوب، ب�سبب ما و�سف 

الرغم  االإن��ذار، على  باأنه خلل يف نظام 

من اأن ال�سبب ال يزال جمهوال

المستشفيات  من  تطلب  اإلسرائيلية  الصحة   
فتح أقسام كورونا مجدًدا

االنباط-وكاالت

االإ�سرائيلية  ال�سحة  وزارة  دع��ت 

االإث����ن����ن امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اال����س���ت���ع���داد 

الإع���������ادة ف���ت���ح اأق���������س����ام ك�����ورون�����ا م��ع 

االأيام  خال  االإ�سابات  اأع��داد  ارتفاع 

االأخرية

ي���اأت���ي ذل����ك م���ع اك��ت�����س��اف اإ���س��اب��ة 

10،200 اإ�سابة جديدة ، فيما تتخوف 

���س��ل��ط��ات االح����ت����ال م����ن ا���س��ت��م��رار 

االرتفاع يف اال�سابات يف ظل احلديث 

عن موجة جديدة للجائحة

 على خلفية أحداث األقصى...للشهر الثاني.. مالحقات وتلفيق 
تهم وتواصل اعتداءات المستوطنين بالداخل

 إسرائيل..المعارضة تعتزم طرح مشروع »حّل الكنيست« إذا ضمنت وجود »أغلبية«

االنباط-وكاالت

حمجبة  الجئة  اأول  ب��امي��ان،  فاتيما  اأ�سبحت 

تفوز مبقعد يف جمل�ش ال�سيوخ يف تاريخ اأ�سراليا، 

وه���ي م��ن اأ���س��ول اأف��غ��ان��ي��ة، ك��ان��ت ق��د ق��دم��ت اإىل 

اأ�سقائها،  من  و3  والديها  رفقة  الجئة  اأ�سراليا 

وفق ما ذكرته وكالة االأنا�سول، االإثنن 20 يونيو/

حزيران 2022. 

نيوز”  اإ�������ش  ب����ي  “�سي  ���س��ب��ك��ة  ذك������رت  ف��ي��م��ا 

اأن ب��امي��ان ف���ازت باملقعد  االأ���س��رال��ي��ة، االإث���ن���ن، 

اأ�سراليا الغربية يف  ال�ساد�ش واالأخ��ري عن والية 

جمل�ش ال�سيوخ، لتكون بذلك اأول الجئة اأفغانية 

ترتدي احلجاب يف جمل�ش ال�سيوخ االأ�سرايل.

من جهتها، عربت باميان عن �سعادتها بالفوز، 

وكتبت على في�سبوك: “فزنا! اأنا فخورة باإعان 

عن  ال�����س��ي��وخ  جمل�ش  لع�سوية  ر���س��م��ي��اً  ان��ت��خ��اب��ي 

اأ�سراليا الغربية”. واأ�سافت: “�سكراً لكم جميعاً 

على حبكم ودعمكم”.

م���ن ج��ه��ت��ه، ه��ن��اأ رئ��ي�����ش ال������وزراء االأ����س���رايل 

اأنطوين األبانيز، باميان على فوزها. وكتب رئي�ش 

الوزراء على توير: “مربوك ال�سيناتور باميان”.

ب���دوره، ق��ال باتريك ج��ورم��ان، م�ساعد رئي�ش 

ال�����وزراء، اإن���ه ف��خ��ور ب���اأن متثل فاتيما والي��ت��ه يف 

جمل�ش ال�����س��ي��وخ. وك��ت��ب ج���ورم���ان ع��ل��ى ت��وي��ر: 

“ال�سيناتور املنتخب باميان، م�سلمة اأ�سرالية من 
اأ�سول ثقافية تعود الأفغان�ستان”.

ياأتي ذلك بعد اأن اختار رئي�ش الوزراء األبانيز، 

ي��ون��ي��و/ح��زي��ران اجل����اري، الأول مرة  ب��داي��ة �سهر 

يف ت��اري��خ اأ���س��رال��ي��ا، وزي��ري��ن اث��ن��ن م�سلمن يف 

حكومته.

اإذ عن رئي�ش احلكومة اأنتوين األبانيز 23 وزيراً 

ب���7 وزي����رات يف حكومة  ن�����س��اء، م��ق��ارن��ة  بينهم 10 

وزير  واأ�سبح  الليربالية.  �سكوت موري�سون  �سلفه 

علي،  اآن  ال�سباب  ووزي����رة  هو�سيك  اإد  ال�سناعة 

االحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة  يف  م�سلمن  وزي���ري���ن  اأول 

االأ�سرالية، وذلك يف مرا�سم بالعا�سمة كانبريا.

كما اأ�سبحت ليندا ب��ورين، التي كانت ترتدي 

ال�سكان  م��ن  ام����راأة  اأول  الكنغر،  جلد  م��ن  ع��ب��اءة 

االأ���س��ل��ي��ن ت��ت��وىل وزارة ال�����س��ك��ان االأ���س��ل��ي��ن يف 

مارل�ش  ريت�سارد  ال��وزاري  الت�سكيل  و�سم  الباد. 

ال��ذي ت��وىل حقيبة الدفاع،  ال���وزراء،  نائب رئي�ش 

ت��وىل من�سب وزير  ال��ذي  اإىل جانب بيني ووجن، 

اخلارجية.

األ��ب��ان��ي��ز ق��د ق���ال يف وق���ت �سابق اإن حزب  ك���ان 

العمال �سيحكم منفرداً بعد ح�سوله على 77 مقعداً 

يف جمل�ش النواب املوؤلف من 151 مقعداً؛ ما ي�سمح 

امل�ستقلن  دع��م  دون  اأغلبية  حكومة  بت�سكيل  ل��ه 

واخل�سر الذين يركزون على ق�سايا املناخ

أمريكي: قاتل »شيرين«  أول محجبة داخل البرلمان األسترالي.. دخلت البالد الجئة فأصبحت عضوًا بمجلس الشيوخ  تحقيق 
جندي من نخبة االحتالل

االنباط-وكاالت

اأكد حتقيق جديد اأجرته 

“نيويورك تاميز”  �سحيفة 

 )New York Times(

االأمريكية اأن الر�سا�سة التي 

اأبو عاقلة  قتلت الزميلة �سريين 

اأطلقها جندي من قوات النخبة 

االإ�سرائيلية، يف اأثناء عدم 

اأي م�سلحن فل�سطينين  وجود 

باملكان

وقال التحقيق اإنَّ االأدلة 

توؤكد اإطاق 16 ر�سا�سة 

من موقع قوات االحتال، 

وهو ما يتعار�ش مع الرواية 

االإ�سرائيلية، يف حن اأكدت 

االأدلة عدم وجود اأي م�سلحن 

املكان  فل�سطينين بالقرب من 

الذي قتلت فيه الزميلة �سريين

االأمريكية  ال�سحيفة  واأ�سارت 

اإىل اأن الر�سا�سة التي قتلت 

طلقت من 
ُ
اأ الزميلة �سريين 

املوقع الذي كانت توجد فيه 

االإ�سرائيلية الع�سكرية  القافلة 

وكانت �سبكة اجلزيرة قد ن�سرت 

التي اغتيلت  �سورة للر�سا�سة 

بها الزميلة �سريين اأبو عاقلة، 

وقال حتقيق اأجرته ال�سبكة اإن 

الر�سا�سة انطلقت من بندقية 

)M4( ”4من طراز “اإم

واأ�سار التحقيق اإىل اأن 

الر�سا�سة كانت من عيار 5.56 

ملم التي ت�ستخدمها قوات 

االحتال، مو�سحا اأنَّ ت�سوها 

اأ�ساب الر�سا�سة بعد دخولها 

راأ�ش �سريين وارتطامها 

باخلوذة التي كانت ترتديها

واأظهر التحقيق اإعادة حماكاة 

تقنية ثاثية  با�ستخدام 

االأبعاد ملعرفة املزيد عن نوع 

وعيارها  امل�ستخدمة،  الر�سا�سة 

الناري، ونوع البنادق املحتمل 

ا�ستخدامها الإطاق هذا النوع 

الر�سا�ش من 

وا�ستند حتليل اجلزيرة اإىل 

اآراء خرباء ع�سكرين، ويو�سح 

امل�ستخدمة  الر�سا�سة  اأن 

يف اغتيال �سريين من النوع 

اخلارق للدروع

االنباط-وكاالت

التي  الفرن�سية،  الربملانية  االنتخابات  حملت 

الكثري   ،2022 يونيو/حزيران   19 االأح��د  اأج��ري��ت 

من املفاجاآت يف نتائجها، من بينها انتخاب عاملة 

النظافة ال�سابقة، را�سيل كيكي، نائبة يف الربملان 

الفرن�سي.

وحققت  ال��ي�����س��ار،  حت��ال��ف  اإىل  را���س��ي��ل  تنتمي 

فوزاً الفتاً على وزيرة الريا�سة ال�سابقة، روغزانا  

ال��رئ��ي�����ش الفرن�سي  م��ار���س��ي��ن��ن��و، م��ر���س��ح��ة ح���زب 

اإميانويل ماكرون. 

ب��ذل��ك اأ���س��ب��ح��ت را���س��ي��ل، ال��ب��ال��غ��ة م��ن العمر 

ال��ربمل��ان  اإىل  ت�سل  نظافة  عاملة  اأول  ع��ام��اً،   48

)اجلمعية الوطنية( يف فرن�سا.

هذه ال�سيدة التي ولدت يف �ساحل العاج، كانت 

فنادق  يف  نظافة  عاملة  ع��دة  ل�سنوات  عملت  ق��د 

قناة  ملا ذكرته  باري�ش، وفقاً  الفرن�سية  بالعا�سمة 

اأن  اإىل  اأ���س��ارت  ال��ت��ي  الفرن�سية،   ”24 “فران�ش 
له  لي�ش  “الطموح  مقولة  عليها  تنطبق  را�سيل 

ح������دود«.  را���س��ي��ل ُع��رف��ت ب��اع��ت��ب��اره��ا ال�سخ�سية 

التي كانت وراء االإ�سراب التاريخي الذي نظمته 

يوليو/ “اإبي�ش” من  فندق  النظافة يف  عامات 

متوز 2019 اإىل مايو/اأيار 2022، وهو اأطول اإ�سراب 

�سهدته فرن�سا يف هذا القطاع. 

اآن��ذاك،  رفعت را�سيل وزم��اوؤه��ا ع��دة مطالب 

العمل،  �ساعات  وتقلي�ش  االأج���ور،  رف��ع  بينها  من 

كدفع  اأخ���رى،  حقوقاً  العامات  منح  عن  ف�سًا 

ن�سف ثمن وجبات الغذاء وبطاقة املوا�سات من 

ِقبل ال�سركة.

متيزت را�سيل باأنها للمرة االأوىل تدخل عامل 

ال�سيا�سة واالنتخابات الربملانية، وكانت قد حظيت 

اأن مت االإع��ان عن  ب�سعبية بن الفرن�سين منذ 

تر�سحها، وقبل اأن ت�سل اإىل فرن�سا، مل تكن ال�سيدة 

تفكر يف الدخول بطريق الن�سال ال�سيا�سي. 

كانت را�سيل �سابة خجولة، وعندما كان عمرها 

وال��دت��ه��ا،  ف��ق��دت  ل��ه��زة عندما  تعر�ست  ع��ام��اً   12

واأ�سبحت تهتم باإخوتها االأربعة يف �ساحل العاج. 

االنقاب  بعد  اأن��ه  اإىل   ”24 “فران�ش  ُت�سري 

 ،1999 ع��ام  العاج  �ساحل  �سهدته  ال��ذي  الع�سكري 

يف  وعملت  ب��اري�����ش،  العا�سمة  اإىل  را���س��ي��ل  ج���اءت 

املراكز  البداية، مثل بائعة يف  قطاعات عديدة يف 

التجارية وم�ساعدة للم�سنن. 

عانت را�سيل خال عملها يف فندق “اإبي�ش”؛ 

حيث كانت تقوم بتنظيف وجتهيز اأكرث من اأربعن 

غرفة كل يوم، مقابل راتب ال يتعدى 1300 يورو 

واال�ستغال  بالظلم  ل�سعورها  ونتيجة  �سهرياً، 

حتركت رفقة اآخرين لتنفيذ اإ�سراب كانت له نتائج 

اإيجابية، من بينها زيادة الرواتب. 

