
االنباط - مرمي القا�سم 

اخ����را   elite-النخبة م��ل��ت��ق��ى  ن���اق�������ش    

ح����دود االم����ان يف ال��ع��اق��ات االن�����س��ان��ي��ة ، حيث 

�سوابط  منها  ع��دة  حم��اور  على  امل�ساركون  رك��ز 

ال��ع��اق��ات  االخ��ت��اط ، وه���ل ك�سر احل��واج��ز يف 

ا���س��ب��ح ����س���رورة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح؟ واو���س��ح��وا 

�سوابط  وج��ود  واهمية  اجلن�سني  بني  العاقات 

جمتمعية حتكم هذه العاقات.

وقال ا�سعد بني عطا انه ال يوجد حدود امان 

ال�سباب  ذل��ك  ويرجع  اليومية  االن�سان  حياة  يف 

ينق�سه  عما  غ��ري��زي��ا  االإن�����س��ان  بحث  منها  ع��دة 

دائما بالطرائق امل�سروعة وغري امل�سروعة ، داعيا  

امل�سافات  الخت�سار  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

اخل�سو�سية  ان��ت��ه��اك  وع���دم   ، البعيد  وت��ق��ري��ب 

وع�����دم ت��ط��وي��ر ال���ع���اق���ات ب��ع��ي��دا ع���ن ال��رق��اب��ة 

االجتماعية . 

وا�سار ابراهيم ابو حويله اىل اهمية منظومة 

االم�����ان م���ن خ����ال ت��ع��ا���س��د االأ�����س����رة وامل��در���س��ة 

واجلامعة واملجتمع موؤكدا انه ال بد من اأن يكون 

االأ���س��رة هي  ان  ف��وق اجلميع، مو�سحا  ال��ق��ان��ون 

واجلامعة  املدر�سة  ت�ستطيع  حتى  االأم��ان  �سمام 

القيام بدورها ودون تعاون بينهما لن تكون هناك 

نتيجة مر�سية. 

دون  من  العاقات  ان  ملكاوي  حممود  وق��ال 

م�سافة اأمان .

التفا�سيل �ص »4«

االنباط – �سايل ال�سبيحات

ال��ع��رب��ي��ة حل��م��اي��ة الطبيعة  امل��ن��ظ��م��ة  جن��ح��ت 

وب��رن��ام��ج   2021 ع����ام  ال����زراع����ة  ب���رام���ج  ���س��م��ن 

املزارعني  �سغار  مع  بالتعاون  اخل�سراء  القافلة 

واملجتمعات املحلية يف مناطق متعددة يف االأردن 

بزراعة 34ر151 الف  �سجرة مثمرة وحرجية على 

يعيلون  مزارعاً،   9,057 منها  �ستفاد  دومن��ا   3697

زراع��ي��ا  ن�����س��اط��ا   338 خ����ال  م���ن  ف�����رداً   46,391

مب�ساعدة 8317 متطوعا .

اأطلقته   ال���ذي  �سجرة  امل��ل��ي��ون  ب��رن��ام��ج  وج���اء 

االإ�سرائيلي  االح��ت��ال  اق��ت��اع  على  رداً  املنظمة 

�سيادة  ولتعزيز   2000 عام  �سجرة  مايني  ثاثة 

على  وتثبيتة  غ��ذائ��ه  على  الفل�سطيني  ال�سعب 

ومنع  امل�����س��ادرة  م��ن  ب�ساتينه   وح��م��اي��ة  ارا����س���ه 

اي ذري���ع���ة ب��ح��ج��ة ان ه���ذه االأرا�����س����ي م��ه��ج��ورة 

من  املنظمة  متكنت  حيث  منها  م�ستفاد  وغ��ري 

2.6 مليون �سجرة يف كامل االرا�سي  زراع��ة نحو 

الفل�سطينية املحتلة، على م�ساحة 131996 دومنا 

ل�سالح 30123 مزارعاً يعيلون 221327 فرداً.

ال��ع��رب��ي��ة حل��م��اي��ة الطبيعة  امل��ن��ظ��م��ة  وت��ع��ن��ى 

امل��وارد الطبيعية يف ظل ما تواجهه من  بحماية 

حتديات واأخطار متزايدة خا�سة ما تتعر�ش له 

حيث  واالح��ت��ال  واحل����روب  لل�سراعات  نتيجة 

مت االعان تاأ�سي�سها  عام 2003 بهدف امل�ساهمة 

باجلهود.

التفا�سيل �ص »5«

اعة حتى  الخصاونة: نعمل على مدار السَّ
ًا من تداعيات هذا الحادث األليم االنتهاء كليَّ

 مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل 
تخريج دورة الدفاع الوطني 19

مجلس التعاون الخليجي: لحظات عصيبة
 نقف فيها مع األردن

العقبة االنباط- 

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

��ات  اخل�������س���اون���ة اج���ت���م���اع���اً يف غ���رف���ة ال��ع��م��ل��َيّ

اخلَيّة  الَدّ وزي��رّي  بح�سور  العقبة،  مبحافظة 

ة وامل�سوؤولني يف العقبة؛ للوقوف على  وال�سَحّ

حيثَيّات حادث �سقوط وانفجار �سهريج الغاز، 

واجلهود املبذولة للَتّعامل معه.

�سقوط  ت��داع��ي��ات  بلحظة  حل��ظ��ة  ن��ت��اب��ع  و 

ال��ع��ق��ب��ة، ون�سيد  ال��غ��از يف  وان��ف��ج��ار ���س��ه��ري��ج 

�سات  بجاهزَيّة جميع الكوادر من خمتلف املوؤ�َسّ

يف الَتّعامل مع احلادث بحرفَيّة.

واأك�����د اخل�����س��اون��ة خ���ال ان��ن��ا ن��ع��م��ل على 

اعة مع خمتلف االأجهزة املعنَيّة حتى  مدار ال�َسّ

اً من تداعيات هذا احلادث االأليم. االنتهاء كلَيّ

ع��دداً  اأَنّ  اأبلغتنا  الطبَيّة  ال��ك��وادر  ان  وق��ال 

من امل�سابني.
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نب�ص البلد- عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  عن  مندوبا   

�سمو  رع���ى  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد 

يف ك��ل��ي��ة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي امل��ل��ك��ي��ة االأردن����ي����ة، 

ال���دف���اع  ت��خ��ري��ج دورة  ام�������ش االث���ن���ني، ح��ف��ل 

ماج�ستري  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ا���س��ل��ني   ،19 ال��وط��ن��ي 

االإدارة والدرا�سات اال�سرتاتيجية، وماج�ستري 

ا�سرتاتيجيات مواجهة التطرف واالإرهاب 5.

ول����دى و����س���ول ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ي��راف��ق��ه 

رئي�ش الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، كان يف 

ا�ستقبال�سموه، رئي�ش هيئة االأركان امل�سرتكة .
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االنباط- وكاالت

االن��ب��اط- وك���االت اأع���رب االأم���ني العام 

العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�ش 

الدكتور نايف فاح مبارك احلجرف، عن 

خال�ش تعازيه للمملكة االأردنية الها�سمية 

م��ل��ك��ا وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا ب�����س��ح��اي��ا م��ي��ن��اء 

العقبة جراء ت�سريب �سهريج الغاز، الذي 

وق��ع ال��ي��وم االث��ن��ني، وت�سبب يف وق��ع عدد 

من الوفيات واال�سابات.

التعاون  واأك��د احلجرف وقوف جمل�ش 

ال�سقيق،  االأردين  وال�سعب  احلكومة  م��ع 

يف هذه اللحظات الع�سيبة، مقدما تعازيه 

املوىل  �سائا  ال�سحايا،  الأ�سر  وموا�ساته 

ع���ز وج����ل اأن ي��ت��غ��م��ده��م ب��وا���س��ع رح��م��ت��ه 

بعاجل  امل�سابني  على  واأن مين  ومغفرته، 

من  و�سعبها  االأردن  يحفظ  واأن  ال�سفاء، 

القيادة احلكيمة  �سوء ومكروه يف ظل  كل 

ل�ساحب اجلالة الها�سمية امللك عبداهلل 

ال��ث��اين ب��ن احل�����س��ني ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه.

اخبار االردن.
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ولي العهد يتابع
 عمليات اإلخالء من مركز 

األزمات .. ويعزي أسر الضحايا

 النخبة-elite تبين حدود االمان 
في العالقات االنسانية 

 ضمن برنامج شجرة ردا على االحتالل ٠٠ »العربية 
لحماية الطبيعة« تزرع 151،534 شجرة بـ 2٠21

االتحاد األوروبي وأورنج األردن 
يفتتحان»قرية أورنج الرقمية«

 في إربد

    التخطيط وزين توقعان اتفاقية 
إنشاء مراكز اتصال جديدة

 االنباط – فرح مو�سى 

االأردن  واأورجن  االأوروب������ي  االحت����اد  افتتح  

اإط���ار  يف  اإربد”  يف  ال��رق��م��ي��ة  اأورجن  “قرية 
م�����س��روع )م�����س��اح��ة االب���ت���ك���ار( ب��رن��ام��ج م��دت��ه 

االحت��اد  من  بدعم  تنفيذه  يتم  �سنوات،  ث��اث 

االأوروبي من خال برنامج “االبتكار من اأجل 

ردن”,  االأ “ابتكار  العمل  وفر�ش  امل�ساريع  منو 

واالقت�ساد  ال��ت��ج��ارة  ق�سم  م�����س��وؤول��ة  بح�سور 

والبنية التحتية يف بعثة االحتاد االأوروبي لدى 

اململكة االأردنية الها�سمية، ال�سيدة �سريبا توال، 

رئي�ش بلدية اإربد الكربى.
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االنباط – عمان 

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  وقع يف 

زين  �سركة  م��ع  اتفاقية  على  االث��ن��ني،  اأم�����ش 

�ستعمل على  الإطاق مبادرات تنموية ريادية 

52 فر�سة عمل جديدة  توفري ما ال يقل عن 

لل�سباب وال�سابات االأردين يف مناطق خمتلفة 

التنموية  املبادرات  اململكة، وذلك يف اطار  من 

التي تتبناها ومتولها الوزارة.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل����ل����وزارة ال���ي���وم االث���ن���ني، 

ات�سال  م��راك��ز   4 اإن�����س��اء  االت��ف��اق��ي��ة  تت�سمن 

املهني،  التدريب  ت�ست�سيفها موؤ�س�سة  جديدة، 

ول��واء  ال�سلط  مدينة  يف  ات�سال  م��رك��زا  منها 

العام  خال  اأوىل  كمرحلة  اجلنوبية  االأغ��وار 

احلايل، اإ�سافة اىل اإن�ساء مركزين اآخرين يف 

لواء الكورة ومادبا خال العام القادم.
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االنباط- عمان

 اأك������د رئ���ي�������ش جم��ل�����ش االأع�����ي�����ان ف��ي�����س��ل 

اإ���س��اح��ات  ب��اإج��راء  ي��ق��وم  االأردن  اإن  ال��ف��اي��ز، 

من  بتوجيهات  و�سيا�سية،  اقت�سادية  �ساملة 

ج��ال��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين، ل��رتاك��م هذه 

االإ�ساحات ما �سبقها من اإ�ساحات، بهدف 

متكينه من مواجهة التحديات املختلفة.

الذي  الهدف  االإ���س��اح هو  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

عنه  رجعة  وال  بقوة،  لتحقيقه  االأردن  ي�سعى 

ذلك  ج��اء  ببلدنا.  املحيطة  ال��ت��ح��دي��ات  رغ��م 

ب��دار  االث��ن��ني، يف مكتبه  ال��ي��وم  لقائه  خ��ال 

للمعهد  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  االأع���ي���ان،  جمل�ش 

ليزيل  اآي(  دي  اإن   ( ال��وط��ن��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 

كامبل والوفد املرافق له. وقال الفايز خال 

اللقاء، اإن االأردن ويف اإطار نهجه االإ�ساحي.
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االنباط-وكاالت

حجارة ت�سقط من اأعمدة امل�سجد االأق�سى 

اأر���س��ي��ت��ه ج����راء تكثيف  وت�����س��ق��ق��ات ت����زداد يف 

االح���ت���ال االإ���س��رائ��ي��ل��ي اأع���م���ال احل��ف��ري��ات 

اأ���س��ف��ل��ه ويف حم��ي��ط��ه وخ��ا���س��ة يف اجل��ه��ت��ني 

اجل��ن��وب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة امل��ا���س��ق��ة الأ����س���واره يف 

منطقتي حائط الرباق والق�سور االأموية يف 

حماولة لتغيري معامله التاريخية واحل�سارية 

وتهويده

الفل�سطينية  ال��رئ��ا���س��ة  دي����وان  م�ست�سار 

ل�سوؤون القد�ش اأحمد الروي�سي كان نبه اأم�ش 

اأ�سا�سات  من خطورة حفريات االحتال على 

االأوق��اف  وزارة  امل�سجد وخا�سة يف ظل منعه 

ومنعه  ال��رتم��ي��م  اأع���م���ال  م���ن  الفل�سطينية 

احلفريات  ه��ذه  متابعة  م��ن  دول��ي��ة  جلنة  اأي 

وب�سكل خا�ش منظمة االأمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة )يوني�سكو( التي كانت قررت 

يف  للبحث  جهتها  م��ن  حتقيق  جلنة  اإر���س��ال 

ب����االإرث احل�����س��اري ال��ع��امل��ي يف القد�ش  امل�����ش 

باعتبارها م�سجلة على قائمة اليوني�سكو منذ 

عام 1981

وزارة  وكيل  اأك��د  �سانا  ملرا�سل  ت�سريح  ويف 

اأن  ال���رب  اأب���و  ح�����س��ام  الفل�سطينية  االأوق�����اف 

االح���ت���ال ���س��ع��د اع���ت���داءات���ه ع��ل��ى االأق�����س��ى 

م���ن خ����ال ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ه��وي��د واق��ت��ح��ام��ات 

امل�ستوطنني.
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 الفايز: اإلصالح الشامل هدف أردني 
ال رجعة عنه

 الفلسطينيون يطالبون بتشكيل 
لجنة تحقيق دولية لوقف حفريات 

االنباط – وكاالت االحتالل أسفل األقصى وفي محيطه

“اإ�سرائيل”  ت��ت��ج��رع  اخل��ا���س��رة  يف  ك�����س��وك��ة 

املحافل  يف  و�سفها  ت��ك��رار  ت��راق��ب  وه��ي  الن�سل 

االإقليمية والدولية كدولة “اأبارتهايد” متار�ش 

التمييز العن�سري

“واحة  امل���ح���ظ���ور واأ�����س����ح����ت  ق����د وق�����ع  ه����ا 

ال�سرق  يف  امل��زع��وم��ة  ال��وح��ي��دة  الدميقراطية” 

االأو����س���ط راح��ت��ه��ا م��ل��ط��خ��ة ب���ال���دم وم��ربرات��ه��ا 

عاجزة عن تف�سري االإعدام امليداين واال�ستيطان 

املت�ساعد

مع  ال��ه��اوي��ة  ح��اف��ة  ع��ل��ى  “اإ�سرائيل”  ت��ق��ف 

ال�سيا�سة  مقاليد  على  املتطرف  اليمني  هيمنة 

وال�سبعني،  الرابعة  �سن  كيانها  بلوغ  مع  واالأم��ن 

رح���ل ك��ب��ار وج���اء اآخ�����رون وال�����س��راع ي��ح��ت��دم مع 

الفل�سطيني �ساحب احلق التاريخي نحو النهاية

وخ���ل�������س���ت ع�����دة ت���ق���اري���ر ح���ق���وق���ي���ة دول���ي���ة 

ي��ك��ّر���ش  ال�����س��ه��ي��وين  االح���ت���ال  ك���ي���ان  اأّن  اإىل 

ن��ظ��ام االأب���ارت���ه���اي���د واال���س��ط��ه��اد يف االأرا����س���ي 

الفل�سطينّية املحتلة

احل���م���ل���ة االأك����ادمي����ي����ة ال���دول���ي���ة مل��ن��اه�����س��ة 

اأّن  االحتال واالأبارتهايد، اأكدت يف تقريٍر لها، 

2022 يزخر باالنتهاكات  الن�سف االأول من عام 

العن�سري،  والف�سل  التمييز  خا�سًة  واجلرائم 

هما:  اأ���س��ا���س��ي��ت��ني  �سمتني  ي�����س��م  ال��ت��م��ي��ي��ز  واأن 

معاداة الفل�سطنة وحماربة كل ما هو فل�سطيني 

ع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال���ه���وي���ة وال����ع����رق واالن����ت����م����اءات 

االأي���دي���ول���وج���ي���ة. اأم������ا ال�����س��م��ة ال���ث���ان���ي���ة ف��ه��ي 

ال�سهيو-داع�سية، حيث طورت ممار�سة احلركة 

ال�سهيونية �سد اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.
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 في »إسرائيل«.. أبارتهايد بنسخة مطّورة
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الخصاونة يتابع ميدانيا الجهود المبذولة 
للتعامل مع حادث الغاز بالعقبة

األزمات: تعزيز كوادر مستشفيات العقبة 
للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام

 الحكومة تعلن تشكيل فريق للتحقيق 
بتداعيات حادثة تسرب غاز سام في العقبة

 السفير األمريكي يعزي بضحايا تسرب الغاز 
بالعقبة .. ويؤكد استعداد بالده لدعم الحكومة

 المستشفيات الخاصة تعلن استعداد 
القطاع للمساعدة بعالج مصابي حادث العقبة

 دفاع مدني العقبة يغسل االصابات التي 
تعرضت للغاز جراء انفجار صهريج بميناء العقبة

االنباط- عمان

 اأعلن رئي�س جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة 

وق��وف اجلمعية  احل��م��وري  ف��وزي  الدكتور 

جانب  اىل  اخل��ا���س��ة  امل�ست�سفيات  وق��ط��اع 

االأج��ه��زة  وك��اف��ة  ال�سحة  ووزارة  احلكومة 

الغاز  ت�سريب  التعامل مع حادث  املعنية يف 

يف حمافظة العقبة، موؤكدا ا�ستعداد القطاع 

ملد يد العون وامل�ساعدة يف عالج امل�سابني.

وقال اإن هذا احلادث املاأ�ساوي وتداعياته 

واح��دا  �سفا  ال��وق��وف  اجلميع  م��ن  تتطلب 

م��ن اأج���ل اح��ت��واء اآث����ار وع��واق��ب احل����ادث ، 

التعامل  ال�سحي على  القطاع  موؤكدا قدرة 

مع هذا احلادث �سمن خطة الطوارئ املعدة 

م�سبقا.

واعرب جمل�س ادارة جمعية امل�ست�سفيات 

اخلا�سة عن حزنه ال�سديد ازاء احلادث وما 

اهلل  داعيا  واإ�سابات،  وفيات  من  عنه  ا�سفر 

املتوفني بوا�سع  القدير ان مين على  العلي 

رحمته وعلى امل�سابني بال�سفاء العاجل .

االنباط- العقبة

املقدم  العقبة  م��دين  دف��اع  مدير  ق��ال 

ال���دف���اع  ك�������وادر  اأن  ال�����س��وب��ك��ي  اأ����س���ام���ة 

امل����دين ق��ام��ت ب��غ�����س��ل ج��م��ي��ع االإ���س��اب��ات 

العقبة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اىل  و���س��ل��ت  ال��ت��ي 

ج����راء ان��ف��ج��ار ���س��ه��ري��ج غ���از ال��ك��ل��وري��ن 

ميناء  يف  الرا�سية  البواخر  اح��دى  على 

العقبة.

�سحفي  ت�سريح  يف  ال�سوبكي  وا�ساف 

ان كوادر الدفاع املدين قدمت اال�سعافات 

بغ�سل  اي�سا  وقامت  لال�سابات  االول��ي��ة 

ب�����س��ك��ل مبا�سر  ت��ع��ر���س��ت  ال��ت��ي  احل����االت 

لتلقي  امل�ست�سفيات  اىل  ادخلت  ثم  للغاز 

العالج الالزم .

االنباط- العقبة

ت���اب���ع رئ��ي�����س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اخل�����س��اون��ة م��ي��دان��ي��ا، ل���دى و���س��ول��ه اإىل 

ال��ع��ق��ب��ة م�������س���اء ام�������س االث����ن����ني اجل���ه���ود 

��ع��ام��ل م���ع ت���داع���ي���ات ح���ادث  امل���ب���ذول���ة ل��ل��تَّ

���س��ق��وط وان��ف��ج��ار ���س��ه��ري��ج غ���از يف ميناء 

العقبة.

واط��ل��ع رئ��ي�����س ال�����وزراء ي��راف��ق��ه وزي���را 

ال��داخ��ل��ي��ة وال�����س��ح��ة ع��ل��ى اأو���س��اع جرحى 

االنفجار الذين مت اخالوؤهم اإىل م�ست�سفى 

االم����ري ه��ا���س��م ال��ع�����س��ك��ري وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

االأخرى يف املدينة.

م�ساعر  اأ���س��دق  ع��ن  اخل�ساونة  واع��رب 

االأل��ي��م  ل���ذوي احل���ادث  وامل��وا���س��اة  التعزية 

ومت��ن��ي��ات��ه ب��ال�����س��ف��اء ال���ع���اج���ل ل��ل��ج��رح��ى 

وامل�سابني.

وت���راأ����س رئ��ي�����س ال����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

العمليَّات  غ��رف��ة  يف  اج��ت��م��اع��اً  اخل�����س��اون��ة 

مب���ح���اف���ظ���ة ال���ع���ق���ب���ة، ب���ح�������س���ور وزي������رّي 

العقبة؛  ة وامل�سوؤولني يف  اخليَّة وال�سحَّ الدَّ

��ات ح�����ادث ���س��ق��وط  ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ح��ي��ث��يَّ

املبذولة  واجلهود  الغاز،  �سهريج  وانفجار 

للتَّعامل معه.

االنباط- عمان

واإدارة  ل���الأم���ن  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  دع����ا 

اإىل ع��دم  ال��ع��ق��ب��ة  امل��واط��ن��ني يف  االأزم������ات 

لعمل  ت�سهياًل  امل�ست�سفيات  اأم��ام  التجمهر 

ت�سرب  حالة  مع  للتعامل  االأ�سعاف  ك��وادر 

الغاز ال�سام، يف ميناء العقبة.

واأك����د امل��رك��ز يف ب��ي��ان��ه، ام�����س االث��ن��ني، 

مع  امل�ست�سفيات  يف  االأك�سجني  م��ادة  توفر 

حالة  مع  للتعامل  كافية  بكوادر  تعزيزها 

ت�سرب الغاز ال�سام.

االأوك�سجني يف  توفر مادة  املركز  اأّك��د  و 

كافية  ب��ك��وادر  تعزيزها  م��ع  امل�ست�سفيات، 

يف  ال�سام  ال��غ��از  ت�سرب  حالة  م��ع  للتعامل 

حمافظة العقبة.

ودع����ا امل��رك��ز اإىل ع���دم ال��ت��ج��م��ه��ر اأم���ام 

امل�ست�سفى لت�سهيل عمل كوادر االإ�سعاف.

االنباط-العقبة

  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة االث��ن��ني، ع��ن ت�سكيل 

فريق برئا�سة وزير الداخلية مازن الفراية 

العقبة التخاذ االإجراءات  للتحقيق بحادثة 

الالزمة بعد وفاة 11 اأ�سخا�س واإ�سابات 251 

�سخ�س، وفق الناطق با�سم احلكومة في�سل 

ال�سبول.

ونا�سد ال�سبول بعدم االقرتاب من مكان 

احلادث، معلنا عن اإر�سال تعزيزات طبية اإىل 

العقبة ت�سمل اأ�سّرة وغري ذلك.

اآخ���رون،   251 واأ�سيب  اأ�سخا�س  ت���ويف11 

االث���ن���ني، م���ن ج����راء ت�����س��ّرب غ���از ���س��ام من 

���س��ه��ري��ج يف ال��ع��ق��ب��ة، وف���ق م��دي��ري��ة االأم���ن 

العام.

العام  االأمن  با�سم مديرية  الناطق  وقال 

وف��ري��ق  املخت�سني  اإن  ال�����س��رط��اوي،  ع��ام��ر 

املواد اخلطرة يف الدفاع املدين يتعاملون مع 

حادثة ت�سرب الغار يف ميناء العقبة، م�سريا 

اإىل اأن ع��ددا من االإ���س��اب��ات ال ي��زال��ون قيد 

العالج.

االنباط-عمان

 تقدم ال�سفري االأمريكي يف االأردن هرني 

وو�سرت جميع العاملني يف ال�سفارة يف عمان 

باحر التعازي الأ�سر �سحايا ت�سرب الغاز يف 

العقبة.

ال�سفحة  ع��ر  ادراج  يف  ال�����س��ف��ري  واأك����د 

ا�ستعداد  في�سبوك،  على  لل�سفارة  الر�سمية 

املاأ�ساة،  مع  للتعامل  احلكومة  لدعم  ب��الده 

العقبة  يف  االأم��ري��ك��ي��ني  امل��واط��ن��ني  داع���ي���ا 

التباع تعليمات ال�سالمة العامة.

الشبول :11 وفيات ونحو 251 إصابة بحادثة ميناء العقبة

ًا  اعة حتى االنتهاء كليَّ الخصاونة: نعمل على مدار السَّ
من تداعيات هذا الحادث األليم

القوات المسلحة تساند أجهزة الدولة في التعامل مع حادثه تسريب الغاز السام 

االنباط-عمان

 اأك�����د وزي�����ر ال���دول���ة ل�������س���وؤون االع����الم 

ال�سبول  في�سل  احل��ك��وم��ة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق 

ارت��ف��اع ع���دد ح���االت ال��وف��اة ج���راء ت�سرب 

11، فيما  غاز يف �سام يف مدينة العقبة اإىل 

واكد   251 نحو  اإىل  اال�سابات  ع��دد  ارتفع 

يزال  ال  واالإ�سابات  الوفاة  ح��االت  عدد  اإن 

مر�سحا للزيادة

العقبة  ميناء  �سام يف  غاز  ت�سرب  .وك��ان 

مبادة  معباأ  �سهريج  �سقوط  اإثر  الرئي�سي 

غازية �سامة اأثناء نقله مما اأدى اىل ت�سرب 

الغاز يف املوقع.

مديرية  با�سم  االعالمي  الناطق  وق��ال 

اليومية  واأث��ن��اء االأع��م��ال  اإن��ه  العام  االم��ن 

�سقوط  ح��ادث��ة  وق��ع��ت   ، العقبة  م��ي��ن��اء  يف 

ل�سهريج معباأ مبادة غازية �سامة.

وا�����س����اف ان����ه ج����رى ع��ل��ى ال���ف���ور ع��زل 

امل��ن��ط��ق��ة وب��ا���س��ر امل��خ��ت�����س��ون ال��ت��ع��ام��ل مع 

احلادثة فيما قام الدفاع املدين بنقل عدد 

قيد  وجميعهم  للم�ست�سفى  اال�سابات  من 

العالج.

واخ����ل����ت االج����ه����زة االأم���ن���ي���ة ال�����س��اط��ئ 

اجلنوبي، وما زال التعامل جار مع احلادثة 

وعدد من اال�سابات يف امل�ست�سفيات.

وت��وج��ه رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

ل��الط��الع  العقبة  م��دي��ن��ة  اإىل  اخل�����س��اون��ة 

على جمريات عمليات االنقاذ، فيما فتحت 

ال����ط����وارئ  غ�����رف  ال��ع��ق��ب��ة  دار حم���اف���ظ���ة 

للتعامل مع احلادثة.

وغادر حمافظ العقبة حممد الرفايعة 

وم�����دي�����ر االأم���������ن ال�����ع�����ام ال�����ل�����واء ح�����س��ني 

احلوامتة موقع احلادثة اإىل دار املحافظة 

على  وال��وق��وف  ال����وزراء  رئي�س  ال�ستقبال 

ا�سباب احلادثة.

املتواجد  امليداين  بامل�ست�سفى  وا�ستعني 

ال�ستقبال  خم�س�سا  كان  والذي  املدينة  يف 

اال�سابة  حاالت  ال�ستقبال  كورونا،  حاالت 

الناجتة عن ا�ستن�ساق الغاز ال�سام.

ال��وط��ن��ي لالأمن  امل��رك��ز  اأك���د  م��ن جهته 

واإدارة االأزمات على توفر مادة االأك�سجني 

يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ُم����ع����ّززة ب����ك����وادر ك��اف��ي��ة 

يف  ال�سام  ال��غ��از  ت�سرب  حالة  م��ع  للتعامل 

مدينة العقبة.

ودع���ا امل��رك��ز امل��واط��ن��ني يف ال��ع��ق��ب��ة اإىل 

ت�سهياًل  امل�ست�سفيات  اأم��ام  التجمهر  ع��دم 

حالة  م��ع  للتعامل  االأ���س��ع��اف  ك���وادر  لعمل 

ت�سرب الغاز ال�سام.

واأك������د م��ف��و���س ال�����س��ي��اح��ة وال��ب��ي��ئ��ة يف 

م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة ال��دك��ت��ور ن�����س��ال امل��ج��ايل 

بعد  املت�سرب  ال�سام  ال��غ��از  ت��اأث��ري  انح�سار 

ميناء  يف  �سام  بغاز  معباأ  �سهريج  �سقوط 

ال�سحة  على  �سرر  ال  اأن��ه  م��وؤك��دا  العقبة، 

العامة لنتائج احلادث.

ال����ق����راءات احل��ال��ي��ة  اإن  امل���ج���ايل  وق����ال 

املنطقة  ال��ث��اب��ت��ة يف  ال���ه���واء  م��ن حم��ط��ات 

اية موؤ�سرات  اجلنوبية واملدينة مل ت�سجل 

موؤ�سرات  يوجد  ال  اأن��ه  كما  طبيعية،  غري 

خ����ط����رة يف م��ن��ط��ق��ة ال�������س���ق���وط ب��ح�����س��ب 

القراءات.

 1.9 املوقع  الرياح يف  �سرعة  اأن  واأ�ساف 

مرت يف الثانية واجتاهها �سمايل وهذا منع 

اي تو�سع للمادة وال اجت��اه الأي��ة غ��ازات او 

املدينة من موقع  باجتاه  ا�سرار  او  روائ��ح 

ت���وؤث���ر على  ع��ال��ي��ة  ت���راك���ي���ز  احل������ادث وال 

ال�سحة يف موقع احلادث.

االنباط-العقبة

ت���راأ����س رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�سر 

��ات  اخل�����س��اون��ة اج��ت��م��اع��اً يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��َيّ

اخلَيّة  مبحافظة العقبة، بح�سور وزيرّي الَدّ

للوقوف  العقبة؛  يف  وامل�سوؤولني  ة  وال�سَحّ

على حيثَيّات حادث �سقوط وانفجار �سهريج 

الغاز، واجلهود املبذولة للَتّعامل معه.

�سقوط  تداعيات  بلحظة  حلظة  نتابع  و 

ون�سيد  العقبة،  يف  الغاز  �سهريج  وانفجار 

���ة ج��م��ي��ع ال�����ك�����وادر م����ن خم��ت��ل��ف  ب���ج���اه���زَيّ

�سات يف الَتّعامل مع احلادث بحرفَيّة. املوؤ�َسّ

على  نعمل  ان��ن��ا  خ��الل  اخل�ساونة  واأك���د 

املعنَيّة  االأج��ه��زة  خمتلف  مع  اعة  ال�َسّ م��دار 

اً من تداعيات هذا احلادث  حتى االنتهاء كلَيّ

االأليم.

اأَنّ  اأب��ل��غ��ت��ن��ا  ��ة  ال��ط��ب��َيّ ال���ك���وادر  ان  وق����ال 

وب��داأوا  فاء  لل�ِسّ متاثلوا  امل�سابني  من  ع��دداً 

مبغادرة امل�ست�سفيات

املعلومات  ا�ستقاء  ���س��رورة  على  د  ���س��ِدّ و 

�سمَيّة، وعدم االلتفات اإىل  من م�سادرها الَرّ

االإ�ساعات. 

وق����ال اخل�����س��اون��ة ت��ع��ام��ل��ن��ا م��ع احل���ادث 

��ة،  ��ف��اف��َيّ رات���ه مب��ن��ت��ه��ى ال�����َسّ االأل���ي���م وت���ط���ُوّ

وال���ه���دف االأ����س���ا����س احل���ف���اظ ع��ل��ى �سالمة 

مكان  م��ن  بالقرب  واملتواجدين  املواطنني 

حدوثه.

ال��دول��ة ل�سوؤون االع��الم  فيما اك��د وزي��ر 

ال�سبول  في�سل  احل��ك��وم��ة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق 

االإنتهاء من تطهري مكان احلادث يف العقبة 

خالل ال�ساعات القادمة.

طوق  فر�ست  املخت�سه  ال��ف��رق  ان  واك���د 

500 مرت حول مكان ح��ادث ومنعت  مل�سافة 

االقرتاب منه اال للطواقم املعنية

وق�����ال ان ج��م��ي��ع ال���ط���واق���م ال��ر���س��م��ي��ة 

احل��ادث   م��ع  بكل مهنية وح��رف��ي��ة   تعاملت 

مكان  تطهري  من  االإنتهاء  �سيتم  ان��ه  واك��د 

احلادث يف العقبة خالل ال�ساعات القادمة. 

وقال الكوادر الطبية و االجهزة املخت�سة 

بال�سرعة  الو�سع  على  ال�سيطرة  ا�ستطاعت 

املمكنة.

ون��ف��ى ال�����س��ب��ول ح����دوث ت�����س��رب ث����اِن يف 

ميناء  الغاز يف  لت�سريب  املت�سبب  ال�سهريج 

العقبة.

االنباط- العقبة

اأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال��ق��وات 

امل�سلحة االأردنية، اأن قوات اجلي�س العربي 

تلبي النداء الوطني يف التعامل مع حادثة 

نتج  والذي  العقبة  يف  ال�سام  الغاز  ت�سريب 

بعمل  وذل��ك  اإ�سابة،  و251  وفيات   11 عنه 

ع��دة اج����راءات ف��وري��ة م��ن اج��ل التخفيف 

حر�سها  من  وانطالقاً  احلادثة،  اآث��ار  من 

الوطني الكبري يف حماية املجتمع االأردين 

من كل االأخطار والكوارث.

وك�����ان ق���د ت�����س��رب غ����از ����س���ام يف م��ي��ن��اء 

ال��ع��ق��ب��ة ال��رئ��ي�����س��ي ال���ي���وم االإث����ن����ني، اإث���ر 

�سامة  غازية  مب��ادة  معباأ  �سهريج  �سقوط 

ال��غ��از يف  ت�����س��رب  اأدى اىل  اأث��ن��اء نقله مم��ا 

موقع احلادثة.

وت��ه��ي��ب ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة – 

اإىل  العقبة  يف  امل��واط��ن��ني  العربي  اجلي�س 

ت�سهياًل  امل�ست�سفيات  اأم��ام  التجمهر  ع��دم 

حالة  م��ع  للتعامل  اال���س��ع��اف  ك���وادر  لعمل 

ت�سرب الغاز ال�سام.

ك��م��ا ومت اإغ����الق م��ن��ط��ق��ة احل����ادث من 

والقوه  اجلنوبية  الع�سكرية  املنطقة  قبل 

البحرية امللكية وقام الغطا�سني من قيادة 

القوة البحرية والزوارق امللكية باإنقاذ عدد 

من االإ�سابات.

ها�سم  االأم����ري  م�ست�سفى  جت��ه��ي��ز  ومت 

ال�ستقبال  العقبة  يف  امل��ي��داين  وامل�ست�سفى 

احل����االت و حت��ري��ك اأرب����ع ط��ائ��رات اخ��الء 

باجتاه  الع�سكري  م��ارك��ا  م��ط��ار  م��ن  طبي 

فرق  اإر���س��ال  ومت  امل�سابني  الإخ��الء  العقبة 

طبيه من اخلدمات الطبية امللكية

كما وحركت القوات امل�سلحة االأردنية– 

اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي ف���ري���ق م����ن جم��م��وع��ه 

االإ�سناد الكيماوي لعمل اجراءات التطهري 

ملوقع احلادث

 ولي العهد يتابع عمليات اإلخالء من مركز األزمات  ويعزي أسر الضحايا
االنباط-عمان

امل���رك���ز  يف  ال���ع���ه���د  ويل  ت����اب����ع   

االأزم����ات  واإدارة  ل��الأم��ن  ال��وط��ن��ي 

ع��م��ل��ي��ات االإخ������الء واالإن����ق����اذ ال��ت��ي 

ت��ق��وم ب��ه��ا االأج���ه���زة امل��ع��ن��ي��ة، ج��راء 

ال�سام يف ميناء  الغاز  حادثة ت�سرب 

العقبة.

اأ���س��ر  “نعزي  ال��ع��ه��د،  ويل  وق���ال 

وذوي ال�����س��ح��اي��ا ال��ذي��ن ق�����س��وا يف 

العاجل  ال�سفاء  ونتمنى  احل��ادث��ة 

للمر�سى”.

وي�سار اإىل اأن ويل العهد يتواجد 

الوطني  امل��رك��ز  ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  يف 

ال��ل��ح��ظ��ات  م��ن��ذ  االأزم��������ات  الإدارة 

االأوىل للحادثة يف ميناء العقبة.

