
االنباط – مرمي القا�سم 

 قال رئي�س اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 

تاأ�سي�س  على  مر  ان��ه  الرفاعي  �سمري  ال�سيا�سية 

نتيجة  كثرية  اح���داث  فيه  ح�سلت  ع��ام،  اللجنة 

الر�سمية  اع�سائها واجلهات  ال��دوؤوؤب من  العمل 

كافة واالهلية الداعمة للعمل ، وتوج ذلك باجناز 

لت�سهيل االنتقال نحو  ال��ازم  الت�سريعي  االط��ار 

املرحلة املقبلة .

  وا�ساف يف  موؤمتر عقد يوم ام�س، بالتعاون 

لانتخاب  امل�ستقلة  والهيئة  را���س��د  م��رك��ز  ب��ن 

بعنوان “ م�سرعات اال�ساح ال�سيا�سي االردين “  

ا�سا�س من عملية  االردين جزء  املواطن  ان  اىل  

الت�سريعات وحدها لن تغري  ان  التحديث ،حيث 

والن�سال  ال��داع��م��ة  ال�سعبية  االرادة  وان  �سيئا 

الر�سمي هو االهم.

���س��ت��ك��ون هي  االوىل  االن��ت��خ��اب��ات  ان  وزاد      

والفكرية  ال�سيا�سية  االط���راف  لتوافق  االمتياز 

عليها  تعتمد  التي  القاعدة  يعد  ال��ذي  املختلفة 

عملية التحديث .

�ستتاأ�س�س  �سنتن  خ��ال  ان��ه  ال��رف��اع��ي  وذك���ر 

القناع  حقيقية  برامج  لديها  و�سيكون  االح��زاب 

التي  املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات  ب��امل�����س��ارك��ة يف  امل��واط��ن 

�ستكون اهم انتخابات للمواطن االردين ، م�سريا 

تعديل  ومنها  بلدنا  يف  كثرية  ام��ور  ح�سول  اىل 

اط��ر جديدة  االح���زاب �سمن  وان��دم��اج  الد�ستور 

جامعة . 

وقال ان اهم ما نحتاجه هو العمل مع املوظف 

ب��ازال��ة  االح����زاب  جت���اه  لتغيرينظرته  ال��ر���س��م��ي 

واالن�سمام  احلزبية  احل��ي��اة  م��ن  التخوف  فكرة 

احلزبية  احلياة  ان  فكرة  بتو�سيح  وذل��ك   ، اليها 

هي ال�سبيل.
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العقبة االنباط- 

الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة  تفقد رئي�س 

الداخلية  وزراء  ي��راف��ق��ه  ال��ث��اث��اء  ام�����س  ���س��ب��اح 

موقع  العقبة،  يف  وم�سوؤولون  والبيئة  وال�سحة 

حادثة العقبة.

واطماأن رئي�س الوزراء من املعنين باأن االأمور 

اأ�سبحت اآمنة وحتت ال�سيطرة، وعادت احلياة اإىل 

طبيعتها يف مدينة العقبة وموقع احلادثة.

اأن احلياة  ال���وزراء خ��ال جولته  واأك��د رئي�س 

وا�ستئناف  العقبة،  اإىل طبيعتها يف مدينة  عادت 

يعمل  مثلما  كامل  ب�سكل  واملاحة  املوانئ  حركة 

املنفذ احلدودي بانتظام.

و���س��دد اخل�����س��اون��ة ع��ل��ى اأن ال��و���س��ع ال��ع��ام يف 

اأي��ة  توجد  وال  الكاملة،  ال�سيطرة  حت��ت  العقبة 

خماطر من تركيزات لغاز الكلورين.

اآمنة  العقبة  يف  احل��ي��اة  اأن  اخل�����س��اون��ة  واأك���د 

�سامة  اأك���دت  املخت�سة  اجل��ه��ات  وجميع  مت��ام��ا، 

اجلو والهواء من اأي اآثار للغاز، م�سيفا “احلياة 

الطبيعية، ونحن نقف يف هذا  عادت ل�سريورتها 

اأو  اإج����راءات  اأي��ة  دون  احل���ادث  ال�سباح يف موقع 

احتياطات اأو حتى ارتداء كمامات”.

ولفت رئي�س الوزراء اإىل اإزالة جميع االأطواق 

االأمنية واالحرتازية التي و�سعت م�ساء ام�س.

واأ����س���ار اإىل اأن����ه ع���اد ي���وم اأم�����س امل�����س��اب��ن يف 

امل�ست�سفيات.
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االنباط- عمان

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

ال��ث��اث��اء، اج��ت��م��اع��ا يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��اأم��ن 

التفا�سيل  اآخ���ر  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  االأزم�����ات  واإدارة 

يوم  بالعقبة  ح�سل  ال��ذي  الغاز  بت�سرب  املتعلقة 

اأم�س االثنن واالآثار الناجمة عنه.

واأع��������رب ج���ال���ة امل����ل����ك، خ�����ال االج���ت���م���اع، 

االت�سال  تقنية  ع��ر  العقبة  م��ن  ح�سره  ال���ذي 

الثاين  عبداهلل  بن  احل�سن  االأم��ري  �سمو  املرئي 

ويل ال��ع��ه��د، ع��ن ت��ع��ازي��ه احل���ارة الأ���س��ر “�سهداء 

امل��وؤمل��ة،  احل��ادث��ة  ج���راء  ق�سوا  الواجب” ال��ذي��ن 

داعيا اهلل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته، ومين على 

امل�سابن بال�سفاء العاجل.

ويل  و�سمو  يتابع  ك��ان  ال��ذي  جالته،  و���س��دد 

احلادثة  تفا�سيل  االأوىل،  اللحظات  منذ  العهد 

واالإن��ق��اذ، على �سرورة  االإج��اء  وعمليات جهود 

ت��ق��دمي ت��و���س��ي��ح��ات ���س��ف��اف��ة ل���ل���راأي ال���ع���ام لكل 

وحتديد  التحقيق،  نتائج  خ��ال  م��ن  ح�سل  م��ا 

االأخطاء وحما�سبة املق�سرين وفق القانون.

ات���خ���اذ  اأه����م����ي����ة  اإىل  امل����ل����ك  ول����ف����ت ج����ال����ة 

االإج�����راءات االح��رتازي��ة واالح��ت��ي��اط��ات ال��ازم��ة 

ملنع تكرار مثل هذه احلوادث م�ستقبا.

امل�سلحة  القوات  ن�سامى  وثمن جالته جهود 

االأمنية،  واالأج��ه��زة  العربي  – اجلي�س  االأردن��ي��ة 

املدنية  الطبية  وال��ك��وادر  امل��دين  الدفاع  وخا�سة 

ومهنيتهم  ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��م  ل�����س��رع��ة  وال��ع�����س��ك��ري��ة، 

العالية يف التعامل مع احلادثة، واإجاء امل�سابن 

اإىل امل�ست�سفيات.

وب��ن ج��ال��ة امل��ل��ك اأن ه��ذه اجل��ه��ود �ساهمت 

اخل�����س��ائ��ر، متمنيا  م��ن  واحل���د  االأرواح  اإن��ق��اذ  يف 

ال�����س��ام��ة مل���ن ت��ع��ر���س ل��اإ���س��اب��ة م���ن ال���ك���وادر 

العاملة بامليدان اأثناء قيامه بواجبه الر�سمي.

وحت���دث �سمو ويل ال��ع��ه��د، خ��ال االج��ت��م��اع، 

عن زيارته اليوم ملوقع احلادثة، واطمئنانه على 

�سرير  على  يرقدون  الذين  وامل�سابن  اجلرحى 

ال�سفاء.

ا�ستجابة جميع اجلهات  ب�سرعة  �سموه  واأ�ساد 

املعنية، م�سريا اإىل اأن االأمور باملوقع ويف العقبة 

اأ�سبحت حتت ال�سيطرة وعادت اإىل طبيعتها.

واأكد �سمو ويل العهد اأهمية موا�سلة التعاون 

اجلميع  واأن  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل���ه���ات  ب���ن  وال��ت��ن�����س��ي��ق 

بانتظار نتائج التحقيق.