يف ت�����س��ري��ح��ات ���س��اب��ق��ة ل���ه���ا، ق���ال���ت را���س��ي��ل 

اأن تدخل  “مل تكن تفكر ول��و ي��وم��اً واح����داً  اإن��ه��ا 

ممثلة  ت�سبح  اأن  منها  بحثاً  ال�سيا�سي،  امل��ع��رك 

للفرن�سين، واأن تدافع عن م�ساحلهم وحقوقهم 

يف اجلمعية الوطنية الفرن�سية املقبلة يف حال فازت 

باالنتخابات«.

كانت را�سيل قد تلقت عرو�ساً من ِقبل اأحزاب 

ال�سعبي”  “االحتاد  يف  تنخرط  اأن  قبل  ك��ث��رية، 

“فران�ش  الإذاع����ة  وق��ال��ت  ميلن�سون،  ق��ي��ادة  حت��ت 

اأنفو”: “عندما اقرحوا علّي الفكرة، قلت لهم ال 

اأعرف كيف اأمار�ش ال�سيا�سة وال اأ�ستطيع حتى اأن 

اأفرق بن النائب املنتخب واملناوب«.

من بن الق�سايا التي تريد الدفاع عنها را�سيل، 

االأح��ي��اء  يف  �سيما  ال  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة  ق�سية 

“كان  ابنها  اأن  تعترب  فهي  وال��ف��ق��رية،  ال�سعبية 

يتمكن  مل  لكنه  مهند�ساً  يكون  اأن  املفر�ش  من 

من ذلك، واليوم يقوم باإي�سال الوجبات الغذائية 

ال�سريعة اإىل الزبائن ويرف�ش العودة اإىل مقاعد 

الدرا�سة«.

ال تخجل را�سيل من كونها عملت يف التنظيف، 

“ال  اإم” اإن��ه��ا  اإف  “بي  لقناة  ت�سريح  يف  وق��ال��ت 

ب�سفتها  لها  االإع����ام  و�سائل  تقدمي  م��ن  تنزعج 

عاملة نظافة يف فندق«.

الفرن�سية  الربملانية  االنتخابات  اأن  اإىل  ُي�سار 

�سهدت خ�سارة الرئي�ش الفرن�سي اإميانويل ماكرون 

االأرق���ام  واأظ��ه��رت  ال��ربمل��ان،  املطلقة يف  لاأغلبية 

النهائية ال�سادرة عن وزارة الداخلية الفرن�سية اأن 

مع�سكر ماكرون املنتمي لتيار الو�سط ح�سل على 

االنتخابات  يف   577 اأ���س��ل  م��ن  فقط،  مقعداً   245

االأغلبية  على  احل�����س��ول  يتطلب  اإذ  ال��ربمل��ان��ي��ة؛ 

املطلقة احل�سول على 289 مقعداً، وفقاً ملا اأوردته 

وكالة رويرز.

املفاجاأة االأخرى التي حملتها النتائج، حتقيق 

امل��ت��ط��رف،  اليميني  الوطني”  “التجمع  ح���زب 

ب��زع��ام��ة م��اري��ن ل���وب���ان، ان��ت�����س��اراً ت��اري��خ��ي��اً بعد 

اأولية  تقديرات  ح�سب  مقعداً،   89 على  ح�سوله 

اأوردتها حمطة “فران�ش 24″، وهي نتيجة مل 

ي�سبق اأن حققها هذا احلزب منذ تاأ�سي�سه يف مطلع 

�سبعينيات القرن املا�سي.

أول عاملة نظافة ُتنتخب بالبرلمان الفرنسي.. قصة راشيل اليتيمة التي تغلبت على ظروفها وهزمت وزيرة

االنباط-وكاالت

 ت��ع��ت��زم امل��ع��ار���س��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ط��رح 

م���������س����روع ق����ان����ون حل������ّل ال���ك���ن���ي�������س���ت، غ��د 

االأرب����ع����اء، ول��ك��ن ب�����س��رط ���س��م��ان اأغ��ل��ب��ي��ة 

ل�ساحله برملانية 

وقالت هيئة البث العربية يوم االإثنن: 

القانون  م�سروع  ط��رح  املعار�سة  “تنوي 
االأربعاء،  غد  بعد  الكني�ست،  بحّل  اخلا�ش 

ميينا  ح��زب  ع��ن  النائب  اأن  لها  ات�سح  اإذا 

نري اأورباخ �سيدعمه”

“تريد  اأ�سافت:  اأورب��اخ،  اإىل  اإ�سارة  ويف 

وعدم  عليه،  ال�سغوط  ممار�سة  املعار�سة 

يف  قرر  اإذا  الكني�ست  حلّل  الفر�سة  تفويت 

اللحظة االخرية دعم حّله”

اأورب����اخ ال  اأن  ت��ب��ن  اإذا  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت��ت 

الكني�ست،  ح��ّل  ق��ان��ون  م�سروع  دع��م  ينوي 

القانون  م�سروع  �ست�سحب  املعار�سة  ف��اإن 

الت�سويت من 

“ميينا”  حل��زب  ينتمي  نائب  واأورب���اخ، 

ال����ذي ي��ت��زع��م��ه رئ��ي�����ش ال��������وزراء، ن��ف��ت��ايل 

بينيت

وط��ب��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون االإ���س��رائ��ي��ل��ي، ف��اإن��ه يف 

ح����ال ع����دم ح�����س��ول م�������س���روع ق���ان���ون ح��ّل 

بالت�سويت  امل��ط��ل��وب��ة  االأغ��ل��ب��ي��ة  الكني�ست 

فاإنه ال ميكن طرحه  التمهيدية،  بالقراءة 

اأ���س��ه��ر ع��ل��ى �سقوط  جم���ددا ق��ب��ل م���رور 6 

الت�سويت

اأ�سبوعن  ق��ب��ل  تفكر  امل��ع��ار���س��ة  وك��ان��ت 

ب��ط��رح م�����س��روع ال��ق��ان��ون ل��ل��ت�����س��وي��ت، ثم 

ت���راج���ع���ت ب���ال���ل���ح���ظ���ات االأخ��������رية خ�����س��ي��ة 

�سقوطه

ال����ق����ان����ون،  م���������س����روع  ح������ال جن������اح  ويف 

حتديد  يجري  ف��اإن��ه  املطلوبة،  ب��ال��ق��راءات 

وزي��ر  وي��راأ���ش  م��ب��ك��رة،  م��وع��د النتخابات 

ت�سيري  ي��ائ��ري الب��ي��د ح��ك��وم��ة  اخل���ارج���ي���ة 

اأع����م����ال، ح��ت��ى ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة، 

ح�����س��ب��م��ا ي��ن�����ش ات���ف���اق ت�����س��ك��ي��ل االئ��ت��اف 

احلايل

وحاليا، فاإن لدى احلكومة االإ�سرائيلية 

60 مقعدا بالكني�ست، يف مقابل عدد م�سابه 

املقاعد للمعار�سة من 

ويف ح����ال ���س��م��ن��ت امل��ع��ار���س��ة ت�����س��وي��ت 

اأورب�����اخ ل�����س��ال��ح م�����س��روع ال��ق��ان��ون، ف��اإن��ه��ا 

التمهيدية،  ب��ال��ق��راءة  مت��ري��ره  �ست�سمن 

قبل عر�سه للت�سويت يف 3 قراءات اإ�سافية

اأ�سارت،  ولكن القناة “12” االإ�سرائيلية 

م�ساء االأحد، اإىل اأن اأورباخ، اأمهل احلكومة 

اأ���س��ب��وع��ا اإ���س��اف��ي��ا ل��ت��م��ري��ر ق��ان��ون مت��دي��د 

اأنظمة الطوارئ، يف ال�سفة الغربية

وال���ق���ان���ون ال����ذي اأق�����ره ال��ك��ن��ي�����س��ت ع��ام 

يعامل  �سنوات   5 كل  متديده  ويتم   ،1967

معاملة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  يف  امل�ستوطنن 

اإ�سرائيل املواطنن يف 

ف�سلت  قد  االإ�سرائيلية  احلكومة  وكانت 

ال�سهر من متديد  �سابق، من هذا  يف وقت 

قانون اأنظمة الطوارئ

وقالت هيئة البث العربية يوم االإثنن: 

احل��ك��وم��ة االأ���س��ب��وع اجل���اري  ت��ط��رح  “لن 
���ا م�������س���روع ق����ان����ون مت���دي���د اأن��ظ��م��ة  اأي�������سً

ال���ط���وارئ ل��ل��ت�����س��وي��ت ع��ل��ي��ه، ب�����س��ب��ب ع��دم 

االأغلبية” توفر 

وينتهي مفعول قانون اأنظمة الطوارئ، 

نهاية ال�سهر اجلاري

ال���ق���ان���ون  ط������رح  م����وع����د  ي���ت�������س���ح  ومل 

ب���ه احل��ك��وم��ة  اأو م���ا ���س��ت��ق��وم  ل��ل��ت�����س��وي��ت، 

االإ�سرائيلية يف حال انتهاء مفعول القانون 

دون متديده
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االنباط-وكاالت

ح���ذر رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ق��د���س والأق�����ص��ى 

اأب��و  اأح��م��د  النائب  الت�صريعي،  املجل�س  يف 

ح��ل��ب��ي��ة م���ن اأن احل��ف��ري��ات حت���ت امل�����ص��ج��د 

على  حقيقيا  خطرا  ت�صكل  باتت  الأق�صى 

م�صتقبله

“املركز الفل�صطيني  ويف  ت�صريح و�صل 

���ص��ق��ط��ت  “حجارة  اأن  اأك������د  لالإعالم” 

امل�صجد  م�����ص��ل��ى  اجل��ن��وب��ي يف  ال�����ص��ور  م���ن 

�صّببتها حفريات  الأق�صى؛ نتيجة ت�صققات 

الأموية،  الق�صور  اأ�صفل منطقة  الحتالل 

واملمتدة اإىل نحو 800 مرت بني عني �صلوان 

وحائط الرباق«

املتوا�صلة  “النتهاكات  يقول:  وم�صى 

ب��ح��ق امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى، وم���ا ي��ح��دث من 

ان����ه����ي����ارات يف ����ص���اح���ات���ه ب��ف��ع��ل ح��ف��ري��ات 

حقيقًيا،  خطًرا  متثل  امل�صتمرة،  الحتالل 

يف ظل عدم �صماح الحتالل باأي ترميمات«

“مالحقة  اإىل  ح���ل���ب���ي���ة  اأب��������و  ودع��������ا 

يف  �صده  ق�صايا  ورف��ع  قانونًيا،  الح��ت��الل 

ع��دوان��ه  على  وجت��رمي��ه  ال��دول��ي��ة،  املحاكم 

���ص��د امل�����ص��ج��د الأق�������ص���ى، وا���ص��ت��م��رار حفر 

الأنفاق التي تهدد امل�صجد الأق�صى ب�صورة 

حقيقية” وفق تعبريه

اأ���ص��ف��ل  ح��دث��ت  “انهيارات  اأن  واأو����ص���ح 

امل���ق���د����ص���ي���ني يف ح��ي  امل����واط����ن����ني  م����ن����ازل 

امل�صجد  �صاحات  ويف  الب�صتان  وحي  �صلوان 

الحتالل  “تنفيذ  اإىل  م�صرًيا  الأق�صى”، 

اأ�صفل  امتدت من  �صابق،  حفريات، يف وقت 

اجلدار الغربي باجتاه ال�صمال، و�صوًل اإىل 

اأ�صفل باب املغاربة وحائط الرباق«

ال����ق����د�����س  “جلنة  رئ����ي���������س  وط������ال������ب 

اإج�����راءات  ب�”اتخاذ  الأردن  والأق�صى” 

على  الأردنية  الو�صاية  اأ�صا�س  على  فاعلة 

“املنظمات  داع����ًي����ا  الأق�صى”،  امل�����ص��ج��د 

وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال���دول���ي���ة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى وق��ف 