الثالثاء   28/ 6 / 2022
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الثالثاء    28 / 6 / 2022 

االنباط- عامن

 مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

�سمو  رعى  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 

االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل 

ال��ع��ه��د يف ك��ل��ي��ة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي امل��ل��ك��ي��ة 

االأردن�����ي�����ة، ام�������س االث���ن���ن، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 

ل��ل��ح��ا���س��ل��ن   ،19 ال���وط���ن���ي  ال����دف����اع  دورة 

وال����درا�����س����ات  االإدارة  م���اج�������س���ت���ري  ع���ل���ى 

ا�سرتاتيجيات  وماج�ستري  اال�سرتاتيجية، 

مواجهة التطرف واالإرهاب 5.

يرافقه  العهد  ويل  �سمو  و�سول  ول��دى 

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

االأركان  هيئة  رئي�س  ا�ستقبال�سموه،  كان يف 

امل�����س��رتك��ة ال����ل����واء ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح��م��د 

احلنيطي.

كما كان يف اال�ستقبال �سمو االأمري را�سد 

بن احل�سن، ومدير املخابرات العامة اللواء 

اللواء  ال��ع��ام  االأم��ن  اأح��م��د ح�سني، وم��دي��ر 

الركن ح�سن احلوامتة، واآمر الكلية.

اآمر الكلية العميد الركن الدكتور  واأكد 

الكلية  اأن  ل��ه،  كلمة  يف  ال��ط��راون��ة،  ع��و���س 

وفقا  والتطوير  التحديث  بعملية  م�ستمرة 

ل��ل��روؤي��ة امل��ل��ك��ي��ة، الف��ت��ا اإىل اجل��ه��ود ال��ت��ي 

امل�ستجدات،  ملواكبة  فيها  العاملون  يبذلها 

واحل����ف����اظ ع���ل���ى م��ك��ان��ت��ه��ا م����ن����ارة ل��ل��ع��ل��م 

واملعرفة.

ال���رن���اجم���ن ���س��ب��اط من  و�����س����ارك يف 

االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سنوف  خمتلف 

االأم��ن��ي��ة،  واالأج���ه���زة  ال��ع��رب��ي  – اجل��ي�����س 
وموظفون من وزارات وموؤ�س�سات، و�سباط 

وجمهورية  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من 

العربية  االإم����ارات  ودول���ة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر 

املتحدة، ودولة قطر، وجمهورية ال�سودان، 

املتحدة االأمريكية. وباك�ستان والواليات 

�سجل  يف  كلمة  ال��ع��ه��د  ويل  �سمو  ودّون 

ك���ب���ار ال��������زوار، اأع������رب ف��ي��ه��ا ع���ن اع���ت���زازه 

و�سلت  ال��ذي  املتميز  االأك��ادمي��ي  بامل�ستوى 

اإليه كلية الدفاع الوطني امللكية االأردنية.

وح�سر حفل التخريج عدد من الوزراء، 

و�سفراء  ومدنيون،  ع�سكريون  وم�سوؤولون 

اململكة وملحقون ع�سكريون لدى 

االنباط – شذى حتاملة 

ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ن�������س���رت 

وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ال����ي����وم االث���ن���ن 

خمطط بياين رقمي  “االنفوجرافك 

االردين  العايل  التعليم  واقع  “ عن 
للعام اجلامعي 2021 / 2022 . 

وب���ن امل��خ��ط��ط  ان ع���دد ال��ط��ل��ب��ة 

اجلامعات  يف  ال��درا���س��ة   مقاعد  على 

يبلغ  ال���درج���ات  ج��م��ي��ع  االردن���ي���ة يف 

ج��ام��ع��ات   250137 م��ن��ه��م    344796

خ��ا���س��ة  ج��ام��ع��ات   94659 و  ر���س��م��ي��ة 

اجلامعيات  االن��اث  عدد  تفوق   حيث 

ب���ل���غ ع����دد االن����اث   اإذ  ال����ذك����ور  ع���ل���ى 

ال���ذك���ور  و   %  56 ب��ن�����س��ب��ة   194011

بلغ  ح��ن  يف   ،  %44 بن�سبة   150785

عدد الطلبة على مقاعد الدرا�سة يف 

35674 طالًبا وطالبة  املجتمع  كليات 

ح��ي��ث ك���ان ال���ذك���ور اك���ر اق��ب��اال من 

االناث على كليات املجتمع  حيث بلغ 

 ،  %  54 بن�سبة   19146 ال��ذك��ور  ع���دد 

واالناث 16528 بن�سبة %46 . 

واو���س��ح امل��خ��ط��ط  ب��ان��ه ه��ن��اك 38 

ال���ف ط��ال��ب ي��در���س��ون يف اجل��ام��ع��ات 

االردنية من 106 دول حول العامل . 

اع�ساء  ع���دد  ان  امل��خ��ط��ط   وا���س��ار 

التعليم  مو�س�سات  يف  التدري�س  هيئة 

منهم   ، ع�سوا   11367 يبلغ   ال��ع��ايل 

يف  و3356   ، ر�سمية  جامعة  يف   8011

ج��ام��ع��ة خ��ا���س��ة يف ح���ن ي��ب��ل��غ ع��دد 

ع���دد   %  72 و   %  28 م��ن��ه��م  االن�������اث 

الذكور . 

واك����د امل��خ��ط��ط ال��ب��ي��اين ان ع��دد 

موؤ�س�سات  يف  املطروحة  التخ�س�سات 

منها   ،  1876 ت��ب��ل��غ  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

اجل����ام����ع����ات  يف  ت���خ�������س�������س���ا   1027

اجل���ام���ع���ات  يف  و674   ، ال���ر����س���م���ي���ة 

املجتمع  كليات  يف   175 و   ، اخل��ا���س��ة 

ال��ت��خ�����س�����س��ات  ب���ل���غ ع������دد  ب���ي���ن���م���ا   ،

 40 منها  تخ�س�سا   125 امل�ستحدثة 

 ، ال��ر���س��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف  تخ�س�سا 

اخلا�سة  اجلامعات  يف  تخ�س�سا  و61 

، و 24 تخ�س�سا يف كليات املجتمع . 

التعليم  وزارة  ان  امل��خ��ط��ط  وذك���ر 

ت��ع��رتف ب  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 

اردنية  غري  تعليمية  موؤ�س�سات   3305

،منها 3 اأالأف موؤ�س�سة اجنبية و 305 

موؤ�س�سات عربية .

 التعليم العالي :  125 تخصصا مستحدثا في الجامعات االردنية

االنباط- عامن

 اأك�������د رئ���ي�������س جم���ل�������س االأع�����ي�����ان 

ي��ق��وم  االأردن  اإن  ال���ف���اي���ز،  ف��ي�����س��ل 

اقت�سادية  �ساملة  اإ�سالحات  باإجراء 

و���س��ي��ا���س��ي��ة، ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ج��الل��ة 

ل��رتاك��م هذه  ال��ث��اين،  امل��ل��ك عبد اهلل 

االإ�سالحات ما �سبقها من اإ�سالحات، 

بهدف متكينه من مواجهة التحديات 

املختلفة.

الهدف  هو  االإ�سالح  اأن  اإىل  واأ�سار 

بقوة،  لتحقيقه  االأردن  ي�سعى  ال��ذي 

ال���ت���ح���دي���ات  رغ������م  ع���ن���ه  رج����ع����ة  وال 

ببلدنا. املحيطة 

ج������اء ذل������ك خ������الل ل���ق���ائ���ه ال���ي���وم 

االث�����ن�����ن، يف م��ك��ت��ب��ه ب������دار جم��ل�����س 

للمعهد  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  االأع���ي���ان، 

اآي(  دي  اإن   ( الوطني  الدميقراطي 

ليزيل كامبل والوفد املرافق له.

وق�����ال ال���ف���اي���ز خ����الل ال���ل���ق���اء، اإن 

االإ���س��الح��ي،  نهجه  اإط���ار  ويف  االأردن 

اأج�������رى ت���ع���دي���الت د����س���ت���وري���ة ت��ع��زز 

���س��ل��ط��ة ال��ق�����س��اء وال����رمل����ان، ك��م��ا مت 

ت���ع���دي���ل ب��ع�����س ال����ق����وان����ن امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��االإ���س��الح ال�����س��ي��ا���س��ي، م��ن��ه��ا ق��ان��ون��ا 

االن��ت��خ��اب��ات ال��رمل��ان��ي��ة واالأح������زاب، 

وال�����ق�����وان�����ن ال����ن����اظ����م����ة ل���ل���ح���ري���ات 

اإط��ار  يف  االإن�سان،  وحقوق  ال�سيا�سية 

ال�����س��ع��ي ن��ح��و ال���و����س���ول ل��ل��ح��ك��وم��ات 

الراجمية. الرملانية 

ال���ت���ن���م���ي���ة  من��������وذج  اأن  واأ��������س�������اف 

بناء  ي�ستهدف  االأردن���ي���ة  ال�سيا�سية 

القائمة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ق��ان��ون  دول���ة 

ع���ل���ى ال���ت���ع���ددي���ة وت���ع���زي���ز امل�����س��ارك��ة 

وال�سباب،  املراأة  دور  وتفعيل  ال�سعبية 

واح������رتام ح��ق��وق االإن�������س���ان وح��م��اي��ة 

احل���ري���ات ال��ع��ام��ة وت��ر���س��ي��خ م��ب��ادئ 

و�سمان  والعدالة  واملحا�سبة  امل�ساءلة 

القانون. الق�ساء و�سيادة  ا�ستقاللية 

اأن  االأع���ي���ان،  رئ��ي�����س جمل�س  وب���ن 

وق��ي��م  ب��ال�����س��الم  ت��وؤم��ن  دول����ة  االأردن 

امل��ح��ب��ة وال��ع��دال��ة وت��رف�����س ال��ت��دخ��ل 

ب�سرورة  وتوؤمن  االآخرين،  �سوؤون  يف 

�سعوبها  وح��ق  ال��دول،  �سيادة  اح��رتام 

يف تقرير م�سريها.

منطقتنا،  يف  االأو�ساع  وبخ�سو�س 

ت�سكل كارثة،  ال�سورية  االأزمة  اأن  اأكد 

واأن جهود االأمم املتحدة قد ف�سلت يف 

اأن جاللة امللك عبد اهلل  حلها، مبينا 

اإيجاد  الثاين يوؤكد با�ستمرار �سرورة 

�سوريا  وحدة  لها يحفظ  �سيا�سي  حل 

و���س��الم��ة اأرا���س��ي��ه��ا، وي���رف���ع م��ع��ان��اة 

اإيجاد  على  ويعمل  ال�سوري،  ال�سعب 

الطوعية  ل��ل��ع��ودة  املنا�سبة  ال��ظ��روف 

واالآمنة لالجئن.

واأ�����س����اف اأن����ه ول���الأ����س���ف اأ���س��ب��ح��ت 

���س��وري��ا ال���ي���وم، م���رك���زا ل�����س��راع دول 

ن�سهد  وب��ت��ن��ا  اإق��ل��ي��م��ي��ة،  ودول  ك���رى 

ع������ودة ل���ق���وى االإره���������اب وال���ت���ط���رف 

يف ����س���وري���ا وان��ت�����س��ار ك��ث��ي��ف ل��ت��ج��ارة 

املخدرات العابرة للحدود.

وف������ي������م������ا ي�����ت�����ع�����ل�����ق ب����ال����ق���������س����ي����ة 

ال�سعب  اإن  الفايز،  قال  الفل�سطينية، 

اأطول  من  اليوم،  يعاين  الفل�سطيني 

واإن  ال���ب�������س���ري���ة،  ت���اري���خ  يف  اح���ت���الل 

اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة الإن����ه����اء ال�����س��راع 

ب�سبب  ف�����س��ل��ت،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��رب��ي 

اليمن  و�سيطرة  االإ�سرائيلي  التعنت 

املتطرف على احلكم.

امل��ل��ك عبد اهلل  اأن ج��الل��ة  واأ���س��اف 

ال��ث��اين ي��وؤك��د ب��ا���س��ت��م��رار، اأن���ه ال حل 

للق�سية الفل�سطينية اإال وفق قرارات 

ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وح���ل ال��دول��ت��ن، 

ال�����س��ع��ب  مت���ك���ن  ال  ح���ل���ول  اأي������ة  واأن 

التاريخية  حقوقه  م��ن  الفل�سطيني 

الدولة  اإق��ام��ة  يف  وحقه  فل�سطن  يف 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة،  الفل�سطينية 

وال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ي��اة، ع��ل��ى خ���ط���وط 4 

القد�س  وعا�سمتها   ،1967 ح��زي��ران 

و�ستعمل  ال�سرقية، هي حلول عدمية 

ع���ل���ى ت���اأج���ي���ج ال�������س���راع يف امل��ن��ط��ق��ة 

وتزايد العنف فيها.

ال���ت���ح���دي���ات  اإىل  ال���ف���اي���ز  واأ������س�����ار 

االأم��ن��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 

ب��ه،  املحيطة  االأو����س���اع  ج���راء  االأردن 

ورغم ذلك يوا�سل نهجه االإ�سالحي 

وثقافته،  قيمه  م��ن  ال��ن��اب��ع  ال�����س��ام��ل 

وفق روؤية وا�سحة ومتدرجة

 الصفدي يلتقي مسؤولة في وزارة 
البريطانية الخارجية 

ن االنباط- عاماّ

ب��ح��ث ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر 

اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ن اأمي���ن 

ال�����س��ف��دي، م��ع وزي���رة ال��دول��ة ل�����س��وؤون 

ال�سرق االأو�سط واآ�سيا بوزارة اخلارجية 

ميلينغ،  اأم��ان��دا  الريطانية  والتنمية 

ام�����س االث���ن���ن، ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

الثنائي بن البلدين ال�سديقن، وعددا 

ويف  والدولية،  االإقليمية  الق�سايا  من 

وجهود  الفل�سطينية،  الق�سية  ُمقدمها 

حّل االأزمات يف املنطقة.

واأّكد ال�سفدي وميلينغ خالل اللقاء 

الذي عقد مبقر وزارة اخلارجية، عمق 

التي  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عالقات 

تربط اململكتن ال�سديقتن يف خمتلف 

اآف��اق  تو�سعة  على  واحل��ر���س  امل��ج��االت، 

ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي مب��ا ي��خ��دم امل�����س��ال��ح 

امل�سرتكة.

وا���س��ت��ع��ر���س ال��ل��ق��اء ب��رام��ج ال��ت��ع��اون 

املتحدة  اململكة  تقدمه  ال��ذي  وال��دع��م 

لرفد العملية التنموية يف االأردن.
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الملك  العيسوي ينقل تعازي   
السرحان والدالبيح وزيتون إلى 

االنباط- عامن

الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�س  نقل 

جاللة  تعازي  العي�سوي  ح�سن  يو�سف 

ع�����س��رية  اإىل  ال����ث����اين  ع����ب����داهلل  امل���ل���ك 

ال���������س����رح����ان ب�����وف�����اة دح���ي���ل���ة ���س��ت��ي��وي 

ال��ع��وج��ان، وال����دة ال�����س��ف��ري ع���واد خالد 

ال�سرحان، واإىل ع�سرية الدالبيح بوفاة 

املقدم �سهى اأحمد املومني زوجة الرائد 

زي��ت��ون  ع��ائ��ل��ة  واإىل  ال���دالب���ي���ح،  اأم����ن 

ب���وف���اة ن��ي��م��ات ع���ب���داهلل امل���ه���ن���ا، وال����دة 

الفنان ربيع زيتون.

ات�������س���االت  ال���ع���ي�������س���وي، يف  واأع��������رب 

اأ�سر املرحومن، عن تعازي  هاتفية مع 

اأن  �سائال اهلل  امل��ل��ك،  وم��وا���س��اة ج��الل��ة 

بوا�سع رحمته. يتغمدهم 
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�ضمنها  وم��ن  ال�ضيا�ضية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  ت�ضريعات  ���ض��دور  بعد 

الإرث  تتجاوز  �ضوف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  باأن  خريا  تفاءلنا  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  قانون 

امل��واق��ع  ملكية  الإرث  ه��ذا  وم��ن  ال��ق��دمي��ة،  ال�ضيا�ضية  الأح����زاب  ورث��ت��ه  ال���ذي  ال�ضلبي 

القيادية للأحزاب لنف�ص ال�ضخو�ص مدى احلياة، وبعد �ضدور قانون الأحزاب اجلديد 

اجلديدة،  ال�ضيا�ضية  الأح��زاب  بت�ضكيل  ال�ضيا�ضية  والقيادات  بالنخب  ي�ضمى  ما  ب��داأت 

اإع��لم��ي��ة وا���ض��ع��ة ع��ل��ى ك��ل امل�����ض��ت��وي��ات الإع��لم��ي��ة ل��ل��روي��ج لقانون  وان��ت�����ض��رت حملة 

الإنخراط  على  وامل��راأة  ال�ضباب  وبالأخ�ص  املواطنني  ت�ضجيع  بهدف  اجلديد  الأح��زاب 

النخب  بع�ص  بداأت  ما  �ضرعان  لكن  ون�ضائية،  �ضبابية  احلزبي �ضمن حمفزات  بالعمل 

والقيادات احلزبية بالن�ضقاق والإ�ضتقالة من بع�ص الأحزاب وقبل ا�ضتكمال اإجراءات 

الأحزاب  رئي�ص جلنة  ا�ضتقالة  ا�ضتغرابنا  واأثار  انتباهنا  الر�ضمي، وما لفت  الرخي�ص 

ما  كرثة  من  اأطربنا  ال��ذي  ال�ضيا�ضية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  يف  ال�ضيا�ضية 

ي�ضجعنا  وهو  الأح��زاب،  وم�ضتقبل  وحمفزاته  واإيجابياته  الأح��زاب  قانون  عن  حتدث 

ونحن  حول  اأعيننا  ي�ضيب  اأن  كاد  لقد  احلزبية،  احلياة  يف  والإن��خ��راط  الدخول  على 

ن�ضاهده يتنقل من حمطة اإعلمية اىل اأخرى، ومن ف�ضائية اىل ف�ضائية، ومن موقع 

اآخر، ومن ور�ضة اىل ور�ضة،  اإىل ندوة، ومن موؤمتر اىل  اآخر، ومن ندوة  اإىل  اإعلمي 

اأي��ام  وقبل  لكن  ال�ضيا�ضية،  الأح��زاب  جلنة  واإجن��از  عمل  عن  يتحدث  وه��و  �ضوته  وب��ح 

نتفاجىء بقرار املذكور بنيته الإن�ضحاب من ع�ضوية اللجنة التاأ�ضي�ضية لأحد الأحزاب 

النهج  ان�ضحابه لعدم و�ضوح  اأ�ضهر، ويربر قرار  ال�ضيا�ضية بعد عمل حثيث ملدة خم�ضة 

التاأ�ضي�ضية  اللجنة  ال�ضيا�ضي، هل هو نهج  بالنهج  املق�ضود  لنا ما  ال�ضيا�ضي، ومل يف�ضر 

اأن يكون �ضبب الإن�ضحاب خللف �ضخ�ضي،  ال�ضيا�ضي للدولة، ونفى  النهج  اأم  للحزب؟ 

للحوار  اللجوء  يتم  ل  ملاذا  فكري  واإمنا  �ضخ�ضي  لي�ص  الإن�ضحاب  قرار  اأن  !! ومبا  اذا 

املختلف  النقاط  على  توافق  اىل  والتو�ضل  اخللف  وحل  احلزب  داخل  الدميقراطي 

تتحدث  جميعها  اأن  ن��لح��ظ  الأح����زاب  ك��اف��ة  واأه����داف  غ��اي��ات  اىل  رجعنا  فلو  عليها، 

ال�ضتقالت  والآيديولوجي،  الفكري  التوافق  وعن  احل��وار،  وعن  الدميقراطية،  عن 

اأو  م�ضجع  وغري  �ضلبي  موؤ�ضر  الأح��زاب  بع�ص  من  موؤخرا  حدثت  التي  والن�ضحابات 

�ضلبي عن  انعكا�ص  لها  يكون  و�ضوف  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  مب�ضر باخلري جتاه م�ضتقبل 

احلياة احلزبية، وقد توؤدي اىل نفور النا�ص وخ�ضو�ضا ال�ضباب من الندفاع والإقبال 

ال�ضابق  م��ق��ايل  ح���ذرت منه يف  ق��د  كنت  م��ا  وه���ذا  احل��زب��ي،  العمل  الإن��خ��راط يف  على 

بعنوان حتديات الأحزاب ال�ضيا�ضية، باأن على الأحزاب اللجوء اىل ا�ضتقطاب الكفاءات 

الأيديولوجية  والثقافة  الفكر  وذات  احلزبي،  بالعمل  واملقتنعة  املوؤمنة  والأ�ضخا�ص 

بق�ضد  كح�ضوات  ب�ضرية  اأرق���ام  ا�ضتقطاب  اإىل  اللجوء  ولي�ص  بع�ضها،  م��ع  املن�ضجمة 

ال�ضيا�ضية  ال�ضيا�ضية، وعلى النخب  املوؤ�ض�ضني املطوب يف قانون الأحزاب  ا�ضتكمال عدد 

اأو  ال�ضيا�ضية  ل��لأح��زاب  الإن�ضمام  على  الإق���دام  قبل  ت��روى  اأن  احلزبية  وال��ق��ي��ادات 

ال�ضتقالة منها خوفا من ت�ضويه �ضورة الأحزاب ال�ضيا�ضية التي نطمح اإليها، وخلف 

وهو  بحت  �ضخ�ضي  هدفها  ك��ان  احلزبية  والنخب  ال��ق��ي��ادات  ه��ذه  اأن  لنا  يت�ضح  ذل��ك 

العامة، وم�ضلحة  امل�ضلحة احلزبية  احل�ضول على مكا�ضب ومنا�ضب �ضخ�ضية، ولي�ص 

اأقرت  التي  اجلديدة  ال�ضيا�ضي  التحديث  منظومة  واإجن��اح  ال�ضيا�ضية،  احلياة  تن�ضيط 

موؤخرا، حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة و�ضعبه الويف من كل مكروه.

د. رافع شفيق البطاينة

 النخب السياسية تشوة 
األحزاب السياسية

الثالثاء  28 / 6 / 2022 

 بهدف ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي

االنباط – مريم القاسم 

 elite-النخبة م��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����ص    

اخ�����ريا ح�����دود الم������ان يف ال��ع��لق��ات 

امل�ضاركون على  ركز  ، حيث  الن�ضانية 

حماور عدة منها �ضوابط الختلط 

، وه���ل ك�����ض��ر احل���واج���ز يف ال��ع��لق��ات 

ا���ض��ب��ح �����ض����رورة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح؟ 

اجلن�ضني  ب��ني  ال��ع��لق��ات  واو���ض��ح��وا 

جمتمعية  ���ض��واب��ط  وج����ود  واه��م��ي��ة 

حتكم هذه العلقات.

يوجد  انه ل  بني عطا  ا�ضعد  وق��ال 

حدود امان يف حياة الن�ضان اليومية 

ذلك ل�ضباب عدة منها بحث  ويرجع 

دائما  ينق�ضه  عما  غ��ري��زي��ا  الإن�����ض��ان 

امل�ضروعة  وغري  امل�ضروعة  بالطرائق 

الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  داعيا    ،

البعيد  وتقريب  امل�ضافات  لخت�ضار 

وع��دم  اخل�ضو�ضية  ان��ت��ه��اك  وع���دم   ،

الرقابة  عن  بعيدا  العلقات  تطوير 

 . الجتماعية 

وا�����ض����ار اب���راه���ي���م اب����و ح��وي��ل��ه اىل 

اه��م��ي��ة م��ن��ظ��وم��ة الم����ان م��ن خ��لل 

واجلامعة  وامل��در���ض��ة  الأ���ض��رة  تعا�ضد 

وامل��ج��ت��م��ع م���وؤك���دا ان���ه ل ب���د م���ن اأن 

اجلميع، مو�ضحا  فوق  القانون  يكون 

ان الأ����ض���رة ه��ي ���ض��م��ام الأم����ان حتى 

القيام  واجل��ام��ع��ة  امل��در���ض��ة  ت�ضتطيع 

بدورها ودون تعاون بينهما لن تكون 

هناك نتيجة مر�ضية. 

وقال حممود ملكاوي ان العلقات 

من دون م�ضافة اأمان قد تكون عر�ضة 

للف�ضل والنهيار فالقرب ال�ضديد قد 

يكون موؤملا وموؤذيا، لأن الغاء احلدود 

، واأم����ا البعد  اأو���ض��ح  ال��ع��ي��وب  ي��ج��ع��ل 

الربود  يخلق حتما  فقد   ، فيه  املبالغ 

، وه����و كفيل  ال��ق��ل��وب  ب���ني  واجل���ف���اء 

ان��ه من  ، مو�ضحا  ال��ع��لق��ات  ب��اإن��ه��اء 

حتى  امل�ضافة  فن  نتقن  اأن  ج��دا  املهم 

ل ن�ضدم بالآخرين اأو نت�ضادم معهم. 

ان  ال�ضمايل  يا�ضر  الدكتور  واو�ضح 

الرفيع  ل��ل��ذوق  ت��ع��ود  الأم���ان  م�ضافة 

او  ال��ف��ت��ن��ة،  ل��دف��ع  او   ، ال�ضبهة  ودرء 

و�ضون  اخلاطئة،  الر�ضائل  عن  البعد 

ال��ك��رام��ة ، م��ب��ي��ن��ا ان��ه��ا ل ت���راع���ى يف 

ح�ضاب،  لها  يح�ضب  ول   ، الزمن  هذا 

ان  م�ضيفا   ، ع��م��دا  ب��ه��ا  ي�ضتهر  ب��ل 

لتحقيق  ج��اءت  ال�ضلمية  ال�ضريعة 

خلل  م��ن  واملجتمع  ال��ف��رد  م�ضلحة 

التوجيه  على  ن�ضت  التي  ن�ضو�ضها 

والر�����ض����اد ل��ك��ل م���ا ُي��ح��ق��ق ال��ك��رام��ة 

ويبعد عن الفتنة ومداخل ال�ضوء. 

الفارو�ضي  طيب  ال��دك��ت��ورة  وح��ث��ت 

على اتباع منهج الو�ضطية يف خمتلف 

مطلوب  منهج  وهو   ، احلياة  جمالت 

 ، وال�ضداقة  العمل  ويف  الق��ارب  بني 

وه���و ث��ق��اف��ة جم��ت��م��ع ي��ت��ع��ل��ق مب��ب��ادئ 

اأن ل  ت��رب��ي��ن��ا وع��ل��ي��ن��ا  وق���ي���م دي��ن��ي��ة 

ت��ت��ج��زاأ  ل  الأخ������لق  لأن  ن��ت��ج��اوزه��ا 

وال��ق��ي��م ث��اب��ت��ة يف ك��ل زم���ان وم��ك��ان ، 

باإعطاء ثقتنا  نت�ضرع  ال  م�ضددة على 

ل��ل��ن��ا���ص وال ن��ح��ك��م ع��ل��ى ال��ن��ا���ص من 

النظرة الأوىل.

ان  اب��و حمور  ال��دك��ت��ور وليد  وق��ال 

يجب  ومهمة  ا�ضا�ضية  عنا�ضر  هناك 

مبا  بها  ملما  يكون  ان  ال�ضخ�ص  على 

ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��لق��ات الن�����ض��ان��ي��ة وه��ي 

احرام �ضعور ال�ضخ�ص الذي تتعامل 

معه ، اح���رام احل��واج��ز وال��رغ��ب��ات ، 

�ضبيل  على  اجل�ضد  لغة  اىل  والنتباه 

امل��ث��ال ن��ظ��رة ال��ع��ي��ون وت��ع��اب��ري الوجه 

العلقة  يف  التعبري  اهمية  م��وؤك��دا   ،

بغ�ص النظر عن طبيعتها �ضواء كانت 

�ضداقة او زمالة.

وب��ي��ن��ت ال��دك��ت��ورة ه��ي��ام وه��ب��ة ان��ه 

الن�ضانية  ال��ع��لق��ات  تت�ضم  ان  يجب 

ب��ح��ي��ث   ، ب���ح���د وم�������ض���اف���ة م���ع���ي���ن���ني 

���ض��واء  ال��ع��لق��ة  ن��وع  ح�ضب  تختلفان 

اكانت عائلية او علقة عمل او زمالة 

او درا�ضة ، مو�ضحة ان املراأة ا�ضطرت 

لطبيعة  ن��ظ��را  امل���ن���زل  خ����ارج  ل��ل��ع��م��ل 

ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة ، مم��ا اج��ربه��ا يف 

ت��ت��ع��ام��ل مع  ك��ث��ري م���ن الح���ي���ان ان 

اجل��ن�����ص الخ����ر وه����ذا ي��ت��ط��ل��ب منها 

حت����دي����د ع���لق���ات���ه���ا م�����ع الخ����ري����ن 

والخ��لق  الربية  حت��دده��ا  مب�ضافة 

والدين وال�ضرع. 

امل��راأة  دور  ان  اىل  نافع  وا�ضار مهنا 

الأب��ن��اء  تربية  على  مقت�ضرا  يعد  مل 

فرنى  املنزلية،  بال�ضوؤون  العناية  اأو 

املراأة لديها مهام حتتم عليها مغادرة 

امل���ن���زل ، م��و���ض��ح��ا ان���ه ل ب���د م���ن ان 

ت��ت��ع��ام��ل م��ع اأف����راد امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ت��ايل 

ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ل��دي��ه��ا ك��ام��ل ال��وع��ي 

والإدراك باختلف طبيعة النا�ص.

نف�ضها  حت��ي��ط  ان  ع���ل���ى   و����ض���دد    

وجتنب  والح��رام  الوقار  من  بهالة 

اي ن���وع م��ن اخل��ل��وة ، م��و���ض��ح��ا ان��ه��ا 

ب��ه��ا تبقى  ال��ت��زم��ت  ان  ق��واع��د ع��ام��ة 

ع��ل��ى  وحت���اف���ظ  اذى  اي  ع���ن  ب��ع��ي��دة 

وكرامتها. عفتها 

ع��ريوط  م�ضطفى  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

الرجل  ب��ني  الإن�ضانية  ال��ع��لق��ات  ان 

القانون  م��ع��روف��ة احل���دود يف  وامل����راأة 

انت�ضار  م��ع  ان��ه  مو�ضحا   ، والأخ���لق 

التوا�ضل  وق��ن��وات  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 

�ضلبي  ب�ضكل  ت�ضتخدم  قد  الجتماعي 

على  دل��ي��ل  دون  اب���ت���زاز  او  ت��ه��وي��ل  يف 

علقات غري حمددة او غري طبيعية 

الإن�������ض���ان���ي���ة  ال����ع����لق����ات  ان  ،م���ب���ي���ن���ا 

احل��دود  ومعرفة  امل��ح��ددة  اليجابية 

اإيجابي  �ضلوك  يف  وقانونيا  اخلقيا 

بناء  اإىل  تقود  وحم��دد  ووا�ضح  معلن 

ا���ض��ر وجم��ت��م��ع��ات وت��ق��وي ال��ع��لق��ات 

باملجتمع. 

وب�����ني ال���دك���ت���ور ع���ي���د اب�����و دل���ب���وح 

ان���ه ل ت��وج��د ح����دود ام����ان م��ط��ل��ق��ا ، 

ال�ضرعية  ال�����ض��واب��ط  و���ض��ع��ت  ل��ذل��ك 

المان  ليجاد  والجتماعية  واملهنية 

على  تتطبق  ح��ي��ث   ، عليه  واحل��ف��اظ 

تختلف  ول  والنثى  الذكر  اجلن�ضني 

وان   ، كليهما  من  وخطورتها  حدتها 

ال���ل���ج���وء وال���ف���ق���ر وان����ع����دام ال��ت��ن��م��ي��ه 

حلدود  قاتله  عوامل  فكلها  والبطاله 

المان .

 وا�ضار الدكتور علي حجاحجة اىل 

ان حدود العلقة هي الكلم املباح يف 

اجلميع  من  مراأى  على  مفتوح  مكان 

ت����اأط����ري الم�����ور  م����ن  ب����د  وان�������ه ل   ،

للب�ضر،  غ�ص  من  ال�ضرعية  باأطرها 

وح��ف��ظ ل��ل�����ض��ان، وع����دم اخل�����ض��وع يف 

ال�ضرعي  باللبا�ص  والل��ت��زام  ال��ق��ول، 

، داع����ي����ا ل���و����ض���ع ال�������ض���واب���ط ل��ع��دم 

الن�����ف�����لت يف ظ����ل ه��ي��م��ن��ة و����ض���ائ���ل 

التوا�ضل الجتماعي من كلم و�ضور 

املجال  تفتح  وتعليقات  وف��ي��دي��وه��ات 

ليطمع من يف قلبه مر�ص . 

ال�ضروري  : من  تايه  في�ضل  وقال 

ت�����رك م�����ض��اف��ة ك���اف���ي���ة ب��ي��ن��ن��ا وب�����ي�����ن 

احل�������دود  ان  م���ب���ي���ن���ا   ، الخ�����ري�����������ن 

وح��ب  اح����رام  ع��ن  ت��ع��رب  ال�ضخ�ضية 

لنف�ضه  ال�����ض��خ�����ص  ف���اح���رام  ال�����ذات، 

وال��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا ب��ت��ق��دي��ر ي��ح��ت��م على 

يف  التدخل  وع��دم  احرامه  الآخرين 

و�ضع  ان  ، مو�ضحا  ال�ضخ�ضية  اأموره 

حدود يف العلقات مع الب�ضر ت�ضعرك 

امل�ضافات  ، فو�ضع  والطمئنان  بالثقة 

املطلوب  ال��ت��وازن  اإىل  ي��وؤدي  املنا�ضبة 

يف ال��ع��لق��ات، وي��ب��ع��دك ع��ن اجل���دال، 

والت�ضاحن غري املحمود. 

انه  ال��ع��دوان  احمد  املهند�ص  وب��ني 

ل ت��وج��د ح����دود ام����ان يف ال��ع��لق��ات 

ال�ضرة  م�ضتوى  على  حتى  الن�ضانية 

ال���واح���دة وي��رج��ع ال�����ض��ب��ب اىل ك��رثة 

احداث القتل داخلها، حيث ابتعدت به 

والخلق  واملبادئ  الدين  عن  النا�ص 

و�����ض����ارت امل�����ض��ل��ح��ة ع���ن���وان���ا حل����دود 

، م�ضيفا ان هناك ما يعرف  العلقة 

ب�ضوابط الختلط اذ ال�ضل ان تون 

موجودة يف املجتمعات ولكن يف الوقت 

ال��ت��ح��رر  حتكمها  ا���ض��ب��ح��ت  احل��ا���ض��ر 

مهما  الهل  وبات  ميديا  وال�ضو�ضيال 

على  ال�ضداقه  تاثري  ف��ان  ين�ضحون 

اك���رث ق���وة من  ت��ك��ون  م��ن يهمهم ق��د 

مت  م��ه��م��ا  ،وب��ال��ت��ايل  اله����ل  ن�ضيحة 

عمل �ضوابط فانها تتغري .

عطيات  فاطمة  الدكتورة  وا���ض��ارت 

اىل ان ه��ن��اك ع��وام��ل ع���دة ت��وؤث��ر يف 

ن�����وع وط��ب��ي��ع��ة ال���ع���لق���ات ال�����ض��ائ��دة 

ب���ني اف������راد امل��ج��ت��م��ع الواح�������د وه��ي 

وهي  الف�ضيولوجية  ال��ف��رد  م��ك��ون��ات 

ال�ضفات الوراثية واجلن�ص وال�ضفات 

اجل���������ض����دي����ة ،وامل�����ظ�����ه�����ر اخل�����ارج�����ي 

ك�����ض��ل��م  الج����ت����م����اع����ي  وال�����ن�����ظ�����ام   ،

ال��ق��ي��م وامل��ع��اي��ري ال��ع��ام��ة واخل��ا���ض��ة 

وامل����ع����ت����ق����دات ال���دي���ن���ي���ة وال�����ض��ع��ب��ي��ة 

وتاثري   ، والتقاليد  العادات  وامن��اط 

 ، والجتماعية  ال�ضيا�ضية  ال��ظ��روف 

هي  الإن�ضانية  العلقات  ان  مو�ضحة 

الإت�����ض��ال  اأ���ض��ك��ال  م��ن  معقدة  �ضبكة  

والتوا�ضل بني النا�ص. 

وق����ال زه����دي ج��ان��ب��ك ان امل��ن�����ض��اأة 

وغالبا   ، احلياة  اأ�ضا�ص  هي  والربية 

م���ا ت���ك���ون م��ك��م��ن اخل���ط���ر يف ت��ط��ور 

ال��ع��لق��ات اىل امل���ح���ذور، ول��ي�����ص من 

ت��ت��ط��ور علقة  ان  اأو احل���رام  ال��ع��ي��ب 

بقف�ص  تنتهي  ان  اىل  بزميلة  زميل 

ال�������زواج  ب��ح��ي��ث ان امل�������راأة وال���رج���ل 

كليهما �ضعيف ، وتقوى اهلل مطلوبة 

ه��ذه  م��ث��ل  ب���احل���ذر يف  اأوىل  وامل�������راأة 

املواقف، فالأمر بيدها، فالقبول من 

عندها والرف�ص من عندها. 

