اخلمي�س  24ذو القعدة  1443هـ  -املوافق  23حزيران  2022م  -العدد  - 6084ال�شعر  250فل�شا  -ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

الملك وولي العهد يودعان ولي العهد السعودي

2

ضرورة وقف إسرائيل اإلجراءات الالشرعية التي تقوض فرص تحقيق السالم العادل

األردن والسعودية :ضرورة احترام الوضع التاريخي
والقانوني بالقدس ومقدساتها
البيان يؤكد اهمية العمل
المشترك لزيادة مستوى
التعاون االقتصادي واالستثماري
األردن يؤكد وقوفه
مع السعودية بما تتخذه
لحماية امنها واستقرارها
البيان المشترك يؤكد ٠٠
أمن المملكتين واحد

الشبول  :العمل لتوحيد موقف البلدين تجاه
القضايا التي تمسهما
االنباط -عمان
ن ��اق �� ��ش ع � ��دد م� ��ن ال � �ق � �ي� ��ادات االع ��ام �ي ��ة
وال�سحفيني وق��ادة ال��راأي يف االردن وال�سعودية
بح�سور وزي��ر ال��دول��ة ل���س�وؤون االع ��ام في�سل
ال�سبول� ،سبل تعزيز التعاون امل�سرتك يف خمتلف
املجاالت االعامية والنهو�ش بها لرتتقي اىل
م�ستوى التعاون ال�سيا�سي وال�ع��اق��ات املتميزة
بني الطرفني وعك�ش املواقف امل�سرتكة والتعاون

ال�ق��ائ��م ل�ك��ا ال�ب�ل��دي��ن .ج��اء ذل��ك خ��ال م��ائ��دة
م�ستديرة نظمتها ال�سفارة ال�سعودية يف عمان
م�ساء ال�ث��اث��اء ،على هام�ش ال��زي��ارة الر�سمية
ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا ��س��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي االأم ��ر
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ،ويل
العهد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء ،اإىل االأردن.
واك ��د ال���س�ب��ول خ��ال ال �ل �ق��اء ،ال ��ذي ح�سره
م��دي��ر ع��ام وك��ال��ة االن �ب��اء االرن �ي��ة ال��زم�ي��ل فايق
حجازين ومدير عام موؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون

حممد بلقر ،اهمية ال��زي��ارة م��ن حيث توقيتها
ومو�سوعها والتي تاأتي يف ظل ظ��روف اإقليمية
�سعبة وحت��دي��ات عديدة حتتم اأهمية التوا�سل
بني القيادتني وبيننا كاإعاميني.
وعر�ش لاأزمة التي مير بها االعام العاملي
والعربي خا�سة يف ظل الت�سابك واالختاط بني
االعام وقواعده من جهة.
التفا�صيل �ص «»3

الكنيست اإلسرائيلي يصادق على حل نفسه
بالقراءة التمهيدية
االنباط-وكاالت
قالت مواقع اإعامية اإ�سرائيلية بعد ظهر
االأرب �ع��اء ،اإن الهيئة ال�ع��ام��ة للكني�ست �سادقت
ع�ل��ى  11م���س��روع ق��ان��ون حل��ل الكني�ست بتاأييد

اأغلبية كبرة من اأع�ساءها  ،و�ستحول م�ساريع
القوانني اإىل جلنة يف الكني�ست متهيدا الإعدادها
للت�سويت بالقراءات الثاث ،االأ�سبوع املقبل
ويف ح � ��ال امل� ��� �س ��ادق ��ة ع �ل��ى ح ��ل ال�ك�ن�ي���س��ت
ب��ال �ق��راءات ال �ث��اث ،االأ� �س �ب��وع امل�ق�ب��ل� ،ستجري

االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام��ة ل�ل�ك�ن�ي���س��ت يف م��وع��د بني
ن�ه��اي��ة اأك �ت��وب��ر وب��داي��ة ن��وف�م��ر امل�ق�ب�ل��ني .لكن
ا�ستطاعات الراأي املن�سورة موؤخرا ت�سر اإىل اأن
اأيا من املع�سكرين.

التفا�صيل �ص «»10

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
االنباط -جواد اخل�رضي
دولة الرئي�س
ال�ف��رق وا��س��ح ب��ني العمل اجل��اد ال��ذي تاأتي
ث�م��اره طيبة وم�ب��ارك��ة يلم�سها اجلميع  ،وبني
االأم� ��اين ال�ت��ي ال حُحت�ق��ق �سيئا  .ال �ف��رق وا��س��ح
ب��ني �سوت �سجيج العمل ال��ذي مي�اأ االأرج��اء
 ،وبني الهدوء اململ ال��ذي تت�سبب فيه االأق��وال
ال االأفعال  .الفرق وا�سح بني حركة اجلميع ؛
ك ٌل يتحرك باالإجتاه ال�سحيح بكل همة ون�ساط
وبني حركة روتينية متباطئة ؛ تت�سم بالك�سل
دون نتائج  .ال�ف��رق وا��س��ح ب��ني اإ��س��راق��ة �سم�ش
�سباح ك��ل ي��وم ي��رى فيه ك��ل واح��د ب��داي��ة يوم
جديد فيه املتغرات التي تعود بالنفع العام على
اجلميع  ،وب��ني طلوعها ب�سكل دوري ال حتمل
معها �سوى البحث ع��ن اجل��دي��د وال�ه��روب من
الواقع املرير .
ال نكتب ق�س�ساً من ن�سج اخليال  ،ال حُنلقي
ق�سائد اأ�سعار  ،حتى اأحام النوم ما عدنا نراها
 ،وال اأحام اليقظة بتنا نتعاي�سها  ،بل اأ�سبحنا
تائهني ما بني �سروق ال�سم�ش وبني غروبها .

دولة الرئي�س
اإن� �ه ��ا ل�ي���س��ت ف�ل���س�ف��ة م �� �س �ت �م��دة م ��ن حُك�ت��ب
اأفاطون  ،وال ححُ لم املدينة الفا�سلة  ،وال لكل
من �سبقونا  ،الأنهم اأ�سبحوا ذكرى  ،فهم عا�سوا
زمانهم  .اأما اليوم فهو خمتلف متاماً عما �سبق
من �سالف االأيام  .اليوم ن�سحوا على ت�سريحات
تناق�سها االأف �ع��ال  ،ومن���س��ي ع�ل��ى ت�سريحات
مغايرة لت�سريحات ال�سباح حُتذهب النوم  ،ملاذا ؟
الأن الغالبية ما عادت جتد يوم جديد  ،ما عادت
تثق بكل م��ا ت�سمع  ،الأن م��ا ت�سمعه االأغلبية
ما هو اإال كق�سة اأ�سبه باخليال  ،حتى اأنها ال
تت�سابه وق�س�ش االأحُمهات واجلدات .
دولة الرئي�س
اأال ت �ع��رف��ون ب � �اأن ن���س�ب��ة ال���س�ب��اب اإىل ع��دد
ال�سكان جت��اوزت الن�سف وق��ارب��ت اإىل الثلثني
!!! م��ن امل �وؤك��د ت�ع��رف��ون ذل��ك ج�ي��داً  ،االأرق ��ام
اأمامكم بكل ما حتمله من اإحتياجات واأفعال ،
�سمن برامج وخطط عملية تعمل على توفر
ك��ل الفر�ش املتاحة  .اإن�ه��م ب�ن��اة ال��وط��ن واأم��ل

امل�ستقبل  ،اأال ت��رون�ه��م يقفون اأم ��ام ال ��وزارات
واملوؤ�س�سات  ،ينادون باأعلى ال�سوت  ،لقد مللنا
اجل �ل��و���ش يف امل �ن��ازل  ،ي �ق��ول��ون ل�ك��م ن�سينا ما
تعلمناه يف املدار�ش واملعاهد واجلامعات وحتى
م��ا تعلمناه يف امل�ع��اه��د التقنية  ،ي�ق��ول��ون لكم
هيئوا لنا الفر�ش  ،فر�ش العمل التي حتقق لنا
حُ�سبل العي�ش الكرمي  ،لن�ساهم يف حتقيق التنمية
ال�سمولية التي تزيد يف البناء الوطني .
دولة الرئي�س
ال ت�ستمعوا ملن يقول باأن هناك ثقافة العيب
 ،ال حُت�سدقوا من يقول باأن ه�وؤالء يبحثون عن
وظ��ائ��ف حم ��ددة  .اإن �ه��م يبحثون ع��ن م�سانع
ت�ق��ام يف امل�ح��اف�ظ��ات  ،يبحثون ع��ن حم��اري��ث ،
يبحثون ع��ن م�ع��اول  ،ليتمكنوا م��ن احل�سول
على م��ا يحُعينهم بالعي�ش ال�ك��رمي  ،ال يعرفون
للتنمر طريق  ،وال ال�سوداوية حُمتثل ولو جزءاً
م��ن حياتهم  ،اإن�ه��م يبحثون ع��ن فر�سة عمل
حقيقية  .ل��ذا فدولتكم من يتحمل امل�سوؤولية
كاملة والتاريخ ال يرحم واللبيب من االإ�سارة
يفهم .

املحلي
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الملك وولي العهد يودعان ولي العهد السعودي
االنباط -عمان

الملك لألمير محمد بن سلمان:
ش ّرفت دارك وأهلك في األردن
االنباط -عمان

ودع ج��ال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين و�سمو
الأم � � ��ر احل �� �س��ن ب ��ن ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين ويل
ال�ع�ه��د ،يف م�ط��ار امل�ل�ك��ة ع�ل�ي��اء ال� ��دويل ،ام�س
الأرب �ع��اء� ،سمو الأم ��ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع يف اململكة العربية
ال�سعودية ،الذي اختتم زيارة ر�سمية اإىل اململكة
ا�ستمرت يومن.
كما ك��ان يف ال��وداع رئي�س ال ��وزراء الدكتور
ب �� �س��ر اخل �� �س��اون��ة ،ورئ �ي ����س ال� ��دي� ��وان امل�ل�ك��ي
الها�سمي يو�سف ح�سن العي�سوي ،وع��دد من
ال ��وزراء وامل���س�وؤول��ن ،وال���س�ف��ران الأردين يف
الريا�س وال�سعودي يف عمان.
وراف��ق �سموه ،يف الزيارة ،وفد ر�سمي رفيع
امل�ستوى.
وك� � ��ان ج ��ال ��ة امل� �ل ��ك و� �س �م��و ويل ال �ع �ه��د
ال �� �س �ع��ودي اأج ��ري ��ا م �ب��اح �ث��ات ،ي ��وم ال �ث��اث��اء،
ت �ن��اول��ت ال �ع��اق��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي جتمع
البلدين وال�سعبن ال�سقيقن و�سبل تو�سيع
ال �ت �ع��اون يف ��س�ت��ى امل �ي��ادي��ن ،واآخ� ��ر ال�ت�ط��ورات
اإقليميا ودوليا.

ن�سر جالة امللك عبداهلل الثاين تغريدة
ع�ل��ى م��وق��ع (ت��وي��ر) مبنا�سبة زي� ��ارة �سمو
الأم� ��ر حم�م��د ب��ن ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز
اآل ��س�ع��ود ويل ال�ع�ه��د ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال� � ��وزراء ،وزي ��ر ال��دف��اع يف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�سعودية اإىل الأردن.

وق ��ال ج��ال�ت��ه يف ال�ت�غ��ري��دة “اأخي �سمو
الأم � ��ر حم �م��د ب ��ن � �س �ل �م��ان� � ،س � ّرف��ت دارك
واأه�ل��ك يف الأردن� .ستظل ال�سعودية بقيادة
اأخي خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �سندا وع�سدا لأمتيها العربية
والإ�سامية ،و�سنظل يف الأردن ،املعن واجلار
الأم��ن ،جلميع الأ�سقاء العرب ملا فيه خر
بادنا و�سعبنا”.

رئيس مجلس النواب يلتقي
السفير االذربيجاني
االنباط -عمان

ب�ح��ث رئ�ي����س جم�ل����س ال �ن��واب امل�ح��ام��ي عبد
ال�ك��رمي الدغمي ل��دى ا�ستقباله ام�س الأرب�ع��اء
�سفر جمهورية اأذربيجان ل��دى الردن ،ايلدار
��س�ل�ي�م��وف ،ال �ع��اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب��ن ال�ب�ل��دي��ن
ال�سديقن و�سبل تعزيزها يف املجالت كافة .
وبح�سب بيان �سادر عن املجل�س اليوم  ،اكد
الدغمي اأهمية الو�ساية الها�سمية على املقد�سات

الإ� �س��ام �ي��ة وامل���س�ي�ح�ي��ة يف ال �ق��د���س ال���س��ري��ف،
م�ستعر�ساً مواقف جالة امللك عبداهلل الثاين
جت ��اه ال�ق���س�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وحت�ق�ي��ق الأم ��ن
وال�ستقرار يف منطقة ال�سرق الو�سط.
واأ��س��اد ال�سفر الأذرب�ي�ج��اين ب��ال��دور الكبر
ال��ذي يقوم ب��ه الأردن بقيادة جالة امللك عبد
اهلل ال�ث��اين يف حتقيق ال�سام ال�سامل وال�ع��ادل
باملنطقة
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األردن والسعودية :ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني
بالقدس ومقدساتها

البيان يؤكد اهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون االقتصادي واالستثماري
األردن يؤكد وقوفه مع السعودية بما تتخذه لحماية امنها واستقرارها
البيان المشترك يؤكد  ٠٠أمن المملكتين واحد
روح المودة واإلخاء سادت المباحثات التي جسدت عمق العالقات بين المملكتين
االنباط -عمان
اأ��س��درت اململكة الأردن�ي��ة الها�سمية واململكة
العربية ال�سعودية ،ام�س الأربعاء ،بيانا م�سركا
عقب مباحثات جالة امللك عبداهلل الثاين و�سمو
الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود
ويل العهد ،ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،وزي��ر
ال��دف��اع يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويف ختام
زي��ارة �سموه الر�سمية للمملكة ،فيما يلي ن�سه:
بيان م�سرك اأردين �سعودي.
و ا�ستقبل �ساحب اجل��ال��ة الها�سمية امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سن ،ملك اململكة الأردنية
الها�سمية ،اأخ ��اه ��س��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم��ر
حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �سعود ويل
ال�ع�ه��د ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ال��ذي قام بزيارة ر�سمية اإىل
اململكة الأردن�ي��ة الها�سمية تلبية لدعوة ر�سمية
من جالته.
وع�ق��د ج��ال��ة امل�ل��ك و��س��اح��ب ال�سمو امللكي،
بح�سور �سمو الأمر احل�سن بن عبدهلل الثاين،
ويل العهد ،جل�سة مباحثات ر�سمية� ،سادتها روح
املودة والإخاء التي جت�سد عمق العاقات الوثيقة
وال �ت��اري �خ �ي��ة ب ��ن امل �م �ل �ك �ت��ن ،وج � ��رى خ��ال�ه��ا
ا�ستعرا�س اأوجه التعاون بن البلدين ال�سقيقن
يف املجالت كافة ،وبحث �سبل تعزيزها مبا يحقق
م�ساحلهما امل�سركة.
وثمّن اجلانبان خال املباحثات ،التي ح�سرها
كبار امل�سوؤولن يف اململكتن ال�سقيقتن ،اجلهود
القائمة لتحقيق امل�سالح القت�سادية امل�سركة
بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين.
واأك��دا اأهمية العمل امل�سرك لزيادة م�ستوى
التعاون القت�سادي وال�ستثماري.
كما اأكد اجلانبان اأهمية متابعة تنفيذ نتائج

اج �ت �م��اع��ات ال � ��دورة (ال �� �س��اب �ع��ة ع �� �س��رة) للجنة
ال�سعودية الأردنية امل�سركة ،والتفاقيات الناجتة
عنها ،وال�ت��ي اأ�سهمت يف تو�سيع ن�ط��اق التعاون
وتعزيزه يف عدد من املجالت.
كما ناق�س اجل��ان�ب��ان ال�ع��اق��ات القت�سادية
وال �ت �ج��اري��ة وال� �س �ت �ث �م��اري��ة و� �س �ب��ل ت �ع��زي��زه��ا،
وبحثا اأوج��ه التعاون يف قطاع النقل واخلدمات
اللوج�ستية.
واأكد اجلانبان اأهمية تعزيز التعاون امل�سرك
يف جم��ال ال��س�ت�ث�م��ارات وت�ن��وي�ع�ه��ا ،مب��ا يف ذل��ك
امل� �ج ��الت ال� �س �ت �ث �م��اري��ة ل �ق �ط��اع��ات ال �ت �ع��دي��ن،
والبنية التحتية ،والزراعة ،وال�سياحة ،والثقافة،
وال��رع��اي��ة ال���س�ح�ي��ة ،وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات ،وخلق
امل��زي��د م��ن ف��ر���س ال �ع �م��ل ،ومب ��ا ي���س�ه��م يف دف��ع
النمو القت�سادي يف البلدين ويخدم م�ساحلهما
امل�سركة.
ورح�ب��ت اململكة العربية ال�سعودية ب�اإط��اق
الأردن ل��روؤي��ة التحديث الق�ت���س��ادي لل�سنوات
الع�سر املقبلة ،وفر�س التعاون التي ميكن البناء
عليها من خال هذه الروؤية.
واأع��رب الأردن عن تقديره للمملكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة مل��ا ت�ق��دم��ه م��ن دع��م مل���س��اري��ع تنموية
يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ،وخ��ا� �س��ة ق �ط��اع ال�ن�ق��ل
وال �ط��اق��ة ،وال � ��دور ال� ��ذي ت�ل�ع�ب��ه ال� �س �ت �ث �م��ارات
ال�سعودية يف تو�سعة القطاعات املختلفة يف اململكة
الأردنية الها�سمية.
ويف جم ��ال ال �ط��اق��ة ،اأك� ��د اجل��ان �ب��ان اأه�م�ي��ة
ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ع��اون يف ال��رب��ط ال �ك �ه��رب��ائ��ي بن
البلدين وتعزيز التعاون امل�سرك يف جمال كفاءة
الطاقة ،والبتكار والتقنيات النا�سئة مثل الذكاء
ال�سطناعي يف قطاع الطاقة ،وتطوير التقنيات
النظيفة ل�ستخدام امل ��وارد الهيدروكربونية يف
تطبيقات متنوعة يف املجال ال�سناعي والإن�سائي.

ويف جم ��ال ال�ب�ي�ئ��ة وال �ت �غ� ّ�ر امل �ن��اخ��ي ،رحبت
اململكة الأردنية الها�سمية باإطاق اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة مل �ب��ادرت��ي “ال�سعودية اخل�سراء”
و”ال�سرق الأو�سط الأخ�سر” ،واأعربت عن دعمها
التغر
جلهود اململكة العربية ال�سعودية يف جمال ّ
املناخي.
وع� � ّ�� اجل��ان �ب��ان ع ��ن ت�ط�ل�ع�ه�م��ا اإىل ت�ع��زي��ز
ال �ت �ع��اون يف جم ��ال ال �ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة وال�ت�ق��اط
الكربون وتخزينه وا�ستخدامه ،وبناء اخل�ات يف
هذا املجال.
واأ� � �س� ��اد اجل ��ان �ب ��ان مب �� �س��اري��ع وا� �س �ت �ث �م��ارات
ال�سركات ال�سعودية يف جم��ال الطاقة املتجددة
يف الأردن ،واأك � ��دا اأه �م �ي��ة ت �ب��ادل اخل� ���ات بن
ال�ط��رف��ن يف جم ��ال ت�ط��وي��ر م���س��اري��ع وتقنيات
الطاقة املتجددة.
ورحب اجلانبان بتو�سيع �سبل التعاون بينهما
يف جمال الهيدروجن ،وتطوير التقنيات ،وتبادل
اخل ���ات؛ لتطبيق اأف���س��ل امل�م��ار��س��ات يف جمال
م�سروعات الهيدروجن.
واأك � ��دا اأه �م �ي��ة ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ع��اون يف جم��ال
ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية ،وتعزيز
التعاون يف جمالت الرقابة النووية والإ�سعاعية
بن البلدين.
واأع� ��رب اجل��ان �ب��ان ع��ن تطلعهما اإىل تعزيز
تعاونهما يف جم��الت الأم��ن الغذائي ،وال�سحة،
وال�ت�ع�ل�ي��م ،وت���س�ج�ي��ع اك�ت���س��اف ف��ر���س ج��دي��دة،
خ��ا��س��ة يف جم ��الت مكافحة الأوب �ئ��ة واجل��وائ��ح
العاملية ،وال�ستثمار يف القطاع ال�سحي ،وال�سحة
الرقمية ،وغرها من املجالت ال�سحية.
واأك ��د اجل��ان�ب��ان اأه�م�ي��ة زي ��ادة وت��رة التعاون
ب��ن ال�ب�ل��دي��ن يف جم ��الت ال�ث�ق��اف��ة ،وال���س�ي��اح��ة،
والريا�سة ،وال�سباب ،وتبادل امل�ساركات وتنميتها
وا��س�ت�ك���س��اف م��ا ي��زخ��ر ب��ه ال �ب �ل��دان م��ن ث ��روات

وط��اق��ات ،مب��ا ي�ح�ق��ق ال�ن�م��اء وال��رف��اه للبلدين
وال�سعبن ال�سقيقن.
وثمّنت اململكة العربية ال�سعودية دعم اململكة
الأردن � �ي� ��ة ال�ه��ا��س�م�ي��ة ل��ر��س�ي�ح�ه��ا ل��س�ت���س��اف��ة
الريا�س ملعر�س اإك�سبو الدويل .2030
وا��س�ت�ع��ر���س اجل��ان �ب��ان ال�ق���س��اي��ا الإق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية ذات الهتمام امل�سرك ،ويف مقدمتها
الق�سية الفل�سطينية ،حيث �سدد اجلانبان على
�سرورة انطاق جهد دويل جدي وفاعل لإيجاد
اأف��ق �سيا�سي حقيقي حلل الق�سية الفل�سطينية
على اأ�سا�س حل الدولتن ،ال��ذي يج�سد الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة على خطوط
الرابع من حزيران  ،1967وعا�سمتها القد�س
ال�سرقية ،وفق قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة
ال�سام العربية.
واأك ��دا اأن ح��ل ال��دول�ت��ن ه��و ال�سبيل الوحيد
لتحقيق ال���س��ام ال �ع��ادل وال���س��ام��ل ال��ذي ي�سكل
خيارا ا�سراتيجيا عربيا ،و�سرورة لتحقيق الأمن
وال�ستقرار الإقليمين والدولين.
و� �س��ددا ع�ل��ى � �س��رورة وق��ف اإ� �س��رائ �ي��ل جميع
الإجراءات الا�سرعية التي تقو�س حل الدولتن
وفر�س حتقيق ال�سام العادل.
واأك� � ��دا �� �س ��رورة اح � ��رام اإ� �س��رائ �ي��ل ال��و��س��ع
التاريخي والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ساتها
الإ�سامية وامل�سيحية ،واحرام دور دائرة اأوقاف
القد�س و�سوؤون امل�سجد الأق�سى املبارك التابعة
ل��وزارة الأوق��اف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سامية
الأردنية ب�سفتها اجلهة الوحيدة املخولة ب�اإدارة
�سوؤون امل�سجد الأق�سى املبارك  /احلرم القد�سي
ال�سريف الذي ي�سكل بكامل م�ساحته مكان عبادة
خال�س للم�سلمن.
واأك��دت اململكة العربية ال�سعودية اأهمية دور
ال��و��س��اي��ة الها�سمية التاريخية على املقد�سات

الإ� �س ��ام �ي ��ة وامل �� �س �ي �ح �ي��ة ب��ال �ق��د���س يف ح�م��اي��ة
امل �ق��د� �س��ات واحل � �ف� ��اظ ع �ل��ى ه��وي �ت �ه��ا ال �ع��رب �ي��ة
الإ�سامية وامل�سيحية.
ويف ال���س�اأن اليمني ،ج��دد اجل��ان�ب��ان دعمهما
ال�ك��ام��ل ل�ل�ج�ه��ود الأمم �ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة ال��رام�ي��ة
للتو�سل اإىل حل �سيا�سي �سامل لاأزمة يف اليمن،
وف ��ق امل� �ب ��ادرة اخل�ل�ي�ج�ي��ة واآل �ي��ات �ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة،
وخمرجات احلوار الوطني اليمني ،وقرار جمل�س
الأمن رقم (.)2216
و� � �س ��ددا ع �ل��ى اإدان � � ��ة الأع � �م� ��ال وامل �م��ار� �س��ات
وال�ه�ج�م��ات الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ميلي�سيا
احلوثي من ا�ستهداف لاأعيان املدنية واملرافق
احليوية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتهديدها
اأم � ��ن مم � ��رات امل ��اح ��ة ال ��دول� �ي ��ة ،وت�ق��وي���س�ه��ا
للم�ساعي املبذولة للو�سول اإىل حل �سيا�سي.
و�سدد اجلانبان على اأن اأمن اململكتن واحد،
واأك��دت اململكة الأردن�ي��ة الها�سمية وق��وف الأردن
املطلق م��ع اململكة العربية ال�سعودية يف ك��ل ما
تتخذه م��ن خ�ط��وات حلماية اأمنها وا�ستقرارها
وم�ساحلها.
واأك� � ��د اجل ��ان �ب ��ان دع �م �ه �م��ا مل�ج�ل����س ال �ق �ي��ادة
الرئا�سي اليمني والكيانات امل�ساندة له؛ لتمكينه
من ممار�سة مهامه لتحقيق الأمن وال�ستقرار يف
اجلمهورية اليمنية ،واإنهاء الأزمة اليمنية.
وط��ال��ب اجلانبان املجتمع ال��دويل بال�سغط
على احلوثين لالتزام بالهدنة ،والتعاون مع
املبعوث الأممي اخلا�س لليمن ،والتعاطي بجدية
مع مبادرات وجهود ال�سام.
ويف ال �� �س �اأن ال �� �س��وري� � ،س��دد اجل��ان �ب��ان على
� �س��رورة تكثيف اجل�ه��ود للتو�سل حل��ل �سيا�سي
ل�اأزم��ة ال�سورية يحفظ وح��دة �سوريا و�سامة
اأرا�سيها ويعيد لها الأمن وال�ستقرار ويخل�سها
م��ن الإره� ��اب ،ويهيئ ال �ظ��روف ال��ازم��ة للعودة
الطوعية لاجئن.
واأك��دا ا�ستمرار دعمهما جلهود الأمم املتحدة
وم�ب�ع��وث�ه��ا اخل��ا���س ،و� �س��ددا ع�ل��ى اأه �م �ي��ة وق��ف
ال�ت��دخ��ات وامل���س��اري��ع ال�ت��ي ت�ه��دد ه��وي��ة ووح��دة
�سوريا و�سيادتها.
واأك ��د اجل��ان�ب��ان وقوفهما اإىل ج��ان��ب ال�سعب
ال �� �س��وري ال���س�ق�ي��ق ،و� �س��رورة ا��س�ت�م��رار املجتمع
ال � ��دويل يف ت �ق��دمي ال ��دع ��م ل��اج �ئ��ن وال � ��دول
امل�ست�سيفة ،واأن ع��بء اللجوء م�سوؤولية دولية
ولي�ست م�سوؤولية الدول امل�ست�سيفة وحدها.
وث �م��ن اجل��ان��ب ال �� �س �ع��ودي ال� ��دور الإن �� �س��اين
ال�ك�ب��ر ال ��ذي ي�سطلع ب��ه الأردن يف ا�ست�سافة
حوايل مليون و  300األف �سقيق �سوري.
ويف ال �� �س �اأن ال �ع��راق��ي� � ،س��دد اجل��ان �ب��ان على
م��رك��زي��ة اأم ��ن ال �ع��راق وا� �س �ت �ق��راره رك �ي��زة لأم��ن

املنطقة وا�ستقرارها ،واأك��دا وقوفهما اإىل جانب
ال �ع ��راق ال���س�ق�ي��ق يف ج �ه��وده امل �ب��ذول��ة لتحقيق
الأم ��ن وال� �س �ت �ق��رار وم�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب واإع ��ادة
الإعمار وحتقيق م�ستقبل اأف�سل لل�سعب العراقي
ال�سقيق ،واأعربا عن اأملهما يف تو�سل الأط��راف
ال�ع��راق�ي��ة اإىل �سيغة لت�سكيل ح�ك��وم��ة عراقية
تكري�سا لعملية �سيا�سية جامعة تلبي تطلعات
جميع مكونات ال�سعب العراقي ال�سقيق.
ويف ال �� �س �اأن ال�ل�ب�ن��اين ،اأك ��د اجل��ان �ب��ان اأه�م�ي��ة
احل�ف��اظ على الأم��ن وال��س�ت�ق��رار و� �س��رورة دعم
لبنان و�سعبه ال�سقيق ،والعمل على م�ساعدته يف
الت�سدي للتحديات التي يواجهها ،واأهمية اإجراء
اإ� �س��اح��ات ��س��ام�ل��ة ت�ك�ف��ل جت ��اوز ل�ب�ن��ان لأزم �ت��ه
احل��ال�ي��ة ،و� �س��رورة ح�سر ال���س��اح يف موؤ�س�سات
الدولة ال�سرعية ،والتزام حزب اهلل بعدم التدخل
يف ال���س�وؤون الداخلية ل�ل��دول العربية ووق��ف كل
املمار�سات التي تهدد اأمنها.
ويف �ساأن امللف النووي الإيراين ،اتفق اجلانبان
ع�ل��ى � �س��رورة دع��م اجل �ه��ود ال��دول�ي��ة امل�ستهدفة
احلوؤول دون امتاك اإيران �ساحا نوويا ،و�سمان
�سلمية برنامج اإيران النووي ،وتعزيز دور الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،واحلفاظ على منظومة
عدم النت�سار ،واإيجاد منطقة �سرق اأو�سط خالية
م��ن ال �� �س��اح ال� �ن ��ووي وج �م �ي��ع اأ� �س �ل �ح��ة ال��دم��ار
ال�سامل ،ودعم اجلهود العربية حلث اإي��ران على
اللتزام بعدم التدخل يف �سوؤون ال��دول العربية،
واملحافظة على م�ب��ادئ ح�سن اجل ��وار ،وجتنيب
املنطقة جميع الأن�سطة املزعزعة لا�ستقرار.
واأك � ��د اجل��ان �ب��ان اأه �م �ي��ة م���س��اع�ف��ة اجل �ه��ود
ملواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإره��اب
ب�ج�م�ي��ع � �س ��وره واأ� �س �ك��ال��ه وال �ت �� �س��دي جل ��ذوره
ال �ف �ك��ري��ة وجت �ف �ي��ف م�ن��اب�ع��ه واإي� �ق ��اف ك��ل �سبل
متويله ،ون�سر قيم العتدال الدينية والثقافية
واحل�سارية.
واأك��د اجل��ان�ب��ان ا�ستمرار التن�سيق والت�ساور
وال�ت�ع��اون بينهما جت��اه ال�ت�ط��ورات وامل�ستجدات
ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة على ال�ساحتن الإقليمية
وال � ��دول � �ي � ��ة ،ومب � ��ا ي �� �س �ه��م يف حت �ق �ي��ق الأم � ��ن
وال��س�ت�ق��رار والزده � ��ار للمملكتن ال�سقيقتن
و�سعبيهما و�سعوب املنطقة والعامل.
وقد اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل عهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،عن وافر �سكره وتقديره
ل�ساحب اجلالة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين
اب��ن احل���س��ن ع�ل��ى م��ا لقيه وال��وف��د امل��راف��ق له
من ح�سن ال�ستقبال وك��رم ال�سيافة ،ومتنياته
للمملكة الأردن �ي��ة الها�سمية ق�ي��اد ًة و�سعباً دوام
الرخاء وال�ستقرار.