امل�صجد،  الع���ت���داءات واحل��ف��ري��ات يف  ه��ذه 

وال�����ص��غ��ط ع��ل��ى الح��ت��الل م��ن اأج���ل وق��ف 

العدوانية« �صيا�صاته 

واأظ�����ه�����رت �����ص����ور، اخل��م��ي�����س امل���ا����ص���ي، 

لل�صور  ال��داخ��ل��ي��ة  الأح���ج���ار  اأح���د  ���ص��ق��وط 

اجل���ن���وب���ي ل��ل��م�����ص��ج��د الأق�������ص���ى امل����ب����ارك، 

الأق�صى  مب�صلى  املعروفة  الت�صوية  داخ��ل 

ال���ق���دمي، م���ن اأع���ل���ى امل���ح���راب امل���وج���ود يف 

امل�����ص��ل��ى، وه���ي ن��ق��ط��ة ت��ق��ع اأ���ص��ف��ل حم��راب 

القبلي )تقريًبا( اجلامع 

اأن  اإىل  فل�صطينيون  خمت�صون  واأ���ص��ار 

���ص��ق��وط ه����ذا احل���ج���ر ي���اأت���ي ب��ع��د ���ص��ن��وات 

م���ن م��ن��ع ���ص��ل��ط��ات الح����ت����الل ل���الأوق���اف 

اأ���ص��وار  ترميم  م��ن  القد�س  يف  الإ���ص��الم��ي��ة 

امل�������ص���ج���د الأق���������ص����ى امل������ب������ارك، وب����ال����ذات 

الت�صويات اجلنوبية املطلة على 

اأن احل��ف��ري��ات يف  واأ����ص���اف امل��خ��ت�����ص��ون 

غري  “بوترية  م�صتمرة  اجلنوبية  املنطقة 

من  كثري  يف  اأ�صواتها  وُت�صمع  م�صبوقة”، 

“الأق�صى”،  ت�صويات  داخ��ل  من  الأح��ي��ان 

بني  الغربية  اجلنوبية  الت�صوية  �صيما  ول 

اجلامع القبلي واملتحف الإ�صالمي

وكان ال�صيخ عكرمة �صربي، قد قال اإن 

احلفريات التي تقوم بها �صلطات الحتالل 

املبا�صر  ال�صبب  هي  الأق�صى  امل�صجد  اأ�صفل 

الت�صققات، معرًبا عن خ�صيته من  حلدوث 

ت���وؤدي ه��ذه احل��ف��ري��ات لإحل���اق ال�صرر  اأن 

الأق�صى امل�صجد  باأ�صا�صات 

واأ�صاف: “ل �صك اأنه نتيجة احلفريات، 

للم�صجد  الرئي�صية  الأ���ص��ا���ص��ات  اأ�صبحت 

امل�صجد  لنهيار  ي��وؤدي  قد  وه��ذا  مك�صوفة، 

ل �صمح اهلل«

من  الأ���ص��ا���ص��ي  ال���ه���دف  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

اآث����ار  ع���ن  “البحث  ه���و  احل���ف���ري���ات  ه����ذه 

الآن  تعود لليهود، ولكنهم مل يجدوا حتى 

اليهودي  التاريخ  يخ�س  حجر  اأو  اآث��ار  اأي 

اجلارية  الوا�صعة  احلفريات  رغم  القدمي، 

منذ احتالل املدينة عام 1967«

��ا  واأ����ص���اف ����ص���ربي، ال����ذي ي�����ص��غ��ل اأي�����صً

م��ن�����ص��ب رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة الإ����ص���الم���ي���ة يف 

احل���ف���ري���ات  م����ع  “بالتوازي  ال����ق����د�����س،: 

الحتالل  �صلطات  جتريها  التي  ال�صاملة 

امل�صجد  اأ�صفل  ذلك  كلها مبا يف  املنطقة  يف 

من  الفل�صطينيني  متنع  فاإنها  وحميطه، 

الدخول اإليه بذرائع واهية«

االنباط-وكاالت

الكاتب الربيطاين نايل غاردنيري  راأى 

اأن الوليات املتحدة دخلت يف عهد الرئي�س 

الفو�صى  م��ن  ب��اي��دن حالة  الأم��ري��ك��ي ج��و 

ال��ك��ارث��ي��ة ح��ي��ث ب����داأ اق��ت�����ص��اده��ا م��رح��ل��ة 

ال�������ص���ق���وط احل�����ر ب����اجت����اه م���ت�������ص���ارع ن��ح��و 

الركود ال�صامل ودفعت ال�صغوط املتزايدة 

ال��ن��اخ��ب��ني الأم��ري��ك��ي��ني اإىل الب��ت��ع��اد عن 

احلزب الدميقراطي مع اقرتاب انتخابات 

للكونغر�س الن�صفي  التجديد 

دي���ل���ي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�������ص���رت���ه  م����ق����ال  ويف 

)ع�صر  عنوان  حتت  الربيطانية  تلغراف 

اأ�صار  احل��ر(  والعامل  للغرب  كارثة  بايدن 

تدهورت  ب��اي��دن  �صعبية  اأن  اإىل  غاردنيري 

ب�صكل كبري بني الناخبني الأمريكيني وهو 

املتتالية  ال���راأي  ا�صتطالعات  اأظهرته  م��ا 

لكن هذا الرتاجع مل يقت�صر على الداخل 

الأم���ريك���ي ف��ال��ك��ث��ريون يف ال���غ���رب اأي�����ص��اً 

لالأمل  بايدن خميبة  اإدارة  اأن  يرون  باتوا 

واأن اأمريكا يف حالة تدهور مذهل

املتحدة  الوليات  اأن  غاردنيري  واأو�صح 

الآن يف م�صار انحدار حر فالقت�صاد يتجه 

نحو الركود مع معدلت الت�صخم املرتفعة 

وال���زي���ادة ال�����ص��اروخ��ي��ة يف اأ���ص��ع��ار ال��وق��ود 

وال�����ص��ل��ع ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة وه���ب���وط اأ����ص���واق 

الأ�صهم الذي ميحو تريليونات الدولرات 

من �صناديق التقاعد الأمريكية

امل�����ص��ك��الت  اأن  اإىل  غ���اردن���ي���ري  ول���ف���ت 

على  ت��ق��ت�����ص��ر  ل  الأم���ري���ك���ي  ال����داخ����ل  يف 

الق��ت�����ص��اد ب��ل اأرخ����ت ب��ظ��الل��ه��ا ال�����ص��وداء 

ع���ل���ى اجل����ان����ب الج���ت���م���اع���ي م����ع زي�����ادة 

ال���ه���ج���رة غ����ري ال�����ص��رع��ي��ة ع����رب احل�����دود 

اجل��ن��وب��ي��ة وارت��ف��اع م��ع��دلت اجل��رمي��ة يف 

منذ  امل�صتويات  اأعلى  اإىل  الأمريكية  املدن 

ع�صرات ال�صنني واأ�صبحت الفو�صى وعدم 

توؤرق  م�صكلة  اأخرى  القانون مرة  احرتام 

الأمريكي الناخب 

اأنه  اأثبت  بايدن  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���ص��ار 

اأن حزبه الدميقراطي  كارثة كرئي�س كما 

واإدارت����ه  ال��رئ��ي�����س  ب���اأن  ي�صعر  ب���داأ  نف�صه 

مي����ث����ل����ون ع����ب����ئ����اً ع����ل����ى ق�����اع�����دة احل�����زب 

الن���ت���خ���اب���ي���ة وه������ذا م����ا ب��ي��ن��ت��ه ���ص��ح��ي��ف��ة 

نيويورك تاميز موؤخراً يف مقال لها حيث 

داخل  من  متزايدة  انتقادات  عن  حتدثت 

قيادة  على  بايدن  بقدرة  وت�صكيك  احلزب 

ال��دمي��ق��راط��ي��ني يف ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ة 

الأمريكية عام 2024

ال�صابق  اجل��م��ه��ورى  ال�����ص��ي��ن��ات��ور  وك���ان 

اأ�صواأ  باأنه  تيد هاريف و�صف بايدن موؤخراً 

رئي�س للوليات املتحدة يف القرن احلادي 

اجل��م��ه��وري��ني  اأن  اإىل  لف���ت���اً  وال��ع�����ص��ري��ن 

لديهم هذا العام فر�صة لهزميته

وت�����ص��اع��دت ال��ت��وق��ع��ات ب�����ص��اأن اح��ت��م��ال 

يقوده  الذي  الدميقراطي  احلزب  فقدان 

ب���اي���دن ل��الغ��ل��ب��ي��ة ف���ى جم��ل�����ص��ي ال���ن���واب 

وال�صيوخ وخا�صة عقب اإعالن الحتياطي 

ال��ف��ي��درايل الأم��ري��ك��ي م���وؤخ���راً ع��ن اأك��رب 

ثالثني  نحو  منذ  الفائدة  �صعر  يف  زي��ادة 

عاماً

 كيف يستغل المستوطنون زيارة بايدن
 في شرعنة المزيد من البؤر االستيطانية؟

االنباط-وكاالت

دفعت زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن 

)الداخل  املنطقة  اإىل  املقبل  ال�صهر  املرتقبة 

وال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ت��ني(، اجل��م��اع��ات 

ال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة وامل��ت��ط��رف��ني ال��ي��ه��ود ل��رف��ع 

وترية هجمتهم ال�صتيطانية على مزيد من 

الأرا�صي الفل�صطينية يف ال�صفة والقد�س

اليهود  املتطرفون  امل�صتوطنون  وي�صعى 

حتقيق  اإىل  ال���ك���ب���رية  ه��ج��م��ت��ه��م  وراء  م���ن 

ال�صتيطانية  ال���ب���وؤر  ���ص��رع��ن��ة  يف  اأه��داف��ه��م 

وحتويلها اإىل م�صتوطنات

ويخطط كبار قادة امل�صتوطنات يف ال�صفة 

والإدارة  الأبي�س  البيت  اإح���راج  اإىل  املحتلة 

الأم���ريك���ي���ة م���ن خ����الل زي������ارة ب���اي���دن اإىل 

املنطقة املقرر منت�صف متوز )يوليو( املقبل، 

وفق  ا�صتيطانية جديدة،  بوؤر   10 اإن�صاء  عرب 

و�صائل اإعالم عربية

ويخطط م�صوؤولون يف حركة ال�صتيطان 

ال�صفة املحتلة، مبا يف ذلك حركة نحال  يف 

ب��ق��ي��ادة دان��ي��ي��ال ف��اي�����س، وت�����ص��ف��ي ���ص��رب��اف، 

ل��ت��ن��ظ��ي��م ع�����ص��ر جم���م���وع���ات م���ن ال��ن�����ص��ط��اء 

جديدة  ا�صتيطانية  جتمعات  ع�صر  لإن�����ص��اء 

زي��ارة  ال�صفة خ��الل  ع��رب  رئي�صة  م��واق��ع  يف 

الرئي�س الأمريكي

اخلطة  اإن  ال�صتيطانية  احلركة  وقالت 

ُو����ص���ع���ت حت����ت م����زاع����م ال������رد ع���ل���ى اإب���ط���اء 

ب��وؤرة  �صفقة  تنفيذ  الإ�صرائيلية  احل��ك��وم��ة 

اأف���ي���ت���ار ، جت��ن��ب��اً ل��الح��ت��ك��اك م���ع ال���ولي���ات 

املتحدة خالل زيارة جو بايدن

ومب���وج���ب ات���ف���اق اأف���ي���ت���ار، ال�����ذي اأُع���ل���ن 

امل�صتوطنني  ع�����ص��رات  اأخ��ل��ى  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام 

�صبيح  جبل  على  ال�صتيطانية  اأفيتار  ب��وؤرة 

فدائي  هجوم  اإث��ر  اأُن�صئت  بعدما   ، طواعية 

فل�صطيني على املوقع

يف امل���ق���اب���ل، ت��ع��ه��دت ح��ك��وم��ة الح���ت���الل 

برئا�صة نفتايل بينت بتحويل املوقع، موقتاً، 

اإىل موقع جلي�س الحتالل، و�صرعنة البوؤرة، 

اأر���س  على  تبنى  اأنها  م�ّصاحون  زع��م  بعدما 

عربية مملوكة ملكية خا�صة

 E1 زي����ارة ب��اي��دن وال���ع���ودة اإىل خم��ط��ط

ال�صتيطاين

ياأتي  البوؤر ال�صتيطانية  ال�صعي ل�صرعنة 

الإ�صرائيلية  احل��رب  وزارة  عزم  على  اإ�صافة 

ع��ل��ى ب��ن��اء م�����ص��روع �صكني م��ث��ري ل��ل��ج��دل يف 

ب��ع��دم��ا  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����ص��ف��ة  م��ن��ط��ق��ة E1 يف 