عبيدات  اهلل  عبد  املهند�ص  وا���ض��ار 

ب���د م���ن و����ض���ع ���ض��واب��ط  ان����ه ل  اىل 

اج���ت���م���اع���ي���ة ت���ن���ظ���م ال����ع����لق����ات ب��ني 

اجل��ن�����ض��ني ح��ي��ث ت���ب���داأ م���ن ال����ض���رة 

التي  الم  وخا�ضة  الأب��وي��ن  وتوجيه 

بالربية  بناتها  متابعة  على  حتر�ص 

ال��ذئ��اب  م��ن  وال��ت��ح��ذي��ر  والن�ضيحة 

الب�ضرية ، ودور الب ان يوجه اأبناءه 

واحلفاظ  واملروءة  اخللق  ح�ضن  نحو 

على اعرا�ص النا�ص.

االنباط-عامن 

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

ام�ص الثنني  واملركز الردين للت�ضميم 

وال���ت���ط���وي���ر م���ذك���رة ت���ف���اه���م م�����ض��رك��ة 

ت��ه��دف اىل ���ض��ق��ل م���ه���ارات ال��ط��ل��ب��ة يف 

املجال العلمي من خلل التدريب . 

امل�����ذك�����رة ال���ت���ي وق���ع���ه���ا ع����ن ج��ام��ع��ة 

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

وعن  العجلوين   فخري  احمد  الدكتور 

ال��ت��ط��وي��ر  ل��ل��ت�����ض��م��ي��م  الردين  امل���رك���ز 

م���دي���ره ال���ع���ام ال��ع��م��ي��د امل��ه��ن��د���ص اأمي���ن 

اك�����ض��اب  ت���ه���دف اىل  ال���ب���ط���ران  اأح����م����د 

و�ضقل مهارات الطلبة يف املجال العلمي 

امل���ي���داين لطلبة  ال���ت���دري���ب  خ����لل  م���ن 

يف  التقنية  التخ�ض�ضات  م��ن  اجل��ام��ع��ة 

املركز  يف  املتو�ضط   اجلامعي  الربنامج 

والتطوير   للت�ضميم  الردين 

والت�ضاميم  العمال  وال�ضتفادة من   

وامل���������ض����اري����ع ال����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا ال���ط���لب 

املتدربني خلل فرة التدريب.  

ال�ضتفادة  على  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق  كما   

م��ن خ���ربات امل��ت��وف��رة يف م��رك��ز الردين 

للت�ضميم والتطوير  يف تطوير اخلطط 

اىل  ا�ضافة  التقنية  للربامج  الدرا�ضية 

اعطاء  يف  اخل��ربات  ه��ذه  من  ال�ضتفادة 

يف  اجلامعة  طلبة  وت��دري��ب  حم��ا���ض��رات 

خمتربات و�ضركات املركز .

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص 

ال������ض�����ت�����اذ ال�����دك�����ت�����ور اح�����م�����د ف���خ���ري 

ال��ع��ج��ل��وين اك���د ان ه���ذا ال��ت��ع��اون ي��اأت��ي 

وتفعيل  بناء  على  اجلامعة  حر�ص  م��ن 

وقطاع  الكادميي  القطاع  بني  ال�ضراكة 

امل��رك��ز  واه��م��ي��ة  ب���دور  م�ضيدا  ال�ضناعة 

وال���ذي  وال��ت��ط��وي��ر  للت�ضميم  الردين 

ال�ضناعية  ال�����ض��رك��ات  مقدمة  يف  يعترب 

العلمي  البحث  تخدم  التي  التطبيقية 

كوادر يف  اىل وجود  بالإ�ضافة  وتطويره 

اجلامعة  متكن  ب��خ��ربات  تتمتع  امل��رك��ز  

ت��دري��ب طلبة  م��ن ال���ض��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 

اجل���ام���ع���ة م���ن ال��ت��خ�����ض�����ض��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة 

وت���دع���ي���م اجل���ان���ب ال���ن���ظ���ري ب��اجل��ان��ب 

واإك�ضابهم  الطلبة  ق��درات  وبناء  العملي 

امل����ه����ارات ال����لزم����ة ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م م��ن 

متكينهم  وب��ال��ت��ايل  العمل  ���ض��وق  دخ���ول 

. اقت�ضاديا 

ت��ق��دم��ه  ال������ذي  ال����دع����م  م�������ض���ريا اىل 

اجلامعة للطلبة من خلل �ضندوق دعم 

لتنفيذ  والبتكارية  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك��ار 

امل�ضابقات  وامل�ضاركة يف  الريادية  الأفكار 

امل��ح��ل��ي��ة وال����دول����ي����ة ل��ت��ع��زي��ز اح��ت��ك��اك 

ال��ط��ل��ب��ة م���ع ن��ظ��رائ��ه��م يف اجل��ام��ع��ات 

امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة واإك�����ض��اب��ه��م م��زي��دا 

واإق��ام��ة  ال��ف��رق  وت�ضكيل  اخل���ربات،  م��ن 

م�ضاركة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  العلمية  ال���ن���وادي 

ال��ط��ل��ب��ة يف امل�����ض��اب��ق��ات وط���رح امل�����ض��اري��ع 

القابلة للتطبيق. الريادية  والأفكار 

من جانبه اأ�ضاد العميد املهند�ص اأمين 

ال��ب��ط��ران ب��امل�����ض��ت��وى امل��رت��ف��ع وامل��ه��ارات 

ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ط��ل��ب��ة وخ��ري��ج��ي ج��ام��ع��ة 

ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف ال��ت��خ�����ض�����ض��ات 

التطبيقية. و  التقنية 

واأك�������د ال����ب����ط����ران ا����ض���ت���ع���داد امل���رك���ز 

ل��ت��دري��ب ال��ط��ل��ب��ة وت���ب���ادل اخل����ربات يف 

العلمي  وال��ب��ح��ث  امل��رك��ز  ���ض��رك��ات  ك��اف��ة 

امل�������ض���رك وخ���ا����ض���ة يف جم����ال ال���ذك���اء 

ال�ضطناعي واأمن املعلومات واملعلومات 

ال�ضخمة.

 الغذاء والدواء تفحص 187 ألف عينة 
غذائية ودوائية

االنباط- عامن

 تعامل املخت�ضون يف خمتربات املوؤ�ض�ضة العامة 

للغذاء والدواء مع 187 األف عينة غذائية ودوائية 

وم�ضتلزمات طبية خلل الن�ضف الأول من العام 

احلايل.

وقال مدير عام املوؤ�ض�ضة الدكتور نزار مهيدات، 

يف بيان ام�ص الثنني، اإن جهود املوؤ�ض�ضة النوعية 

م�ضتمرة يف بناء نظام جودة خمربي من�ضجم مع 

الدولية  القيا�ضية  املوا�ضفة  ومعايري  متطلبات 

�ضلمة  �ضمان  يكفل  17025:2017” ومبا  “اآيزو 
ال���غ���ذاء وم��اأم��ون��ي��ة وف��اع��ل��ي��ة ال�����دواء م���ن خ��لل 

ات��خ��اذ  يف  عليها  يعتمد  م��وث��وق��ة  ن��ت��ائ��ج  اإ����ض���دار 

القرارات والإجراءات.

واأ����ض���اف، اأن���ه ي��ج��ري دورًي����ا جت��دي��د وتو�ضيع 

الوطني  امل�ضتويني  ع��ل��ى  للفحو�ضات  الع��ت��م��اد 

الوطنية املعرف  وال��ع��امل��ي م��ن وح���دة الع��ت��م��اد 

بها من املنظمة العاملية للعتماد ومبا يعزز دقة 

املوؤ�ض�ضة  عن  ال�ضادرة  املخربية  التقارير  وج��ودة 

ع��ن ط��ري��ق امل�����ض��ارك��ة ال���دوري���ة ب��ربام��ج ال��ك��ف��اءة 

املخربية وفح�ص عينات مرجعية وعينات �ضبط 

جودة متكررة وبرامج مراقبة دورية من قبل ق�ضم 

اجلودة.

واحل����ب����وب  وم���ن���ت���ج���ات���ه  احل���ل���ي���ب  اأن  ي����ذك����ر 

والبقوليات ت�ضدرت قائمة العينات الأكرث حتليل 

يف خمترب الغذاء، وذلك بن�ضبة 21 باملئة و19باملئة 

على التوايل من اإجمايل العينات ال��واردة ملخترب 

الغذاء.

 ورشة توعوية حول أهمية دور 
وواجبات األمن العام في إربد

االنباط- إربد

 نظم مركز �ضباب البوي�ضة التابع ملديرية �ضباب 

اإرب��د ام�ص، ور�ضة عمل توعوية حول “اأهمية دور 

وواجبات الأمن العام”، وذلك بح�ضور 25 م�ضاركا 

من اأع�ضاء املركز. و�ضلط امللزم ثاين حمزة ذيابات 

ال�ضوء على واجبات الأمن العام الهامة يف حماية 

املهام  مبينا  واملمتلكات،  املجتمع  وا���ض��ت��ق��رار  اأم���ن 

املوكلة لأف��راد الأم��ن العام بكل ق�ضم من الأق�ضام، 

بالعمليات  املحيطة  الظروف  التعامل مع  وكيفية 

ال�����ض��اح��ة. كما تطرق  الأم��ن��ي��ة وامل�����ض��ت��ج��دات على 

ال�ضاحلة  امل��واط��ن��ة  مفهوم  ع��ن  للحديث  ذي��اب��ات 

وح���ق���وق وواج����ب����ات امل����واط����ن، وع����ن دور ال�����ض��ب��اب 

وعن  الكراهية،  التطرف وخطاب  نبذ  الأردين يف 

العام يف  الأم��ن  لأف���راد  املواطنني  اأهمية م�ضاعدة 

حفظ الأمن وال�ضتقرار داخل املجتمعات املحلية. 

وقال رئي�ص املركز حممد النمريات اإن هذه الور�ص 

تهدف اإىل زيادة الوعي عند ال�ضباب بالأدوار املناطة 

ال�ضباب  لت�ضجيع  ت��اأت��ي  كما  ال��ع��ام،  الأم���ن  بجهاز 

وتعزيز دوره��م يف احلماية املجتمعية، م�ضريا اإىل 

اأن املركز ب�ضدد عقد دورة اأ�ضدقاء �ضرطة بالتعاون 

م��ع م��رك��ز اأم���ن امل��دي��ن��ة، وذل���ك لإك�����ض��اب ال�ضباب 

املحافظة  �ضاأنها  م��ن  وج��دي��دة  خمتلفة  م��ه��ارات 

عدد  الور�ضة  يف  املجتمعية.و�ضارك  ال�ضلمة  على 

من اأبناء بلدة البوي�ضة الذين تفاعلوا مع الور�ضة 

وال�ضتف�ضارات  الأ�ضئلة  العديد من  وقاموا بطرح 

التي اأجاب عنها امللزم ذيابات.

 النخبة-elite تبين حدود االمان في العالقات االنسانية 

 معان: إطالق مشروع التربية 
والمعلوماتية اإلعالمية 

االنباط- معان

اأطلقت هيئة �ضباب كلنا الأردن يف معان ام�ص 

الثنني، م�ضروع الربية الإعلمية واملعلوماتية، 

اأح����د م�����ض��اري��ع ���ض��ن��دوق امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

للتنمية يف دورته الثالثة.

ال�ضباب  ق�����درات  ب��ن��اء  اإىل  امل�����ض��روع  وي���ه���دف 

النقدية للمحتوى الإعلمي على مواقع ال�ضبكات 

الجتماعية.

وقال من�ضق الهيئة يف معان، اأحمد اجلرادين 

اإن فكرة امل�ضروع  لوكالة الأنباء الأردنية )ب��را(، 

تقوم على تعزيز قيم املواطنة الرقمية، وحماربة 

الإ�ضاعة والتزييف، والت�ضدي خلطاب الكراهية، 

خ�ضو�ضا على من�ضات التوا�ضل الجتماعي، من 

خلل امتلك املهارات اللزمة والقدرة على نقد 

وتقييم الأخبار واحلد من انت�ضار املغلوط منها.

واأ�ضاف ان امل�ضروع يهدف اإىل تزويد ال�ضباب 

ال�ضور  م��ن  التحقق  جم��ال  يف  الفنية  ب��امل��ه��ارات 

و�ضائل  ع��ل��ى  الت�ضليل  وك�����ض��ف  وال��ف��ي��دي��وه��ات، 

الإع�����لم والت�����ض��ال ال��رق��م��ي واأم����ن امل��ع��ل��وم��ات، 

وتعزيز قدرات ال�ضباب يف امل�ضاركة باإنتاج حمتوى 

ويرتكز  والتعددية  الت�ضامح  قيم  يخدم  اإعلميا 

ع��ل��ى ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة اجل��ام��ع��ة وق��ي��م ال��دول��ة 

الأردنية.

وبني اأن امل�ضروع ي�ضتهدف ال�ضباب �ضمن الفئة 

تزويدهم  بهدف  عاما،   )30  -  18( من  العمرية 

بالقدرات واملهارات يف جمال التعامل مع و�ضائل 

الإع��������لم احل���دي���ث���ة وال���ت���ح���ق���ق م����ن امل��ع��ل��وم��ات 

والر�ضائل الإعلمية قبل تداولها، م�ضريا اإىل اأن 

�ضباب  اليوم يف مقر هيئة  ب��داأت  التدريب  اأعمال 

كلنا الأردن يف حمافظة معان، وت�ضتمر ملدة ثلثة 

اأيام مب�ضاركة ع�ضرات ال�ضباب من كل اجلن�ضني.

مذكرة تفاهم مشتركة بين البلقاء التطبيقية والمركز االردني للتصميم والتطوير
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كاأي مواطن اردين يحق يل ان اتابع واتق�صى عن اي خرب مهم يردين.. ومن طبعي 

انني احاول جهدي يف البحث عن ا�صا�س و�صحة اخلرب.. اكان من الأخبار التي تروق 

يل.. ام من تلك التي تعاك�صني..

ولن الف�صاء اللكرتوين ا�صبح لال�صف يعج بالخبار.. والكثري منها منقو�س غري 

كامل كما هو احلال للبع�س حني يتناولون مقايل هذا..

فان الن�صان ي�صبح على طريف نقي�س.. اإما ان ي�صت�صلم ملا ي�صله ويقتنع به وينقله 

لغريه كما هو.. او انه يحاول ما ا�صتطاع الوقوف على �صحته قبل اعادة ن�صره..

الطريق  فان  الكثريين..  هاج�س  ا�صبح  الخباري  وال�صبق  العجابات  ح�صد  ولن 

الول هو املَُتبع يف غالِب الأحيان..

اعلم بان الكثريين لن يعجبهم ما �صاأطرح.. ولكن هذا اجتهادي.. وكم امتنى على 

كل من ل يوافقني ان يجتهد ويبحث عن املعلومة الدقيقة ويهديني اياها..

ملف الطاقة والرثوات املعدنية ملف غام�س و�صائك ومزعج..

مزعج للطرح.. ومزعج لالإجابة.. وهناك من يقول عنه ع�س الدبابري..

نعم انه كذلك.. لن املبالغ التي نتحدث عنها كبرية..

يف املجال�س وعلى �صفحات التوا�صل الجتناعي.. يقول وين�صر الكثريون ان الردن 

لكي  الرادة  ميتلك  ل  الردن  ب��ان  وي�صيفون  الطبيعية..  وال���رثوات  بالكنوز  ي��زخ��ر 

وين�صرون  ار�صه..  حتت  هو  ما  على  �صيادته  وتلغي  تقيده  قيود  فهناك  ي�صتخرجها.. 

اي�صا.. ان ال�صوء الأخ�صر مل ُيعطى بعد لكي ن�صتفيد مما منلك..

واذا ما ا�صفنا اىل هذه املقولة التفاقيات التي ابرمها الردن للح�صول على الغاز او 

مو�صوع العطارات.. وما يقال عنها من اإذعان.. لهَو م�صيبة اخرى..

ول نن�صى يف معر�س احلديث م�صيبة امل�صائب.. ال وهي معادلة ت�صعرية امل�صتقات 

بال�صا�س  انها  او هناك من يذهب اىل فر�صية  التي هي كما يقال طال�صم..  النفطية 

طعام..  وتناول  اللجنة..  لع�صاء  �صمر  جل�صة  هو  عمله  يتم  ما  وكل  م��وج��ودة..  غري 

وو�صع ال�صعر املطلوب او املفرو�س عليهم..

ال��ذوات  من  جمموعة  برفقة  ام�س  ي��وم  ت�صرفت  الم���ور..  حقيقة  على  اأق��ف  ولكي 

من ملتقى النخبة-elite.. بزيارة اىل وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.. حيث التقينا 

معايل الوزير د. �صالح اخلراب�صة..

كافة  معاليه  ا�صتعر�س  املتوا�صلني..  والنقا�س  ال�صرح  من  ون�صف  �صاعتني  وخالل 

هي  النفطية..  امل�صتقات  ت�صعري  فمعادلة  الردن��ي��ني..  وت���وؤرق  ت��وؤرق��ن��ي  ال��ت��ي  امللفات 

معادلة معلنة.. تبداأ من احت�صاب ثمن البرتول البرتول يف مكان الت�صدير )املن�صاأ(.. 

اجرة  اىل  بال�صافة  و�صمانات..  وتاأمني  بحري  �صحن  من  الكلف  كافة  اليها  ي�صاف 

اليها  م�صاف  ال��وق��ود..  حمطات  اىل  النقل  ثم  وم��ن  التخزين  اىل  امليناء  يف  التفريغ 

ن�صبة ربح املحطات..

ومل اتفاجاأ حني قال معاليه.. لقد قلت على تلفزيون اململكة.. باننا يجب ان نرفع 

لننا  وذلك  احلايل..  العاملي  ال�صعر  مع  متوافقة  ت�صبح  لكي  النفطية  امل�صتقات  ا�صعار 

املا�صية.. الفرتة  بتثبيته  قمنا 

ارتفاع لكي ن�صل  اننا نحتاج عدة رفعات.. مع افرتا�س تثبيت �صعره عامليا دون  اي 

احلكومة  “اإن  اىل  يتغري  املعنى  جعل  احلديث..  يف  التحوير  ولكن  ال�صعر..  نف�س  اىل 

ولال�صف  لننا  وذل��ك  عامليا”..  البرتول  �صعر  رفع  يتم  مل  لو  حتى  ال�صعار..  �صرتفع 

ال�صديد ا�صبحنا حمرتفني يف قولبة احلديث واجتزاء ما نريد منه..

وان  التحكيم..  جهات  بيد  الم��ر  ان  معاليه  اف��اد  فقد  ال��ع��ط��ارات..  مو�صوع  وع��ن 

الردن ما�س يف اي طريق تعدل م�صار التفافية لالف�صل او حتى ف�صخها..

الردنية  الي��ادي  فان  اجلفر..  منطقة  يف  النفط  وا�صتخراج  التنقيب  مو�صوع  اما 

واحلفارات الوطنية.. هي التي تعمل.. وان �صاء اهلل �صتكون النتائج مب�صرة وايجابية.. 

و�صتنعك�س اي نتائج ايجابية على املواطن..

مل يغب عن معاليه اي�صاح ان البئر الواحد من النفط بالعادة ينتج مئات الرباميل 

اآبار  انتاج جمموعة حقول  املجال.. هو  املعروفة يف هذا  الدول  تنتجه  ما  وان  يوميا.. 

من النفط..

فكم من من�صور خرج ليتهكم على خرب ا�صتخراج النفط من البار التي مت الك�صف 

عنها.. لنها تتحدث عن مئات الرباميل..

معاليه  يخف  فلم  الكهربائية..  الطاقة  من  احتياجاتنا  عف  �صِ توليد  مو�صوع  اما 

هو  توليده  يتم  ما  ان  حيث  منقو�صة..  املعلومة  ه��ذه  ب��ان  ق��ال  وامن��ا  املعلومة..  ه��ذه 

م�صاوي تقريبا لحتياجاتنا يف اوقات الذروة.. ل بل اننا يف بع�س الحيان نحتاج لكرث 

مما ننتج..

ولكن اذا ما نظرنا اىل منحنى ال�صتهالك مقارنة بالنتاج.. جند ان يف فرتة النهار 

والنهار الباكر.. نولد طاقة ت�صل اىل �صعف احتياجاتنا..

عن  الفائ�س  من  ال�صتفادة  على  املواطنني  لت�صجيع  حكومي..  توجه  هناك  لذلك 

ا�صعار  فتكون  ب��ال��وق��ت..  مربوطة  ال�صتهالك  ل�صرائح  تعديل  خ��الل  م��ن  احل��اج��ة.. 

الكهرباء اقل بكثري يف فرتة ال�صباح مثال..

واما مو�صوع الطاقة البديلة.. فان معاليه ذكر بان التعامل الدارج هو كيلو مقابل 

ويف  الليل..  يف  ي�صرتده  واط..  بكيلو  نهارا  ال�صبكة  ي��زود  حني  امل��واط��ن  ان  اي  كيلو.. 

نهاية ال�صهر يتم احت�صاب الفرق..

واذا ما علمنا ان تكلفة الكيلو واط ليال على احلكومة تقرتب من 10 قرو�س.. ويف 

 10 ب�صعر  واط  الكيلو  املواطن  من  احلكومة  تاأخذ  ان  ميكن  فال  ذل��ك..  ن�صف  النهار 

قرو�س وهي عندها فائ�س ا�صال يف فرتة النهار..

عادلة..  جل�صة  عقله  مع  يجل�س  ان  من�صف  كل  على  امتنى  ولكن  يطول..  احلديث 

ويناق�س املو�صوع مع نف�صه ب�صكل �صحيح.. بعيد عن كل معاين ال�صوداوية واملوؤامرات..

لالعالم  فاعل  ب��دور  نطالب  غيور  اردين  وكل  بانني  الر�صيدة..  حلكومتنا  واق��ول 

ال�صفاف.. املهني 

كم امتنى ان ا�صمع خطابا حكوميا قويا مقنعا على و�صائل العالم كافة.. وان يتم 

ويحدث  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عرب  تداوله  ويتم  �صحيح..  غري  خرب  اي  نفي 

�صلبيا.. اثرا 

ويف اخلتام.. �صكرا معايل د. �صالح اخلراب�صة.. الرجل الوطني املهني الوا�صح..

محمود الدباس

التخبط وملفات الفساد 
الشائكة في وزارة الطاقة..

الثالثاء  28 / 6 / 2022 

 إدارية النواب تحيل ملف تعيينات في الغذاء والدواء لمكافحة الفساد

االنباط – سايل الصبيحات

جن����ح����ت امل���ن���ظ���م���ة ال����ع����رب����ي����ة حل���م���اي���ة 

 2021 ع��ام  ال��زراع��ة  برامج  �صمن  الطبيعة 

مع  بالتعاون  اخل�����ص��راء  القافلة  وب��رن��ام��ج 

���ص��غ��ار امل���زارع���ني وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 

34ر151  بزراعة  الأردن  يف  متعددة  مناطق 

ال���ف  ���ص��ج��رة م��ث��م��رة وح��رج��ي��ة ع��ل��ى 3697 

يعيلون  م��زارع��اً،   9،057 منها  �صتفاد  دومن��ا 

46،391 فرداً من خالل 338 ن�صاطا زراعيا 

مب�صاعدة 8317 متطوعا .

وج�����اء ب���رن���ام���ج امل���ل���ي���ون ����ص���ج���رة ال���ذي 

املنظمة رداً على اقتالع الحتالل  اأطلقته  

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ث��الث��ة م��الي��ني ���ص��ج��رة ع��ام 

الفل�صطيني  ال�صعب  �صيادة  ولتعزيز   2000

وحماية  ارا���ص��ه  على  وتثبيتة  غ��ذائ��ه  على 

ب�����ص��ات��ي��ن��ه  م��ن امل�����ص��ادرة وم��ن��ع اي ذري��ع��ة 

ب��ح��ج��ة ان ه���ذه الأرا����ص���ي م��ه��ج��ورة وغ��ري 

م�����ص��ت��ف��اد م��ن��ه��ا ح��ي��ث مت��ك��ن��ت امل��ن��ظ��م��ة من 

زراع����ة ن��ح��و 2.6 م��ل��ي��ون ���ص��ج��رة يف ك��ام��ل 

الرا������ص�����ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة امل���ح���ت���ل���ة، ع��ل��ى 

 30123 ل�����ص��ال��ح  دومن����ا   131996 م�����ص��اح��ة 

مزارعاً يعيلون 221327 فرداً.

وتعنى املنظمة العربية حلماية الطبيعة 

بحماية املوارد الطبيعية يف ظل ما تواجهه 

م��ن حت��دي��ات واأخ��ط��ار م��ت��زاي��دة خا�صة ما 

واحل���روب  لل�صراعات  نتيجة  ل��ه  تتعر�س 

والحتالل حيث مت العالن تاأ�صي�صها  عام 

امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود  امل�صاهمة  ب��ه��دف   2003

حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 

ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة 

املعينة  لتحقيق غاياتها واهدافها .

برنامج  برامج هي  اربعة  املنظمة  وتنفذ 

وب��رن��ام��ج  الأردن  يف  اخل�������ص���راء  ال��ق��اف��ل��ة 

امل���ل���ي���ون ����ص���ج���رة يف ف��ل�����ص��ط��ني وب���رن���ام���ج 

ال�������ص���ي���ادة ع���ل���ى ال����غ����ذاء م����ن خ�����الل ط���رح 

الطبيعة  حل��م��اي��ة  ال��ن��ظ��رال��ع��رب��ي��ة  وج��ه��ة 

يف امل��ن��ظ��م��ات واجل���ه���ات وامل��ن��اب��ر ال��دول��ي��ة 

والق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة وب��رن��ام��ج ل��و تعرف 

وه���و ت���وع���وي ب�����ص��ك��ل اأ���ص��ا���ص��ي يف امل���دار����س 

واجلامعات . 

وت��ت��م��ث��ل اه����داف امل��ن��ظ��م��ة يف امل�����ص��اه��م��ة 

البيئية  ال��ن��ظ��م  وا���ص��ت��دام��ة  ت��اأه��ي��ل  ب��اإع��ادة 

العربية  املناطق  يف  وال��غ��ذائ��ي��ة  وال��زراع��ي��ة 

�صيما  ل  وال���ن���زاع���ات  ب���احل���روب  امل���ت���اأث���رة 

���ص��ي��اغ��ة  يف  وال���ت���اأث���ري  وف��ل�����ص��ط��ني  الأردن 

وت��ط��ب��ي��ق ال�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��زراع��ي��ة 

والدولية  والإقليمية  الوطنية  والغذائية 

�صمن �صراكات موؤ�ص�صية فاعلة .

جهود  حت��ري��ك  اىل  املنظمة  ت��ه��دف  كما 

للقيام  واجلماعية  الفردية  املدين  املجتمع 

الطبيعة  ح��م��اي��ة  ق�����ص��اي��ا  دع���م  يف  ب�����دوره 

وال�������ص���ي���ادة ع��ل��ى ال����غ����ذاء وب���ن���اء ق��درات��ه��ا 

وحت��ق��ي��ق  ر���ص��ال��ت��ه��ا  اأداء  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

اإىل  روؤيتها وتاأمني الدعم الالزم للو�صول 

امل�صتدامة. املوؤ�ص�صة 

ا�صت�صاري  ومنحت املنظمة اعتماد مركز 

والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  يف  خا�س 

يف المم املتحدة ومركز ااملراقب يف برنامج 

الأمم املتحدة للبيئة .

االنباط- عامن

 قررت اللجنة الإدارية النيابية، حتويل ملف 

العامة  املوؤ�ص�صة  يف  الأخ��رية  الإداري���ة  التعيينات 

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  اإىل  وال�����دواء  ل��ل��غ��ذاء 

الف�صاد.

ج����اء ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع ع��ق��دت��ه ال��ل��ج��ن��ة 

الطراونة،  علي  النائب  برئا�صة  الث��ن��ني،  ام�س 

اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ال�����ص��ح��ة  وزي���ر  وب��ح�����ص��ور 

موؤ�ص�صة الغذاء والدواء الدكتور فرا�س الهواري، 

وم��دي��ر ع��ام املوؤ�ص�صة ن��زار م��ه��ي��دات، ج��رى فيه 

ب��ح��ث م��ل��ف ال��ت�����ص��ك��ي��الت الإداري�������ة الأخ�����رية يف 

املوؤ�ص�صة.

العديد من  للجنة  ورد  اإن��ه  ال��ط��راون��ة  وق��ال 

ال�صكاوى حول خمالفات اأثناء اإجراء الت�صكيالت 

الإداري��ة يف املوؤ�ص�صة، ف�صال عن تعيني عدد من 

���ص��راء اخل��دم��ات، م��ا ي�صكل  امل��وظ��ف��ني على بند 

خمالفة لنظام اخلدمة املدنية.

م��ن جهتهم، ت�����ص��اءل ال��ن��واب: ع��ب��داهلل ع��واد 

واح��م��د ال��ق��ط��اون��ة وت��ي�����ص��ري ك��ري�����ص��ان وحممد 

ال�صطناوي وفرا�س الق�صاة وهايل عيا�س وناجح 

العدوان ويزن �صديفات وحممد املرايات وحممد 

الفرجات  وحممود  الذنبيات  وغ��ازي  ال��ه��اللت 

وح���اب�������س ال�����ص��ب��ي��ب، ع���ن اأ����ص�������س واآل����ي����ة تعيني 

التي  املخالفات  عن  ف�صال  ب�املوؤ�ص�صة،  املوظفني 

فيها،  الأخ���رية  الت�صكيالت  اإج���راء  اأث��ن��اء  وقعت 

الدور  اأهمية  اإىل  نف�صه  الوقت  اأ�صاروا يف  لكنهم 

املحافظة على �صحة  املوؤ�ص�صة يف  به  ال��ذي تقوم 

و�صالمة الغذاء والدواء لالأردنيني.

من جانبه، ثمن مهيدات الدور الرقابي الذي 

الدولة،  موؤ�ص�صات  على  النواب  جمل�س  به  يقوم 

ال��غ��ذاء  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات مب��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 

القانونية من خالل  اأطرها  وال��دواء جرت عرب 

دي���وان اخل��دم��ة امل��دي��ن��ة ودائ����رة امل��وازن��ة العامة 

املوؤ�ص�صة،  املالية، وعرب جلنة خمت�صة يف  ووزارة 

م�صريا اإىل اأنه جرى تعيني بدل جمازين، حيث 

اأن هناك 149 موظفا جمازا.

مكاتب  م��وظ��ف��ني يف  تعيني  اأن���ه مت  واأو����ص���ح 

مكتبا يف خمتلف   16 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  امل��وؤ���ص�����ص��ة، 

اخل��دم��ات  ���ص��راء  ن��ظ��ام  ع��رب  اململكة،  حمافظات 

ال�صهر  عملهم  م��دة  وتنتهي  فقط،  اأ�صهر   6 مل��دة 

نق�س  م��ن  تعاين  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  لفتا  املقبل، 

حاد يف موظفيها.

امل��وؤ���ص�����ص��ة،  يف  “ال�صريفر”  ت��ع��ط��ل  وح�����ول 

الفني،  العطل  اإ���ص��الح  ج��رى  اأن���ه  ب��ني مهيدات 

لكل   )BACK UP( ه���ن���اك  اأن  م��و���ص��ح��ا 

امل��ع��ل��وم��ات امل��ح��ف��وظ��ة ع��ل��ى ال�����ص��ريف��ر يف وزارة 

الريادة والقت�صاد الرقمي.

 ضمن برنامج شجرة ردا على االحتالل ٠٠ »العربية لحماية 
الطبيعة« تزرع 151،534 شجرة ب2٠21

 البريد األردني يطرح إصدارًا 
جديدًا من الطوابع التذكارية

االنباط- عامن

اإ������ص�����داراً  الأردين  ال����ربي����د  ط�����رح   

ج��دي��داً م��ن ال��ط��واب��ع ال��ت��ذك��اري��ة لعام 

من  اع���ت���ب���اراً  ل��ل��ج��م��ه��ور  ل��ل��ب��ي��ع   2022

�صباح اليوم الثالثاء .

وق������ال ال���ن���اط���ق الإع�����الم�����ي ب��ا���ص��م 

بيان  يف  ال��ع��زة  زه���ري  الأردين  ال��ربي��د 

ال����ذي  الإ������ص�����دار  اإن  الث����ن����ني،  ام�������س 

ال�صياحة  عا�صمة  )مادبا  عنوان  حمل 

العربية( يتكون من : 6 طوابع وبطاقة 

حتتوي  واح��دة  كل  �صيتات  �صكل  على   ،

على 10 طوابع وقيمة كل فئة منها 40 

50 قر�صا  البطاقة فقيمتها  اما   ، قر�صا 

 2.90 ل��الإ���ص��دار  الجمالية  والقيمة   ،

دينار.

الول  ال���ي���وم  م��غ��ل��ف  اأن  اىل  واأ����ص���ار 

ل���الإ����ص���دار ي��ت��ك��ون م���ن 4 م��غ��ل��ف��ات مت 

والبطاقة  مغلف،  على  طابعني  ل�صق 

ع��ل��ى م��غ��ل��ف م��ن��ف��رد ، وب���ذل���ك ت��ك��ون 

قيمة جمموعة املغلفات بدون الطوابع 

مع  املغلفات  جمموعة  وقيمة  دينارين 

الطوابع املل�صقة 4.9 دينار.

الراغبني  باإمكان  اأن  ال��ع��زة  واأو���ص��ح 

احل�����ص��ول ع��ل��ى ه���ذه ال��ط��واب��ع وامل����واد 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا م��راج��ع��ة ق�����ص��م ال��ط��واب��ع 

يف م��ب��ن��ى ����ص���رك���ة ال����ربي����د ال���ك���ائ���ن يف 

امل����ق����اب����ل����ني ب����ج����ان����ب م���ب���ن���ى الإذاع���������ة 

طوابع  توفر  اىل  م�صريا  والتلفزيون، 

يف  العا�صمة  مديرية  يف  ال���ص��دار  ه��ذا 

بريد  مكتب  التالية:  الربيدية  املكاتب 

ج��ب��ل ع���م���ان، م��ك��ت��ب ب��ري��د ال��ل��وي��ب��دة، 

بريد  مكتب  البلد،  و�صط  بريد  مكتب 

ال��ع��ب��ديل، ويف  ب��ري��د  م���ول، مكتب  مكة 

ومديرية  املركزي،  اإربد  بريد  مديرية 

، وم��دي��ري��ة بريد  امل��رك��زي  بريد م��اأدب��ا 

العقبة املركزي ، ومديرية بريد جر�س 

املركزي .

ار الماضي قها ديوان المحاسبة خالل أيَّ  الجازي: 12 استيضاحًا وثَّ
االنباط- عامن

ع����ق����د ال����ف����ري����ق امل����ك����لَّ����ف مب���راج���ع���ة 

���ق���ة ل����دى دي����وان  ال���ص��ت��ي�����ص��اح��ات امل���وثَّ

امل��ح��ا���ص��ب��ة اج���ت���م���اع���اً، ام�������س الث���ن���ني، 

برئا�صة وزير دولة ل�صوؤون رئا�صة الوزراء 

ال��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م اجل�����ازي، وب��ح�����ص��ور 

اللَّطيف  عبد  ال���وزراء  رئا�صة  ع��ام  اأم��ني 

��ج��داوي، واأم��ني ع��ام دي��وان املحا�صبة  ال��نَّ

املجايل. اإبراهيم 

ون��اق�����س ال���ف���ري���ق، خ����الل الج��ت��م��اع، 

خالل  ر�صدها  متَّ  ال��ت��ي  ال�صتي�صاحات 

بح�صب  ع��دده��ا  وبلغ  امل��ا���ص��ي،  ���ار  اأيَّ �صهر 

اجلازي 12 ا�صتي�صاحاً، ومتَّ اتِّخاذ جميع 

زمة لت�صويبها. الالَّ الإجراءات 

ال�صتي�صاحات  اأنَّ  اإىل  اجل��ازي  ولفت 

منها  اأيٍّ  اإح���ال���ة  ت�����ص��ت��دِع  مل  امل���ر����ص���ودة 

ال��ف�����ص��اد  ���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة  ال���نَّ اإىل ه��ي��ئ��ة 

��ة  غ��ال��ب��يَّ اأنَّ  ����داً  م����وؤكِّ ال���ق�������ص���اء،  اإىل  اأو 

ماليَّة  خمالفات  نت  ت�صمَّ ال�صتي�صاحات 

واإداريَّة وفنيَّة.

ال���ص��ت��ي�����ص��اح��ات  ب��ع�����س  اأنَّ  وك�������ص���ف 

نت �صرف نفقات ومكافاآت وحوافز  ت�صمَّ

حت�صيل  عن  والتَّغا�صي  خمالف،  ب�صكل 

��ات ل�����ص��ال��ح اخل���زي���ن���ة، وع���دم  م�����ص��ت��ح��قَّ

املبالغ  م��ع  ��ة  ف��رتيَّ ال��دَّ الأر����ص���دة  تطابق 

اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ف��ع��ل��ي،  ب�صكل  امل��ت��واف��رة 

فني. جتاوزات اإداريَّة تتعلَّق ب�صوؤون املوظَّ

ك��م��ا ب����نيَّ اجل�����ازي وج�����ود ا���ص��ت��ي�����ص��اح 

على قطعة  اعتداء  بالتَّغا�صي عن  يتعلَّق 

وقد  الأردن،  وادي  ل�صلطة  تابعة  اأر����س 

��خ��اذ م��ا ي��ل��زم م��ن اإج����راءات لإزال���ة  متَّ اتِّ

ا�صتي�صاحات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الع��ت��داء، 

ت��ت��ع��لَّ��ق ب��اإح��ال��ة وا���ص��ت��الم ع��ط��اءات رغ��م 

ر  التاأخُّ قبيل  من  فنيَّة  خمالفات  وج��ود 

خم��ال��ف��ت��ه��ا  اأو  ت�����ص��ل��ي��م��ه��ا  م���واع���ي���د  يف 

للموا�صفات، اإىل جانب خمالفات اأخرى 

مملوكة  لعقارات  بلديَّات  ا�صتغالل  كعدم 

ا�صتثماريَّة  م�صاريع  ووج���ود  ل�صاحلها، 

�س خل�صائر تراكميَّة تتعرَّ واأن�صطة 

 المياه: ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك وجرش
االنباط- عامن

���ص��ل��ط��ة  وال���������ري/  امل����ي����اه  وزارة  ن���ف���ذت   

على  الع��ت��داءات  لإزال���ة  اأمنية  امل��ي��اه، حملة 

اخل��ط��وط ال��رئ��ي�����ص��ي��ة امل�����زودة مل��ي��اه ال�����ص��رب 

وال��ك��رك،  ج��ر���س  حمافظتي  يف  للمواطنني 

ت�صتخدم لتعبئة �صهاريج كبرية ومزارع.