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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اهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجاالت االعالمية والنهوض

في االقتصاد السياسي والمجتمع

الشبول  :العمل لتوحيد مواقف االردن والسعوديه تجاه القضايا التي تمسهما

مسائل مطروحه لعقل السياسه
العربيه مهمه لمستقبلنا

المالك:هناك مجاالت واسعة للتعاون بين وكاالت األنباء والتلفزة والصحافة

االنباط -عامن

ن��اق ����ش ع � ��دد م ��ن ال � �ق � �ي ��ادات االع��ام �ي��ة
وال�سحفيني وقادة الراأي يف االردن وال�سعودية
بح�سور وزي��ر ال��دول��ة ل�سوؤون االع��ام في�سل
ال�سبول� ،سبل تعزيز التعاون امل�سرتك يف خمتلف
املجاالت االعامية والنهو�ش بها لرتتقي اىل
م�ستوى التعاون ال�سيا�سي والعاقات املتميزة
بني الطرفني وعك�ش املواقف امل�سرتكة والتعاون
القائم لكا البلدين.
ج��اء ذل��ك خ��ال م��ائ��دة م�ستديرة نظمتها
ال���س�ف��ارة ال�سعودية يف ع�م��ان م�ساء ال�ث��اث��اء،
على هام�ش ال��زي��ارة الر�سمية ال�ت��ي ي�ق��وم بها
�ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز اآل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�ش
جمل�ش الوزراء ،اإىل االأردن.
واك��د ال�سبول خ��ال ال�ل�ق��اء ،ال��ذي ح�سره
مدير ع��ام وك��ال��ة االن�ب��اء االرن�ي��ة الزميل فايق
حجازين ومدير عام موؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون
حممد بلقر ،اهمية ال��زي��ارة من حيث توقيتها
ومو�سوعها والتي تاأتي يف ظل ظروف اإقليمية
�سعبة وحتديات عديدة حتتم اأهمية التوا�سل
بني القيادتني وبيننا كاإعاميني.
وعر�ش لاأزمة التي مير بها االعام العاملي
والعربي خا�سة يف ظل الت�سابك واالختاط بني
االع��ام وق��واع��ده من جهة ،وم��واق��ع التوا�سل
االج�ت�م��اع��ي ال�ت��ي اختطفت ال�سجيج وجعلت
� �س��وق االع� ��ام واالإع � ��ان ي��واج��ه ال�ع��دي��د من
اال�سكاالت ،م�سريا اىل ان هناك جلنة م�سرتكة
خا�سة باالإعام ت�سم االردن وال�سعودية ودوال
�سقيقة تعمل يف اإطار جامعة الدول العربية ،على
حماية االإع��ام ،هدفها و�سع قواعد م�سرتكة
للتعامل مع مواقع التوا�سل االجتماعي.
وق� ��ال :اإن ال �ع��اق��ات ب��ني امل�م�ل�ك��ة العربية

ال�سعودية واململكة االأردنية الها�سمية ،تاريخية
متميزة ،داع� ًي��ا اإىل العمل ب�سكل اأك��ر م��ن اأي
وقت لتوحيد موقف البلدين جتاه الق�سايا التي
مت�سهما.
ودع � ��ا رئ �ي ����ش جم �ل ����ش ه �ي �ئ��ة ال���س�ح�ف�ي��ني
ال�سعوديني خالد بن حمد املالك ،اىل تكري�ش
ال�ع��اق��ة االإع��ام �ي��ة وامل���س��ي ق��دم��ا يف حتقيق
منجز اعامي كبري خلدمة م�ساحلنا وق�سايانا
امل�سرتكة ،م�سريا اىل ان هناك جماالت وا�سعة
للتعاون بني وكاالت االأنباء والتلفزة وال�سحافة
وقال وزير االعام اال�سبق �سميح املعايطة ،اإن
اأمن املنطقة وا�ستقرارها وتنميتها ال ي�ستقيم اال
بوجود عاقة اأردنية �سعودية قوية وهي العاقة
التي ن�سهدها ب��ني البلدين والقيادتني ،وه��ذا
ي�سهل التعاون االعامي.
وعر�ش رئي�ش حترير جريدة الراي الدكتور
خالد ال�سقران ،لدور االعام يف تفعيل العاقات
ب��ني اال��س�ق��اء يف ظ��ل التحديات ال�ت��ي ن�سهدها
واهمية ابراز التكتات بني بلدينا يف الدفاع عن
م�ساحلنا ال�سيا�سية واالقت�سادية وامننا وبناء
م�ستقبل �سيا�سي واقت�سادي م�سرتك.
واعترب رئي�ش جلنة االقت�ساد واال�ستثمار يف
جمل�ش ال�ن��واب النائب خري اب��و �سعيليك  ،ان
زي��ارة ويل العهد ال�سعودي اىل االردن ،عامة
ف��ارق��ة يف ال�ع��اق��ات وم�ه�م��ة يف ظ��ل امل�ت�غ��ريات
اجليو�سيا�سية يف املنطقة وبعد االث��ار العميقة
جلائحة كورونا وكونها اي�سا تاتي قبل انعقاد
قمة ال��ري��ا���ش الهامة ال�سهر املقبل مب�ساركة
جالة امللك عبداهلل الثاين .
ودعا اىل اعادة �سياغة القاعدة االقت�سادية
بني البلدين على قاعدة “ رابح رابح “من خال
ا�ستغال امل �ي��زات االق�ت���س��ادي��ة امل��وج��ودة لدى
اجلانبني واال�ستفادة منها.
وقال رئي�ش وكالة االأنباء ال�سعودية فهد بن

ح�سن اآل عقران“ :اإنه ويف ظل وجود متغريات
عاملية واإقليمية كبرية البد من اأهمية التكامل
وت�ع��زي��ز ال�ع��اق��ة وال �ت �ع��اون ب��ني االإع��ام�ي��ني
واملوؤ�س�سات االإعامية.
واأ� �س ��ار اإىل اأن ه �ن��اك ت�ع��اون��ا م��وج��ودا بني
املوؤ�س�سات االإعامية ،ولكن يجب اأن يُبنى هذا
التعاون ويُعمل على تطويره.
واأ�ساف :اإن هناك دورا مهما يجب اأن تقوم
ب��ه ال �ق �ي��ادات االإع��ام �ي��ة ،م��ن خ��ال ال�ل�ق��اءات
وال�سراكات امل�ستمرة بني اجلانبني� ،سواء على
م�ستوى ال � ��وزراء اأو ع�ل��ى م�ستوى املوؤ�س�سات
االإعامية ،اأو مراكز االأبحاث اأو وغريها.
وقال رئي�ش حترير جريدة الوطن ال�سعودية
عثمان ال�سيني ،ان دورن ��ا كاعاميني يجب
ان نوؤ�س�ش ملا بعد ه��ذه ال��زي��ارة الهامة ومل��ا بعد
ه��ذا ال�ل�ق��اء ب��ان ي�ك��ون ه�ن��اك ب��رام��ج م�سرتكة
وا� �س��رتات �ي �ج �ي��ة وا� �س �ح��ة ذات اه � ��داف ميكن
قيا�سها بحيث نتحدث عن العاقات بعد الزيارة
والنتائج املتحققة.
م��ن جهته ،اأك��د الرئي�ش التنفيذي لهيئة
االإذاع ��ة والتلفزيون ال��دك�ت��ور حممد ب��ن فهد
احل��ارث��ي ،اأه�م�ي��ة ال��زي��ارة م��ن ح�ي��ث توقيتها
وم�سامينها يف ظل تطورات ت�سهدها املنطقة،
داعيا اإىل اأهمية وجود تن�سيق عربي قوي خا�سة
فيما يتعلق باملواقف ال�سيا�سية.
ودع��ا اإىل اال�ستفادة من اخل��ربات املرتاكمة
ل��دى اجلانبني إاع��ام�ي��ا وال�ت�ح��ول يف �سناعة
االإع � ��ام ،ح�ي��ث اأن ا إالع � ��ام مي��ر مبنعطفات
وحتديات �سعبة ،يف ظل امل�ستجدات والتطورات
التي تدخل يف �سناعة االإعام.
ويف نهاية امللتقى تبادل امل�ساركون االآراء حول
كيفية ترجمة وخ��دم��ة االإع ��ام مل��ا و�سل اإليه
البلدان من نه�سة �ساملة يف خمتلف املجاالت
عن طريق برامج تقام على اأر�ش الواقع.

ودعا ا�ستاذ ف�ش النزاعات الدولية الدكتور
ح���س��ني امل��وم �ن��ي ،اىل ال��رتك �ي��ز ع�ل��ى ماأ�س�سة
التعاون بني مراكز االبحاث والدرا�سة يف كا
البلدين نظرا للدور ال��ذي تلعبه ه��ذه املراكز
يف تعزيز ال�ع��اق��ات والتحليل خ��دم��ة مل�سالح
البلدين والدبلوما�سية العامة .
واك ��د م��دي��ر امل�ك�ت��ب االع��ام��ي يف ال�سفارة
ال�سعودية بعمان الدكتور عماد املديفر ،حر�ش
ال�سفارة على تعزيز عاقات التعاون والت�سبيك
بني االعاميني واملوؤ�س�سات واالعامية ومراكز
االبحاث يف كا البلدين خدمة مل�سالح البلدين
ال�سقيقني وتعزيزا للتعاون بني هذه املوؤ�س�سات
االعامية.
وق ��ال ال�ك��ات��ب ال��دك�ت��ور ب�سام ال��زع�ب��ي ،اننا
بحاجة اىل تن�سيق اعامي اكرب نظرا الهمية
الدور الذي يلعبه االعام يف العاقات الثنائية
ويف تن�سيق املواقف.
وقال الكاتب واملحلل الدكتور بدر القا�سي،
ان كا البلدين يتعر�سان لتحد ا�سرتاتيجي
ي��دع��و ل �� �س��رورة تبني ع��اق��ات ا�سرتاتيجية
واالن � �ط� ��اق ل �ع��اق��ات ت �ك��ام �ل �ي��ة م ��ع ال� ��دول
االخ��رى ،وهناك حتد امني ا�سرتاتيجي يجب
الرتكيز عليه اعاميا و�سياغة روؤية م�سرتكة
ملواجهتهما.
ودع��ا االعامي ماأمون م�ساد ،اىل ان يكون
هناك خطاب اعامي موحد لاخر خا�سة يف
ظل الهجمة التي تتعر�ش لها االمتني العربية
واال�سامية.
وتبادل امل�ساركون يف نهاية امللتقي الذي اداره
مدير املكتب االعامي يف �سفارة اململكة لدى
االأردن عماد املديفر االآراء حول كيفية ترجمة
وخدمة االإعام ملا و�سل اإليه البلدان من نه�سة
�ساملة يف خمتلف امل�ج��االت ع��ن طريق برامج
تقام على اأر�ش الواقع.

مالية األعيان تلتقي نظيرتها اإلندونيسية
االنباط -اّ
عامن

لتقت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة واالق�ت���س��ادي��ة يف
جم�ل����ش االأع� �ي ��ان ،ب��رئ��ا� �س��ة ال �ع��ني ج�م��ال
ال�سرايرة ،ام�ش االأرب �ع��اء ،رئي�ش اللجنة
امل��ال �ي��ة يف جم�ل����ش االأع� �ي ��ان االإن��دون�ي���س��ي
�سودير مان ،واأع�ساء اللجنة.
وب �ح��ث ال �ل �ق��اء� � ،س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
ال � ��ربمل � ��اين ب� ��ني ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �� �س��دي �ق��ني،
وح���س��ره م�ساعد رئ�ي����ش جمل�ش االأع �ي��ان
مفلح الرحيمي ،اإىل جانب عدد من روؤ�ساء
ال �ل �ج��ان ال��دائ �م��ة يف امل�ج�ل����ش ،ف���س� ً�ا عن
�سفري اجلمهورية االندوني�سية يف عمان
اندي رحميانتو.
وق� ��دم ال �ع��ني ال �� �س��راي��رة ،ن �ب��ذة ح� � ّول
النظام ال�سيا�سي االأردين ،و�سلط ال�سوء
ع �ل��ى جم�ل����ش االأم � ��ة ،امل �ك��ون م��ن جمل�ش
ال �ن ��واب امل�ن�ت�خ��ب م��ن ال���س�ع��ب واالأع� �ي ��ان،
ال� ��ذي ي �ج��ري ت �ع �ي��ني اأع �� �س��ائ��ه م ��ن ق�ب��ل
جالة امللك عبداهلل الثاين ،الف ًتا اإىل اأن
ع��دد اأع �� �س��اء جم�ل����ش االأع �ي��ان ال ي�ت�ج��اوز

ن�سف عدد اأع�ساء جمل�ش النواب ،واملحدد
ب� 138نائ ًبا ،وفقًا لقانون االنتخاب . 2022
وبخ�سو�ش اآليات اإعداد املوازنة العامة
ل �ل �ب��اد ،اأو� �س��ح ال �� �س��راي��رة اأن م�وؤ��س���س��ات
ال ��دول ��ة ت �� �س��رع يف حت ��دي ��د اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا
ك �خ �ط��وة اأوىل ،وم ��ن ث��م ي �ج��ري ه�ن��د��س��ة
امل��وازن��ة العامة وق��ان��ون م��وازن��ة ال��وح��دات
احل �ك��وم �ي��ة م��ن ق �ب��ل احل �ك��وم��ة ،وي���س�ب��ح

اأ�سمها يف ه��ذه املرحلة “م�سروع قانون”
ق �ب��ل اأن ي �� �س��وت ع �ل �ي��ه جم �ل �� �س��ا ال� �ن ��واب
واالأعيان كا على حدة لي�سبح قانونا.
وحت��دث ال�ع��ني ال���س��راي��رة ح � ّول اأهمية
تعزيز التعاون االقت�سادي ب��ني البلدين،
وب �ح��ث ��س�ب��ل ت���س��دي��ر االأ� �س �م��دة االأردن �ي��ة
اإىل اإن��دون�ي���س�ي��ا وال �سيما يف ظ��ل االأزم ��ة
الغذائية ال��راه�ن��ة ،اإىل جانب العمل على

رف ��ع اأع � ��داد ال �� �س �ي��اح االإن��دون �ي �� �س �ي��ني اإىل
اململكة ،التي يتوفر فيها اأم�ك��ان �سياحية
تراثية وعاجية ودينية.
ب � ��دوره حت ��دث رئ �ي ����ش ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
االإن��دون �ي �� �س �ي��ة م � ��ان ،ح� � � ّول دور جم�ل����ش
االأع �ي ��ان يف ب� ��اده ،وه ��و جم�ل����ش منتخب
من ال�سعب ،وي�ستطيع تقدم االقرتاحات
حلكومة باده ،اإىل جانب عقد االجتماعات
وم��ع م���س�وؤويل ال��دول��ةً ،
ف�سا ع��ن اج��راء
زيارات ملختلف حمافظات الباد.
واأك ��د اأن زي ��ارة ال��وف��د للمملكة تهدف
اإىل تعزيز اأوا� �س��ر ال�ت�ع��اون ال��ربمل��اين بني
البلدين ال�سديقني ،وال��دف��ع بالعاقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة اإىل االأم � � ��ام ل �ت �� �س �م��ل خم�ت�ل��ف
املجاالت ،وعلى راأ�سها التعاون االقت�سادي.
وت �ن��اول ال �ل �ق��اء اأه �م �ي��ة اال� �س �ت �ف��ادة من
التجربة الربملانية لكا البلدين وتعزيز
اآل� �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون ،اإىل ج��ان��ب اال� �س �ت �ث �م��ار
بالفر�ش االق�ت���س��ادي��ة امل�ت��اح��ة يف البدين
ال�سديقني ،وال �سيما يف جم��ال ال�سياحة
الدينية.

األمم المتحدة تطلق تقرير أعمالها في األردن خالل العام 2021
االنباط -عمان
اأ�سدر مكتب منظمة االأمم املتحدة يف االأردن،
ام�ش االأرب �ع��اء ،تقرير النتائج ال�سنوية للعام
 ،2021م��ربزا االأن�سطة االإن�سانية والتدخات
االإمن��ائ �ي��ة ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا حت��ت “اإطار عمل
االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة لاأعوام -2018
 ”2022يف ال�سنة الرابعة من تنفيذه.
وت�سمن ال�ت�ق��ري��ر ،االأن���س�ط��ة ال�ت��ي نفذتها
االأمم امل�ت�ح��دة يف االأردن طيلة ال�ع��ام املا�سي،
ا�ستجابة جلائحة ك��ورون��ا ،والت�سدي الآث��اره��ا
االجتماعية واالقت�سادية ،و�سوال اإىل مرحلة
التعايف ال�سامل.
ووف �ق��ا ل�ل�ت�ق��ري��ر ،اأن �ف �ق��ت م�ن�ظ�م��ات االأمم
املتحدة وال�سناديق والربامج التابعة لها نحو
 914.1مليون دوالر اأمريكي خ��ال ع��ام ،2021

لدعم االأن�سطة وامل�ساريع االإن�سانية واالإمنائية،
�سمن ث��اث اأول��وي��ات رئي�سة هي(املوؤ�س�سات
املعززة ،واالأ�سخا�ش املتمكنون ،وتعزيز الفر�ش
املتاحة).
وعملت االأمم املتحدة مع احلكومة االأردنية
وال�سركاء املمولني ،ومنظمات املجتمع املدين،
ل��دع��م ��س�ي��اغ��ة وت�ع��دي��ل ت���س��ري�ع��ات و�سيا�سات
وا�سرتاتيجيات جديدة واأخ��رى قائمة ،ف�سا
عن تعزيز ق��درة املوؤ�س�سات لتمكني االأردن من
حتقيق ال�ت��زام��ات��ه حت��ت اأج�ن��دة  2030للتنمية
امل�ستدامة.
وت�سمنت النتائج التي مت حتقيقها خال
العام املا�سي ،تقدمي خدمات اإن�سانية واإمنائية
أالك � ��ر م ��ن م �ل �ي��وين م ��واط ��ن والج � ��ئ ،ودع ��م
�سياغة العديد من اال�سرتاتيجيات والربامج
وال �ت �� �س��ري �ع��ات امل�ع�ن�ي��ة وت �ع��دي �ل �ه��ا ،اإىل ج��ان��ب

التعريف بجميع اأ�سكال العنف �سد املراأة ،واإر�سال
ر� �س��ائ��ل ح ��ول ال �� �س��ام واالأم � ��ن وامل �� �س��اواة بني
اجلن�سني ودور املراأة يف املجتمع ،وا�ستفادة اأكر
من  400األ��ف طفل اأردين و�سوري من برنامج
التغذية املدر�سية.
كما �سملت النتائج دعم االأطفال املت�سربني
من املدار�ش عرب برنامج التعليم غري الر�سمي،
وتلقي ن�سف مليون الج��ئ م���س��اع��دات نقدية
�سهرية ،وا�ستفادة اآالف االأ�سخا�ش من الو�سول
املعزز ل�سوق العمل ،واإ��س��دار اأك��ر من  62األف
ت���س��ري��ح ع�م��ل ل��اج�ئ��ني وال��اج �ئ��ات ،وتلقي
�� 50س��رك��ة ��س�غ��رية ومتو�سطة ت��دري�ب��ات ح��ول
احت�سان االأعمال ،لدعم تنمية اأعمالهم.
وت�سمن التقرير ،تخ�سي�ش االأمم املتحدة
لنحو  441مليون دوالر اأمريكي لدعم احلكومة
يف ا�ستجابتها لاأثر االجتماعي واالقت�سادي

جلائحة كورونا ،باالإ�سافة اإىل دعم ن�سر اللقاح،
مبا يف ذل��ك توفري  436800لقاح �سد فريو�ش
ك ��ورون ��ا ،وت �ع��زي��ز ق� ��درات ال�ع��ام�ل��ني يف امل�ج��ال
ال�ط�ب��ي ،و� �س��راء م �ع��دات ول � ��وازم امل�ست�سفيات
واملختربات.
واأكد التقرير موا�سلة االأمم املتحدة تطوير
منظومة عملها يف االأردن �سمن اإط��ار التعاون
اع��وام  ،2027 – 2023وا�ستكمال اإط��ار عمل
ل� أ
االأمم املتحدة احلايل للتنمية امل�ستدامة ،فيما
��س�ي��ربز اإط ��ار ال�ت�ع��اون اجل��دي��د اأرب ��ع اأول��وي��ات
تتمثل يف اإي�ج��اد فر�ش فاعلة للم�ساركة لنمو
اأخ���س��ر �سامل وم�ستجيب للنوع االجتماعي،
وو�سول معزز اخلدمات االجتماعية ذات اجلودة
واحل �م��اي��ة ،وت�ع��زي��ز ال �ق��درة ال��وط�ن�ي��ة ملعاجلة
الو�سول املن�سف للماء والغذاء والطاقة ،وتعزيز
امل�ساءلة وال�سفافية و�سمان م�ساركة اأكرب.

د.أنور ُ
الخ ّفش
املبادر بطرح م�سروع يجمع فريق املهنني املفكرين والباحثني لت�سكيل (جمموعه
تفكري عربيه لازمات) على ا�س�ش اجلداره والكفاءهمن مقت�سيات ال�سروره ولي�ش
ت��رف��ا ،ن�سع ال��واق��ع على ط��اول��ه التفكري والبحث واحل��ل ،الي�ج��اد خم��ارج وت�سويات
�سيا�سيه واق�ت���س��ادي��ه مبثابه (�سبكه ام��ان اجتماعي اي�سا عند مناق�سه ال���س�وؤون
الداخليه ) على قاعدة ان اال�ستجابه لتحديات امل�ستقبل يعتمد على العمل اجلماعي
يف مواجهه االأزمات  .وفق نهج ،اطار �سريوره عمل فكري �سيا�سي اجتماعي �سيا�سي
التي ت�وؤدي �سيانه وتقويه املوقف العربي وخدمه امل�سالح الوطنيه القطريه بدءا
من ا�ست�سعار اخلطر وابعاده والدفاع عن حقوق االأمن القومي للدول العربيه عند
تعر�سها للمخاطر.
غالبيه جم�سات ال�سيا�سني وم��را��س��د البحث واال��س�ت�خ�ب��ارات يف ال��دول العربيه
ت��راق��ب باهتمام �سديد م��االت االزم��ه االأوك��ران�ي��ه وتداعياتها  ،الق�سايا واالأح��داث
املهمه التي حتظى باهتمام منطقة ال�سرق االأو�سط ،هناك �سوؤال عن كيفيه �سرورة
بناء عاقات �سليمة مع اإدارة بايدن وتعزيز التحالف مع وا�سنطن  ،اخذين بعني
االعتبار ان مفاتيح ومغاليق ال�سيا�سه االمريكيه باتت متغريه  .من ال�سروره بلورة
�سيا�سة متنا�سبة م��ع اإدارة ب��اي��دن وتبني اأ�سلوب غ��ري �سدامي معها ،ملوجلهه اب��رز
حتديات الع�سر جراء ان�سحاب اإيران من االتفاق النووي وامتاكها القدرة النووية
 .كما علينا ان النغفل اهميه تو�سيع قاعدة املعرفه بال�سوؤون ال�سينية وع�سكره
الدور ال�سيني بعيدا عن التغلغل بيد من حرير وحت�سني اإدارة املخاطر  ،مع �سروره
احلفاظ على احلوار مع مو�سكو وابقاء روح العمل البناء التي ت�سمن امن املنطقه
ج��راء نفوذها يف �سوريا ،من ال�سروره مبكان ت�سجيع امريكا والغرب على تقويه
ال�سلطه الفل�سطينيه التي ت�سكل عنواناً �سرعياً لت�سوية م�ستقبلية ،ودجمها للعمل
م��ع م�سر واالأردن يف التعاون االقليمي لتعزيز فر�ش ح��ل الدولتني ليكون خيارا
ممكنا وال بديل عنه  .اخلا�سه امل�ستفاده من احل��رب االأوك��ران�ي��ه  ،ان ال�سمانات
االمنيه االمريكيه ال يعتمد عليها  ،ان امريكا لي�ست يف موقع القدره واال�ستعداد
خلو�ش حروب للدفاع عن حلفائها لي�سبح هذا تقدير موقف م�سهدًا ماألو ًفا جديدًا .
قمه الرئي�ش بايدن من اجل الدميوقراطيه (ان�ساء املبادره الرئا�سيه للتجديد
الدميوقراطي ) االأه��م على ج��دول اعمال حلفاء امريكا  ،ح��ول كيفيه التعامل مع
ال��وع��د االأم��ري �ك��ي ب��ان�ق��اذ ال��دمي��وق��راط�ي��ه يف ال �ع��امل وتر�سيخها يف ال �ع��امل العربي
.ا�ست�ساف الرئي�ش بايدن قمه الدميوقراطيه يف  10-9كانون االول  ،2021جتمع
ع��امل��ي ل��روؤ� �س��اء بع�ش ال ��دول ومم�ث�ل��ي احل�ك��وم��ات ملناق�سه ال�ت�ح��دي��ات وال�ف��ر���ش يف
ال�ق��رن احل��ادي والع�سرين  .وه��ي م�ب��ادره للتجديد ال��دمي��وق��راط��ي �سمن برنامج
رائ��د للحكومه االمريكيه لتعزيز الدميوقراطيه ون�سرها يف جميع انحاء العامل ،
بو�سفها مبادره رئا�سيه بالتعاون مع الكوجنر�ش وعلى ا�سا�سها تبني التحالفات ويتم
واطاق مبادرات للم�ساعدات اخلارجيه االأمريكيه  ،كذلك كم�سار ملواجهه التحديات
امل�ستمره واملثريه للقلق ام��ام الدميوقراطيه وحقوق االن�سان يف العامل  .علما انه
�سبق هذا املوؤمتر تنظيم ور�سه عمل على مدى ثاثه ايام اعتبارا من تاريخ تاريخ
3ح��زي��ران  2022حت��ت ع�ن��وان ح��رك��ة االأح� ��زاب وق��واع��د ال��دع��م ال��دمي�ق��راط��ي ،التي
تهدف ايل امل�ساركه املجتمعيه يف الهيئات الت�سريعية واحلكومات القيادية التي متثل
طي ًفا وا�س ًعا من ال�سيا�سات و القيم واالأه��داف وخطط اال�ستجابة لعدد ال يح�سى
من الق�سايا املحلية  ،التي تعرب عن عميق الرغبة يف التغيري ومعاجله االختاالت
الهيكليه املت�ساعده  ،لي�ش فقط يف ال�سيا�سات التي يقرتحها القادة ال�سيا�سيون ولكن
يف كيفية تنظيم االحزاب واملوؤ�س�سات العامه وكيفية ا�سراك املواطنني .الكثري من هم
يف ال�سلطه يرف�ش ت�سمية (االفراد على ا�سا�ش الكفاءه واجلداره ) حتى اأثناء اأدائهم
الفا�سل تبقى الوظائف حك ًرا علىيهم  ،اإنهم يقدمون مر�سحني للمنا�سب العامة
وي�سعون لل�سيطرة على مقاليد احلكومة كما يقول ديفد �سنكر ان النخب امل�سيطره
الفا�سله تطيح ب��اي ا��س��اح قت�سادي وم��ايل .ان اهميه امل�وؤمت��ر ل��ه �سله بالتوجه
الدويل يف الاألفيه الثالثه واع��داد امل�سرح للتغيري  ،يربز ذلك حيث موؤمتر الدول
ال�سناعيه ال�سبع الكربى ال��ذي انعقد يف العام املا�سي  ،مت اع��اده ت�سميه و�سياغه
التجمع الدويل ايل جتمع دول الدميوقراطيات العظمى واالعان عن انتهاء ع�سر
العومله وف�سل حتالف البرياليه ورا�ش املال والدعوه اىل اقامه الدول الوطنيه القويه
من الداخل  ،اي ان فل�سفه املواجه مع ال�سني ورو�سيا �سيكون تر�ش املعركه النظم
الدميوقراطيه و�سيفها احرتام حقوق االن�سان  ،يف املقابل دول اال�ستبداد ال�سيا�سي،
ال�سلطويه الفئويه امل�ستبده الفا�سده  .والتي يظللها اال�ستبعاد االجتماعي وال
حت��رتم ح�ق��وق االن���س��ان ال�سيا�سيه واالق�ت���س��ادي��ه ( اقتبا�ش م��ن م�ستند الوقائع
اخلا�سه باملوؤمتر) .
ه��ذا املوؤمتر  ،ال��ذي �سري�سم توجه جديد للعاقات الدوليه وبناء التحالفات
االمريكه  ،وان ر�سم ح��دود املخاوف واالرت��دادات �ستنعك�ش ب�سكل مبا�سر يف ر�سم
�سوره الداخل للدول اوال ولي�ش عاقاتها يف االقليم ودوليا فقط خا�سا امريكا
 .م��ن االه�م�ي��ه الق�سوى البحث ع��ن اج��اب��ه مل��اذا ا�ستبعدت ال��دول العربيه وهل
ي�سكل ه��ذا االم��ر موقف امريكي جديد وتغري بال�سيا�سه االمريكيه ام ال  ،مما
ي�ستدعي البحث وال��درا��س��ه وف�ت��ح ح��وار ب�ه��دف اال��س�ت��دراك وال�ع�م��ل على تعديل
املوقف االأمريكي وتقدمي اجابات لهذه اال�سباب بل احللول والتو�سل ايل تفاهمات
حولها  .كما انني افرت�ش ان تكون االجابه عند الدول ذاتها ملزيد من الطماأنينه ،
كون غالبيه الدول العربيه تتعر�ش لتحديات حقيقيه تهدد �سيادتها وا�ستقرارها
وم�ساحلها اال�سرتاتيجيه .هل �سيبداأ التغري اجليو�سيا�سي يف املنطقه من هند�سه
�سكل العاقه االأمريكيه االيرانيه الرتكيه ما بعد عام . 2023
anwar.aak@gmail.com

نقابة الخدمات العامة :ظروف العامالت في السكرتاريا
صعبة وتفتقد للحقوق العمالية
االنباط -عامن

ق��ال��ت ال �ن �ق��اب��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ع��ام�ل��ني
يف اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة وامل�ه��ن احل��رة اإن
ظروف العامات يف قطاع ال�سكرتاريا
“�سعبة للغاية” وتفتقد ملعايري العمل
ال��ائ��ق واحل �ق��وق ال�ع�م��ال�ي��ة امل�ك�ف��ول��ة
مبوجب القانون.
و او� �س��ح رئ�ي����ش ال�ن�ق��اب��ة خ��ال��د اأب��و
مرجوب يف بيان �سحايف ام�ش االربعاء،
اإن النقابة ر�سدت العديد من ال�سكاوى
العمالية واالنتهاكات بحق العاملني يف
القطاع ال��ذي ت�سكل الن�ساء الغالبية
العظمى م�ن��ه ،م�سريا اإىل اأن النقابة
طالبت ومنذ �سنوات بتح�سني ظروف
العاملني فيه وحماية حقوقهم.
واأو� � �س ��ح اأب� ��و م ��رج ��وب ،اأن “عدم
االلتزام باحلد االأدن��ى لاأجور ينت�سر
ع �ل��ى ن �ط��اق وا� �س��ع يف ال �ق �ط��اع ،اإذ اأنّ
أا��س�ح��اب ال�ع�م��ل ال ي�ل�ت��زم��ون ب��ال�ق��رار،
وي��دف �ع��ون ل�ل�ع��ام��ات اأج ��را اأق ��ل منه،
م��ا ُي �ع � ّد جت ��اوزا ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ،مبينا
اأن “ال�سكرتاريا” م ��ن ال �ق �ط��اع��ات

العمالية امل�ساندة لغالبية الن�ساطات
االقت�سادية واالأعمال املهنية .واأ�ساف،
اأنّ امل �خ��ال �ف��ات ت���س�م��ل :ع ��دم االل �ت��زام
ب�ساعات العمل امل�ق��ررة ،وع��دم اإ��س��راك
العمال يف ال�سمان االجتماعي ،وعدم
احت�ساب ب��دل عمل اإ��س��ايف عند العمل
اأك��ر م��ن ��س��اع��ات العمل امل �ح��ددة ،اإىل
ج��ان��ب احل��رم��ان م��ن احل��ق باحل�سول
على اجازات �سنوية اأو مر�سية ،وكذلك
احل ��رم ��ان م ��ن ال �ع �ط��ل ال��ر� �س �م �ي��ة اأو
الطارئة ،وغريها.
وط� ��ال� ��ب ،وزارة ال �ع �م��ل ب �� �س��رورة
ت �ك �ث �ي��ف ال ��رق ��اب ��ة وال �ت �ف �ت �ي ����ش ع�ل��ى
ال �ق �ط��اع وات �خ��اذ االج � ��راءات ال��ازم��ة
بحق املخالفني وع��دم التهاون معهم،
م �� �س��ريا اإىل اأن م �ع �ظ��م ال �ع��ام �ل��ني يف
ق�ط��اع ال�سكرتاريا وع��دده��م ب ��االآالف،
هم من قطاعات العمل غري املنظمة،
التي ت��زداد فيها االنتهاكات العمالية،
وتنت�سر فيها العمالة ال��واف��دة والتي
تر�سى ب�سروط عمل غري عادلة.
كما اأكد اأبو مرجوب ،اأهمية برنامج
“ا�ستدامة  ”++ال� ��ذي اأع �ل �ن��ت عن
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غرفة التجارة األميركية في األردن تبحث آليات زيادة حجم
الصادرات إلى أميركا
االنباط -عامن

بيحيثييت غييرفيية ال يت يجييارة االأم ييرك يي يية يف
االأردن ،خ ييال جيلي�يسيية يف م يقييرهييا ،اآل ييييات
زيي ي ييادة ح يجييم ال ي ي� ي يس ييادرات االأردني ي يي ي يية اإىل
الييواليييات املتحدة االأمركية ،وال�سعوبات
اللوج�ستية التي تواجهها� ،سمن املعطيات
احلالية ،من ارتفاع اأ�سعار ال�سحن البحري
عامليا ،وعدم وجود خطوط ماحية �سريعة
الرتدد من واإىل ميناء العقبة.
واأو�سح بيان عن الغرفة ،ام�س االأربعاء،
اأن اجلل�سة تياأتييي �سمن �سل�سلة ح ييوارات،
تييراأ� يس يهييا رئ يي ي�ييس ال يغييرفيية � يسيياميير جي ييودة،
بيحي�يسييور عي�يسييوي امليجيلي�ييس ،ط ييارق الطباع
وني ييورا م يه ييييار ،وع ييدد ميين مميثيلييي اليقيطيياع
اخلا�س ،وممثلن عن ال�سفارة االأمركية
يف االأردن.
وات يفييق احل ي� يسييور عيلييى اأن ي يكييون ميناء
ال يع يق يبيية ه ييو اخلي يي ييار االأ�ي يس ييا�ي يس ييي خلييدميية
الي�يسييادرات والي ييواردات اإىل االأردن ،يف ظل
تييوق يعييات بي ييازديي يياد ح يجييم الي ي�ي يس ييادرات اإىل
الواليات املتحدة االأمركية خال االأعوام

د .مصطفى محمد عيروط

املقبلة.
واأك ي ييدوا اأن ال يت ياأخيير يف اليعيمييل كفريق
واح ييد ليين يي�يسييب يف مي�يسيليحيية ال ي� يسييادرات
االأردنية ،مما �سيفقدها قيمتها التناف�سية
يف ح ييال ع ييدم اأخي ييذ اأي قي ييرار مييدعييوم من

احل يكييوميية االأردني يي يية بييال يت يعيياون مييع مييينيياء
حاويات العقبة و�سركة “تطوير العقبة”،
للو�سول اإىل �سركات املاحة العاملية.
وحي ي�ي يس يير اجل يل ي� يس يية املي ييديي يير الي يتي يج يياري
التنفيذي يف ال�سفارة االأمركية يف االأردن،

ومييدييير ع ييام � يسييركيية “تطوير العقبة”،
واأعي ي�ي يس يياء جم يل ي�ييس اإدارة م يي ينيياء حيياويييات
ال يع يق يبيية ،ومم يث يليين ع يين � يسييركييات ميياحيية
عييامل يييية ،واأع ي� يسيياء اليهيييئيية ال يعيياميية ليغييرفيية
التجارة االأمركية.