�صهر  يف  اخل��ط��ة  الح��ت��الل  حكومة  �صحبت 

كانون الثاين )يناير( املا�صي، ب�صبب �صغوط 

لن  اأنها  بايدن  لإدارة  حينها  واأك��دت  دولية، 

مت�صي قدماً فيه

اأعمالها  ج���دول  امل��دن��ي��ة  الإدارة  ون�����ص��رت 

املقبل  )ي��ول��ي��و(  مت��وز   18 باجتماع  اخل��ا���س 

ملناق�صة العرتا�صات على امل�صاريع احلا�صلة 

ع��ل��ى امل���واف���ق���ة امل��ب��دئ��ي��ة، وك���ان���ا خمططني 

وح��دة   3412 م��ع��اً  وي�صمان   E1 منطقة  يف 

�صكنية، هما الوحيدان على جدول الأعمال

ومت����ت امل���واف���ق���ة ع��ل��ى م�����ص��روع E1 من 

ِقبل حكومة نتنياهو ال�صابقة عام 2012، ثم 

و�صط  تقريباً  �صنوات  ثمان  م��دة  تعليقه  مت 

�صغط دويل كبري

ومبوجب اخلطة، �صيتم بناء منازل �صرق 

ال�صفة  و���ص��ط  اأدوم���ي���م  معاليه  م�صتوطنة 

امل��ح��ت��ل��ة، م���ا ي�����وؤدي اإىل ت��ف��ك��ي��ك ال��ت��وا���ص��ل 

اجل����غ����رايف ب���ني الأح����ي����اء ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف 

وبيت  اهلل  رام  ومدينتي  ال�صرقية  ال��ق��د���س 

حلم الفل�صطينيتني

وق���ال م��دي��ر وح���دة م��راق��ب��ة ال�صتيطان 

امل�صتوطنني،  اإّن  اأري��ج �صهيل خليلة  يف معهد 

زي��ارة  ا�صتغالل  يحاولون  اأ�صكالهم،  بجميع 

ال�صتيطانية،  ال��ب��وؤر  ي�صرعنوا  ك��ي  ب��اي��دن، 

وب����������وؤرة اأف����ي����ت����ار م����ث����ال وا�����ص����ح مل����ح����اولت 

اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ال��ب��وؤر  �صرعنة  امل�صتوطنني 

م�صتوطنات

م�صدر  ل�صبكة  حديث  يف  خليلة،  واأ�صاف 

الإخبارية، اأنه قبل حوايل �صتة اأ�صابيع، كان 

ا�صتيطانية،  ب��وؤرة   30 �صرعنة حل��وايل  هناك 

بالكهرباء  مل��ده��ا  موافقة  اإع��ط��اء  مت  مبعنى 

منحها  وبالتايل  كاملة،  حتتية  وبنية  وامل��اء 

ميزانية خا�صة بها

وتابع: ُترجمت ال�صرعنة باإعطاء موافقة 

 ، اأميحاي  لبوؤرة  هيكلي  خمطط  على  اأولية 

اأ�صبحت  لأنها  م�صتوطنة،  اإىل  حتولت  التي 

يتم  ال�صبب  ول��ه��ذا  ك��ب��رية،  م�صاحات  ت�صم 

اإىل  لتحويلها  ال��ب��وؤر  ع��دد من  اأك��رب  �صرعنة 

م�صتوطنات

امل�صتوطنني  ا�صتغالل  اأن  خليلة  واعترب 

اأم���ر طبيعي لأن ع��دم ح��دوث  زي���ارة ب��اي��دن 

زي�����ارة ���ص��ي��وق��ع ح��ك��وم��ة الئ���ت���الف ال��ه�����ص��ة، 

يف  لل�صغط  منا�صب  الظرف  يكون  وبالتايل 

اجتاه �صرعنة البوؤر ال�صتيطانية يف املرحلة 

القادمة

املوقف الأمريكي اخلجول

من  الأم���ريك���ي���ة  الإدارة  م��وق��ف  وح����ول 

ال����ص���ت���ي���ط���ان، و����ص���ف اخل���ب���ري يف ����ص���وؤون 

امل����وق����ف  ع��������ودة  د. حم����م����د  ال�����ص����ت����ي����ط����ان 

الأمريكي باأّنه خجول، ولي�س حقيقياً يف ردع 

ال�صتيطان، ولذلك نحن ن�صتنتج من موقف 

اأكرب  برفع  الأمريكية  والإدارة  الكوجنر�س 

غو�س  ال�صتيطان  ب��داأت  ا�صتيطانية  منظمة 

ع��ن قائمة  ك��وه��ني  تراأ�صها  ال��ت��ي   ، اإمي��ون��ي��م 

الإرهاب الدولية بقرار اأمريكي، باأنه موقف 

داعم، واإن كان غري معلن

ل�صبكة م�صدر  ع��ودة، يف حديث  واأ���ص��اف 

الإخ���ب���اري���ة، اأن ه���ذا الأم����ر اأع��ط��ى م��وؤ���ص��را 

ال�صتيطانية،  احل��رك��ات  جلميع  ج��داً  مهما 

باأنه مهما فعلت �صتكون اأخرياً لديها فر�صة 

التقدم من دون اأي اعرتا�س اأو غ�صب دويل 

اأو اأمريكي

و���ص��ّدد ع���ودة ع��ل��ى اأن امل��وق��ف الأم��ريك��ي 

الإدان���ة  اإىل موقف  يرقى حتى  ول  خ��ج��ول، 

اأي موقف  اأخذ  الأق��ل،  اأو على  اأو ال�صتنكار، 

عملي من مو�صوع ال�صتيطان اإطالقاً

اإذا ن��ظ��رن��ا اإىل ك��ل امل��واق��ف  اأن���ه  واأو����ص���ح 

اخلارجية،  ووزارة  الرئا�صة  من  الأمريكية 

وغ����ريه����ا، جن����د اأّن����ه����م ي�����وؤك�����دون ع���ل���ى ح��ل 

���ص��رع��ي  ال���ص��ت��ي��ط��ان غ���ري  واأن  ال���دول���ت���ني، 

م�����ص��ت��وى  اإىل  ت���رق���ى  ل  خ���ج���ول���ة  ب��ك��ل��م��ات 

الإدان�����ة احل��ق��ي��ق��ي��ة، وال��ط��ل��ب ال��ر���ص��م��ي من 

بوقف  الإ�صرائيلية،  واحلكومة  امل�صتوطنني، 

ال�صتيطان

اإ�صارة مهمة جدا  ُيعطي  اأّن ذلك  واعترب 

واأن  تفعلوه،  ا�صتمروا مبا  باأن  للم�صتوطنني 

هذه احلكومة ال�صتيطانية يجب اأن ت�صتمر 

يف اأعمالها

وذكر عودة اأّن لدى الإ�صرائيليني حكومة 

احلركات  قوة جميع  بكل  تدعم  م�صتوطنني 

اأيام  قبل  كما حدث  ال�صتيطانية،  والأعمال 

من م�صادرة اأكرث من 200 دومن و�صمها اإىل 

اجلبل  على  القابعة  موريه  اآل��ون  م�صتوطنة 

الكبري �صرق مدينة نابل�س �صمال ال�صفة

واأ�صار اإىل اأن هذه الأعمال وغريها تعني 

ل  امل�صتوطنني  واأن  م�صتمر،  ال�صتيطان  اأن 

اأو تخفيف حدة  �صبيل وقف  باأحد يف  ياأبهوا 

ال�صتيطان، حتى واإّن مل يتبق لزيارة بايدن 

�صوى اأ�صابيع قليلة

اأم��ام  الفل�صطينيني  اأن  م��ن  ع��ودة  وح��ذر 

املناطق  اأن  وه��ي  الأن،  ج��داً،  كبرية  مع�صلة 

منطقة  اإىل  ما  يوماً  �صتتحول  )ج(  امل�صنفة 

حما�صرة باأ�صالك �صائكة يف املناطق امل�صماة 

على  �صاأنها  يف  �صينظر  )ب(  واملنطقة  )اأ(، 

اأن����ه����ا م��ن��ط��ق��ة م�������ص���رتك���ة ل��ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 

اأ�صبحت  التفاقات  كل  واأن  والإ�صرائيليني، 

يف مهب الريح وباتت لغية

الكربى  اإ���ص��رائ��ي��ل  ق�صية  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اأ�صبحت اليوم خمططا لها يف �صكل مدرو�س، 

منذ �صفقة القرن، التي مل تتخل عنها اإدارة 

بايدن اإطالقاً، بدليل عدم الإيفاء بوعودهم 

جتاه اإعادة فتح القن�صلية الأمريكية، واإعادة 

فتح مكاتب منظمة التحرير الفل�صطينية يف 

العا�صمة وا�صنطن

ا على مستقبله  تحذيرات.. الحفريات أسفل األقصى باتت تشكل خطرا حقيقًيّ

 كاتب بريطاني: إدارة بايدن أدخلت الواليات المتحدة في فوضى كارثية

االنباط-وكاالت

ي�����ص��ب��ح رج�����ل ح���رب  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م����ن 

اأول  ب��رتو  غو�صتافو  ال�����ص��اب��ق  ال��ع�����ص��اب��ات 

رئ��ي�����س ي�����ص��اري يف ت��اري��خ ك��ول��وم��ب��ي��ا، بعد 

ف������وزه يف ج���ول���ة الإع���������ادة ب��الن��ت��خ��اب��ات 

ال����رئ����ا�����ص����ي����ة، وف�����ق�����اً ل���ل���ن���ت���ائ���ج الأول�����ي�����ة 

لنتخابات يوم الأحد

اإن  البالد  يف  النتخابات  جلنة  وقالت 

بوغوتا،  للعا�صمة  ال�صابق  العمدة  ب��رتو، 

الأ������ص�����وات،  م����ن   % 49ر50  ع���ل���ى  ح�����ص��ل 

يف ح���ني ح�����ص��ل رج���ل الأع���م���ال امل��ح��اف��ظ 

رودولفو هرنانديز على 26ر47 %

وكتب الرئي�س احلايل اإيفان دوكي عرب 

بجو�صتافو  “ات�صلت  الأح���د  ي��وم  ت��وي��رت 

ب�صفته  له  التهنئة  تقدمي  اأجل  من  برتو 

الكولومبي« لل�صعب  املنتخب  الرئي�س 

خالل  الجتماع  على  “اتفقنا  واأ�صاف 

الأي�������ام امل��ق��ب��ل��ة ل���ب���دء ان���ت���ق���ال م��ن�����ص��ج��م 

و�صفاف« وموؤ�ص�صي 

ال�صابق  العمدة  هرينانديز،  واع���رتف 

مل��دي��ن��ة ب���وك���ارام���اجن���ا، ب��ال��ه��زمي��ة. وق���ال 

املواطنني  “غالبية  بالفيديو  ر���ص��ال��ة  يف 

ال���ذي���ن ���ص��وت��وا ال���ي���وم اخ����ت����اروا امل��ر���ص��ح 

“اأنا اأقبل النتيجة« الآخر”، م�صيفاً 

ويعد انتخاب برتو مبثابة املرة الأوىل 

مفاتيح  ع��ل��ى  ي�����ص��اري  فيها  يح�صل  ال��ت��ي 

ال��ق�����ص��ر ال��رئ��ا���ص��ي يف ال���دول���ة امل��ح��اف��ظ��ة 

الي�صارية  ال�صيا�صات  اأن  ح��ي��ث  ت��ق��ل��ي��دي��اً، 

لها �صمعة �صيئة طويلة الأمد ب�صبب عنف 

ال�صراع  غ��ذت  التي  الي�صارية  امليلي�صيات 

امل�صلح يف كولومبيا على مدى 52 عاماً

وق��������ال ب������رتو اإن��������ه ي���خ���ط���ط ل��ت��ع��زي��ز 

امل��وارد  ا�صتغالل  وكبح  البالد،  يف  ال�صالم 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ب��الد، وت��ع��زي��ز ال�����ص��ي��اح��ة، 

وزيادة ال�صرائب على ال�صركات الكربى

وت���ن�������ص���م الأف���ري���ق���ي���ة-ال���ك���ول���وم���ب���ي���ة 

ال���ن���ا����ص���ط���ة يف جم�����ال ح����ق����وق الإن�������ص���ان 

ب��رتو  اإىل  م���ارك���ي���ز،  ف��ران�����ص��ي��ا  وال��ب��ي��ئ��ة، 

املنتخب للرئي�س  نائبة  ب�صفتها 

التنقيب  ���ص��د  ح��م��ل��ة  م��ارك��ي��ز  وق�����ادت 

ال���ذه���ب يف منطقة  ع���ن  ال���ق���ان���وين  غ���ري 

املنطقة  ع��ان��ت  ب��ك��ول��وم��ب��ي��ا، ح��ي��ث  ك��اوك��ا 

الع�صابات،  ح��رب  عنف  من  خا�س  ب�صكل 

ب�صبب  بالقتل  ت��ه��دي��دات  ع��دة  تلقت  كما 

على  ح�����ص��ل��ت   ،2018 ع���ام  ويف  ن�����ص��اط��ه��ا. 