ام�س  �صحفي،  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة،  وق��ال��ت 

الث���ن���ني، اإن احل��م��ل��ة ت���اأت���ي ���ص��م��ن اجل��ه��ود 

ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى م�صادر  امل��ت��وا���ص��ل��ة لإح��ك��ام 

اأنه  مو�صحة  اململكة،  مناطق  جميع  يف  املياه 

مت �صبط عملية حفر بئر خمالف يف جر�س 

البئر  ردم  وج��رى  ال��دي��ك،  ع��ني  منطقة   –
وعمل ال�صبط الالزم.

ع���دة  ���ص��ب��ط  ال����ك����رك مت  ويف حم���اف���ظ���ة 

خطوط  على  خمتلفة  مناطق  يف  اع��ت��داءات 

ناقلة رئي�صية لتعبئة �صهاريج كبرية وتزويد 

مزارع، حيث مت �صبط 5 اعتداءات على خط 

حمطة  باجتاه  ال�صلطاين  حمطة  من  ناقل 

الرئي�صية  امل�صادر  اإح��دى  تعد  التي  الغوير 

و�صبط  ���ص��ه��اري��ج،  لتعبئة  ال��ك��رك  ملحافظة 

الفج لتعبئة  الناقل يف  اعتداءات على اخلط 

�صهاريج، وكذلك �صبط 5 اعتداءات على بئر 

خم��رج  وت��رك��ي��ب  م���زارع  ل��ت��زوي��د  ال�صلطاين 

خ��الل  ال��ك��ب��رية  ال�����ص��ه��اري��ج  لتعبئة  ل��ل��م��ي��اه 

دقائق م��ع��دودة، ومت اإزال��ة ه��ذه الع��ت��داءات 

واإعداد ال�صبوطات اخلا�صة بالواقعة.

معها،  التعاون  اجلميع  ال��وزارة  ونا�صدت 

وال��ت��ك��ات��ف يف م��ث��ل ه����ذه ال���ظ���روف امل��ائ��ي��ة 

والإبالغ عن  بواجباتها،  الوفاء  لتتمكن من 

املوحد  ال�صكاوى  م��رك��ز  ع��رب  اع��ت��داءات  اأي��ة 

117116 وعرب جميع الو�صائل املتاحة



الإقت�صادي
60

االنباط – عامن 

وقع يف وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل �أم�س 

لإط���اق  زي���ن  �شركة  م��ع  �تفاقية  على  �لث��ن��ن، 

مبادر�ت تنموية ريادية �شتعمل على توفري ما ل 

يقل عن 52 فر�شة عمل جديدة لل�شباب و�ل�شابات 

وذل��ك  �ململكة،  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  �لأردين 

يف �طار �ملبادر�ت �لتنموية �لتي تتبناها ومتولها 

�لوز�رة.

وبح�شب بيان للوز�رة �ليوم �لثنن، تت�شمن 

�لت���ف���اق���ي���ة �إن�������ش���اء 4 م���ر�ك���ز �ت�������ش���ال ج���دي���دة، 

ت�شت�شيفها موؤ�ش�شة �لتدريب �ملهني، منها مركز� 

�ت�شال يف مدينة �ل�شلط ولو�ء �لأغ��و�ر �جلنوبية 

كمرحلة �أوىل خ��ال �ل��ع��ام �حل���ايل، �إ���ش��اف��ة �ىل 

�إن�شاء مركزين �آخرين يف لو�ء �لكورة ومادبا خال 

�لعام �لقادم.

ووق���ع �لت��ف��اق��ي��ة وزي���ر �لتخطيط و�ل��ت��ع��اون 

�ل����دويل نا�شر �ل�����ش��ري��دة ووزي����ر �ل��ع��م��ل/ رئي�س 

نايف  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��دري��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 

�لأردن  زين  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  ��شتيتية 

فهد �جلا�شم.

وب��ن �ل��وزي��ر �ل�شريدة �أن ه��ذه �مل��ب��ادرة جاءت 

تنفيذ� للتوجيه �مللكي �ل�شامي للحكومة ب�شرورة 

مع  بال�شر�كة  �لعملية  و�مل��ب��ادر�ت  �خلطط  و�شع 

للم�شاهمة يف �حل��د من م�شكلة  �لقطاع �خلا�س 

�ل��ب��ط��ال��ة خ��ا���ش��ة ب���ن ف��ئ��ة �ل�����ش��ب��اب ب��اع��ت��ب��اره��ا 

ترجمة  �ملبادرة  هذه  معترب�  �لق�شوى،  �لولوية 

عملية وحقيقية لل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س.

و��شاف �ل�شريدة، �إنه و�شمن عملية �لتطوير 

��شتحد�ث  مت  فقد  ل��ل��وز�رة،  �مل�شتمر  و�لتح�شن 

�مل��ب��ادر�ت �لتنموية يف  وح��دة متخ�ش�شة بتمويل 

�ل��وز�رة لتنفيذ تدخات ريادية ونوعية ركيزتها 

منوها  بت�شارع  متتاز  و�ل��ت��ي  �ل��و�ع��دة  �لقطاعات 

وقدرتها على توفري فر�س �لعمل �مل�شتد�مة فيها.

كما تت�شمن �لتفاقية قيام موؤ�ش�شة �لتدريب 

مباين  �شمن  �لكافية  �مل�����ش��اح��ات  بتوفري  �ملهني 

مر�كز  لإن�شاء  �مل�شتهدفة  �ملحافظات  يف  �ملوؤ�ش�شة 

�لت�شال، يف حن تقوم �شركة زين ب��اإد�رة �ملر�كز 

وت��غ��ط��ي��ة رو�ت������ب �ل��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا، و���ش��م��ول��ه��م 

كل  �فتتاح  تاريخ  من  ب��دء�ً  �لجتماعي  بال�شمان 

مركز.

ب��دوره، �كد ��شتيتية �أن هذه �ملبادرة �لتنموية 

�لهامة و�لتي تاأتي بالتن�شيق مع وز�رة �لتخطيط 

و�لتعاون �لدويل وبال�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س 

�شتمكن ع����دد� م���ن �ل�����ش��ب��اب و�ب���ن���اء �مل��ح��اف��ظ��ات 

و�لل����وي����ة م���ن �ي���ج���اد ف���ر����س ع��م��ل م��ن��ا���ش��ب��ة يف 

م��ن��اط��ق��ه��م، وذل�����ك ���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ج��دي��دة 

ومتطورة من �شاأنها �ل�شهام يف �حلد من �لبطالة، 

�لتي ز�دت حدتها نتيجة تد�عيات جائحة كورونا.

من جانبه، �أكد �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة زين 

�إد�م��ة  على  �ل�شركة  حر�س  �جلا�شم  فهد  �لأردن 

�لعام  �لقطاع  موؤ�ش�شات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شر�كة 

من  �ملحلي  �ملجتمع  خلدمة  تكاملي  جهد  �شمن 

خ��ال م��ا ت��وف��ره م��ر�ك��ز �ت�شال زي��ن م��ن فر�س 

عمل لل�شباب يف حمافظاتهم.

على  للبناء  تاأتي  �لتفاقية  ه��ذه  �إن  و�أ���ش��اف، 

�لنجاح �لذي حتقق �شابقاً من خال مر�كز �ت�شال 

زين يف حمافظات جر�س وعجلون ومعان و�لبلقاء 

و�لتي مت �إن�شاوؤها يف �إطار �لتفاقية �لتي ُوقعت مع 

�فتتاحها  ع��ام 2018، و�لتي وف��رت منذ  �حلكومة 

فر�س عمل ل�شباب و�شابات �ملحافظات، ومنحتهم 

�لفر�شة لإتقان مهار�ت خدمات �لزبائن وخدمات 

�لدعم �لفني و�لتقني، ليكونو� مت�شلحن باملهار�ت 

�لازمة يف �ملجالت �لتي ت�شهد طلباً متز�يد�ً يف 

�شوق �لعمل.

�لتفاقية من جانب  توقيع  �أن  �جلا�شم  وبن 

لدعم  �ملتو��شلة  �ل�شركة  جهود  �شمن  ياأتي  زين 

�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي م���ن خ����ال ب���ر�م���ج وم���ب���ادر�ت 

م�����ش��ت��د�م��ة ت�����ش��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ات، حيث 

تركز �ل�شركة يف بر�جمها كافة على فئة �ل�شباب 

وحتر�س على متكينهم ب�شتى �لو�شائل وت�شخري 

كافة �لإمكانات لتحقيق هذه �لغاية.

االنباط – فرح موىس 

�لأردن  و�أورجن  �لأوروب���������ي  �لحت������اد  �فتتح  

�إطار م�شروع  �إربد” يف  �أورجن �لرقمية يف  “قرية 
�شنو�ت،  ث��اث  مدته  برنامج  �لبتكار(  )م�شاحة 

ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه ب��دع��م م���ن �لحت�����اد �لأوروب�������ي من 

�مل�شاريع  �أج��ل من��و  م��ن  “�لبتكار  برنامج  خ��ال 

ردن”، بح�شور م�شوؤولة  وفر�س �لعمل “�بتكار �لأ

ق�شم �لتجارة و�لقت�شاد و�لبنية �لتحتية يف بعثة 

�لحتاد �لأوروبي لدى �ململكة �لأردنية �لها�شمية، 

�لكربى،  �إرب��د  بلدية  رئي�س  ت��ول،  �شريبا  �ل�شيدة 

�إربد،  �لدكتور نبيل �لكوفحي، نائباً عن حمافظ 

م�شاعد �ملحافظ �ل�شيد ر�مي �لبدر، رئي�س جامعة 

عميد  م�شاد،  �إ���ش��ام  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �ل��ريم��وك، 

كلية �حلجاوي للهند�شة �لتكنولوجية يف جامعة 

مدير  �لعتوم،  موفق  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �ل��ريم��وك، 

�لوكالة �لفرن�شية للتنمية AFD، �ل�شيد لورنت 

دوري��ز، و�لرئي�س �لتنفيذي لأورجن �لأردن، تريي 

�لتنفيذين وممثلي  �مل����در�ء  م��اري��ن��ي، وع���دد م��ن 

و�شائل �لإعام.

وت���اأت���ي �ل��ق��ري��ة �جل���دي���دة يف �إرب�����د ����ش��ت��ك��م��اًل 

بعد  وذل��ك  �لبتكار”،  “م�شاحة  م�شروع  لرب�مج 

م��وؤخ��ر�ً  �لعقبة  يف  �لرقمية  �أورجن  ق��ري��ة  �ف��ت��ت��اح 

يف  �لرئي�شية  �ل��رق��م��ي��ة  للقرية  �م���ت���د�د�ً  ل��ت��ك��ون 

متكاملة  م�شاحة  منها  كل  توفر  حيث  �لعا�شمة، 

�لرقمية  �أورجن  ب��ر�م��ج  م��ن  جم��م��وع��ة  حتت�شن 

�ملجانية.

تت�شمن قرية �أورجن �لرقمية يف �إربد كًا من 

و�ل�شابات  �ل�شباب  متنح  �لتي  �لربجمة  �أكادميية 

مب�شتوى  تفاعلي  ت��دري��ب  م��ن  �ل�شتفادة  فر�شة 

عاملي على �أهم لغات �لربجمة و�ملهار�ت �ملطلوبة 

قطاع  �شركات  يف  عملياً  وت��دري��ب��اً  �لعمل  �شوق  يف 

“�لتدريب  ملفهوم  �ملعلومات، جت�شيد�ً  تكنولوجيا 

�لرقمي  �لت�شنيع  وخمترب  �لت�شغيل”،  �أج��ل  من 

�لت�شنيع  ت��ع��ّل��م خم��ت��ل��ف جم�����الت  ي��ت��ي��ح  �ل�����ذي 

�لرقمي و�لتدريب على معد�ته و�أجهزته، ف�شًا 

�لأعمال  منو  لت�شريع  ��ه  �مل��وجَّ �أورجن  برنامج  عن 

ي�شعى  BIG by Orange�لذي  �لريادية  

لدعم �لريادين يف م�شاريعهم �ملبتكرة. 

وخ������ال ح�������ش���وره �لف���ت���ت���اح، �أّك�������د �ل��رئ��ي�����س 

حر�س  ماريني،  تريي  �لأردن،  لأورجن  �لتنفيذي 

�ل�����ش��رك��ة ع��ل��ى ���ش��م��ول خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق �ململكة 

بالرب�مج �لرقمية �ملجانية �لتي من �شاأنها تعزيز 

فر�س �ل�شباب يف �شوق �لعمل وتزويدهم باملهار�ت 

�لازمة ودعم �ل�شركات �لريادية �لطموحة، خا�شة 

يف �ملحافظات ذ�ت �لكثافة �ل�شكانية �لعالية و�لتي 

متتاز بالطاقات �ل�شبابية مثل �إربد، مثّمناً �شر�كة 

�أورجن مع �لحتاد �لأوروبي ملو��شلة تنفيذ م�شروع 

“م�شاحة �لبتكار” �لذي يو�شع د�ئرة �مل�شتفيدين 
من �لتعليم �لرقمي وي�شهم يف متكينهم.

وبّن ماريني �أن �ل�شركة ت�شخر مو�ردها لزيادة 

�شوق  متطلبات  مع  يتنا�شب  مبا  �لت�شغيل  فر�س 

�لعمل مبختلف قطاعاته، ل �شيما تلك �لرقمية 

وك��ذل��ك  م��ل��ح��وظ،  ب�شكل  �أهميتها  ت��ت��ز�ي��د  �ل��ت��ي 

جمدية  م�شاريع  �إط��اق  من  �مل�شتفيدين  متكن 

�ملجتمعية،  و�لتنمية  �ل��رق��م��ي  �لق��ت�����ش��اد  ت��رف��د 

للم�شوؤولية  �أورجن  ��شرت�تيجية  �إط���ار  يف  وذل���ك 

بها  �لعمل  تو��شل  �ل��ت��ي  �ل�شمولية  �لجتماعية 

�نطاقاً من دورها كمزّود رقمي ر�ئد وم�شوؤول.

ووّجه ماريني جزيل �ل�شكر و�لتقدير لعطوفة 

�لدكتور نبيل �لكوفحي، رئي�س بلدية �إربد �لكربى، 

على م�شاركته يف روؤية �لتمكن �لتي تتبّناها �أورجن 

و�لحت��اد �لأوروب���ي، وجهوده يف ت�شهيل متطلبات 

تنفيذ م�شروع �لقرية �لرقمية يف �إربد مبا يخدم 

�ل�شباب  م��ه��ار�ت  م��ن  وي��ع��زز  وم��ا حولها  �ملنطقة 

و�ل�����ش��اب��ات يف �مل���ج���الت �لأك����ر ط��ل��ب��اً، لف��ت��اً �إىل 

�مل�شاريع �لعديدة و�ل�شر�كات �لتي تو��شل �ل�شركة 

تنفيذها يف جامعات �إربد وخمتلف مناطقها.

�لكوفحي  نبيل  �لدكتور  �أك��د  �ل�شياق،  ذ�ت  يف 

�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وج��ه��وده��ا  ب��ك��اف��ة  �ل��ب��ل��دي��ة تعمل  �أن 

لدعم �ل�شباب ومتكينهم ومتكن قدر�تهم، حيث 

وح��دة  �أي���ام  قبل  �ل��ك��ربى  �رب���د  بلدية  ��شتحدثت 

متكن �ل�شباب و�لتي تعنى بدعم �ل�شباب مبختلف 

�ل�شاأن  بهذ�  خا�س  �شندوق  �إن�شاء  ومت  �أف��ك��اره��م 

بهدف تبني �أي فكرة وتطويرها لتكون لها ب�شمة 

كبرية.

لأورجن  �شكره  �لكوفحي  نبيل  �لدكتور  وق���ّدم 

�لأردن و�لحت�����اد �لأوروب�������ي ع��ل��ى ه���ذه �خل��ط��وه 

�لفريدة من نوعها و�لتي تعترب �لطريق �ل�شحيح 

لإن�شاء ودعم جيل يتمكن من �إخر�ج كافة مو�هبه.

�لبتكار” �ملمَول من  “م�شاحة  يعمل م�شروع 

�لحتاد �لأوروبي على تو�شيع نطاق م�شاريع �أورجن 

�لرقمية لت�شمل �إن�شاء 9 مر�كز جمتمعية رقمية، 5 

�أكادمييات برجمة جديدة، و5 خمترب�ت ت�شنيع، 

وحا�شنات  �لنا�شئة  لل�شركات  من��و  م�شّرعات  و8 

لاأعمال، ف�شًا عن ملتقى �لبتكار يف قرية �أورجن 

�لرقمية بعّمان.

وتعد هذه �ملبادرة م�شروعاً ر�ئد�ً على م�شتوى 

�لأردن ووجهة جتمع كل ما يلزم لاإبد�ع �لرقمي 

تعريف  ع��ل��ى  �شتعمل  ح��ي��ث  �ل����ري����ادي،  و�ل���دع���م 

�ملزيد من �ل�شباب على �لثقافة �لرقمية وتطوير 

قطاع  رع��اي��ة  �إىل  بالإ�شافة  �لرقمية،  مهار�تهم 

�لريادة من خال حتديد �لفر�س �لهامة �لتي من 

�شاأنها تعزيز منو �لقت�شاد �لرقمي.

التخطيط وزين توقعان اتفاقية إنشاء مراكز اتصال جديدة

استكمالًا لمشروع »مساحة االبتكار« 

الثالثاء   28 /6/ 2022 

مديرية العسكريين في الضمان االجتماعي 
تباشر عملها من موقعها الجديد بشارع مكة

االنباط – عامن 

�لدكتور  �ملعدنية  و�ل���روة  �لطاقة  وزي��ر  ق��ال 

م�شتجد�ت  ت��و�ك��ب  �ل����وز�رة  �إن  �خلر�ب�شة،  �شالح 

�لثورة �لرقمية لارتقاء باأد�ء قطاع �لطاقة ومبا 

يح�شن �خلدمة ويقلل �لكلف �لت�شغيلية.

و�أ�����ش����اف �خل��ر�ب�����ش��ة خ����ال ور����ش���ة ت��وع��وي��ة 

�ل����وز�رة  نظمتها  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  جم���ال  يف 

و�ل��ري��ادة  �لرقمي  �لقت�شاد  وز�رة  م��ع  بالتعاون 

�ل����وز�رة  �إن  فيها،  �ل��ق��ي��ادي��ة  �مل��و�ق��ع  يف  للعاملن 

�لذكية  �ل�شبكات  �إىل  �لتحول  على  حاليا  تعمل 

يف  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  خمرجات  وتوظيف 

قطاع �لطاقة �لذي يعد حمركا رئي�شا لاقت�شاد 

�لوطني، موؤكد� �أهمية تنظيم جل�شات ع�شف ذهني 

و�إح��ال  �لنتقال  عملية  لت�شهيل  ح���و�ر�ت  وبناء 

�لذكاء �ل�شطناعي يف خمتلف �لقطاعات لت�شهيل 

عملية ��شتيعاب �لتغيري.

وت���ه���دف �ل���ور����ش���ة �إىل مت��ك��ن ورف�����ع �ل��وع��ي 

باحللول �لتي تتيحها تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 

يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة ل��ل��و���ش��ول �إىل ت��ط��وي��ر وب��ن��اء 

ث���ق���اف���ة جم��ت��م��ع��ي��ة رق���م���ي���ة ����ش���م���ن �ل���ربن���ام���ج 

يف  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  جاهزية  لقيا�س  �لوطني 

�لتي  �لور�شة  وتناولت  �ل��ع��ام.  �لقطاع  موؤ�ش�شات 

�لذكاء  �أ�شا�شيات  �لطاقة،  وز�رة  مبنى  يف  عقدت 

�أف�شل  وناق�شت  �لبيانات،  وحتليل  �ل�شطناعي 

�مل��م��ار���ش��ات �ل��دول��ي��ة يف ه���ذ� �مل���ج���ال، ب��ه��دف رف��ع 

تبني  �لذكاء �ل�شطناعي وكيفية  �لوعي مباهية 

�ل�شيا�شة  وت��ه��دف  �ل��ط��اق��ة.  ق��ط��اع  يف  تطبيقاته 

�أقرتها  �لتي   2020 �ل�شطناعي  للذكاء  �لأردن��ّي��ة 

�حلكومة �إىل حتديد �لتوجه �حلكومي يف جمال 

�لذكاء �ل�شطناعي ومتطلبات �لتنفيذ من جميع 

�لنو�حي، لا�شتفادة من هذ� �لتوجه �لعاملي �لذي 

�لقطاع  ومنها  �لقت�شادية  �لقطاعات  ك��ل  دخ��ل 

�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  ��شتخد�م  لتعزيز  �حلكومي 

ذلك  يف  مب��ا  �حليوية  �لقت�شادية  �لقطاعات  يف 

�ل�شحة و�لتعليم و�ملياه و�خلدمات �ملالية و�لطاقة 

و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ن��ظ��ي��ف��ة و�لأم������ن و�لت�����ش��الت 

و�لنقل.

الخرابشة: الطاقة تواكب مستجدات الثورة الرقمية

ابوغزالة يؤكد اهمية معالجة تحديات 
االمن السيبراني والتلوث البيئي

االنباط – عامن 

ق����ال رئ���ي�������س وم���وؤ����ش�������س جم��م��وع��ة 

�لدكتور  �لعاملية”  �أبوغز�له  “طال 
�لأم��ن  ق�شيتي  �أن  �أب��وغ��ز�ل��ه،  ط��ال 

�ل�������ش���ي���رب�ين و�ل����ت����ل����وث �ل���ب���ي���ئ���ي م��ن 

م�شتقبل  تهدد  �لتي  �لهامة  �لق�شايا 

�ل����ب���������ش����ري����ة، ول����ك����ل ق�������ش���ي���ة م��ن��ه��م��ا 

حت��دي��ات��ه��ا �ل��ت��ي ت��وج��ب ع��ل��ى �جلميع 

م��و�ج��ه��ت��ه��ا حل��م��اي��ة �لأم�����ن �ل��وط��ن��ي 

و�ملعي�شي.

ج��اء ذل��ك خ��ال كلمة له يف �فتتاح 

فعاليات �ملوؤمتر �لإقليمي �لثاين حول 

�ملتجددة  و�لطاقة  �ل�شيرب�ين  �لأم��ن 

�لذي نظمه �لحتاد �لعربي لاإنرتنت 

و�لت�شالت يف بريوت، برعاية جامعة 

بيان  بح�شب  وذل���ك  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل����دول 

�ليوم �لثنن. للمجموعة 

�مل�������ش���ك���ل���ة  �أن  غ�����ز�ل�����ة  �ب�������و  وب�������ن 

�لإن������رتن������ت،  ت���ك���م���ن يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة 

�أن  م��و���ش��ح��ا  �لنرتنت”،  و”حوكمة 

�لوليات �ملتحدة ترف�س ذلك، معتربة 

�أن �لإنرتنت �شيء يف �لف�شاء لي�س له 

حدود، ول �شيادة له �أو حماكم.

لها  �لإنرتنت  م�شكلة  �أن  �إىل  و�أ�شار 

�أن  مبينا  وحملي،  دويل  هما  جانبن، 

�ملحلي  �أم��ا  �لإر�دة،  خ��ارج عن  �ل��دويل 

�ل��وط��ن��ي مي��ك��ن حل���ه ب��اإن�����ش��اء د�ئ���رة 

ه��دف��ه��ا  وز�رة  ك���ل  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 

�ل�شيرب�نية  �حلماية  و�إد�رة  تن�شيق 

�إد�ر�ت  �إن�������ش���اء  وم��ن��ه��ا  ل���اإن���رتن���ت، 

حكومية  موؤ�ش�شة  كل  د�خل  ومر�كز 

�لتجارية. �ملوؤ�ش�شات  وجميع 

�أب����وغ����ز�ل����ه �إىل  �ل���دك���ت���ور  ون����ّب����ه 

�ل��در����ش��ات �ل��ت��ي ق���ّدرت ب���اأن �ل��ع��امل 

ب�����ش��اأن  ع���ام 2050 حت���دًي���ا  ���ش��ي��و�ج��ه 

�تخاذ  �إىل  د�ع��ي��ا  �لب�شري،  �ل��وج��ود 

�حل���ل���ول �ل���ن���اج���ع���ة و�ل���ت���ي �أب���رزه���ا 

�ل����ش���ت���غ���ن���اء ع����ن �ل���ن���ف���ط و�ل����غ����از، 

�ل�شم�شية،  �ل��ط��اق��ة  �إىل  و�لجت�����اه 

على �مل�شتوين �لوطني و�لفردي.

وك�������ان �مل�����وؤمت�����ر ع���ق���د ب��ح�����ش��ور 

 ARISPA �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�ل���دك���ت���ور ف����ر������س ب����اك����ور، ورئ��ي�����س 

ق�����ش��م �ل��ع��اق��ات �ل��ع��ام��ة يف ه���و�وي 

يف  �ملفو�س  و�ل��وزي��ر  يل،  �شون  و�ن��غ 

ج��ام��ع��ة �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

خالد �ل���و�يل، ووزي��ر �لت�����ش��الت يف 

كبري من  وع���دد  ق���رم،  ج��وين  لبنان 

�ل�شخ�شيات.

تنظيم االتصاالت: ارتفاع إيرادات 
مشغلي الهواتف المتنقلة عام 2021

االنباط – عامن 

�ملتنقلة  �لهو�تف  �إي���ر�د�ت م�شغلي  �رتفعت 

�أمنية« يف عام 2021  �أورجن-  »زي��ن،  �ململكة  يف 

لت�شل �إىل حو�يل 673 مليون دينار مقارنة مع 

ح��و�يل 655 مليون دينار لعام 2020 ومبعدل 

منو يقدر بحو�يل 3 باملئة.

وق��ال��ت هيئة تنظيم قطاع �لت�����ش��الت يف 

ب��ي��ان، �أم�����س �لث��ن��ن، �إن �مل��ك��ون �ل��رئ��ي�����س يف 

�لبيانات  ج��اء من خدمات  �ل�شركات  �إي���ر�د�ت 

�إي����ر�د�ت  �إج��م��ايل  م��ن  باملئة  �شكلت 55  �ل��ت��ي 

�شركات �لت�شالت �ملتنقلة لعام 2021، حمققة 

منو� مبعدل 13 باملئة، تلتها خدمات �ل�شوت 

�لتي �شكلت حو�يل 33 باملئة بنمو يقدر بحو�يل 

�إي������ر�د�ت �خل��دم��ات  ب��امل��ئ��ة، يف ح��ن �شكلت   2

�أج���ه���زة  وب���ي���ع  �ل��ب��ي��ن��ي  “�لربط  �لأخ���������رى 

�إج��م��ايل  م��ن  باملئة   12 ح���و�يل  �لت�شالت”، 

�لإير�د�ت، وبرت�جع يقدر حو�يل 26 باملئة عن 

�ل�شنة �ل�شابقة.

يف  �ل�شتثمار  حجم  �أن  �لهيئة  و�أو���ش��ح��ت 

قطاع �لهو�تف �ملتنقلة بلغ عام 2021 ما يقارب 

257 مليون دينار مقارنة مع 83 مليون دينار يف 

عام 2020، بارتفاع بلغ 210 باملئة نتيجة جتديد 

�ل���رتدد�ت وزي���ادة �ل�شتثمار يف �لبنية  رخ�س 

�لتحتية ل�شبكة �لت�شالت �ملتنقلة.

و�رتفع حجم �ل�شتثمار يف قطاع �لت�شالت 

�لثابت خال عام 2021 لي�شل �إىل 40 مليون 

دينار حمققا بذلك منو� مبعدل 9 باملئة.

االنباط – عامن 

�مل���ال���ي���ة  �لأور�ق  ه���ي���ئ���ة  ج���������ددت 

�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �شركات  حت��ذي��ر�ت��ه��ا م��ن 

غ��ري م��رخ�����ش��ة ت��دع��ي ب��اأن��ه��ا ت��ع��م��ل يف 

جم����ال �ل���ب���ور����ش���ات �ل���ع���امل���ي���ة وت���وه���م 

�مل��و�ط��ن��ن ب��اإم��ك��ان��ي��ة ح�����ش��ول��ه��م على 

�أرباح م�شمونة.

ي���اأت���ي ذل����ك �ن���ط���اق���اً م���ن ح��ر���س 

�لهيئة على حماية �مل�شتثمرين كاإجر�ء 

�شحية  �ل��وق��وع  م��ن  يحفظهم  وق��ائ��ي 

لأي ممار�شات غري م�شروعة، وتفعيًا 

بالبور�شات  �لتعامل  تنظيم  ل��ق��ان��ون 

�ل���ذي   2017 ل�����ش��ن��ة   1 رق���م  �لأج��ن��ب��ي��ة 

ح�������ش���ر مم����ار�����ش����ة ن�������ش���اط �ل���ت���ع���ام���ل 

�لتو�شط فيها  �أو  �لأجنبية  بالبور�شات 

ل�شالح �لغري ب�شركات �خلدمات �ملالية 

�ملالية  �لأور�ق  �ملرخ�شة من قبل هيئة 

�ل��ت��وع��ي��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وب��ال��ب��ن��وك، 

ب���اأح���ك���ام �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �ل�������ش���ادرة ع��ن��ه��ا 

عقوبات  رت��ب  �ل��ذي  �لقانون  وب��اأح��ك��ام 

بالبور�شات  �لتعامل  ميار�س  من  على 

�لغري  ل�شالح  بها  يتو�شط  �أو  �لأجنبية 

دون ترخي�س تتمثل باحلب�س وبغر�مة 

مالية قد ت�شل �إىل مائة �ألف دينار.

وت����دع����و �ل���ه���ي���ئ���ة ك���اف���ة �مل���و�ط���ن���ن 

جمدد�ً �إىل �شرورة حتري �لدقة و�أخذ 

�حليطة و�حلذر عند �ل�شتثمار يف هذه 

�لأ�شو�ق �أو من �لوقوع �شحية لاأوهام 

�إىل  تدعوهم  كما  �ملرخ�شن،  غري  من 

زيارة �ملوقع �لإلكرتوين للهيئة ملعرفة 

�ملهني.  و�شجلها  �مل��رخ�����ش��ة  �ل�����ش��رك��ات 

وترحيبها  ��شتعد�دها  �لهيئة  وت��ب��دي 

عن  لا�شتف�شار  �ملر�جعن  ل�شتقبال 

�أو  �ل�����ش��رك��ات  تلك  ح��ول  معلومات  �أي 

�لأ���ش��خ��ا���س، وب��الإم��ك��ان �لط���اع على 

يف  للتعامل  �ملرخ�شة  �ل�شركات  قائمة 

�ملوقع  زيارة  عرب  �لأجنبية  �لبور�شات 

 www.jsc.gov.jo �لإلكرتوين 

�إىل ���ش��ف��ح��ة �خل���دم���ات وم��ن��ه��ا  وم��ن��ه 

قائمة  عربها  وتظهر  �لرتخي�س  �إىل 

)�مل��رخ�����ش��ون ل��ل��ت��ع��ام��ل يف �ل��ب��ور���ش��ات 

�لأجنبية(.

�لح��ت��ي��ال،  م��ن  للم�شتثمر  وح��م��اي��ًة 

ك��ان��ت �ل��ه��ي��ئ��ة ق���د �أ�����ش����درت ت��ع��ل��ي��م��ات 

�لبور�شات  �لتعامل يف  لتنظيم و�شبط 

�لأجنبية يف �شوء �شدور قانون تنظيم 

لعام  �لأجنبية  �لبور�شات  يف  �لتعامل 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  مب��وج��ب  مت  ح��ي��ث   ،2017

حت��دي��د �ل�����ش��روط �ل���و�ج���ب ت��و�ف��ره��ا 

يرغبون  �لذين  و�لأف���ر�د  �ل�شركات  يف 

بتقدمي خدمات مالية تتعلق بالتعامل 

يف �لبور�شات �لأجنبية، كما مت حتديد 

و�ج�����ب�����ات �ل�������ش���رك���ة �مل���رخ�������ش���ة جت���اه 

تت�شمنه  �أن  ي��ت��وج��ب  وم���ا  ع��م��ائ��ه��ا، 

�لت��ف��اق��ي��ة ب���ن �ل�����ش��رك��ة وع��م��ائ��ه��ا. 

بتزويد  �ل�شركات  �لهيئة  �أل��زم��ت  كما 

توقيع  عند  �إر���ش��ادي��ة  بن�شرة  عمائها 

�مل�شتثمر  ت��ع��ري��ف  تت�شمن  �لت��ف��اق��ي��ة 

ب��ط��ب��ي��ع��ة �ل���ش��ت��ث��م��ار يف �ل��ب��ور���ش��ات 

�لتاأكد  و���ش��رورة  وخم��اط��ره  �لأجنبية 

�مللكية. من ت�شجيل 

�جلهات  باإخطار  �لهيئة  قامت  كما 

ووز�رة  �لد�خلية،  وز�رة  من  �ملخت�شة 

�ل�����ش��ي��اح��ة و�لآث��������ار، وه��ي��ئ��ة �لإع�����ام 

ب�����ش��رورة خماطبة  و�مل�����ش��م��وع،  �مل��رئ��ي 

فنادق  من  لرقابتها  �خلا�شعة  �جلهات 

و�أم����اك����ن ع���ام���ة وم����و�ق����ع �إل��ك��رتون��ي��ة 

وما  و�إع��ان  ودع��اي��ة  �إن��ت��اج  وموؤ�ش�شات 

�ل��ه��ي��ئ��ة، بعدم  ل��ل��ت��ع��اون م��ع  �إىل ذل���ك، 

�ل�����ش��م��اح ل��ل��ج��ه��ات غ��ري �مل��رخ�����ش��ة من 

و�لإع���ان���ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  بعقد  �لهيئة 

وتوزيعها  وبثها  و�إنتاجها  �لرتويجية 

�لبور�شات  يف  �لتعامل  حول  وعر�شها 

�لأج���ن���ب���ي���ة وح�����ش��ر ذل����ك ب��ال�����ش��رك��ات 

ويتم  فقط.  �لهيئة  قبل  من  �ملرخ�شة 

حت���دي���ث ق���ائ���م���ة ب���اأ����ش���م���اء �ل�����ش��رك��ات 

�لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  على  لها  �ملرخ�س 

للهيئة و�شفحات �لتو��شل �لجتماعي 

با�شتمر�ر. لها  �لتابعة 

األوراق المالية تحذر من شركات غير مرخصة للتعامل في البورصات األجنبية

االنباط – عامن 

لل�شمان  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  �أعلنت 

�لج��ت��م��اع��ي ع���ن �ن��ت��ق��ال م��دي��ري��ة 

�إىل  ���ش��ق��رة  و�دي  م��ن  �لع�شكرين 

يف   )17 رق��م  مبنى  �جل��دي��د)  �ملبنى 

�لعامة  �لإد�رة  ب��ج��ان��ب  م��ك��ة  ���ش��ارع 

�ش�شة. للموؤ

�شحفي  بيان  يف  �ملوؤ�ش�شة  و�أك��دت 

ب�����د�أت  �ل��ع�����ش��ك��ري��ن  م���دي���ري���ة  �أن 

من  �ع��ت��ب��ار�ً  مر�جعيها  با�شتقبال 

���ش��ب��اح �أم�����س �لث��ن��ن، م�����ش��ريًة �إىل 

�مل���وق���ع  �إىل  �مل���دي���ري���ة  �ن���ت���ق���ال  �أن 

�جلديد ياأتي �شمن خطط �ملوؤ�ش�شة 

وت���وج���ه���ات���ه���ا ل��ت��ل��ب��ي��ة �ح���ت���ي���اج���ات 

�ملر�جعن من خال  جمهورها من 

ت���ق���دمي �خل����دم����ة �ل��ف�����ش��ل��ى ل��ه��م، 

وت��اأك��ي��د �ل��ت��ز�م��ه��ا ب��ائ��ح��ة ح��ق��وق 

م��ت��ل��ق��ي �خل����دم����ة �ل����ت����ي �أق���رت���ه���ا، 

وتر�قب تطبيقها يف جميع فروعها 

يف  �ملنت�شرة  ومكاتبها  ومديرياتها 

كافة �نحاء �ململكة.