النجار :األردن يمثل نموذج التنوع والتعددية والحوكمة

االنباط -عامن

قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار،
اإن االأردن مي يثييل ال يت ينييوع وال ينييوع يييية
والتعددية واحلوكمة والعمل بنزاهة
ميطيليقيية ،م يوؤكييدة ال يت يعيياون واليتي�يسييارك
ب ي يين ال ي يق ي يطي يياعي ييات ك ي يياف ي يية م ي يين اأج ي ييل
م ي� يسيياواة حقيقية بيين املي ييراأة والييرجييل
االأكادميين.
و�سددت النجار خال رعايتها ام�س
الثاثاء ،حفل افتتاح املوؤمتر اخلتامي
مل ي� يسييروع “ متيكيين امل ي ييراأ ِة االأكييادمي يييية:
الي يق ييدوةِ ،واملي ي�ي يس يياواةِ ،واال� يس يتييدام ي ِة يف
جامعاتِ منطق ِة البح ِر املتو�سط نح َو
حتقيقِ اأجند ِة عام “،”FREE 2030
يف جي ييام ي يع ي يتي ييي “ا أالم ي ي ي ي ي ي ي ييرة � يس يم يييية
للتكنولوجيا” وال يبييرتا ،عيلييى اأهمية
مكانة املراأة يف الوطن ،والتي هي جزء
من �سموده يف م�سار التنمية ،م�سيدة
بن�ساء اأكادمييات ي�سار اإليهن بالبنان

ك يينَّ منييوذجييا ل يل يمييراأة خ ييال ت�سلمهن
اأعلى املنا�سب القيادية.
ويتعلق امل�سروع املدعوم من االحتاد
االأوروبي ي ي ييي م ينييذ الي يع ييام � ،2019يسيميين
م ي يبي ييادرات م ي� يسيياريييع “ايرا�سمو�س”
بيتيعييزيييز دور املي ييراأة االأكييادمي يييية يف كل
من لبنان واالأردن و�سوريا ،من خال
ال�سعي اإىل اإ�سراك اأكرب واأكرث فاعلية
لاأكادمييات يف مراكز �سنع القرار يف
موؤ�س�سات التعليم ال يعييايل ،والييرتويييج
ل�سيا�سة امل ي� يسيياواة اجل ينييدرييية ،و إاع ييداد
مناذج قيادية ن�سائية ممكَّنة.
اإىل ذلك ،قال رئي�س جامعة االأمرة
�سمية الييدكيتييور م�سهور الييرفيياعييي ،اإنَّ
اجلامعة وبتوجيهاتٍ من �سمو االأمر ِة
� يس يم يي ي َة ب ينييتِ احل ي� يسيين رئ يي ي�ي ِيس جميلي�ي ِيس
ُ�سب عينيها مهم َة
اأمينييا ِئيهييا ،و�سعتْ ن َ
ن املي ييراأ ِة ك يهي ٍ
متيكي ِ
يدف نبيل ي�سعى اإىل
إا�يسييراكيهييا يف ازده ييار املجتمع وتنميته،
مييو� يس يح ياً اأنّ املي ي ي ييراأ َة االأكي ييادمي ي يي ي ي َة يف

اجلامعة اأخذتْ وتاأخ ُذ دو َرهَا احلقيقي
دو َن متيي ٍز اأو تفريق .وبي ّين الرفاعي
اأنّ اأب يير َز إاجن ييا ٍز اأ�يسيفي َر عنه املي�يسييروع يف
اجلامع ِة كان اإن�ساء “مرك َز اال�ستدام ِة
وامل�ساواة” ،ليييكييون مي�يسييدراً لياأفيكييا ِر
وامل يبييادراتِ واالأن�سطة التي من �ساأنِها
متك ِ
ن املراأة االأكادميية.
وقييال رئي�س جامعة البرتا الدكتور
فر�سا
مروان املوال  ،اإن اجلامعة وفرت ً
قييييادييية ليليمييراأة االأكييادمي يييية مييا جعلها
ج ييز ًءا ميين هيييئييات �يسينييع ال يقييرار فيها،
مبينا اأن يف اجليياميعيية ثيياث عميدات
وعييدداً ميين املييديييرات يقمن مبجموعة
وا�يسيعيية ميين املي�يسيوؤولييييات ،مي�يسييييدا بكل
اجلي يه ييود املي يب ييذول يية ل ي� يس يمييان اليتينيفييييذ
الناجح للم�سروع مع كل ال�سركاء.
ب ييدوره ييا ا� يس يت يعيير� يسييت نييائييب رئييي�ييس
جامعة األيكانتي االإ�سبانية للم�ساواة
والييدمييج وامل�سوؤولية االجتماعية اإيفا
ا� يس يب يييير ،تيفييا�يسييييل امل ي� يسييروع ،مي�يسييرة

اىل اأنييه مت تدريب ما يزيد على 1700
اأكادميية يف املرحلتن االأوىل والثانية
يف جمييال امل�ساواة واال�ستدامة يف عدد
ميين جييام يعييات اإق يل ييييم ال يب يحيير االأب يي ي�ييس
املتو�سط.
و أا�ي يس يياف ييت ،اإن مييو� يسييوع اجل ينييدرييية
كان من اأبرز االأهداف التي يعمل على
حتقيقها املي�يسييروع ،اىل جييانييب حتقيق
امل ي� يسيياواة ،م ينييوهيية اإىل ط يلييب اليتيغييذييية
ال ييراجي يع يية م يين الي ي�ي يس ييرك يياء ليليتيحي�يسيين
والتطوير على امل�سروع.
واأ�سارت نائب رئي�س جامعة االأمرة
�سمية للتكنولوجيا لل�سوؤون االأكادميية
الييدكيتييورة وجييدان أابييو الهيجاء اىل اأن
املييراأة �سنو الرجل يف العمل واالإجنيياز،
كيمييا أا� يسييارت اإىل �يسيبييل زي يياده م�ساركة
املراأة يف االكادمييا ،وكيف عليها العمل
اأكرث من الرجل لتنتقل من الظل اىل
ا أال�ي يس ييواء وم يين اليتيهيمييي�ييس اىل مييركييز
العمل واالجناز.
وكييان الدكتور وليد �سامة ،اأ�ستاذ
هند�سة الكمبيوتر ،ومن�سق املي�يسييروع
يف جامعة ا أالمييرة �سمية للتكنولوجيا
ا�ستعر�س اأه ييداف املي�يسييروع ،واملعيقات
اليتييي واجيهييت تنفيذه ،ومييا أا�يسيفيير عنه
ميين نيتييائييج ميفييييدة ،وتيطيليعييات ت�سعها
اجليياميعيية يف خططها نحو بينيياء قطاع
تعليم عييال ودمييقييراطييي بالتعاون مع
ال�سركاء.
وي ي� يس يت يمييل امل ي ي ؤومتي يير الي ي ييذي يي�يسيتيميير
ل ييييوميين م يت يتييال يييين ،جيلي�يسييات تينيياقي�ييس
املخرجات التي متخ�ست عن املوؤمتر،
وكيفية تنفيذها ،واأمييور اأخييرى تتعلق
مبوا�سيع امل�سروع.
وح ي� يسيير ح يفييل االف يت يتيياح اأمي يين عييام
احتي يياد اجلييام يعييات ال يعييرب يييية الييدك يتييور
عمرو عزت �سام

هيئة االعتماد تبحث مع وفد من جامعة مصراته الليبية التعاون المشترك
االنباط -عامن

بي يح ييث ن ييائ ييب رئي ييي ي� ييس ه يي يئيية اع يت يميياد
موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها
الييدكيتييور زيييد العنرب مييع وفييد ميين جامعة
م�سراتة الليبية برئا�سة امل�ست�سار الثقايف
يف ال�سفارة الليبية الدكتور اأحمد الدويك،
جميياالت االعتماد العام واخلا�س و�سمان
اجلي ييودة مل يوؤ� يس ي� يسييات اليتيعيلييييم ال يعييايل ودور
االعيتيميياد واجل ييودة يف رفييع كيفيياءة التعليم
العايل حمليا وعربيا.
وعيير�ييس الييدكيتييور اليعينييرب خييال اللقاء

الذي ح�سره وكيل جامعة م�سراتة لل�سوؤون
العلمية الدكتور حممد ال�سرك�سي ،ومدير
مكتب التعاون الييدويل يف ال�سفارة الليبية
ال ييدك يت ييور حم يمييد أاب ي ييو غيير� يسيية ،وم ي� يسيياعييد
الييرئ يي ي�ييس لي ي�ي يسي يوؤون اجلي ي ييودة وال يت ي� يس ين ييييف
الدكتور زيد الب�سايرة ،وم�ساعد الرئي�س
ل�سوؤون االعتماد يف الهيئة الدكتور �سعد
بني حممد ،الإجنازات الهيئة على امل�ستوى
املحلي وال ييدويل ،و أاهيميهييا االإطييار الوطني
االأردين ليليميوؤهييات ،واالعيتيميياد املوؤ�س�سي
والييرباجمييي و�سمان اجل ييودة ،والت�سنيف
واميتيحييان اليكيفيياءة ،والييربامييج االأكييادمييييية

امل�سرتكة وامل�ست�سافة مع موؤ�س�سات تعليم
عال عاملية ،وح�سول الهيئة على االعرتاف
ال ييدويل ميين قيبييل ( )WFMEالعتماد
ك يل ييييات الي يط ييب .واأ� ي يس يياد الييدك يتييور اليعينييرب
بييامل ي� يس يتييوى امل يت يقييدم جلييام يعيية م ي� يسييراتييه يف
امل يجيياالت كييافيية خا�سة يف البحث العلمي،
مي�يسييرا اإىل اأن جيياميعيية مي�يسييراتييه واع ييدة،
ولديها بييرامييج اأكييادمييييية طبية وهند�سية
واأدبية عديدة ومتميزة.
ودع ييا اإىل ت يبييادل اخلي ييربات التعليمية
وال يب يح يث يييية ،والي يتي يع يياون يف تينيفييييذ بيحييوث
عيليميييية م ي� يسييرتكيية ب يين جييام يعيية مي�يسييراتييه

واجلييام يعييات االأردني يي يية ،وتينيظييييم ال ينييدوات
وامليوؤمتييرات العلمية ،وتبادل اإيفاد الطلبة
وال يبيياح يثيين ،واال� يس يت يفييادة ميين إام يكييان ييييات
ال يب يلييدييين ال ي� يس يق يي يقيين يف جمي ييال تيطييوييير
وتيعييزيييز مي�يسييرة التعليم ال يعييايل ،وتفعيل
مذكرة التفاهم املوقعة بن الهيئة والهيئة
الليبية لاعتماد واجلودة.
ميين جيهيتييه ،ثيميين الييوفييد الييزائيير جيهييود
هيئة االعيتيميياد يف دعييم موؤ�س�سات التعليم
العايل وخدمته للو�سول به اإىل التناف�سية
العاملية وحتقيق اأهدافه ال�سامية.

نادر حليم مديرًا عامًا لفنادق هيلتون الثالثة في أبوظبي
االنباط-عامن

اأعلنت جمموعة هيلتون عن تعين نادر
حليم ،مديراً عاماً جديداً لفندق هيلتون
اأبوظبي جزيرة يا�س ،وفندق وارنر براذرز
اأبوظبي كوريو كولك�سن باي هيلتون ،ودبل
تري هيلتون اأبوظبي رزيدين�سز – جزيرة
يا�س.
يتمتع نادر حليم بخربة وا�سعة يف عامل
ال�سيافة تييزيييد عيين  24عييامياً ،وقييد اأم�سى
م ين يهييا  20ع ييامي ياً يف ه يي يل يتييون .م يين خييال
من�سبه اجلديد �سي�ساهم يف تعزيز املكانة
املرموقة لفنادق هيلتون العاملية الثاثة
الييواقيعيية يف اأبييوظيبييي ،لتغدو وجيهي ًة مميز ًة
لياإقيياميية بغر�س الييرتفييييه ،ومييركييزاً رائييداً

زيارة سمو ولي عهد المملكة
العربية السعوديه ()١

للموؤمترات واإدارة االأعمال .اأ�سبحت هذه
اليفينييادق املحطة املف�سلة لكل املقيمن يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،باالإ�سافة
ل يلييزوار الي�يسييييوف ال يقييادميين ميين خمتلف
اأنحاء العامل.
�سغل نييادر حليم قبل تعيينه يف من�سب
املييدييير ال يعييام مليجيمييوعيية ف ينييادق هيييليتييون يف
جييزيييرة يييا�ييس ،من�سب مييدييير عييام ليفينييادق
راأ� ييس اخليييميية اليتييابيعيية للمجموعة ،واليتييي
تت�سمن منتجع و�سبا دبل تري من هيلتون
جييزيييرة امل ييرج ييان ،هييام يب يتييون ب يياي هيييليتييون
جييزيييرة امل ييرج ييان ،دب ييل ت ييري ميين هيييليتييون
راأ�س اخليمة ،ودبل تري باي هيلتون راأ�س
اخليمة الكورني�س ريزيدن�سز.
مت تعين نادر حليم مديراً عاماً ملنتجع

و�سبا دبل تري من هيلتون جزيرة املرجان،
راأ� ييس اخليييميية يف عييام  .2016وجنييح خييال
فرتة عمله من تر�سيخ مكانة الفندق وجهة
رئي�سية ت�ستقطب اليعييائييات ،كيمييا اأ�يسييرف
خال االأزميية ال�سحية العاملية على افتتاح
اأكي ييرب هييام يب يتييون ب يياي هيييليتييون يف ال يعييامل،
هامبتون باي هيلتون جزيرة املرجان.
و�سرح نييادر حليم ،تعليقاً على من�سبه
اجل ييدي ييد“ :ي�سعدين ت ييويل ميهيميية ق ييييادة
الي يف ييري ييق يف الي يفي ين ييادق ال ي ييرائ ي ييدة الي يت ييي مت
افتتاحها ميوؤخييراً يف جزيرة يا�س ،الوجهة
املييزدهييرة احلييافيليية بامل�ستجدات واليتيجييارب
اليغينيييية وال يتييي تي�يسييم يف رحيياب يهييا املينيطيقيية
االإبداعية».
ييحيمييل ن ييادر حيلييييم اجليني�يسيييية املي�يسييرييية،

تخرج من كلية ال�سياحة والفنادق جامعة
حلوان يف القاهرة .عمل يف بداية م�سواره
امل يه ينييي مي ييديي ييراً ل يل يم يب يي يعييات م ييع عي ييدد ميين
ال يعييامييات ال يت يجييارييية ال ي� يس يهييرة يف جمييال
ال�سيافة قبل اأن ان�سمامه اإىل هيلتون،
ويف عييام  2002اأ�يسيبييح مييديييراً للمبيعات يف
هيلتون العن.
ت ييوىل ن ييادر عي ييدداً ميين امل ينييا� يسييب رفيييعيية
امل�ستوى �سمن جمموعة هيلتون ،ومنها
من�سب مدير املبيعات يف جمموعة هيلتون،
ثم ترقيته لي�سغل من�سب مديراً لتطوير
االأع يمييال .كيمييا تت�سمن مي�يسييرتييه الييرائييدة
حقبة اإدارية ناجحة ملنتجع هيلتون �سالة
عمان اإذ كان يتوىل اآنييذاك من�سب املديرالعام للفندق.

زيييارة �سمو ويل عهد اململكة العربية ال�سعوديه االميير حممد بن
�سلمان اإىل اململكة االأردن يييية الها�سميه وليقييائييه جيياليية امليلييك عبد اهلل
المي يير احل ي� يسيين هييي يف ر أايي ييي ت يوؤكييد عمق
ال يثيياين و�يسيمييو ويل اليعيهييد ا أ
العاقات االخويه والتاريخيه والروابط الوثيقه واملتجذره والرا�سخه
بن القيادتن وال�سعبن فهي عاقات االأ�سرة الواحده والهم الواحد
والتاريخ الواحد واللغة الواحده والدين الواحد وامل�ستقبل الواحد وهي
عاقات الرئتن يف اجل�سم الواحد وهي عاقات ا�سرتاتيجيه را�سخه
عربية ا�ساميه ا�سيله وتاريخيه
ويف راأي ييي ب ياأن الييزيييارة جيياءت يف وقتها للتن�سيق والتعبر عيين عمق
العاقات االخويه وملواجهة كموقف واحييد دائييم التحديات االإقليمية
والعامليه والتحركات الدوليه يف املنطقه واالقليم وتعرب عن قدرة دول
اخلليج واالردن وم�سر وتركيا كقوة اقليميه وعامليه ملواجهة التحديات
االقليميه والعامليه فاململكة العربية ال�سعوديه بقيادة خييادم احلرمن
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل العهد االأمر حممد
بن �سلمان ت�سهد تقدما واجنييازات هائله وا�ستقرارا وتطورا ي�سهد بها
القا�سي والييداين وفيها مهوى افئدة كل عربي وم�سلم وتعمل اململكة
اليعييربييييه الي�يسيعييوديييه عيلييى تييوفيير وت يطييوييير كييل مييا يي�يسيياهييده كييل عييربييي
وم�سلم وان�سان من قدرة اململكة العربيه ال�سعوديه على توفر الراحة
والطماأنينة وال�سكينة لكل حاج ومعتمر وزائيير وت�سكل اال�ستثمارات
ال�سعوديه يف االردن تاثرا هاما ملا له من اأثيير اقت�سادي واجتماعي يف
اململكة االأردنية الها�سميه واالردن بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين
الميير احل�سن االميين مييع اململكة العربية
املعظم و�سمو ويل العهد ا أ
ال�سعوديه �سعبا وقياده بقيادة خييادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان
بن عبد العزيز و�سمو ويل العهد االأميير حممد بن �سلمان حفظ اهلل
ال�سعبن والقيادتن والبلدين امنا وا�ستقرارا ومنيياء وتطورا يف كافة
امليادين

المرافق لولي
الوفد اإلعالمي ُ
العهد السعودي يزور شركة
موضوع.كوم

االنباط -عامن

زار الوفد االإعامي املرافق ل�سمو ويل
اليعيهييد الي�يسيعييودي حميمييد بيين �سلمان مقر
�سركة “مو�سوع.كوم”.
واأ� يسيياد اأعي�يسيياء الييوفييد بييدور ال�سركة يف
دعييم اللغة العربية يف املنطقة ميين خال
تقنيات الذكاء اال�سطناعي ،واطلعوا على
اخلييدمييات االأخ ييرى اليتييي تقدمها ال�سركة
املوجهة اإىل القطاع احلكومي ب�سكل عام،
مثل خدمات “الويب” و “قلم -م�سحح
الكتابة الذكي”.
وتي يخي يل ييل ال ي ييزي ي ييارة ت ييوقي يي ييع ات يفيياق ييييات
ومييذكييرات ت يعيياون بيين �يسييركيية “مو�سوع.
كوم” بح�سور مييديييرهييا التنفيذي رامييي
اليقييوا�يسيمييي ،وبع�س امليوؤ�يسي�يسييات ال�سعودية

الي يف يياعي يل يية ،بي يه ييدف ت يعييزيييز الي يتي يع يياون بيين
“مو�سوع.كوم” وع ييدة جيهييات اإعيياميييية
�سعودية ميين خييال خييدمييات “مو�سوع”،
اأكييرب مييوقييع عييربييي يف ال يعييامل ،بيعييدد ي�سل
اإىل اأك ييرث ميين  100ميلييييون زائ يير �يسيهييريييا،
حيث يقدم املعلومة املتخ�س�سة واملوثوقية
اإ�سافة اإىل حلول الذكاء اال�سطناعي.
ك يمييا تي�يسيمينييت ال ييزي ييارة ت يكييرمي رئييي�ييس
جمل�س اإدارة هيئة ال�سحفين ال�سعودين
خ ييال ييد املي ييالي ييك ورئي ييي ي� ييس وكي ييالي يية االأن ي يبي يياء
ال�سعودية الدكتور فهد اآل عقران ،تقديرا
جلهودهما يف مواكبة وحتقيق روؤية اململكة
ال يعييرب يييية ال ي� يس يعييودييية  2030ف يي يمييا ييتيعيلييق
بالعناية باللغة اليعييربيييية وتيطييويييرهييا من
خييال تقنيات الييذكيياء اال�سطناعي ،ومبا
يتوافق مع روؤية “مو�سوع.كوم”

حفل تكريمي للطلبة المتفوقين بكلية
العلوم التربوية في عمان االهلية
االنباط-عامن

اأقامت كلية العلوم الرتبوية يف جامعة
ع يمييان االه يل يييية قيبييل اي ييام حيفييا تيكييرميييياً
للطلبة املتفوقن يف الكلية برعاية االأ�ستاذ
ال ييدك يت ييور ق ي� يسييي � يس يم يبييور ع يم ييييد ال يك يل يييية،
حي�يسييره جميمييوعيية ميين اليطيليبيية املتميزين
وعددا من اأولياء اأمورهم.
و اأعرب راعي احلفل يف كلمته باأن الكلية
ممثلة بروؤ�ساء اأق�سامها واأع�ساء الهيئتن
التدري�سية واالإدارية تفتخر وتقدر اجلهد
امل يبييذول ميين قيبييل اليطيليبيية ليلييو�يسييول لهذا
امل�ستوى من التميز والتفوق  ،م�سيفاً اأن
هييذا احلفل يي أاتييي تياأكييييداً على دعييم الكلية
للطلبة امليتيمييييزييين أاكييادمي يي ياً متييا�يسييياً مع
ر�سالتها يف اإع ي ييداد كيفيياءات عالية اجلييودة

موؤهلة ومتميزة اأكادميياً وبحثياً وريادياً
يف جمال العلوم الرتبوية.
وقال االأ�ستاذ الدكتور حممد مبي�سن
رئييي�ييس ق�سم الييرتبيييية اليبييدنيييية وال�سحية
يف ك يل يميية ل ييه :اأن ال يق ي� يسييم ي ين يظيير للطلبة
امل يت يفييوقيين ب يعيين االفي يتي يخ ييار مل ييا ي يقييدمييوه
ميين إاجن يياز وت يفييوق .كيمييا اأ ّك ييد رئييي�ييس ق�سم
الرتبية اخلا�سة الدكتور عنان اأبييو مرمي
اأنّ الطلبة املتفوقن قدّموا اجنييازاً كبراً
و� ي يسي يياروا خي يط ييوات ع يظ يي يميية ن يحييو اليتيمييييز
ليييكييونييوا ق ييادة فيياعيليين يف خيطييط التنمية
الوطنية امل�ستدامة.
ويف ن يهيياييية احل يفييل وزع راعي ييي احليفييل
�سهادات التقدير والهدايا التذكارية على
الطلبة االأوائييل مباركاً ومتمنيا لهم دوام
التقدم والنجاح.

املحلي
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اربد  ٠٠شكاوى من انواع لزيوت نبايتة مكتوب عليها خليط لزيوت متعددة

األنباط  -فرح موىس

�ضكا م�اطن�ن يف حمافظة اإرب��د وج�د
بطاقات تعريفية لبع�س الزي�ت النباتية،
مكت�ب عليها
خليط لزي�ت متعددة ملنتجات جمه�لة
اله�ية دون معرفة مك�ناتها ال �ضيما واأن
زيت الذرة مت�فر باال�ض�اق باأ�ضعار مرتفعة
االمر الذي يفر�س عليهم اللج�ء ملنتجات
اخ��رى ا��ض�ع��اره��ا اق��ل تتنا�ضب وم�ضت�يات
دخلهم .
وق��ال امل���اط��ن (���س ر) ان��ه ال يفرق بني
الزي�ت املجه�لة اله�ية وزي���ت ال��ذره اال

من حيث ال�ضعر ويتجه للزي�ت ذات ال�ضعر
االق��ل االرخ����س الن��ه ي�ضتخدم ال��زي��ت ملرة
واح � ��دة ف�ق��ط دون ان ي�ج��د اي ف ��رق بني
الن�عني من الزي�ت.
وا� �ض��ارت امل�اطنة (ع ج) اىل انها تلجا
ل�ل��زي���ت ذات اال� �ض �ع��ار ال��رخ�ي���ض��ة دون ان
يهمها امل �ح �ت���ى وف ��ق ق���ل�ه��ا خ��ا��ض��ة وان
االو��ض��اع املادية �ضعبة كما �ضهدت العديد
من ال�ضلع ارتفاعات غريم�ضب�قة يف ال�ض�ق
املحلي .
وتابعت ان هناك ن���ع م��ن ال��زي��ت �ضعتة
8ر 1ل��رت ي�ضل ��ض�ع��ره اىل ث��الث��ة دن��ان��ري
ون�ع اخر نف�س احلجم ي�ضل �ضعرة ح�ايل

دينارين وعليه اق�م ب�ضراء الن�ع االرخ�س
الن ال �ف��رق يف �ضعر ال�ع�ب���ت��ني ي�ضاعدين
ل�ضراء بع�س ا�ضناف اخل�ضار للعائلة .
وت�ضاءل امل�اطن (ت ح) عن فرق اال�ضعار
بني نف�س املنتجات وما ه� الفرق بني ن�ع
زي��ت واخ��ر اذا ك��ان كالهما م���ض��دره زيت
نخيل او دوار ال�ضم�س فلماذا ي�ضل الفرق يف
ال�ضعر اىل ديناريف العب�ة .
من جانبه اأكد رئي�س غرفة جتارة اإربد
حممد ال�ض�حة اأن ما ي�ضار اليه م�ضتحيل
احلدوث ويف حال �ضحتة فاإن وزارة ال�ضناعة
والتجارة والتم�ين معنية مبتابعة امل��ض�ع
والتحقق منه خا�ضة وان اي منتج يجب ان

يك�ن معروف امل�ضدر واملن�ضاأ واملحت�يات
املك�نة له وفق البطاقة التعريفية املربزة
على املنتج ومكت�بة على الغالف اخلارجي
ب�ضكل يطابق املحت�ى.
وا� �ض��اف يف ح��دي��ث ل��الن �ب��اط ان ��ه غري
م�ضم�ح خ��الف��ا مل��ا ا� �ض��رت ال�ي��ه ومي�ن��ع اأي
�ضخ�س م��ن االإجت� ��ار مبنتجات جمه�لة
اله�ية ويتحمل التاجر امل�ض�ؤولية القان�نية
لقيامه بذلك وميكن الي م�اطن تقدمي
�ضك�ى للجهات املخت�ضة اإذا اكت�ضف وج�د
خلل من ن�ع معني.
م��ن جانبها او��ض�ح��ت امل�ؤ�ض�ضة العامة
للغذاء والدواء ان م�ضانع تعبئة الزي�ت يف
اململكة كافة تخ�ضع لزيارات رقابية دورية
م��ن قبل ف��رق ال��رق��اب��ة والتفتي�س التابعة
للم�ؤ�ض�ضة للتاأكد م��ن ال�ت��زام�ه��ا بتطبيق
ال�ضروط ال�ضحية.
وبينت ان فرق الرقابة والتفتي�س التابعة
للم�ؤ�ض�ضة تق�م بج�الت رقابية دورية على
االأ�ض�اق للتاكد من مدى التزامها ببطاقة
البيان التي تبني ا�ضم املنتج وقائمة املك�نات
ت�ن��ازل�ي��ا ح�ضب ن�ضبة وزن �ه��ا ل�ضمان ع��دم
ت�ضليل امل�ضتهلك كما انها تتابع مطابقة
امل �ن �ت �ج��ات مل��ا ورد ب�ب�ط��اق��ة ال �ب �ي��ان ح�ضب
القاعدة الفنية رقم  ٩اخلا�ضة بها ف�ضال
عن مراقبة االلتزام ب�ضروط العر�س للبيع
والتداول يف االأ�ض�اق.
وفيما يتعلق بعدم وج�د م�ضدر للمنتج
ي �ع �ت��رب ذل � ��ك خم��ال �ف��ا و� �ض �ي �ت��م م�ت��اب�ع�ت��ة
ومراقبتة من قبل امل�ؤ�ض�ضة
كما انها تتابع اية مالحظات او �ضكاوي
ترد اليها للتحقق منها واتخاذ االإج��راءات
القان�نية ح�ضب اال��ض���ل بحق م��ن تثبت
خمالفته.

الفوسفات :الشركة الهندية األردنية للكيمياويات توقع اتفاقية
مع شركة «كيميان» السعودية بقيمة  17مليون دينار
االنباط -عامن

وق� �ع ��ت ال �� �ض ��رك ��ة ال �ه �ن ��دي ��ة االأردن � �ي� ��ة
ل �ل �ك �ي �م��اوي��ات ،امل �م �ل���ك��ة ب��ال �ك��ام��ل ل���ض��رك��ة
م �ن��اج��م ال �ف���� �ض �ف��ات االأردن � �ي � ��ة ،ات �ف��اق �ي��ة
ب �ي��ع م ��ع � �ض��رك��ة ك �ي �م �ي��اء ي �ن �ب��ع ل�ل���ض�ن��اع��ة
“كيميان” ال�ضع�دية ،لتزويدهم ب 30
األ��ف ط��ن م��ن م��ادة حام�س الف��ضف�ريك
املركز عايل اجل�دة.
ومب�جب هذه االتفاقية التي وقعت يف
اخ�ت�ت��ام فعاليات ملتقى االأع �م��ال االأردين
ال�ضع�دي ال��ذي عقد يف عمان م�ضاء اأم�س
الثالثاء ،والتي تقدر قيمتها املالية بنح�
 17م�ل�ي���ن دي �ن��ار اأردين�� ،ض�ت�ق���م ال�ضركة
ال�ه�ن��دي��ة االأردن� �ي ��ة ل�ل�ك�ي�م�ي��اوي��ات ب�ت��زوي��د
��ض��رك��ة “كيميان” ال���ض�ع���دي��ة ب��ال�ك�م�ي��ات
امل�ت�ف��ق عليها اع�ت�ب��ارا م��ن �ضهر اآب املقبل
من العام احلايل وحتى نهاية �ضهر ني�ضان
من عام  ،2023على اأن يتم م�ضاعفة هذه
الكميات خالل االأع�ام القادمة.
واأك� � ��د م ��دي ��ر ع� ��ام ال �� �ض��رك��ة ال �ه �ن��دي��ة
االأردن � �ي � ��ة ل �ل �ك �ي �م �ي��اوي��ات امل �ه �ن��د���س ع�ل��ي
العبابنة اأهمية ه��ذه ال�ضراكة التي ت�ضهم
يف ت�ع��زي��ز ع��الق��ات ال �ت �ع��اون ب��ني البلدين
ال�ضقيقني.

وب � ��ني ال �ع �ب ��اب �ن ��ة اأن �� �ض ��رك ��ة م �ن��اج��م
ال�ف�����ض�ف��ات االأردن� �ي ��ة وال �� �ض��رك��ات التابعة

واحلليفة لها تنتج �ضن�يا نح� ملي�ن ومئة
األ��ف ط��ن م��ن م��ادة حام�س الف�ضف�ريك،
م�ضريا اإىل اأن اأك��رث من  70باملئة من هذا

االنتاج ي�ضدر اإىل ال�ض�ق العاملي ،يف حني
ي���ض�ت�خ��دم ال �ب��اق��ي م �ن��ه حم �ل �ي��ا ل���ض�ن��اع��ة
االأ�ضمدة.