م��ن ج��ه��ت��ه، ع��ر���س رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 

واالإج����راءات  احل��ادث��ة  تفا�سيل  اخل�ساونة  ب�سر 

االأ���س��رار  املعنية الح��ت��واء  االأج��ه��زة  نفذتها  التي 

الناجمة عنها،.
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خالل ترأسه اجتماعا بمركز األزمات للوقوف على تفاصيل حادثة تسرب الغاز بالعقبة

الملك يشدد على ضرورة محاسبة المقصرين وتقديم
 توضيحات للرأي العام بشأن حادثة العقبة

مؤتمرون يبحثون آليات تسريع اإلصالح السياسي  الخصاونة يتفقد موقع حادثة العقبة 
ويؤكد أن الوضع آمن وعودة الحياة إلى طبيعتها

 الصفدي ينقل رسالة من جاللة 
الملك ألمير دولة قطر

الذنيبات : انشاء مركز إسعاف متطور 
وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل 

االسعاف الالزمة االنباط- الدوحة

 نقل نائب رئي�س ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية 

و����س���وؤون امل��غ��رتب��ن، اأمي����ن ال�����س��ف��دي، ر���س��ال��ًة 

ال���ث���اين اإىل �سمو  امل��ل��ك ع���ب���داهلل  م���ن ج��ال��ة 

ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر 

ال�سقيقة، اأّكدت احلر�س على تعزيز العاقات 

ال��ت��اري��خ��ي��ة االأخ���وي���ة ال��را���س��خ��ة ال��ت��ي ت��رب��ط 

على  اإيجاباً  ينعك�س  ومبا  ال�سقيقن،  البلدين 

م�سالح ال�سعبن ال�سقيقن وق�سايا املنطقة.

ونقل ال�سفدي حتيات جالة امللك عبداهلل 

ومتنياته  متيم،  ال�سيخ  �سمو  اأخيه  اإىل  الثاين 

ولل�سعب  وال��ع��اف��ي��ة  ��ح��ة  ال�����سّ ب���واف���ر  ل�����س��م��ّوه 

القطري ال�سقيق مبزيٍد من التقدم واالزدهار.

م��ن ج��ان��ب��ه، ح��ّم��ل ���س��م��ّو اأم����ري دول����ة قطر 

الوزير ال�سفدي حتياته الأخيه جالة امللك.
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العقبة االنباط- 

اإدارة �سركة مناجم     اطلع رئي�س جمل�س 

الفو�سفات االأردنية الدكتور حممد الذنيبات، 

من  املتخذة  العامة  ال�سامة  اإج����راءات  على 

ق��ب��ل ال�����س��رك��ة يف امل��ج��م��ع ال�����س��ن��اع��ي وم��واق��ع 

العمل التابعة لها يف العقبة.

  واكد الدكتور الذنيبات خاله تراأ�سه يوم 

ال�سناعي   املجمع  يف  تن�سيقيا  اجتماعا  ام�س 

واحلليفة،   التابعة   ال�سركات  م��ع  العقبة  يف 

املهند�س  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بح�سور 

وال�سركات  ال�سركة  ان  ال����رواد،  ال��وه��اب  عبد 

التابعة لها.
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االأنباط – نزار البطاينة

اأم��ان��ة  اإ�سرتاتيجية  يف  ال��ب��دء  م��ع  ت��زام��ن��اً 

ع��م��ان ال��ك��رى وال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����س��اري��ع ع��دة 

لتطوير وحت�سن املدينة، نقرتح على االأمانة 

للمدينة  التجميلية  امل�ساريع  بع�س  اإ�سافة 

لزيادة جماليتها لتتنا�سب مع الو�سع اجلديد 

ل��ل��ع��ا���س��م��ة.          وم���ن االأم�����ور التجميلية 

امل��ق��رتح��ة وال��ت��ي ن���رى ان���ه م��ن امل��ه��م العمل 

على  الر�سم  والفنانن  الهواة  ت�سجيع   - بها، 

الأمانة  التابعة  واالأدراج  واالأ���س��وار  اجل���دران 

واالأح��ي��اء  البلد  و�سط  منطقة  يف  كما  عمان 

ي�سفي  م��ا  ع��م��ان،  مناطق جبل  امل��وج��ودة يف 

جماال وجاذبية للمدينة، 

يف  اخل�سراء  امل�ساحات  بزيادة  االإهتمام   -

املدينة، والعمل على زيادة زراعة االأ�سجار يف 

اجلزر الو�سطية.
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االنباط-وكاالت

قبل �سهرين فقط، بدا كما لو اأن الرئي�س 

اإميانويل ماكرون اأكرث زعماء اأوروبا �سيطرة 

و���س��ع��ب��ي��ة، ل��ك��ن ال�����س��ورة ان��ق��ل��ب��ت راأ����س���اً على 

عقب بعد االنتخابات الرملانية، فكيف و�سع 

الرجل فرن�سا يف مفرتق طرق؟

 The Telegraph ����س���ح���ي���ف���ة 

الريطانية تناولت الق�سة يف حتليل عنوانه 

ماكرون فرن�سا غري  اإخفاقات  خلقت  “كيف 
ماكرون  حت��ول  كيف  ر�سد  للحكم؟”،  قابلة 

يف  عرجاء”  “بطة  اإىل  اأوروبا”  “�سيد  م��ن 

اأقل من �سهرين، وما قد يعنيه ذلك لفرتته 

الرئا�سية الثانية.

ال�سابقة  االأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  م��غ��ادرة  فمع 

خليفتها  وف��ق��دان  من�سبها،  م��ريك��ل  اأجن��ي��ا 

موقفه  ب�����س��ب��ب  م�����س��داق��ي��ت��ه  ���س��ول��ت��ز  اأوالف 

اأوكرانيا،  الرو�سي على  الهجوم  املتذبذب من 

اأن يحظى  على  ق��ادراً  الفرن�سي  الرئي�س  كان 

م�سروعة.  ب�سورة  اأوروب��ا،  �سيد  بلقب  لنف�سه 

ف��م��ن ب��ن اأوىل اخل���ط���وات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا يف 

اإعادة انتخابه، جاءت مهاتفة الرئي�س  اأعقاب 

الرو�سي، مما جعله يبدو و�سيطاً �سادقاً.

وعوقبت  ال�����س��ق��وط،  ي�سبق  اخل��ي��اء  لكن 

ع��دوه  ب�����س��رع��ة. فتج�سد  م���اك���رون  غ��ط��ر���س��ة 

االن��ت��خ��اب��ات  خ���ال  �ساحقة  ه��زمي��ة  هيئة  يف 

الرملانية.
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 مقترحات للعاصمة.. على مكتب 
أمين عمان

 فرنسا في مفترق طرق.. كيف 
تسبب ماكرون في مأزق خطير قد 

يطيح بالجمهورية الخامسة؟

االنباط – وكاالت 

عن  الثاثاء،  ام�س  عرية،  �سحيفة  ك�سفت 

ت�سجيل قفزة كبرية يف اأعداد امل�سابن باأمرا�س 

املحيطة  امل�ستوطنات  �سكان  �سفوف  يف  نف�سية 

بقطاع غزة

العرية،  هيوم/  /ي�سرائيل  �سحيفة  وقالت 

ع��دد  يف  ووا����س���ح���ة  ك���ب���رية  زي������ادة  “هناك  اإن 

النف�سي  والدعم  ال�سمود  مراكز  اإىل  االإح��االت 

يف ���س��ف��وف امل�����س��ت��وط��ن��ن ال��ق��اط��ن��ن ب��غ��اف 

غ���زة، وه��ي ح���االت ت��ع��اين م��ن اأع��را���س م��ا بعد 

ال�سدمة” بح�سب ال�سحيفة

لبيانات  “وفقاً  اأن����ه  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأ���س��اف��ت 

ال��ذي  ال��ع��ام  يف  مت  االإ�سرائيلية،  ال�سحة  وزارة 

االأ����س���وار )�سيف  م��ع��رك��ة ح��ار���س  اأع��ق��ب عملية 

زي���ارة  و569  اآالف  ث��اث��ة  ت�����س��ج��ي��ل  ال���ق���د����س(، 

ال��ن��ف�����س��ي لطلب  ال���دع���م  م���راك���ز  اإىل  وات�����س��ال 

وع�سقان،  �سديروت،  م�ستوطنات  يف  امل�ساعدة 

و���س��اع��ر ه��ن��ي��غ��ف، و����س���دوت ه��ن��ي��غ��ف، واأ���س��ك��ول 

يف  طلباً  و283  األ��ف��ن  مقابل  اأ���س��ك��ل��ون،  وح���وف 

العام ال�سابق للمعركة، اأي زيادة بنحو 25 باملئة، 

مراكز  م��ع  توا�سلوا  اأو  توجهوا  ال��ذي��ن  ع��دد  يف 

ال�سمود”
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 إعالم عبري: قفزة فى أعداد المرضى النفسيين 
في مستوطنات غالف غزة 



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

إرادة ملكية بدعوة مجلس األمة إلى االجتماع 
في دورة استثنائية اعتبارا من 20 تموز المقبل

 أمين عام المياه يبحث والسفير الهنغاري 
التعاون في مجال الموارد المائية

االنباط- عمان

ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  �����س����درت   

ب��دع��وة جم��ل�����س االأم����ة اإىل االج��ت��م��اع يف 

االأربعاء  يوم  من  اعتبارا  ا�ستثنائية،  دورة 

�سنة  �سهر مت��وز  الع�سرين من  ال��واق��ع يف 

2022 ميالدية، من اأجل اإقرار م�سروعات 

القوانني التالية:

ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��ي��م  1- م�������س���روع ق����ان����ون 

اال�ستثمارية ل�سنة 2022.