االتحاد األوروبي وأورنج األردن يفتتحان »قرية أورنج الرقمية« في إربد
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   البدايات 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  للتجاره    احلديثه 

م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم )37532( بتاريخ  2014/7/22  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/6/13  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  امل�افقة على ت�سفية 

ا�سالم عزمي حممد الرازم   م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي 

هو :

املقابلني – قرب ا�سارة اب� زغله – هاتف 0795903463

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

عبدون  مقهى  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�سعبي  

حمدودة حتت الرقم )35986( بتاريخ  2014/3/9  قد قررت 

امل�افقة    2022/6/5 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني املحامي م�سرف  على ت�سفية 

با�سم ي��سف عط�ي   م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

– هاتف  الول  – الطابق  العقارية  ال�سراج  – بناية  العبديل 

0798294444

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  مقهى عبدون ال�سعبي   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 35986 ( بتاريخ

)2014/3/9 ( 

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي م�سرف با�سم ي��سف عط�ي

الطابق  العقارية-  ال�سراج  بناية   – العبديل   : امل�سفي  عن�ان 

الول 

خل�ي ) 0798294444(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   للتجاره    احلديثه  البدايات  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 37532 ( 

بتاريخ ) 2014/7/22(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ا�سالم عزمي حممد الرازم

عن�ان امل�سفي : املقابلني – قرب ا�سارة اب� زغله

خل�ي ) 0795903463(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

علي  الكرمي  عبد  علي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

زهره و�سريكته  

 )  95224( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2009/7/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعـــالن 
اعالن فر�سه اإيجارمزاوده ل�س�ق نادي �سباب العقبه الريا�سي. املقام على قطعه الر�ض رقم 729 

ح��ض 28 ال�سالم ل�حه 106 العا�سره الغربي بجانب م�سجد كاظم مرقه. للعدد من املحالت التاليه 

3م  بارتفاع ٥.٨ م لال�سغال املحلني مبهنه خ�سار  6ب بط�ل ملحلني ٩.٣م وبعر�ض  6.اأ /  ارقامهم 

وف�اكه./ ومطعم �ساورما./ معجنات وخبز طاب�ن /  وللمحالت التاليه اأي�سا لالأرقام رقم 5+4+3 

واك�س�س�ارات  بيع و�سيانه  التاليه مكتبه عامه./  واملهن  وارتفاع ٥.٨   3م  7م وبعر�ض  ب وبط�ل 

اخلل�يات/. منظفات وادوات منزليه/ م�اد بناء / زه�ر وعط�ر واك�س�س�ارات وف�سه. / ملب��سات 

واحذيه  خمتلفه 

امل�ست�سفى  بجانب  الريا�سي  العقبه  �سباب  ن��ادي  مبنى  اإىل  احل�س�ر  باملزاوده  يرغب  من  وعلى 

ال�سالمي �سابقا للح�س�ل على ن�سخه املزاوده وامل�ساركة مقابل ثمن خم�س�ن دينار  للن�سخه غري 

م�ست�رده وللدلله على ن�ع املهنه من تاريخ ي�م الثالثاء اأمل�افق 2022/6/28 من ال�ساعه 8 م�ساءا 

ولغايه م�ساء ي�م الثنني 2022/7/1 ليداعها يف �سندوق العطاءات ال�ساعه الثامنه م�ساءا.

رئيس نادي شباب العقبه 
 رجب درويش

الثالثاء   28/ 6 / 2022

رقم العدد   6089

تقرير مدقق احلسابات املستقل
إلى السادة البنك العقاري املصري العربي

(شركة أجنبية عاملة)
عمان – اململكة األردنية الهاشمية

الـــرأي
 – عاملة  أجنبية  شركة   – العربي  املصري  العقاري  للبنك  املرفقة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا 
(“البنك“) ، والتي تتكون من بيان املركز املالي كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١، وكل من قوائم الربح 
أو اخلسارة والدخل الشامل االخر والتغيرات في حقوق املركز الرئيسي والتدفقات النقدية للسنة 
للسياسات  ملخص  ذلك  في  مبا  املالية،  القوائم  حول  وايضاحات  التاريخ،  ذلك  في  املنتهية 

احملاسبية الهامة.
في رأينا، إن القوائم املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية املركز املالي 
للبنك كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١، وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك 

التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة مبوجب تعليمات البنك املركزي األردني.
اساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤوليتنا وفقا لهذه املعايير موضحة في 
وفقا  البنك  املالية. نحن مستقلني عن  القوائم  تدقيق  تقريرنا حول  املدقق في  فقرة مسؤولية 
املهني  السلوك  لقواعد  ووفقا  املالية  القوائم  تدقيق  بأعمال  الصلة  ذات  االخالقية  للمتطلبات 
الدولية للمحاسبني املهنيني الصادرة عن اجمللس الدولي ملعايير السلوك املهني للمحاسبني (مبا 
في ذلك معايرر االستقالل الدولية) باإلضافة إللتزامنا باملسؤوليات االخالقية األخرى بحسب هذه 
املتطلبات. ونعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا 

البداء لرأينا.

مسؤولية اإلدارة واملكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية
الدولية  للمعايير  وفقا  املالية وعرضها بصورة عادلة  القوائم  إعداد هذه  اإلدارة مسؤولة عن  إن 
رقابة  نظام  إعداد  عن  ومسؤولة  االردني  املركزي  البنك  تعليمات  مبوجب  املعدلة  املالية  للتقارير 
داخلي الذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض القوائم املالية، خالية من أخطاء جوهرية، 

سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
العالقة  ذات  االمور  عن  واالفصاح  االستمرار  على  البنك  قدرة  تقييم  عن  مسؤولة  اإلدارة  ان 
لدى  نية  هنالك  كانت  إذا  باستثناء  احملاسبة،  في  االستمرارية  اساس  واستخدام  باالستمرارية 

االدارة لتصفية البنك أو ايقاف اعمالها أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
ان املكلفني باحلوكمة في البنك مسؤولني عن االشراف على اجراءات اعداد التقارير املالية.

مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق القوائم املالية
ان اهدافنا هي احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من األخطاء 
حول  رأينا  يتضمن  والذي  تقريرنا  وإصدار  اخلطأ،  أو  االحتيال  عن  ناشئة  كانت  سواءً  اجلوهرية، 

القوائم املالية.
التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بان إجراءات التدقيق التي مت 
االخطاء  جميع  اكتشاف  من  دائم  بشكل  ستمكننا  للتدقيق  الدولية  ملعايير  وفقا  بها  القيام 

اجلوهرية، ان وجدت.
أو  فردي  بشكل  كانت  إذا  جوهرية  وتعتبر  اخلطأ،  أو  االحتيال  من  تنشأ  أن  ميكن  اخطاء  هنالك 
إجمالي من املمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية املتخذة على اساس القوائم 

املالية.
 

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم مبمارسة احلكم املهني واحملافظة 
على تطبيق مبدأ الشك املهني خالل عملية التدقيق، باإلضافة الى:

• حتديد وتقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية  في القوائم املالية، سواءً كانت ناشئة عن احتيال أو 
أدلة تدقيق كافية  اخملاطر، واحلصول على  لتلك  التدقيق  إجراءات  وتنفيذ  خطأ، وكذلك تصميم 
ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم اكتشاف األخطاء اجلوهرية الناجتة عن االحتيال أعلى 
من اخلطر الناجت عن اخلطأ، حيث ان االحتيال قد يشتمل على التواطؤ أو التزوير أو احلذف املتعمد أو 

التحريفات أو جتاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
• احلصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات 
تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في 

البنك.
• تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات 

ذات العالقة املعدة من قبل اإلدارة.
• االستنتاج بناء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس 
االستمرارية في احملاسبة، وفيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف 
ميكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة البنك على االستمرار. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، 
فإن ذلك يتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم 
ان  رأينا.  بتعديل  نقوم  سوف  فإننا  كافي،  غير  املعلومات  هذه  عن  اإلفصاح  كان  وإذا  املالية، 
استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، 

فإنه من املمكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في احلد من قدرة البنك على االستمرار.
• تقييم العرض العام لشكل ومحتوى القوائم املالية مبا فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت القوائم 

املالية متثل املعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
ومالحظات  التدقيق  وتوقيت  بنطاق  يتعلق  فيما  البنك  في  باحلوكمة  املكلفني  مع  التواصل 
الرقابة الداخلية التي مت حتديدها  التدقيق الهامة، مبا في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام 

خالل تدقيقنا.
كما ونقوم بتزويد املكلفني باحلوكمه بتصريح حول التزامنا مبتطلبات السلوك املهني املتعلقة 
على  تؤثر  ان  املمكن  من  التي  االخرى  واألمور  العالقات  جميع  عن  وإبالغهم  باالستقاللية، 

استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية ان وجدت.

تقرير حول املتطلبات القانونية األخرى
يحتفظ البنك بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية 
القوائم  النواحي اجلوهرية مع  ، وتتفق من كافة  األردني  املركزي  البنك  املعدلة مبوجب تعليمات 

املرفقة .

القواسمي وشركاه  
   KPMG 

عمان – اململكة األردنية الهاشمية
غربية 

٢٧ شباط ٢٠٢٢

(شركة أجنبية عاملة)  

قائمة املركز املالي

قائمة الربح او اخلسارة

للسنة املنتهية في ٣١ كانون األول

الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة

صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت

صافي إيرادات الفوائد والعموالت
أرباح  عمالت أجنبية

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل األخر

إيرادات أخرى
إجمالي الدخل

املصروفات :
نفقات املوظفني

استهالكات وإطفاءات
مصاريف أخرى

مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مخصص تدني موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

مصروف مخصصات متنوعة
إجمالي املصروفات

(اخلسارة) الربح للسنة قبل الضريبة 
إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة (مصروف ضريبة)

اخلسارة للسنة 

٢٠٢١
دينار 

٢٠٢٠
دينار 

٣١,٥٧٦,٩٩٧
(١٦,٨٨٠,٣١٢)
١٤,٦٩٦,٦٨٥
٢,١٦١,٦٧٢

١٦,٨٥٨,٣٥٧
٢٩٧,٧٧٧

-

١,١٨٧,١١٥
١٨,٣٤٢,٢٤٩

٦,٧٧١,٠٧٩
٩٩٦,٧٤٧

٤,١٣٠,١٩٢
٦,٨٤٤,٦٨١

٥١,٧٠١

١,٢٣٠,٨٤٠
٢٠,٠٢٥,٢٤٠
(١,٦٨٢,٩٩١)

٦٠٤,٠١٨
(١,٠٧٨,٩٧٣)

٣٤,٥٢١,٧٧٩
(٢٠,٧٣٤,٤٧٩)
١٣,٧٨٧,٣٠٠
٢,٠٤٠,١٥٦

١٥,٨٢٧,٤٥٦
٢٨٤,٧١٧
٥٢,٥٠٠

٩١٥,٣٢٧
١٧,٠٨٠,٠٠٠

٧,٢٠٧,٥٩٤
١,٠٦٦,٠٠٥
٤,٣٠٢,٦٦٨
٣,٣٠٧,٩٨٠
٦٨٥,٩٦١

١,٢٧٩,٠٠٢
١٧,٨٤٩,٢١٠
(٧٦٩,٢١٠)
٢٧٥,٣٢٧

(٤٩٣,٨٨٣)

 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء

تأمينات نقدية
أموال مقترضة

مخصصات متنوعة
مطلوبات ضريبية مؤجلة

مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

 رأس املال املدفوع 
االحتياطي القانوني

االحتياطي االختياري
احتياطي القيمة العادلة - بالصافي 

أرباح مدورة

مجموع حقوق املركز الرئيسي 

مجموع املطلوبات وحقوق املركز الرئيسي 

املطلوبات وحقوق املركز الرئيسي :

املطلوبات 

حقوق املركز الرئيسي :

١٥,٥٥٥,٥١٤
٤١٠,٧٨٢,١٥٥
١٢,٨٦١,٧١٢
١٦,٤٥١,٥٤٦
١,٧٨٢,٠٩٨
١٨٧,٤٨٢

٦,١٧٩,٧٠٨
٤٦٣,٨٠٠,٢١٥

٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣,٢٨٢,٥٢٩
٤٠٥,٠٠٠
٣٠٥,٨٩٠

٤,٧١٠,٨٩٨

٥٨,٧٠٤,٣١٧

٥٢٢,٥٠٤,٥٣٢

٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣,٢٨٢,٥٢٩
٤٠٥,٠٠٠
٢٢٢,٤٤٠

٥,٧٨٩,٨٧١

٥٩,٦٩٩,٨٤٠

٥٦١,٤٩٤,١٢٣

٥,٥٦٥,٤١٢
٤٣٧,٩٤٧,٢٢٥
١٦,٨٧٩,٦١١
٣١,٤٠٣,٢٠٦
٢,٧٠٣,٥٣٧
١٣٦,٣٣٤

٧,١٥٨,٩٥٨
٥٠١,٧٩٤,٢٨٣

املوجــــــودات :
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت ائتمانية مباشرة - صافي
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
موجودات مالية مرهونة بالتكلفة املطفأة

ممتلكات ومعدات - صافي
موجودات غير ملموسة - صافي

موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى

مجموع املوجودات 

٢٠٢١
دينار 

٢٠٢٠
دينار 

٣١ كانـون االول 

٤٣,٨٩٤,٩٤١
٢٦,١٩١,٤٢٨

٣٠٥,٦٦٤,٩٩٠
١٠٤,٨٨٧,٧٠٩

١,١٧١,٨٨١
-

٧,١٩٢,٩٢٥
١,٠٤٨,٩٤٣

١٠,٦٩٥,٤٥٠
٢١,٧٥٦,٢٦٥

٥٢٢,٥٠٤,٥٣٢

٣٩,٦٣٨,٤٩١
٢٨,٦٨٥,٦٩٣

٣٤٩,٧٢٧,٤٨١
٨٨,٣٠٧,٧٢٣
١,٠٣١,٩٠٨

١٢,٤٥٧,٠٠٠
٧,٣٩٧,٧٢٨
٩٠١,٠٧٢

١٠,٠٩١,٤٣٢
٢٣,٢٥٥,٥٩٥

٥٦١,٤٩٤,١٢٣

مستحقة

حازم ابو غربية
إجازة رقم (١٠٠٣)

العالناتكم يف 

065200100
065200114



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عمر وحمزه الطنطاوي  

 )  113497( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/3/17 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200155885(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خالده حامد اخلليفات و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114373( بتاريخ 2016/8/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/4/10 

�سليمان من�سي اخلليفات   ال�سيد /ال�سيدة  حمزه  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك – الغور ال�سايف 

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ح�سني  احمد  يو�سف  ورث��ة  �سركة  ب��اأن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

حممد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم 

لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2010/4/28 بتاريخ   )15433  (

�سفتها من �سركة تو�سية ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن  وتغري ا�سم 

ال�سركة اىل حممد وعو�ض يو�سف حممد و�سركاهم .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذاربالعودة اىل العمل
إىل العامل/ ليث 
ثائر نجيب العزه

وامل��ادة )27/اأ(   ) 28/ه���   ( امل��ادة  مبوجب 

مكان  عن  لتغيبك  .ونظًرا  العمل  قانون  من 

عملك لدى �سركة حممد عبدالفتاح العيان 

ع�سرة  من  اأكرث  م�سروع  �سبب  دون  و�سركاه 

اأيام متتالية منذ تاريخ 2022/6/2 وحتى 

العمل  اإىل  بالعودة  ننذرك  فاإننا  تاريخه؛ 

الن��ذار  ه��ذا  تاريخ  من  اأي��ام  ثالثة  خ��الل 

اإىل  �ست�سطر  ال�سركة  ف��اإن  ذل��ك  وبخالف 

املادة  لأحكام  �سنًدا  لديها  خدماتك  اإنهاء 

الأردين  العمل  قانون  من  )ه�(  فقرة   )28(

وحتتفظ ال�سركة بحقها مبطالبتك ق�سائًيا 

بالتعوي�ض عن العطل وال�سرر الذي حلق بها 

حقوقها  كافة  اإىل  بالإ�سافة  ذلك  نتيجة 

الأخرى وفًقا لأحكام القانون.

املنذر/ شركة محمد 
عبدالفتاح العيان وشركاه

انذاربالعودة اىل العمل
إىل العامل/ نائل محمد 

سليم الضمريي
وامل��ادة )27/اأ(   ) 28/ه���   ( امل��ادة  مبوجب 

مكان  عن  لتغيبك  .ونظًرا  العمل  قانون  من 

عملك لدى �سركة حممد عبدالفتاح العيان 

ع�سرة  من  اأكرث  م�سروع  �سبب  دون  و�سركاه 

 2022/6/12 ت��اري��خ  منذ  متتالية  اأي���ام 

اإىل  بالعودة  ننذرك  فاإننا  تاريخه؛  وحتى 

ت��اري��خ هذا  م��ن  اأي���ام  ث��الث��ة  العمل خ��الل 

النذار وبخالف ذلك فاإن ال�سركة �ست�سطر 

لأحكام  �سنًدا  لديها  خدماتك  اإن��ه��اء  اإىل 

العمل  قانون  من  )ه���(  فقرة   )28( امل��ادة 

الأردين وحتتفظ ال�سركة بحقها مبطالبتك 

ق�سائًيا بالتعوي�ض عن العطل وال�سرر الذي 

كافة  اإىل  بالإ�سافة  ذلك  نتيجة  بها  حلق 

حقوقها الأخرى وفًقا لأحكام القانون.

املنذر/ شركة محمد 
عبدالفتاح العيان وشركاه

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200160201(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   احلجوج  العزيز  عبد  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2017/3/8 حتت الرقم )116285( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/6/27 

العزيز  اديب عبد  العزيز  ال�سيد /ال�سيدة  عبد  وقد مت تعيني 

احلجوج  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – املنطقة ال�سكنية العا�سرة – 

ت: 0795779175

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة حمورابي للمطاعم ال�سياحيه  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )61174( 

بتاريخ )2021/9/29( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/6/26(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الزغري    وفرا�ض  اخلروبي  احمد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )82250( بتاريخ 

2006/8/9  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد اخلروبي وفرا�ض الزغري

اإىل �سركة : الزغري وخروبي

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200011607(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة طارق احمد داود الطراونه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة احمد داود الطراونه واولده

بتاريخ   )65693( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2003/1/15

وقام   2022/6/26 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/6/27

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية 

من 5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) �سالة زهرة الربيع لالفراح ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )141069( 

ح�سن  ابراهيم   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) الزبيدي  يو�سف  ح�سن  احمد   ( با�سم 

يو�سف يون�ض ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) مطعم �سداد ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )175976( با�سم ) مي�سره 

حممد عبد احلميد يحيى ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) اميان عاي�ض كرمي الدلبيح ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة  2006 يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري )مني ماركت اأطيب 

جمعه  حممد    ( (با�سم   261927 بالرقم)   التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  نكهة( 

حممود حراره ( قد جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم) حممد �سالح ح�سني ابو احلاج(وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

اكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 )239198( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) للحلويات  ق�سوع  ابراهيم   (

با�سم ) ابراهيم عطيه يو�سف ق�سوع ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد �سميح حممود 

عنمه ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

والتعليم  ذ.م.م م�سجلة  للتدريب  اكادميية هوفمان  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)60379( بتاريخ )2021/7/7( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/6/26(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
اعالن صادر عن وزارة الزراعة

تعلن وزارة الزراعة عن طرح العطاءات التالية :

فعلى ال�سركات املخت�سة يف هذا املجال واحلا�سلة على رخ�سة مهن �سارية املفعول تخولها بيع او توريد او �سناعة مثل 

هذه اللوازم وامل�سجلة بال�سجل التجاري مراجعة مديرية العطاءات واللوازم يف الوزارة للح�سول على وثيقة العطاء 

مقابل الثمن املبني ازاء كل منها .

وزيـــــــر الزراعــــــــة
املهندس خالد الحنيفات

الثالثاء   28/ 6 / 2022

رقم العدد   6089

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ل�سركة   الردنية  العامة  الهيئة  ال�سناعة والتجارة بان  وزارة 

اللبنانية لتجارة الدوات الكهربائية  وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )14988( بتاريخ  

2007/9/17  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2022/6/12  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

م�سفيا  اجلالودي    رجب  احمد  ا�سامه  ال�ستاذ  املحامي  وتعيني 

لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

اجلاردنز – �سارع و�سفي التل – جممع حماده – الطابق الثاين 

0799171915 – هاتف 

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة هاين وحممود الكا�سف

 )  93034( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2009/1/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ن�سال وعبد املالك كيوان  

 )  70579( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2004/3/31 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة احذيه الرينبو  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )6046 ( بتاريخ 

1977/10/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لشركة مركز آيه للرتبيه الخاصه ذ.م.م

السادة الشركاء:
اأكرث  �سركاء ميلكون  بتاريخ   2022/6/27 من  اإيل  املقدم  الطلب  اإىل  اإ�سارة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة  راأ�سمال  من    %25 من 

اجتماعات  تنظيم  اج���راءات  من  رابعًا  البند  لحكام  ا�ستنادًا  لالجتماع 

الهيئات العامة وجمال�ض الدارة وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة 

وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة ال�سادرة عن 

من   )2( البند  لأحكام  ا�ستنادًا  ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

احكام  مبقت�سى  2020وال�سادر  ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة 

قانون الدفاع رقم ) 13(  ل�سنة 1992 فقد قررت دعوتكم حل�سور الجتماع 

يوم الربعاء املوافق 2022/7/13 ال�ساعة العا�سرة �سباحًا ، يف مقر ال�سركة 

الكائنة يف عمان – ماركا ال�سمالية  ، وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

- انتخاب هيئة مديرين .

يرجى ح�سور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله.

د. وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الدوات  لتجارة  اللبنانية  الردن��ي��ة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

الكهربائية   ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 14988 ( بتاريخ ) 2007/9/17(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

رجب  احمد  ا�سامه  ال�ستاذ  املحامي   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

اجلالودي

عنوان امل�سفي : عمان – اجلاردنز – �سارع و�سفي التل – جممع 

حماده – الطابق الثاين 

خلوي ) 0799171915 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  المريه ال�سغريه لالزياء   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 18446 ( بتاريخ 

)2009/4/7 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : هدى جا�سم حمود املحمدي

 – الظاهر  احمد  �سارع   – اذينه  ام   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

عمارة 60

خلوي ) 0796400080 (

م�سفي ال�سركة

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2022/34 ( 
الخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

ARC GIS يف السلطة ملدة ) 3 (سنوات
يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

�سارية املفعول وال�سجل التجاري وتفوي�ض خطي ي�سمح حلامله با�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا 

ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 34 /2022 ( اخلا�ض بعقد �سيانة وجتديد رخ�ض برجميات 

3 ( �سنوات ح�سب ال�سروط  واملتطلبات الفنية الواردة يف وثائق  ARC GIS يف ال�سلطة ملدة ) 
العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 100 ( دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 7500 ( �سبعة الف وخم�سمائة  دينار من 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ض املتقدم 

للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

2 ( من العر�ض الفني واملايل  طريقة تقدمي العرو�ض : على مقدم العر�ض تقدمي ن�سخة عدد ) 

ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

العرو�ض الظرفني معا يف حزمة  الكامل ويرفق مقدمو  ال�سركة وعنوانها  العطاء وا�سم  رقم وا�سم 

واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ض املناق�سة وختم جميع وثائق 

العطاء.

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم وال�سغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد اق�ساه 

ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2022/7/18 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

 2022 /51
اعادة

2022/7/172022/7/18) 25 ( دينارشراء مستلزمات للمسح الوبائي

اعالن طرح عطاء
طرح  عن  امللكية  الطبية  اخلدمات  مديرية   / الردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن 

العطاء ل 11 / عطاءات 2022 / 6 ) عطاء �سراء فرامات الورق والكولرات والثالجات واملراوح 

والرديرتات ( .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم ال�سجل التجاري ورخ�سة مهن �سارية 

50 ( خم�سون دينار اردين غري  املفعول للح�سول على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 

م�سرتدة.

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ض  من   )  %  3  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/7/24

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية



الدويل
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االنباط-وكاالت

املدعومة  بينيت-لبيد،  الثنائّي  حكومة  ب��داأت 

م��ن ال�����س��ّق اجل��ن��وب��ّي م��ن احل��رك��ة الإ���س��ام��ّي��ة يف 

الداخل الفل�سطينّي، بقيادة د. من�سور عّبا�س، قبل 

�سنة ونّيف، بداأت م�سوارها مع وعوٍد باحلفاظ على 

الأمر الواقع يف املناطق الفل�سطينية املحتلة، وقال 

بداية عمل احلكومة  بينيت، عند  ال���وزراء  رئي�س 

وع��ر خطابه  الفائت،  �سهر ح��زي��ران )يونيو(  يف 

اأرا������سٍ ول���ن نقيم دول��ة  يف وا���س��ن��ط��ن: ل��ن ن�سم 

اليمينّية  مبواقفه  امل��ع��روف  بينيت،   ، فل�سطينية 

املُت�سّدّدة واملُتزمّتة، كان قد قال �سابًقا يف مناظرٍة 

ت��ل��ف��زي��ون��ّي��ٍة م��ع اأح����د ال���ن���واب ال��ع��رب بالكني�ست 

الإ�سرائيلّي، قال: عندما كان العرب يت�سّلقون على 

الأ�سجار، كانت لدينا هنا دولًة يهودّيًة ، يف اإ�سارٍة 

وا�سحٍة للقرود

بعد م���رور ع���اٍم على احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة، 

التغيري  ب� حكومة  الكيان  ت�سميتها يف  مّت��ت  التي 

ال���وزراء،  رئا�سة  بينيت عن من�سب  تّنحي  وبعد   ،

ل�سالح حليفه، وزي��ر اخلارجّية، يائري لبيد، بات 

يف  فقط  ت�ستمر  مل  احلكومة  �سيا�سة  اأّن  وا�سًحا 

�سيا�سة حكومة بنيامني نتنياهو، بْل قامت بتعميق 

ال�ستيطان والتهجري والقمع يف املناطق املحتلة، 

كما اأّكد تقرير اأعدته منظمة �سام الآن ، املُناه�سة 

لاحتال الإ�سرائيلّي

بالإ�سافة لذلك، اأّكد بينيت يف منا�سباٍت عديدٍة 

رف�سه القاِطع لإج��راء اأّي نوٍع من املفاو�سات مع 

ال�سلطة الفل�سطينّية ورئي�سها حممود عّبا�س، علًما 

اأّن �سلفه نتنياهو، كان قد التقى عّبا�س عّدة مّراٍت، 

اجلانبنْي،  بني  نهائًيا  الت�سالت  تتّوقف  اأْن  قبل 

الإ�سرائيلّية  احل��ك��وم��ة  قبل  م��ن  اإجن����ازه  مّت  وم��ا 

احلالّية هي عقد ل��ق��اءاٍت بني وزي��ر الأم���ن، بيني 

غانت�س، مع م�سوؤولني فل�سطينيني، ومنهم عّبا�س 

ووزي����ر ال�����س��وؤون امل��دن��ّي��ة، ح�سني ال�����س��ي��خ، بهدف 

اأّق��ر  كما  الطرفنْي،  بني  الأم��ن��ّي  التن�سيق  توثيق 

قادة الكيان، علًما اأّن غانت�س كان ُيبِلغ بينيت عن 

الجتماعات ُم�سبًقا، كما �سرّح

فقد  الآن(،  )ال�����س��ام  ح��رك��ة  تقرير  وبح�سب 

قامت حكومة بينيت بتعزيز �سيا�سة بناء وتو�سيع 

امل�ستوطنات والبنى التحتية من جهة، ومن جهة 

وتعزيز  وال��ب��ن��اء،  التخطيط  منع  �سيا�سة  اأخ���رى، 

اإجن���از  ومّت  الفل�سطينيني،  على  وال��ق��ي��ود  ال��ه��دم 

هذه امل�ساريع دون نقا�س تقريًبا داخل الئتاف. 

حل  توؤيد  ت�سريحاتها،  بح�سب  التي،  والأط���راف 

الدولتني وحقوق ال�سعب الفل�سطيني، مثل حزب 

بالي�سار  ُي�ّسمى  م��ا  على  املح�سوب  )م��ريي��ت�����س(، 

ال�سهيويّن، مل تبِد اأّي اهتمام بق�سايا ال�ستيطان 

ومل  تطالب  ومل  املحتلة،  املناطق  يف  وال�سيطرة 

القمعية  التحركات  على  حتّتج  حتى  اأْو  تعرت�س 

التي تقوم بها احلكومة

واأكرث من ذلك، الوزير العربّي يف احلكومة عن 

وزي��ًرا  ب�سفته  فريج،  عي�ساوي  )مرييت�س(  ح��زب 

لتو�سيع  اهتمامه  ُج���ّل  ك��ّر���س  الإقليمّي  للتعاون 

العربّية، و���س��رّح يوم  ال���دول  الكيان م��ع  ع��اق��ات 

قامت  الأخ����رية  ال�سنة  يف  ب��اأّن��ه  املا�سي  اخلمي�س 

اإ�سرائيل بتوطيد وتوثيق عاقاتها مع جميع دول 

الأم���ر حتقق بف�سل  ه��ذا  اأّن  اإىل  ، لف��ًت��ا  املنطقة 

اأفعال وزير اخلارجّية ، موؤّكًدا اأّن الأفعال يف هذا 

امل�سمار �ستتوا�سل من ديوان رئي�س الوزراء ، على 

حّد تعبريه

الآن(  )ال�����س��ام  حلركة  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي  التقرير 

اأّكد اأّنه على م�ستوى التخطيط كانت هناك زيادة 

ال��رتوي��ج ملخططات 7292  م��ع  ب��امل��ائ��ة،  بن�سبة 26 

باملتو�سط  مقارنة  امل�ستوطنات،  يف  �سكنية  وح��دة 

ال�����س��ن��وي ال��ب��ال��غ 5784، ك��م��ا ط��رح��ت احل��ك��وم��ة 

امل�ستوطنات،  يف  �سكنية  وح��دة   1550 ل�  مناق�سات 

مقارنة مبتو�سط �سنوي يبلغ 1343 وحدة �سكنية 

و�سلت  بزيادة  اأْي  نتنياهو،  ال�سنة يف حكومات  يف 

ن�سبتها اإىل 15 باملائة

يف  البناء  عملية  اأّن  على  ا  اأي�سً ���س��ّدّد  التقرير 

امل�ستوطنات الإ�سرائيلّية بال�سّفة الغربّية املُحتّلة 

قفزت بن�سبة 62 باملائة مع دخول حكومة بينيت-

الن�سف  يف  ف��اإّن��ه   ،CBS لبيانات  ووف��ًق��ا  لبيد، 

الثاين من عام 2021، بداأ بناء 1488 وحدة �سكنية 

ن�سف  مبتو�سط  مقارنة  امل�ستوطنات،  يف  جديدة 

�سنوي يبلغ 921 وحدة �سكنية يف �سنوات نتنياهو

عن  النقاب  التقرير  ك�سف  ذل���ك،  على  ع���اوة 

اإن�ساء 6 ب��وؤر ا�ستيطانية  اأّن��ه يف ظّل احلكومة، مّت 

�سمال  �سلفيت،  اخلليل،  جبال  جنوب  املناطق:  يف 

اأري��ح��ا، �سمال و���س��رق ال����وادي، وغ���رب بيت حلم، 

القد�س  العائات يف  اإخ��اء  دعمت احلكومة  كما 

ال�سرقية ل�سالح امل�ستوطنات

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر، ال����ذي ت��ن��اول��ت��ه �سحيفة 

)الحتاد( ال�سادرة يف حيفا، هدمت احلكومة 639 

الأرا���س��ي  داخ��ل  )ج(  فل�سطينًيا يف منطقة  مبنى 

فل�سطيني   604 ف��ق��د  ل���ذل���ك،  ون��ت��ي��ج��ة  امل��ح��ت��ل��ة، 

م��ن��ازل��ه��م،  ومي��ث��ل ه���ذا امل��ع��ط��ى زي����ادة بن�سبة 35 

باملائة مقارنة باملتو�سط ال�سنوي يف �سنوات نتنياهو 

)474 مبنى يف ال�سنة(، ويف القد�س ال�سرقية هدم 

الحتال 189 مبنى و�سرد 450 فل�سطينًيا، وميثل 

باملتو�سط  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة   59 بن�سبة  زي����ادة  ه���ذا 

ال�سنوي يف �سنوات نتنياهو )119 مبنى يف ال�سنة(

قّدمت حكومة  اأع���اه،  ُذِك���ر  ما  اإىل  بالإ�سافة 

ق��دره 40 مليون �سيكل  اإ�سايف  بينيت-لبيد مبلغ 

وح��ول��ت احلكومة  الفل�سطينيني،  الإن��ف��اذ �سد  ل��� 

ت�سميه  مل��ا  �سيكل  م��ل��ي��ون   18.5 ق��دره��ا  م��ي��زان��ي��ة 

امل�سطلح املغ�سول التنفيذ يف املنطقة ج ، وخ�س�ست 

امليزانية لاإدارة ال�ستيطانية

 ،2021 )يوليو(  مت��وز  يف  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 

وافقت وزارة ال�ستيطان على حتويل ما يقرب من 

19 مليون �سيكل لل�سلطات املحلية يف امل�ستوطنات 

لغر�س اإن�ساء وحدات تفتي�س خا�سة خا�سة بها

وتناول التقرير الإ�سرائيلّي عنف امل�ستوطنني، 

واأّكد اأّنه كانت هناك زيادة بن�سبة 45 باملائة يف عدد 

عنف امل�ستوطنني �سد الفل�سطينيني وممتلكاتهم، 

من متو�سط 20 حالة �سهرًيا خال العام ال�سابق، 

اإىل ما متو�سطه 29 حالة �سهرًيا )فقط احلالت 

التي وثقتها بت�سيلم. من املهم الإ�سارة اإىل اأّن عنف 

امل�ستوطنني هو اأداة مهمة يف اإبعاد الفل�سطينيني 

وم�سادرة ممتلكاتهم.(

عدد  ت�ساعف  فقد  )بت�سيليم(  ملنظمة  ووف��ًق��ا 

ق���وات  اأي�����دي  ع��ل��ى  ق��ت��ل��وا  ال���ذي���ن  الفل�سطينيني 

الحتال  ق���وات  وقتلت  الإ�سرائيلية.  الح��ت��ال 

86 فل�سطينًيا يف ال�سفة الغربية وحدها، مقارنة 

باملعدل ال�سنوي يف ظل حكومة نتنياهو، والذي بلغ 

اأّكدته املنظّمة  ح��وايل 41 جرمية �سنوًيا، على ما 

الإ�سرائيلّية وفيما يتعّلق بامل�سجد الأق�سى املبارك 

وا�سلت احلكومة توجه حكومات نتنياهو لتغيري 

ال���واق���ع يف احل����رم ال��ق��د���س��ي، وا���س��ت��م��رت ال��زي��ادة 

امل�����س��ارك��ني �سمن وف���ود ال�����س��ع��ود املنظم  يف ع���دد 

ي�سلون  الذين  وع��دد  واملتطرفني،  للم�ستوطنني 

احلكومة  و�سمحت  عانية.  التلمودية  ال�سلوات 

لع�سو الكني�ست املتطرف اإيتمار بن غفري بالقيام 

بزيارات ا�ستفزازية اإىل احلرم القد�سّي

 إسرائيل تقدم دعمًا ماليًا 
لمقاتلي جيش لحد اللبناني

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلية،  احلكومة  وافقت 

 ،2022 يونيو/حزيران   26 الأح��د 

حوايل  مينح  قانون  م�سروع  على 

يف  ال�سابقني  امل��ح��ارب��ني  م��ن   400

ما  اأو  اجلنوبي”  ل��ب��ن��ان  “جي�س 
يعي�سون  حلد”،  ب�”جي�س  يعرف 

اإ����س���رائ���ي���ل، م�����س��اع��دات م��ال��ي��ة  يف 

ل�����س��راء  دولر،  األ����ف   160 ق���دره���ا 

و�سائل  اأف���ادت  م��ا  بح�سب  م��ن��ازل، 

اإ�سرائيلية. اإعام 

ال���ق���ان���ون  م�������س���روع  اق������رتح  اإذ 

بيني غانت�س، ووزير  الدفاع  وزير 

املالية اأفيغدور ليرمان، و�سيمنح 

خدموا  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  امل�ساعدة 

يف ج��ي�����س ل��ب��ن��ان اجل��ن��وب��ي، وه��و 

خال  �ُسّكلت  م�سيحية  ميلي�سيا 

حليفاً  وك����ان  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  احل����رب 

بح�سب  اهلل،  حزب  �سد  لإ�سرائيل 

بو�ست”. “جريوزاليم  �سحيفة 

الدفاع  وزي��ر  رح��ب  جهته،  م��ن 

بقرار  غانت�س،  بيني  الإ�سرائيلي، 

�سكنية  معونات  تقدمي  احلكومة 

جماعة  يف  �سابقني  مقاتلني  اإىل 

بجانب  ���س��ارك��ت  لبنانية  م�سلحة 

ال���ق���وات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف احل��رب 

الأه��ل��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��ب��ل ن��ح��و 40 

عاماً.

اخل����ط����ة  اإن  ال��������وزي��������ر  ق���������ال 

احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ق��دمي م�����س��اع��دات 

ل��ب��ن��ان  “جي�س  مل��ق��ات��ل��ي  م���ال���ي���ة 

تعد  م���ن���ازل؛  ل�����س��راء  اجلنوبي” 

ب��ت��ح��ق��ي��ق ال����ع����دال����ة مل����ن ح���ارب���وا 

على  واأج����روا  اإ���س��رائ��ي��ل،  بجانب 

الرحيل من بادهم.