رسالة إلى أصحاب
اللمسة السحرية
محمود الدباس
يف ال�ضف اخلام�س االبتدائي يف مدر�ضة �ضعيد البحرة “ال�ضلط” ..كنت اع�ضق مادة الريا�ضيات..
وعند طرح اي �ض�ؤال ..كنت يف احيان كثرية ا�ضل لعند اال�ضتاذ وانا رافع ا�ضبعي ول�ضاين يردد “انا يا
�ضتاذ”..
وعندما اجيب ..كان مييل علي احد الزمالء ويق�ل “انا ا�ضال عارف اجل�اب ..ب�س انت جاوبت”..
وكان هذا الت�ضرف يتكرر من اكرث من طالب يف غالب االحيان ..مع علمي اليقيني انهم مل يك�ن�ا
يعرف�ا اجل�اب..
كان مدير املدر�ضة -املربي الفا�ضل علي اب� عمرية -يعمل وقتها مثل املر�ضد الرتب�ي يف وقتنا
احلا�ضر ..فكان كل ف��رتة يختار طالب ويجل�س معه يف اح��دى زواي��ا ال�ضاحة الداخلية بني غرف
ال�ضف�ف ..وي�ضتمع له..
وم��رة جل�س معي ..و�ضاألني عن اي م�ضاكل او م�ضايقات او مالحظات ..فقلت له وبكل ب��راءة
وب�ضاطة ..م�ضكلتي يف ج�اب ا�ضئلة الريا�ضيات وما يق�له زمالئي..
فقال يل ..احلل ب�ضيط ..ال ترفع يدك ..وال جتاوب اال اذا مل يجيب احد على ال�ض�ؤال ..وعندما
يكرر اال�ضتاذ “�ض� وال واحد عارف اجل�اب؟!” ارفع ا�ضبعك ..وكمان عادي انك ت�ضاأل “يف حد بيعرف
اجل�اب؟!” قبل ما حتكي ج�ابك..
وفعال ..كانت و�ضفة �ضحرية ا�ضكتت كل املتنطعني والذين يت�ضعبط�ن على افكار االخرين..
مُق�لِبي َنها بطرق اكرث ما اق�ل عنها “هبلة” لتبدوا انها افكارهم..
بقيت على هذا املن�ال يف معظم حياتي العلمية والعملية ..فكنت التزم ال�ضمت الكامل اذا طرح
احدهم نف�س طرحي او قريبا منه ..واذا ما مت الطلب املبا�ضر يل بابداء ال��راأي ..كنت اق�ل دون اي
تردد ..ما تف�ضل به االآخرون ..اإن مل يكن قريبا من راأيي ..فه� اف�ضل بكثري ..فال اأقبل لنف�ضي ان
اكرر املكرر ..او اخذ افكار غريي وان�ضبها لنف�ضي..
ومل اتعامل بعك�س هذه القاعدة اال يف بع�س االحيان ..مع ا�ضخا�س عزيزين علي ..واتع�ضم فيهم
انهم فعال يريدون راأيي ويقدرونه..
وحتى بع�س ه��ؤالء املقربني ..جتدهم يتعامل�ن مع ن�ضيحة او راأي االآخرين وكاأنه �ضيجعلهم
يت�ضلم�ن منا�ضب عليا ..او يتملك�ن ثروات طائلة ..واذا ذكروا ان غريهم �ضاحب تلك الفكرة ..ف�ض�ف
ت�ضيع عليهم الفر�ضة!!..
ما جعلني اكتب هذا املقال ه� ق�ضة ق�ضرية حدثت معي ي�م ام�س وقبل ام�س ..حركت عندي هذا
امل��ض�ع..
احد اال�ضدقاء يريد ان ي�ضرتي �ضيارة ..فت�ا�ضل معي وق��ال“ ..ك�نك من زم��ان وان��ت بت�ض�ق
�ضيارات ..وكنت بدك تعمل م�ضنع �ضيارات ..فبدي تن�ضحني ب�ضيارة”..
ولالمانة اكرث �ضيء يحريين ه� ال�ض�ؤال او الطلب العام ..فل� حدد ن�ع ال�ق�د او دول(ة) الت�ضنيع
او ق�ة املحرك او �ضكل ال�ضيارة لكان اخف وطاأة على تفكريي..
والنني واحلمد هلل اركز كثريا يف حديث االخر وما يخف�نه بني الكلمات ..فبني طيات حديثه
ا�ضتنتجت بانه راغب ومييل لن�ع معني ..فذكر يف جممل حديثه ان هذا الن�ع مريح للنظر اذا وقفت
بجانبه ..حتى �ض�ت “الزام�ر واملحرك” م�س مزعج بل يُ�ضعر بال�ضعادة ..وتظهر االبت�ضامة ال �ضع�ريا
على ال�جه..
علي ثلثي الطريق اإن مل يكن كله..
اخت�ضر
لقد
خاطري..
فقلت يف
َّ
فبداأت على الف�ر البحث وال�ض�ؤال عن م�ا�ضفات وعي�ب ال�ضيارة ..ف�جدت ان فيها عي�با تعترب
مقتال ..والن من عاداتي وقناعاتي ان اعطي البديل دوما اذا كان راأيي مغايرا او �ضلبيا عن امر ما..
فقد بحثت عن ن�ع قريب منها وعي�به اقل بكثري..
قمت باالت�ضال به ..وقلت له انني در�ضت عدة خيارات ..و�ضرحت له ..وو�ضعت ا�ضم تلك ال�ضيارة
من بني اال�ضماء..
ف�ضعرت بامتعا�ضه وغ�ضبه حني ذكرتها ب�ض�ء على غري ما ه� مقتنع ..ولكنه تدارك االمر وا�ضتمع
اىل باقي اخليارات ..وبعدها �ضكرين ب�ضيء من الن�ضافة -على غري عاداته -واغلق الهاتف..
م�ضاء ي�م ام�س ..عاود االت�ضال بي ..وبعد ال�ضالم ..قال يل بطريقة الت�ضاوؤالت ..بتعرف قدي�س
انه اهلل معي وبيحبني ..بتعرف انه داميا اهلل بيختاريل االف�ضل ..بتعرف انه داميا اهلل بيخليني اتريث
وما ات�ضرع حتى ما اخ�ضر فل��ضي ..ومن �ضاكلة هذه العبارات..
فقلت له هذه نعمة من اهلل..
فرد قائال ..بتعريف انه االن طلعتي من معر�س ال�ضيارات ..وكنت بدي اتدب�س وا�ضرتي ال�ضيارة
الفالنية -اللي انا نبهته عنها وعن عي�بها -وبال�ضدفة بطلت..
حكيتله كيف يعني؟!..
فقال ركبت فيها ..واذا بها مريحة ن�عا ما ..وتتنا�ضب معي يف كل �ضيء ..ولكن اهلل خالين ا�ضيء
االن�ار االأمامية ..واذا بها لي�ضت بتلك الق�ة التي اريدها ..فمن املمكن ان اعمل ح�ادث ..واده�س انا�س
ال ا�ضتطيع روؤيتهم ..واهلل َ َ
ناين من هذه امل�ضيبة..
طبعا هنا اخذت ر�ضفة �ضاي ب��اردة ..النني كنت ا�ضتمع له ون�ضيت كا�ضة ال�ضاي ..وقلت له ..فعال
دائما اهلل بيفتح عني اللي مثلك على اال�ضياء ال�ضيئة والتي قد ت�ضيبك يف مقتل ..قبل ف�ات االوان..
�ضديقي هذا ومن هم على �ضاكلته ..يجب ان نعلم باأنهم م�ضاب�ن به��س االنا ..فان مل يك�ن�ا هم
ا�ضحاب الفكرة ال�ضائبة بالكامل ..فيجب ان تك�ن مل�ضتهم مهما كانت هي اللم�ضة ال�ضحرية يف اإخراج
امل��ض�ع اىل ما �ضار عليه من ق�ة او �ض�اب او ناح..
وه��ؤالء ان كان ر أاي��ك غري �ضحيح وثبت انه غري �ضحيح ..فتك�ن للم�ضته ال�ضحرية االثر املهم
لبيان عدم �ضحة راأيك..
ا�ضحاب اللم�ضة ال�ضحرية م�ج�دون يف كل مكان وزم��ان ..فهم املت�ضعبط�ن على اكتاف وافكار
غريهم ..وهم بارع�ن يف فهم مغازي احلديث واعادة ت�ضكيله ليتم جتيريه لهم ..وهم الذين جتدهم
مت�ضدرين للمجال�س فارغ ِة امل�ضم�ن ..واف�ضل طريقة لتعرفهم حجمهم ..عليك بن�ضيحة مديري
يف مدر�ضة �ضعيد البحرة ..ودمتم بخري..

مندوبًا عن الملكة ...عويس يك ّرم الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي
االنباط -اّ
عامن

مندوباً ع��ن جاللة امللكة ران�ي��ا العبداهلل
ك ّرم وزير ّ
الرتبية وال ّتعليم االأ�ضتاذ الدّكت�ر
وجيه ع�ي�س اأم��� ِ�س الفائزين بجائزة امللكة
ران �ي��ا ال �ع �ب��داهلل ل�ل�م��دي��ر امل�ت�م� ّي��ز يف دورت �ه��ا
ال�ضابعة ،وجائزة امللكة رانيا العبداهلل للمع ّلم
ّ
ال�ضاد�ضة ع�ضرة لعام ،2022
املتم ّيز يف دورتها ّ
و”جائزة مدير ّيات ّ
الرتبية وال ّتعليم الدّاعمة
ّ
لل ّتم ُّيز” يف دورت �ه��ا ال�ث��ان�ي��ة .وذل ��ك خالل
حفل ال ّتكرمي الذي اأقيم يف ق�ضر ال ّثقافة يف
مدينة احل�ضني ّ
لل�ضباب ،ي�م االربعاء امل�افق
الثاين والع�ضرين من حزيران .وقام مندوب
جاللتها ب�ت���زي��ع ال� � �دّروع وال ��� ّ�ض �ه��ادات على
الفائزين ،وتهنئتهم على ف�زهم ،ال��ذي يُع ّد
رم ًزا لتفانيهم ،وتاأثريهم االإيجابي يف تخريج
طلبة منتجني ومف ّكرين ومنتمني ملجتمعهم.
وك��ان��ت جمعية اجل��ائ��زة ق��د اأع �ل �ن��ت عن
ت�ضلمها ( )38٩8ط �ل��ب ت��ر��ض�ي��ح م��ن ك��ا ّف��ة
م��دي��ر ّي��ات ال� ّ�رتب�ي��ة وال ّتعليم على م�ضت�ى
اململكة ،ت� ّزعت ب�اقع ( )35٩0طل ًبا جلائزة
امل�ع� ّل��م املتم ّيز  ،و ثالثمئة وثمانية طلبات
جلائزة املدير املتم ّيز.
كما ح�ضل ( )7مديرين ومديرات و ()1٩
مع ّلماً ومع ّلمة على �ضهادة متيز على م�ضت�ى
اململكة ،بينما ح�ضل ( )5مديرين ومديرات و
( )8معلمني ومعلمات على �ضهادة تقدير على
م�ضت�ى اململكة .ونالت مدير ّية (بني عبيد)
عن اإقليم ّ
ال�ضمال ،ومدير ّية (الق�ي�ضمة) عن
اإقليم ال��ضط ،ومدير ّية

(ال �ق �� �ض��ر) ع��ن اإق �ل �ي��م اجل �ن���ب ��ض�ه��ادات
ال ّتقدير عن جائزة مدير ّيات ّ
الرتبية وال ّتعليم
ال�دّاع�م��ة لل ّتم ُّيز ت�ق��دي� ًرا جل�ه���د م��دي��ر ّي��ات
ّ
الرتبية وال ّتعليم ،وم�ضاهماتها يف ن�ضر ثقافة
ّ
التميز وتعميقه .وحتظى مدير ّيات الرتبية
وال ّتعليم الفائزة بح�افز معن� ّي ٍة ُم َق َّد َم ٍة من
جمع ّية اجلائزة ّ
بال�ضراكة مع وزارة ّ
الرتبية
وال ّتعليم.
وخ ��الل ال�ك�ل�م��ة ال �ت��ي األ�ق�ت�ه��ا يف احل�ف��ل،
��ض� ّل�ط��ت امل��دي��ر ال� ّت �ن�ف�ي��ذيّ للجمع ّية لبنى
ط�قانّ ،
ال�ض�ء على ال ّتط�ير الذي اأحدثته
ج�م�ع� ّي��ة اجل ��ائ ��زة يف اأع �م��ال �ه��ا؛ مب��ا ي���اك� ُ�ب
ال � ّت �غ � ّ�ريات وامل �� �ض �ت �ج �دّات ال �ت��ي ط � ��راأت على
عمل َّية ال ّتعليم ،ومنها تهيئة مركز لل ّتقييم
ّ
ال�ضف ّية،
للمرت�ضحني كا ّفة ،يحاكي البيئة ّ
ّ
ي�فر نف�س ّ
ّ
املرت�ضحني ،كما
الظروف لكافة
عملت على اإط��الق �ضل�ضلة م��ن اال�ضتبانات،
خاطبت ّ
الطلبة ،واأولياء االأم�ر ،والرتب� ّيني
ال ّزمالء ،وم�ؤ�ض�ضات املجتمع املعن ّية؛ لتح�ض َل
على ال ّتغذية ال ّراجعة ح�ل ّ
املر�ضحني ،حيث
ا�ضتلمت اجل�م�ع� ّي��ة اأك ��رث م��ن ع���ض��رة اآالف
تخ�س خم�ض ًة و�ضت َ
ني ترب�يًا و�ضل�ا
م�ضاركةّ ،
للمراحل ال ّنهائ ّية ،كما تناولت ط�قان اأبرز
نتائج م���ض��روع ماأ�ض�ضة جمع ّية اجل��ائ��زة يف
ال� ���زارة ال��ذي ب��د أا يف ع��ام  ، 2018وجت� ّل��ى يف
ازدي��اد ن�ضبة تفعيل املتم ّيزين يف ن�ضر ثقافة
ال ّتم ُّيز وتعميقه يف امليدان ّ
الرتب�يّ  ،وازدي��اد
اأع��داد املدار�س امل�ضاركة يف م�ضروع “جمتمع
بيئتي االأجمل”؛ لت�ض َل اإىل  81٩مدر�ضة.
كما و ّ
مت اال�ضتفادة من بيانات جمع ّية اجلائزة

لتنفيذ درا� �ض �ت��ني ب��ال ��� ّ�ض��راك��ة م��ع ال � ���زارة.
وختمت ط�قان حديثها ب�ضكر كا ّفة داعمي
اجلمع ّية ،وفرق العمل املختلفة ،و�ضركة زين
مي حلفل ال ّتكرمي لهذا العام.
ال ّراعي ّ
الر�ض ّ
وح �� �ض��ر احل �ف��ل اأع �� �ض��اء جم�ل����س اإدارة
ج �م �ع � ّي��ة اجل� ��ائ� ��زة ،و� �ض �خ �� �ض � ّي��ات ت��رب��� ّي��ة،
واإعالم ّية ،و�ضركاء ،وداعم� جمع ّية اجلائزة
من القطاعَ�ني العا ّم واخل��ا�� ّ�س ،ونح� 1800
ترب�يّ من جميع مدير ّيات ّ
الرتبية وال ّتعليم
يف اململكة ،اإ�ضاف ًة اإىل جلان ال ّتقييم يف ج�ائز
اجل �م �ع � ّي��ة ،وم�ن��� ّ�ض�ق��ي اجل ���ائ ��ز .وا�ضته�لت
م��ضيقي ي�ضتعر�س
مرا�ضم االحتفال مب�كب
ّ
ّ
املر�ضحني ال ّنهائ ّيني ل�ه��ذا ال�ع��ام ،ك�ن���ع من
اال�ضتقبال املم ّيز لهم ،واالحتفاء ب��ض�لهم
لهذه املرحلة من ال ّتم ُّيز ال� ّ�رتب���يّ من بني
اآالف املتقدّمني.
وع��ن الفئة االأوىل جلائزة املدير املتم ّيز،
والتي ت�ضمل املدار�س التي يك�ن عدد طلبتها
 300طالب اأو اأق��ل ،ح�ضلت على املركز االأ ّول
امل��دي��رة (رح�م��ه م�ع��زي ال��رول��ه م��ن مدير ّية
الق�ضر) وح�ضل على امل��رك��ز ال � ّث��اين املدير
(ماهر حممد القراله من مدير ّية الكرك).
ك �م��ا ح���ض�ل��ت ع �ل��ى امل ��رك ��ز ال � ّث��ال��ث امل��دي��رة
(مت��ا� �ض��ر اب��راه �ي��م م �ه �ي��دات م ��ن م��دي��ري��ة
ال�ط�ي�ب��ة وال���� �ض �ط �ي��ة) .وع ��ن ال�ف�ئ��ة الثانية
جلائزة املدير املتم ّيز التي ت�ضمل املدار�س التي
ي��زي��د طلبتها ع��ن  300ط��ال��ب ،ح�ضلت على
املركز ال ّثاين ٌّ
كل من املديرة (تغريد عبداهلل
ال�ض�ابكه من مدير ّية الق�ي�ضمة)  ،واملدير
(م��روان عبداحلافظ اب� الربع من مدير ّية

الق�ي�ضمة).
كما ح�ضلت على امل��رك��ز ال� ّث��ال��ث ع��ن هذا
الفئة ٌّ
كل من املديرة (ابت�ضام �ضليمان الن�اي�ضه
من مدير ّية االأغ���ار اجلن�بية واملديرة مها
ادري�س ع�ضف�ر من مدير ّية عني البا�ضا).
اأ ّم ��ا ع��ن الفئة االأوىل (اأ) جل��ائ��زة املع ّلم
املتم ّيز ريا�س االأط�ف��ال ،للمرحلتني االأوىل
وال � ّث��ان �ي��ة ،ف�ق��د ح�ضلت ع�ل��ى امل��رك��ز ال� ّث��اين
املع ّلمة (تقى ح�ضني الك�ضا�ضبه من مدير ّية
العقبة) ،وح�ضلت على املركز الثالث ٌّ
كل من
املع ّلمتني (رمي عبدالكرمي املطر من مدير ّية
ال�ب��ادي��ة ال�ضمالية الغربية وامل�ع� ّل�م��ة �ضاديه
عدنان عنيزات من مدير ّية عجل�ن).
وعن الفئة االأوىل (ب) التي ت�ضمل التعليم
لل�ضف�ف :االأ ّول حتى ال ّثالث ،فقد
أ�ضا�ضي ّ
اال ّ
ح�ضلت ع�ل��ى امل��رك��ز ا أال ّول امل�ع� ّل�م��ة (�ضهري
م�ضطفى ح�ضني م��ن م��دي��ر ّي��ة الق�ي�ضمة)،
وح���ض�ل��ت ع�ل��ى امل��رك��ز ال � ّث��اين امل�ع� ّل�م��ة (ل��ني
ج�ع�ف��ر ع�ل�ي��ان م��ن م��دي��ر ّي��ة ال�ق���ي���ض�م��ة) و
ح�ضلت على املركز ال ّثالث اأربع مع ّلمات ،وهنّ
(املع ّلمة ا�ضالم حمم�د ج��الل من مدير ّية
الزرقاء االأوىل ،املع ّلمة رانيا فالح التيم من
مدير ّية ل�اء �ضحاب؛ املع ّلمة رقيه عبدالفتاح
املحا�ضنه من مدير ّية الق�ضر؛ واملع ّلمة فاطمه
علي ال�ضرحان من مدير ّية البادية ال�ضمالية
الغربية).
وع��ن الفئة ال ّثانية ال�ت��ي ت�ضمل ال ّتعليم
ال�ضاد�س،
أ�ضا�ضي ّ
لل�ضف�ف :ال� ّراب��ع حتى ّ
اال ّ
فقد ح�ضلت على املركز ال ّثاين املع ّلمة (فريال
من�ض�ر الك�ر من مدير ّية اجليزة) ،و ح�ضل

على املركز ال ّثالث مع ّلمتان ،وهما (املع ّلمة
ازده��ار ح�ضن عثمان من مدير ّية الق�ي�ضمة
؛ و املع ّلمة رب��ا حممد النعانعه من مدير ّية
ب�ضريا).
وع��ن الفئة ال ّثالثة ال�ت��ي ت�ضمل ال ّتعليم
ال�ضابع حتى العا�ضر،
االأ��ض��ا��ض� ّ�ي ّ
لل�ضف�فّ :
فقد ح�ضل على امل��رك��ز ا أال ّول م��ن املع ّلمني
(املع ّلم ا�ضرف امني غنيم من مدير ّية ماأدبا)،
وح�ضلت على املركز ال ّثاين املع ّلمة (دالل عبد
املهدي التميمي من مدير ّية الك�رة) و ح�ضلت
ع�ل��ى امل��رك��ز ال�ث��ال��ث امل�ع� ّل�م��ة (��ض�م��ريه ف��الح
اخلري�ضه من مديرية امل�قر).
وع��ن الفئة ال� ّراب�ع��ة التي ت�ضمل ال ّتعليم
لل�ض ّفني احل��ادي ع�ضر
ال� ّث��ان���يّ االأك��ادمي� ّ�ي ّ
ّ
وال ّثاين ع�ضر ،فقد ح�ضل على املركز الثاين
املع ّلم (ام��ني حممد امل�ضيعدين من مدير ّية
الطفيلة) ،و ح�ضلت على املركز ال ّثالث املع ّلمة
(ه��ال��ه تي�ضري ال�ضيخ م��ن م��دي��ر ّي��ة ال��زرق��اء
االأوىل).
ّ
وعن الفئة اخلام�ضة التي ت�ضمل التعليم
ال� � ّث ��ان ���يّ امل �ه �ن� ّ�ي ل �ل �� ّ��ض � ّف��ني احل � ��ادي ع�ضر
وال ّثاين ع�ضر ،فقد ح�ضلت على املركز ال ّثالث
مع ّلمتان ،وهما (املع ّلمة اميان علي ال�ضرفاء
م��ن م��دي��ر ّي��ة ب�ن��ي ع�ب�ي��د) ،وامل�ع� ّل�م��ة (ح�ن��ان
حمم�د ال�ضقريات من مدير ّية معان).
امللكي ّ
للرتب� ّيني
كما اأ َّن ميزات ال ّتكرمي ّ
املك ّرمني ت�ضمل ا ً
أي�ضا ح�افز ماد ّية قدّمتها
جمع ّية اجلائزة للمك ّرمني يف احلفل ،حيث
ُم ِن َح احلا�ضل على املركز االأ ّول يف جائزة املدير
املتم ّيز مكافاأة نقد ّية قيمتها  5اآالف دينار،

وال ّثاين  4اآالف دينار ،وال ّثالث  3اآالف دينار
 ،كما قدّمت جمع ّية اجل��ائ��زة مكافاأة بقيمة
 500دينار ملَن ح�ضل على �ضهادة تقدير على
م�ضت�ى اململكة .اأم��ا بال ّن�ضبة جلائزة املع ّلم
امل�ت�م� ّي��ز ،فيمنح احل��ا��ض��ل على امل��رك��ز ا أال ّول
مكافاأة نقد ّية قيمتها  4اآالف دينار ،وال ّثاين 3
اآالف دينار ،وال ّثالث األفا دينار ،ومكافاأة بقيمة
 400دينار ملَن ح�ضل على �ضهادة تقدير على
م�ضت�ى اململكة.
واإ� �ض��اف � ًة اإىل ذل��ك ف� �اإنّ احل��ا��ض�ل��ني على
��ض�ه��ادات ال� ّت�م� ُّي��ز ي �ح� َ�ظ � ْ� َن ب�ح���اف��ز معن� ّي ٍة
ُم� َق� َّد َم� ٍة م��ن جمع ّية اجل��ائ��زة ّ
بال�ضراكة مع
وزارة ّ
الرتبية وال ّتعليم ،وم� ّؤ�ض�ضات القطاع
اخل ��ا� � ّ�س ،وم ��ؤ�� ّ�ض �� �ض��ات ت��رب��� ّي��ة واأك��ادمي � ّي��ة،
وم� ّؤ�ض�ضات اإعالم ّية ،تتم ّث ُل يف بعثاتٍ ومِ َن ٍح
وفر�س
درا�ض ّي ٍة عُليا (ماج�ضتري ودبل�م عايل)ِ ،
تنمي ٍة مهن ّية ،مثل :اال��ض��رتاك يف ال �دّورات،
وامل�ؤمترات ،وال ّندوات املحل ّية والعامل ّية ،عالو ًة
على ما يتم ّتع�ن به من ال ّتغطية االإعالم ّية؛
لتعريف املجتمع امل�ح�ل� ّ�ي ب �اأدائ �ه��م املتم ّيز،
وممار�ضاتهم ال� ّ�رتب��� ّي��ة الف�ضلى ،وق�ض�س
ناحهم ،وم�ب��ادرات�ه��م يف امل�ي��دان ال� ّ�رتب���يّ ،
�ضمن لقاءات متلفزة ،ون�ضر ال ّتفا�ضيل على
االجتماعي.
م�اقع ال ّت�ا�ضل
ّ
و أا ّم��ا احل���اف��ز املعن� ّية املقدَّمة من وزارة
الرتبية وال ّتعليم فتت�ض ّمن َ
ّ
نقاط اأف�ضل ّي ٍة
للح�ض�ل على رتبة اأع�ل��ى ،ون�ق� َ
�اط اأف�ضل ّي ٍة
ال�ظيفي ،واملناف�ضة على البعثات
لالرتقاء
ّ
ال �دّرا� �ض � ّي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة؛ ل �ل � ّت �ق��دُّم مب�ضت�اهم
اأكادمي ًّيا وترب�يًّا.
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الهدر الغذائي اعتداء على حقوق االنسان و ٪15من سكان
العالم يواجهون خطر الجوع
االنباط – سايل الصبيحات

يعترب الهدر الغذائي او فقدان الغذاء افراط
يف ا�ستهالك الغ��ذي��ة وخ�سارتها ميثل اعتداء
على حقوق الن�سان يف مقدمتها حقه يف احلياة،
ل �سيما وان املخاطر البيئية التي ي�سببها هدر
الغذاء وا�ستهالك كميات كبرة منه يحتم علينا
اأن نكون على دراية باأهمية هذا املو�سوع وتعزيز
اجلهود العاملية حللها.
وح��ول ذل��ك ،ق��ال��ت رئي�ض املكتب الإقليمي
للم�سرق ال�ع��رب��ي للمنظمة ال�ع��رب�ي��ة للتنمية
ال��زراع�ي��ة املهند�سة ف��داء ال��رواب��دة ،ان املنظمة
ت�سع على عاتقها ق�سية الأمن الغذائي العربي
وتداعياته واولت املو�سوع
اهمية بالغة خالل العقد الخر من خالل
اإط � ��الق ال��ربن��ام��ج ال �ع��رب��ي ل��الم��ن ال �غ��ذائ��ي
امل�ستدام مبفاهيم وروؤى جديدة تتفق وظروف
املنطقة وامل�ستجدات العاملية والدولية ،خا�سة
بعد جائحة كورونا والتغرات املناخية واحلروب
املنت�سرة حاليا.
وب �ي �ن��ت ان امل�ن�ظ�م��ة ت��ر� �س��د او�� �س ��اع الم��ن
ال�غ��ذائ��ي يف ال ��دول العربية واملنطقة وت�سدر
�سنويا تقريرا عن او�ساع المن الغذائي العربي،
كما ت�ق��وم ب��دع��م ال�ب�ح��وث العلمية التطبيقية
وتطلق جائزة �سنوية للتميز يف البحث العلمي
يف املجالت الزراعية ذات عالقة بالبيئة.
ول�ف�ت��ت اىل ان ال �ه��در ال �غ��ذائ��ي ه��و تعر�ض
ال �ط �ع��ام ل�ل�خ���س��ارة خ ��الل امل��راح��ل الرب� ��ع من
�سل�سلة المداد الغذائي ،وهي الزراعة وعمليات
التجهيز وجتارة التجزئة وال�ستهالك ،ويعترب
هدر الغذاء جزءا ل يتجزاأ من منظومة المن
الغذائي التي عانى منها العامل خ��الل جائحة
كورونا ،م�سددة على �سرورة التوعية والر�ساد
با�ستخدام ال��و��س��ائ��ل والتقنيات امل�ت��اح��ة حاليا
للتعريف باهمية ال�ستهالك الر�سيد للغذاء وما
يكلف من اعباء اقت�سادية على ال��س��رة واملنتج
واملزارع ولتوعية مبفاهيم الهدر والفقد للغذاء .
واو�سحت ان الهدر الغذائي ينعك�ض �سلبا على

البيئة من خالل رفع متو�سط درج��ات احل��رارة
ن�ت�ي�ج��ة ان �ح �ب��ا���ض غ ��از ث ��اين اك���س�ي��د ال �ك��رب��ون
وال �غ��ازات الدفيئة الخ ��رى يف ال�غ��الف اجل��وي
الر�سي حيث يعترب ثالث اكرب م�سدر للغازات
امل�سببة لالحتبا�ض احل ��راي وال ��ذي ي��زي��د من
تاأثر التغر املناخي ويت�سبب وفق برنامج الأمم
املتحدة للبيئة الهدر الغذائي بن�سبة تراوح بني
 10 -8باملائة من انبعاثات الكربون على كوكب
الأر�ض.
وادى ا�ستخدام امل ��زارع للمبيدات الزراعية
الكيماوية املختلفة ب�سكل ع�سوائي للحد من
ان�ت���س��ار اف ��ات خمتلفة اىل ت�ل��وث ال �ه��واء وامل��اء
وال��رب��ة و�ساعد يف انت�سار الم��را���ض املختلفة
املوؤثرة ب�سكل كبر على �سحة الن�سان واحليوان.
ودعت املنظمة من خالل اهدافها ال��واردة يف
ا�سراتيجية التنمية الزراعية العربية امل�ستدامة
 2030اىل امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ح���س��ن ادارة امل ��وارد
الزراعية والنظم اليكولوجية وا�ستدامتها يف
املنطقة العربية وح�سن ادارة وات��اح��ة املعرفة
الزراعية الفنية واملوؤ�س�سية بالتعاون مع ال�سركاء
من القطاعني العام واخلا�ض وموؤ�س�سات املجتمع
امل ��دين ل��دع��م ات �خ��اذ ال �ق��رار ال ��زراع ��ي ال�ع��رب��ي
وت �ط��وي��ر ال ��ربام ��ج ل�ت�ح�ق�ي��ق الم� ��ن ال �غ��ذائ��ي

والتنمية امل�ستدامة من خالل براجمها املختلفة
للحد من الهدر واملحافظة على البيئة و�سحة
الن�سان واحليوان والعمل على حت�سني عمليات
ما بعد احل�ساد والتخزين وا�ستخدام التقنيات
احلديثة للحد من الفاقد والهدر مما ي�ساعد يف
احلفاظ على البيئة.
وق��ال��ت خ �ب��رة ع�ل��م امل �ي��اه وال � ��ري وال�ب�ي�ئ��ة
الدكتورة منى هندية بدورها ،ان  15باملائة من
�سكان العامل يواجهون خطر اجلوع فيما يعاين
 20باملائة من زي��ادة ال��وزن وان امل�سكلة ل تكمن
يف وج��ود القليل من الطعام بل يف توفر الغذاء
واإم�ك��ان�ي��ة ال��و��س��ول اإل �ي��ه ،م�سرة اىل اأن هدر
ال�غ��ذاء يعترب �سوء ا�ستخدام للموارد ول��ه اآث��ار
بيئية �سلبية ت �وؤدي اإىل اإجهاد امل��وارد الطبيعية
مثل الأر�ض واملياه والطاقة والأطعمة امللقاة يف
مكبات تطلق الغازات الدفيئة وامليثان .
وب�ي�ن��ت ان وج ��ود ن�ظ��ام اج�ت�م��اع��ي و�سيا�سي
عادل واإن�ساء بنى حتتية ر�سينة يوؤدي اإىل زيادة
ال��و��س��ول اإىل اأ� �س��واق امل ��واد الغذائية مب��ا يتيح
لل�سكان املحرومني فر�سً ا اأف�سل للح�سول على
الغذاء وم��ن ال�سروري توعية املجتمع باأهمية
ع��دم ه��در ال�ط�ع��ام وت�خ��زي�ن��ه وامل�ح��اف�ظ��ة عليه
�سحيا و�سليما لأط� ��ول ف ��رة مم�ك�ن��ة واإع� ��داد

ال �ط �ع��ام ب�ك�م�ي��ات ك��اف�ي��ة دون اإ�� �س ��راف وت��وف��ر
حم�سول حملي (خ�سو�سً ا لالأطعمة الطازجة
و�سريعة الف�ساد) وحت�سني و�سائل النقل والبنية
التحتية للتخزين ي�سهم يف احلد من هدر الغذاء
وخ�سائر ما بعد احل�ساد.
واو��س�ح��ت ان احل��د م��ن ه��در الطعام ي �وؤدي
اإىل تقليل انبعاثات غ��ازات الحتبا�ض احل��راري
بن�سبة  8باملائة و�سرورة التوعية والتدريب على
ط��رق الت�سميد ب ��د ًل م��ن اإل �ق��اء ال�ط�ع��ام املهدر
مم��ا يقلل م��ن اإن �ت��اج امل�ي�ث��ان بن�سبة  86باملائة
مقارنة بنف�ض الطعام الذي يتم اإلقائه يف مكب
النفايات و�سيكون على املدى الطويل للحد من
هدر الطعام تاأثر على تقليل ن�سب اإنتاج غازات
الحتبا�ض احلراري وتغر املناخ.
وا�سافت يوجد م�ساريع تعمل على ا�ستخدام
ف��ائ����ض ال �غ��ذاء لت�سنيع اأغ��ذي��ة خمتلفة مثل
اع ��الف للحيوانات واأ� �س �م��دة للنباتات وبع�ض
امل�ساريع كت�سنيع فائ�ض اخل�سراوات والفواكه
اإىل م�ن�ت�ج��ات ط��وي�ل��ة ال���س��الح�ي��ة م��ن خ��الل
التجفيف حيث تعترب ه��ذه امل�ساريع لها اأهمية
كربى من ناحية غذائية واقت�سادية.
وقال اخلبر الزراعي املهند�ض حممد الب�ض،
ان ال�ه��در الغذائي ع�ب��ارة ع��ن ه��در مل��وارد الم��ة
والدولة خا�سة وان الدولة تبذل جهودها لتوفر
م�سادر غذائية بكلفة اق��ل م��ع ال��دع��م املتوفر،
ويوجد دول جماورة مهددة باجلوع ل�سيما وان
الردن يعاين من هدر غذائي فائ�ض مما ي�سهم
يف نق�ض التمويل والتزويد ويوؤدي اىل انخفا�ض
يف ح�سة الفرد من الغذاء يف بلد يعاين من �سح
باملوارد الغذائية.
وبني انه من ال�سروري الت�سرف بالغذية
ال��زائ��دة ل��ذا عملت وزارت ��ي التخطيط والدارة
املحلية على تدوير املخلفات الع�سوية �سواء كانت
خملفات غذائية او �سناعية وحتويل املخلفات
الع�سوية اىل �سماد ع�سوي عايل اجل��ودة لفتا
اىل ان الت�سرف باملخلفات بطريقة �سحيحة
ت���س�ه��م يف ح��ل م���س��اك��ل ب�ي�ئ�ي��ة داع �ي��ا اىل ع��دم
ال�سراف يف الغذاء ملا له من نتائج بيئية عك�سية.

احتفاالت «العشرية الثانية» لمنتدى «ناديجدا»
األن َباط ـ يلينا نيدوغينا

مت� َّي��ز الح�ت�ف��ال الكبر ب��ال��ذك��رى الثانية
ل �ت �اأ� �س �ي ����ض م �ن �ت��دى “ناديجدا” ل�ل���س�ي��دات
��س��دي�ق��ات ال�ث�ق��اف��ة ال��رو� �س �ي��ة ،ع�ل��ى “م�سرح
ال�سم�ض” ،بح�سور اأردين ورو� �س��ي ومتعدد
القوميات كثيف ،من مواطني �ستى جمهوريات
“الحتاد ال�سوفييتي” ال���س��اب��ق ،و أا��س��دق��اء
الثقافة الرو�سية يف اململكة الأردنية الها�سمية،
ورجالت الثقافة والأدب والإعالم.

وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ا� �س �ت �ع��ر���ض ع � ��دد م��ن
ال�سخ�سيات يف كلماتهم التي ت�سمنت التهاين
بهذه املنا�سبة ،اأهمية دور منتدى “ناديجدا” يف
الأردن ،وتاأثره الكبر حملياً واأممياً ،ون�ساطه
الثقايف املو�سوعي .ويف الكلمة الرئي�سية ،اأ�ساد
بعمالنيات واأن���س�ط��ة “ناديجدا” املتوا�سلة
ك � ٌ�ل م��ن األ�ي�ك���س��ي ري��ازان�ت���س�ي��ف ،مم�ث��ل امل��رك��ز
ال�ث�ق��ايف ال��رو��س��ي يف َع � َّم��ان ،وموؤ�س�سة “رو�ض
�ساترودنيت�سي�ستفو” ل��دى الأردن؛ وتاتيانا
غلو�سينكو ،ممثِلة موؤ�س�سة “رو�سكي مر”

يف اجلامعة الأردن�ي��ة؛ ودمي��ا حم�ساوي ،رئي�سة
“نادي اإب��ن �سينا خلريجي ج��ام�ع��ات رو�سيا
والحت� ��اد ال�سوفييتي”؛ و “اإير�سا دااأ�سي”
رئي�سة اجلالية ال�سي�سانية؛ ونتاليا نزارينكو
رئي�سة املنتدى ،وغرهم من ال�سخ�سيات التي
مت� ّث��ل ه�ي�ئ��ات نا�سطة يف “املجل�ض الرئا�سي
 CSORSيف الأردن” ،الذي يَ�سم خمتلف
اجلهات واملَ�سارب التي تدعو لتعزيز ال�سداقة
والتفاهم وثقافة ال�سالم بني ال�سعوب وتاأييد
ال�سلم العاملي.

وت���س�م��ن احل �ف��ل ال� ��ذي اأك� ��د ج�م��اه��ري��ة
منتدى “ناديجدا” وتاأثره الثقايف الإن�ساين،
اأغ ��انٍ ه��ادف��ة بلغات م�ت�ع��ددة ،مت�ي��زت ب � أ
�البعاد
الفنية والجمالية ،ومقطوعات غنائية  -راق�سة
لالأطفال والتالميذ وال�سبيبة من اجلن�سني،
لفرقة الرق�ض التابعة لِ ”البيت الرو�سي يف
َع َّمان” ،كما اأث ��ارت املغنيات امل�ح��رف��ات “تيا
فاين” ووال��دت �ه��ا “اإيكاترينا كرا�سنوفا”،
اإعجاب احل�سور ،كذلك الأم��ر للمُغ ِّني ال�ساب
املحرف �سادي عبد القادر.

األزمات ينفذ تمرينًا الختبار جاهزية المعابر الحدودية في التعامل مع األوبئة
االنباط -عامن

ن � ّف��ذ امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي ل� �الأم ��ن واإدارة
الأزمات ،ام�ض الأربعاء ،يف حمافظة العقبة
مت��ري� ًن��ا وط�ن�ي�اً لخ�ت�ب��ار خطة ال�ستجابة
ل�ل�ط��وارئ ال�سحية يف امل�ع��اب��ر احل��دودي��ة،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال���س�ح��ة ،واخل��دم��ات
الطبية امللكية ،وامل��رك��ز ال��وط�ن��ي ملكافحة
الأوب �ئ��ة والأم��را���ض ال���س��اري��ة ،ومنظمتي
ال�سحة العاملية و الدولية للهجرة.
وق��ال نائب �سمو رئي�ض املركز الوطني
ل �الأم��ن واإدارة الأزم� � ��ات ،ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
حامت الزعبي اإن هذا التمرين ياأتي لتعزيز
اجل��اه��زي��ة واخ �ت �ب��ار اخل �ط��ط ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة

املنبثقة عن اخلطة الوطنية للتعامل مع
الأمرا�ض الوبائية التي اأعدها املركز عام
 2017ملواجهة اأن ��واع الأوب �ئ��ة ك��اف��ة ،والتي
تخ�سع ب�سكل م�ستمر للتحديث والتطوير
ل �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ك��ام��ل ب ��ني ج �م �ي��ع اجل �ه��ات
املعنية.
واأك ��دت رئي�سة امل��رك��ز الوطني ملكافحة
الأوب �ئ��ة والأم ��را� ��ض ال �� �س��اري��ة ،ال��دك�ت��ورة
رائ� � ��دة ال �ق �ط��ب ،اأن ه� ��ذا ال �ت �م��ري��ن ج��اء
ل��ر� �س �ي��خ دور امل ��رك ��ز يف ر�� �س ��د الأوب� �ئ ��ة
وال� �ك� ��� �س ��ف ع� ��ن ال � �ت � �ه� ��دي� ��دات اجل� ��دي� ��دة
للوقاية منها ،خا�سة عرب املنافذ واملعابر
احل� ��دودي� ��ة ،وم ��ن اأه �م �ه��ا م �ع��اب��ر م��دي�ن��ة
العقبة ،والتي جتمع ما بني املعابر الربية،

والبحرية واجلوية.
واأ� � �س� ��ارت اإىل اأن م �� �س��ارك��ة امل ��رك ��ز يف
ف �ع��ال �ي��ات ه� ��ذا ال �ت �م��ري��ن ،ت� �وؤك ��د اأه �م �ي��ة
دور امل��رك��ز يف ت�ن���س�ي��ق ج �ه��ود ال��س�ت�ج��اب��ة
لالأوبئة واجلوائح من خالل توفر الأدلة
العلمية الر�سينة ،والتعاون مع املوؤ�س�سات
امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �ه��ذا ال �� �س �اأن،
ل�سمان اللتزام باأعلى معاير ال�ستعداد
وال�ستجابة يف مكافحة الأمرا�ض.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،اأ� � �س ��ارت م ��دي ��رة م �� �س��روع
تطوير ال�سحة العامة يف املعابر احلدودية،
الدكتورة منال علي ،اإىل اأن اختبار اخلطط
واجل��اه��زي��ة ي �ع��زز اأط ��ر ال �ت �ع��اون وال�ع�م��ل
امل�سرك بني جميع القطاعات احلكومية

واملنظمات الإن�سانية ،ويخترب قدرة املعابر
ب���س�ك��ل دوري ع �ل��ى م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات
الوبائية الطارئة.
بدوره ،قال الدكتور اأ�سرف عقل �سابط
ارتباط اللوائح ال�سحية الدولية يف وزارة
ال���س�ح��ة اإن ال� � ��وزارة ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت��دري��ب
ال� �ك ��وادر ال �ط �ب �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة ع �ل��ى احل ��دود
ورفدها باأحدث و�سائل التكنولوجيا ،وبناء
قدرات املوارد الب�سرية من خالل ال�سراكة
احلقيقية واملثمرة مع املنظمات الدولية،
لفتا اإىل اأن خمرجات هذا التمرين مهمة
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى اأه ��م الح�ت�ي��اج��ات لتطوير
املعابر احلدودية مبا يجعلها خط الدفاع
الأول عن ال�سحة العامة.

االقتصاد والمالية النيابيتان تلتقيان السفير االندونيسي
االنباط -عامن

قال رئي�ض جلنة القت�ساد وال�ستثمار
ال�ن�ي��اب�ي��ة ال��دك �ت��ور خ��ر اب��و �سعيليك ان
الردن واجه العديد من التحديات ابرزها
ارتفاع ن�سبة الدين العام والعجز الكبر يف
املوازنة جراء ا�ستقباله للعديد من موجات
اللجوء كان اآخرها اللجوء ال�سوري حيث
و�سل عدد الالجئني ال�سوريني اىل حوايل
م�ل�ي��ون و 300ال��ف لج��ئ م��ا �سكل �سغطا
على البنية التحتية .
وا�ساف ابو �سعيليك خالل لقاء جلنتي
القت�ساد وال�ستثمار واملالية النيابيتني
ال�سفر الندوني�سي املعتمد ل��دى اململكة
ادي بادمو �سارونو ،وال��وف��د امل��راف��ق الذي
�سم رئي�ض واع�ساء �سوؤون املوازنة ملجل�ض
العيان الندوني�سي ،ان الردن بذل جهودا
كبرة يف حماية حدوده من دخول الرهاب
لأرا� �س �ي��ه ف�سال ع��ن ال�ت�ح��دي��ات والأزم ��ة
القت�سادية التي خلفتها جائحة كورونا
الم��ر ال��ذي اثر على ارتفاع الدين وعجز
املوازنة.
وح� ��ول ال�ق���س�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة او� �س��ح
اب ��و �سعيليك ان الردن ي��دع��م الق�سية

الفل�سطينية باعتبارها الق�سية املحورية
و�سرورة ايجاد �سالم عادل و�سامل.
وا�سار اىل ان جمل�ض النواب يوؤكد اهمية
ودور الو�ساية الها�سمية يف املحافظة على
املقد�سات ال�سالمية وامل�سيحة يف القد�ض
ال�سريف .
وفيما يتعلق ب��الإ��س��الح ال��ذي ي�سهده
الردن ق��ال اب��و �سعيليك ،ان الردن دخل
املئوية الثانية وبتوجيهات ملكية �سامية
بالركيز على ث��الث��ة حم��اور “ال�سيا�سي
والق�ت���س��ادي وال�ت�ط��وي��ر الداري” ،لفتا
اىل ان ��ه مت ت�ع��دي��ل ث�ل��ث ال��د� �س �ت��ور �سمن
وجبة ا�سالحية ف�سال عن تعديل قانون
الن �ت �خ��اب و ق ��ان ��ون الح� � ��زاب وت���س�ج�ي��ع
امل�ساركة فيها .
وح � ��ول امل� �ح ��ور الق �ت �� �س ��ادي ،ق� ��ال اب��و
��س�ع�ي�ل�ي��ك ،ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن ج��الل��ة امل�ل��ك
عبداهلل الثاين اطلق الديوان امللكي ور�سات
اقت�سادية �سمت اك��ر م��ن � 500سخ�سية
معنية بال�ساأن القت�سادي حيث مت اطالق
روؤي� ��ة حت��دي��ث الق�ت���س��اد مل ��دة �� 10س�ن��وات
لتح�سني البيئة القت�سادية يف اململكة.
واو�� � � �س � � ��ح ان احل� � �ك � ��وم � ��ة � �س �ت �ت �ق ��دم
مل�ج�ل����ض ال� �ن ��واب مب �� �س��روع ق��ان��ون ال�ب�ي�ئ��ة

ال��س�ت�ث�م��اري��ة وه��و ف�ك��رة ج��دي��دة ،م�سرا
اىل رغبة اللجنتني النيابيتني “القت�ساد
وال�ستثمار” ب��ال� �س �ت �ف��ادة م ��ن جت��رب��ة
اندوني�سيا يف هذا املو�سوع نظرا خلربتها
ف �� �س��ال ع ��ن اه �م �ي��ة ت� �ب ��ادل اخل � ��ربات م��ع
ان��دون�ي���س�ي��ا ف�ي�م��ا يتعلق ب��اجل��ان��ب امل��ايل،
داعيا اىل عقد موؤمتر ي�سم رج��ال اعمال
م ��ن ك ��ال ال �ب �ل��دي��ن ل �ب �ح��ث امل �ل �ف ��ات ذات
الهتمام امل�سرك وت�سجيع ال�ستثمار .
من ناحيتهم قال النواب :امين مدانات
وط ��الل ال �ن �� �س��ور وه��اي��ل ع �ي��ا���ض وحم�م��د
ج ��رادات وا��س�م��اء ال��رواح�ن��ة وع�م��ر النرب،
ان الردن مي �ل��ك ال �ع ��دي ��د م ��ن امل ��واق ��ع
ال���س�ي��اح�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ،داع ��ني اىل ت�ب��ادل
الوفود ال�سياحية بني البلدين ف�سال عن
اهمية تعزيز التبادل التجاري وتطويره
من خالل تاأ�سي�ض جمل�ض اعلى دائم بني
البلدين يعمل على زيادة التبادل التجاري
وا�سادوا بالتجربة الندوني�سية وانخفا�ض
ن���س��ب ال �ف �ق��ر وال �ب �ط��ال��ة ف �ي �ه��ا ،م �وؤك��دي��ن
اأهمية ال�ستفادة من هذه التجربة املميزة.
م��ن جهته ق��ال رئ�ي����ض واع���س��اء ال��وف��د
ال �� �س �ي ��ف ان ه � �ن ��اك ح� �ك ��وم ��ات حم �ل �ي��ة
ومركزية يف اندوني�سا حيث تقوم املحلية

ب��ال�ع�م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر امل � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
والق �ت �� �س��ادي��ة وت ��زوي ��د جم �ل ����ض ال �ن��واب
ب��الق��راح��ات وامل��الح �ظ��ات ح��ول امل��وازن��ة
ف �� �س ��ال ع� ��ن امل� ��راق � �ب� ��ة ع� �ل ��ى ال ��د�� �س� �ت ��ور
وتطبيقه.
وا� �س �ت �ع��ر� �س��وا امل� �ه ��ام ال �ت ��ي ي �ق ��وم ب�ه��ا
حم �ل ����ض ال� �ن ��واب الن��دون �ي �� �س��ي ح �ي��ث ل��ه
� �س��الح �ي��ة ت �� �س��ري��ع وا� � �س� ��دار ال �ق��وان��ني
وم��راق �ب��ة اداء احل �ك��وم��ة ،م���س��ري��ن اىل
ان زي��ارت �ه��م ل� ��الردن ت �ه��دف اىل حت�سني
وتطوير العالقة الربملانية بني الربملانني
والطالع على التجربة الربملانية الردنية
يف خم �ت �ل��ف امل� � �ج � ��الت خ �� �س��و� �س��ا ف�ي�م��ا
يتعلق ب��امل��وازن��ة وكيفية ا��س��دار القوانني
والتعليمات والنظمة املتعلقة باملوازنة.
واكد �سارونو دعم بالده ملواقف جاللة
امل� �ل ��ك ع � �ب� ��داهلل ال � �ث� ��اين جت � ��اه ال �ق �� �س �ي��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ودع �م �ه��ا اي �� �س��ا ل�ل��و��س��اي��ة
ال �ه��ا� �س �م �ي��ة ع �ل��ى امل �ق��د� �س��ات ال� �س��الم �ي��ة
وامل�سيحية يف القد�ض ال�سريف ،داعيا اىل
ت�ع��زي��ز ال �ع��الق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب��ني ال�ب�ل��دي��ن
يف خم�ت�ل��ف امل �ج��الت ��س�ي�م��ا الق�ت���س��ادي��ة
وال ��زراع� �ي ��ة وت� �ب ��ادل اخل � ��ربات يف ه��ذي��ن
املجالني .

ولي العهد السعودي
ضيفا عزيزا
د .رافع شفيق البطاينة
يهل على الأردن وعلى جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل �ساحب ال�سمو
امللكي الأم ��ر حممد ب��ن �سلمان ويل العهد ال���س�ع��ودي �سيفا ع��زي��زا م��ن اململكة
العربية ال�سعودية التي نكن لها نحن ال�سعب كل املحبة والإح��رام ،دول��ة عربية
اإ�سالمية �سقيقة كان لها ف�سل كبر علينا نحن الأردنيني دولة و�سعبا وقفت وما
زالت تقف اإىل جانبنا ،ت�ساندنا يف ال�سراء وال�سراء ،تفرح لفرحنا ،وحتزن حلزننا،
العالقات الأردنية ال�سعودية كانت وما زالت و�ستبقى ان �ساء اهلل يف اأوج ال�سالبة
وال�ق��وة واملحبة وال�ت�ع��اون ل يعيقها اأو يزحزحها اأي حت��دي اأو �سائبة �سيا�سية،
وا�ستطاعت اململكة العربية ال�سعودية يف عهد ملوك و أام��راء ال �سعود الكرام اأن
حتقق تطورا وازدهارا عز نظره ،ونحن يف الأردن نعترب اأن احلدود اجلغرافية مل
تكن يوما عائقا اأو فا�سال اأم��ام حمبتنا للقيادة وال�سعب ال�سعودي ال��ذي يت�سف
ب�سفات و�سمات اخللق الطيب والكرم الأ�سيل ،وقد تطورت وتعززت العالقات بني
اململكتني يف ال�سنوات الأخرة اىل م�ستوى غر م�سبوق ب�سبب حنكة ودبلوما�سية
ال�سفراء ال�سعوديني ،واآخرهم ال�سفر ال�سعودي احلايل� ،سعادة ال�سفر نايف بن
بندر ال�سديري ال��ذي ال��ذي عمل على اإدام��ة التوا�سل مع كل الأطياف والتيارات
ال�سيا�سية واملجتمعية والع�سائرية الأردن�ي��ة عرب اللقاءات ال�سباحية �سباح كل
ي��وم جمعة ،لتبادل أاط��راف احلديث ووج�ه��ات النظر ملختلف املوا�سيع والق�سايا
التي تهم وت�ع��زز وت��وط��د العالقة ب��ني ال�سعبني املحبني لبع�سهما البع�ض ،عدا
عن ال��زي��ارات امليدانية التي يقوم بها �سعادة ال�سفر ملختلف حمافظات ومناطق
اململكة ،مل تكن ال�سعودية يوما اإل مع اأمتنا العربية والإ�سالمية وداعمة لق�ساياها
ال�سيا�سية والقت�سادية وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية ،نحب ونع�سق ال�سعودية
لأننا نعتربها تواأم الأردن ل فرق بينهما ،ما مي�ض ال�سعودية و�سعبها مي�سنا ،وما
يفرحها يفرحنا ،وما يحزنها ل �سمح اهلل يحزننا ،ولن ن�سمح اأن مي�سها اأي �سوء
ل ق��در اهلل و�سنكون اىل جانبها دوم��ا كالبنيان املر�سو�ض ،فاأهال �سهال ب�سيف
الأردن و�سيف جاللة امللك عبداهلل الثاين يف م�سارب الها�سميني �سيفا عزيزا بكل
ما تعنيه كلمات الرحيب  ،وحتية اعتزاز وتقدير واإكبار واإجالل ل�سعادة ال�سفر
ال�سعودي نايف بن بندر ال�سديري ال��ذي ك��ان له الف�سل الكبر يف حتديث هذه
العالقة ومتتينها ،وم�ساهمته الكبرة يف تنظيم هذه الزيارة املقدرة ،قدمت اأهال
ووط�ئ��ت �سهال �ساحب ال�سمو امللكي الأم��ر حممد ب��ن �سلمان يف ب�ل��دك الثاين
اململكة الأردنية الها�سمية ،ونتمنى لك طيب الإقامة وال�سرور ،ومتعك اهلل مبوفور
ال�سحة والعافية.

 23الف معاملة انجزتها دوائر
كاتب العدل خالل الشهر الماضي
االنباط – مريم القاسم

قال الناطق العالمي با�سم وزارة
العدل نزار اخلراب�سة ان دوائر الكاتب
ال �ع��دل اجن ��زت خ��الل ال���س�ه��ر املا�سي
 23الف معاملة فيما بلغ عدد الوراق
ال�ق���س��ائ�ي��ة امل �وؤر� �س �ف��ة م �ل �ي��وين ورق��ة
لذات
الفرة .
وا�ساف يف حديث خا�ض لالنباط
انه مت ا�سدار  93حكما ق�سائيا بعقوبة
بديلة عن احلب�ض  ،ومت تنفيذ  35حكم
عقوبة بديلة عن عقوبة احلب�ض فيما

مت عقد  3716جل�سة حماكمة عن بعد
واجناز  409مزادات الكرونية لنف�ض
الفرة .
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب� ��� �س� �ه ��ادة ع ��دم
حمكومية ا�سار اخلراب�سة اىل انه مت
ا�سدار � 29299سهادة باللغة العربية
ال �ك��رون �ي��ا و � � 2808س �ه��ادات ب��ال�ل�غ��ة
الجنليزية الكرونيا لذات الفرة .
ولفت اىل ان عدد املعامالت املنجزة
يف املركز ال�سامل للخدمات احلكومية
ف ��رع ال �ع��ا� �س �م��ة ب �ل��غ  28237م�ع��ام�ل��ة
وف��رع الزرقاء  10910معامالت وفرع
الكرك  3454معاملة لنف�ض الفرة .

اتالف كميات من اللحوم واألجبان
غير الصالحة لالستهالك
االنباط -عامن

اأت �ل �ف��ت ف ��رق ال��رق��اب��ة وال�ت�ف�ت�ي����ض
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �م �وؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء
وال ��دواء بالتعاون م��ع مديرية الأم��ن
ال �ع��ام 3 ،اأط �ن��ان م��ن اجل�ب�ن��ة البي�ساء
منتهية ال�سالحية يف اإح��دى امل�ساغل
غ��ر املرخ�سة بعمان خ��الل اليومني
املا�سيني.
وق��ال مدير ع��ام املوؤ�س�سة ،الدكتور
ن ��زار م �ه �ي��دات يف ب �ي��ان ��س�ح�ف��ي ام����ض
الأرب �ع��اء ،اإن ف��رق امل�وؤ��س���س��ة الرقابية
اأغلقت امل�سغل ملخالفته ال��س��راط��ات
ال�سحية واإن �ت��اج��ه اجل�ب�ن��ة يف ظ��روف
غر �سحية.
واأ�ساف ،اأن فرق الرقابة والتفتي�ض
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �م �وؤ� �س �� �س��ة-ف��رع ال ��زرق ��اء،
بالتعاون مع الأجهزة الأمنية املخت�سة
والإدارة امللكية حلماية البيئة وبلدية
ال� ��زرق� ��اء وال��ر� �س �ي �ف��ة ،اأت �ل �ف��ت خ��الل
ال�ف��رة ذات�ه��ا ح��وايل ط��ن م��ن اللحوم
جم �ه��ول��ة امل �� �س��در وامل ��ذب ��وح ��ة خ ��ارج
امل�سالخ الر�سمية والدواجن املخالفة.
واأ�سار اإىل اأن هذه الكمية من اللحوم

�سبطت يف اإحدى املالحم وامل�ستودعات
امل �ن��زل �ي��ة ال �ل��ذي��ن ي �ع �م��الن ع �ل��ى ذب��ح
ال��دج��اج يف ظ��روف غ��ر �سحية ودون
احل���س��ول ع�ل��ى ال��راخ�ي����ض ال��الزم��ة،
وك��ذل��ك حم��ل دواج� ��ن ي� �ت ��داول حل��وم
دواج � � ��ن غ ��ر � �س��احل��ة ل��ال� �س �ت �ه��الك
الب�سري.
واأك ��د م�ه�ي��دات اأن امل�وؤ��س���س��ة اأغلقت
هذه املحالت بال�سمع الأحمر ،وحتويل
اأ�سحاب العالقة اإىل الق�ساء لتخاذ
املقت�سى القانوين.
وتنفذ ف��رق املوؤ�س�سة الرقابية من
خ��الل ف��روع�ه��ا يف خمتلف حمافظات
امل �م �ل �ك��ة ج � ��ولت رق��اب �ي��ة دوري � ��ة ع�ل��ى
امل�ن���س�اآت ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة ،ل�سمان
ان�سياب املواد الغذائية الآمنة مبا يكفل
حماية �سحة و�سالمة املواطنني.
ودع� � ��ت امل� �وؤ�� �س� ��� �س ��ة امل ��واط� �ن ��ني اإىل
التوا�سل معها يف حال وجود اأي �سكوى
اأو مالحظة اأو ا�ستف�سار من خالل خط
ال���س�ك��اوى امل �ج��اين  ،117114وال��ربي��د
الإل � �ك� ��روين info @ JFDA.
 ،Joوع��رب تطبيق ال��وات����ض اآب على
الرقم .0795632000

الرصيفة :ضبط واتالف مواد
طبية منتهية الصالحية
االنباط -الرصيفة

اأت�ل�ف��ت جل�ن��ة ال���س��الم��ة ال�ع��ام��ة يف
ل��واء الر�سيفة ام�ض الأرب �ع��اء ،كمية
ك� �ب ��رة م ��ن امل� � ��واد ال �ط �ب �ي��ة م�ن�ت�ه�ي��ة
ال�سالحية يف منطقة اأبو �سياح.
وقال مت�سرف اللواء الدكتور حمي
ال��دي��ن ال �ع��دوان يف ت�سريح �سحفي،
اإن ك��وادر جلنة ال�سالمة وبالتن�سيق
م ��ع الإدارة امل �ل �ك �ي��ة حل �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
وال�سياحة �سبطت كمية تقدر بخم�سة

اآلف بربي�ض طبي مغذ غر �ساحلة
لال�ستخدام ،واإتالفها بوا�سطة عمال
واآليات بلدية الر�سيفة.
واأ�ساف اأن التحقيقات جارية الآن
لتحديد اجلهة التي طرحت مثل هذه
امل ��واد ال�ط�ب�ي��ة ب �ه��ذا ال���س�ك��ل امل�خ��ال��ف
ب��دل اإت��الف�ه��ا ع��رب ط��رق اآم�ن��ة ح�سب
الأ�سول بعيدا عن املواطنني ،موؤكدا
اأن� ��ه � �س �ي �ح��ول امل�ت���س�ب��ب ب �ه��ذا ال�ع�م��ل
للق�ساء لإج ��راء املقت�سى ال�ق��ان��وين
بحقه.

الإقت�صادي
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ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين  19.69في نيسان
االنباط – سبأ السكر

ارتفع الرقم القيا�سي الأ�سعار املنتجن
ال�سناعين ل�سهر ني�سان من العام احلايل
لييي�يسييل اىل  145.80م يقييارنيية ب 121.81
لنف�س الي�يسيهيير ميين ال يعييام املييا�يسييي بييارتيفيياع
ن ي� يس يب يتييه  19.69ب ييامل ييائ يية وفي ي ًق ييا ليليتيقييرييير
ال�سهري للرقم القيا�سي الأ�سعار املنتجن
ال�سناعين ال�سادر عن دائرة االإح�ساءات
العامة.
واأظ ي يهي يير ال يت يقييرييير اأب ي ي ييرز امل يج يمييوعييات
ال�سناعيه التي �ساهمت يف االرتيفيياع وهي
ال�سناعات التحويلية مبقدار 17.50نقطه
مئوية ت�سكل اأهميتها الن�سبية  86.0باملائة
والرقم القيا�سي لل�سناعات اال�ستخراجية
مبقدار  2.30نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها
الن�سبية  8.2باملائة يف حن انخف�س الرقم
القيا�سي الأ�يسيعييار اليكيهييربيياء مبيقييدار 0.11
نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها الن�سبية 5.8

باملائة.
وي ي� يسييري ال يت يقييرييير اىل ارت ي يف يياع الييرقييم
القيا�سي العام الأ�سعار املنتجن ال�سناعين
ل�سهر ني�سان من العام احلايل لي�سل اىل
 145.80مقارنة ب  137.43ل�سهر اأذار من

نف�س اليعييام املييا�يسييي لييريتيفييع بن�سبة 6.10
بيياملييائيية نيتيييجيية ارتي يف يياع ال ييرق ييم اليقييييا�يسييي
الأ�سعار ال�سناعات التحويلية مبقدار 5.55
نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها الن�سبية 86.0
باملائة والرقم القيا�سي الأ�سعار ال�سناعات

اال�ستخراجيه مبقدار  0.68نقطه مئوية
ت�سكل اأهميتها الن�سبية  8.2باملائة يف حن
انخف�س الرقم القيا�سي الأ�سعار الكهرباء
مبقدار  0.14نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها
الن�سبية 8ر 5باملائة .
يي�يسييار اإىل انييه خييالل اليثيلييث االأول من
العام احلييايل ارتفع الرقم القيا�سي العام
الأ�يسيعييار املنتجن ال�سناعين لي�سل اىل
 136.75مقارنة ب  118.84لنف�س الفرتة
من العام املا�سي لريتفع الرقم القيا�سي
بن�سبة  15.07باملائة نتيجة اأرتفاع الرقم
اليقييييا�يسييي الأ� يس يعييار الي�يسينيياعييات التحويليه
مبقدار  13.71نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها
اليني�يسيبيييية  86.0بيياملييائيية والييرقييم القيا�سي
الأ�سعار ال�سناعات اال�ستخراجيه مبقدار
 1.56نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها الن�سبية
 8.2باملائة يف حن انخف�س الرقم القيا�سي
الأ�سعار الكهرباء مبقدا  0.19نقطه مئوية،
والتي ت�سكل اأهميتها الن�سبية 8ر 5باملائة .

تجارة عمان تبحث والسفير البرازيلي تعزيز العالقات االقتصادية
االنباط – عامن

بحث نائب رئي�س غرفة جتارة عمان نبيل
اخلطيب مع ال�سفري الربازيلي لدى اململكة
روي اأمارال� ،سبل تنمية العالقات التجارية
واال�ستثمارية وتنويع قاعدة ال�سلع املتبادلة
بيين اليبيلييدييين الي�يسييدييقيين ودور موؤ�س�سات
القطاع اخلا�س بهذا اخل�سو�س.
وح�سب بيان للغرفة اأم�س االأربعاء ،اأكد
اخليطييييب وج ييود اهيتيمييام خييا�ييس ميين جتييارة
ع يمييان ليتيعييزيييز ال يعييالقييات االقيتي�يسييادييية مع
الربازيل يف خمتلف املجاالت وزيييادة حجم
التبادل التجاري وت�سجيع القطاع اخلا�س
على تنظيم امل�سروعات امل�سرتكة.
وذك يير اأن حيجييم ال يت يبييادل ال يت يجيياري بن
البلدين بلغ العام املا�سي  419مليون دوال،
منها  293مليون دوالر م�ستوردات للمملكة،
مقابل  126مليون دوالر �سادرات معظمها
من البوتا�س واالأ�سمدة الزراعية ،معربا عن
اأمله يف الو�سول اإىل التعاون اال�سرتاتيجي
يف جمال االأمن الغذائي بن البلدين.

واأكي ييد اأه يم يييية ت يبييادل ال ييزي ييارات ليلييوفييود
الي يتي يج يياري يية امل يت يخ ي� يس ي� يسيية وامل ي� يس يت يث يمييرييين
وامل�ساركة باملعار�س لدى اجلانبن ،واإيجاد
االآليات املنا�سبة والفاعلة لتبادل املعلومات
والفر�س اال�ستثمارية بن البلدين.
واأب ي ي ي ي ييدى اخلي يطي يي ييب ا� ي يس ي يت ي يع ييداد غييرفيية
جت ي ييارة ع يم ييان ل ين ي� يسيير ال يفيير�ييس ال يت يجييارييية
واال�يسيتيثيمييارييية الي ييواردة اإليييهييا ميين اجلييانييب
ال ييربازيي يل ييي وت يع يم يي يم يهييا ع يلييى ال يق يطيياعييات
التجارية واخلدمية.

بي ي ي ييدوره ،اأ� ي يسي ييار ال ي� يس يفييري اأمي ي ي ي ييارال اإىل
اهتمام بييالده بتطوير العالقات التجارية
واالقت�سادية مع اململكة ،وتعميق التعاون
بيين م ي ؤو� يس ي� يسييات ال يق يطيياع اخل ييا� ييس ،م يوؤكييدا
وجود رغبة لدى اجلانب الربازيلي لتوقيع
اتفاقية جتارة حرة بن البلدين.
واأو� ي يسي ييح اأن الي ييربازيي ييل ت ي� يس يعييى لييزيييادة
م�ستورداتها من ال�سلع االأردنية ،وال �سيما
االأ�سمدة نظرا لتطور القطاع الييزراعييي يف
بالده وارتفاع كميات االإنتاج لتعزيز االأمن

اليغييذائييي ومييا يقابله زيييادة يف الطلب على
االأ�سمدة.
واأ�ساف ال�سفري اأمييارال اأن التجارة بن
االأردن والربازيل تطورت ب�سكل كبري يف كال
االجتاهن ،حيث منت �سادرات االأردن اإىل
الييربازيييل خييالل االأ�يسيهيير اخلم�سة املا�سية
من العام احلايل بن�سبة  60باملئة ،فيما زادت
امل�ستوردات لنف�س الفرتة  250باملئة.
وج ييرى خ ييالل ال يل يقيياء ا�يسيتيعييرا�ييس اآف يياق
الي يتي يع يياون يف خم يت يلييف امل ي يجي يياالت ،وخييا� يسيية
االقت�سادية منها ،واأبدى اجلانبان رغبتهما
بيتيعييزيييز ال ي� يسييراكيية وال يت يعيياون االق يت ي� يسييادي
وال يب ينيياء عيلييى مييا اجنييز مييع وج ييود اإميكييانيييية
لي ييزيي ييادة ال ي ي� ي يس ييادرات االأردني ي يي ي يية ل يلييربازيييل
وتنويعها خييا�يسيية الييزييتييون وزيييت الييزييتييون
واأمالح البحر امليت.
ح�سر اليليقيياء مييدييير عييام اليغييرفيية ه�سام
ال ييدوي ييك وعي ييدد م يين اأع ي� يسيياء ن يقييابيية جتييار
املييواد الغذائية وامل�ستوردين ،وميين اجلانب
الي ييربازي ي يلي ييي ال يق ين ي� يسييل خييو� يس ييييه ف ييريي ييرا
وال�سكرتري االأول اأنطونيو دي �سيلفا.