2- م�������س���روع ق����ان����ون م���ع���دل ل��ق��ان��ون 

املناف�سة ل�سنة 2022.

3- م�������س���روع ق����ان����ون م���ع���دل ل��ق��ان��ون 

ال�سركات ل�سنة 2022.

4- م�سروع قانون معدل لقانون املركز 

الوطني حلقوق االإن�سان ل�سنة 2022.

5- م�������س���روع ق���ان���ون امل��ج��ل�����س ال��ط��ب��ي 

االأردين ل�سنة 2022.

6- م�سروع قانون معدل لقانون اأ�سول 

املحاكمات اجلزائية ل�سنة 2022.

7- م�سروع قانون حقوق الطفل ل�سنة 

.2022

8- م�سروع قانون معدل لقانون خدمة 

ال�سباط يف القوات امل�سلحة االأردنية ل�سنة 

.2022

9- م�سروع قانون معدل لقانون خدمة 

العلم واخلدمة االحتياطية ل�سنة 2022.

ل��ق��ان��ون  10- م�����س��روع ق���ان���ون م���ع���دل 

املحكمة الد�ستورية ل�سنة 2022.

ل��ق��ان��ون  11- م�����س��روع ق���ان���ون م���ع���دل 

ال�سريبة العامة على املبيعات ل�سنة 2021.

ل��ق��ان��ون  12- م�����س��روع ق���ان���ون م���ع���دل 

العمل ل�سنة 2020.

االنباط- عمان

امل���ي���اه وال���ري  اأم����ني ع���ام وزارة   ب��ح��ث 

ام�س  املحاميد لدى لقائه  الدكتور جهاد 

الثالثاء، ال�سفري الهنغاري يف عمان اتيال 

كايل، �سبل تعزيز التعاون الثنائي خا�سة 

م�������س���ودة م�������س���روع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م بني 

اجلانبني يف جمال املوارد املائية.

الدائم  ال���وزارة  حر�س  املحاميد  واأك��د 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون واال����س���ت���ف���ادة من 

اأن ق��ط��اع  ال��ه��ن��غ��اري��ة، م��ب��ي��ن��ا  اخل������رات 

�سيا�ساته  توجيه  اإع����ادة  على  ع���ازم  امل��ي��اه 

اخل��دم��ات��ي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة مب���ا ي�سمن 

ت��واف��ق��ه��ا م���ع اإم��ك��ان��ي��ة رف���ع ال���ق���درات يف 

خمتلف موؤ�س�سات قطاع املياه.

واأ�ساف اأن ال��وزارة �سرعت حاليا ببناء 

ا�سرتاتيجية وطنية تراعي تاأمني م�سادر 

والتو�سع  تقليدية،  غ��ري  اإ���س��اف��ي��ة  مائية 

م��ن خالل  ال�سحي  ال�����س��رف  يف خ��دم��ات 

خ��دم��ة م��ن��اط��ق ج���دي���دة ب��ه��ذه اخل��دم��ة، 

وم���ع���اجل���ة امل����ي����اه ال���ع���ادم���ة مب����ا ي�����س��م��ن 

حت�سني م�ستوى ال�سحة ويحقق ال�سالمة 

العامة والبيئية.

ال���وزارة  اإدراك  م��ن  ان��ط��الق��ا  اأن���ه  وزاد 

ل��ع��ظ��م ال���ت���ح���دي���ات يف ظ���ل االن��خ��ف��ا���س 

نتيجة  اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه  مل�ستوى  امل�ستمر 

ازدي����اد اال���س��ت��خ��دام، ف���اإن م�����س��روع اخل��ط 

 – ال��ع��ق��ب��ة   ( االأردين  ال��وط��ن��ي  ال��ن��اق��ل 

ع���م���ان ( ل��ت��ح��ل��ي��ة م���ي���اه ال��ب��ح��ر ون��ق��ل��ه��ا 

امل�������س���اري���ع  م����ن  ي���ع���د  امل����ح����اف����ظ����ات،  اإىل 

اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ال���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��ل��ب 

املتزايد على املياه.

ك��م��ا ت��ن��اول امل��ح��ام��ي��د خ��ط��ط ال����وزارة 

 الصفدي ينقل رسالة من جاللة الملك ألمير دولة قطر

الكايد: المدينة الصناعية في الطفيلة تستحق المساندة

االنباط- الدوحة

 نقل نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

ر�سالًة  ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبني،  و���س��وؤون 

�سمو  اإىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  م��ن جاللة 

دول��ة  اأم��ري  ث��اين  اآل  ب��ن حمد  ال�سيخ متيم 

تعزيز  على  احلر�س  اأّك��دت  ال�سقيقة،  قطر 

العالقات التاريخية االأخوية الرا�سخة التي 

ينعك�س  ومب���ا  ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط 

ال�سقيقني  ال�سعبني  م�سالح  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً 

وق�سايا املنطقة.

ون���ق���ل ال�����س��ف��دي حت���ي���ات ج���الل���ة امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين اإىل اأخيه �سمو ال�سيخ متيم، 

والعافية  حة  ال�سّ ب��واف��ر  ل�سمّوه  ومتنياته 

ول��ل�����س��ع��ب ال���ق���ط���ري ال�����س��ق��ي��ق مب���زي���ٍد من 

التقدم واالزدهار.

دول��ة قطر  اأم��ري  �سمّو  من جانبه، حّمل 

ال���وزي���ر ال�����س��ف��دي حت��ي��ات��ه الأخ���ي���ه ج��الل��ة 

حة والعافية  امللك، ومتنياته له مبوفور ال�سّ

ولل�ّسعب االأردين املزيد من التقّدم والرخاء.

العالقات  عمق  على  ال�سيخ  �سمو  و���س��ّدد 

امل�����س��رتك��ة  واالإرادة  ال��ق��ط��ري��ة  االأردن�����ي�����ة 

امل����ج����االت مب���ا فيه  ل��ت��ط��وي��ره��ا يف ج��م��ي��ع 

م�سلحة لل�سعبني ال�سقيقني.

وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س العالقات 

و�سبل  وقطر  االأردن  بني  الوطيدة  االأخوية 

تعزيزها وتنميتها.

ا�ستقبال  قبيل  اأج����رى  ال�����س��ف��دي  وك���ان 

ُمو�سعة  ُم��ب��اح��ث��ات  ل���ه،  مت��ي��م  ال�����س��ي��خ  �سمو 

ال����وزراء ووزي���ر اخلارجية  ن��ائ��ب رئي�س  م��ع 

الرحمن  عبد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال��ق��ط��ري 

اآل ث���اين، ت��ن��اول��ت جم���االت زي����ادة ال��ت��ع��اون 

الق�سايا  اإزاء  اجل��ه��ود  وت��ن�����س��ي��ق  ال��ث��ن��ائ��ي، 

الق�سية  ُمقدمها  ويف  واالإقليمية،  العربية 

الفل�سطينية.

واأّك�����د ال����وزي����ران اأه��م��ي��ة ال��ت��ط��ور ال���ذي 

ت�سهده العالقات بني البلدين، خ�سو�ساً يف 

تنفيذاً  واال�ستثمارية،  االقت�سادية  املجاالت 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

و�سمو ال�سيخ متيم.

وا���س��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان اخل���ط���وات ال��ت��ي 

ت��ت��خ��ذه��ا امل��م��ل��ك��ة وق��ط��ر ل��ت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��اون 

للتعاون يف قطاعات متعددة ت�سمل م�ساريع 

ا����س���ت���ث���م���اري���ة، واإي�����ج�����اد ف���ر����س ت��وظ��ي��ف��ي��ة 

لالأردنيني يف قطر، والتي زادت بحوايل 10 

املا�سية يف  الفرتة  اآالف فر�سة عمل خالل 

�سياق مبادرة �سمو اأمري قطر توفري 20 األف 

فر�سة عمل لالأردنيني.

واأّك������د ال����وزي����ران ا���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل على 

حت���دي���د م�����س��اري��ع ا���س��ت��ث��م��اري��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

ال���وزارات  ب��ني  املبا�سر  التوا�سل  خ��الل  م��ن 

مبادرة  �سوء  يف  وذل��ك  املخت�سة،  واجل��ه��ات 

دول�������ة ق���ط���ر ال�����س��ق��ي��ق��ة اإي�����ج�����اد ����س���ن���دوق 

ا���س��ت��ث��م��اري ب��ق��ي��م��ة ن�����س��ف م��ل��ي��ار دوالر يف 

اقت�سادية يف قطاعات  ج��دوى  ذات  م�ساريع 

خمتلفة.

وث��م��ن ال�����س��ف��دي ال��رع��اي��ة ال��ت��ي توليها 

املقيمني  االأردن��ي��ني  للمواطنني  قطر  دول��ة 

فيها، والبالغ عددهم حوايل 70 األف.