وق��������د �����س����ّك����ل ج����ي���������َس ل���ب���ن���ان 

ان�سقوا  جنوٌد   1976 عام  اجلنوبي 

ح�سل  ث��م  اللبناين،  اجلي�س  ع��ن 

ع��ل��ى دع����م اإ����س���رائ���ي���ل، خ�����س��و���س��اً 

ع��ق��ب غ���زوه���ا ل��ب��ن��ان يف ي��ون��ي��و/

�سمته  ما  اإط��ار  يف   ،1982 حزيران 

“ال�سام يف اجلليل” �سد  عملية 

هناك. الفل�سطينية  الف�سائل 

 األسرى اإلداريون يقررون تجميد قرار 
اإلضراب المفتوح حتى أيلول 2022

االنباط-وكاالت

 

ق�����رر الأ������س�����رى الإداري������������ون يف 

���س��ج��ون الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

عن  املفتوح  الإ�سراب  قرار  جتميد 

الطعام حتى اأيلول 2022

واأو���س��ح��ت احل��رك��ة الأ���س��رية يف 

ب��ي��ان ل��ه��ا م��ن داخ���ل ال�����س��ج��ون، اأن 

ال�سهر  هذا  “ليكون  التجميد جاء 

حمطة تقييم للتزام اإدارة �سجون 

عليه  الت���ف���اق  مت  مب���ا  الح���ت���ال 

�سابًقا”

مقاطعة  ا�ستمرار  على  واأك���دت، 

اأ���س��ري  ال�����س��م��اح لأي  امل��ح��اك��م م���ع 

امل���ح���اك���م،  اإىل  ب���ال���ت���وج���ه  ي���رغ���ب 

ال��ي��وم وح��ت��ى منت�سف  وذل���ك م��ن 

تكون  اأن  على   ،2022 اأي��ل��ول  �سهر 

لدرا�سة وتقييم مدى  الفرتة  هذه 

الح���ت���ال  ���س��ج��ون  اإدارة  ال����ت����زام 

املقدم بالعر�س 

وق�������رر الأ�������س������رى الإداري������������ون، 

ال�����س��م��اح ل��ل��م��ح��ام��ني وم��وؤ���س�����س��ات 

ب���امل���راف���ع���ة يف حم��اك��م  الأ������س�����رى 

ال��ف��رتة  خ���ال  الإدارّي  الع��ت��ق��ال 

املحددة

وذك�������رت احل����رك����ة الأ������س�����رية يف 

بيانها، اأن احلركة الأ�سرية اتخذت 

ط�����وال ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة خ��ط��وات 

مقاطعة  م��ن��ه��ا  ع���دي���دة،  ن�����س��ال��ي��ة 

ال��ت��ه��دي��د  اإىل  و�����س����وًل  امل���ح���اك���م، 

ب���الإ����س���راب امل���ف���ت���وح ع���ن ال��ط��ع��ام 

ب��داي��ة ���س��ه��ر ح���زي���ران، وك���ان ذل��ك 

اإثر زيادة اأعداد الأ�سرى الإداريني 

اإىل ما يقارب 700 اأ�سري

ح�سلت  اإىل  الأ�����س����رى،  واأ�����س����ار 

�سجون  اإدارة  ب��ني  ع��دي��دة  ح���وارات 

الحتال، وقادة احلركة الأ�سرية، 

اإدارة  اإل������ت������زام  ن���ت���ائ���ج���ه���ا  ك����ان����ت 

���س��ج��ون الح���ت���ال ب��ت��ح��ق��ي��ق ج��زء 

م��ن م��ط��ال��ب الأ����س���رى الإداري�����ني، 

اأع���داد  بتقييد  يتعلق  فيما  ���س��واء 

ملمو�س،  ب�سكل  الإداريني  الأ�سرى 

والن�ساء  الأط��ف��ال  حتويل  وتقييد 

اإىل  و����س���وًل  الإدارّي،  ل��اع��ت��ق��ال 

الإدارّي،  لاعتقال  حتويلهم  وقف 

وكذلك درا�سة الإفراج عن الأ�سرى 

الإداريني كبار ال�سن واملر�سى

واأك������دت احل���رك���ة الأ�����س����رية، اأن 

“م�ستمر  الأ�سرية  احلركة  ن�سال 

حّتى حتقيق كافة مطالبنا و�سوًل 

ك��اف��ة  ع����ن  الح����ت����ال  اإن����ه����اء  اإىل 

املحتلة” اأرا�سينا 

 خالل عام عّمقت الحكومة االحتالل وصّعدت جرائمه وتضاعف عدد الشهداء.. 

االنباط -وكاالت

ت���ت���ج���رع  اخل�����ا������س�����رة  يف  ك���������س����وك����ة 

تكرار  تراقب  وهي  “اإ�سرائيل” الن�سل 
والدولية  الإقليمية  املحافل  يف  و�سفها 

التمييز  مت��ار���س  “اأبارتهايد”  ك��دول��ة 

العن�سري

ها قد وقع املحظور واأ�سحت “واحة 

يف  املزعومة  الوحيدة  الدميقراطية” 

بالدم  ملطخة  راحتها  الأو�سط  ال�سرق 

الإع��دام  تف�سري  عن  عاجزة  ومرراتها 

املت�ساعد وال�ستيطان  امليداين 

ح���اف���ة  ع����ل����ى  “اإ�سرائيل”  ت����ق����ف 

امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  م��ع هيمنة  ال��ه��اوي��ة 

بلوغ  مع  والأمن  ال�سيا�سة  مقاليد  على 

ك��ي��ان��ه��ا ���س��ن ال��راب��ع��ة وال�����س��ب��ع��ني، رح��ل 

وال�سراع يحتدم مع  اآخرون  كبار وجاء 

التاريخي  احل��ق  ���س��اح��ب  الفل�سطيني 

النهاية نحو 

دولية  تقارير حقوقية  وخل�ست عدة 

ال�����س��ه��ي��وين  الح����ت����ال  ك���ي���ان  اأّن  اإىل 

يكّر�س نظام الأبارتهايد وال�سطهاد يف 

املحتلة الفل�سطينّية  الأرا�سي 

ملناه�سة  الدولية  الأكادميية  احلملة 

الحتال والأبارتهايد، اأكدت يف تقريٍر 

 2022 ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  اأّن  ل��ه��ا، 

ي��زخ��ر ب��الن��ت��ه��اك��ات واجل���رائ���م خ��ا���س��ًة 

واأن  ال���ع���ن�������س���ري،  وال���ف�������س���ل  ال��ت��م��ي��ي��ز 

هما:  اأ�سا�سيتني  �سمتني  ي�سم  التمييز 

هو  ما  كل  وحماربة  الفل�سطنة  معاداة 

والعرق  الهوية  �سعيد  على  فل�سطيني 

الأيديولوجية والنتماءات 

ال�سهيو- ف��ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة  ال�سمة  اأم���ا 

داع���������س����ي����ة، ح����ي����ث ط���������ورت مم���ار����س���ة 

ال�سعب  اأبناء  �سد  ال�سهيونية  احلركة 

مم��ار���س��ات  ع��ل��ى  لتحتوي  الفل�سطيني 

العن�سري العنف والتطرف والف�سل 

تطرف غري م�سبوق

ط�����ّور الح����ت����ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي م��ن 

�سمعنا  ال��ت��ي  “الأبارتهايد”  ن�����س��خ��ة 

عنها للمرة الأوىل يف ممار�سات التمييز 

الع�سرين  القرن  يف  ال�سابقة  العن�سري 

ب���دول���ة ج���ن���وب اأف��ري��ق��ي��ا وت���ف���ّوق على 

م�سممي واقعها هناك

وذك�����ر ت��ق��ري��ر احل��م��ل��ة الأك���ادمي���ي���ة 

ال�������دول�������ي�������ة مل����ن����اه���������س����ة الح������ت������ال 

اأّن  ح���دي���ًث���ا  ال���������س����ادر  والأب����ارت����ه����اي����د 

يف  فل�سطيني   1100 اع��ت��ق��ل  الح��ت��ال 

2022م،  ع��ام  مطلع  منذ  ال�سفة  اأن��ح��اء 

خال  فل�سطيني   2200 اعتقل  حني  يف 

اعتقال  اأم���ر   550 واأ����س���در    ،2021 ع��ام 

من  فل�سطينيني  اأ���س��رى  ب��ح��ق  اإداري، 

بداية 2022م

 50 اأّن  ال����ل����ج����ن����ة،  ت����ق����ري����ر  وب���������نّي 

لل�سهداء  ال��ف��ع��ل��ي  )ال���ع���دد  فل�سطينياً 

يزيد عن 70 �سهيًدا وفق متابعة املراكز 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل����اإع����ام( ا���س��ت�����س��ه��دوا 

الحتال  بر�سا�س  والقد�س  بال�سفة 

وبلغت   ،2022 العام اجلاري  منذ مطلع 

اع���ت���داء   200 امل�����س��ت��وط��ن��ني  اع����ت����داءات 

من   %85 م��ن  اأك���رث  و�سجل  باملتو�سط، 

هذه العتداءات �سد جمهول يف �سرطة 

الح��ت��ال، يف اإط���ار جت��ن��ب جم��رد فتح 

فيها حتقيق 

 الأبارتهايد والهوية

ال�سيا�سي  ويوؤكد طال عوكل املحلل 

اأه����م ع��ن��وان  اأن م��و���س��وع الأب���ارت���ه���اي���د 

حت��اول  الفل�سطينية  ب��ال��ه��وي��ة  ي��ت��ع��ل��ق 

ل  لأن����ه  ع��ل��ي��ه  ال���ع���دوان  “اإ�سرائيل” 
ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��ا���س��ة الح����ت����ال ف��ق��ط بل 

بهوية “اإ�سرائيل” يف اأر�س 67 و48

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ل�”املركز  وي�����س��ي��ف 

فل�سطيني  مليون   2 لاإعام” “هناك 

م��ع��ه��م  ال��ت��ع��ام��ل  ي���ج���ري   48 اأر�������س  يف 

اإ�سرائيل  دولة  هوية  وفق  �سورة  باأب�سع 

�سيا�سة  ومت��ار���س  الهوية  اخ��ت��ارت  التي 

وعدوان وفقها”

اأ�سار  الأرا�سي،  �سرقة  �سيا�سة  وحول 

الح��ت��ال  اأّن  اإىل  احل��ق��وق��ي  ال��ت��ق��ري��ر 

الفل�سطينيني،  اأرا�سي  م�سادرة  وا�سل 

واإخطار املن�ساآت بالهدم، وح�سب تقرير 

م��رك��ز ال��ق��د���س، يف م��اي��و امل��ا���س��ي، فقد 

منازل  منها  من�ساأة،   42 الحتال  هدم 

اأ�����س����رى و����س���ه���داء، يف اإط������ار ���س��ي��ا���س��ات 

العقاب اجلماعي

وي�����س��ري امل��ح��ل��ل ع��وك��ل اأن الأه����م هو 

مثل  دولية  ومنظمات  موؤ�س�سات  انتقاد 

“هيومن رايت�س ووت�س وجمل�س حقوق 
الح���ت���ال  لن  واأمن�ستي”  الن�������س���ان 

وخارجها   67 ب��اأر���س  عن�سرية  مي��ار���س 

الفل�سطيني الفل�سطيني وغري  على 

عزل الحتال

اخلبري  العاطي  عبد  ���س��اح  ويلفت 

احل��ق��وق��ي لأه��م��ي��ة ت��ق��اري��ر امل��ن��ظ��م��ات 

“بيت�سيلم”  موؤ�س�سة  وتقارير  الدولية 

فل�سطينية  وم��وؤ���س�����س��ات  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

بت�ساعد  الحتال  جتمع على ممار�سة 

حرب  وج��رائ��م  عن�سري  متييز  جرمية 

وجرائم �سد الإن�سانية

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ل�”املركز  وي����ت����اب����ع  

ع��دي��دة  ان��ت��ه��اك��ات  وا���س��ح  لاإعام”: 

وم�ستقبل  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  وان��ت��ه��اك��ات 

ت��ل��ك ال��ق�����س��اي��ا ي��ج��ب اأن ي��ك��ون داف��ع��اً 

ل�����س��م��ان ع���زل الح���ت���ال دول���ي���اً وه���ذا 

ال�����س��ع��ب��ي��ة بكل  امل���ق���اوم���ة  ي��ل��غ��ي ح���ق  ل 

خياراتها”

 1948 ع��ام  فل�سطني  نكبة  ت��ك��ن  ومل 

����س���وى ح���ل���ق���ة يف م�����س��ل�����س��ل ال��ت��ط��ه��ري 

ف��الأم��ور  العن�سري  والتمييز  العرقي 

بتوا�سل ق�سى  بالت�ساعد  اآخذة  موؤخراً 

الدولتني  وحل  الت�سوية  م�ستقبل  على 

ب��ع��د اإ����س���دار الح���ت���ال ق��دمي��اً ���س��ه��ادة 

وفاة اتفاق اأو�سلو

�سعيف ا�ستثمار 

وت����ك����م����ن اأه�����م�����ي�����ة ن�����ظ�����ام ال���ف�������س���ل 

حتقيق  يف  )الأب���ارت���ه���اي���د(  ال��ع��ن�����س��ري 

ذات��ه��ا،  اأداة  اأن����ه  ال�����س��ه��ي��وين،  امل�����س��روع 

ف�����الأي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ة ال�������س���ه���ي���ون���ي���ة 

اإح�����ايل  وه���دف���ه���ا  “كولونيالية” 
هوية  واإل���غ���اء  ع��رق��ي،  ت��ط��ه��ري  تتطلب 

الفل�سطيني وتاريخ 

ال�سهيوين  الحتال  م�سروع  وينكر 

اأر���س  ف��وق  اأ�سلي  �سعب  وت��اري��خ  وج��ود 

خمططات  مع  يتعار�س  لأنه  فل�سطني، 

اأر�س  اأ�سطورة  لليهود وفق  اإن�ساء وطن 

امليعاد ل�”�سعب اهلل املختار” يف توظيف 

ال�سهيونية ديني من موؤ�س�سي 

الح��ت��ال  م�سروع  م��ن  �سنة   74 بعد 

بت�ساعد  الأبارتهايد  �سيا�سات  تتوا�سل 

خطري حل�سم امل�سهد مع هيمنة اليمني 

امل��ت��ط��رف ع��ل��ى م��ق��ال��ي��د ال��ك��ي��ان ك��اف��ة 

الراجحة  القوى  موازين  من  م�ستفيداً 

لكفته

وي�����س��دد امل��ح��ل��ل ع��وك��ل ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

الوليات  يف  الدولية  املجتمعات  تفاعل 

ب���داأت  اأخ�����رى  واأوروب�������ا ودول  امل��ت��ح��دة 

اأب��ارت��ه��اي��د  ب��دول��ة  “اإ�سرائيل”  ت�سف 

وتطالب بفتح حتقيقات

اخل��راء-  -وف��ق  فل�سطينياً  املطلوب 

ا���س��ت��ث��م��ار ه���ذه الإزاح������ة الإي��ج��اب��ي��ة يف 

اإ�سرائيل  م��ن  ودول  جمتمعات  م��واق��ف 

وتكوين  العن�سرية  ممار�ساتها  لف�سح 

راأي عام دويل �ساغط

موازين  ميل  يف  امل�سهد  قتامة  ورغم 

عوكل  املحلل  اأن  اإل  لاحتال  القوى 

ال��ت��م��ي��ي��ز  م��ل��ف  امل�����س��ت��ق��ب��ل يف  اأن  ي����رى 

العن�سري والأبارتهايد مي�سي مل�سلحة 

اأر�سه  فوق  �سمد  ل�سعب  الفل�سطينيني 

ا�ستعمار �سينهار م�ستقبا  اأمام م�سروع 

من داخله

ع��ن�����س��ري��ة الح����ت����ال ومم���ار����س���ات���ه 

م���ل���ف���ات  يف  وال����ت����م����ي����ي����ز  امل����ت����ط����رف����ة 

ال�سرعية  ق��رارات  وجتاهل  الأبارتهايد 

ال��دويل  املجتمع  يتحملها  لن  الدولية 

جنوب  يف  وقع  كما  و�سيعزلها  م�ستقبًا 

اأفريقيا

وي�����س��ف اخل��ب��ري ع��ب��د ال��ع��اط��ي اأه���م 

���س��ع��وب��ات ف�����س��ح ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����س��ري 

والبارتهايد الذي تقرتفه “اإ�سرائيل” 

يف حماولة اتهام ن�سطاء حقوق الإن�سان 

مبعاداة  املقاطعة  وحركة  واحلقوقيني 

ال�سامية وعدم وجود م�سار جاد حقيقي 

حتى الآن ملقا�ساة اإ�سرائيل

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ويتابع:”يفتقد 

ل�سرتاتيجية وطنية تقفز عن ا�ستمرار 

وه���م اأو���س��ل��و ال��ت��ي اأ���س��ق��ط��ه��ا الح��ت��ال 

�سرعية  يجدد  وطني  برنامج  ومطلوب 

امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة وي��ن��ه��ي الن��ق�����س��ام 

وي����ب����داأ ح������راك دب���ل���وم���ا����س���ي وق���ان���وين 

و�سعبي

الأبارتهايد  الدويل  املجتمع  يعد  ول 

ج���رمي���ة م��ق��ت�����س��رة ع��ل��ى دول�����ة ج��ن��وب 

اأف��ري��ق��ي��ا؛ ب��ل ج��رمي��ة مم��ك��ن ارت��ك��اب��ه��ا 

ب����اأي دول�����ة، ل���ذا دور امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

اأن  اأن وج���دت دول���ة ت��ق��رتف اجل��رمي��ة 

والإداري���ة  القانونية  الإج����راءات  يتخذ 

والق��ت�����س��ادي��ة م��ث��ل ف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات 

ال�ساملة وحماكمة اجلناة واملقاطعة 

توا�سل  2022م  عام  يف  ونحن  واليوم 

م��ط��ورة  ن�سخة  جت�سيد  “اإ�سرائيل” 
التمييز  ملمار�سات  النماذج  اآلف  ت�سم 

ال��ع��ن�����س��ري والأب���ارت���ه���اي���د مب���ا ي��ف��وق 

اأف��ري��ق��ي��ا وجتتهد  جت��رب��ة دول���ة ج��ن��وب 

الداخلي  جمتمعها  تناق�سات  لت�سكني 

مب���م���ار����س���ة ال������ع������دوان ال����ي����وم����ي ع��ل��ى 

لفل�سطينيني ا

 في »إسرائيل«.. أبارتهايد بنسخة مطّورة

حكومة بينيت-لبيد المدعومة من الحركة اإلسالمّية واصلت تغيير الواقع باألقصى
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االنباط-وكاالت

الأق�صى  امل�صجد  اأعمدة  من  ت�صقط  حجارة 

تكثيف  ج�����راء  اأر����ص���ي���ت���ه  يف  ت������زداد  وت�����ص��ق��ق��ات 

اأ�صفله  احلفريات  اأعمال  الإ�صرائيلي  الحتالل 

ويف حم��ي��ط��ه وخ��ا���ص��ة يف اجل��ه��ت��ن اجل��ن��وب��ي��ة 

والغربية املال�صقة لأ�صواره يف منطقتي حائط 

لتغيري  حم��اول��ة  يف  الأم��وي��ة  والق�صور  ال��راق 

التاريخية واحل�صارية وتهويده معامله 

م�����ص��ت�����ص��ار دي������وان ال��رئ��ا���ص��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

اأم�س  نبه  كان  الروي�صي  اأحمد  القد�س  ل�صوؤون 

اأ�صا�صات  على  الح��ت��الل  حفريات  خ��ط��ورة  م��ن 

الأوق���اف  وزارة  منعه  ظ��ل  يف  وخ��ا���ص��ة  امل�صجد 

اأي  ومنعه  ال��رم��ي��م  اأع��م��ال  م��ن  الفل�صطينية 

جلنة دولية من متابعة هذه احلفريات وب�صكل 

والعلم  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  خا�س 

اإر�صال  ق��ررت  كانت  التي  )يوني�صكو(  والثقافة 

جلنة حتقيق من جهتها للبحث يف امل�س بالإرث 

احل�صاري العاملي يف القد�س باعتبارها م�صجلة 

على قائمة اليوني�صكو منذ عام 1981

وزارة  وك��ي��ل  اأك���د  �صانا  مل��را���ص��ل  ت�صريح  ويف 

الأوق������اف ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ح�����ص��ام اأب����و ال����رب اأن 

الأق�����ص��ى من  اع��ت��داءات��ه على  الح��ت��الل �صعد 

خالل عمليات التهويد واقتحامات امل�صتوطنن 

ال�صتيطانية  البوؤر  من  املزيد  واإقامة  لباحاته 

يف حم��ي��ط��ه وم���ن خ���الل الأن���ف���اق واحل��ف��ري��ات 

فا�صحاً  وع��دوان��ا  ج��رمي��ة  ي�صكل  م��ا  ال�صخمة 

والقرارات  القوانن  كفلت  التي  املقد�صات  على 

حمايتها الدولية 

جمل�س  الفل�صطينية  الأوقاف  وكيل  وطالب 

الأم�����ن ال�����دويل ب���اإي���ف���اد جل��ن��ة حت��ق��ي��ق دول��ي��ة 

مل��ت��اب��ع��ة ح��ف��ري��ات الح���ت���الل ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ه��دد 

املحيطة  التاريخية  والأب��ن��ي��ة  الأق�����ص��ى  وج���ود 

لفرق  حت��ت��اج  ت�صققات  فيها  ظ��ه��رت  وال��ت��ي  ب��ه 

خطورة  على  ل��الط��الع  دول��ي��ة  وهند�صية  فنية 

اجل��ه��ت��ن اجلنوبية  وخ��ا���ص��ة يف  ف��ي��ه��ا  ال��و���ص��ع 

وال��غ��رب��ي��ة م��ن الأق�����ص��ى وم��ع��رف��ة اأي���ن و�صلت 

يرف�س  الح��ت��الل  اأن  وخا�صة  احلفريات  تلك 

ك���ل امل���ط���ال���ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة مل��ع��رف��ة ح��ج��م��ه��ا 

وخطورتها

ال���دويل ح�صن خاطر  ال��ق��د���س  م��دي��ر م��رك��ز 

الأق�������ص���ى ويف  احل���ف���ري���ات يف حم��ي��ط  اأن  ب���ن 

حائط الراق متت على مراحل متعددة خالل 

ب��داأت من خالل  اأنها  اإىل  املا�صية لفتاً  العقود 

تو�صيع نفق �صلوان املمتد مئات الأمتار من عن 

منه  لتتفرع  ال���راق  ح��ائ��ط  اأ���ص��ف��ل  اإىل  ���ص��ل��وان 

التاريخية  الأبنية  كل  تهدد  باتت  اأنفاق  �صبكة 

لتزييف  الح��ت��الل  م��ن  حم��اول��ة  يف  املنطقة  يف 

التاريخ والهوية العربية الإ�صالمية لالأق�صى

الح��ت��الل  ح��ف��ري��ات  اأن  اإىل  خ��اط��ر  واأ����ص���ار 

ت�صببت  حزيران  بداية  منذ  واملت�صارعة  املكثفة 

م�صلى  داخل  رخامي  عمود  من  حجر  ب�صقوط 

وحجر  القبلي  امل�صلى  حت��ت  ال��ق��دمي  الأق�����ص��ى 

للم�صلى  امل��ال���ص��ق��ة  امل��ك��ت��ب��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف  اآخ����ر 

ال���ق���دمي م���ن اخل����ارج ك��م��ا ت�����ص��ب��ب��ت ب��ت�����ص��دع��ات 

املتحف  م��ن��ط��ق��ة  ك��ب��رية وخ��ط��رية وخ��ا���ص��ة يف 

اجلدار  وحتى  القبلي  امل�صلى  غرب  الإ�صالمي 

اإىل  اجلنوبي املطل على الق�صور الأموية لفتاً 

اأن ال��ت�����ص��دع��ات ت��ط��ال ك��ل امل��ب��اين امل��وج��ودة يف 

بعد  الثلث اجلنوبي من الأق�صى وتتو�صع يوماً 

يوم ما يهددها بالنهيار

اأب���و ذي��اب  ال��ق��د���س ف��خ��ري  ب�����ص��وؤون  املخت�س 

اجل��ن��وب��ي��ة  اجل���ه���ة  يف  احل���ف���ري���ات  اأن  اأو�����ص����ح 

الحتالل  واأن  خطرية  مراحل  بلغت  لالأق�صى 

التاريخية  احلجارة  كل  وتدمري  تك�صري  يتعمد 

ال�����ص��خ��م��ة ال���ت���ي ت�����ص��ك��ل ال���دع���ائ���م الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

لأ�صا�صات �صور القد�س والأبنية التاريخية داعيا 

على  لالطالع  دولية  حتقيق  جلنة  ت�صكيل  اىل 

خ��ط��ورة احل��ف��ري��ات وال�����ص��غ��ط ع��ل��ى الح��ت��الل 

الإ�صرائيلي لإيقافها على الفور

واملقد�صات  وال�صوؤون  الأوق��اف  جمل�س  وكان 

الإ�صالمية يف القد�س املحتلة حذر من ا�صتمرار 

املعامل  وتغيري  بتخريب  الإ�صرائيلي  الحتالل 

ال���ت���اري���خ���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة ل��ل��م�����ص��ج��د الأق�������ص���ى 

اأن ���ص��اح��ة وح���ائ���ط ال�����راق وم��ن��ط��ق��ة  م���وؤك���دا 

واأنها  خال�س  اإ�صالمي  وق��ف  الأم��وي��ة  الق�صور 

م�صاحته  تبلغ  ال��ذي  لالأق�صى  ام��ت��دادا  ت�صكل 

اللتزام  ب�صرورة  ومطالباً  دومناً   144 الكاملة 

اليوني�صكو  ق��رار  وخا�صة  ال��دول��ي��ة  ب��ال��ق��رارات 

يوؤكد  ال��ذي   2016 الأول  ت�صرين  م��ن   18 ال���  يف 

للم�صلمن  خ��ال�����س  ع��ب��ادة  م��ك��ان  الأق�����ص��ى  اأن 

وحدهم

االنباط-وكاالت

 The Times ����ص���ح���ي���ف���ة  ق����ال����ت 

يونيو/حزيران   27 الإث��ن��ن  الريطانية، 

من  ع��م��الء  اأن  ذك����رت  م�����ص��ادر  اإن   ،2022

الأمريكية  امل��رك��زي��ة  ال���ص��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة 

ون  ي��ع��م��ل��ون ب��ن�����ص��اط يف اأوك���ران���ي���ا ومي�����ُدّ

ق����وات ك��ي��ي��ف ب��ق��در ه��ائ��ل م���ن امل��ع��ل��وم��ات 

ال�صتخباراتية.

ما  اإىل  ل��ف��ت��ت  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال�صحيفة 

 The New York �صحيفة  اأوردت����ه 

وك���ال���ة  اأن  م����ن  الأم���ري���ك���ي���ة   Times
م�صاركًة  ت�صارك  الأمريكية  ال�صتخبارات 

اأوك���ران���ي���ا  ب������ارزة يف احل�����رب اجل����اري����ة يف 

بالعمل على تنظيم عملية تبادل املعلومات 

ال���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ب���ن ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

وكييف.

الرئي�س  ُي�صدد  فيما  تاأتي  امل�صاركة  هذه 

الأمريكي جو بايدن على اأن البيت الأبي�س 

لن ين�صر قوات اأمريكية يف اأوكرانيا.

وم���ع ذل����ك، ق���ال دوغ���ال����س اإت�����س واي���ز، 

���ص��اب��ط وك���ال���ة ال����ص���ت���خ���ب���ارات امل��رك��زي��ة 

ال�صتخبارات  �صباط  خ��رة  اإن  امل��ت��ق��اع��د، 

مكافحة  يف  ب��الأ���ص��ا���س  ت��ك��م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة 

اأم��ا  الإره�����اب،  وع��م��ل��ي��ات مكافحة  ال��ت��م��رد 

معاونة  ت�صتلزم  فاإنها  اأوكرانيا  يف  احل��رب 

الع�صكري  التدريب  يف  الأوكرانية  القوات 

قدراتها  حت�صن  يف  وامل�����ص��اع��دة  التقليدي 

اأ���ص��ل��ح��ة امل��دف��ع��ي��ة، مثل  ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام 

احلركة”  ع���ال���ي���ة  ال�������ص���واري���خ  “اأنظمة 
)هيمار�س(.

“نحن  ب��ال��ق��ول:  مق�صده  واي���ز  اأو���ص��ح 

ن��ت��ح��دث ه��ن��ا ع��ن ال��ق��ت��ال يف م��ع��ارك ت��دور 

رح���اه���ا ع��ل��ى ن���ط���اق وا����ص���ع. اإن���ه���ا م��ع��ارك 

ل  واأن���ا  �صخمة.  ع�صكرية  وق���وات  دب��اب��ات 

املركزية  ال���ص��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة  اأن  اأت�����ص��ور 

على  الأوك��ران��ي��ن  ال��رج��ال  بتدريب  تعمل 

عالية  ال�����ص��واري��خ  راج��م��ات  اإط���الق  كيفية 

احلركة )هيمار�س(”.

ُتق�صر احل�صور  الواردة ل  الأخبار  لكن 

الأجنبي اإىل جانب اأوكرانيا على املوظفن 

اأي�صاً عن ح�صور  تتحدث  بل  الأمريكين، 

الأخ��رى،  الناتو  دول  من  كوماندوز  ق��وات 

ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ص��ا وك��ن��دا، لتدريب  م��ث��ل 

اأوك���ران���ي���ا  اأن  ���ص��ي��م��ا  امل��ح��ل��ي��ة، ل  ال���ق���وات 

الرو�صية،  النريان  عجزت عن جماراة قوة 

اأن  كما  الثقيلة،  باملدفعية  الق�صف  خا�صة 

اأخ���ذت ت��راج��ع �صيئاً  ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة 

ف�صيئاً يف ال�صرق.

ك��ان م�����ص��وؤول��ون اأوك��ران��ي��ون ق��د اأع��ل��ن��وا 

الن�صحاب من مدينة “�صيفريودونت�صك” 

ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  الأه���م���ي���ة  ذات  ال�����ص��رق��ي��ة 

الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، وه��و اأم���ر ي��ن��ط��وي على 

اإىل  اأقرب  اإذ يجعلها  لرو�صيا،  بارز  انت�صار 

باأكملها. لوغان�صك  ال�صيطرة على منطقة 

مع ذلك فاإن م�صوؤوًل ع�صكرياً اأمريكياً قلَّل 

ونقلت  الأخ��ري،  الرو�صي  التقدم  �صاأن  من 

 The Washington ���ص��ح��ي��ف��ة 

قولها:  م�����ص��ادر  ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ة   Post
عملية  ُت���ري  الأوك���ران���ي���ة  ال���ق���وات  “اإن 
تراجع تكتيكية احرافية حل�صد قواتها يف 

مواقع اأحكم يف دفاعاتها”.

يوم  اأوك��ران��ي��ا  هاجمت  رو�صيا  اأن  ُي��ذك��ر 

و���ص��ف��ه  ف��ي��م��ا   ،2022 ف��راي��ر/���ص��ب��اط   24

خا�صة”  ع�صكرية  “عملية  باأنه  الكرملن 

وتخلي�س  رو���ص��ي��ا  اأم���ن  ل�”�صمان  لزم���ة 

اخلطرين”  ال���ق���وم���ي���ن  م����ن  اأوك����ران����ي����ا 

وت���رف�������س ك��ي��ي��ف وال����غ����رب ذل�����ك ال���ط���رح 

وي����ق����ولن اإن�����ه ل��ي�����س ����ص���وى ح��ج��ة واه��ي��ة 

اأوكرانيا. اأرا�صي  لال�صتيالء على 

لهذه احلرب تاأثري �صخم على القت�صاد 

اأ�صعار  رفعت  اإذ  الأوروب���ي،  والأم��ن  العاملي 

ال��غ��از والنفط والأغ��ذي��ة، ودف��ع��ت الحت��اد 

الطاقة  على  العتماد  لتقلي�س  الأوروب���ي 

اإىل  وال�صويد  فنلندا  دفعت  كما  الرو�صية، 

طلب ع�صوية حلف �صمال الأطل�صي.