الشمالي يبحث مع وزيري التجارة والنقل السعوديين تعزيز التعاون االقتصادي
االنباط – عامن

بحث وزير ال�سناعة والتجارة والتموين
ي ييو�ي يس ييف الي ي�ي يسي يم ييايل مي ييع وزي ي ي يير الي يتي يج ييارة،
وزي يير االعي ييالم امل يك يلييف الييدك يتييور ميياجييد بن
عيبييداهلل الق�سبي ووزييير النقل واخلييدمييات
ال يلييوج ي� يس يت يييية امل يه ينييد�ييس � يسييالييح ب يين نييا�يسيير
اجلا�سر ال�سعودين ،اآلييييات تعزيز التعاون
االقت�سادي وتنفيذ روؤى وتوجيهات قيادتي
اليبيلييدييين وتيعيظييييم اال�يسيتيفييادة ميين الفر�س
املتاحة يف كل من اململكة العربية ال�سعودية
واململكة االأردنية الها�سمية.
واتفق الوزراء خالل اجتماعهم يف وزارة
ال�سناعة والتجارة والتموين اأم�س االأربعاء
على ها�س زيييارة �سمو ويل العهد ال�سعودي
االأمري حممد بن �سلمان لالأردن ،على و�سع
برنامج عمل ميثل خريطة طريق لالرتقاء
مب�ستوى التعاون االقت�سادي خالل الفرتة
امل يق يب يليية وت ين يف ييييذ تييوج يي يهييات جييالليية امل يلييك
عبداهلل الثاين وويل العهد ال�سعودي لبذل
اأق�سى اجلهود لالنتقال بالعالقات الثنائية
اىل جميياالت متقدمة ووا�يسيعيية يف امليجيياالت
كافة.
و أاك ي ي ييد ال ي ي ي ييوزراء اأن زي ي ي ييارة ويل ال يع يهييد
الي�يسيعييودي ل ي يالأردن وميبيياحيثيياتييه مييع جاللة
امل ي يلي ييك � يس يت يع يطييي دف ي يعي يية قي ييويي يية ل يل يت يعيياون
االقت�سادي بن البلدين ،وحتقيق التكامل
يف عييدد ميين اليقيطيياعييات يف �يسييوء امليتيغييريات

الييدول يييية ومييا اأفييرزتييه جييائيحيية كييورونييا من
حتديات وتغري يف �سلوك االقت�ساد العاملي
كيكييل وامليخيياطيير اليتييي تيهييدد االميين اليغييذائييي
لكافة البلدان.
واتفق الوزراء خالل اللقاء الذي ح�سره
اأمن عام وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
دانا الزعبي وم�سوؤولون من الطرفن ،على
حتييديييد اأول ييوي ييات ال يع يمييل ل يالأ� يس يهيير امليقيبيليية
وو�سع م�سفوفة للتنفيذ واملتابعة والتقييم
وحتديد ن�سب االإجنيياز ،اإ�سافة اىل الوقوف
على ال�سعوبات التي تواجه جماالت التعاون
االقت�سادي ومعاجلتها بامل�سار ال�سليم.
كيمييا مت االت يفيياق عيلييى ميعيياجليية عييدد من
ال ي� يس يعييوبييات ال يتييي ت ييواج ييه حييركيية ال يت يبييادل
ال يت يجيياري وان ي� يس يييياب الي�يسيلييع بيين اليبيلييدييين
ومي ييو� ي يسي ييوعي ييات أاخي ي ي ي ييرى تي يخي ي� ييس الي ي�ي يسي ياأن
االقت�سادي وكذلك حتديد �سباط ارتباط
وق ي ين ييوات ل يل يتييوا� يسييل امل يبييا� يسيير مل يعيياجليية اأي
معيقات.
وقال ال�سمايل ،اإن زيارة �سمو ويل العهد
لالأردن ومباحثاته مع جاللة امللك توؤ�س�س
ملييرحيليية جييديييدة ميين اليتيعيياون بيين البلدين
وتييرتييب مي�يسيوؤولييييات كيبييرية على القطاعن
الي ي يع ي ييام واخل ي ييا� ي ييس ل ييرتجي يم يية املي يخ ييرج ييات
وروؤى قييييادتييي اليبيلييدييين ،مي�يسييريا اىل زخييم
اللقاءات واالتي�يسيياالت بن اجلانبن أاخييريا
الأجييل تيطييوييير اليتيعيياون االقيتي�يسييادي واإزال يية
الي�يسيعييوبييات اليتييي تييواجييه اليتيبييادل اليتيجيياري

وحت يف ييييز إاق ييام يية مييزيييد م يين اال� يس يت يث يمييارات
ومواجهة التحديات.
واأ�ساف ،اإن العالقات االأردنية ال�سعودية
مني ييوذج ي يح يتييذى ل يل يعييالقييات ال يعييرب يييية وهييي
م يت يجييذرة وت ي� يس يهييد ت يط ييورا بي�يسيكييل م�ستمر
بف�سل روؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين و
اأخيه خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان
بن عبد العزيز.
واأ�يسييار اىل اأهمية امللفات التي مت بحثها
خالل اجتماع اللجنة امل�سرتكة التي انعقدت
يف ع يمييان اأخ ييريا وكييذلييك االت يفيياق ييييات اليتييي
وقعت خالل انعقاد جمل�س االأعمال االأردين
ال�سعودي املنعقد اأم�س واتفاقية اال�ستثمار
يف املجال ال�سحي بقيمة  400مليون دينار
وزيارته ووفد القطاع اخلا�س ا أالخييرية اىل
ال�سعودية وغريها من جماالت التعاون.
وق ييال ال ي� يس يمييايل ،اإن الييرتك ييييز �سين�سب
خي ييالل الي يف ييرتة امل يق يب يليية ع يلييى زيي ي ييادة حيجييم
التبادل التجاري وحتفيز اإقامة مزيد من
امل ي� يسيياريييع اال� يس يت يث يمييارييية وتي يب ييادل اخل ييربات
وحتقيق التكامل يف قطاعات االأمن الغذائي
وال�سناعة وغريها.
وقال ،اإنه ولدى ا�ستعرا�س حجم التبادل
ال يت يجيياري بيين ال يب يلييدييين ييتيبيين اأن جممل
قيمة هييذا اليتيبييادل و�يسييل خييالل عييام 2021
اإىل ( )4.2ميلييييار دوالر حييييث بيليغييت قيمة
ال ي� يسييادرات االأردني يي يية اإىل امليميليكيية اليعييربيييية
ال�سعودية خييالل اليعييام  2021حييوايل مليار

دوالر فيما بلغت قيمة ال�سادرات ال�سعودية
اإىل االأردن نحو ( )3.2مليار دوالر خالل
نف�س العام.
واأ� يسييار اىل اأن اال�يسيتيثيمييارات الي�يسيعييودييية
ت يع يتييرب اإح ي ييدى اأع يل ييى ن ي� يسييب اال� يس يت يث يمييارات
اخلارجية يف اململكة بقيمة تبلغ حييوايل 14
ميلييييار دوالر مييوزعيية عيلييى قيطيياعييات النقل
والبنية التحتية واليطيياقيية واليقيطيياع املييايل
والتجاري واالإن�ساءات ال�سياحية.
م يين ج يه يتييه قي ييال ال ييوزي يير ال يق ي� يس يبييي ،اإن
تييوجيييهييات �سمو ويل اليعيهييد االأم ييري حممد
بيين �يسيليمييان بيياليعيمييل عيلييى تيعييزيييز الي�يسييراكيية
اال�سرتاتيجية مع االأردن يف املجاالت كافة
واالرتي يق يياء بييال يت يعيياون االق يت ي� يسييادي يييرتجييم
تطلعات قيادتي البلدين و�سعبيهما ا�ستنادا
اىل الروابط العميقة وال�سالت التاريخية
بن اململكتن.
واأك ييد � يسييرورة تن�سيط اليتيجييارة البينية
كون اأرقامها متوا�سعة قيا�سا بحجم ومتانة
الروابط االأخوية بن البلدين.
بدوره قال الوزير اجلا�سر اإن زيارة �سمو
ويل ال يع يهييد وم يبيياح يثيياتييه مييع جييالليية امليلييك
�ستعطي زخيمييا ودع يمييا كيبييريا ليليتيعيياون بن
اليبيلييدييين خييا�يسيية يف امل يجيياالت االقيتي�يسييادييية،
مي�يسييريا اىل اأن ينييا �سن�سهد تي�يسييرييعييا لييوتييرية
العمل خالل الفرتة املقبلة وتعزيز الفر�س
وترجمتها مل�ساريع على اأر�س الواقع تخدم
م�سالح الطرفن .

وزارة االستثمار تطلق تقرير مراجعة صفات االستثمار األجنبي المباشر
االنباط – عامن

اأطيليقييت وزارة اال�يسيتيثيمييار ،الييييوم االأرب يعيياء،
تيقييرييير مييراجيعيية �يسيفييات اال�يسيتيثيمييار االأجينيبييي
املبا�سر باململكة (تعزيز اال�ستثمار امل�ستدام)،
بييال يت يعيياون مييع مينيظيميية ال يت يعيياون االقيتي�يسييادي
والتنمية  OECDومب�ساركة من القطاعن
العام واخلا�س.
ويي يه ييدف ال يت يقييرييير ال ي ييذي اط يلييق بيحي�يسييور
اأميين عييام وزارة اال�يسيتيثيمييار زاهيير اليقيطييارنيية،
ونائب أاميين عام منظمة التعاون االقت�سادي
والتنمية يوك�سيكي تاكي�سي ،وممثل مفو�سية
االحتي يياد االأوروب ي ييي اآدم جييوي ينييت ،اإ� يسييافيية اإىل
امل ييدي يير ال يت ين يف ييييذي مل ين يتييدى اال� يسييرتات يي يج ييييات
االأردين ن�سرين بييركييات ،اإىل قيا�س م�ساهمة
اال�يسيتيثيمييار االأج ين يبييي يف اليتينيميييية املي�يسيتييداميية
وحتديد ال�سيا�سات لتعظيم االآثييار االإيجابية
وجتنب االآثار ال�سلبية املحتملة.
ك يم ييا ي يت ي� يس يميين ال يت يق ييري يير جم يم ييوع يية ميين
اليتييو�يسييييات والينيتييائييج مييكيين اعيتيبييارهييا دلييييال
ا� يسييرتات يي يج ييييا ي ييدع ييم احلي يك ييوم يية واأ�ي يسي يح يياب

القرار عند تنفيذ �سيا�سات احلكومة املتعلقة
باال�ستثمار االأجنبي وتوجيه اأثيياره يف حتقيق
اأهداف التنمية.
وقال القطارنة اإن التقرير هو اإعادة تقييم
للو�سع الراهن خ�سو�ساً بعد جائحة كورونا
مبييا يي�يسيياعييد عيلييى حتي�يسيين نييوعيييية اال�يسيتيثيمييار
االأجنبي يف حتقيق اأهييداف التنمية امل�ستدامة
ومبا يتنا�سب مع التوجهات الدولية.
وب يين اأن ال يت يقييرييير يييوفيير م يوؤ� يسييرات حييول
تياأثييريات اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر ،واإيجاد
جمموعة ميين اأدوات ال�سيا�سات (Policy
 )Toolkitحييول ميياهيييية امليمييار�يسييات املثلى
لالإعداد املوؤ�س�سي ومزيج ال�سيا�سات الالزمة
الإت يياح يية ال يفيير� يسيية ليتيحيقييييق ف ييوائ ييد اليتينيميييية
امل�ستدامة لال�ستثمار.
واأو�ي يس ييح اأن احل يكييوميية تيعيمييل حييال يي ياً على
�سياغة قييانييون جييديييد (قييانييون تنظيم البيئة
اال�ستثمارية وممار�سة االأعمال) ،بحيث ي�سمو
على الت�سريعات ال�سابقة بهدف اإيجاد اإ�سافة
نوعية واأثيير اإيجابي على البيئة اال�ستثمارية
يف االأردن.

واأ� ي يسي يياف اأن الي ي ي ييوزارة ت يع يمييل أاي ي� يسييا عيلييى
اإعييداد م�سروع ا�سرتاتيجية وزارة اال�ستثمار
لالأعوام  ،2027-2023يتم من خاللها ترجمة
االأولويات احلكومية اخلا�سة باال�ستثمار اإىل
اأهداف ا�سرتاتيجية وم�ساريع وبرامج ذات اأثر
وا�سح ومبا�سر ت�سهم يف حتقيق تطلعات وروؤى
جاللة امللك مل�ستقبل اأف�سل.
وت يياب ييع ،ك يمييا ت يقييوم وبييال يت يعيياون مييع اليبينييك
املركزي ودائرة االإح�ساءات العامة على و�سع
اإطي ييار ل يب ينيياء قيياعييدة ب ييييانييات حييدي يثيية ودقيييقيية
و�يسيياميليية ُتيعيين وا�يسيعييي ال�سيا�سات ومتخذي
الي يق ييرار يف ال يت يعييرف ع يلييى و� يسييع اال� يس يت يث يمييار
االأجنبي يف خمتلف القطاعات االقت�سادية يف
اململكة وتوزيعها ح�سب الن�ساط االقت�سادي
وح ي� يس ييب الي يبي يل ييدان الي يت ييي ت ييدف ييق م ين يهييا ه ييذا
اال�ستثمار.
بدوره ،اأكد تاكي�سي اأن املُنظمة ت�سعى لدعم
االأردن يف خيطيطييه ليليتيعييايف االق يت ي� يسييادي من
خالل تعزيز اال�ستثمارات بفرتة ح�سا�سة بعد
جائحة كورونا ،باالإ�سافة اإىل احلرب الرو�سية
االأوكييرانيييية التي اأ�سعفت الثقة بالتعايف من

اأثر كورونا.
ميين جييان يبييه ،بيين جييوي ينييت اأن اأه يم يييية هييذا
ال يت يقييرييير تي ي أات ييي يف ال ييوق ييت ال ي ييذي ت يط يلييق بييه
احليكييوميية االأردن يييية روؤي يية اقيتي�يسييادييية جييديييدة،
واحل يياج يية اإىل مييراج يعيية � يس يفييات اال�يسيتيثيمييار
االأجينيبييي يف االأردن واليبيحييث عيين كيفية دعييم
ه ييذا اال�يسيتيثيمييار يف حتيقييييق أاه ي ييداف التنمية
وخي�يسييو�يسييا تيلييك امليتيعيليقيية بيياالأب يعيياد التنموية
االأربعة( :االإنتاجية واالبتكار ،تنمية املهارات،
امل�ساواة بن اجلن�سن ،التقليل من االنبعاث
الكربوين).
اإىل ذل ي ي ييك ،اأكي ي ي ييدت بي ييركي ييات اأن بييرنييامييج
“اال�ستدامة” كي ييان م ييرت يك ييزاً رئ يي ي� يس يي ياً ميين
مرتكزات الروؤية ،الداعي اإىل �سرورة ين�سط
االأردن يف �سعيه نحو حتقيق أاهييداف التنمية
امل ي� يس يتييداميية ،واأن ي يتييوافييق مييع ال ين يهييج اليعيياملييي
ن يحييو مي�يسيتيقيبييل اأخ ي� يسيير ،اإ� يسييافيية اإىل حتفيز
اال�يسيتيثيمييارات يف املي�يسيياريييع املي�يسيتييداميية ،ودعييم
اال�ستثمارات يف امل�ساريع ا أالكيير حفاظاً على
البيئة ،عييالوة على تييوفييري الييوظييائييف اجليدة
والالئقة وامل�ستدامة لل�سباب.

ارتفاع الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي لشهر
نيسان الماضي بنسبة 80ر 4بالمائة مقارنة بنفس العام

االنباط – سبأ السكر

ارتفع الرقم القيا�سي العام لكميات
االإنتاج ال�سناعي ل�سهر ني�سان من العام
احلايل لي�سل اىل  92.43مقابل 88.20
لنف�س ال�سهر من العام املا�سي بارتفا ًع
ني�يسيبيتييه  4.80بيياملييائيية وفي ي َق ييا ليليتيقييرييير
ال�سهري املتعلق بالرقم القيا�سي العام
لكميات االإنيتيياج ال�سناعي ال�سادر عن
دائرة االإح�ساءات العامة.
وب يين ال يت يقييرييير ان ارتي يف يياع الييرقييم
القيا�سي لكميات اإنتاج قطاع ال�سناعات
التحويلية مبيقييدار  2.81نقطه ت�سكل
اأهميتهيا الن�سبية  86.01باملائة والرقم
القيا�سي لكميات اإنتاج قطاع ال�سناعات
اال� يس يت يخييراج يييية مب يق ييدار  2.01نقطه
مئويه ت�سكل اأهميتها الن�سبية 8.22
باملائة يف حن انخف�س الرقم القيا�سي
لكميات اإنتاج الكهرباء
مب يقييدار  0.02نيقيطييه ميئييويييه ت�سكل
اأهميتها الن�سبية .%5.76
وي�سريالتقرير اإىل انخفا�س الرقم
القيا�سي العام لكميات االإنتاج ال�سناعي
ل�سهر ني�سان من العام احلييايل لي�سل
اىل  92.43ميقييابييل  96.50ل�سهر اآذار
ال انيخيفييا�يسياً
م يين ن يف ي�ييس ال يع ييام م ي� يس يج ي ً
ن�سبته  .%4.23نتيجة انخفا�س الرقم

القيا�سي لكميات اإنتاج قطاع ال�سناعات
التحويلية مبقدار  3.09نقطه مئويه
تي�يسيكييل اأه يم يي يت يهييا اليني�يسيبيييية ،%86.01
والرقم القيا�سي لكميات اإنتاج الكهرباء
مبي يق ييدار  1.54ن يق يطييه م يئييويييه تي�يسيكييل
اأهميتها الن�سبية  ،%5.76يف حن ارتفع
الييرقييم اليقييييا�يسييي ليكيمييييات إان يتيياج قطاع
ال�سناعات اال�ستخراجية مبقدار 0.41
نقطه مئويه ت�سكل اأهميتها الن�سبية
22ر 8باملائة .
ومبيقييارنيية االأرق ييام القيا�سية للثلث
االأول ميين اليعييام احلييايل تيبيين ارتيفيياع
الييرقييم القيا�سي اليعييام لكميات االإنيتيياج
الي�يسينيياعييي لييي�يسييل اىل  90.80ميقييابييل
 86.14لنف�س الفرتة من العام املا�سي
لييريت يفييع الي ييرقي ييم ال يق ييييا� يسييي لييالن يتيياج
ال�سناعي بن�سبة  %5.41نتج عيين هذا
النمو ارتيفيياع الييرقييم القيا�سي لكميات
اإني يت يياج ق يطيياع ال ي� يس ينيياعييات اليتيحييوييليييية
مبي يق ييدار  4.01ن يق يطييه م يئييويييه تي�يسيكييل
اأه يم يي يت يهييا اليني�يسيبيييية  %86.01والييرقييم
القيا�سي لكميات اإنتاج قطاع ال�سناعات
اال� يس يت يخييراج يييية مب يق ييدار  0.67نقطه
مئويه ت�سكل اأهميتها الن�سبية ،%8.22
والرقم القيا�سي لكميات اإنتاج الكهرباء
مبقدار  0.72نقطه مئويه والتي ت�سكل
اأهميتها الن�سبية 76ر 5باملائة.

 % 21نمو حركة الطائرات عبر مطار
الملكة علياء الشهر الماضي
االنباط – عامن

من ييت ح ييرك يية الي يط ييائ ييرات ال يقييادميية
واملغادرة على مطار امللكة علياء الدويل
بواقع  21باملئة يف �سهر اأيار املا�سي.
وقييال رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة
تنظيم ال يطييريان امل ييدين هيييثييم م�ستو
يف ت�سريح �سحفي ،اأم�س االأربعاء ،اإن
حركة الطائرات القادمة واملغادرة عرب
املطار �سجلت يف �سهر اأيار املا�سي منوا،
مبينا اأن الييرحييالت اجلييوييية اليقييادميية
وامل يغ ييادرة اإل ييييه منييت خييالل �يسيهيير اأيييار
املا�سي بواقع  5باملئة عن عام .2019
وو�سل عييدد الييرحييالت اجلوية وفق
م�ستو ،اإىل  6374رحلة جوية مقارنة
مع 6061لنف�س الفرتة من عام .2019
كيمييا منييت الييرحييالت اجلييوييية بييواقييع
 120باملئة عيين عييام  ،2021حيث و�سل

عدد الرحالت اجلوية خالل �سهر اأيار
ميين عييام  2021اإىل  2892رحلة قادمة
ومغادرة.
واأ�سار م�ستو اإىل اأن حركة امل�سافرين
حققت منييوا ن�سبته  39باملئة يف �سهر
اأيييار مقارنة مييع �سهر ني�سان املا�سي،
حييييث بيلييغ ع ييدد املي�يسييافييرييين اليقييادميين
وامل يغييادرييين ح ييوايل  702األ ييف م�سافر
م يقييارنيية م ييع  505أالي ييف م ي� يسييافيير ق ييادم
وم يغييادر خييالل �سهر نييي�يسييان ،وبن�سبة
من ييو ب يل يغييت  31بييامل يئيية خي ييالل م يقييارنيية
بنف�س الفرتة من عام .2019
وو� يسييل عييدد الييرحييالت الييييوميييية يف
�سهر اأي ييار اإىل  205رحيليية ميقييارنيية مع
 93رحلة قييادميية وميغييادرة خييالل نف�س
ال ي� يس يهيير م يين ع ييام  2021و  195رحيليية
قييادميية وميغييادرة خييالل �سهر اأيييار لعام
.2019

اتفاقية لتمويل الرسوم الدراسية
في أكاديمية جورامكو
االنباط – عامن

 اأعلنت ال�سركة االأردنية ل�سيانة الطائرات“جورامكو” عن توقيع اتفاقية مع ال�سركة
االأردنية للتمويل االأ�سغر “متويلكم” ،بهدف
متويل الر�سوم واالأق�ساط الدرا�سية اخلا�سة
بااللتحاق بربنامج اأكييادمييييية “جورامكو”
ليليتييدريييب امليهينييي واليتيقينييي يف جمييال �سيانة
واإ�سالح وجتديد الطائرات التجارية املعتمد
دوليا .وقالت جورامكو يف بيان �سحفي اأم�س
االأربعاء ،اإن االتفاقية التي ت�ستمر عاما تاأتي
دعيمييا للطالب مميين تنطبق عليهم �سروط
االلتحاق بالربنامج ،وم�ساهمة يف متكينهم
من االعتماد على اأنف�سهم ،وتاأمن م�ستقبل
م يه ينييي ل يهييم يف جمي ييال ح ييييوي وواعي ي ييد على
م�ستوى اململكة والعامل ،وتي�سرياً عليهم وعلى
ذوييهييم ميين حيث تغطية تكاليف الت�سجيل
بيياالأكييادمييييية واالليتيحيياق بربناجمها و�يسييداد
تكاليفه ،خا�سة يف ظل الظروف االقت�سادية
احلالية التي ت�سهدها اململكة والعامل.
واأ� يسيياف اليبييييان ،اإن االتيفيياقيييية اليتييي من
�ساأنها احلفاظ على تكافوؤ فر�س ال�سباب من
خريجي التدريب املهني والتقني يف ال�سوق
االأردنيييية� ،ست�سهم يف رفييد اململكة باملزيد من
الفنين االأك يفيياء وذوي امل يهييارات اليعيياليييية يف
�سيانة واإ�سالح وجتديد الطائرات التجارية،
والذين �سيدعمون تطوير اأعمال واأداء القطاع
اخلييا�ييس ورف ييع م�ساهمته يف مي�يسييار التنمية
واالقيتي�يسيياد كيكييل ،كما �سينجحون يف تاأمن
م�ستقبل مزدهر وواعد لهم والأ�سرهم.
واأكدت جورامكو التزامها بت�سغيل خريجي
الربنامج امل�ستفيدين من االتفاقية املربمة
بن اأكادمييتها و�سركة “متويلكم” ح�س ما
يتوفر من فر�س �ساغرة؛ حيث �سيتم الحقاً

لذلك اقتطاع قيمة االأق�ساط الدرا�سية املتفق
عليها بن الطالب و�سركة “متويلكم” من
رواتبهم بعد التخرج ،وتوريد قيمة الدفعات
اإىل “متويلكم” مبا�سرة.
وق ي ييال الييرئ يي ي�ييس ال يت ين يف ييييذي جلييورام يكييو
فريزر كوري ،اإن توقيع االتفاقية ياأتي �سمن
�سراكاتنا التي نربمها مع خمتلف املوؤ�س�سات،
واليتييي تيوؤ ّكييد التزامنا وميين خييالل اأكادميية
“جورامكو” املتخ�س�سة بالتدريب املهني
امليعيتيمييد دولي ييي ياً يف جم ييال �يسييييانيية واإ� يسييالح
وجتييديييد ال يطييائييرات ال يت يجييارييية ،ميين خييالل
ا�يسيتيقيطيياب ال يطييالب الي�يسيغييوفيين يف اململكة
ل يتييدري يب يهييم و� يس يقييل م يهييارات يهييم وقييدرات يهييم
وتاأهيلهم لدخول �سوق العمل �سمن القطاع،
وبالتايل تعزيز اإمكانات ال�سركة واململكة على
مواءمة الطلب املتزايد يف هييذا املجال ،ومبا
ينعك�س على تعزيز القدرة التناف�سية.
ب ييدوره ،أا�يسييار الرئي�س التنفيذي لل�سركة
االأردن ي ييي يية ليليتيمييويييل االأ� يس يغيير “متويلكم”
با�سم خنفر ،اإىل اأن هييذا التعاون مييع �سركة
“جورامكو” ياأتي انطالقاً من روؤية ال�سركة
بيتيقييدمي متييويييل م ي� يس يوؤول وتييوفييري منتجات
تعليمية تيليبييي احيتيييياجييات اليطيليبيية ال�سباب
لغايات التحاقهم بربامج تعليمية وتدريبية
املنتهية بالت�سغيل ،وبالتايل حت�سن فر�س
التحاقهم ب�سوق العمل خ�سو�ساً يف املجال
التقني واملهني.
وتيقييدم اأكييادمييييية “جورامكو” برناجماً
تييدرييبييييياً ملييدة اأرب يعيية اأعي ييوام متتالية تغطي
الي�يسيقيين الينيظييري واليعيميلييي بيياالإ� يسييافيية اإىل
جميمييوعيية بييرامييج فنية اأخي ييرى .وتييركييز على
رفد امللتحقن بدوراتها وبراجمها باملهارات
املتقدمة واجلديدة التي يتطلبها االنخراط
يف قطاع الطريان املتطور با�ستمرار.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200026241( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )37من قانون ال�سركات رق��م( )22ل�سنة ، 1997
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن
�سركة �سامل و�سامي الغاوي وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن
حت��ت ال��رق��م ( )17792بتاريخ  1987/1/6ق��د تقدمت بطلب لت�سفية
ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/2/2
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة داود �سامل داود الغاوي م�سفيا لل�سركة .
علما باأن عنوان امل�سفي  :ال�سلط – ت077772900 :
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260

ا�ستنادا لأح�ك��ام امل��ادة ( )13من قانون ال�سركات رق ��م( )22ل�سنة 1997
وتعديالته  ،يعلن م��راق��ب ع��ام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة
ب��ان �سركة كمال اخلليل و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن
حتت الرقم ( )119429بتاريخ  2019/3/24تقدمت بطلب لإج��راءات
التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة  :كمال اخلليل و�سريكه
اإىل �سركة  :كمال اخلليل و�سركاه
لال�ستف�سار ي��رج��ى الت���س��ال ب��دائ��رة م��راق�ب��ة ال���س��رك��ات ع�ل��ى الرق ��ام
5600260

مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة (/277اأ) من قانون ال�سركات رقم ( )22ل�سنة 1997

ا�ستنادا لأحكام املادة (/277اأ) من قانون ال�سركات رقم ( )22ل�سنة 1997

وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة منطقة املكتب الوىل للتجهيزات املكتبية ذ.م.م م�سجلة لدينا

ب�اأن �سركة تك�سا�س ل�سيانة واخلدمات ال�سناعية ذ.م.م م�سجلة لدينا

يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /حتت الرقم ( )45566بتاريخ

يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /حتت الرقم ( )59424بتاريخ

()2016/11/1

()2021/3/11

ق��د تقرر �سطبها م��ن �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية امل�ح��دودة بتاريخ

ق��د تقرر �سطبها م��ن �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية امل�ح��دودة بتاريخ

()2022/6/22

()2022/6/22
مراقب عام ال�شركات

مراقب عام ال�شركات

د .وائل علي العرموطي

د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200094305( :
ا�ستنادا لأحكام املادة (/28اأ) من قانون ال�سركات رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة
ايا�س حممد حممود عناب
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ا�سيد وايا�س واو�س عناب
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم ( )89893بتاريخ 2008/3/25
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  2022/6/21وقام باإبالغ �سريكه �/سركائه
يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب ب��الرادة املنفردة من
ال�سركة بتاريخ 2022/6/21
وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل
من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائ��رة مراقبة ال�سركات التالية من – 5600260
 ، 5600289ومركز الت�سال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�سركات رق��م( )22ل�سنة 1997

اعالن صادر عن سلطة املياه
بخصوص طرح عطاء
تعلن �شلطة املياه عن طرح العطاء ادناه :
على املهتمني من ذوي االخت�شا�س والراغبني بامل�شاركة بالعطاء ادناه مراجعة مديرية العطاءات وامل�شرتيات يف مبنى �شلطة املياه الرئي�شي
بعمان الطابق ال�شاد�س  /ال�شمي�شاين لالطالع واحل�شول على ن�شخة العطاء مقابل املبالغ غري امل�شرتدة املبينة ازاءها على النحو التايل :

اخر تارخ
ثمن الن�شخة
مو�شوع العطاء
رقم العطاء
لبيع الن�شخ
الواحدة
اخلمي�س
 / 13لوازم  2022 /توريد موا�شري تعليق  75دينار
2022/6/30

تاريخ ا�شتالم
العرو�س
االربعاء
2022/7/6

اخر تاريخ
لال�شتف�شار
اخلمي�س
2022/6/30

تقدمي تامني دخول العطاء بكفالة بنكية فقط بن�شبة  %3من قيمة العر�س املقدم ولن تقبل اي �شيكات م�شدقة .
اخر موعد ال�شتالم العرو�س وايداعها �شندوق العطاءات يف �شلطة املياه ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا من التاريخ املبني اعالن .
يتم حتميل كلفة ن�شر االعالن على اجلهة املحال عليها العطاء .
�شاعات البيع جلميع االيام لغاية ال�شاعة الثانية بعد الظهر ما عدا اليوم االخري �شيكون البيع لل�شاعة الواحدة ظهر ًا .
اح�شار ال�شجل التجاري ورخ�شة املهن عند ال�شراء على ان تكون �شارية املفعول .
يتم ايداع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف الطابق االول  /مبنى �شلطة املياه – ال�شمي�شاين .
ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين ل�شلطة املياه . www.mwi.gov.jo
امني عام �شلطة املياه
رئي�س جلنة ال�شراء الرئي�شية
املهند�س ب�شار “ حممد خري “ بطاينة

إعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم واألبنية
للواء البادية الشمالية الغربية رقم (  ) ٧3تاريخ 2022/6/13
يعلن للعموم اإن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية للواء البادية ال�سمالية الغربية قد قررت بقرارها رقم ( )73بتاريخ  2022/6/13وبعد
الطالع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم والبنية لبلدية اخلالدية رقم (  ) 112تاريخ  2022/6/11واملت�سمن -:
حتويل �سفة ا�ستعمال اجزاء من القطع ذوات الرقام ( 1274 ، 354 ، 1192 ، 997 ، 998 ، 999 ، 1000 ، 1365 ، 1001 ، 819 ، 484 ، 603،602
 ) 1870 ، 628 ، 1193 ، 351 ، 1641 ،وجميعها من حو�س (  ) 5البلد من ارا�سي اخلالدية وذلك من �سكن ( ج ) اىل جمرى وادي وبارتداد
حلرم الوادي مبقدار (  ) 3م من كل جهة من حرم الوادي وح�سب املخطط املعد لهذه الغايه.

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

و ق��ررت اللجنة اللوائية للواء البادية ال�سمالية الغربية املوافقة على القرار اع��اله واي��داع اعالنه لالعرتا�س ملدة خم�سة ع�سريوما

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة املدانات وحداد

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف بلدية

وامل���س�ج�ل��ة يف �سجل ��س��رك��ات ت���س��ام��ن حت��ت ال��رق��م ( ) 90733بتاريخ

اخلالدية وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س وذلك خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

 2008/5/18اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

حممد الدالبيح
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء البادية ال�شمالية الغربية

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف  :حيدر عادل خضر حدوي

الشركة الدولية للصوف الصخري
واملواد العازلة ذ.م.م

الرقم الوطني 9٧0103٧٧44 :

رأس املال  2,500,000دينار مسجلة تحت الرقم ()8891

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�سركات رق��م( )22ل�سنة 1997

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�سركات رق��م( )22ل�سنة 1997

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عمار عقاد واولده

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عمار هاين عقاد و�سريكه

نظراً لغيابك عن العمل اأكرث من ع�سرة اأي��ام متتالية دون عذر فاإننا
ننذرك ب�سرورة العودة اإىل عملك خالل ثالثة اأيام من تاريخ ن�سر هذا
الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف تعترب فاقد لوظيفتك
وحقوقك ا�ستناداً لأح�ك��ام امل��ادة (  )28الفقرة (ه ��) م��ن ق��ان��ون العمل
الأردين رقم  8ل�سنة  1996وتعديالته.

ال�سادة ال�سركاء يف ال�سركة الدولية لل�سوف ال�سخري واملواد العازلة حمدودة امل�سوؤولية
حتية طيبة ويعد...
اأود دعوتكم حل�سور اجتماعات الهيئة العامة غ��ري ال�ع��ادي��ة وال�ع��ادي��ة ال�ت��ي �ستعقد على ال�ت��وايل بتاريخ
 2022/6/29عرب تطبيق زووم من خالل الرابط التايل :
9742414097

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم ( ) 18968بتاريخ

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم ( )21076بتاريخ

املنذز � :شركة اخلري لذبح وجتهيز وت�شويق الدواجن.