عن  امل��رم��وق��ة  البيئية  غ��ول��دم��ان  ج��ائ��زة 

حملتها

كولومبيا تنتخب غوستافو بترو كأول رئيس يساري

جديدة؟ حربا  لكالينينغراد«  ليتوانيا  »حصار  يشعل  هل 
االنباط-وكاالت

ق���������ال ال�����دب�����ل�����وم�����ا������ص�����ي ال���������ص����اب����ق، 

النقل  اإن ح�صار  اإي�صينكو،  رو�صتي�صالف 

ال�����ذي ف��ر���ص��ت��ه ل��ي��ت��وان��ي��ا ع��ل��ى م��دي��ن��ة 

�صببا  ي��ك��ون  ق��د  ال��رو���ص��ي��ة  كالينينغراد 

ل��ب��دء اأع���م���ال ع��دائ��ي��ة، لأن����ه ي��ح��د من 

و�صول رو�صيا اإىل اأرا�صيها

ج����اء ذل����ك يف م���ق���ال ل���ه ع��ل��ى م��وق��ع 

اإي�صينكو:  تابع  حيث  “اأوكرانيا.رو”، 
ان��ت��ح��اري، وذري���ع���ة ج��اه��زة  ق����رار  “اإنه 
ال��دويل  القانون  ي�صمن  حيث  للحرب. 

اإىل  اأي دول��ة  ب�صكل ل لب�س فيه و�صول 

اأرا�صيها املعزولة، ويتعامل مع اأي اإعاقة 

ملمار�صة هذا احلق كعدوان«

ليتوانيا  ت�صتغل  لإي�����ص��ي��ن��ك��و،  ووف��ق��ا 

منفذ  لديها  ي��زال  ل  رو�صيا  اأن  حقيقة 

ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��راد ع���ن ط��ري��ق  اإىل  ب���ح���ري 

ال��ب��ح��ر، وم���ع ذل���ك، ف���اإن ه���ذا ينظر له 

ال��دويل، حيث  انتهاك للقانون  اأنه  على 

يجب على الدولة احلفاظ على اإمكانية 

العبور الربي«

الحت���اد،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  وك���ان 

يف  �صرح  ق��د  كو�صات�صيف،  كون�صتانتني 

بذلك  تنتهك  ليتوانيا  ب��اأن  �صابق،  وق��ت 

عددا من الإجراءات القانونية الدولية، 

ال���ت���ي ت����وؤث����ر ع���ل���ى ال����ت����زام����ات الحت�����اد 

منطقة  على  ح�صارها  ببدء  الأوروب����ي، 

كالينينغراد

ك��م��ا ����ص���رح ع�����ص��و جم��ل�����س الحت����اد 

�صيادة  حماية  جلنة  ورئ��ي�����س  ال��رو���ص��ي، 

ال���دول���ة ب��امل��ج��ل�����س، اأن����دري����ه ك��ل��ي��م��وف، 

“تطيح  اإمن�������ا  ب����ذل����ك  ل���ي���ت���وان���ي���ا  ب�������اأن 

ك��دول��ة  ع��ل��ي��ه  جت��ل�����س  ال�����ذي  باملقعد” 

اأن  اإىل  م�����ص��ريا  الأوروب�������ي،  يف الحت�����اد 

احل�����ص��ار ال���ذي ت��ف��ر���ص��ه ل��ي��ت��وان��ي��ا على 

ي��ل��غ��ي ع�صوية  ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��راد،  م��ن��ط��ق��ة 

بالن�صلة  الأوروب����ي  الحت���اد  يف  ليتوانيا 

ل���رو����ص���ي���ا، وي��ج��ع��ل الحت������اد الأوروب�������ي 

وث��ائ��ق  م��ن  نف�صه  ه��و  “يتن�صل  ب��ذل��ك 

به”، ويف  ليتوانيا  ب�صاأن ع�صوية  رو�صيا 

ه���ذه احل���ال���ة ���ص��ي��ك��ون مل��و���ص��ك��و “حرية 

الت�صرف” لتخاذ اأي تدابري حلل هذه 

امل�صكلة

الليتوانية  احلديدية  ال�صكك  وكانت 

كالينينغراد،  يف  نظريتها  اأخ����ربت  ق��د 

17 يونيو اجلاري، باإنهاء عبور عدد من 

الب�صائع اخلا�صعة للعقوبات

االنباط-وكاالت

ب��ل��غ ع����دد ال���الج���ئ���ني ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 

يف ال��داخ��ل واخل����ارج، 6.4 م��ل��ي��ون لج��ئ 

مركز  بح�صب  املا�صي،  العام  نهاية  حتى 

الفل�صطيني الإح�صاء 

ويعاين الالجئون املهجرين ق�صراً من 

معي�صية  1948 من ظروف  عام  اأرا�صيهم 

حياتية  م��ق��وم��ات  مي��ت��ل��ك��ون  ول  ���ص��ع��ب��ة 

مالئمة

اأنه ي�صادف يوم 20 حزيران  ي�صار اإىل 

)ي���ون���ي���و( م���ن ك���ل ع�����ام، ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 

العامة  اجلمعية  اأقرته  ال��ذي  لالجئني، 

لالأمم املتحدة عام 2000

وي���خ�������ص�������س ه������ذا ال�����ي�����وم ل��ل��ت��ع��ري��ف 

ب��ق�����ص��ي��ة ال���الج���ئ���ني، وت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء 

ع��ل��ى م��ع��ان��ات��ه��م واح��ت��ي��اج��ات��ه��م، وب��ح��ث 

تزايد  ظل  يف  وم�صاعدتهم  دعمهم  �صبل 

الأزمات واأعداد الالجئني

الفل�صطينية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون�����ص��رت 

وف���ا ت��ق��ري��راً ع��رب م��وق��ع��ه��ا الإل���ك���رتوين 

وما  فل�صطني  نكبة  اأح���داث  اإن  فيه  ج��اء 

لل�صعب  ك��ربى  ماأ�صاة  تهجري  من  تالها 

ه��ذه  زال���ت  وم���ا  مثلته  مل��ا  الفل�صطيني، 

حيث  ع��رق��ي  تطهري  عملية  م��ن  النكبة 

واإح��الل  بكامله  �صعب  وط��رد  تدمري  مت 

ج��م��اع��ات واأف����راد م��ن �صتى ب��ق��اع ال��ع��امل 

األ��ف   800 ع��ن  ي��رب��و  م��ا  م��ك��ان��ه، وت�صريد 

اأ�صل  قراهم ومدنهم من  فل�صطيني من 

يف  يقيمون  كانوا  فل�صطيني  مليون   1.4

 1،300 يف   1948 عام  التاريخية  فل�صطني 

فل�صطينية ومدينة  قرية 

عدد  اإىل  بغالبيتهم  التهجري  وانتهى 

م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة امل����ج����اورة، اإ���ص��اف��ة 

ف�صاًل  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  اإىل 

ع���ن ال��ت��ه��ج��ري ال��داخ��ل��ي ل�����الآلف منهم 

ل�صيطرة  اأخ�صعت  التي  الأرا���ص��ي  داخ��ل 

الح����ت����الل الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ع�����ام ال��ن��ك��ب��ة، 

وم���ا ت��اله��ا ب��ع��د ط���رده���م م���ن م��ن��ازل��ه��م 

اأرا�صيهم وال�صتيالء على 

الإ�صرائيلي  الحتالل  �صيطر  وقالت، 

خ���الل م��رح��ل��ة ال��ن��ك��ب��ة ع��ل��ى 774 ق��ري��ة 

ومدينة فل�صطينية، حيث مت تدمري 531 

م��ن��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل وم���ا ت��ب��ق��ى مت اإخ�����ص��اع��ه 

رافق  وقد  وقوانينه،  الحتالل  كيان  اإىل 

الع�صابات  اقرتاف  هذه  التطهري  عملية 

بحق  جم���زرة   70 م��ن  اأك���رث  ال�صهيونية 

الفل�صطينيني، اأدت اإىل ا�صت�صهاد ما يزيد 

عن 15 األف فل�صطيني

ال����الج����ئ����ني  واق����������ع  ت����ف����ا�����ص����ي����ل  ويف 

الفل�صطينيني كتبت وفا الآتي:

اأ���ص��ارت ���ص��ج��الت وك��ال��ة الأون�����روا اإىل 

كانون  يف  امل�صجلني،  ال��الج��ئ��ني  ع��دد  اأن 

م��ل��ي��ون   6.4 ح����وايل   ،2020 ل��ع��ام  الأول 

يف  منهم   %28.4 يعي�س  فل�صطيني،  لجئ 

ال��غ��وث،  لوكالة  تابعا  ر�صميا  خميما   58

الأردن،  يف  خم��ي��م��ات   10 ب���واق���ع  ت���ت���وزع 

���ص��وري��ا، و12 خم��ي��م��ا يف  و9 خم��ي��م��ات يف 

لبنان، و19 خميماً يف ال�صفة الغربية، و8 

خميمات يف قطاع غزة

الأدن��ى  احل��د  التقديرات  ه��ذه  ومتثل 

باعتبار  الفل�صطينيني،  الالجئني  لعدد 

اإذ ل  م�����ص��ج��ل��ني،  غ����ري  وج������ود لج���ئ���ني 

ي�����ص��م��ل ه����ذا ال���ع���دد م���ن مت ت�����ص��ري��ده��م 

حتى   1949 ع��ام  بعد  الفل�صطينيني  م��ن 

ع�صية حرب حزيران 1967 ح�صب تعريف 

اأي�صا الفل�صطينيني  الأونروا ، ول ي�صمل 

 1967 ع��ام  ترحيلهم  مت  اأو  رحلوا  الذين 

يكونوا  مل  وال��ذي��ن  احل���رب  خلفية  ع��ل��ى 

اأ�صال لجئني 

 6.4 مليون الجئ فلسطيني يعيشون المّر بسبب الهجرة
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أهداف بالجملة في الدوري الكروي النسوي 
االنباط – عامن 

من  التا�سعة،  اجل��ول��ة  مناف�سات  اختتمت 

النخبة  لأن��دي��ة  الن�سوي ت18  ال���دوري  بطولة 

والدرجات ملو�سم 2022. وحل�ساب اأندية النخبة، 

تغلب الن�سر على الراية 12-0، فيما فاز عمان 

الن�سر  وت�سدر   .2-4 الأرثوذك�سي  على   FC
 FC ع��م��ان  ويليه  ب��� 22 نقطة  ال��ف��رق  ترتيب 

13، الأرثوذك�سي 11، الأهلي 6، مع بقاء الراية 

اأن��دي��ة  مناف�سات  و���س��م��ن  ن��ق��اط.  دون  اأخ����را 

ال��زرق��اء 0-11،  على  عجلون  تفوق  ال��درج��ات، 

ال���س��ت��ق��ال 2-0. وحافظ  وف���از الحت���اد على 

الحتاد على �سدارة ترتيب اأندية الدرجات ب� 22 

نقطة، ويليه ال�ستقال 16، عجلون 9، البرتاء 

اأخ��را دون نقاط. وبهذه النتائج،  6، والزرقاء 

ح�سم الن�سر لقب الدوري الن�سوي ت18 لأندية 

بانتظار  ل��ل��درج��ات،  والحت�����اد   ،2022 النخبة 

اجلمعة  م�ساء  ال�سابعة  عند  ر�سميا  تتوجيهما 

وال�سبت، على ماعب البولو يف مدينة احل�سني 

مناف�سات  تنطلق  ال�����س��ي��اق،  وب����ذات  ل��ل�����س��ب��اب. 

اجلولة الأخرة عند اخلام�سة والن�سف ع�سر 

اجلمعة 24 حزيران، حيث يلتقي الأرثوذك�سي 

م��ع ال��راي��ة، وي��واج��ه الأه��ل��ي عمان FC، على 

لل�سباب،  احل�سني  مدينة  يف  ال��ب��ول��و  م��اع��ب 

يواجه  فيما  النخبة.  اأن��دي��ة  بطولة  حل�ساب 

الزرقاء فريق ال�ستقال، والبرتاء مع عجلون، 

عند اخلام�سة والن�سف ع�سر ال�سبت على ذات 

املاعب، �سمن مناف�سات اأندية الدرجات.