 المطران حنا: ندعو إلى خلق حالة فلسطينية 
أكثر قوة وتماسك ووحدة ووعًيا

النباط-وكالت

دعا املطران عطا اهلل حنا رئي�س ا�صاقفة 

�صب�صطية للروم الأرثوذك�س، ام�س الإثنن، 

اإىل خلق حالة فل�صطينية اأكرث قوة ومتا�صكا 

ووحدة ووعيا

واأ�صاف حنا: “التحديات التي نواجهها 

ك��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن وخ���ا����ص���ة م���ا ت��ت��ع��ر���س له 

جميعا  منا  ي�صتدعي  اإمن���ا  ال��ق��د���س  مدينة 

كاأبناء لل�صعب الفل�صطيني الواحد ان نكون 

واحلكمة  املطلوبة  امل�صوؤولية  م�صتوى  على 

والر�صانة والوعي”

وطالب حنا بالعمل على اإنهاء النق�صامات 

يوؤجج  خطاب  اأي  ونبذ  ال�صفوف  وتوحيد 

ويكر�س النق�صامات لأن امل�صتفيد احلقيقي 

املتاآمرون  اولئك  هم  امن��ا  احلالة  ه��ذه  من 

على ق�صيتنا وقد�صنا ومقد�صاتنا

واأو�صح حنا: “نحن بحاجة اإىل ترتيب 

البيت الفل�صطيني الداخلي فقد بات وا�صحا 

باأن الو�صع الذي منر به ل ميكن اأن يبقى 

واأن ي�صتمر ونحن بحاجة لتغيريات نحو ما 

هو اف�صل بعيدا عن لغة الق�صاء ففل�صطن 

هي لكل ابنائها ولي�صت لطرف دون الخر 

ولي�صت حم�صوبة على جهة دون الخرى”

واخ��ت��ت��م ح��ن��ا: “كم ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اإىل 

ترتيب اأو�صاعنا الداخلية لكي نكون اأف�صل 

حال وهذا يحتاج اىل مبادرات و�صخ�صيات 

وق����ي����ادات ه��م��ه��ا ال����ص���ا����ص���ي ه���و امل�����ص��ل��ح��ة 

ب��ع��ي��دا ع��ن الأج���ن���دات وامل�صالح  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�صخ�صية”

 المعتقل رائد ريان ُيواصل 
إضرابه عن الطعام لليوم ال 82

االنباط-وكاالت

يوا�صل املعتقل املقد�صي رائد ريان، اإ�صرابه 

املفتوح عن الطعام؛ لليوم ال� 82 على التوايل؛ 

احتجاجاً على اعتقاله الإداري داخل �صجون 

الحتالل الإ�صرائيلي

واملعتقل ري��ان )27 ع��اًم��ا(، من قرية بيت 

ُيعاين من  القد�س،  �صمال غربي مدينة  دقو 

اآلم يف الراأ�س، واملفا�صل، ول ي�صتطيع امل�صي 

ويتنقل على كر�صي متحرك

واأعادت قوات الحتالل اعتقال رائد ريان 

يوم 3 ت�صرين ثاين )نوفمر( 2021، وحولته 

اقراب  وعند  اأ�صهر،  �صتة  الإداري  لالعتقال 

اأ�صهر  ل� 4  اعتقاله، مت تديدها  انتهاء م��دة 

اإ�صافية، ليعلن اإ�صرابه املفتوح عن الطعام

واأم�صى املعتقل رائ��د ري��ان م��ا ي��ق��ارب 21 

�صهًرا رهن العتقال الإداري، خالل اعتقالت 

�صابقة ب�صجون الحتالل،

�صجون  يف  اإدارًي�����ا  معتقاًل   640 وي��وا���ص��ل 

الحتالل مقاطعتهم ملحاكم الحتالل لليوم 

ال� 178 على التوايل، وذلك يف اإطار مواجهتهم 

جلرمية العتقال الإداري

وحتى نهاية اأيار )مايو( املا�صي، بلغ عدد 

الحتالل  �صجون  يف  الفل�صطينين  الأ���ص��رى 

نحو 4700، منهم 32 �صيدة، و170 قا�صرا، فيما 

و�صل عدد املعتقلن الإدارين اإىل نحو 640

 الفلسطينيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق دولية لوقف حفريات االحتالل أسفل األقصى وفي محيطه

 التايمز: جواسيس وكالة االستخبارات األمريكية يعملون بأوكرانيا ويمدونها بكم هائل من المعلومات

االنباط-وكاالت

نعوم  البارز  الأمريكي  والفيل�صوف  املفكر  اأك��د 

للغرب  مي��ك��ن  ح��ج��ج  اأي  وج���ود  ع���دم  ت�صوم�صكي 

ب��وا���ص��ط��ت��ه��ا ت��ري��ر مت����دده ون�����ص��ر اأ���ص��ل��ح��ت��ه على 

احلدود مع رو�صيا

ونقل موقع روزينرغ كوارتريل الهولندي عن 

ت�صوم�صكي قوله: اإن هناك طريقة ب�صيطة للتعامل 

مع الأ�صلحة وهي عدم ن�صرها.. فال يوجد مرر 

املتحدة  ال��ولي��ات  ادع��ت  واإن  للقيام بذلك.. حتى 

الأم��ر  ت��رى  ل  بالتاأكيد  رو�صيا  لكن  دفاعية  اأن��ه��ا 

بهذه الطريقة ولديها اأ�صباب منطقية لذلك

اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأن  اإىل  ت�صوم�صكي  واأ����ص���ار 

ال��رو���ص��ي �صريغي لف���روف ك��ان اأع��ل��ن يف موؤمتر 

�صحفي يف مقر الأمم املتحدة اأن الق�صية الرئي�صية 

بالن�صبة لرو�صيا هي موقفها الوا�صح بعدم جواز 

تو�صيع حلف �صمال الأطل�صي الناتو وجوده باتاه 

ال�صرق ون�صر اأ�صلحته ال�صاربة التي ميكن اأن تهدد 

الحتاد الرو�صي وهو ما عر عنه الرئي�س الرو�صي 

فالدميري بوتن اأكرث من مرة

ال��ولي��ات املتحدة  اأن زع��م  واأو���ص��ح ت�صوم�صكي 

على املالأ باأنها ملتزمة ب�صدة ب�صيادة ال��دول واأنه 

يجب احرام حق اأوكرانيا يف الن�صمام اإىل حلف 

من  كثري  يف  لل�صحك  مثري  بالتاأكيد  ه��و  الناتو 

اأن  اإىل  الكرملن لفتاً  العامل مبا يف ذلك  اأنحاء 

ا�صتخدام ال��ولي��ات  ال���دول الأخ���رى تعرف ج��ي��داً 

املتحدة لذات احلجة يف عدة حالت �صابقة قامت 

وليبيا  ك��ال��ع��راق  اأخ����رى  دول  مبهاجمة  خ��الل��ه��ا 

ب�صكل  رو�صيا  اأغ�صب  ما  وه��و  و�صربيا  وكو�صوفو 

خا�س حينها ووقفت موقف املعار�س تاهها

واأو�صح املفكر الأمريكي اأن العدوان الأمريكي 

يف ال���ع���راق اأث����ار غ�صب اجل��م��ي��ع ت��ق��ري��ب��اً ك��م��ا اأن 

هجمات الناتو على ليبيا و�صربيا متت تغطيتها 

اإطار الدعاية  اإن�صانية زائفة يف  بعبارات و�صعارات 

الأمريكية للرويج لها و�صدد على اأنه مع ت�صاعد 

ل  وتفاقم خطورتها  اأوكرانيا  يف  احلالية  الأزم��ة 

ي��ج��وز ت��اأج��ي��ج امل��وق��ف اأك���رث وال��ل��ج��وء اإىل م��ا قد 

يحولها اإىل حرب كارثية

يف  وال���ق���رار  ال�صيا�صة  �صانعي  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وا���ص��ن��ط��ن ي���درك���ون ج��ي��داً اأن ���ص��م اأوك��ران��ي��ا اإىل 

املنظور  امل�صتقبل  يف  خ��ي��اراً  لي�س  الناتو  ع�صوية 

اإن��ه يف ح��ال مت ح��ل الق�صية الأوك��ران��ي��ة  م�صيفاً 

اأوروب��ي��اً حم�صاً  �صاأناً  �صلمي ف�صيكون ذلك  ب�صكل 

بعيداً عن مفهوم احللف الأطل�صي ملرحلة ما بعد 

احلرب العاملية الثانية والذي بواأ الوليات املتحدة 

مبركز القيادة كما �صي�صكل احلل ال�صلمي �صابقة 

قرارهم  ا�صتقاللية  الأوروب��ي��ن  ا�صتعادة  ب��ات��اه 

بعيداً عن اإمالءات وا�صنطن

 تشومسكي: ليس هناك ما يبرر للغرب نشر أسلحته على حدود روسيا

 بتكلفة 90 مليون دوالر... جيش االحتالل 
يدخل طائرة جديدة لخدمته العسكرية

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن ���ص��الح اجل���و الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، الليلة 

امل��ا���ص��ي��ة ع���ن اإدخ�������ال ط���ائ���رة ه��ي��ل��وك��وب��ر 

الع�صكرية  اخل��دم��ة  يف  ج��دي��دة  مبوا�صفات 

بتكلفة ت�صل اإىل 90 مليون دولر

عاًما   50 بعد  العرية،   12 للقناة  ووفقاً 

ال�صرائيلي  اجل��و  ���ص��الح  م��ن  مطلوًبا  ك��ان 

ا�صتبدال مروحيات الهيلوكوبر، ومت اختيار 

-53-K مروحية “�صيكور�صكي” من النوع

CH الذي اأن�صاأته �صركة لوكهيد مارتن
واأك�������د م�������ص���وؤول ك���ب���ري يف ����ص���الح اجل���و 

اجلديدة  هليكوبر  طائرة  اأن  الإ�صرائيلي، 

اإن��ت��اج  م��ن   CH-53-Sikorsky K
“اإ�صرائيل”  يف  م���ارت���ن  ل��وك��ه��ي��د  ���ص��رك��ة 

�صنوات  ث��الث  غ�صون  يف  اخل��دم��ة  �صتدخل 

ت��ق��ري��ًب��ا و���ص��ت��ح��ل حم���ل م��روح��ي��ة ي��ا���ص��ور 

القدمية

واأ����ص���اف اأن���ه م��ن مم��ي��زات ال��ط��ائ��رة اأن 

لديها 3 حمركات بدًل من حمركن، ويبلغ 

مدى طريانها ح��وايل 900 كم ب��دون اإع��ادة 

التزود بالوقود، و�صرعتها 340 كم / �صاعة، 

وميكن اأن حتمل وزًنا يقارب 19 طًنا

وتابع باأن التحكم يف الطائرة من خالل 

وميكن  ميكانيكًيا،  ولي�س  حمو�صب  ن��ظ��ام 

الآيل  ال��ط��ي��ار  و���ص��ع  يف  التحليق  ل��ل��ط��ي��ار 

تقريًبا، مما  يديه  ا�صتخدام  دون  والهبوط 

من  ب���دًل  املهمة  على  بالركيز  ل��ه  ي�صمح 

امل���روح���ي���ة، وه���ي م��دجم��ة بالكامل  ق���ي���ادة 

ت�صغيل  ت�صهل  التي  اللم�صية  ال�صا�صات  يف 

وا�صتهالك املعلومات والبيانات، وهي قفزة 

يف قدرات الطريان احلربي ال�صرائيلي

النباط-وكالت

من  الفل�صطينية  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادات  كثفت 

لفتة،  ب�����ص��ورة  ل��ب��ن��ان،  يف  ال�صيا�صية  حتركاتها 

وت���وزع ح��راك ال��ق��ي��ادات خ��الل ال�صاعات والأي���ام 

املا�صية، بن زي��ارات ر�صمية وحزبية واجتماعات 

ف�صائلية ومهرجانات �صعبية، ما اأثار موجة من 

والفل�صطينية  اللبنانية  الأو���ص��اط  يف  الت�صاوؤلت 

امل��ت��اب��ع��ة، ع���ن اأ���ص��ب��اب واأه�������داف وخ��ل��ف��ي��ات ه��ذا 

ال��ذي  امل��ك��ث��ف،   / امل�صتت  الفل�صطيني  احل����راك 

اأب��رز حجم انق�صام الف�صائل وع��دم قدرتها على 

الر�صمية  القيادات  اأم��ام  وحدة وفودها وموقفها 

واحلزبية اللبنانية

اجلمهورية  رئي�س  اأن  متابعة  م�صادر  وتوؤكد 

وف��د منظمة  قليلة  اأي���ام  خ��الل  التقى  اللبنانية 

التحرير الفل�صطينية برئا�صة الدكتور اأحمد اأبو 

ال��روؤ���ص��اء والزعماء  ا�صتعر�س م��ع  ال��ذي  ه��ويل، 

اللبنانين تطورات الق�صية الفل�صطينية واأو�صاع 

ذلك  وب��ع��د  ل��ب��ن��ان،  الفل�صطينين يف  ال��الج��ئ��ن 

املركزية  اللجنة  ع�صو  زار  قليلة  اأي����ام  وخ���الل 

حل���رك���ة ف��ت��ح ع��ب��ا���س زك����ي رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 

عار�صا  اللبنانين  ال��زع��م��اء  وال��ت��ق��ى  اللبنانية 

تطورات الق�صية الفل�صطينية والعالقات الثنائية

ويف ب�����ريوت اأي�����ص��ا الأم������ن حل���رك���ة اجل��ه��اد 

الأم��ن  الطاهر  وماهر  نخالة،  زي��اد  الإ�صالمي، 

العام امل�صاعد للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطن، 

ونائب الأم��ن العام للجبهة، جميل مزهر، واأبو 

ال��ع��ام جلبهة التحرير  ن�����ص��ال الأ���ص��ق��ر الأم����ن 

الأم���ن  ن��اج��ي  ط���الل  وال��دك��ت��ور  الفل�صطينية، 

وخالد  العامة،  القيادة  ال�صعبية  للجبهة  ال��ع��ام 

ال�صعبي  الن�صال  جبهة  ع���ام  اأم���ن  املجيد  عبد 

الفل�صطيني

ثنائي  ب�صكل  ال��ق��ي��ادات،  ه���ذه  اجتمعت  وق���د 

وجماعي وبحثت تطورات الق�صية الفل�صطينية

اأب��رز اللقاءات، الجتماع الذي �صم  وكان من 

رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س اإ�صماعيل 

ه��ن��ي��ة وزي�������اد ال��ن��خ��ال��ة الأم�������ن ال���ع���ام حل��رك��ة 

اجل���ه���اد الإ����ص���الم���ي، وب��ح��ث ال���ط���رف���ان خ��الل��ه 

التطورات امليدانية وال�صيا�صية املتعلقة بالق�صية 

وامل�صجد  ال��ق��د���س  يف  ي��ج��ري  وم���ا  الفل�صطينية 

وم��ك��اًن��ا  زم���اًن���ا  تق�صيمه  الأق�������ص���ى، وحم������اولت 

والتهديدات املتوا�صلة بحق ال�صعب الفل�صطيني

وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت خ�����الل الج���ت���م���اع امل��ت��غ��ريات 

املنطقة  يف  للتوغل  الحتالل  وجهود  ال�صيا�صية 

على  ال�صلبية  وانعكا�صاتها  التطبيع  ب��واب��ة  ع��ر 

الق�صية الفل�صطينية و�صعوب املنطقة

املقاومة  على  ال��ل��ق��اء  خ��الل  التاأكيد  وج���رى 

ال�صاملة خياًرا ا�صراتيجياً للتعامل مع الحتالل 

الإ�صرائيلي

وبحث الطرفان اأو�صاع ال�صعب الفل�صطيني يف 

الداخل واخلارج وخميمات اللجوء، و�صبل توفري 

اللقاء  بحث  كما  ك��ان،  اأينما  له  الكرمية  احلياة 

اجلهود املبذولة لإعادة ترتيب البيت الفل�صطيني 

مواجهة  قاعدة  على  الوطنية  ال��وح��دة  وحتقيق 

الح���ت���الل وحت��ق��ي��ق اأه������داف وت��ط��ل��ع��ات �صعبنا 

الفل�صطيني

ك��م��ا ب��ح��ث وف���د م��ن ح��رك��ة ح��م��ا���س برئا�صة 

اإ���ص��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة، م���ع وف����د م���ن ق���ي���ادة اجلبهة 

ال�صعبية لتحرير فل�صطن برئا�صة نائب الأمن 

العام جميل مزهر، التطورات املتعلقة بالق�صية 

وال�صيا�صي.  امليداين  ال�صعيد  على  الفل�صطينية 

وا���ص��ت��ع��ر���س ال���ل���ق���اء ال�����ذي ن��ظ��م يف ال��ع��ا���ص��م��ة 

القد�س  مدينة  يف  ي��ج��ري  م��ا  ب���ريوت،  اللبنانية 

املحتلة من ت�صارع يف عملية التهويد وحماولت 

ال�صتيالء على املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية، 

وكذلك حماولة فر�س التق�صيم الزماين واملكاين 

للم�صجد الأق�صى، والت�صعيد امليداين �صد قطاع 

غ����زة، وت�����ص��اع��د ال���ص��ت��ي��ط��ان يف ال�����ص��ف��ة، و�صبل 

املقاومة  الوقائع وخا�صة عر  التعامل مع هذه 

ال�صاملة

اخ��راق  الح��ت��الل  اللقاء حم���اولت  وناق�س 

التطبيع وحم��اول��ة �صياغة  ب��واب��ة  ع��ر  املنطقة 

الكيان  م�صاعي  ت��ع��زز  ���ص��ارة  اإقليمية  حت��ال��ف��ات 

به  يقوم  عما  ف�صاًل  الهيمنة،  نحو  ال�صهيوين 

الح��ت��الل م��ن �صرقة ث���روات الأم���ة مب��ا يتطلب 

الق�صية  باعتبارها  الفل�صطينية  الق�صية  تثبيت 

امل��رك��زي��ة ل���الأم���ة، وب����ذل اجل��ه��د امل��ك��ث��ف لقطع 

ال��ط��ري��ق اأم������ام ت���وغ���ل الح����ت����الل ع��ل��ى ح�����ص��اب 

الق�صية و�صعوب املنطقة

ال��ب��ي��ت  ت���رت���ي���ب  ����ص���ب���ل  ح������ول  ن���ق���ا����س  ودار 

وتطوير  املقاومة،  م�صروع  وتعزيز  الفل�صطيني 

العمل امل�صرك ملواجهة خمططات الحتالل يف 

خمتلف التاهات نحو حتقيق الأه��داف العليا 

وثوابت ال�صعب الفل�صطيني

كما التقى نائب الأمن العام للجبهة ال�صعبية 

لتحرير فل�صطن الرفيق القائد جميل مزهر، يف 

ب��ريوت، الأم��ن العام للجبهة ال�صعبية لتحرير 

ناجي  ط��الل  الدكتور  العامة  القيادة  فل�صطن 

ونائبه خالد جريل اأبو العمرين وع�صو املكتب 

اأن��ور رج��ا يف  الرفيق  الإع���الم  ال�صيا�صي م�صوؤول 

لقاء ت�صاوري ناق�س جممل التطورات الراهنة

وتناول الجتماع عددا من الق�صايا الراهنة، 

والن�صال  الثنائية  العالقات  تعزيز  �ُصبل  اأهمها 

امل�������ص���رك مب����ا ي��ح��ف��ظ ل��ل�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

على  وح��دت��ه��ا  وي�صتعيد  ال��وط��ن��ي��ة،  م��وؤ���ص�����ص��ات��ه 

ال�صهيوين،  ل��الح��ت��الل  م��ق��اوم��ة  وطنية  اأ���ص�����س 

وعلى اأ�ص�س دميقراطية حُتقق ال�صراكة الوطنية 

والتعددية الدميقراطية وعدالة التمثيل

واتفق الطرفان على ا�صتمرار احلوار وتعزيز 

�صيا�صات وروؤى  باأن  الثنائية، موؤكدين  العالقات 

اجل��ب��ه��ت��ن ت��ن��ب��ع��ان م���ن روؤى وط��ن��ي��ة ج��ام��ع��ة 

على  وتوؤكد  التنظيمية،  البنى  تتجاوز  وموحدة 

العمل  اأ���ص��ا���س  على  والقائمة  اجل��ام��ع��ة،  ال�صيغ 

امليداين امل�صرك

واأكد الطرفان على رف�صهما اأية ا�صطفافات 

على  تعمل  الفل�صطيني  الداخلي  ال�صاأن  اإدارة  يف 

احل����د م���ن ق�����درة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن ع��ل��ى تميع 

طاقاتهم، ُم�صددين على اأن هذا هو جوهر نظرة 

الوطنية،  وللعالقات  الوطني  للدور  اجلبهتن 

واأن اأي ا�صطفافات �صت�صر بالعالقات  خ�صو�صاً 

ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة، و���ص��ت��ع��زز ح��ال��ة النق�صام  ال��وط��ن��ي��ة 

وُت�ّصعر من اأدواته

خميم  م��ن  فل�صطيني  لج���ئ  النمر  حم��م��ود 

���ص��ات��ي��ال، اأع������رب ع���ن اأم���ل���ه اأن ي���ك���ون احل����راك 

ال�صيا�صي الفل�صطيني يف لبنان، مقدمة للح�صد 

ووحدة ال�صف الفل�صطيني يف مواجهة التحديات 

واملخاطر التي تتعر�س لها الق�صية الفل�صطينية، 

واأن ي��ك��ون ه���ذا احل����راك م��ق��دم��ة ل��رف��ع الظلم 

وال��ق��ه��ر واحل����رم����ان ال����ذي ت��ت��ع��ر���س ل���ه ج��م��وع 

البوؤ�س  الالجئن الفل�صطينين يف لبنان، ورفع 

واملاأ�صاة من خالل التفاهم الداخلي الفل�صطيني 

ومم��ار���ص��ة ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى الأون�������روا ، والت���ف���اق 

الالجئن  منح  اأج���ل  م��ن  اللبنانية  ال��دول��ة  م��ع 

الفل�صطينين حقوقهم املدنية والإن�صانية، وقال 

ه��ذا  ف���اإن  واإل  م�صتدركا  الفل�صطيني  ال��الج��ئ 

ث��م��رة، �صيكون  ل��ه  ي��ك��ون  ل��ن  احل���راك ال�صيا�صي 

تطعم  حنطة  ب����دون  �صجيج  ه����واء،  ك��ط��اح��ون��ة 

الفقراء البائ�صن داخل املخيمات

 حراك سياسي فلسطيني ملحوظ في بيروت: ضرورات القضية أم منافسات بين الفصائل؟

 األتراك واصلوا التنسيق مع »الموساد« خالل القطيعة

االنباط-وكاالت

 

ال��ع��رّي،  التلفزيون  يف  ال�����12  ال��ق��ن��اة  نقلت 

و�صيا�صّيٍة  اأمنّيٍة  الأح��د، عن م�صادر  اأم�س  ليلة 

بالكيان و�صفتها باملُطلّعة جًدا، نقلت عنها قولها 

اإ�صرائيل  اأطلقت  ق��د  ك��ان��ت  ال���ذي  التحذير  اإّن 

اإىل تركّيا، والعودة منها  لرعاياها بعدم ال�صفر 

عملياٍت  لتنفيذ  اإي����ران  تخطيط  ب�صبب  ف����وًرا، 

الأرا�صي  على  ويهود  اإ�صرائيلين  �صّد  اإرهابّيٍة 

اأْن متكّنت  ب��ع��د  ع��م��ل��ًي��ا  ان��ت��ه��ى  ق���د  ال���رك���ّي���ة، 

ق��وى الأم���ن يف اأن��ق��رة، بالتن�صيق وال��ت��ع��اون مع 

ال�صتخبارات  اأْي  الإ�صرائيلّي،  )املو�صاد(  جهاز 

اخل��ارج��ّي��ة، م��ن اإح��ب��اط املخططات الإي��ران��ّي��ة، 

على حّد تعبريها

 وتابع التلفزيون العرّي، نقاًل عن امل�صادر 

عينها، تابع قائاًل اإّن التن�صيق والتعاون الأمنّي 

بن تركّيا واإ�صرائيل يف املجال الأمنّي، وحتديًدا 

للغاية،  م��ث��م��ًرا  ك���ان  ب���ال���ذات،  الق�صّية  ه���ذه  يف 

بن  و�صيبقى  زال  وم��ا  ك��ان  التن�صيق  ه��ذا  واأّن 

�صّد  الإرهابّية  العمليات  منع  بهدف  الدولتْن 

اأّه��م  من  تركّيا  يعترون  الذين  الإ�صرائيلين، 

املناطق واأقّلها تكلفًة لق�صاء عطلتهم ال�صيفّية 

فيها

ال�صياحة  وزي����ر  اأّن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن   

اإّن  ق��ال  ق��د  ك��ان  رزب����وزوف،  يوئيل  الإ�صرائيلّي 

اإجن�����ازات كبرية  �صُتحقق  ت��رك��ي��ا،  ال��ع��الق��ة م��ع 

اأقواله بعد اجتماعه  ، وج��اءت  البلدين  ل�صعبْي 

بوزير اخلارجية الركي مولود ت�صاوو�س اأوغلو، 

بالقد�س الغربية، والأخري قام بزيارة اإ�صرائيل يف 

َفت بالتاريخّية اأّيار )مايو( املا�صي يف زيارٍة ُو�صِ

 وق���ال ال��وزي��ر الإ���ص��رائ��ي��ل��ّي يف تغريدة على 

)ت��وي��ر( بعد اللقاء: ك��ان م��ن دواع���ي �صروري 

اأْن األتقي معايل وزير خارجية جمهورية تركيا، 

الأوىل لوزير خارجية تركي  الزيارة  وه��ذه هي 

اأجرينا  . واأ�صاف: لقد  لإ�صرائيل منذ 15 عاًما 

ال��وزي��ر  اأّن  وي�صعدين  وب���ن���اءة،  ك��ب��رية  مناق�صة 

وافق على امل�صاعدة يف تو�صيع الرحالت اجلوية 

ذل��ك من  اإ�صرائيل وتركيا، مبا يف  املبا�صرة بن 

قبل ال�صركات الإ�صرائيلّية ، على حّد تعبريه

 من ناحيته �صّدّد املُحلِّل الإ�صرائيلّي موران 

�صرير، يف �صحيفة )هاآرت�س( العرّية، �صّدّد على 

اأّن الإع���الم ال��ع��رّي، ان�صغل ب�صكٍل ح��ادٍّ، م�صٍن 

بعدم  للرعايا  الإ�صرائيلّي  بالتحذير   ، وعاطفيٍّ

اأب��رز،  الوترية،  املُقاِبل وبنف�س  زي��ارة تركّيا، ويف 

طبًعا نقاًل عن م�صادر اأجنبيٍة ، اغتيال العلماء 

الإيرانين من قبل جهاز )املو�صاد( الإ�صرائيلّي، 

لأّن الإعالم العرّي، بح�صب املُحلِّل، وقع يف غرام 

ت�صويق النجاح الإ�صرائيلّي املُثري جًدا لالإعجاب 

يف حرب الظالل التي تدور بن اإيران واإ�صرائيل، 

ل  والتي بح�صب الإعالم العرّي، �صجّلت وُت�صجِّ

فيها اإ�صرائيل جناحاٍت كثريٍة، والتي �صيلتقطها 

املتلقي يف العامل، ولي�س يف الكيان فقط، بلهفٍة 

كبريٍة، كما قال

الإ�صرائيلّية،  النجاحات  جانب  اإىل  ولكن   

اأ���ص��اف املُ��ح��لِّ��ل، ت��اه��ل الإع����الم ال��ع��رّي على 

ال��ذي ك��ان من  خمتلف م�صاربه، الف�صل الكبري 

ن�صيب دولة الحتالل، وال��ذي متّثل با�صطرار 

ي��غ��اِدروا  اأْن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن  اآلف  م��ئ��ات وح��ت��ى 

تركّيا ف���وًرا، وه��و الأم��ر ال��ذي يحمل يف طّياته 

ال�صفقات  وت�صرر  ال�صدمة،  اله�صترييا،  حالة 

اإىل جانب  امل��ت�����ص��ررة،  الق��ت�����ص��ادّي��ة وامل�����ص��ال��ح 

بالن�صبة لالإ�صرائيلين  النزهة يف تركّيا  حت��ّول 

اإىل كابو�ٍس، خُمتتًما باأّن املعركة على كّي الوعي 

انتهت بالنتيجة واحد ل�صفر ل�صالح اإيران، كما 

قال

ال�صياق، ونقاًل عن حمافل رفيعٍة   ويف هذا 

يف دولة الحتالل، كان املُ�صت�صِرق الإ�صرائيلّي، د. 

ت�صفي بارئيل، قد ك�صف النقاب الأ�صبوع املا�صي 

اأّن ن�صيج العالقات  )راأي اليوم، 15.06.22( عن 

واإ�صرائيل،  املنطقة  ودول  تركّيا  ب��ن  اجل��دي��دة 

اإي��ران، ُيحوِّل تركيا اإىل  والعالقات املتوتّرة مع 

الن�صاطات  �صد  اإ�صرائيل  ن�صال  يف  حيويٍّ  ذراٍع 

اأّن احلديث هنا  ُم�صّدًدا على  الإرهابية لإي��ران، 

ل يدور عن �صبكة عالقاٍت ثنائّيٍة ت�صِرط فيها 

اإ�صرائيل على تركّيا ب��اأْن تقطع اأنقرة عالقاتها 

مع طهران ، على حّد تعبريه

الكيان وأردوغان٠٠ »إسرائيل« تلغي تحذير  ربيع 
اإليرانية المخططات  وأنقرة  بإحباطها  وتحتفي  السفر 
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الصادق تحتفظ بلقب بطولة اسيا للتايكواندو 
االنباط - عامن 

اح���ت���ف���ظ���ت الع����ب����ة امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي 

بلقبها  ال�����ص��ادق،  ج��ول��ي��ان��ا  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو، 

�صباح   بح�صولها  االآ�صيوية،  للقارة  كبطلًة 

وزن  �صمن  الذهبية  امليدالية  على  االإثنني 

ال�صرباتي  �صالح  ن��ال  فيما  كغم،   ٦٧ حت��ت 

الف�صية،  امل��ي��دال��ي��ة  ك��غ��م(   ٨٠ حت��ت  )وزن 

وت���وج زي��د احل��ل��واين )وزن حت��ت ٦٣ كغم( 

ب���ال���رون���زي���ة، وذل������ك يف خ���ت���ام م�����ص��ارك��ة 

امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ب��ال��ن�����ص��خ��ة اخل��ام�����ص��ة 

والع�صرين، من بطولة اآ�صيا – امل�صنفة من 

مدينة  ا�صت�صافتها  والتي   - جن��وم   ٤ عيار 

ت�����ص��ن��ت�����ص��ون ال���ك���وري���ة اجل���ن���وب���ي���ة. وب��ه��ذه 

الوطني  املنتخب  يكون  الثالث  امليداليات 

قد اأنهى م�صاركته يف بطولة اآ�صيا بح�صوله 

واح��دة  ذهبية  بينها  م��ن  ميداليات   ٦ على 

و٤ ف�����ص��ي��ات وب���رون���زي���ة واح������دة. وج����اءت 

حتققت  ال��ت��ي  ال��ث��الت  الف�صية  امل��ي��دال��ي��ات 

لوؤي حميدان  املا�صية من خالل،  االأيام  يف 

)وزن  وزيد م�صطفى  كغم(   ٥٤ )وزن حتت 

 ٨٧ حت��ت  )وزن  عمار  وفهد  كغم(   ٦٨ حت��ت 

ال�صادق  جوليانا  الالعبة  وافتتحت  كغم(. 

م�صاركتها   - البطولة  يف  االأوىل  امل�صنفة   -

الفيتنامية  ال��الع��ب��ة  على  ال��ف��وز  بتحقيق 

ال��دور  يف  مقابل  دون  بجولتني  ث��ي  نغوين 

النهائي  ن�����ص��ف  ال����دور  ويف  ال��ن��ه��ائ��ي.  رب���ع 

ال��الع��ب��ة  جت����اوز  م��ن  “ال�صادق”  مت��ك��ن��ت 

ال���ط���اج���ي���ك�������ص���ت���ان���ي���ة، م�����وك�����رو خ��ل��ي��م��وف��ا 

ف��ازت  النهائي  ويف  م��ق��اب��ل،  دون  بجولتني 

ال�صينية  ال��الع��ب��ة  على  ال�����ص��ادق  جوليانا 

لتحقق  ل��واح��دة  بجولتني  ل��ي��و  ج��ون��ه��وجن 

ال���ذه���ب���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة ل���ه���ا ع���ل���ى ال����ت����وايل يف 

عام  بريوت  ن�صخة  ذهبية  بعد  اآ�صيا  بطولة 

عام  ن�صخة  بف�صية  توجت  قد  وكانت   ٢٠٢١

حامل   - ال�����ص��رب��ات��ي  ���ص��ال��ح  وح��ق��ق   .٢٠١٨

االأول على  وامل�صنف  اأوملبياد طوكيو  ف�صية 

بالبطولة  ن��زاالت��ه  اأوىل  يف  ال��ف��وز   - اآ���ص��ي��ا 

منغوليا،  منتخب  العب  ح�صاب  على  وج��اء 

يف  رد،  دون  بجولتني  اأزب���اي���ار،  األ��ت��اجن��ري��ل 

الدور ربع النهائي، قبل اأن ُيحقق انت�صاره 

بتخطيه  النهائي  ن�صف  ال���دور  يف  ال��ث��اين 

غان  �صيو  اجلنوبي  الكوري  الالعب  عقبة 

ي��خ�����ص��ر يف  اأن  ق��ب��ل  ل���واح���دة  ب��ج��ول��ت��ني  وو 

�صاليف،  االأوزب��ك��ي،  الالعب  اأم��ام  النهائي 

ال�صرباتي  �صالح  وك��ان  ل��واح��دة.  بجولتني 

قد توج يف الن�صخة املا�صية )بريوت ٢٠٢١( 

ا�صتهل  ج��ان��ب��ه  م���ن  ال��ذه��ب��ي��ة.  ب��امل��ي��دال��ي��ة 

زي��د احل��ل��واين م�����ص��واره بتحقيق  ال��الع��ب 

�صوناتوف  الطاجكي�صتاين  على  االنت�صار 

ال����دور رب��ع  ال���� ١٦ وم���ن ث��م ف���از يف  يف دور 

ال����دور ن�صف  ي��خ�����ص��ر يف  اأن  ق��ب��ل  ال��ن��ه��ائ��ي 

ال��ن��ه��ائ��ي اأم����ام ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ت��ي��م تي 

ثاين  هذه  وتعتر  لواحدة.  بجولتني  يونغ 

بطولة  يف  احللواين  زيد  ُيحققها  ميدالية 

اآ�صيا على م�صتوى الكبار حيث كان قد توج 

بامليدالية   ٢٠٢١ ع��ام  املا�صية  الن�صخة  يف 

الف�صية. وحل املنتخب الوطني للرجال يف 

الثالث  املركز  يف  بالبطولة  م�صاركته  نهاية 

باإجمايل عدد امليداليات املحققة.

جالل يبدأ مشواره مع فريق معان 

االنباط - عامن 

ج��الل عمله مديرا  اإ���ص��الم  امل��درب  با�صر 

ف��ن��ي��ا ل���ف���ري���ق ك�����رة ال����ق����دم ل���ف���ري���ق م��ع��ان 

خ��ل��ف��ا ل���ل���م���درب امل�����ص��ت��ق��ي��ل دي������ان ���ص��ال��ح. 

وق������ال رئ���ي�������س ال����ن����ادي م���اج���د اخل����وال����دة، 

ج��الل  ب��ت��ع��ي��ني  ق�����رارا  ات���خ���ذت  االإدارة  ان 

م����درب����ا ل���ل���ف���ري���ق، ا����ص���ت���ع���دادا ل��ل��م��ب��اري��ات 

امل��ق��ب��ل��ة ب�����دوري امل���ح���رف���ني، وذل����ك خ��الل 

ال��ت��وف��ي��ق يف  ل��ه  اج��ت��م��اع��ه��ا االخ���ري متمنيا 

بدوري  مقعده  على  للحفاظ  الفريق  قيادة 

االدارة  اأن  اإىل  اخلوالدة  وا�صار  املحرفني. 

ال��ف��ري��ق  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��اأم��ني  ج��اه��دة  ت�صعى 

املقبلة. امل��رح��ل��ة  يف  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج  ع��ن   بحثا 

سلة الناشئات تخسر امام لبنان اسيويا 
االنباط - عامن 

ح��ّق��ق م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان ل��ل�����ص��ي��دات ل��ك��رة 

ال�����ص��ل��ة )حت���ت ١٦ ���ص��ن��ة( ف���وزه ال��ث��اين، يف 

ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  اآ���ص��ي��ا )امل�����ص��ت��وى ب(  بطولة 

االأردنية  العا�صمة  يف  حمزة،  االأم��ري  قاعة 

االأردين  نظريه  ح�صاب  على  وذل��ك  عّمان، 

 .)٦٠-٥٦( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال�����ص��ي��اف��ة  ���ص��اح��ب 

اللبناين  الفريق  يف  م�صجلة  اأف�صل  وكانت 

اإل�����ص��ي  ال���ي���زا خ����وري )١٦ ن��ق��ط��ة(، ت��ل��ي��ه��ا 

ولني  لّبان  نور  ثم  نقاط(،   9( اغناطيو�س 

اأبي م�صلح )٨ نقاط(. وبذلك، تاأهل لبنان 

اإىل الدور الثاين، على اأن يخو�س مباراته 

املقبلة املوؤهلة اإىل ن�صف النهائي، الثالثاء 

االث��ن��ني.  املنتخبات  جميع  ا���ص��راح��ة  م��ع 

و�صبق للبنان اأن فاز يف مباراته االأوىل على 

اأمام  يخ�صر  اأن  قبل   ،)٥-٤٧9( كازاخ�صتان 

اإيران ب�صورة دراماتيكية )٥٠-٥١(، بعدما 

يف   )٥٠-٤٥( متقدما  االأرز  منتخب  ك���ان 

الدقائق االأخرية.

سحب قرعة دوري الثانية وبطولة كأس االردن 
االنباط - عامن 

�صحبت يوم ام�س  يف مقر االحتاد االأردين 

ل��ك��رة ال���ق���دم، ق��رع��ة ب��ط��ول��ة دوري ال��درج��ة 

ال��ث��ان��ي��ة، وق���رع���ة ال�����دور ال��ت��م��ه��ي��دي ل��ك��اأ���س 

الدرجة  دوري  ويقام   .٢٠٢٢ للمو�صم  االأردن 

بني  من�صية  ف��ري��ق��ا:   ١٦ مب�����ص��ارك��ة  ال��ث��ان��ي��ة 

ح�����ص��ن، ذات را�����س، ���ص��ح��م، ال��ط��ي��ب��ة، ج��ر���س، 

اأم  احل�صن،  اخلالدية،  ح��وارة،  �صباب  حرثا، 

ال��ق��ط��ني، ���ص��م��ا، ال���وح���دة، ���ص��ب��اب ن���زال، دي��ر 

ووفقا  ال�صرحان.  ورب���اع  ال�����ص��ايف،  غ��ور  ع��ال، 

امل�صاركة  االأندية  توزيع  مت  البطولة،  لنظام 

ع��ل��ى جم��م��وع��ت��ني، ح��ي��ث ي��ت��اأه��ل اأول وث��اين 

ك��ل جم��م��وع��ة ل��ل��دور ن�����ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ال��ذي 

للدرجة  الفائزان  لي�صعد  واإيابا،  ذهابا  يقام 

االأوىل مبا�صرة، فيما يهبط اأخر فريقني من 

املجموعة  و�صمت  ل�”الثالثة«.  جمموعة  كل 

ال��ق��ط��ني،  اأم  ن����زال،  ���ص��ب��اب  ج��ر���س،  االأوىل: 

���ص��م��ا، ���ص��ب��اب ح������وارة، م��ن�����ص��ي��ة ب��ن��ي ح�����ص��ن، 

ا�صتقرت  املقابل،  يف  ال�صايف.  وغ��ور  الطيبة، 

اأن���دي���ة: اخل��ال��دي��ة، ح��رث��ا، رب���اع ال�����ص��رح��ان، 

احل�صن، �صحم، دير عال، ذات را�س، والوحدة 

�صحبت  يف مقر  ك��م��ا  ال��ث��ان��ي��ة.  امل��ج��م��وع��ة  يف 

ال��ت��م��ه��ي��دي لبطولة  ال����دور  ق��رع��ة  االحت�����اد، 

كاأ�س االأردن والذي يقام مب�صاركة ٢٠ فريقا: 

وفريقا  فريقا،   ١٦ الثانية  ال��درج��ة  )اأن��دي��ة 

دوري  اإىل  ال�����ص��اع��دان  وال��ع��ال��ي��ة  الها�صمية 

الدرجة االأوىل املو�صم املا�صي، باالإ�صافة اإىل 

الريموك والكرمل �صاحبا الرتيب احلادي 

ع�صر والثاين ع�صر من دوري الدرجة االأوىل 

الدور  هذا  مباريات  وتقام  املا�صي(.  للمو�صم 

على  واحدة  مباراة  من  املغلوب  خروج  بنظام 

٣٢ من  ال���  دور  اإىل   ١٠ ال���  ال��ف��رق  ت��ت��اأه��ل  اأن 

مب�صاركة  ي��ق��ام  ال���ذي  االأردن،  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 

املتبقية من دوري  اأندية املحرفني، والفرق 

الدرجة االأوىل.

الخالدي جديد كرة الجليل 

االنباط - عامن 

الدويل  املهاجم  نادي اجلليل  مع  تعاقد 

رك�����ان اخل����ال����دي ل��ي��م��ث��ل ال���ف���ري���ق ب����دوري 

مك�صبا  اخل��ال��دي  ويعتر  االوىل.  ال��درج��ة 

ل��ف��ري��ق اجل��ل��ي��ل يف ظ���ل م���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه من 

خ����رة دول���ي���ة وق�������درات ت��ه��دي��ف��ي��ة ك��ب��رية. 

وي���اأم���ل اجل��ل��ي��ل ال���ع���ودة ال�����ص��ري��ع��ة ل���دوري 

املا�صي  امل��و���ص��م  ت��وج  ب��اأن��ه  امل��ح��رف��ني، علما 

امل���ب���اراة  ف�����وزه يف  ب��ع��د  ب��ل��ق��ب درع االحت�����اد 

الرجيح.  بركالت  الوحدات  على  النهائية 

ال��رم��ث��ا ومثل  م��ع  اخل��ال��دي م�صريته  وب���داأ 

لعب  �صنوات، كذلك  لعدة  الن�صامى  منتخب 

بني  ومن�صية  ومعان  و�صحاب  االأهلي  لفرق 

احرافية  جتربة  وخا�س  واجلزيرة،  ح�صن 

يف الرائد ال�صعودي.