 2016/9/25اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

 2021/9/14اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

مراقب عام ال�شركات

د .وائل علي العرموطي

د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�سركات رق��م( )22ل�سنة 1997
وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ورثة طاهر ها�سم عابدين
وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم ( ) 11143بتاريخ
 2005/2/7اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لحكام املادتني ()215( ،)13م��ن قانون ال�سركات رقم  22ل�سنة
 1997يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة
فوؤاد جنار و�سريكته وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم (
 )71150بتاريخ 2004/5/9
قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن اإىل �سركة تو�سية
ب�سيطة وتغيري ا�سم ال�سركة اإىل �سركة فوؤاد عبد الرحمن جنار و�سركاه
يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة دائرة
مراقبة ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د -وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون ال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل ال�سماء التجارية
يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري
( نور ال�سالم للطاقة املتجدده ) وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم ( )254115با�سم ( با�سل
حامد خلف العمرييني ) جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ( رافع فيا�س ابراهيم الروا�سده ) وتعترب عملية
نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .
م�شجل اال�شماء التجارية
اإكرام ال�شكر

https://us04web.zomm.us/j/9742414097?pwd=UGY3Nkk4Z0dDSG50Qzl
WGt3OVpOQT09

وهي على النحو التايل:
اأو ًل :اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف مت��ام ال�ساعة � 10:00سباحاء و�سيتم من خالله
مناق�سة الأمور التالية :
 ميزانية ال�سركة الدولية لل�سوف ال�سخري واملواد العازلة للعام .2018 تقرير مدقق ح�سابات ال�سركة الوارد يف  2019/3/16على البيانات املالية اخلا�سة بال�سركة . انتخاب مدقق ح�سابات للعام 2019ثانياً :اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف متام ال�ساعة � 11:00سباحاًء و�سيتم من خالله
مناق�سة الأمور التالية :
 ميزانية ال�سركة الدولية لل�سوف ال�سخري واملواد العازلة للعام 2019 تقرير مدقق ح�سابات ال�سركة الوارد يف  2020/5/12على البيانات املالية اخلا�سة بال�سركة . انتخاب مدقق ح�سابات للعام 2020ثالثا :اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف متام ال�ساعة  12:00ظهراً .و�سيتم من خالله مناق�سة
الأمور التالية :
 ميزانية ال�سركة الدولية لل�سوف ال�سخري واملواد العازلة للعام .2020 تقرير مدقق ح�سابات ال�سركة الوارد يف 2021/1/21على البيانات املالية اخلا�سة بال�سركة . انتخاب مدقق ح�سابات للعام  2021وحتديد اتعابه من قبل املدير العامرابعاً :اجتماع الهينة العامة العادي املنوي عقده يف متام ال�ساعة  1:00ظهراأ و�سيتم من خالله مناق�سة
الأمور التالية :
ميزانية ال�سركة الدولية لل�سوف ال�سخري واملواد العازلة للعام .2021
 تقرير مدقق ح�سابات ال�سركة الوارد يف  2022/4/2على البيانات املالية اخلا�سة بال�سركة . انتخاب مدقق ح�سابات للعام . 2022 اية امور اخرىالتكرم بح�سور الجتماعات باملواعيد املحددة من خالل الرابط :
9742414097
https://us04web.zomm.us/j/9742414097?pwd=UGY3Nkk4Z0dDSG50QzlWGt3OVpOQT09

املديد العام
عبداهلل فواز عبداهلل غنامي

إعـــــــالن صـادر عـن جامعــة آل البيت
تعلن جامعــة آل البيت عن حاجتها إىل
تعيني أعضاء هيئة تدريس ،والتعاقد
مع محاضرين متفرغني من حملة املاجستري و الدكتوراة

ع�ل��ى اأن ي �ك��ون امل�ت�ق��دم ح��ا��س� ً
ال ع�ل��ى ج�م�ي��ع ��س�ه��ادات��ه اجلامعية
بالدرا�سة املنتظمة ومن جامعات تعرتف بها جامع��ة اآل البيت .
ع�ل��ى ال��راغ �ب��ني ال�ت�ق��دم ب�ط�ل�ب��ات ال�ت�ع�ي��ني م��راج�ع��ة دائ ��رة امل ��وارد
الب�سرية يف احل��رم اجلامعي/املفرق ،وميكن للراغبني يف التقدم
وال��ذي��ن ي �ت��واج��دون خ ��ارج امل�م�ل�ك��ة ال�ت�ق��دم خ��الل ف��رتة الإع ��الن
،واإر�� �س ��ال ال��وث��ائ��ق امل�ط�ل��وب��ة ع��رب ال��ربي��د الل� �ك ��رتوين ال �ت��ايل :
academic_hr@aabu.edu.jo
وملعرفة التخ�س�سات املطلوبة للتعيني على هذا الإعالن الإطالع
على املوقع اللكرتوين للجامعة :
()www.aabu.edu.jo
علماً ب�اأن الطلبات تقبل اعتباراً من تاريخ ن�سر هذا الإع��الن من
�سباح يوم الأربعاء املوافق  2022/06/22ولغاية م�ساء يوم الأربعاء
املوافق 2022/07/06

الدويل
اخلمي�س
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لجنة تحقيق بيالروسية تكشف عن إعدامات جماعية وسرية لالجئين عراقيين

االنباط-وكاالت

ك�سفت جلنة التحقيق البيالرو�سية
عن اأدلة ومعلومات تفيد بوجود اإعدامات
جماعية و�سرية لالجئني عراقيني على
اأيدي جنود بولنديني
و��س�ل�م��ت ال�ل�ج�ن��ة وف� ��داً ع��راق �ي �اً ي��زور

مين�سك الأدل��ة ،حيث تواجد الالجئون
على اجل��ان��ب البولندي م��ن احل��دود مع
ب�ي��الرو��س�ي��ا ،وتك�سف اجل��رائ��م قتل 135
مواطناً عراقياً ارتكبها الأمن البولندي
ويف بيان للجنة التحقيق البيالرو�سية
وال� ��ذي خل����ص اج �ت �م��اع ع�م��ل م��ع ال��وف��د
العراقي ح�سره موظفو ق�سم التحقيق

ال��رئ �ي �� �س��ي ب �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ب � � ��وزارة
اخل��ارج �ي��ة ،وجل �ن��ة اأم ��ن ح ��دود ال��دول��ة
وم ��رك ��ز ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان ،ن �� �س��رت��ه على
موقعها الإلكرتوين قالت :اأبلغنا اجلانب
ال �ع��راق��ي ب��امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي خل�ص اإليها
التحقيق مع اجلندي البولندي ت�سيت�سكو
حول عمليات اإعدام جماعية ،ودفن �سري

ل��الج�ئ��ني ق�ت�ل�ه��م اجل�ي����ص ال �ب��ول �ن��دي يف
منطقة احلدود مع جمهورية بيالرو�ص
وح � �� � �س ��ل اجل � ��ان � ��ب ال� � �ع � ��راق � ��ي ع �ل��ى
معلومات وم��واد ع��ن نتائج التحقيق يف
الق�سية اجلنائية اخلا�سة باجلرائم �سد
الإن�سانية وال��دع��اي��ة للحرب ،وتعري�ص
الآخرين للخطر عن عمد
اإ�سافة اإىل الوقائع املتعلقة بانتهاكات
امل �� �س �وؤول��ني يف ب��ول �ن��دا وال��ذي��ن ارت�ك�ب��وا
اأف �ع ��ا ًل غ��ر ق��ان��ون�ي��ة ت���س�م��ل ال��رتح�ي��ل،
والق�سوة ،والتعذيب ،والتق�سر املتعمد
يف ت�ق��دمي امل���س��اع��دة ،الأم ��ر ال ��ذي �سبب
وف � � ��اة ال� ��� �س� �ح ��اي ��ا م� ��ن ال ��الج� �ئ ��ني م��ن
دول ال���س��رق الأو� �س��ط مب��ا ف�ي�ه��ا ال�ع��راق
واأفغان�ستان
ولالأ�سف تاأكدت امل�سادر ب�اأن كل هذه
اجل ��رائ ��م ار ُت �ك �ب��ت ع �ل��ى اأ� �س��ا���ص ال �ع��رق
واجلن�سية والقومية والدين
وح �� �س��ب ال� �ت� �ق ��ري ��ر ،ف � � �اإن ال �� �س �ح��اي��ا
ال��س��اب��ات ب�سبب
ال�ع��راق�ي��ون ت�ع��ر��س��وا ل� إ
العنف ،وا�ستخدام و�سائل خا�سة �سدهم
من قبل قوات الأمن البولندي
وي �ج ��ري ال�ت�ح�ق�ي��ق يف ث ��الث ق���س��اي��ا
تتعلق ب �اأذى ج�سدي وط��رد غ��ر قانوين
م� ��ن اأرا�� � �س � ��ي الحت � � ��اد الأوروب � � � � ��ي اإىل
بيالرو�ص

بعد قطيعة دامت  10سنوات ...حقيقة عودة العالقات الثنائية بين حماس وسوريا

النباط-وكالت
ك�سفت �سحيفة “القد�ص” املحلية،
ام����ص الأرب �ع��اء ،حقيقة ع��ودة العالقات
الثنائية بني حركة “حما�ص” ،والنظام
ال�سوري
ون �ق �ل��ت ال �� �س �ح �ي �ف��ة ع ��ن م �� �س ��ادر يف

احل ��رك ��ة ،ق��ول �ه��ا“ :اإنه ل ت ��وج ��د اأي
ت �ط��ورات يف م �ل��ف ع ��ودة ال �ع��الق��ات بني
احل ��رك ��ة وال� �ن� �ظ ��ام ال� ��� �س ��وري ،ب �ع��د اأن
تدهورت العالقة عام  2012بعد الأحداث
التي �سهدتها البالد”
واأ�� �س ��اف ��ت امل� ��� �س ��ادر ،اأن ق � ��رار ع ��ودة
ال �ع��الق��ات م ��ع ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري لي�ص

ب��اجل��دي��د ،م���س��ر ًة اإىل اأن ال �ق��رار اتخذ
بعد اأ�سهر من انتخاب املكتب ال�سيا�سي
اجلديد يف �سهر اأغ�سط�ص /اآب املا�سي،
ولكن واج��ه �سعوبات يف تقريب وجهات
ال �ن �ظ��ر ،ول �ك��ن ذل ��ك ل ي�ع�ن��ي اأن ��ه ميكن
ح��دوث اخ��رتاق يف اأي حلظة بهذا امللف
الذي ُيتابع من عدة جهات

وبينت امل���س��ادر ،اأن املكتب ال�سيا�سي
حلما�ص ات�خ��ذ ال �ق��رار يف اإط��ار النفتاح
على جميع اجل�ه��ات وحت�سني العالقات
مع جميع الأطراف العربية والدولية
ول� �ف� �ت ��ت امل � �� � �س � ��ادر ،اإىل اأن ب �ع ����ص
ال�ف���س��ائ��ل الفل�سطينية ل�ع�ب��ت دو ًرا يف
حم��اول��ة ت�ق��ري��ب وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر خا�سة
يف ظل تطوير العالقات ما بني املقاومة
الفل�سطينية وحمور املقاومة يف املنطقة
ون�ف��ت امل���س��ادر ب���س��دة اأن ت�ك��ون زي��ارة
اإ�سماعيل هنية رئي�ص املكتب ال�سيا�سي
حل��رك��ة ح�م��ا���ص ،اإىل ل�ب�ن��ان ،ل�ه��ا عالقة
بامللف لوجود تطورات فيه ،م�سر ًة اإىل
اأن الزيارة من�سق لها منذ فرتة ق�سرة
وم��رت �ب �ط��ة مب �ت��اب �ع��ة م �ل �ف��ات ك ��ان هنية
تابعها بنف�سه خ��الل و�سوله اإىل لبنان
�سابقًا عدة مرات ،ومنها ملف الالجئني
يف البالد ،اإىل جانب ملفات اأخرى
وكانت “رويرتز” ،نقلت عن م�سادر
يف ح �م��ا���ص ق��ول �ه��ا اإن احل ��رك ��ة ق ��ررت
ا�ستئناف عالقاتها مع �سوريا بعد ع�سر
� �س �ن��وات م ��ن م �ق��اط �ع��ة ق �ي��ادت �ه��ا دم���س��ق
ب �� �س �ب��ب م �ع��ار� �س �ت �ه��ا حل �م �ل��ة ال��رئ �ي ����ص
ال�سوري ب�سار الأ�سد على انتفا�سة �سد
حكمه
وب �ح �� �س��ب “رويرتز” ف � �اإن م �� �س �وؤولً
باحلركة طلب ع��دم الك�سف ع��ن هويته
ق��ال اإن “الطرفني ع�ق��دا ل �ق��اءات على
م�ستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك”

سياسة االعتقال اإلداري تجابه بمقاطعة محاكم االحتالل لليوم  173على التوالي
االنباط-وكاالت

ي � ��وا�� � �س � ��ل ن� � �ح � ��و  500م �ع �ت �ق��ل
م ��واج� �ه� �ت� �ه ��م ل �� �س �ي��ا� �س��ة الع� �ت� �ق ��ال
الإداري ل �ل �ي��وم  173ع �ل��ى ال �ت��وايل،
م �ق��اط �ع��ني ب �� �س �ك��ل ن �ه��ائ��ي و� �س��ام��ل
حماكم الحتالل الإ�سرائيلي
وت� �اأت ��ي اأه �م �ي��ة م �ق��اط �ع��ة حم��اك��م
الح �ت��الل ك��ون�ه��ا ت�ساهم يف تعريف
الوفود الأجنبية التي تزور املعتقالت
كل ف��رتة بق�سية العتقال الإداري،
وب� ��ال � �ت� ��ايل ت �� �س �ل �ي��ط ال� ��� �س ��وء ع �ل��ى
ق���س�ي�ت�ه��م ،إا� �س��اف��ة اإىل اأن �ه��ا ت�سكل
اإرباكاً لدى اإدارة معتقالت الحتالل
وتتخذ �سلطات الحتالل اإجراءات
ع �ق��اب �ي��ة ب �ح��ق امل�ع�ت�ق�ل��ني امل�ق��اط�ع��ني
ملحاكمها مثل احلرمان من الزيارة،
ومتديد فرتة العتقال اأو جتديده
وك��ان املعتقلون الإداري��ون اتخذوا

م ��وق� �ف� �اً ج� �م ��اع� �ي� �اً ي �ت �م �ث��ل ب� � إاع ��الن
املقاطعة ال�ساملة والنهائية لكافة
اإجراءات الق�ساء املتعلقة بهذا النوع

م��ن الع �ت �ق��ال (م��راج �ع��ة ق���س��ائ�ي��ة،
ا�ستئناف ،عليا)
وي�ت�ب��ع الح �ت��الل �سيا�سة اعتقال

االنباط-وكاالت

اأك� ��دت م �� �س��ادر ق���س��ائ�ي��ة فل�سطينية
الأربعاء اأن ال�سلطة الفل�سطينية اأطلقت
��س��راح املتهمني بقتل النا�سط ال�سيا�سي
ن � ��زار ب� �ن ��ات ب �ك �ف��ال��ة ت ��وج ��ب ح �� �س��وره��م
جل�سات املحاكم
وت���س�م�ن��ت ر� �س��ال��ة م��ن ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام
ال �ع �� �س �ك��ري وج� �ه� �ه ��ا اإىل م ��دي ��ر ج �ه��از
ال�ستخبارات الع�سكرية ،وح�سلت وكالة
ف��ران����ص ب��ر���ص ع�ل��ى ن�سخة منها طلبا ب�
منح املوقوفني على ذم��ة الق�سية اإج��ازة
ل �غ��اي��ة  2مت��وز/ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل ب���س�م��ان
جهازهم الذي يعملون لديه
وب ��رر ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ال�ع���س�ك��ري طلبه

بانت�سار فرو�ص كورونا يف ال�سجن الذي
يقبعون فيه
وق ��ال م �� �س �وؤول اأم �ن��ي ل��وك��ال��ة ف��ران����ص
بر�ص م��ا عرفته اأن��ه مت ال�ث��الث��اء التقدم
بطلب اإط��الق �سراحهم بكفالة ،على اأن
يح�سروا اأوقات املحاكمة
وك ��ان ال�ن��ا��س��ط الفل�سطيني امل�ع��ار���ص
ن��زار ب�ن��ات ( 43ع��ام��ا) ت��ويف يف ح��زي��ران/
ي��ون �ي��و ال �ع��ام امل��ا� �س��ي ب �ع��د � �س��اع��ات على
توقيفه على اأي��دي عنا�سر من الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية
واع �ت��رت ع��ائ�ل��ة ن ��زار ال ��ذي ك��ان اأح��د
اأ�� �س� � ّد م �ن �ت �ق��دي ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
ورئ �ي �� �س �ه��ا حم �م��ود ع �ب��ا���ص ع ��ر م��واق��ع
التوا�سل الجتماعي ،اأن��ه اغتيل  ،بينما

االنباط-وكاالت

�� �س� �ه ��دت ال� �ع ��ا�� �س� �م ��ة الأرم� �ي� �ن� �ي ��ة
يريفان ام�ص م�سرة احتجاجية �سد
امل �خ �ت��رات ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة يف
اأرمينيا واملمولة من اجلانب الأمريكي
ووف� �ق� �اً ل��وك��ال��ة ن��وف��و� �س �ت��ي جت�م��ع
املحتجون اأم��ام مبنى امل��رك��ز الوطني
ملراقبة الأمرا�ص والوقاية منها وكان
بع�سهم يرتدي اأقنعة واقية من الغاز
وق��ال اأح��د منظمي الفعالية رئي�ص
ح��زب زارت��ون��ك اآرا زه��راب �ي��ان :تعمل
يف اأرم �ي �ن �ي��ا ال �ي��وم ث�م��ان�ي��ة خم �ت��رات
ب �ي��ول��وج �ي��ة مت��ول �ه��ا وزارة ال ��دف ��اع

الأم��ري�ك�ي��ة وت �� �س��اءل مل ��اذا ي�ت��م متويل
ه ��ذه امل �خ �ت��رات ال�ع��ام�ل��ة يف ال��رع��اي��ة
ال�سحية من جانب البنتاغون ولي�ص
من قبل وزارة ال�سحة الرمينية وهل
ب��رن��ام��ج ع�م�ل�ه��ا ي �ح �ت��وي ع �ل��ى م�ك��ون
ع�سكري
ً
ووف � �ق � �ا ل � � زه ��راب � �ي ��ان ي �ج��ب ع�ل��ى
املجتمع الأرميني رف�ص هذا الرنامج
لأن ��ه ي�سكل ت �ه��دي��داً لل�سحة ال�ع��ام��ة
وق ��د ي�ت��م خ��الل��ه اإج� ��راء جت ��ارب على
ال �ب �� �س��ر يف ه� ��ذه امل� �خ� �ت ��رات م �� �س��دداً
على اأن ت�سريعات ال�ب��الد وامل�ع��اه��دات
الدولية متنع تطوير واإنتاج الأ�سلحة
البيولوجية

ماذا يجري في إسرائيل؟ ..أرقام صادمة
ألعداد الجنود المنتحرين منذ بداية العام

االنباط-وكاالت

اأف ��ادت و��س��ائ��ل اإع ��الم ع��ري��ة ،ام�ص
الأرب � �ع� ��اء ،اأن ع ��دد ح� ��الت الن �ت �ح��ار
يف اجل�ي����ص الإ��س��رائ�ي�ل��ي �سجلت قفزة
ب��ان�ت�ح��ار  11ج�ن��دي��ا ،م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ع��ام
اجلاري
وذك� � ��رت اإذاع � � ��ة ك� ��ان ال� �ع ��ري ��ة ،اأن
رئي�ص ق�سم ال�ق��وة العاملة يف اجلي�ص
الإ�سرائيلي ،يانيف عا�سور ،عقد جل�سة

طارئة مع م�سوؤويل ال�سحة النف�سية،
ل��درا� �س��ة الأ� �س �ب��اب ال�ت��ي اأدت اإىل ه��ذا
الرتفاع املقلق
واأ� �س��اف��ت الإذاع� � ��ة ،اأن ��ه مل ي���س��در
م��ن اجلل�سة اأي ا�ستنتاج وا��س��ح ،لكن
قادة اجلي�ص اأم��روا مب�ساعفة اليقظة
والنتباه اإىل املو�سوع
واأ�سارت اإىل اأن خالل العام املن�سرم
 ،2021انتحر  11جنديا ،ويف عام 2020
ت�سعة جنود

نائب ياباني يتهم الواليات المتحدة
وبريطانيا بإثارة النزاع في أوكرانيا

دون تهمة اأو حماكمة ،ودون ال�سماح
للمعتقل اأو ملحاميه مبعاينة امل��واد
اخل��ا� �س��ة ب� ��الأدل� ��ة ،يف خ ��رق وا� �س��ح
و�� �س ��ري ��ح ل �ب �ن��ود ال� �ق ��ان ��ون ال� ��دويل
الإن�ساين ،لتكون اإ�سرائيل هي اجلهة
الوحيدة يف العامل التي متار�ص هذه
ال�سيا�سة
وتتذرع �سلطات الحتالل واإدارات
امل�ع�ت�ق��الت ،ب �اأن املعتقلني الإداري ��ني
لهم ملفات �سرية ل ميكن الك�سف
عنها مطلقا ،فال يعرف املعتقل مدة
حمكوميته ول التهمة املوجهة اإليه
وغالبا ما يتعر�ص املعتقل الإداري
ل �ت �ج��دي��د م ��دة الع �ت �ق��ال اأك� ��ر من
م��رة مل��دة ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر
اأو ثمانية ،وقد ت�سل اأحيانا اإىل �سنة
كاملة ،وو�سلت يف بع�ص احلالت اإىل
��س�ب��ع � �س �ن��وات ك�م��ا يف ح��ال��ة املنا�سل
علي اجل ّمال

اإلفراج عن المتهمين بقتل الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات بكفالة
اأك ��د ت�ق��ري��ر ط�ب��ي ت�ع��ر��س��ه ل�ل���س��رب واأن
وفاته مل تكن طبيعية
وكان بنات مر�سحا للمجل�ص الت�سريعي
يف النتخابات التي كان مفرت�ساً اإجراوؤها
يف اأيار/مايو عن قائمة احلرية والكرامة
امل�ستقلة ،لكنّها اأرجئت
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ويف اأول رد ف �ع��ل ل �ه��ا،
اع � �ت� ��رت ع ��ائ� �ل ��ة ب� �ن ��ات اإط� � � ��الق �� �س ��راح
املوقوفني تالعبا وظلما  .وقالت اأرملته
جيهان بنات لفران�ص بر�ص م��ا ا�ستطيع
ق��ول��ه ه��و اأن اإط ��الق ��س��راح�ه��م ه��و ظلم
وا��س��ح وت�اأك�ي��د على اأن اغتيال ن��زار كان
بقرار �سيا�سي ولي�ص عن طريق اخلطاأ
واأ��س��اف��ت ن�ح��ن قلنا اأك��ر م��ن م��رة ل
ميكن للقاتل اأن يكون القا�سي

أرمينيون يحتجون ضد المختبرات
البيولوجية في بالدهم الممولة أمريكيا

وتابعت اإذا كانت ال�سلطة الفل�سطينية
ت�خ���س��ى م��ن ان�ت���س��ار ال �ك��ورون��ا ف �ل �م��اذا ل
تطلق ��س��راح ك��اف��ة املعتقلني ل��دي�ه��ا على
ق�سايا اأخرى
و� �س �ه��دت م ��دن فل�سطينية ت�ظ��اه��رات
اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى م� ��وت ب� �ن ��ات م�ط��ال�ب��ني
بك�سف حقيقة وفاته .وقامت قوات الأمن
باإطالق قنابل الغاز امل�سيل للدموع نحو
املتظاهرين لتفريقهم
ونددت الوليات املتحدة وبعثة الحتاد
الأوروبي يف الأرا�سي الفل�سطينية والأمم
امل�ت�ح��دة ب��وف��اة ب�ن��ات ،و��س��ط مطالبات ب
حتقيق كامل وم�ستقل و�سفاف فورا
واأع� �ل ��ن رئ �ي ����ص ال� � ��وزراء الفل�سطيني
حممد اأ�ستية فتح حتقيق يف وفاة بنات

االنباط-وكاالت

ات� �ه ��م ن ��ائ ��ب جم �ل ����ص ال� ��� �س� �ي ��وخ يف
الرملان الياباين مونيو �سودزوكي كل
من الوليات املتحدة وبريطانيا باإثارة
النزاع يف اأوكرانيا من خالل عدة اأمور
اأقدمتا على فعلها وتدخلها يف ال�سراع
ال��رو��س��ي الأوك � ��راين ،واإ� �س �ع��ال الفتنة
منذ البداية
واأكد يف حديثه لوكالة نوفو�ستي اأن
ال��ولي��ات امل�ت�ح��دة ب ��داأت يف ال�ستفزاز
منذ بداية احل��رب على اأوكرانيا حيث
اأن �ه ��ا ك��ان��ت ت���س��ب ال ��زي ��ت ع �ل��ى ال �ن��ار
بقولها وت�سريحاتها امل�سجعة رو�سيا
�ستهاجم الآن
وق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ي ��اب ��اين مل ت�ك��ن

هناك حاجة اإىل ال�ستفزاز ،لكن كان
م��ن ال �� �س��روري دع ��وة اأوك��ران �ي��ا ب�سدة
اإىل ع��دم ا�ستخدام امل�سرات ال�ساربة
ودعوة بوتني ل�سبط النف�ص
و أا� �س��اف ث��م اأدل��ت جمموعة ال�سبع
ال �ك �ب��ار وخ��ا� �س��ة ب��ري�ط��ان�ي��ا ب�ت���س��ري��ح
م���س�ت�ف��ز ��س��دي��د م �ع �ت��راً اأن �ه��ا م�سكلة
كبرة واأن ذلك غر معقول
واأك��د بناء على ه��ذه املعطيات ،على
اأن ال��ولي��ات املتحدة وبلدان جمموعة
ال�سبع هي التي تتحمل اجل��زء الأك��ر
من امل�سوؤولية عن ت�سعيد حدة التوتر
يف العالقات بني رو�سيا واأوكرانيا
وا�ستنكر اأن تن�سب اأم��رك��ا نف�سها
ك�سرطي عاملي ،ودع��ا اإىل ع��دم اجن��رار
اليابان وخ�سوعها لالأمر

الدويل
اخلمي�س
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الكنيست اإلسرائيلي يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

االنباط-وكاالت
ق ��ال ��ت م ��واق ��ع اإع ��ام� �ي ��ة اإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
ب �ع��د ظ �ه��ر االأرب � �ع� ��اء ،اإن ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للكني�ست �سادقت على  11م�سروع قانون
حل��ل الكني�ست بتاأييد اأغلبية ك�ب��رة من
اأع���س��اءه��ا  ،و��س�ت�ح��ول م���س��اري��ع ال�ق��وان��ن
اإىل جل�ن��ة يف الكني�ست مت�ه�ي��دا الإع��داده��ا
ل�ل�ت���س��وي��ت ب��ال �ق��راءات ال �ث��اث ،االأ� �س �ب��وع
املقبل
ويف ح��ال امل���س��ادق��ة ع�ل��ى ح��ل الكني�ست
ب� ��ال � �ق� ��راءات ال � �ث� ��اث ،االأ�� �س� �ب ��وع امل �ق �ب��ل،
�ستجري االن�ت�خ��اب��ات العامة للكني�ست يف
م��وع��د ب��ن نهاية اأك�ت��وب��ر وب��داي��ة نوفمرب

املقبلن .لكن ا�ستطاعات الراأي املن�سورة
م �وؤخ��را ت�سر اإىل اأن اأي��ا م��ن املع�سكرين
وف��ق اال��س�ط�ف��اف��ات احل��زب�ي��ة احل��ال�ي��ة لن
يفوز باأغلبية متكنه من ت�سكيل حكومة
يف هذه االأثناء يحاول االئتاف اإجراء
ت�سويت على م�سروع قانون مينع م�ستبه
مب�خ��ال�ف��ات ج�ن��ائ�ي��ة م��ن ت�سكيل ح�ك��وم��ة،
وه��و ق��ان��ون ي�سعى اإىل م�ن��ع رئ�ي����س ح��زب
الليكود واملعار�سة ،بنيامن نتنياهو  ،من
ت�سكيل حكومة .لكن م�سروع القانون هذا
لي�س مطروحا على ج��دول اأع�م��ال الهيئة
العامة للكني�ست
واأع �ل��ن رئ�ي����س الكني�ست ،ميكي ليفي،
م��ن ح ��زب “يي�س ع �ت �ي��د ،ع��ن م�ع��ار��س�ت��ه

ال�سديد لدفع إاج ��راءات خاطفة م��ن اأج��ل
��س��ن م���س��روع ال�ق��ان��ون ال ��ذي مي�ن��ع متهما
مب�خ��ال�ف��ات ج�ن��ائ�ي��ة م��ن ت�سكيل ح�ك��وم��ة،
وفق ما ذكرت االإذاع��ة العامة االإ�سرائيلية
“كان” اليوم ،االأرب�ع��اء .اإال اأن االئتاف
ي�سر على دفع اإجراءات �سن القانون
وع��رب ل�ي�ف��ي خ��ال حم��ادث��ة م��ع ق�ي��ادة
االئ �ت��اف ،اأم ����س ،ع��ن م�ع��ار��س�ت��ه الإرف ��اق
هذا القانون مب�سروع قانون حل الكني�ست،
ال� � ��ذي � �س �ت �� �س��وت ع �ل �ي��ه ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للكني�ست بالقراءة التمهيدية ،اليوم
وب��رر ليفي معار�سته ،ب �اأن ه��ذا قانون
ي �ت �ن��اول م��و� �س��وع��ا ج��وه��ري��ا ح ��ول احل��ق
باالنتخاب ،ويتطلب نقا�سا عميقا ومهنيا

واإج� � � � ��راءات ت �� �س��ري��ع ل �ي �� �س��ت خ��اط �ف��ة ،ال
مت�س بكرامة الكني�ست واإج��راءات ت�سريع
منا�سبة .واإىل جانب ذل��ك ،عرب ليفي عن
تاأييده للقانون واملبداأ الداعي اإىل �س ّنه
وكتب ليفي يف تويرت اأنه “كي ال يكون
هناك �سوء تفاهم .اأن��ا وجميع زمائي يف
ي�ي����س ع�ت�ي��د ن �وؤي��د ق��ان��ون امل�ت�ه��م و�سنبذل
كل ما بو�سعنا من اأجل �س ّنه .ومن واجبي
ك��رئ�ي����س ال�ك�ن�ي���س��ت اأن اأف �ع��ل ذل ��ك ب�سكل
منظم”
واأعلن ح��زب “يي�س عتيد” اأن��ه “نوؤيد
ق��ان��ون املتهم و�سنبذل ك��ل م��ا بو�سعنا من
اأج ��ل متريره” .وق ��ال رئ�ي����س االئ �ت��اف،
ب��وع��از ت��وب��وروف���س�ك��ي ،اإن “الأي ح��زب يف
االئ�ت��اف ح��ق الفيتو على ت�سريع قانون
اأ��س��ا���س .وك��ان ح��زب ميينا ي�ع��ار���س قانون
املتهم حتى االآن ،لكن مل يعد يعار�سه على
ما يبدو ،ولذلك �سيتم دفع اإجراءات �س ّنه.
وثمة تناق�س باأنه يوجد حزب يف اإ�سرائيل
ف �ي��ه م �ت �ه��م ب �ج �ن��ائ �ي��ات م��ر� �س��ح ل��رئ��ا� �س��ة
احل�ك��وم��ة .ومعظم امل��واط�ن��ن يعلمون اأن
هذا لي�س منطقيا واآمل اأن يتم التعبر عن
ذلك يف �سندوق االقرتاع”
وت��وج��ه ع���س��و الكني�ست اإي �ل��ي اأف �ي��دار،
من حزب “ي�سرائيل بيتينو” ،اإىل رئي�س
“يي�س عتيد” ،يائر لبيد ،طالبا اإرجاء
م��وع��د الت�سويت ع�ل��ى ح��ل الكني�ست من
اأج ��ل ��س��ن “قانون املتهم” .وق ��ال للبيد
اإنه “طوال ال�سنة االأخ��رة �سنحت فر�سة
ت��اري �خ �ي��ة م��ن اأج� ��ل اإخ � ��راج ن�ت�ن�ي��اه��و من
احل� �ي ��اة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،ومل ن� ��ويف ب�ت�ع�ه��دن��ا
للجمهور ال��ذي انتخبنا .امنحنا اأ�سبوعا
واحدا والقانون �سي�سرع”

جدار أسمنتي ضخم جديد لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة ..طوله  45كيلومترًا وارتفاعه  9أمتار
االنباط-وكاالت

��س��رع��ت وزارة ال��دف��اع االإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،يف
بناء ج��دار اأ�سمنتي ،بطول  45كيلومرتاً،
بارتفاع  9اأم�ت��ار� ،سمايل ال�سفة الغربية،
وفق ما ذكرته وكالة االأنا�سول االأربعاء 22
يونيو/حزيران .2022
اإذ ق��ال��ت ال � ��وزارة يف ت���س��ري��ح م�ك�ت��وب:
“بداأت اإدارة احل��دود والتما�س ،يف وزارة
ال � ��دف � ��اع ،وال � �ق � �ي� ��ادة امل ��رك ��زي ��ة ل�ل�ج�ي����س
االإ�سرائيلي ،يف بناء جدار اأمني بطول 45