التن�سيق  ا�ستمرارية  التاأكيد على  وجرى 

يف اجلهود امل�ستهدفة حّل االأزمات االإقليمية، 

وحتقيق االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

الق�سية  مركزية  على  ال��وزي��ران  و���س��ّدد 

االأوىل،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق�����س��ي��ة  الفل�سطينية، 

و�����س����رورة اإط������الق ج���ه���ود م��ك��ث��ف��ة وف��اع��ل��ة 

حّل  اأ�سا�س  على  الفل�سطينية  الق�سية  حلل 

الفل�سطينية  الدولة  الذي ُيج�سد  الدولتني 

حزيران  من  ال��راب��ع  خطوط  على  امل�ستقلة 

دولة  اإىل جانب  و�سالٍم  باأمٍن  لتعي�س   1967

اإ����س���رائ���ي���ل وف����ق م���ب���ادرة ال�����س��الم ال��ع��رب��ي��ة 

والقرارات الدولية ذات ال�سلة �سبياًل وحيداً 

لتحقيق ال�سالم العادل وال�سامل.

وح�������ذرا م����ن خ����ط����ورة ا����س���ت���م���رار غ��ي��اب 

الق�سية  حل���ّل  احل��ق��ي��ق��ي  ال�سيا�سي  االأف����ق 

كل  وق���ف  وج����وب  م��وؤك��دي��ن  الفل�سطينية، 

التي  الال�سرعية  االإ�سرائيلية  االإج�����راءات 

ت��ق��و���س ح���ّل ال��دول��ت��ني، و����س���رورة اح���رتام 

ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي وال���ق���ان���وين ال��ق��ائ��م يف 

القد�س ومقد�ساتها.

�ستجمع  التي  القمة  ال��وزي��ران  كما بحث 

وم�سر  واالأردن  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

امل��ت��ح��دة يف اململكة  ال���والي���ات  وال���ع���راق م��ع 

م�سددين  املقبل،  ال�سهر  ال�سعودية  العربية 

قبيل  العربية  امل��واق��ف  تن�سيق  اأهمية  على 

ان��ع��ق��اده��ا ومب���ا ي��خ��دم امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة 

دعم  يف  البلدين  ا�ستمرار  واأّك����دا  للجميع. 

العراق وا�ستقراره، و�سرورة تكثيف اجلهود 

ال�����س��وري��ة  ل���الأزم���ة  �سيا�سي  حل��ل  للتو�سل 

���س��وري��ة وا���س��ت��ق��راه��ا، ودع��م  ي�سمن وح����دة 

اإل��ي��ه��ا يف اليمن  ال��ه��دن��ة ال��ت��ي مت ال��ت��و���س��ل 

كخطوة هامة نحو حل االأزمة �سيا�سياً وفق 

املرجعيات املعتمدة.

ال�سفدي  ي�سارك  مت�سل،  �سعيد  وعلى 

�سمال  حلف  خارجية  وزراء  باجتماع  اليوم 

هام�س  على  يقام  ال��ذي  )الناتو(  االأطل�سي 

قمة احللف املنعقدة يف العا�سمة االإ�سبانية 

مدريد.

االنباط-عمان

االأردنية  للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  قال 

ل��ت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع االق���ت�������س���ادي���ة  ال�����س��ي��د 

عبدالفتاح الكايد  ام�س الثالثاء ان املدينة 

�ستح�سل  الطفيلة  حمافظة  يف  ال�سناعية 

للم�ستثمر  م�سجعة  حكومية  امتيازات  على 

باأن احلكومة ب�سدد  املحلي واالأجنبي وقال 

منح اال�ستثمارات يف املدينة ال�سناعية التي 

ان�ساتها �سركة املدن ال�سناعية االأردنية على 

اعفاءات وخ�سومات متعددة لفرتات زمنية 

اقت�ساديا  املحافظة  تطوير  بهدف  طويلة 

وخلق فر�س عمل جديدة دائمة.

جاء ذلك خالل لقاء للكايد مع خمتلف 

ال���ف���ع���ال���ي���ات االق���ت�������س���ادي���ة وال�����س��ب��اب��ي��ة يف 

الطفيلة  اع��م��ار  موؤ�س�سة  مببنى  املحافظة 

ب��ح�����س��ور ن��ائ��ب امل��ح��اف��ظ ورئ��ي�����س ال��غ��رف��ة 

التجارية ورئي�س جمل�س اعمار املدينة حيث 

مت �سرح برامج الدعم الفني واملايل املختلفة 

التي تقدمها املوؤ�س�سة حيث اأجاب الكايد على 

االإج��راءات  ان  موؤكدا  احل�سور  ا�ستف�سارات 

تب�سيطها  مت  ق���د  ال���دع���م  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

التي  امل�ساريع  جميع  اأن  كما  كبرية  بن�سبة 

الدعم  على  احل�سول  فر�س  منحها  �سيتم 

يف  املحلية  التنمية  اإدارة  قبل  م��ن  �ستتابع 

وح�سن  ا�ستدامتها  ل�سمان  الداخلية  وزارة 

التنفيذ على اأر�س الواقع مبينا باأن املوؤ�س�سة 

حت����اول و���س��م��ن م��وازن��ت��ه��ا ان ت��وف��ر دع��م��ا 

ال�سناعية  القطاعات  خمتلف  يف  للم�ساريع 

اإ�سافة  واخل��دم��ي��ة   وال�سيا�سية  وال��زراع��ي��ة 

اىل دعم ال�سباب الذين لديهم افكار متميزة 

واملجتمع  لهم  ج��دوى  ذات  م�ساريع  الإقامة 

امل��ح��ل��ي. وك���ان ال��ك��اي��د ي��راف��ق��ه ف��ري��ق عمل 

املوؤ�س�سة قد زار منتجع وادي احل�سا يف  من 

متويل  على  ح�سل  وال��ذي  الربيطة  قرية 

قبل عدة ا�سهر من املوؤ�س�سة لتطوير املنتجع 

حيث اطلع على عدد من اخلدمات التي مت 

حتديثها لزيادة عدد الزوار كما زار مدر�سة 

والتي  الطفيلة  مدينة  يف  النموذجية  جند 

ح�سلت على متويل لغاية حتديث وتطوير 

و�سائل املعرفة.

خالل ترأسه اجتماعا بمركز األزمات للوقوف على تفاصيل حادثة تسرب الغاز بالعقبة

الملك يشدد على ضرورة محاسبة المقصرين 
وتقديم توضيحات للرأي العام بشأن حادثة العقبة

االنباط- عمان

 تراأ�س جاللة امللك عبداهلل الثاين، ام�س 

الثالثاء، اجتماعا يف املركز الوطني لالأمن 

واإدارة االأزمات للوقوف على اآخر التفا�سيل 

بالعقبة  ح�سل  ال��ذي  الغاز  بت�سرب  املتعلقة 

يوم اأم�س االثنني واالآثار الناجمة عنه.

واأع����رب ج��الل��ة امل��ل��ك، خ��الل االج��ت��م��اع، 

الذي ح�سره من العقبة عر تقنية االت�سال 

امل��رئ��ي ���س��م��و االأم����ري احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل 

الثاين ويل العهد، عن تعازيه احلارة الأ�سر 

ج���راء  ق�����س��وا  ال���ذي���ن  الواجب”  “�سهداء 
يتغمدهم  اأن  اهلل  داع���ي���ا  امل���وؤمل���ة،  احل���ادث���ة 

بوا�سع رحمته، ومين على امل�سابني بال�سفاء 

العاجل.

و�سمو  يتابع  ك��ان  ال���ذي  جاللته،  و���س��دد 

تفا�سيل  االأوىل،  اللحظات  منذ  العهد  ويل 

واالإنقاذ،  االإج��الء  جهود  وعمليات  احلادثة 

ت��و���س��ي��ح��ات �سفافة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى ����س���رورة 

للراأي العام لكل ما ح�سل من خالل نتائج 

ال��ت��ح��ق��ي��ق، وحت���دي���د االأخ����ط����اء وحم��ا���س��ب��ة 

املق�سرين وفق القانون.

ول��ف��ت ج��الل��ة امل��ل��ك اإىل اأه��م��ي��ة ات��خ��اذ 

االإج�����������راءات االح�����رتازي�����ة واالح���ت���ي���اط���ات 

ال���الزم���ة مل��ن��ع ت���ك���رار م��ث��ل ه����ذه احل�����وادث 

م�ستقبال.

وث��م��ن ج��الل��ت��ه ج��ه��ود ن�����س��ام��ى ال��ق��وات 

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

واالأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة، وخا�سة ال��دف��اع امل��دين 

وال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ة امل���دن���ي���ة وال��ع�����س��ك��ري��ة، 

يف  العالية  ومهنيتهم  ا�ستجابتهم  ل�سرعة 

اإىل  التعامل مع احلادثة، واإج��الء امل�سابني 

امل�ست�سفيات.