منتخب الناشئين يواجه سوريا في غرب اسيا 
االنباط - عامن 

للنا�صئني  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��ب��داأ 

م�������ص���واره يف ال�������دور ن�����ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي 

ل��ب��ط��ول��ة غ����رب ا���ص��ي��ا ال��ت��ا���ص��ع��ة ل��ك��رة 

ال�����ص��وري  ن��ظ��ريه  مب��واج��ه��ة   النا�صئني 

ع��ن��د ال��ت��ا���ص��ع��ة وال��ن�����ص��ف م�����ص��اء ال��ي��وم 

وي�صبق  العقبة،   ملعب  على  ال��ث��الث��اء 

ل��ق��اء امل��ن��ت��خ��ب ���ص��م��ن ن�����ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي، 

اللبناين،  نظريه  م��ع  ال��ع��راق  مواجهة 

امللعب.  ذات  على  م�صاء  ال�صاد�صة  عند 

بعد  ال�صوري،  نظريه  املنتخب  ويواجه 

امل��ج��م��وع��ة  اأن ���ص��م��ن االأخ�����ري ����ص���دارة 

 ،5-0 الكويت  على  بانت�صاره  الثانية 

الو�صافة  مبركز  لبنان  ا�صتقرت  فيما 

ع��ل��ى    ،2-0 ف��ل�����ص��ط��ني  ع��ل��ى  ب���ال���ف���وز 

ا�صتقر  املنتخب  وك���ان  ال��ع��ق��ب��ة.  ملعب 

نقاط،   6 ب� االأوىل  للمجموعة  و�صيفاً 

خلف املت�صدر العراق )9(، فيما ودعت 

ُعمان  اإىل جانب  املناف�صات  اليمن )3( 

تدريبه  املنتخب  واأجرى  نقاط(.  )دون 

النهائي،على  ن�صف  للقاء  تاأهباً  االأول 

م��ل��ع��ب االأم�����ري ح���م���زة، ب��ق��ي��ادة امل���درب 

ع���ب���داهلل ال��ق��ط��ط��ي، ومب�����ص��ارك��ة ك��اف��ة 

الالعبني، حيث ركز اجلهاز الفني على 

تطبيق  جانب  اإىل  اال�صت�صفاء،  متارين 

ب��ع�����س اجل���م���ل ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة اخل��ا���ص��ة 

القادم. باللقاء 

االنباط - عامن 

ال�صهابية واحتاد  تاأجيل مباراة  القدم،  لكرة  االأردين  قرر االحتاد 

اأبناء العقبة �صمن دوري الدرجة الثالثة ملو�صم 2022، والتي كانت 

مقررة عند اخلام�صة م�صاء اخلمي�س 30 حزيران على ملعب االأمرية 

وب��ذات  امللعب  نف�س  على  مت��وز   1 اجلمعة  ي��وم  لتقام  م��ع��ان،   / هيا 

ال�صهابية  فريق  طلب  على  بناء  املباراة  تاأجيل  قرار  وياأتي  التوقيت. 

املقابل،  النادي. يف  اإدارة  انتخابات جمل�س  اإع��ادة  اإقامتها مع  لتزامن 

تقرر نقل مباراة كفرجنة وعنجرة والتي كانت مقررة عند اخلام�صة 

على  التوقيت  ب��ذات  لتقام  ملعب جر�س،  على  2 مت��وز  ال�صبت  م�صاء 

ملعب كنعان عزت. وجاء قرار نقل املباراة، ب�صبب تقارب عدد النقاط 

ب���ني ال���ف���رق امل��ر���ص��ح��ة ل��الن��ت��ق��ال اإىل ال�����دور ال���ث���اين ع���ن امل��ج��م��وع��ة 

اخلام�صة الأندية حمافظة عجلون، وبهدف اإقامة مواجهات املجموعة 

بنف�س التوقيت.

تعديل مواعيد مباريات في دوري الثالثة الكروي 

طه يخلف ابو زمع  لتدريب االنصار 

االنباط - عامن  

اأعلن نادي االأن�صار اللبناين تعيني 

جمال طه مديرا فنيا للفريق االأول، 

اأب��و  ال��وط��ن��ي عبد اهلل  مل��درب��ن��ا  خلفا 

الر�صمي:  االأن�صار  بيان  وق��ال  زم��ع. 

عن  الريا�صي  االأن�صار  نادي  “يعلن 
تعيني املدرب جمال طه، مديرا فنيا 

للفريق االأول، واإعطائه ال�صالحيات 

ال����الزم����ة ل��ت�����ص��ك��ي��ل ج����ه����ازه ال��ف��ن��ي 

املقبل،  للمو�صم  الالعبني  واخ��ت��ي��ار 

مع التمنيات له بالتوفيق يف مهامه«. 

االأن�صار  ن��ادي  يتوجه  “كما  وت��اب��ع: 

عبد  ل��ل��م��درب��ني،  بال�صكر  ال��ري��ا���ص��ي 

اهلل اأبو زمع واأجمد الطاهر، على ما 

قدماه للزعيم خالل فرة قيادتهما 

للفريق االأول، ويتمنى لهما التوفيق 

يف م�صوارهما املقبل«. واأكدت م�صادر 

�صيعاون طه يف  ف���وؤاد حجازي  اأن   ،»«

اأ�صماء عدة  االأن�صار. وُطرحت  قيادة 

م���درب���ني ع��ل��ى االأن�������ص���ار، يف االآون����ة 

االأخرية، اإال اأن املطالب املالية املبالغ 

ب��ه��ا، دف��ع��ت ال��ن��ادي للتعاقد م��ع طه 

وحجازي.
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

اإلستراتيجية األردنية الفلسطينية في 
دات تجميد حّل الدولتين مواجهة ُمهدِّ

د.أنور الخفش

عا�صمة  بالقد�س  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  اإعتتراف  تبعات  تتتزال  ل 

ال�صلطة  على  غوط  ال�صُ من  مزيداً  وَفر�صه  والغربي  ال�صرقي  ِب�َصّقيها  لإ�صرائيل 

الفل�صطيني  القرار  نع  �صُ موؤ�ص�صات  اأرِوقة  داخل  تتفاعل  وموؤ�ص�صاتها  الفل�صطينية 

باإدراك  املعنيني  ال�صيا�صني  املحللني  ، غالبية  بوجه اخل�صو�س  والأردين  والعربي 

اليمني  قبل  من  القادمة  اخلطوات  خماوف  من  ُي�صّرحون  الإ�صراتيجة  النظرة 

املتطرف الإ�صرائيلي ، والأهم من ذلك اأن اإدارة الرئي�س بايدن مل ُتقّدم اأي ت�صّور 

ُعتترف  تتترامتتب ومتتا  الرئي�س  قتتّدمتته  متتا  ، ختتاف  اإيتتجتتاد احلتتلتتول  جديد على م�صار 

اإطاق  امليادين �صوى  ب�صفقة القرن والإعان عن دعمها حلل الدولتني وتربيد 

�صعارات دون الإقدام خطوة واحدة نحو اأي م�صار فعلي لفر�س مفاعيل الإتفاقات 

جنزت ِبرعايتها . لقد اأ�صبحت مدينة القد�س ق�صية مثرية للنزاع 
ُ
ال�صلمّية التي اأ

وتنفيذ  الأق�صى  امل�صجد  على  يومية  ال�صبه  والَتعِديات  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث 

على  بتتالتتدفتتاع  حقهم  عتتن  يتتدافتتعتتون  فل�صطينني  ولن�صطاء  ل�صحافني  اإغتتتتتيتتالت 

يف  امل�صتوطنني  قطعان  يدعم  الإحتال  وجي�س   ، ومتتزارع  م�صاكن  من  ممتلكاتهم 

ُتعترب حتت  التي  الفل�صطينية  والبلدات  القرى  وكافة  ال�صيخ جراح  القد�س وحّي 

اللجنة  من  اتخاذها  املطلوب  الإجتتراءات  اأب�صط  اإن   . الفل�صطينية  ال�صلطة  ولية 

تنفيذية  �صلطة  اأعتتلتتى  ل  ُت�صكِّ والتتتتتي   ، الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 

اإ�صرائيل  مع  الإرتباط  لفك  وامل�صاريع  اخُلطط  اإعتتداد  يف  فتتوراً  البدء  فل�صطينية 

 . والإقتتتتت�تتصتتاديتتة  والإداريتتتتة  والأمتتنتتيتتة  ال�صيا�صية  فيها  مبتتا  امل�صتويات،  كتتافتتة  على 

ب  لاأ�صف مل ُتعِلن القيادة الفل�صطينية عن ُخطة متما�صكة وواقعية ميكن اأن ُتقرِّ

على  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  ُحلم  من  اإ�صافّية  واحتتدة  خطوة  الفل�صطينيني 

الأرا�صي املحتلة منذ عام 1967  .

وغتتزة  التتقتتد�تتس  متتن  الفل�صطيني  التتكتتل  عتتلتتى  امل�صتمرة  التتقتتائتتمتتة  احلتتترب  جتتتاءت 

والأردن  والإ�صامية  العربية  الأمتتة  تواجه  اإذ   ، حتتتّدي  اأكتترب  التتّداختتل  وفل�صطني 

التدمري  التتتتتي جتتتتاوزت  تتترامتتب  بعد حقبة  متتا  ختتا�تتس حتتتدّيتتات  بتتوجتته  وفل�صطني 

والفو�صى وخماطر املتغريات الدولية وف�صل اأو�صلو واإنهاء حّل الدولتني فعلياً دون 

اإعان ر�صمي ، واإ�صتمرار املمار�صات القمعّية الإ�صرائيلية من اجلي�س وامل�صتعمرين 

العربي  الإعتتام  تقارير  وفتتق  واملثبتة  املو�صوفة  احلتترب  جرائم  اىل  ترتقي  التي 

متتاأزق  اأمتتام  اجلميع  َو�َصعت  العربية  واملتتواقتتف  اجلهود  ت�صّتت  اإن  اأي�صا.  والغربي 

هان على  �صيا�صي ، وال�صوؤال الكبري حول جدوى �صيا�صة ال�صلطة الفل�صطينية والرِّ

ال�صمت العربي واإنهاء املبادرة العربية فعلياً وبقاء امل�صروع املطروح زيادة �صيطرة 

الإحتال ال�صهيوين والإ�صتيطان م�صتمر والأ�صرى يف ال�صجون وال�صمت العربي 

التطبيع عنوان مرحلة  بعنوان  الإ�صرائيلي  العربي  والتحالف  واخلليجي م�صتمر 

وجتتودي  خطر  ُي�صّكل  التتذي  الأمتتر  اجلمود  حالة  اإ�صتمرار   ، اجلميع  على  خطرة 

، اإحذر من امل�صارات ال�صيا�صية اجلاري  اأي�صاً  على الأردن وفل�صطني ودول اخلليج 

ملئة  اخلليجية  املالية  والوفورات  الطبيعية  املتتوارد  اإ�صتغال  ت�صتهدف   ، تنفيذها 

عام قادم اإنه م�صروع وخمطط الإحتال ال�صهيوين الإقت�صادي اجلديد .

الفل�صطيني  ال�صراع  معادلة  يف  الوحيد  الثابت  هتتو  الأردن  اأن  جميعاً  ُنتتتدِرك 

ال�صيا�صة  لذلك   ، والإقت�صادي  واجلغرايف  الدميوغرايف  الُبعدين  من  ال�صهيوين 

التتثتتوابتتت  اأولتتتويتتتات  �صمن  ومتتن  املتتركتتزّيتتة  الق�صّية  تعتربها  الأردنتتتيتتتة  اخلتتارجتتيتتة 

 ، القد�س  من  يبداأ  املنطقة  ا�صتقرار  اإن   . و�صعب  ودولتتة  قيادة  الأردنتتيتتة  الوطنية 

واإ�صتقرار العامل ينتهي من فل�صطني ، وُيخطئ من يُظن اأن الإقراب من القد�س 

من املمكن اأن مُير كاأي َحدث عابر ، اإن الو�صاية الها�صمية ممثلة بعميد اآل البيت 

وكذلك   ، الفل�صطينة  الثوابت  من  ورعتتاه  اهلل  حفظه  لثاين  عبداهلل  امللك  جالة 

اإتفاقيات ال�ّصام والقرارات الدولية .

ِبَحق  وهو   ، الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  مبواقف  دائماً  ي�صيد  الفل�صطيني  ال�صعب 

الفل�صطيني  لل�صعب  واملُنت�صر  وامل�صيحية  الإ�صامية  وللمقد�صات  للقد�س  النا�صر 

بالتن�صيق مع  ال�صيا�صي   للدبلوما�صية واحلراك  بقيادته  متمثلة  ُمقّدرة عالياً  وجهوده 

م�صر وكل من الرئي�س الفرن�صي والأمريكي ، كما يحر�س جالته على اأهمية موا�صلة 

اإعادة  التن�صيق والت�صاور مع الأطراف الدولية الفاعلة و تكثيف اجلهود للدفع باجتاه 

قرارات  اإىل  ا�صتناداً  والإ�صرائليني  الفل�صطينني  بني  وُمنتجة  جدّية  مفاو�صات  اإطاق 

الإعتتتتتداءات  وقتتف  يف  التتدويل  املجتمع  دور  اأهمية  على  والت�صديد   ، الدولية  ال�صرعية 

م�صتمر  الأردن  اأن  كتتمتتا    ، والت�صعيد  التتتتتوتتتري  اىل  تتتتوؤدي  التتتتتي  املتتتتتكتتررة  الإ�صرائيلية 

بجهوده يف حماية املقد�صات الإ�صامية وامل�صيحية يف القد�س من ُمنطلق احرام جميع 

ال�صعبني  وعا�س  الها�صمية  القيادة  اهلل  حفظ   . عليها  الها�صمية  للو�صاية  الأطتتتراف 

الأردين والفل�صطيني ُمَوحدين يف مواجهة كافة التحديات امل�صريية .

 االنباط – �شذى حتاملة

جنتتتتح التتت�تتتصتتتاب ا�تتتتصتتتترف التتتنتتتجتتتار يف حتتتقتتيتتق احتتتامتتته 

اقرا�صه  خال  من  جتميل  �صركة  بتا�صي�س  وطموحاته 

األف   48 بقيمة   والت�صغيل  قر�س  التنمية  من �صندوق 

دينار ح�صل عليه عام 2015  .   

التي  النجاح  ق�ص�س  من  ا�صرف  ال�صاب  ق�صة  وتعترب 

م�صاريعهم  لتنفيذ  ال�صباب  اليها  ي�صعى  والتتتتتي  حققها 

قويا  دافعا  ال�صباب  ء  اعطائهم  يف  ت�صهم  والتي  اخلا�صة 

للعمل واجلتتتد وفتتتق متت�تتصتتاريتتع ختتا�تتصتتة حتتتد متتن م�صكلتي 

الفقر والبطالة .

وعر�س ال�صاب ا�صرف النجار ق�صة جناحه واقرا�صه 

خا�صة  بالتجميل  خا�صة  �صركة  بتا�صي�س  ال�صندوق   من 

وان لدي�صه خربة يف هذا املجال تزيد على ع�صرين يف ادارة 

�صركات التجميل العاملية .

وبني ان ال�صندوق ا�صهم يف تا�صي�س ال�صركة التي وفرت 

اثني ع�صر فر�صة عمل ل�صباب و�صابات يف جمال املبيعات 

مع  التعامل  كيفية  على  ال�صالونات  وتدريب  والت�صويق 

املنتجات التجميلية  ل�صيما وان �صركتة تعمل على توزع 

والعقبة  واربتتد  والزرقاء  عمان  حمافظات  على  منتجاته 

ومعان والكرك. 

امل�صروع  تا�صي�س  بدايه  واجتته يف  انه  النجار اىل  ولفت 

�صعوبات وحتديات  متكنت من تخطيها تتمثل بالعامة 

التتتتتجتتاريتتة لتتلتت�تتصتتركتتة متتتع وجتتتتود التتعتتديتتد متتتن التت�تتصتتركتتات 

التجميلية املناف�صة وم�صكلة التمويل التي  كانت من اكرب 

الت�صغيل   اجتتور  ارتتتفتتاع  ظل  يف  واجهتني  التي  التحديات 

وم�صكات اخرى تتعلق ببع�س الجراءات احلكومية من 

امل�صتثمرين يف  امام  والتي تقف عائقا  جمارك وتخلي�س 

تنفيذ م�صاريعهم.

م�صاريع  تا�صي�س  على  املقبلني  ال�صباب  النجار  ون�صح 

النجاح  جديدة توفر عزمية ال�صرار والتحدي لتحقيق 

وعدم اليا�س وال�صت�صام عند ظهور اية م�صكلة خا�صة يف 

ظل مناف�صة �صديدة يف جميع القطاعات . 

واكتتتتد عتتلتتى �تتتصتتترورة التتتتتمتتيتتز يف جمتتتال التتعتتمتتل وتبني 

وابتكار طرق وافكار جديدة ملنتجات ال�صركات التي �صيتم 

داعيا  كافة  املجالت  يف   �صديدة  مناف�صة  و�صط  تا�صي�صها 

للم�صاريع  وا�صحة  وروؤيتتة  عمل  خطة  تبني  اىل  ال�صباب  

ايتتتة م�صاكل  لتتتتتجتتاوز  بتتهتتا  املتتبتتا�تتصتترة  قتتبتتل  املتتنتتوي تنفيذها 

و�صعوبات تواجههم �صواء كانت قبل اوبعد التنفيذ .

من جانبه او�صح �صندوق التنمية والت�صغيل انه يقوم 

مبتابعة املتت�تتصتتروع متتن ختتال اكتترث متتن حمتتورابتتتتتداء من 

ومتابعة  القت�صادية  اجلتتدوى  درا�تتصتتات  واعتتداد  التمويل 

يقوم  ال�صندوق  لن  بتتاول  اول  القر�س  �صرف  اجتتتراءات 

بت�صليم القر�س على �صكل دفعات وفق فواتري معتمدة . 

من  القرو�س  ملنح  معينة  تعليمات  هناك  ان  وا�تتصتتاف 

ال�صندوق تتعلق باح�صار كفالة وان يكون ال�صخ�س عاطا 

عن العمل ول يوجد لديه ا�صراك �صمان اجتماعي وان 

يكون اردين اجلن�صية وعمره بني 18 – 60 �صنة.

االنباط – وكاالت 

اأخ�صائي طب الأ�صرة، الدكتور رومان  اأعلن 

غورينكوف، اأن نق�س الأك�صجني ي�صكل خطورة 

على اجل�صم وخا�صة للجهاز الع�صبي، فما هي 

اأ�صبابه وعاماته وطرق الوقاية منه.

ويتتت�تتتصتتتري غتتتوريتتتنتتتكتتتوف، يف حتتتديتتتث لتتتراديتتتو 

وقتتود  هتتو  الأكتت�تتصتتجتتني،  اأن  اإىل  “�صبوتنيك”، 
اجلتت�تتصتتم، وختتا�تتصتتة خلتتايتتا التتتدمتتتاغ  وميتتكتتن اأن 

يتتحتتدث اجلتتتوع الأكتت�تتصتتجتتيتتنتتي لأ�تتصتتبتتاب خمتلفة 

حالة  يف  كما  الرئة،  بتلف  متعلقة  اأ�صباب  مثل 

الإ�تتصتتابتتة بتتعتتدوى التتفتتريو�تتس التتتتتاجتتي امل�صتجد 

ب�صبب  و  الدموية،  والأوعية  القلب  اأمرا�س  اأو 

منتتط احلتتيتتاة اخلتتامتتل وقتتلتتة التتنتت�تتصتتاط التتبتتدين 

بالإ�صافة  مغلق  مكان  يف  طويلة  فرة  واملكوث 

اإىل انبعاث غازات �صامة اإىل الهواء اجلوي مثل 

اأول اأك�صيد الكربون الذي ينتج عن حرق الوقود  

وهذا الغاز يحجب الهيموغلوبني، ما يوؤدي اإىل 

)مركب  هيموغلوبني  كاربوك�صي  مركب  تكون 

التتدم  فقر  اأن  كما  والتتكتتربتتون(،  الهيموغلوبني 

ي�صببان اجلوع  اأن  الهواء اجلتتوي ميكن  وتلوث 

الأك�صجيني اأي�صاً.

الع�صبي  الن�صيج  اأن  اإىل  الأخ�صائي،  واأ�تتصتتار 

هتتتو اأول املتتتتت�تتصتترريتتن متتتن نتتقتت�تتس الأكتت�تتصتتجتتني، 

والنعا�س  العام  ال�صعف  ي�صري  اأن  ميكن  لذلك 

نق�س  اإىل  التتتتدم،  �صغط  متت�تتصتتتتتوى  وانتتختتفتتا�تتس 

الك�صجني.

الأك�صجني  نق�س  حتديد  “ميكن  واأ�تتصتتاف  

متتتن ختتتتال متت�تتصتتتتتوى تتت�تتصتتبتتع التتتتتدم بتتا�تتصتتتتتختتدام 

حمتوى  كتتان  فتتتاإذا  النب�س.  التاأك�صج  مقيا�س 

طبيعي،  فهو  باملئة   95 متتن  اأعتتلتتى  الأك�صجني 

ويظهر  مر�صية.  حتتالتتة  اإىل  ي�صري  ذلتتك  ودون 

الع�صبي،  الن�صيج  تتتلتتف  يف  الأكتت�تتصتتجتتني  نق�س 

وعلى خلفية ذلك يظهر ال�صعف العام وال�صداع 

وانخفا�س  اجللد  و�صحوب  والنعا�س  والتتتتدوار 

عامات  جميعها  وهتتذه  التتتدم،  �صغط  م�صتوى 

غري حمددة لنق�س الأك�صجني”.

من  للوقاية  الأ�صا�صية  الطريقة  اأن  واأكتتتد 

نق�س الأك�صجني هي تهوية الغرفة واتباع منط 

حياة ن�صيط.

النجار قصة نجاح... أسس شركة 
تجميل ب٤٨ الف اقترضها من 

صندوق التنمية  

أعراض تشير إلى الجوع األكسجيني

      

االأنباط – يلينا نيدوغينا 

التتتذي  واحلزن”  التتتتذاكتتتترة  “يوم  ُيتتتعتتتَتتتترَب   

ُي�صادف يف الت22  من يونيو/حزيران من كل 

عام، اأحد اأكرث التواريخ حزناً يف تاريخ رو�صيا 

فيه  بتتداأت  التتذي  التاأريخ  فهو  تاأ�صي�صها،  منذ 

عام 1941 احلرب الوطنية العظمى لل�صعب 

والفا�صي  التتنتتازي  التتعتتدوان  ل�صد  ال�صوفييتي 

الدويل �صد �صعوب الحتاد ال�صوفييتي.

تتتان،   وبتتتهتتتذه املتتنتتا�تتصتتبتتة الألتتتيتتتمتتتة، مت يف ّعتتتمَّ

اإحياء  الثقايف”،  نتتاديتتجتتدا  “منتدى  وبجهود 

ذكرى ال�صهداء ال�صوفييت من �صتى القوميات، 

الذين و�صل عديدهم، وفقاً لآخر الإح�صاءات 

مليون   27 اأكرث من  اإىل  الر�صمية،  الرو�صية 

واملفقودين  اجلتترحتتى  متتن  واأ�صعافهم  �صهيد، 

ع. وامل�صوهني �صمنهم الأطفال والر�صّ

 نتاليا نزارينكو رئي�صة منتدى “ناديجدا” 

“متطوعو الن�صر”  وُمن�صقة احلركة الدولية 

اإحتتيتتاء هذه  تتان، قالت يف كلمتها ختتال  َعتتمَّ يف 

والتتتتتي  الذاكرة”،  “�صمعة  املُتتبتتكتتيتتة  املتتنتتا�تتصتتبتتة 

رو�صيا  عموم  “حركة  عليها  واأ�صرفت  نظمتها 

العامة: متطوعو الن�صر”، بدعم من “البيت 

يف  ن�صتذكر  الأردنتتيتتة:  العا�صمة  الرو�صي” يف 

هذه الأيام اأولئك الذين ا�صت�صهدوا اأو جرحوا 

اإبَّان دحرهم  اأثناء املعارك  اأقاربنا  وفِقدوا من 

�س اأبناء وطننا  ال�صتعمارية النازية، فقد تعرَّ

للتعذيب يف اأقبية الفا�صية، وا�صت�صهد املايني 

اأو  َحتتترقتتتاً  اأو  التتتعتتتدو قتتتتتًا  متتنتتهتتم يف متتتوؤختتترة 

واأ�صياعه،  هتلر  واآليات  دبابات  بجنازير  هر�صاً 

واأختتتتتترون قتت�تتصتتوا بتت�تتصتتبتتب اجلتتتتوع واحلتتترمتتتان. 

واأ�تتصتتافتتت: نحن ممتتتتتلتتوؤون حتتزنتتاً، نحزن على 

يف  قرباناً  َحيواتهم  متتوا  قتتدَّ الذين  اأولتتئتتك  كل 

�صبيل عزة الوطن، منفذين واجباتهم املقد�صة 

يف الدفاع عن وطننا والعامل لقهر ال�صتعمار 

النازي – الفا�صي يف تلك ال�صنوات ال�صعبة.

اأ�صاء  التي  املنا�صبة؛  هذه  اإحياء  يف  �صارك   

تكرمياً  الذاكرة”  “�صموع  تتانتتهتتا  اإبَّ املتتحتتتتتفتتون 

لذكرى اأولئك الذين ا�صت�صهدوا لأجل احلياة 

وامل�صتقبل ال�صلمي للب�صرية يف احلرب الوطنية 

العظمى/ العاملية الثانية، جموع من املواطنني 

العقبة،  مدينة  ويف  تتانتتيتتة،  َعتتمَّ مناطق  عتتدة  يف 

ويف غتتريهتتا متتتن املتتتتدن والتتتنتتتواحتتتي الأردنتتتيتتتة، 

وجمتتمتتوعتتات متتتن املتتثتتقتتفتتني التت�تتصتتبتتاب، وطلبة 

واملراكز  واملنتديات  والهيئات  الرو�صية،  اللغة 

التتداعتتمتتة لتتتتتعتتزز التتثتتقتتافتتة والتتلتتغتتة والتتتتتقتتالتتيتتد 

نادي  منها  والتي  عاملياً،  والإن�صانية  الرو�صية 

ومتتعتتاهتتد  جتتامتتعتتات  خلتتريتتجتتي  �صينا”  “اإبن 
الحتاد ال�صوفييتي ورو�صيا؛ وموؤ�ص�صة رو�صكي 

الأردنتتيتتة،  اجلامعة  وطتتاب  الأردن،  مري” يف 

وممتتثتتلتتو ونتت�تتصتتطتتاء التتعتت�تتصتتائتتر التت�تتصتتيتت�تتصتتانتتيتتة يف 

“نادي  وفرع  املُبكِّر؛  التطوير  ومركز  الأردن؛ 

الأمل” يف العقبة.

�صنبقى  بالقول:  خطابها  نزارينكو  ختمت   

اأحياها  التي  احلزينة  التتذكتترى  بهذه  نحتفي 

امل�صاعب  الرغم من كل  واأجتتدادنتتا على  اأباوؤنا 

جهدهم  ق�صارى  بتتذلتتوا  لقد  واجهتهم،  التي 

لو�صع نهاية للحرب الرهيبة و�صمان حتقيق 

تلك  حَمتتو  ميكن  ل  التت�تتصتتام.  ب�صيادة  الن�صر 

الأحداث من تاريخ بادنا والب�صرية. يجب اأن 

تبقى يف قلوبنا اإىل الأبد..

منتدى »ناديجدا« ُيْحِيي يوم الذاكرة والحزن

االنباط – وكاالت 

اأن  اإىل  حتتتتديتتتتثتتتتة،  درا�تتتتتصتتتتتة  تتتتو�تتتصتتتلتتتت 

تظل  اأن  ميتتكتتن  اخلتتتطتتترية  التتتفتتتريو�تتتصتتتات 

اأيام يف املياه، عن  معدية ملدة ت�صل اإىل 3 

طريق "التنزه" على البا�صتيك.

املعوية  التتفتتريو�تتصتتات  عتتلتتى  التتعتتثتتور  ومت 

املعدة،  وا�صطرابات  الإ�صهال  ت�صبب  التي 

مثل فتتريو�تتس التتروتتتا، يف املتتتاء عتتن طريق 

اللت�صاق باللدائن الدقيقة.

اأنها  “�صتريلنغ”  ووجد باحثو جامعة 

�صحية  خمتتاطتتر  وت�صكل  معدية،  تتتتزال  ل 

حمتملة.

كويليام،  ريت�صارد  الربوفي�صور  وقتتال 

جامعة  يف  املتت�تتصتتروع  يف  الرئي�صي  التتبتتاحتتث 

ميكن  الفريو�صات  اأن  “وجدنا  �صتريلنغ: 

اأن تلت�صق باللدائن الدقيقة وهذا ي�صمح 

لها بالبقاء على قيد احلياة يف املاء ملدة 3 

اأيام، ورمبا لفرة اأطول«.

التتلتتدائتتن  اأن  اإىل  التتنتتتتتائتتج،  وختتلتت�تتصتتت 

املمر�صة  العوامل  بنقل  �صاهمت  الدقيقة 

يف البيئة، ب�صكل كبري.

اأيتتام كافية   3 “فرة  اإن  وقتتال كويليام 

لنتتتتتتتقتتتال املتتتتتتتواد التتبتتا�تتصتتتتتيتتكتتيتتة املتتحتتمتتلتتة 

بتتالتتفتتريو�تتصتتات، متتن اأعتتمتتال متتعتتاجلتتة مياه 

ال�صرف ال�صحي اإىل ال�صاطئ«.

حمتتطتتة  كتتتانتتتت  لتتتتو  “حتى  واأ�تتتتتصتتتتتاف: 

كل  تبذل  ال�صحي  ال�صرف  مياه  معاجلة 

ال�صرف  خملفات  لتنظيف  و�صعها  يف  متتا 

ت�صريفها  يتم  التتتتتي  املتتيتتاه  فتتتاإن  ال�صحي، 

با�صتيكية  جزيئات  على  حتتوي  تتتزال  ل 

بتتعتتد ذلتتتك اإىل  يتتتتتم نقلها  دقتتيتتقتتة، والتتتتتي 

اأ�تتصتتفتتل التتنتتهتتر، ثتتتم املتت�تتصتتب وتتتنتتتتتهتتي على 

ال�صاطئ«.

اجلتتتتزيتتتتئتتتتات  هتتتتتتتتذه  اأن  اإىل  ولتتتتتفتتتتتت 

ميكن  بحيث  جتتدا  �صغرية  البا�صتيكية 

“اإذا  متتو�تتصتتحتتاً:  التت�تتصتتبتتاحتتون،  يبتلعها  اأن 

كانت هذه الأجتتزاء ال�صغرية من اللدائن 

قتتبتتل م�صببات  متتتن  متت�تتصتتتتتعتتمتترة  التتدقتتيتتقتتة 

الأمرا�س الب�صرية، فقد يكون ذلك خطرا 

�صحيا كبريا«.

“ميكن  قتتتتتائتتتتتًا:  كتتتويتتتلتتتيتتتام  واأكتتتتتمتتتتتل 

بالأ�صطح  تلت�صق  اأن  اأيتت�تتصتتا  للفريو�صات 

التتتطتتتبتتتيتتتعتتتيتتتة يف التتتبتتتيتتتئتتتة، لتتتكتتتن التتتتتتتلتتتوث 

بكثري  اأطتتتول  لفرة  ي�صتمر  البا�صتيكي 

من تلك املواد«.

فيروسات خطيرة حية تحت الماء.. 
احذر من البالستيك

info@alanbatnews.net

ماذا يريد األردنيون؟

القول الفصل

بتتختت�تتصتتو�تتس عملية  بتتتروايتتتة الأمتتتتن  التتتتت�تتصتتكتتيتتك  بتت�تتصتتاأن  لتتنتتتتتوقتتف كتتثتتريا 

احلالة  ولنتاأمل  اأم�س،  من  اأول  ار�صيد  اإميان  الطالبة  قاتل  اإىل  الو�صول 

املتتتزريتتتة التتتتتي و�تتصتتل اإلتتيتتهتتا عتتتدد ل بتتاأ�تتس بتته متتن اأبتتتنتتتاء هتتتذا التتبتتلتتد، ممن 

متت  ل  اأغلبها  يف  بهم،  خا�صة  روايات  وين�صجون  اأهوائهم  باأمر  ياأمترون 

�صررا  وتلحق  ب�صلة  للحقيقة 

الدولة. و  بالنا�س   

النكراء التي  رواية الأمن كانت وا�صحة منذ اللحظة الأوىل للجرمية 

ارتكبت بحق طالبة اأردنية ل ذنب لها، وحتى بيان الأمن العام بخ�صو�س 

القب�س  اإلقاء  حلظة  النتحار  على  واقدامه  القاتل،  على  العثور  كيفية 

حمايد  طرف  فهو  احلقيقة،  يروي  اأن  اإل  العام  لاأمن  م�صلحة  ل  عليه 

قراأناه  ما  اأن  بيد  الق�صاء.  اإىل  املجرمني  وحتويل  الأمتتن،  حفظ  مهمته 

ت�صكك بهذه  واأحتتتاديتتتث  روايتتتتات  متتن  التتتتتوا�تتصتتل الجتتتتتمتتاعتتي  متتواقتتع  عتتلتتى 

العام حم�س افراء طارحني  اأن ما يتحدث به الأمن  الرواية، بل تدعي 

الدولة. باأجهزة  النا�س  ثقة  زعزعة  هدفها  التي  الأ�صئلة  ع�صرات 

وهذا  ال�صموم،  لبث  بتتوؤرة  باتت  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  بع�س  اإن 

اإىل  التتنتتا�تتس  يتتذهتتب  اأن  املتتعتتقتتول  عتتنتته، فلي�س متتن  التت�تتصتتكتتوت  اأمتتتر ل ميتتكتتن 

اإميان يخفي  الليايل للقب�س على قاتل الطالبة  اعتبار الأمن الذي �صهر 

حق  �صمان  �صبيل  يف  جهد  متتن  بتته  قتتام  متتا  على  الثناء  متتن  بتتدل  احلقيقة 

حتمل  اأ�صئلة  لطرح  احلتتال  بنا  و�صل  هل  بتتارد.  بتتدم  قتلت  التي  الطالبة 

ثناياه؟ يف  ال�صيطان  يكمن  تفا�صيل 

والزاوية  لنا،  الوحيد  املتنف�س  الأمنية  الأجهزة  نعد  ونحن  ولدنا  منذ 

التتتتتي نتتلتتجتتاأ اإلتتيتتهتتا عتتنتتد احلتتاجتتة، وهتتي املتتوؤ�تتصتت�تتصتتة التتوحتتيتتدة التتتتتي نتتثتتق بها، 

اليوم  لياأتي  النا�س،  ثقة  على  حتتتوز  لأنها  التتراأي  ا�صتطاعات  وتت�صدر 

اأ�صخا�س يحملون يف دواخلهم من الأمرا�س ما تكفي لزرع ال�صائعة التي 

اإذ بات العقل الأردين  �صرعان ما تنت�صر ب�صكل غري معقول وغري طبيعي، 

التتراأي  حتكيم  متتن  بتتدل  وال�تتصتتاءة،  والت�صهري،  والتترفتت�تتس،  النقد  يتقبل 

جزافا. الأحكام  اإطاق  قبل  والتحليل  والتفكري 

عامر  التتعتتام  الأمتتن  مديرية  با�صم  الناطق  ن�صرها  عتتبتتارة  ا�صتوقفتني 

“�صكرا  فيها  قتتال  بتتوك،  الفي�س  على  اخلا�صة  �صفحته  على  ال�صرطاوي 

لتتكتتل متتن قتتتال اهلل يتتعتتطتتيتتكتتو التتعتتافتتيتتة ... �تتصتتكتترا لتتكتتل متتن تتتذكتتر اجلتتنتتود 

والتتدوريتتات  ال�صرطة  ومتتديتتريتتات  اجلتتنتتائتتي  البحث  رجتتال  متتن  املخل�صني 

يرك  مل  من  منهم  وم�صن  �صاق  بعمل  ايتتام  اربعة  متتدار  على  قاموا  ايل 

التحقيق  انهوا  حتى  اولده  مع  يتوا�صل  مل  من  ومنهم  لدقيقة  امليدان 

العتب  حيث  ال�صكر،  هذا  خلف  يختبئ  �صيئا  هناك  اأن  ارى  الق�صية”.  يف 

الت�صكيك بدل  �صككت وت�صر على  التي  النا�س  املحبة، عتب على  على قدر 

والثناء. ال�صكر  من 

حتى هذا ال�صكر والثناء، ل اأظن اأن الأجهزة الأمنية تنتظره من اأحد، 

الر�صالة  النا�س يف حياتهم، وهذه  تاأمني  ودورها يف  بر�صالتها  توؤمن  فهي 

اأحد.  من  �صكرا  يتنظرون  ل  حتقيقها  على  القائمني  بالتاأكيد  ال�صامية 

لكن هذا ل يعني اأن ل نقول لهم انكم كنتم على قدر املهمة، وان العابثني 

من  العقاء  على  التتتتتاأثتتري  متتن  يتمكنوا  لتتن  �صا�صاتهم  خلف  واملختبئني 

البلد. هذا  اأبناء 

الجغبير حسين 