كيلومرتاً على خط التما�س� ،سمال ال�سفة
الغربية».
ك� �م ��ا ذك � � ��رت اأن � �ه� ��ا � �س �ت �ب �ن��ي “جداراً
خ��ر��س��ان�ي�اً ��س�خ�م�اً ،ي���س��ل ارت �ف��اع��ه اإىل 9
اأمتار ،ويت�سمن إاج��راءات حماية وتدابر
تكنولوجية اأخرى” .واأو�سحت اأن اجلدار
اجل��دي��د �سيحل حم��ل “�سياج” مت ب�ن��اوؤه
قبل حوايل  20عاماً.
اجل��دار ال�ع��ازل ال��ذي �سيدته اإ�سرائيل
داخل ال�سفة/رويرتز
فيما نقل البيان ذاته عن رئي�س مديرية

احلدود بوزارة الدفاع االإ�سرائيلية ،عران
اأوف��ر ،قوله“ :العمل �سي�ستمر نحو عام،
اأي ج��زء مغلق من اجل��دار �سيمنع باإحكام
الدخول اإىل اإ�سرائيل».
اأ�ساف امل�سوؤول االإ�سرائيلي“ :يف الوقت
نف�سه ،نوا�سل اإغ��اق الثغرات على طول
خط التما�س” .وتقول اإ�سرائيل اإنها تريد
منع ت�سلل فل�سطينين من ال�سفة الغربية
اإىل اإ�سرائيل.
ف�ي�م��ا ك��ان��ت اإ� �س��رائ �ي��ل ق��د ��س��رع��ت قبل
 20ع��ام�اً (يف ي��ون�ي��و/ح��زي��ران  ،)،2002يف

ب�ن��اء ج ��دار ع�ل��ى اأرا� �س��ي ال���س�ف��ة الغربية
(اأغلبه اأ�سمنتي ،وبع�سه يتكون من �سياج
واأ�ساك �سائكة) ،بداعي منع فل�سطينين
م��ن ال�ت���س�ل��ل ،يف خ �ط��وة اأدان �ت �ه��ا ال�سلطة
الفل�سطينية واالأمم املتحدة.
يف ت�ق��اري��ر ��س��اب�ق��ة ،ق��ال م�ك�ت��ب تن�سيق
ال���س�وؤون االإن�سانية التابع ل �اأمم املتحدة
اإن طول اجل��دار يبلغ  712كيلومرتاً ويقع
 ٪85منه داخ��ل اأرا� �س��ي ال�سفة الغربية،
ولي�س على ط��ول اخل��ط االأخ���س��ر (ح��دود
عام .)1967

أبو الغيط :التحضيرات الجزائرية للقمة العربية «جادة للغاية»
االنباط-وكاالت

اأك��د االأم ��ن ال�ع��ام للجامعة العربية،
اأح� �م ��د اأب� � ��و ال� �غ� �ي ��ط ،اأن ال �ت �ح �� �س��رات
اجل ��زائ ��ري ��ة ل�ل�ق�م��ة ال �ع��رب �ي��ة امل� �ق ��ررة يف
ن��وف�م��رب/ت���س��ري��ن ال �ث��اين امل�ق�ب��ل “جادة
للغاية”
وقال اأبو الغيط“ :قدمت للرئي�س
اجلزائري عبد املجيد تبون
ت �ق��ري��را ��س��ام��ا ع�م��ا و��س�ل�ن��ا اإل �ي��ه اأن��ا
ووزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة اجل� ��زائ� ��ري رم �ط��ان
لعمامرة يف االإعداد لهذه القمة القادمة”
وب �ح �� �س��ب وك ��ال ��ة (االأن� ��ا� � �س� ��ول) ف�ق��د
ج ��اء ذل ��ك يف ت���س��ري�ح��ات ��س�ح�ف�ي��ة الأب��و
الغيط ،الثاثاء ،عقب ا�ستقباله من قبل
ال��رئ�ي����س اجل ��زائ ��ري ع�ل��ى ه��ام����س زي ��ارة
للباد لبحث التح�سرات لهذا املوعد

وت ��اب ��ع“ :يبدو يل م� �وؤك ��دا اأن ه�ن��اك
حت���س��رات ج��زائ��ري��ة ج��ادة للغاية لهذه
القمة املقررة يف  1و 2نوفمرب القادم”
واأ�� �س ��اف�“ :سنوا�سل م��ع اخل��ارج�ي��ة

اجلزائرية يف االعداد لهذه القمة و�ساأزور
مقر امل�وؤمت��رات ال�ستق�ساء كامل الروؤية
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ح���س��ر ل �ه��ا م��ن حيث
االإجراءات واملواعيد الإجناحها”

وقال اأبو الغيط اإنه بحث مع الرئي�س
اجل � ��زائ � ��ري “جممل ال ��و�� �س ��ع ال � ��دويل
واالإقليمي والعربي وبكثر من التعمق”
وو� �س��ل اأم ��ن ع��ام اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة،
م���س��اء االإث �ن��ن ،اإىل اجل��زائ��ر ح�ي��ث عقد
حم��ادث��ات م��ع وزي��ر اخل��ارج�ي��ة لعمامرة
حول التح�سرات للقمة
ويف  9م��ار���س/اآذار املا�سي ،واف��ق وزراء
اخلارجية العرب ،خال اجتماع لهم على
م �ق��رتح ج��زائ��ري ب�ع�ق��د ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة
املقبلة يومي  1و 2نوفمرب املقبل باجلزائر
ك�م��وع��د رم ��زي ي�ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى 68
الن � ��دالع “الثورة التحريرية” (��س��د
اال�ستعمار الفرن�سي عام )1954
ي �� �س��ار اأن ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ك��ان��ت قد
ت�اأج�ل��ت يف  2020و 2021ب�سبب جائحة
كورونا

«الديمقراطية» :ما ّ
يحضر له بايدن في زيارته للمنطقة استكمال لما بدأه سلفه ترامب

الخارجية الفلسطينية :المجتمع الدولي
يصمت عندما يكون المجرم إسرائيليًا

االنباط-وكاالت

جددت وزارة اخلارجية الفل�سطينية
تاأكيدها اأن �سمت املجتمع الدويل على
جرائم االحتال االإ�سرائيلي املتوا�سلة
ب �ح��ق ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ن ال ي�ع�ت��رب فقط
ت��واط �وؤاً م�ع��ه اإمن��ا ح�م��اي��ة ل��ه و�سمان
الإفاته من العقاب
واأو� �س �ح��ت اخل��ارج �ي��ة يف ب �ي��ان لها
اليوم نقلته وكالة وف��ا اأن ال��دول التي
ت�ت�غ�ن��ى ب�ح��ر��س�ه��ا ع�ل��ى م �ب��ادئ ح�ق��وق
االإن���س��ان ت�سقط م��ن ج��دي��د يف اختبار
موقفها م��ن ج��رائ��م االح �ت��ال وال�ت��ي
كان اأحدثها ا�ست�سهاد ال�ساب علي حرب
 27ع��ام�اً م�ساء اأم����س ج��راء طعنه من
قبل م�ستوطن بحماية قوات االحتال
�سرق مدينة �سلفيت بال�سفة الغربية
ولفتت اخلارجية اإىل اأن ردود الفعل
ال��دول�ي��ة جت��اه ه��ذه اجل��رمي��ة خمجلة

وخم��زي��ة وم� ؤو��س��ر خ�ط��ر ع�ل��ى ف�ق��دان
تلك الدول ل�سعورها االإن�ساين املزعوم
ح��ن ي�ك��ون ال���س�ح��اي��ا فل�سطينين يف
حن تقرع طبول احلرب حتت �سعارات
اإن�سانية يف اأماكن متفرقة من العامل
ل�ك�ن�ه��ا ت���س�م��ت ع �ن��دم��ا ي �ك��ون امل �ج��رم
اإ�سرائيلياً م�ستعمراً ومعتدياً و�سارقاً
الأرا�سي الفل�سطينين
وب�ي�ن��ت اخل��ارج�ي��ة اأن ا�ست�سهاد 71
ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�اً ع�ل��ى ي��د ق ��وات االح �ت��ال
وم�ستوطنيه منذ مطلع العام اجلاري
مل يحرك �سمر تلك الدول اأو ي�ستفز
م��ا ت�ب�ق��ى م��ن م���س��داق�ي��ة مل��واق�ف�ه��ا ما
ي �� �س �ك��ك ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ال� ��دف� ��اع ع��ن
ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � � ��دويل وم� � �ب � ��ادئ ح �ق��وق
االإن �� �س��ان م���س��رة اإىل اأن �ه��ا ��س�ت��وا��س��ل
العمل م��ع املحكمة اجلنائية الدولية
لفتح حتقيق بجرائم االحتال و�سو ًال
ملحا�سبة امل�سوؤولن عنها

الكويت :حل مجلس األمة والدعوة
إلى إجراء انتخابات عامة
االنباط-وكاالت

اأعلن ويل العهد الكويتي ال�سيخ
م���س�ع��ل االأح �م��د اجل��اب��ر ال���س�ب��اح،
ام����س االأرب �ع��اء ،ح��ل جمل�س االأم��ة
واللجوء اإىل انتخابات
وقال ويل العهد يف خطاب موجه
ل�سعب ب��اده“ :ا�ستنادا اإىل حقنا

الد�ستوري قررنا حل جمل�س االأمة
حا د�ستوريا وال��دع��وة النتخابات
عامة”
واأ�� �س ��اف اأن ��ه ��س�ي���س��در م��ر��س��وم
احل� ��ل وال� ��دع� ��وة اإىل االن �ت �خ��اب��ات
يف االأ� �س �ه��ر ال �ق��ادم��ة ،ب �ع��د اإع� ��داد
ال��رتت �ي �ب��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال ��ازم ��ة
لذلك

رئيس الصين :توسيع
األحالف يؤدي إلى مآزق أمنية
االنباط-وكاالت

ق ��ال ال��رئ�ي����س ال���س�ي�ن��ي ��س��ي جن
بينغ ام�س االأربعاء ،اإن االأزمة احلالية
يف اأوك��ران�ي��ا ،اأظ�ه��رت اأن تو�سع الكتل
الع�سكرية والتحالفات� ،سيوؤدي حتما
اإىل مع�سلة اأمنية
واأ�ساف متحدثا يف منتدى اأعمال
جم�م��وع��ة ب��ري�ك����س“ :يبن ال�ت��اري��خ
لنا اأن الهيمنة و�سيا�سة التحالفات
وك ��ذل ��ك امل ��واج� �ه ��ة ب ��ن امل �ع �� �س �ك��رات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ل� ��ن جت �ل ��ب ل �ن ��ا ال �� �س��ام
واالأم � ��ن ،ب��ل ��س�ت�ق��ودن��ا اإىل احل ��روب
وال � �ن� ��زاع� ��ات .ل �ق��د اأظ � �ه� ��رت االأزم � ��ة

احل��ال �ي��ة يف اأوك ��ران� �ي ��ا م� ��رة اأخ � ��رى،
اأن االإمي � ��ان ب��ال �ق��وة وت��و� �س �ي��ع ال�ك�ت��ل
ال�ع���س�ك��ري��ة وال���س�ع��ي لتحقيق االأم��ن
ع �ل��ى ح �� �س��اب اأم� ��ن ال � ��دول االأخ � ��رى،
�سيوؤدي حتما اإىل مع�سلة اأمنية»
وتابع الرئي�س ال�سيني ،اأن االأم��ل
يف ال �� �س��ام ي���س�ب��ح مم �ك �ن��ا ف �ق��ط اإذا
“تذكر اجلميع درو�س احلرب املريرة»
وقال“ :يجب على املجتمع الدويل
التخلي ع��ن اللعبة ال�ت��ي حم�سلتها
��س�ف��ر ،وال ��وق ��وف م�ع��ا ��س��د الهيمنة
و� �س �ي��ا� �س��ة ال� �ق ��وة ،وب� �ن ��اء ن ��وع ج��دي��د
م��ن ال �ع��اق��ات ال��دول �ي��ة ع�ل��ى اأ��س��ا���س
االحرتام املتبادل والعدل

بعد نحو أسبوعين على «الغارات
اإلسرائيلية « ..مطار دمشق يستأنف اليوم

االنباط-وكاالت

ح��ذرت اجلبهة الدميقراطية لتحرير
ف�ل���س�ط��ن يف ب �ي��ان ل �ه��ا ،ام ����س االأرب� �ع ��اء،
“مما يتم التح�سر له مع زيارة الرئي�س
االأمركي جو بايدن اإىل املنطقة الإقامة
حلف اإقليمي ،تكون فيه اإ�سرائيل عاموده
ال� �ف� �ق ��ري وحم � � ��وره ال ��رئ �ي �� ��س يف اإط � ��ار
ً
وا�ستكماال ملا
م�ع��ادالت �سيا�سية ج��دي��دة،
ب��داأه الرئي�س االأم��رك��ي ال�سابق دونالد
ت ��رام ��ب ،يف ب �ن��اء � �س��رق اأو�� �س ��ط ،خ��ا��س��ع
للهيمنة والتبعية للواليات املتحدة ،بدور
قيادي اإ�سرائيلي مميز”
واأ� � �س� ��اف� ��ت اجل� �ب� �ه ��ة اأن“ :اأهداف
ه ��ذا احل �ل��ف ب��ات��ت وا� �س �ح��ة امل �ع��امل ،ويف
مقدمها حتويله اإىل ع�سا ترهيب للدول
االإقليمية ال��راف���س��ة للخ�سوع للهيمنة
االأمركية والتبعية ال�سيا�سية لوا�سنطن،
وهدر ثرواتها يف خدمة الدور االأمركي
الطامح اإىل التفرد بزعامة ال�ع��امل دون
منازع ،وحتويل حتالفاته االإقليمية اإىل
اأذرع لل�سيا�سة االأمركية ،تنوب عنها يف
تنفيذ خمططاتها املعادية لل�سعوب”
واأك ��دت اجلبهة قناعتها اأن “باإمكان
دول املنطقة وح��ده��ا اأن ت�سمن �سامة
االإق �ل �ي ��م وا�� �س� �ت� �ق ��راره ،يف ح� ��ال ت��وق�ف��ت
ال � �ت ��دخ ��ات وال� ��� �س� �غ ��وط ا أالم ��رك � �ي ��ة،
واأغلقت ا أالب��واب اأم��ام �سيا�سات التطبيع

االنباط-وكاالت

والتحالفات املعادية لل�سعوب”
وخ � � �ت � � �م� � ��ت اجل� � � �ب� � � �ه � � ��ة�“ :سعوب
امل �ن �ط �ق��ة وق ��واه ��ا ال��وط �ن �ي��ة وال�ت�ق��دم�ي��ة
وال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وك �م��ا اأ��س�ق�ط��ت ��س��اب�ق�اً

ال �ع��دي��د م��ن االأح � ��اف امل �ع��ادي��ة ،وال �ت��ي
بثباتها وموا�سلة ن�سالها �سوف ت�سقط
امل �� �س��روع االأم ��رك ��ي اجل��دي��د ،لت�ستعيد
املعادلة ،التي من �ساأنها اأن تخدم م�سالح

�سعوبها واأمنها وازده��اره��ا وا�ستقرارها،
وال� � �ت � ��ي ت � �ق� ��وم ع � �ل� ��ى ع � � ��زل ا�� �س ��رائ� �ي ��ل
وحما�سرتها ووق��ف كل اأ�سكال التطبيع،
وقطع كل العاقات معها”

اأع �ل �ن��ت وزارة ال�ن�ق��ل ال �� �س��وري��ة اأن
م �ط��ار دم �� �س��ق ال� � ��دويل � �س �ي �ع��ود اإىل
اخل��دم��ة ب� ��دءاً م��ن ال �ي��وم ،ب�ع��د نحو
اأ� �س �ب��وع��ن ع �ل��ى غ � ��ارات اإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
ط��ال��ت م��درج��ات��ه واأج ��ربت ال�سلطات
على تعليق الرحات عربه
وع � ّل �ق��ت ال �� �س �ل �ط��ات ال �� �س��وري��ة يف
ال�ع��ا��س��ر م��ن ح��زي��ران ك � ّ�ل ال��رح��ات
ع��رب م �ط��ار دم���س��ق ب��ان�ت�ظ��ار اإ� �س��اح
االأ� � �س � ��رار اجل �� �س �ي �م��ة ال� �ت ��ي ط��ال �ت��ه،
وخ �� �س��و� �س �اً م � ��درج ال �ه �ب ��وط ،ج ��راء
غارات اإ�سرائيلية
واأع �ل �ن��ت وزارة ال�ن�ق��ل يف ب �ي��ان اأن
م� �ط ��ار دم �� �س��ق ال� � ��دويل يف اخل��دم��ة
اعتباراً من يوم غد اخلمي�س ،م�سرة
اإىل اأنه ميكن جلميع النواقل اجلوية

ا�ستئناف رحاتها القادمة وامل�غ��ادرة
عرب املطار اعتباراً من هذا التاريخ
واأو� � �س � �ح� ��ت ال � � � � ��وزارة اأن امل� �ط ��ار
�سيعمل بكل طاقته خلدمة امل�سافرين
وال�سركات امل�سغّلة ،وذل��ك بعد اأن َّ
مت
االنتهاء من اإ�ساح االأ�سرار البالغة
يف م��درج��ات امل�ط��ار وجت�ه�ي��زات��ه التي
جنمت عن الهجوم “االإ�سرائيلي»
وا� � � � �س � � � �ت � � � �ه� � � ��دف� � � ��ت ال � � � � � �غ� � � � � ��ارات
“االإ�سرائيلية” املطار وحميطه فجر
ال�ع��ا��س��ر م��ن ح��زي��ران ،وه��ي مل تكن
املرة االأوىل التي يطال فيها الق�سف
االإ�سرائيلي هذا املرفق احليوي
واأف� � ��اد امل��ر� �س��د ال �� �س��وري حل�ق��وق
االإن�سان باأن الق�سف االإ�سرائيلي طال
اأي �� �س �اً م���س�ت��ودع��ات ت��اب�ع��ة حل��زب اهلل
ال�ل�ب�ن��اين وق ��وات اإي��ران �ي��ة يف حميط
املطار

الـريـا�ضي

تأجيل مباراة معان ومغير السرحان الى السبت
االنباط – عامن
تقرر اإقامة املباراة التي جتمع فريقي معان ومغري ال�شرحان،
�شمن الأ�شبوع الثامن من ال��دوري الأردين للمحرتفني ،عند

الثامنة والن�شف م�شاء ي��وم ال�شبت ال�ق��ادم  25ح��زي��ران على
�شتاد الأمري حممد ،بد ًل من اخلمي�س .وجاء قرار تغيري موعد
امل �ب��اراة ب�شبب عطل كهربائي ط��ارئ يف مدينة الأم��ري حممد
بالزرقاء.
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الحسين يستضيف الجزيرة في لقاء االثارة

الفيصلي يرصد مكافأت مجزية لالعبيه

االنباط –عامن

ت�شتاأنف مناف�شات بطولة دوري املحرتفني
لكرة ال�ق��دم م�شاء اخلمي�س ،بعد ف��رتة توقف
امتدت �شه ًرا ب�شبب التزامات املنتخبات الوطنية
يف ف ��رتة ال �ت��وق��ف ال� � ��دويل ح �ي��ث ي�شت�شيف
احل�شني اإربد يف ال�شاد�شة م�شاء مناف�شه اجلزيرة
على �شتاد احل�شن باإربد .ويطمح احل�شني اإربد
اإىل حتقيق ال �ف��وز وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال���ش��دارة
خ��ا��ش��ة اأن اأي ت�ع��ر ق��د يكلفه ال�ت�ن��ازل عنها.
ويت�شدر احل�شني اإربد �شدارة الرتتيب بر�شيد
“ ”15نقطة بفارق الأهداف فقط عن مطارده
الفي�شلي .وي��ام��ل ال�ف��ري��ق ب��ال�ف��وز وموا�شلة
م�شوار ال�شدارة ل �شيما وان ادارة النادي قامت
قبل ايام بالتعاقد مع مدير فني جديد من املانيا
بهدف املناف�شة على لقب البطولة التي يطمح
احل�شني بتحقيقها لول م��رة  ..يف املقابل فاإن
اجلزيرة اأ�شبح باأم�س احلاجة لتعزيز ر�شيده
النقطي والتقدم نحو منطقة اآمنة ،حيث يقبع
باملركز الأخري بر�شيد “ ”5نقاط.وهو ا�شتعد
يف الفرتة الخ��رية ب�شورة كبرية بعد ان قامت
الدارة ب�ح��ل م�شاكل ال�ف��ري��ق امل��ادي��ة واج��رى
الفريق العديد من اللقاءات الودية حقق خاللها
الفوز بعد عرو�س قوية وهو ياما اليوم بالفوز
وال�شعود اىل مناطق المان من جديد .

منتخب الناشئين يفوز على عمان ويلتقي اليمن
االنباط – عامن

افتتح املنتخب الوطني ت 17م�شواره يف
بطولة غرب اآ�شيا التا�شعة للنا�شئني ،بالفوز
على نظريه العماين  ،0-1يف املباراة التي جرت
على ملعب العقبة� ،شمن املجموعة الأوىل.
ب ��داأ املنتخب ال�ت�ق��دم وح ��از ع�ل��ى الأف�شلية
م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال �ل �ق��اء ،م ��ع ��ش�غ��ط م�ت��وا��ش��ل
ع��ر الأط� ��راف ،ليتمكن م��ن الت�شجيل من
خالل عبد الرحمن اخل�شور ( ،)20قبل اأن
يت�شدى الطرايرة لركلة جزاء “للعماين”
بكل براعة .وح��اول املنتخب تعزيز النتيجة
بال�شوط ال �ث��اين ،اإل اأن احل��ار���س العماين
متكن من املحافظة على ال�شباك ،بعد ت�شديه
لأك��ر م��ن ت�شديدة لالعبي املنتخب .مثل

املنتخب خ��الل ال�ل�ق��اء :حم�م��د ال�ط��راي��رة،
ع �ب��داهلل ه ��وا� ��س ،اأي �ه��م ال �� �ش �م��ام��رة ،اأح�م��د

اأ�شرف� ،شياء اأبو رحمة� ،شالح فريج ،عدنان
اخلطيب ،عبد الرحمن اخل�شور ،اأم��ني اأبو

االنباط – عامن
ال�ت�ق��ى ج �ه��اد ق�ط�ي���ش��ات رئ�ي����س اللجنة
املوؤقتة ل�ن��ادي الفي�شلي ي��وم ام����س لعبي
فريق كرة القدم ،بهدف رفع احلالة املعنوية
لديهم قبل مواجهة الوحدات ال�شبت املقبل
�شمن اجل��ول��ة الثامنة ل��دوري املحرتفني
الأردين .وك���ش��ف امل��رك��ز الإع��الم��ي ل�ن��ادي
الفي�شلي اأن قطي�شات التقى الفريق خالل
ال �ت��دري��ب ال���ش�ب��اح��ي وح�ث�ه��م ع�ل��ى ت�ق��دمي

ك��ل م��ا بو�شعهم لإ�شعاد اجلماهري .وقطع
قطي�شات وع��دا لالعبي الفي�شلي ب�شرف
م�ك��اف�اأة جمزية لهم يف ح��ال حتقيق الفوز
ع �ل��ى ال ��وح ��دات .ول �ف��ت ق�ط�ي���ش��ات اإىل اأن
حتقيق النت�شارات ي�شاعد الهيئة الإدارية
على تاأمني م�شتحقات الالعبني ال�شهرية.
وي���ش�ت�ق��ر ف��ري��ق ال�ف�ي���ش�ل��ي ب��امل��رك��ز ال�ث��اين
بر�شيد “ ”15نقطة ح�شدها من “”7
مباريات حيث يتاأخر بفارق الأهداف فقط
عن احل�شني اإربد “املت�شدر».

عساف مدربا لكرة شباب الخليل

خليفة (حممد قا�شم) ،عز الدين اأبو عاقولة
(ع �ب��ادة اث�ل�ي�ج��ة) ،اإب��راه �ي��م � �ش��رة (ي��ام��ن
الأب� �ط ��ح) .واأك� ��د امل� ��درب ع �ب��داهلل القططي
اأحقية املنتخب بالفوز “ا�شتطعنا ك�شب نقاط
املباراة الثالث ،ومتكنا من الو�شول للمرمى
العماين يف اأك��ر م��ن م�شهد ،وكنا الأخطر
خالل جمريات اللقاء ،لكن �شوء الطالع حال
دون تعزيز النتيجة» .وحقق العراق فوزا على
اليمن � ،1-2شمن مناف�شات املجموعة الأوىل.
ويلتقي املنتخب نظريه اليمني عند التا�شعة
م�شاء اخلمي�س  23اجل ��اري ،وي�شبق اللقاء،
مباراة عُمان وال�ع��راق عند ال�شاد�شة .ويقام
الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة،
بحيث يتاأهل بطل وو�شيف كل جمموعة ،اإىل
الدور ن�شف النهائي.

منتخبنا لكرة السلة يلتقي أوغندا
االنباط – عامن

يلتقي املنتخب الوطني لكرة ال�شلة منتخب
اأوغ �ن��دا ال�ي��وم اخلمي�س ،يف امل �ب��اراة التي تقام يف
مدينة ال�شكندرية امل�شرية ،يف اإط��ار مناف�شات
ب�ط��ول��ة م�شر ال��دول�ي��ة ال��رب��اع�ي��ة .وت�ع�ت��ر ه��ذه
امل �ب��اراة الثانية للمنتخب الوطني ،ال��ذي خا�س
ي��وم اأم����س الول م �ب��اراة اأم ��ام منتخب م�شر مل
تكتمل ب�شبب اإ�شابة قوية تعر�س لها اأحد لعبي
املنتخب امل�شري .وتاأتي م�شاركة منتخب ال�شلة
يف بطولة م�شر ال��ودي��ة ،ا�شتعدادا للم�شاركة يف
الت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة لكاأ�س العامل والتي
يلتقي فيها منتخبا اأندوني�شيا ولبنان .وتعر�س
مهاب يا�شر لع��ب املنتخب امل�شري لكرة ال�شلة
لإ�شابة قوية خالل م�شاركته مع الفراعنة �شد
الأردن يف البطولة الدولية الودية اجلارية على
�شالة برج العرب يف الإ�شكندرية بني  21حتى 26
يونيو /حزيران اجلاري .واأ�شيب مهاب يا�شر حني
ارتقى للت�شجيل ،اإذ فقد اتزانه بعد احتكاك اأحد

االنباط – عامن
اأعلن رئي�س ن��ادي �شباب اخلليل مثقال
اجلعري عن �شل�شلة من ال�ق��رارات ،ب�شاأن
ال �ف��ري��ق الأول .وك���ش��ف اجل �ع��ري ،خ��الل
م �وؤمت��ر ��ش�ح�ف��ي ،ع��ن ال�ت�ع��اق��د م��ع م��درب
ال ��وح ��دات الأردين ال���ش��اب��ق رائ ��د ع���ش��اف.
وك��ان امل��درب الأردين نف�شه ق��د ق��اد �شباب
اخلليل قبل عدة موا�شم .وجاء التعاقد مع
ع�شاف خلفا للمدير الفني ال�شابق �شعيد
اأب ��و ال �ط��اه��ر ،ال ��ذي ان�ت�ق��ل ل �ت��دري��ب ن��ادي

�شباب الظاهرية ،بعد اأن حقق لقب الدوري
مع ال�شباب يف املو�شمني املا�شيني .كما اأعلن
رئي�س �شباب اخلليل ،عن ا�شتمرار الالعبني
عزمي ال�شويكي ،وعبد ال�شمد اأبو �شنينة يف
مركز حرا�شة املرمى يف املو�شم املقبل ،مع
امل��داف �ع��ني م��و��ش��ى ف� ��رياوي ،ي ��زن ع��وي��وي،
حممد ديرية .ويف الو�شط �شي�شتمر حممد
يامني وعدي خروب ومو�شى �شليم وخريي
عابدين ،اإ�شافة للمهاجمني اجلدد مو�شى
ت��راب��ني ال�ق��ادم م��ن ه��الل القد�س ،وحمادة
اجلعري.

أصدار جدول مباريات دوري كرة المحترفات
مدافعي الأردن به ،ف�شقط على الأر���س ،وتدخل
اجلهاز الطبي ملنتخب م�شر �شريعا قبل نقله اإىل

اأحد امل�شت�شفيات القريبة .واألغيت املباراة باتفاق
الطرفني بعد اإ�شابة مهاب يا�شر القوية يف الركبة،

وذلك قبل دقيقتني من نهاية الربع الثالث ،حني
كانت النتيجة ت�شري اإىل تقدم الفراعنة .45-58

الحرس الملكي بطل دوري خماسي كرة الجيش
االنباط – عامن

توج فريق احلر�س امللكي اخلا�س ،بلقب
دوري ال �ق��وات امل���ش�ل�ح��ة الأردن� �ي ��ة اجلي�س
ال �ع��رب��ي ب�خ�م��ا��ش��ي ك ��رة ال �ق��دم ،ب�ع��د ف��وزه
يف امل� �ب ��اراة الأخ � ��رية الأرب� �ع ��اء ،ع�ل��ى ف��ري��ق
املنطقة الع�شكرية ال�شمالية بنتيجة .3-5
و�شهدت امل�ب��اراة التي ج��رت يف �شالة ق�شر
الريا�شة مبدينة احل�شني لل�شباب ،ح�شورا
ج �م��اه��ريي��ا ك �ب��ريا � �ش �ج��ع ب� �ح ��رارة وب ��روح
ريا�شية عالية ،وا�شتمتع ب��اداء الفريقني.
وح��ل فريق احلر�س امللكي اخلا�س باملركز
الأول ب �ع��د خ� �ت ��ام م �ن��اف �� �ش��ات ال �ب �ط��ول��ة،
ف �ي �م��ا ج � ��اء ف ��ري ��ق امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �� �ش �ك��ري��ة
ال���ش��رق�ي��ة يف امل��رك��ز ال �ث��اين ،وف��ري��ق ق�ي��ادة
�� �ش ��الح اجل � ��و امل �ل �ك ��ي يف امل� ��رك� ��ز ال �ث ��ال ��ث.
و��ش�ل��م م��دي��ر الحت ��اد ال��ري��ا��ش��ي الع�شكري
ال �ع �ق �ي��د ال ��رك ��ن رع� ��د ع �ي �� �ش��ى ال �ع �م��اي��رة،
ع�ق��ب ن�ه��اي��ة م �ب��اراة ال �ي��وم ،ك�اأ���س البطولة
وامليداليات الذهبية لفريق احلر�س ،فيما
ت�شلم لعبو ال�شرقية امليداليات الف�شية.
ون ��ال لع ��ب ف��ري��ق احل��ر���س � �ش��ام��ر �شميح
ل�ق��ب ه ��داف ال�ب�ط��ول��ة ب��ر��ش�ي��د  11ه��دف��ا.

االنباط – عامن

اأ� �ش��در احت� ��اد ك ��رة ال �ق��دم ،ج��دول
مباريات ذهاب بطولة الدوري الأردين
للمحرتفات  .2022وتنطلق املناف�شات
الأرب � �ع� ��اء  6مت ��وز امل �ق �ب��ل ،مب��واج�ه��ة
الحتاد مع الأرثوذك�شي ،عند ال�شابعة
م���ش��اء ع�ل��ى ملعب ال�ب��ول��و يف مدينة
احل���ش��ني ل�ل���ش�ب��اب .وراع� ��ى اجل ��دول

م�شاركة فريق الأرثوذك�شي ببطولة
غ��رب اآ�شيا الثانية لأن��دي��ة ال�شيدات،
بالفرتة من  14حتى  22متوز ،وبطولة
الأندية الأ�شيوية الثانية من  16لغاية
 27اآب القادم .وتقام مباريات البطولة
بنظام ال ��دوري امل �ج��ز أا م��ن  3مراحل
ذه��اب واإي��اب ،ومرحلة ذهبية ،بحيث
ي�ف��وز باللقب ال�ف��ري��ق احل��ا��ش��ل على
املركز الأول يف ترتيب الفرق النهائي.

اخلمي�س
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على خطى أمه ..األمير ويليام
يساعد المشردين
االنباط – وكاالت
ا�ستلهم الأميير ويليام اأعمال والدته
الراحلة الأمييرة ديانا اخلرية عندما
و� يسييف بييييع ني�يسييخ ميين جميليية يف � يسييوارع
لندن ،وهو عمل ي�ساعد امل�سردين ،باأنه
جتربة «مذهلة» ،م�سراً اإىل اأنييه ملتزم
باإلقاء ال�سوء على ق�سية امل�سردين.
و� يسييوهييد الأمي يير وي يل ييييام ،ال يثيياين يف
ترتيب ولييية عر�ش بريطانيا ،يف اأوائييل
الي�يسيهيير اجلي يياري وهييو ييقييف يف � يسييارع يف
و�ستمن�سرت يبيع جملة «بيغ اإي�سو» التي
عييادة مييا يبيعها املي�يسييردون يف بريطانيا
�سبي ً
ال لك�سب العي�ش .وكتب ويليام يف

اأح ييدث عييدد ميين املجلة الي�يسييادر اأمي�ييش:
«كنت يف الي 11ميين عمري عندما زرت
اأول دار اإيواء للم�سردين مع اأمي ،كانت،
باأ�سلوبها الييذي ل ي�ساهى ،عازمة على
اإلقاء ال�سوء على م�سكلة مفهومة ب�سكل
خاطئ ويجري غ�ش الطرف عنها » .
وقييدرت جمعية «كراي�س�ش» اخلرية
ال ييري يط ييان يي يية اأن  227األي ي ييف اأ�ي يس ييرة
بريطانية تعر�ست للت�سرد خييالل عام
 .2021وك يتييب وي يل ييييام« :اأني ييا ملتزم
مبوا�سلة بذل ما يف و�سعي لإلقاء ال�سوء
ع يلييى ه ييذه اليقي�يسيييية ال يتييي مي يكيين حلها
لي�ش فقط اليوم بل على مدى الأ�سهر
وال�سنوات املقبلة».
تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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