اأن ه�����ذه اجل���ه���ود  امل���ل���ك  وب�����ني ج���الل���ة 

�ساهمت يف اإنقاذ االأرواح واحلد من اخل�سائر، 

من  لالإ�سابة  تعر�س  ملن  ال�سالمة  متمنيا 

الكوادر العاملة بامليدان اأثناء قيامه بواجبه 

الر�سمي.

خ����الل  ال����ع����ه����د،  ويل  ����س���م���و  وحت���������دث 

احلادثة،  ملوقع  اليوم  زيارته  عن  االجتماع، 

الذين  وامل�سابني  اجلرحى  على  واطمئنانه 

يرقدون على �سرير ال�سفاء.

واأ����س���اد ���س��م��وه ب�����س��رع��ة ا���س��ت��ج��اب��ة جميع 

اجلهات املعنية، م�سريا اإىل اأن االأمور باملوقع 

وعادت  ال�سيطرة  اأ�سبحت حتت  العقبة  ويف 

اإىل طبيعتها.

موا�سلة  اأه��م��ي��ة  العهد  ويل  �سمو  واأك���د 

واأن  املعنية،  اجلهات  والتن�سيق بني  التعاون 

اجلميع بانتظار نتائج التحقيق.

م�����ن ج���ه���ت���ه، ع����ر�����س رئ���ي�������س ال���������وزراء 

احلادثة  تفا�سيل  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور 

املعنية  االأج��ه��زة  نفذتها  التي  واالإج�����راءات 

الح���ت���واء االأ�����س����رار ال��ن��اج��م��ة ع��ن��ه��ا، اإذ مت 

ت�سكيل فريق حتقيق برئا�سة وزير الداخلية، 

ال��وزراء  رئي�س  واأك��د  اأ�سبابها.  للوقوف على 

بعد  طبيعتها،  اإىل  العقبة  يف  احل��ي��اة  ع��ودة 

الهواء  �سالمة  م��ن  املخت�سة  اجل��ه��ات  ت��اأك��د 

ومياه البحر من اأي اآثار للغاز.

 اعرب عن تعازيه ألسر وذوي 
»شهداء الواجب« 

 ولي العهد يتابع ميدانيا من العقبة 
إجراءات التعامل مع الحادثة

االربعاء   29/ 6 / 2022
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء    29 / 6 / 2022 

االنباط- العقبة

تفقد رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

الداخلية  وزراء  يرافقه  ال��ث��اث��اء  ام�س  �سباح 

العقبة، موقع  وم�سوؤولون يف  والبيئة  وال�سحة 

حادثة العقبة.

واط���م���اأن رئ��ي�����س ال������وزراء م��ن امل��ع��ن��ي��ن ب��اأن 

وعادت  ال�سيطرة،  اآمنة وحتت  اأ�سبحت  االأم��ور 

وموقع  العقبة  مدينة  يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة 

احلادثة.

واأك��د رئي�س ال��وزراء خال جولته اأن احلياة 

عادت اإىل طبيعتها يف مدينة العقبة، وا�ستئناف 

حركة املوانئ واملاحة ب�سكل كامل مثلما يعمل 

املنفذ احلدودي بانتظام.

يف  ال��ع��ام  الو�سع  اأن  على  اخل�ساونة  و���س��دد 

اأية  توجد  وال  الكاملة،  ال�سيطرة  حتت  العقبة 

خماطر من تركيزات لغاز الكلورين.

اآمنة  العقبة  يف  احل��ي��اة  اأن  اخل�ساونة  واأك���د 

اأك��دت �سامة  املخت�سة  متاما، وجميع اجلهات 

اجلو والهواء من اأي اآثار للغاز، م�سيفا “احلياة 

عادت ل�سريورتها الطبيعية، ونحن نقف يف هذا 

ال�سباح يف موقع احل��ادث دون اأي��ة اإج���راءات اأو 

احتياطات اأو حتى ارتداء كمامات”.

ولفت رئي�س الوزراء اإىل اإزالة جميع االأطواق 

االأمنية واالحرتازية التي و�سعت م�ساء ام�س.

اأم�����س امل�سابن يف  اأن���ه ع���اد ي���وم  واأ����س���ار اإىل 

وال�سحة،  الداخلية  وزي��را  يرافقه  امل�ست�سفيات 

وان�سم وزير البيئة م�ساء للم�ساهمة يف اجلهود 

املبذولة للحد من احلادثة، الفتا اإىل اأن اأعداد 

امل�سابن يف امل�ست�سفيات تتناق�س با�ستمرار، وهم 

يغادرون تباعا بعد متاثلهم لل�سفاء.

الداخلية  وزي��ر  اأن��ه كلف  واأو�سح اخل�ساونة 

احلادثة،  يف  والتحقق  للتحقيق  فريق  برئا�سة 

بعدم  الكفيلة  وال�سبل  اأ�سبابها  على  وال��وق��وف 

تكرارها.

واأثنى رئي�س الوزراء على اجلهود التي بذلها 

جميع اجلهات املعنية، وال�سيما جهاز االأمن العام 

والدفاع املدين والطواقم الطبية ووزارة البيئة 

حادثة  م��ع  للتعامل  امللكية  العلمية  واجلمعية 

التي  امل�سلحة  القوات  ك��وادر  وباإ�سناد من  الغاز، 

وفرت مظلة للطوارئ مل نحتاجها -بحمد اهلل- 

ثلث  اإىل  العقبة  امل�ست�سفيات يف  ت�سل  حيث مل 

ال�سعة ال�سريرية املوجودة لديها.

ولفت اإىل اأن م�ست�سفى �سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد امليداين الذي اأن�سئ خال جائحة كورونا 

�ساعد ب�سكل كبري على ا�ستيعاب احل��االت التي 

�سيبقى  امل�ست�سفى  اأن  م��وؤك��دا  اإدخ��ال��ه��ا،  تطلب 

رديفا للم�ست�سفيات املوجودة يف العقبة ويدار من 

كوادر وزارة ال�سحة.

املبذولة  اجلهود  جميع  اأن  اخل�ساونة  واأك��د 

منذ االأم�س وحتى هذه اللحظة، جاءت مبتابعة 

واإ�سراف مبا�سر من جالة امللك عبداهلل الثاين 

و�سمو االأم��ري احل�سن بن عبداهلل الثاين ويل 

ه��ذا  ب����اأول تفا�سيل  اأوال  ت��اب��ع��ا  ال��ل��ذي��ن  ال��ع��ه��د 

احل����ادث االأل���ي���م، و���س��م��ان تهيئة ك��ل االأ���س��ب��اب 

الكفيلة لتجاوز اآثاره.

االنباط- عمان

الوطنية،  ال��ك��ه��رب��اء  �سركة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال   

“�سيجري” الوطنية  جمعية  اإدارة  هيئة  رئي�س 

العمل  اإن  ال��روا���س��دة،  املهند�س اجم��د  االأردن��ي��ة، 

ج����ار ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل جل����ان حم��ل��ي��ة وجم��م��وع��ات 

وخ���رات  ب���ق���درات  للنهو�س  اجل��م��ع��ي��ة  ع��م��ل يف 

من  اال���س��ت��ف��ادة  وت�سهيل  االأردن���ي���ن  املهند�سن 

اخلرات العاملية.

واأك������د يف ك��ل��م��ة ل���ه خ����ال اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات 

“ندوة �سيجري االأردن- اآفاق الربط الكهربائي 
جل��ن��ة  اأه���م���ي���ة  ال����ث����اث����اء،  ام�������س  االإقليمي”، 

جت�سري  يف  االأردن����ي����ة  ال��وط��ن��ي��ة  “�سيجري” 
وال�سركات  واالأكادميين  ال�سناعين  بن  الهوة 

واملوؤ�س�سات العاملة يف جمال الطاقة الكهربائية 

املهند�سن  بن  اخل��رات  تبادل  يف  اللجنة  ودور 

ومناق�سة التحديات، داعيا املهند�سن االأردنين 

اإىل االن����خ����راط ف��ي��ه��ا ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن امل���زاي���ا 

العلمية العاملية التي تتيحها الع�سوية فيها.

اإيجاد  يف  ت�سهم  الوطنية  �سيجري  اأن  وب��ن 

احل���ل���ول ال��ف��ن��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ت���واج���ه اأن��ظ��م��ة 

وت��غ��ذي��ت��ه��ا من  االأردن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف  ال��ط��اق��ة 

اخل����راء ال��ع��امل��ي��ن امل��ن��خ��رط��ن يف )���س��ي��ج��ري( 

اللجنة  تلعبه  ال���ذي  ال���دور  اإىل  الف��ت��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 

ب��رام��ج العمل وال��ن��دوات يف مناق�سة  م��ن خ��ال 

م��وا���س��ي��ع ف��ن��ي��ة ه��ام��ة وم��ن��ه��ا م��و���س��وع )اآف����اق 

من  للمو�سوع  ملا  االإقليمي(  الكهربائي  الربط 

اأهمية بالغة.