الفيصلي يكرم العنانزة حافظ القران 

االنباط – عامن 

ان��ط��اق��اً م��ن امل�����س��وؤول��ي��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة 

ل��ل��ن��ادي ال��ف��ي�����س��ل��ي ق��ام��ت اأ����س���رة ال��ن��ادي 

ب���ت���ك���رمي ال�������س���اب حم���م���د ن�����وح ال��ع��ن��ان��زة 

م�سابقة  يف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل 

اإث����ي����وب����ي����ا ال�����دول�����ي�����ة حل����ف����ظ ال������ق������راآن 

ال���ك���رمي وال���ت���ي اأق��ي��م��ت يف دول����ة اإث��ي��وب��ي��ا 

دول����ة   57 م����ن  م��ت�����س��اب��ق��ني  مب�������س���ارك���ة 

ح���ول ال��ع��امل. وج����اءت ه���ذه اخل��ط��وة من 

للم�سوؤولية  جت�سيدا  الفي�سلي،  ال��ن��ادي 

التفاعل،  خ��ال  م��ن  للنادي  الجتماعية 

م��ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، مب��ا ي�����س��م��ن تعزيز 

ال�����س��ل��ب��ي��ات، نظرا  الإي��ج��اب��ي��ات وم��ع��اجل��ة 

املجال. هذا  يف  الفي�سلي  النادي   لفاعلية 

دوام  ل��ل��ع��ن��ان��زة  الفي�سلي  ال��ن��ادي  ومت��ن��ى 

امل��ق��ب��ل��ة، مب���ا ينفع  ال��ت��وف��ي��ق يف اخل���ط���وة 

وامل�سلمني. الإ�سام 

الرالي الوطني الثالث ينطلق في البحر الميت
االنباط – عامن 

الوطني  الرايل   ينطلق يوم اجلمعة 

البحر  يف  ال�سيانة  منطقة  من  الثالث 

6 مراحل  م��ن  ال���رايل  ويتكون    ، امل��ي��ت 

1و2و3  وي���ك���رت  ه���ي ال���رو����س���ة 1و2و3 

وت���ب���ل���غ امل�������س���اف���ة الإج���م���ال���ي���ة ل���ل���رايل 

م��راح��ل  ك��م   66.57 م��ن��ه��ا  299.79ك������م، 

ال���رايل ح�سويا،  م�����س��ار  وي��ع��د  خ��ا���س��ة، 

منطقة  يف  ال���رايل  مناف�سات  وتختتم 

يلي  وف��ي��م��ا  امل��ي��ت.  ال��ب��ح��ر  يف  ال�سيانة 

ال����رايل  ب��ع��د  الأردن  ب��ط��ول��ة  ت��رت��ي��ب 

ال����ث����اين *ال����رتت����ي����ب ال����ع����ام ل��ب��ط��ول��ة 

�سعبان  �سادي  الأول:  املركز  لل�سائقني 

ب��ر���س��ي��د 44.5 ن��ق��ط��ة. امل��رك��ز ال��ث��اين: 

نقطة.   41 بر�سيد  جامو�س  اأبو  عي�سى 

ال��ث��ال��ث: خ��ال��د ج��م��ع��ة بر�سيد  امل��رك��ز 

ال���راب���ع: ح��م��ادة  امل���رك���ز  ن��ق��ط��ة.   38.5

نقطة.   30 بر�سيد  )فل�سطني(  ع���ودة 

امل����رك����ز اخل���ام�������س: اإي����ه����اب ال�����س��رف��اء 

ب��ر���س��ي��د 25 ن��ق��ط��ة. *ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام 

الأول:  امل����رك����ز  ل��ل��م��اح��ني  ل��ب��ط��ول��ة 

املركز  نقطة.    41 بر�سيد  جمعة  عماد 

  39.5 بر�سيد  عي�سى  �سامر  الثاين:  

الطاهر  ط��ارق  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز  نقطة. 

الرابع:   امل��رك��ز  نقطة.   38.5 بر�سيد 

ن��ق��ط��ة.   34 ب���ر����س���ي���د  احل����م����ود  ع���ط���ا 

بر�سيد  جمعة  ي��زن  اخل��ام�����س:  امل��رك��ز 

املجموعة M لل�سائقني   * نقطة.   30

بر�سيد  جويحان   �ساكر  الأول:  املركز 

���س��ام��ي  ال����ث����اين:   امل����رك����ز  ن���ق���ط���ة.   25

امل���رك���ز  ن���ق���ط���ة.   25 ب���ر����س���ي���د  ف��ل��ي��ف��ل 

ال����ث����ال����ث: ����س���ام���ة ال���ق���م���از  ب��ر���س��ي��د 

ي��و���س��ف  ال����راب����ع:   امل����رك����ز  ن���ق���ط���ة.   18

امل��رك��ز  ن��ق��ط��ة.  ب��ر���س��ي��د 18  الأ����س���م���ر 

بر�سيد  الفايز   ب��در  ال�سيخ  اخلام�س: 

*املجموعة M للماحني  نقطة.   15

بر�سيد  امل��ج��ايل  نان�سي  الأول:  امل��رك��ز 

اأح���م���د  ال�����ث�����اين:  امل����رك����ز  ن���ق���ط���ة.   25

اخل��ط��ي��ب ب��ر���س��ي��د 25 ن��ق��ط��ة. امل��رك��ز 

ال���ث���ال���ث: ف��ي�����س��ل ال��ق��م��از ب��ر���س��ي��د 18 

ن��ق��ط��ة. امل���رك���ز ال���ث���ال���ث: ن��ب��ي��ل ك��ي��ال 

ب��ر���س��ي��د 18 ن��ق��ط��ة. امل��رك��ز اخل��ام�����س: 

نقطة.   15 ب��ر���س��ي��د  ج��م��ع��ة  م�����س��ط��ف��ى 

ب��ع��د  *املجموعة TN لل�سائقني 

ف��ار���س  الأول:  امل��رك��ز  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة 

نقطة.   25 بر�سيد  )فل�سطني(  �سعيد 

بر�سيد  كلبونة  ها�سم  ال��ث��اين:  امل��رك��ز 

25 نقطة. *املجموعة TN للماحني 

ب��ر���س��ي��د  ن��ب��ا���س  ج����اد  الأول:  امل���رك���ز 

م�سطفى  ال���ث���اين:  امل���رك���ز  ن��ق��ط��ة.   25

البيطار بر�سيد 25 نقطة.

أنجاز عالمي
 لنجمة تونس

 أنس جابر 
روسيا – وكاالت 

اأن�س جابر  �سعدت بطلة التن�س التون�سي 

الت�سنيف  يف  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  اإىل  ر���س��م��ي��ا، 

ال���ع���امل���ي اجل����دي����د ل���اع���ب���ات امل���ح���رتف���ات، 

نقطة.   4340 بر�سيد  الإثنني  فجر  ال�سادر 

وياأتي �سعود اأن�س جابر للمركز الثالث بعد 

اإث��ر  ب��رل��ني،  بطولة  بلقب  الأح���د  تتويجها 

ال�سوي�سرية  الاعبة  على  النهائي  يف  الفوز 

املجموعة  يف  ان�سحبت  التي  بين�ست�س  بيلندا 

اأن�س  حتقق  وبذلك  الإ�سابة.  ب�سبب  الثانية 

م�سرتها  يف  ع��امل��ي  ت�سنيف  اأف�����س��ل  ج��اب��ر 

ح��ت��ى الآن، ل��ت��ع��ادل رق���م ال��اع��ب��ة اجل��ن��وب 

اإف���ري���ق���ي���ة اأم�����ان�����دا ك����وت����رز ك���اأع���ل���ى لع��ب��ة 

ن�ساأته  منذ  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف  يف  اإف��ري��ق��ي��ة 

نوفمرب/  3 ي��وم  حققته  عندما   ،1975 �سنة 

اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن   .1997 ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن 

بطولة  يف  الأ�سبوع  ه��ذا  جابر  اأن�س  ت�سارك 

التي  نقطة(،   500( الإجنليزية  اإي�ستبورن 

دولر،  األف   757 املالية  جوائزها  قيمة  تبلغ 

اإع��ف��اوؤه��ا م��ن ال����دور الأول.  ب��اأن��ه مت  ع��ل��ًم��ا 

الزوجي  م�سابقة  جابر  اأن�س  �ستخو�س  كما 

الأمريكية  جانب  اإىل  اإي�ستبورن  بطولة  يف 

ويليامز. �سرينا 

مرضي يبدأ مشواره في ماليزيا 

االنباط – عامن 

وّقع النجم  حممود مر�سي، ر�سمًيا على 

ك�سوفات فريق كيداه دارول املاليزي، ليمثله 

ملدة ن�سف مو�سم قابل للتمديد.  واأكد علي 

ت�سريحات من  يف  الاعب  وكيل  ال�سعيفي 

وحظي  ماليزيا  و�سل  مر�سي  اأن  ماليزيا، 

اجل��دي��د.  ن��ادي��ه  اإدارة  م��ن  مميز  با�ستقبال 

�سيتوجه  مر�سي  اأن  اإىل  ال�سعيفي  ول��ف��ت 

بهدف  لإندوني�سيا  دارول  كيداه  فريق  مع 

 امل�������س���ارك���ة يف ك����اأ�����س الحت�������اد الآ�����س����ي����وي. 

وي���ع���ت���رب م���ر����س���ي لع����ًب����ا اأردن�����ًي�����ا ج���دي���ًدا 

���س��ي��ت��واج��د يف ال�����دوري امل��ال��ي��زي ب��ع��د ي��زن 

العرب وبهاء عبد الرحمن وحممود زعرتة 

منتخب  مع  مر�سي  و�سارك  عو�س.  وفادي 

ب���اده م���وؤخ���را يف ت�����س��ف��ي��ات اآ���س��ي��ا ح��ي��ث مت 

وخ��ا���س  للنهائيات.   ال��ع��ب��ور  ب��ط��اق��ة  ح�سم 

اح��رتاف��ي��ة  جت��رب��ة  عاًما”،   28“ م��ر���س��ي 

خ���ارج���ي���ة يف ال����ع����ام احل�������ايل م����ع امل���ح���رق 

ال��ب��ح��ري��ن��ي وق��ب��ل��ه��ا م��ع ال��ع��رب��ي ال��ك��وي��ت��ي، 

ول���ع���ب حم���ل���ًي���ا ل���ع���دة ف�����رق م��ن��ه��ا الأه���ل���ي 

وال�سلط. والفي�سلي واجلزيرة 

منتخب الناشئين يواجه عمان في غرب اسيا 
االنباط – عامن 

ت17  ال�����وط�����ن�����ي  امل����ن����ت����خ����ب  ب���������داأ 

ال���ع���ق���ب���ة،  ت����دري����ب����ات����ه يف حم����اف����ظ����ة 

غ��رب  ب��ط��ول��ة  يف  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��دادا 

 ،2022 ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ال��ت��ا���س��ع��ة  اآ����س���ي���ا 

وال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق م�����س��اء ال��ي��وم ال��ث��اث��اء 

اجل���اري.  ح��زي��ران   30 حتى  وت�ستمر 

ملعب  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه  املنتخب  واأج����رى 

واح�����ة اآي����ل����ة، ب���ق���ي���ادة امل������درب ع��ب��داهلل 

ال��ق��ط��ط��ي وب��ح�����س��ور ك��اف��ة ال��اع��ب��ني، 

ت��اأه��ب��ا مل��واج��ه��ة ُع���م���ان ع��ن��د ال��ت��ا���س��ع��ة 

م�ساء اليوم الثاثاء على ملعب �سركة 

ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��ب��ة ف��ي��م��ا ي���واج���ه ال��ي��م��ن 

ويختتم  التوقيت،  بذات   23 اخلمي�س 

ال�����س��ب��ت  ال���ع���راق  ب��ل��ق��اء  الأول  ال������دور 

مناف�سات  اأن  علما  الوقت،  بنف�س   25
ال���ب���ط���ول���ة ت���ق���ام ع���ل���ى م��ل��ع��ب ���س��رك��ة 

املنتخب  قائمة  وت�سم  العقبة.  تطوير 

حممد  ال�سقران،  عبداهلل  لعبا:   23
الرحمن  عبد  �سنيكات،  زيد  الطرايرة، 

اأبو عاقولة، يامن  اخل�سور، عز الدين 

الأبطح، عبادة اثليجة، اأيهم اخلالدي، 

اأب����و خليفة،  اأم����ني  اأب����و رح���م���ة،  ���س��ي��اء 

اإبراهيم  اجلمل،  عمر  ال�سمامرة،  اأيهم 

�سربة، احلارث اخل�سر، �سالح فريج، 

ال�ساح،  اآدم  اهلل،  �ساق  الرحمن  عبد 

عدنان اخلطيب، حممد حداد، عبداهلل 

اأ�سرف،  اأحمد  اإبراهيم،  حممد  هوا�س، 

الدحلة. جعفر 

االنباط – عامن 

�سحبت يوم ام�س الإثنني يف مقر الحتاد الأردين لكرة القدم، 

2022. وتنطلق  الأوىل للمو�سم  الدرجة  قرعة بطولة دوري 

ال��دوري  بنظام  املناف�سات  ُتلعب  حيث  اآب،   7 الأح���د  البطولة 

املجزاأ من مرحلة واحدة، ويتاأهل اأول وثاين الرتتيب للدوري 

اإىل  فريقني  اآخر  يهبط  اأن  على  الأردين للمحرتفني 2023، 

م�ساف اأندية الدرجة الثانية. وي�سارك يف البطولة 14 فريقا: 

 ،FC ال��ب��ق��ع��ة، اجل��ل��ي��ل، ال�����س��رح��ان، ك��ف��ر���س��وم، ال��ع��رب��ي، ع��م��ان

بلعما،  الأه��ل��ي،  الرمثا،  احت��اد  الها�سمية،  العالية،  ال��رم��وك، 

الطرة، والكرمل. وت�سهد مناف�سات الأ�سبوع الأول من الدوري 

مواجهة العالية مع الرموك، العربي مع الأهلي، احتاد الرمثا 

مع بلعما، عمان FC مع اجلليل، كفر�سوم مع الطرة، الكرمل 

مع الها�سمية، والبقعة مع ال�سرحان.