وقدم �سكرتري عام “�سيجري” املهند�س عيد 

اأن  اإىل  م�سريا  اجلمعية،  ح��ول  عر�سا  الع�ساف، 

جلانها  خ��ال  م��ن  تعمل  العاملية  “�سيجري” 
وتعتر  العامل  دول  خمتلف  يف  املمثلة  الوطنية 

وت��ب��ذل  ال��ل��ج��ان  ه���ذه  اح����دى  االأردن  ���س��ي��ج��ري 

ق�سارى جهدها لتحقيق الهدف املن�سود واملتمثل 

يف امل�ساركات العلمية املميزة يف املوؤمترات املختلف 

ويف  البلدان  خمتلف  يف  �سيجري  تنظمها  التي 

العمل  وجم��م��وع��ات  ال��دار���س��ة  ال��ل��ج��ان  ع�سوية 

اأنظمة  امل��ج��االت  خمتلف  يف  والعاملية  الوطنية 

الطاقة الكهربائية ال�16 التي اعتمدتها �سيجري 

العاملية.

وناق�س امل�ساركون يف الندوة التي عقدت ليوم 

واحد و�سارك فيها نحو 100 م�سارك، جمموعة 

حما�سرات تناول من خالها م�ساعد املدير العام 

للتخطيط يف �سركة الكهرباء الوطنية املهند�س 

االأردين  الكهربائي  الربط  اآف��اق  الدهني  اأحمد 

النظام  جتربة  م�ستعر�سا  وف��وائ��ده،  االإقليمي 

ا�ستقرارية  يف  ال��ربط  واثر  االأردين  الكهربائي 

النظام الكهربائي لاأنظمة املرتبطة.

اإب��راه��ي��م حممد من  وع��ر���س ال��دك��ت��ور عمر 

مل�ستقبل  للتكنولوجيا،  �سمية  االأم���رية  جامعة 

ت�سليط  مع  الكهربائية  االأنظمة  �سيناريوهات 

ال�������س���وء ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

واملتطلبات البيئية.

ال�سواورة  جمانة  الدكتورة  ا�ستعر�ست  كما 

من جامعة الطفيلة التقنية، درا�سة حالة حول 

حتديات  على  للتغلب  الكهربائي  الربط  اأهمية 

الطاقة املتجددة وا�ستقراريتها.

من جانبه، عر�س من�سق اأعمال “�سيجري” 

اآلية عمل جلان  العمري،  املهند�س مراد  االأردن 

اجل��م��ع��ي��ة وع����دده����ا 16 ت���ت���وزع ع��ل��ى جم���االت 

االخ��ت�����س��ا���س يف اأن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

العمل  ت��ب��ادل اخل���رات وجمموعات  ودوره���ا يف 

امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن ه����ذه امل���ج���االت ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 

م��واك��ب��ة امل�����س��ت��ج��دات ال��ع��ل��م��ي��ة وت�����س��ك��ل فر�سة 

نظرائهم  مع  للت�سبيك  االأردن��ي��ن  للمهند�سن 

املن�سات  يف  العلمية  اأبحاثهم  ون�سر  ال��ع��امل  يف 

العاملية.

يف  العليا  الفنية  اللجنة  رئي�س  ب��ن  ب���دوره، 

العدينات،  الدكتور عبداهلل  “�سيجري” االأردن 
“�سيجري”، داعيا  الفنية جلنة  دور واالأن�سطة 

املهند�سن االأردنين للتفاعل معها.

 1989 ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت  �سيجري  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

والتقني  العلمي  التبادل  من  اال�ستفادة  بهدف 

ال�������ذي ت����وف����ره يف جم������ال ت���ط���وي���ر االأن���ظ���م���ة 

منبثقة  جمعية  وه��ي  العامل،  ح��ول  الكهربائية 

الكهربائية  الطاقة  العاملي الأنظمة  املجل�س  عن 

ذات ال��ف��ول��ط��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة )���س��ي��ج��ري ال��ع��امل��ي��ة( 

ومقرها العا�سمة الفرن�سية باري�س وت�سعى الأن 

بالطاقة  وخمت�سة  عامليا  رائ���دة  منظمة  تكون 

الكهربائية.

 انطالق المؤتمر الترويجي األول 
الريادية الطبية  للعمليات 

االنباط- عامن

 ان����ط����ل����ق����ت ام�����������س ال�����ث�����اث�����اء، 

“املوؤمتر الرتويجي االأول  فعاليات 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة ال����ري����ادي����ة يف 

االأردن”، والذي تنظمه جملة قلب 

ال�سحة،  وزارة  مع  بالتعاون  االأردن 

ومب�����س��ارك��ة ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ح��ي��ة 

ال�سياحة. املختلفة، ووزارة 

ي�ستمر  ال����ذي  امل���وؤمت���ر  وي���ه���دف 

ع���دد من  ا���س��ت��ع��را���س  اإىل  ي���وم���ن، 

ال��ري��ادي��ة التي  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

اأج�����راه�����ا اأط����ب����اء ال���ق���ط���اع ال��ط��ب��ي 

ع��ل��ى  ال�������س���وء  وت�����س��ل��ي��ط  االأردين، 

ال�سياحة  خريطة  يف  االأردن  مكانة 

ال���ع���اج���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة واالق��ل��ي��م��ي��ة 

للقطاع  الرتويج  وكذلك  والعربية، 

يف  ي�����س��اه��م  ومب���ا  االأردين،  ال��ط��ب��ي 

حت��ف��ي��ز ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة 

اإ�سافية. اإجنازات  لتحقيق 

ال�سحة  وزارة  ع��ام  اأم��ن  وق��ال��ت 

الدكتورة  واالإدارية  الفنية  لل�سوؤون 

عن  نيابة  كلمة  يف  خري�سات  ال��ه��ام 

ي�سلط  امل���وؤمت���ر  اإن  ال�����س��ح��ة،  وزي���ر 

اأرك��ان  بن  الت�ساركية  على  ال�سوء 

ب�سقيه  االأردين  ال��ط��ب��ي  ال���ق���ط���اع 

العام واخلا�س، والذي ا�سهم بجعل 

م�ستوى  على  رائ��دا  الطبي  القطاع 

للمر�سى  ا���س��ت��ق��ط��اب��ه  يف  امل��ن��ط��ق��ة، 

الطبية  �سروحه  يف  للعاج  العرب 

املتميزة.

موؤخرا  قامت  ال���وزارة  اأن  وبينت 

خال  م��ن  االإجن���از  وت��رية  بت�سريع 

ت��و���س��ع��ة ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وت��ط��وي��ر 

اخل�����دم�����ات ال�������س���ح���ي���ة، ن���ت���ج ع��ن��ه 

ل��اأورام  دروزة  �سميح  مركز  افتتاح 

بال�سرطان  مري�س   400 وا�ستقباله 

منذ ت�سغيله قبل �ستة اأ�سهر، اإ�سافة 

اجل���راح���ات  م�ست�سفى  اف��ت��ت��اح  اىل 

الب�سري  م�ست�سفيات  يف  التخ�س�سية 

الذي متكن من اإجراء 2500 عملية 

ج���راح���ي���ة )�����س����در وق���ل���ب م��ف��ت��وح 

واأوع����ي����ة دم���وي���ة وق�������س���ط���رة( م��ن��ذ 

امل��ا���س��ي، وال��ت��و���س��ع  اآب  اف��ت��ت��اح��ه يف 

القلب  ت��ق��دمي خ��دم��ات ج��راح��ة  يف 

وال��ق�����س��ط��رة يف م�����س��ت�����س��ف��ى االأم���ري 

ح����م����زة وم�������س���ت�������س���ف���ى اجل�����راح�����ات 

احل�سن  وم�ست�سفى  التخ�س�سية، 

عمليات  اإج�����راء  وت��وف��ري  اجل���دي���د، 

م�ست�سفى  يف  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال��ق�����س��ط��رة 

الكرك احلكومي.

وق�����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

عي�سى  الطبيب  العميد  ل��ل��م��وؤمت��ر 

اإن ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��اج��ي��ة يف  غ��ن��م��ا، 

وم��ا  م��ت��ق��دم��ة،  م��ك��ان��ه  ل��ه��ا  االأردن 

مي��ي��ز ذل����ك ه���و اإج�������راء ال��ع��م��ل��ي��ات 

اجل��راح��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة يف ال��ق��ط��اع��ات 

ان  اإىل  الف���ت���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ط��ب��ي��ة 

امل���وؤمت���ر ي��ن��اق�����س ع���ر حم��ا���س��رات 

وج���ل�������س���ات ال�������س���ي���اح���ة ال��ع��اج��ي��ة، 

وع���م���ل���ي���ات ال���ق���ل���ب وال���������س����راي����ن، 

والعظام واالع�ساب، واالذن واالنف 

واحل����ن����ج����رة، وع���م���ل���ي���ات ال�����س��م��ن��ة 

وغ��ريه��ا م��ن االخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ت��ي 

اململكة. بها  تتميز 

رئ��ي�����س جمعية  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه، 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة ال���دك���ت���ور 

اجن�������ازات  اإن  احل������م������وري،  ف�������وزي 

اأن  االأردنية عديدة، موؤكدا  االأطباء 

ما مييز القطاع الطبي االأردين هو 

من  الب�سرية  ب��ال��ك��وادر  اال���س��ت��ث��م��ار 

اأط��ب��اء ومم��ر���س��ن، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وجت��ه��ي��زه��ا مب��ع��دات 

حديثة ومتطورة.