سحب قرعة بطولة دوري الدرجة االولى الكروي 

جولف الناشئين الى بطولة مصر 

االنباط – عامن 

غادرت بعثة املنتخب الوطني لنا�سئي 

اجلولف اإىل القاهرة تاأهبا للم�ساركة 

يف بطولة م�سر الدولية، والتي �ستقام 

على ماعب “بامل هيلز” يف مدينة 

 6 اأكتوبر، و�سط م�ساركة دولية وا�سعة.

وي��ت��ك��ون وف���د امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي من 

“رئي�سة  مديرة الحت��اد جمد جن��ادا 

را�سي،  عامر  الفني  واملدير  الوفد”، 

وال����اع����ب����ني: ح���م���زة ���س��ل��م��ان حت��ت 

18 ع���ام���ا، ي��ا���س��م��ني ظ���اه���ر وحم��م��د 

الروا�سدة و�سامل العبد الات حتت 13 

عاما. وبداأ لعبو اجلولف تدريباتهم 

مل���ح���اول���ة الح���ت���ف���اظ ب��ال��ل��ق��ب ال���ذي 

اإجن��از  يف  ال�سابقة،  بالن�سخة  حققوه 

تاريخي ُيحقق للمرة الأوىل، على اأن 

يتوجه الاعبان حمزة �سلمان ومو�سى 

بعد  “الغردقة”  مدينة  اإىل  �سناعة 

نهاية البطولة، خلو�س غمار بطولة 

م�سر الدولية للرجال، و�سيلتحق بهم 

اأمني �سر الحتاد �سادي جبجي “رئي�سا 

اأكد املدير الفني  للوفد«. من جانبه، 

اأن  را���س��ي،  ع��ام��ر  الوطني  للمنتخب 

الفريق جاهز خلو�س غمار البطولة، 

الاعبني  “معنويات  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

ع���ال���ي���ة ول���دي���ه���م رغ����ب����ة يف حت��ق��ي��ق 

البطولة«. ل����اأردن يف   اإجن����از ج��دي��د 
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

الطريق إلى المستقبل األفضل
 بكل إمكانياته 

د.أنور الخفش

الإ�سرتاتيجية الإقت�سادية �الر�ؤية امل�ستقبلية ، تبداأ بخطة بهدف زيادة الناجت املحلي 

الإجمايل �اإحالل الواردات �دعم ال�سناعة الوطنية �اإعادة الإعتبار اإىل القطاع الزراعي 

كاأ�لوية حكومية لتطويره، �تنمية ال�سادرات الزراعية �املنتوجات امل�سنعة حملياً، �اإن�ساء 

ينبغي  كيف   � �التغيري،  العمل   . ال�����س��ادرات  �تنمية  لت�سويق   متخ�س�سة  جتارية  بيوت 

للفريق الإقت�سادي اأن ي�ستجيب للتحديات التي تت�سمن على �سبيل املثال �لي�س احل�سر 

معاجلة الآثار ال�سلبية للحرب يف اأ�كرانيا، �تزايد فجوة الأمن الغذائي ، �ارتفاع معدلت 

الت�سخم ، �الفقر �البطالة؟ 

فريق  قبل  م��ن  التغري  اإداره  نحو  امل�ستقبل"،  اإىل  "الطريق  ع��ن��وان  حت��ت  ه��ذا  �ي��اأت��ي 

ايديولوجي �سيا�سي على �سكل خلية تفكري اإقت�سادية اإجتماعية جادة ، �سل�سلة من املناق�سات 

املتعمقة ب�ساأن التحديات الإمنائية �احللول املبتكرة، �النقا�س حول ما ميكن عمله يف قادم 

الأيام ، �اإنتاج اأفكار جديدة ��سيا�سات مالية �اإقت�سادية مبتكرة ، م�ستفيدين من الأزمات، 

�نتفادى تكرار جتارب املنظومة ال�سيا�سية �الإقت�سادية ال�سابقة. نهج �فريق جديد بر�ؤيه 

جديدة ، فريق قادر على اإدارة التغيري �حما�لة فهم �تقدير قرار الفعل �ردة الفعل على 

م�ستوى الأفراد �اجلماعات..

تبد� النظرة امل�ستقبلية لالإقت�ساد الأردين م�ستقره �بيئة م�سجعه لال�ستثمار ، حيث 

ت�سبب كل من اإرتفاع اأ�سعار النفط �فاتورة الطاقة ، �القيود ال�سارمة التي تفر�سها البنوك 

اإرتفاع معدلت الفوائد ، �ت�ساعد احلذر يف اأ��ساط امل�ستثمرين  على �سر�ط الإقرا�س � 

الذين خ�سر�ا اأموالهم جراء جائحة كور�نا �ما �ساحبها من تعطل الأعمال  � اإنخفا�س 

تاأجيل عدد  ت�سبب يف   ، ال�سائدة  املالية  �ال�سائقة  �عوائدها،  العقارات  اأ�سعار  يف  ملحوظ 

كبري من امل�ساريع اأ� اإلغائها بالكامل. هذا ، �مل ي�ساعد الإنفاق احلكومي على احلد من 

هذا الهبوط، �تخفي�س معدل �سياع فر�س العمل يف القطاعات الإقت�سادية الرئي�سية. اإل 

اأنه لن يكفي �حده للت�سدي كلياً للتقل�س يف حجم التباطوؤ يف التبادل التجاري ، �تباطوؤ 

منو الإنفاق ال�ستهالكي نتيجة لرتاجع القوه ال�سرائية ��سح ال�سيولة النقدية ، �تقلي�س 

اخلطط الإ�ستثمارية على نحو بالغ مما يقودنا اإىل الإعتقاد باأن الناجت املحلي الإجمايل 

لالأردن �سوف ي�سجل على الأرجح اأ�ل انكما�س له ليرتاجع مبعدلت ترتا�ح ما بني 0.5 

مع  العامة  امل��وازن��ة  اأ�سا�سها  على  بنيت  التي  لإفرتا�سات  �فقا  املقدر  عن  املائة  يف   0.75�

تعر�سه للمزيد من خماطر الهبوط. 

�كما ناأمل باأن ي�ستطيع الإقت�ساد الأردين اأن يعود اإىل الإنتعا�س مدفوعاً بقوة ميزان 

املدفوعات ، �منو القطاعات ال�سناعية �الزراعية  اإ�سافة اإىل زيادة �تراكم الفائ�س املايل 

القوي املخطط حتقيقه خالل اخلم�سة اأعوام القادمة ،عندما تالم�س معدلت زياده منو 

الناجت الإجمايل م�ستويات 5% . �اإيجاد املخارج العملية املنتجة ملعاجلة امل�ساكل الإقت�سادية 

العالقة عرب ال�سنوات املا�سية على م�ستوى الإقت�ساد الكلي �اإقت�ساد ال�سكان، معاجلة تبداأ 

لدر�س  م�سّغرة  �زاري��ة  جلنة  تاأليف  الأف�سل   من  األي�س   ، م�ستقباًل  املوازنة  م�سر�ع  من 

احلكومة  تريد  التي  �الأه��داف  العاّمة  بال�سيا�سات  ربطها  �سر�رة  من  انطالقاً  املوازنة، 

حتقيقها � لت�سحيح بع�س الإختاللت الناجتة من ال�سيا�سات املعتمدة منذ �سنوات طويلة، 

�ل �سيما على �سعيد  �قف ت�سجيع هجرة الر�ساميل �ال�ستثمارات ، �رفع اأ�سعار الأ�سول 

اإن   . �ال�سناعية  الزراعية  الإنتاجية  القطاعات  ��سرب  الإ�ستهالك  �ت�سجيع  العقارية 

للخر�ج  ، مقرتحاً  املوازنة فيه  الأردين �د�ر  الإقت�سادي  النموذج  ا�ستخدام طريقة عمل 

من الإطار العام  للنقا�س نحو توافق الفريق الإقت�سادي على ال�سيا�سات، �ل �سيما جلهة 

�ال��ق��ادرة  العمل  �لفر�س  �ال��ث��ال�ه  امل��ال  ل��راأ���س  امل��وّل��دة  الإقت�سادية  الن�ساطات  ت�سجيع 

الزراعية. �مع  ال�سادرات  الزراعي، �فق برنامج دعم  القطاع  الت�سدير، خا�سة دعم  على 

�تخفيف  �الزراعية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  تناف�سية  لدعم  برامج  من  ذل��ك  ي�ستدعيه  ما 

الدخل،  �املتو�سطة  الفقرية  الأ�سر  �ميزانيات  الأج��ور  على  املو�سوعة  ال�سريبية  الأعباء 

املفر��سة  نف�سها  باملعّدلت  العقارية  �الأرب��اح  الدخل  الت�ساعدية على  ال�سريبة   �فر�س 

ال�سريبية  �سبه  �املكّونات  ال�سريبة  �اإج��راء خفو�سات ملمو�سة على  ال�سركات  اأرب��اح  على 

املفر��سة على الإت�سالت �فاتورة الكهرباء �املياه، اإ�سافة اإىل ت�سحيح الأجور يف القطاع 

العام �اخلا�س . ��سع خطة �سريعة لإن�ساء نظام نقل فّعال يربط املدن الرئي�سية �داخل 

العا�سمة ، اإقرار نظام تغطية �سحية �ساملة ، مبا ي�سمن حق ال�سّحة للجميع �يخفف من 

الأعباء امللقاة على الأجور.

اأن  امل��ايل   الإ�سالح  ق�سايا  معاجلة  تتطلب  الإ�سالحية  التغري  اإدارة  ا�سرتاتيجية  اإن 

ياأخذ يف الإعتبار  الإقرار باأن اإدارة املوؤ�س�سات املالية ميكن اأن تكون �سبباً للمخاطر �يف نف�س 

الوقت ترتك انعكا�ساتها باملخاطر املوجودة يف باقي القطاعات القت�سادية. �اأن ل نغفل 

اأهمية  التعرف على امل�سادر املحتملة للف�سل يف الإقت�ساد �ا�ستمرار الإعتماد على الأد�ات 

�اإدارتها.  املالية  املخاطر  بالقدرة على حتمل  توؤثر  التي  �القيود   . �الغري مفيدة  امل�سرة 

تالزم التغيري املنهجي لعملية التنظيم �التخطيط �الدارة ال�سراف. التاأكد على تقوية 

اأ��ساع الإ�ستقرار يف الإقت�ساد الكلي، من معدلت النمو، معدلت الت�سخم ،�سبط اأ��ساع 

التحوطي  الإط��ار  تقوية  فعال  �رقابي  حتوطي  نظام  ��سع  خ��الل  من  املدفوعات  ميزان 

اإ�سرافية ذات م�سداقية عالية معنية باملتابعة  Prudential من قبل اأجهزة رقابية � 
� التفتي�س.