الت�سارك  اأهمية  احلموري  واأك��د 

ب����ن ال���ق���ط���اع���ن ال����ع����ام واخل���ا����س 

ل��ت��ع��زي��ز ق������درات ال���ق���ط���اع ال��ط��ب��ي، 

ال���ت���ح���دي���ث  روؤي�����������ة  اإىل  م���������س����ريا 

االق��ت�����س��ادي ال��ت��ي اط��ل��ق��ه��ا ج��ال��ة 

امل���ل���ك اأخ�������ريا وال����ت����ي رك������زت ع��ل��ى 

ال�������س���ح���ة وال�������س���ي���اح���ة ال��ع��اج��ي��ة 

واال�ست�سفائية.

وق�����ال اخ�����س��ائ��ي ال��ق��ل��ب، ال��ع��ن 

ال����دك����ت����ور ي���و����س���ف ال���ق�������س���و����س، ان 

ع��رب��ي��ة  دول��������ة  اول  ي���ع���د  االردن 

يف  العامل  م�ستوى  على  واخلام�سة 

م�سريا  العاجية،  ال�سياحة  جمال 

عام  منذ  ب��داأت  امل�سلحة  ال��ق��وات  ان 

اىل  ط����ب  ط�����اب  ب����اإر�����س����ال   1950

امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وام���ريك���ا وا���س��ه��ر 

اجلامعات.

القلب يف  اإن�ساء مركز  اىل  واأ�سار 

اخلدمات الطبية امللكية عام 1966، 

اجرتها  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  والعمليات 

اخل�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة امل���ل���ك���ي���ة م��ن��ذ 

�سي�سها. تاأ

وي�����س��ارك يف امل���وؤمت���ر اأط���ب���اء من 

باالإ�سافة  الطبية،  القطاعات  كافة 

ال�����س��ح��ي��ة  امل���ك���ات���ب  م����دي����ري  اإىل 

من  وط��ل��ب��ة  ال�سحين،  وامل��ل��ح��ق��ن 

االأردنية  الطب يف اجلامعات  كليات 

املختلفة.

 سيجري الوطنية: تشكيل لجان للنهوض بقدرات المهندسين االردنيين

األنباط_عمرالكعابنة 

اأقامت اجلمعية االأردنية للعلوم ال�سيا�سية يوم 

االأثنن املا�سي جل�سة نقا�سية حول ا�سرتاتيجية 

ال��ك��ائ��ن باملبنى  ال��ط��اق��ة احل��ك��وم��ي��ة يف م��ق��ره��ا 

ب�سيافة   ، االأردن��ي��ة  للجامعة  التابع  اال�ستثماري 

الدكتور  املعدنية  وال����روة  ال��ط��اق��ة  م��ع��ايل وزي���ر 

رئي�س  ت��راأ���س��ه��ا  اجلل�سة  ه���ذه  اخل��راب�����س��ة،  �سالح 

، نوق�س  اجلمعية االأ�ستاذ الدكتور خالد �سنيكات 

ق�سية  مثل  الطاقة  ملفات  م��ن  العديد  خالها 

عن  التنقيب  وم�ساألة  النفطية  امل�ستقات  ت�سعري 

امل�ستقات النفطية واخر م�ساريع ال��روة املعدنية 

التي اكت�سفت موؤخرا .

 حيث حت��دث وزي��ر الطاقة وال���روة املعدنية 

ال�سم�سية  الطاقة  م�ستقبل  ح��ول  اجلل�سة  خ��ال 

الطاقة  ه��ذه  تخزين  عملية  يف  القائمة  وامل�سكلة 

، مبينا اأن هناك خمططات م�ستقبلية حلل هذه 

مع  اأو  ال�����س��دود  ببطارية  تخزينها  ع��ر  امل�سكلة 

�سركات توزيع الكهرباء عر حمطات طاقة �سم�سية 

يف جميع انحاء اململكة ، معرجا على اإ�سكالية تكلفة 

نقل الكهرباء قدرها اخلراب�سة بن�سف مليار دينار 

، ما بن كلف �سركات التوزيع ومابن الفاقد الذي 

يحدث على هذه ال�سبكات �سواء كان الفاقد فني اأو 

اإداري “ال�سرقات” ، حيث يقدر الفاقد الكهربائي 

بن�سبة 14% ح�سب وزير الطاقة الذي بن اأن هذا 

املوؤ�سر اأعلى من املوؤ�سر العاملي . 

واأ�سار الوزير اإىل اأن روؤية امل�ستقبلية تقوم على 

حترير اأ�سعار الطاقة

وا�ستطاع  تنقيب  عمليات  هناك  اأن  واأ���س��اف 

عن النفط يف اململكة ، بالتعاون مع خ��راء طاقة 

اأن عملية اال�ستطاع  و�سركات متخ�س�سة مبينا 

عن النفط يف حقل ال�سرحان و�سلت احلفر فيها 

لعمق 1200 مرت ، م�سريا اإىل اأن عمليات التنقيب 

خا�سة  �سركات  عر  كانت  �سبق  فيما  النفط  عن 

الت�سعينات،  ب��داي��ة  يف  توقيفها  مت  و  ج���دوى  ب��ا 

عن  التنقيب  يف  انف�سنا  على  �سنعتمد  اليوم  لكن 

النفط مب�سرا ببوادر اإيجابية ، م�سيفا اأن الوزارة 

ال��ع��ام وق��ع��ت خم�س م��ذك��رات تفاهم  ب��داي��ة  منذ 

للتنقيب عن الذهب والنحا�س والعنا�سر االأر�سية 

النادرة ، مو�سحا اأن نتائج النحا�س جيدة يف جزء 

من حممية �سانا ، وهناك نتائج ايجابية للتنقيب 

عن الذهب يف جبل مبارك على احلدود ال�سعودية 

الفو�سفات  عن  للتنقيب  ايجابية  نتائج  وهناك   ،

حمليا  �سي�ستخدم  ال����ذي  ال�����س��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

بال�سناعات الغذائية والدوائية  ولن يتم ت�سديره  

.

بدوره اأ�سار اال�ستاذ الدكتور خالد �سنيكات  اإىل 

تقوم  حالياً  اال�سرتاتيجي  التخطيط  �سيا�سة  اأن 

على تبني ا�سرتاتيجية متكاملة لقطاع الطاقة ، 

مبا ي�ساعد على تعزيز القيمة امل�سافة يف االقت�ساد 

كمية  حت��دي��د  ه��و  التحدي  وان  ل��ل��دول،  الوطني 

امل�ستقبلية  باالحتياجات  والتنبوؤ  الطاقة احلالية 

م���ن ال��ط��اق��ة واخ���ت���ي���ار ال��و���س��ائ��ل ال��ب��دي��ل��ة، وان 

اال�سرتاتيجية للطاقة يجب اأن يكون ن�سب عينيها 

هو زي��ادة االعتماد على ال��ذات، خا�سة واأن االردن 

ا�ستورد ما ن�سبته 96% من احتياجات الطاقة من 

اخلارج يف عام 2014.

وقد  النقا�سية،  اجلل�سة  اأن  ذك��ره  اجلدير  من 

�سارك يف اجلل�سة عدد من اأع�ساء اجلمعية وخراء 

الطاقة واملتابعن لل�ساأن املحلي.

الجمعية األردنية للعلوم السياسية تستضيف وزير الطاقة للحديث عن 
الحكومية الطاقة  استراتيجية 

 مدعي عام اربد يوقف شخصا 
اعتدى على طبيب اسبوعا

االنباط- اربد

ارب��د �سخ�سا  ع��ام  اأوق��ف مدعي 

وتاأهيل  ا�ساح  مركز  يف  ا�سبوعا 

ارب���������د، الع����ت����دائ����ه ع���ل���ى ط��ب��ي��ب 

ن�����س��ائ��ي��ة وت���ول���ي���د يف م�����س��ت�����س��ف��ى 

االمرية بديعة ام�س االول.

لل�سخ�س  ال��ع��ام  امل��دع��ي  وا�سند 

امل����ع����ت����دي، ج�����رم االع�����ت�����داء ع��ل��ى 

وفقا  الر�سمي  عمله  اثناء  طبيب 

ق���ان���ون  م����ن   187 امل�������ادة  الح����ك����ام 

العقوبات.