االنباط-عمان

لتز�يد  املعا�سرة  ال�سركة  معار�س  اأم��ام  من 

املعدات �كالء �سيارات MG الأردن  ،  قام نائب 

املدير العام ل�سركة املنا�سري للزيوت �املحر�قات 

���س��ي��ارة  م��ف��ات��ي��ح  بت�سليم  رام����ز خ����وري  ال��دك��ت��ور 

�مرخ�سة  جممركة   2022 م��ودي��ل   MG5
ل��ل��راب��ح ال��ث��ال��ث ال�����س��ي��د ���س��اه��ر حم��م��ود م��ذه��ان 

الثالث  بعيدها  اأب�سر  اح��ت��ف��الت  �سمن  اجل��ب��ور  

�التي تقدم لعمالئها 10 �سيارات ل� 10 رابحني 

نوع MG5 موديل 2022 جممركة �مرخ�سة 

من خالل �سحب �سهري على اأرقام بطاقات اأب�سر 

.

للزيوت  املنا�سري  ل�سركة  العام  املدير  � �سرح 

�امل��ح��ر�ق��ات امل��ه��ن��د���س ي��ا���س��ر امل��ن��ا���س��ري  “ باأننا 

م�ستمر�ن معكم بربنامج املكاآفات اأب�سر �باقي  7 

�سيارات �سمن احلملة بواقع �سيارة �سهرياً �حتى 

نهاية العام احلايل”.

ل��ل��زي��وت  امل���ن���ا����س���ري  ����س���رك���ة  “ اأن  �اأ������س�����اف 

اأ�ل �سركة يف ال�سرق الأ��سط تطلق  �املحر�قات 

برنامج مكافاآت للمحر�قات حيث يقوم م�ستخدم 

م�سرتياتِه  مقابل  نقاط  بتجميع  اأب�سر  بطاقة 

بالهدايا  �اإ�ستبدالها  باملحطات  امل��ح��ر�ق��ات  م��ن 

بالإ�سافة اىل ح�سولِه على خ�سومات خا�سة عند 

اإبراز بطاقة اأب�سر لدى قائمة �سركاء اأب�سر املعلن 

عنهم باملوقع اللكرت�ين ا� على تطبيق حمطات 

املنا�سري ، �اأكد على ا�ستمرارية اإ�ستخدام بطاقة 

اأب�����س��ر ع��ن��د ت��ع��ب��ئ��ة ال���وق���ود مب��ح��ط��ات امل��ن��ا���س��ري 

�العديد من الهدايا �اجلوائز باإنتظاركم”.

العمال  �تطوير  الت�سويق  مدير  �سرح  �ق��د 

�سيارات  املعدات �كالء  لتز�يد  املعا�سرة  لل�سركة 

جن��اح  اجل���ع���ربي  ع���م���ار  ال�����س��ي��د  الأردن   MG

���س��ي��ارات MG ب�����الأردن ي��ع��ود اىل ع���دة ع��وام��ل 

اأهمها معرفة احتياج العمالء � ال�سوق بال�سافة 

التكنولوجيا  اليه  تو�سل  م��ا  اأف�سل  تقدمي  اىل 

العديد من  اىل  باأ�سعار معقولة ف�ساًل  ب�سيارات 

 MG  ����ال���س��اف��ات �����س��ائ��ل الأم�����ان ، �ن��ح��ن ب

 6 كفالة  تقدم  التي  ال�سركات  ا�ائ��ل  من  الأردن 

�سنوات ا� 200 الف كيلو  بال�سافة اىل �سيانة 

اأي�ساً. �سنوات   6
بال�سراكة  �سعيد�ن  اننا   “ اجلعربي  �اأ�ساف 

م���ع امل��ن��ا���س��ري ل��ل��زي��وت �امل���ح���ر�ق���ات �ال��ت��ع��ا�ن 

بحملة اب�سر بال�سيارات التي اأتاحت 10 �سيارات 

�ات�ساع   MG �سيارات  بتجربة  راب��ح��ني   10 ل��� 

”MG قاعدة عمالء �سركة

األ����ف م����رب�ك ل��ل��راب��ح ال��ث��ال��ث ال�����س��ي��د �ساهر 

حم��م��ود اجل��ب��ور   �ه��و م��ن �سكان ال��زرق��اء �هو 

عميل لل�سركة �ي�ستخدم بطاقة اأب�سر منذ �سنتني 

بحكم عمله.

ممكن انت تكون انت الرابح الرابح �بالتوفيق 

امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  ال��ق��ادم  بال�سحب  للجميع 

06/07/2022 �ذلك عن حركات تعبئة �سهر 
حزيران احلايل.

اإ�ستخدام بطاقة  العميل  انه يجب على  نذكر 

حمطات  يف  �ق���ود  تعبئة  ك��ل  قبل  الفعالة  اأب�سر 

على  �ن��وؤك��د    ، لها  التابعة  املحطات  ا�  املنا�سري 

، �مي��ك��ن  اأب�������س���ر جم��ان��ي��ة  ال������ولء  ب���ط���اق���ات  اأن 

احل�سول عليها من اأقرب حمطة منا�سري ، فقط 

اإ���س��ت��خ��دام��ه��ا ليتم  ي��ج��ب تفعيل ال��ب��ط��اق��ة  ق��ب��ل 

املوقع  زي���ارة  ال��ن��ق��اط عليها م��ن خ���الل   جتميع 

www.mgc-gas. لل�سركة  الل���ك���رت�ين 

jo    اأ� تطبيق حمطات املنا�سري على الهواتف 
الذكية �اإتباع التعليمات املد�نة لتفعيل البطاقة 

الرقم  على  العمالء  خدمة  مبركز  الت�سال  اأ� 

. 0797803780 

االنباط-وكاالت

طور فريق د�يل من الباحثني نظاماً جديداً 

اإىل  الأد�ي����ة  لتو�سيل  اأف�����س��ل  ي��ك��ون  اأن  يحتمل 

العني من د�ن اأي م�ساعفات خطرة.

�ال�����ع�����الج ع����ب����ارة ع����ن ح���ق���ن ل���ع���ق���ار ي�����س��م��ى 

�ب��دًل  للعني،  ال��زج��اج��ي  اجل�سم  يف   VEGF
من ال�سطرار اإىل العتماد على احلقن املتعددة 

التي ت�سكل خطورة بنقل العد�ى عرب العالجات، 

ابتكر الفريق اإبرة جمهرية فائقة الرقة تبقى يف 

العني �تتحلل يف النهاية.

�حت����ت����وي الإب����������رة ال���دق���ي���ق���ة ع���ل���ى �����س����دادة 

ه��ي��در�ج��ي��ل لإغ����الق ال��ف��ت��ح��ة املُ��ن�����س��اأة �اإط����الق 

الد�اء املُغلف تدريجياً اأثناء �جوده داخل منطقة 

العني.

قاموا  الأ�ىل  بطريقتني،  الباحثون  �اخترب 

اخلنازير  ع��ي��ون  يف  الدقيقة  الإب���ر  بحقن  فيها 

كان  الثقب  اأن  الإج���راء  ه��ذا  �اأظ��ه��ر  امل�ستاأ�سلة، 

احلالة  ه��ذه  يف  ال����د�اء  �اأن  احل��ق��ن،  بعد  مغلقاً 

ينت�سر عرب العني كما هو متوقع.

 "شاهر الجبور" الرابح بـ ثالث سيارة MG5 موديل 2022  
مع أبشر من المناصير

 اكتشاف جديد.. عالج العين قد يصبح أكثر أمانًا

      

االنباط-وكاالت

�سيما خارج بري�ت،  لبنان، ل  �سوارع  ت�سهد 

التي  ال�”توكتوك”،  ل��ع��رب��ات  �ا���س��ع��ا  ان��ت�����س��ارا 

ال�سكان بدل من �سيارات الأجرة  يعتمد عليها 

تعي�سها  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  الأزم�����ة  مل��واج��ه��ة 

البالد.

ل��ك��ن ع��ل��ى م���ا ي���ب���د�، مل ي��ع��د ال��ع��م��ل على 

مدينة  ففي  ال�سبان،  على  مقت�سرا  التوكتوك 

���س��ي��دا ال��ع��ا���س��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة جنوبي 

البالد، ت�ستوقفك �سابة بهية الطلة �ت�ساألك: 

لأ��سلك«. تف�سل  تتجه؟  اأين  “اإىل 
لي�س  اللبناين  ال�����س��ارع  يف  ج��دي��دة  ظ��اه��رة 

على  مثابرتها  اإمن��ا  امل���راأة،  عمل  فيها  اجلديد 

تخطي الأزمة القت�سادية باأد�ات جديدة.

ا�سمها هال حممد اليمن، �هي ابنة مدينة 

���س��ي��دا �ع��م��ره��ا 40 ع���ام���ا، ع��م��ل��ت ���س��اب��ق��ا يف 

م�سبغة لتنظيف املالب�س.

اأجرة  �سيارة  تقود  التي  الأ�ىل  لي�ست  �هال 

يف ���س��وارع ل��ب��ن��ان، اإمن���ا ال��وح��ي��دة ال��ت��ي اقتنت 

لعائلتها،  العي�س  لقمة  لتاأمني  “توكتوك” 
خا�سة ابنتها املري�سة.

ن��ي��وز عربية”:  “�سكاي  مل��وق��ع  ه��ال  �ق��ال��ت 

“بعت اأ�سا�ري الذهبية �كل ما كنت اأملك من 
�نتخطى  حياتنا  �عائلتي  اأن���ا  لأك��م��ل  احل��ل��ي 

الأزمة بنجاح. لدي 3 اأبناء، فتاة ل زالت تتابع 

درا�ستها �هي م�سابة مبر�س ال�سكري �حتتاج 

اأح��ده��م��ا يحا�ل  ����س��اب��ان  دائ���م،  ل��ع��الج ب�سكل 

يتابع  ي���زال  م��ا  �ال��ث��اين  العمل  يف  م�ساعدتي 

درا�سته«.

معيل،  �ب��ال  مطلقة  “اأنا  ه��ال:  �اأ����س��ح��ت 

ب��ال��د�لر،  البيت  اإي��ج��ار  هم  عاتقي  على  �يقع 

�هذا الهم ينتظرين كل مع مطلع كل �سهر«.

م��ف��اج��اأة ���س��ارة على ط��ري��ق م��ط��ار ب���ري�ت.. 

ال�سيا�سة تتنحى �لبنان يتزين

اأت��ع��ل��م  اأن  الأ�لد  ف��ك��رة  “كانت  �ت��اب��ع��ت: 

ال�سغري،  ابني  عّلمني  �بالفعل  توكتوك  قيادة 

�ا�سرتيت بثمن الذهب )بقيمة 3 اآلف د�لر( 

تعرفة  ب��داأت  ب��ري�ت.  من  توكتوك  اأ�سهر  قبل 

الأج�����رة 20 األ����ف ل���رية ل��ب��ن��ان��ي��ة، ل��ك��ن بفعل 

األف   25 التعرفة  البنزين �سارت  �سعر  ارتفاع 

ل��رية، �هي اأق��ل من تعرفة �سيارات الأج��رة يف 

�سيدا التي �سلت اإىل 50 األف لرية«.

“ت�سجعني  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة:  ال�����س��ي��دة  �اأ���س��اف��ت 

م�ساهدات النا�س يف ال�سارع. الكل يريد التقاط 

ال�����س��ور م��ع��ي �ع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى م���واق���ع ����س��ائ��ل 

جتربة  يريد  �اجلميع  الجتماعي،  التوا�سل 

ال��ف��ك��رة �الن��ت��ق��ال ع��رب ال��ت��وك��ت��وك �حم��ا�ل��ة 

ت�سجيعي«.

�سباح  ينتظر�نني  املدينة  “اأبناء  �تابعت: 

كل يوم لأنقلهم اإىل اأماكن عملهم. احلمد اهلل 

اجلديدة،  الظاهرة  ب�سبب  رمبا  العمل  حت�سن 

�ح���ده���م ���س��ائ��ق��و ����س���ي���ارات ال��ت��اك�����س��ي ���س��ع��ر�ا 

باملناف�سة«.

�ع�����ن ال���ت���وف���ي���ق ب����ني ال���ع���م���ل �ال���واج���ب���ات 

املنزلية، قالت هال: “�سار الأمر اأكرث �سعوبة، 

اب��ن��ت��ي ت��ع��د ال��ط��ع��ام �اأن����ا اأم�����س��ي ي��وم��ي��ات��ي يف 

القيادة«.

م�ساعدة  على  ام���راأة  كل  “اأ�سجع  �ختمت: 

ال�سعبة  الأزم����ة  يف  خ�سو�سا  بنف�سها  نف�سها 

ال��ت��ي تعي�سها ال��ب��الد. امل��ه��م اأن��ن��ي ���س��رت اأدف��ع 

اإيجار البيت بال �سعوبات«.

األولى في لبنان.. من ربة منزل 
إلى سائقة »توكتوك«