ان��ه مت االع��ت��داء على  ي�سار اىل 

الطبيب امام غرفة الوالدة حينما 

عن  االب��ت��ع��اد  �سخ�سن  م��ن  طلب 

ب����اب ال��غ��رف��ة ن���ظ���را خل�����س��و���س��ي��ة 

العمل، اال ان احدهما قام ب�سربة 

واالع���ت���داء ع��ل��ي��ه ح��ي��ن��ه، وا���س��ع��ف 

امل�����س��ت�����س��ف��ى، ح��ي��ث  ال��ط��ب��ي��ب اىل 

و���س��ف��ت ح��ال��ت��ه ب��امل��ت��و���س��ط��ة، وال 

ي�����زال ق��ي��د ال���ع���اج م���ن اجل����روح 

والر�سو�س التي تعر�س لها.

 الخصاونة يتفقد موقع حادثة العقبة ويؤكد أن الوضع آمن وعودة الحياة إلى طبيعتها

االنباط- عامن

 �سارك وفد اأردين من هيئة تن�سيط ال�سياحة 

وهيئة موقع املغط�س واملركز الكاثوليكي للدرا�سات 

لل�سياحة  العا�سر  ال����دويل  امل��وؤمت��ر  يف  واالع�����ام، 

الدينّية الذي انعقد يف مدينة فاطيما يف الرتغال، 

بتنظيم من منظمة اأ�سيزو الرتغالية.

ووفقا لبيان عن الهيئة ام�س الثاثاء، فقد مّت 

تخ�سي�س جل�سة حول االأردن اأداره��ا مدير املركز 

املجل�س  وع�سو  واالإع���ام  للدرا�سات  الكاثوليكي 

ق��ال  ح��ي��ث  ب����در،  رف��ع��ت  االأب  لل�سياحة  ال��وط��ن��ي 

اإّن اعتماد االأردن �سيًفا على هذا املوؤمتر  خالها 

الدويل العا�سر يدّل على ثمرة اجلهود التي تقوم 

بها وزارة ال�سياحة واالآثار وهيئة تن�سيط ال�سياحة 

املحلّية  الكنائ�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املغط�س  وه��ي��ئ��ة 

التي ت�سّكل اجل�سر الوا�سل بن م�سيحيي ال�سرق 

تن�سيط  هيئة  يف  الت�سويق  مدير  وق��ال  وال��غ��رب. 

ال�سياحة اأحمد احلمود، اإن هيئة تن�سيط ال�سياحة 

والوجهات  واإ�سبانيا  الرتغال  ب��اأن  وب�سدة  توؤمن 

االأوروبية الرئي�سية االأخرى، هي اأ�سواق م�ستهدفة 

مهمة للحج الديني، لي�س فقط كاأ�سواق م�سدرة 

ا�سواقا  ت�سكل  النها  ��ا  اأي�����سً ولكن  بذاتها  وقائمة 

توفر لنا الفر�سة للتوا�سل مع اأمريكا ال�سمالية 

والاتينية ، فنتمكن من اإتاحة الفر�سة للحجاج 

من جميع اأنحاء العامل لل�سفر اإىل االأردن واإمتام 

الدينية  ال�سياحة  م�����س��وؤول  رح���ات احل���ج. ورك���ز 

يف الهيئة عامر ع�سام الطوال، على اأهمية زيارة 

ال�سياحية  وال���ت���ج���ارب  ال��ق��دا���س��ة  ار������س  االأردن 

العر�س  يف  تطرق  حيث  االأردن،  بها  يتميز  التي 

ال���زوار  اع���داد  ع��دة حم���اور ومنها  اإىل  التقدميي 

امل�سيحي  احلج  م�سار  ومنها  ال�سياحية  والتجارب 

“ايجرييا” ودرب يوحنا املعمدان �سفيع الكني�سة 
زي��ارة  اإىل  للم�ساركن  ال��دع��وة  ووج���ه  االأردن.  يف 

االأردن وعي�س جتربة فريدة من نوعها والتي هي 

عبارة عن خليط متجان�س من التجارب ال�سياحية 

�سعبها  م��ن  االأ�سيلة  االأردن���ي���ة  ب��ال��روح  خملوطة 

بكنائ�سها وم�ساجدها . وقدم مدير موقع املغط�س 

مواقع  اه��م  ع��ن  اي��ج��ازا  مكجيان  ر�ستم  املهند�س 

املغط�س،  موقع  ومنها  االردن،  يف  امل�سيحي  احل��ج 

م�ستعر�سا االأحداث الدينية الهامة التي جرت يف 

ال�سيد  بتعميد  توجت  والتي  التاريخ،  عر  املوقع 

امل�سيح وبداية امل�سيحية وانت�سارها اىل العامل، الفتاً 

اىل ر�سائل االردن الهامة مثل الوئام بن االأديان 

وبناء ج�سور املحبة وال�سام بن النا�س اجمعن. 

ك��م��ا ق���دم مم��ث��ل امل��ل��ك��ي��ة االردن���ي���ة زك���ري���ا ع��ب��ادي 

امل�ستقبلية  ايجازا عن تطلعات اخلطوط اجلوية 

واحلوافز التي تقدمها لل�سياح واحلجاج.

وح�سر املوؤمتر، وزيرة ال�سياحة الرتغالّية ريتا 

االأب كارلو�س كابي�سنها�س،  املزار  ماركيز، ورئي�س 

ورئي�سة منظمة اأ�سيزو بورفيكاو راي�س، وعدد من 

امل�سوؤولن يف البلدية وال�سياحة، واملطران اأمريكو 

اأغيوار االأ�سقف امل�ساعد يف اأبر�سية ل�سبونة، واكر 

من 500 م�سارك من 44 دولة، من هيئات �سياحية 

ر�سمية، ومكاتب م�سدرة ومزودة ، حيث عقد اكر 

اقامة معار�س  من 1500 لقاء ثنائي، ا�سافة اىل 

لكل دولة.

 األردن ضيف رئيسي بالمؤتمر الدولي العاشر للسياحة الدينية في البرتغال

الخرابشة يبشر بنتائج ايجابية للنفط 

للمطابخ وتجهيزاتها  أردني   معرض 
يستمر حتى األول من تموز

االنباط- عامن

والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  افتتح 

وال����ت����م����وي����ن، ي����و�����س����ف ال�������س���م���ايل 

للمطابخ  االأردين  املعر�س  االثنن، 

وجتهيزاتها، يف قاعة عمان الكرى 

وي�ستمر حتى  الريا�سية،  املدينة  يف 

ال�ساعة  املقبل، من  االأول من متوز 

ال���راب���ع���ة ع�������س���راً وح���ت���ى ال��ع��ا���س��رة 

م�ساًء.

ومنتجي  ُم�سّدري  جمعية  ودعت 

االأث�������اث يف ب���ي���ان ام�������س ال���ث���اث���اء، 

واملقاولن  واملهند�سن  ال�سناعين 

ورج��������ال االع�����م�����ال وال���ع���ام���ل���ن يف 

املطابخ،  لقطاع  امل�ساندة  القطاعات 

اىل زي���ارة امل��ع��ر���س واالط����اع على 

بها  ت�سارك  التي  الت�ساميم  اأح��دث 

العار�سة. ال�سركات 

ولفتت اإىل اأن املعر�س ي�سم نخبة 

العاملة  ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  م��ن 

يف ���س��ن��اع��ة امل���ط���اب���خ م���ن اأع�������س���اء 

عاملة  م����وؤازرة  و���س��رك��ات  اجلمعية 

واالك�س�سوارات  االأخ�ساب  جمال  يف 

وال���������س����ن����اع����ات ال���ك���ي���م���اوي���ة ال���ت���ي 

اخل�سبية  ال�����س��ن��اع��ات  يف  ت�ستخدم 

للتجهيزات  ���س��رك��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

املنزلية واأخرى لفاتر املياه.

الوزير  ك��ل م��ن  اأب���دى  م��ن جهته 

االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  ورئ���ي�������س 

اجلغبري،  فتحي  امل��ه��ن��د���س  وع��ّم��ان 

اإع��ج��اب��ه��م��ا ب��امل��ع��ر���س واإم��ك��ان��ي��ات 

ال�������س���رك���ات ال���ع���ار����س���ة، م���وؤك���دي���ن 

���س��رورة ن��ق��ل جت��رب��ة ه���ذا امل��ع��ر���س 

لدول عربية دعماً للقطاع.



املحلي
40

ال�شعبي  املثل  التي ينطبق عليها  القهوة  اأك�شاك  اأح��د  ب��دون �شكر من  القهوة  ا�شرتيت كوبا من 

“�شريك املاء ال يخ�شر” ولكن �شاحب الك�شك اأق�شم يل اأنه يخ�شر منذ فرتة، وافرت�شت اأول ر�شيف 
تعتليه �شجرة وارف��ة، واخذت اأ�شتن�شق القهوة مع ما اختلط من عوادم ال�شيارات و�شجيجها، وعلى 

الفور ا�شتح�شرت ق�شيدة قارئة الفنجان التي كتبها نزار قباين، فقلت ماذا �شتقراأ هذه ال�شيدة يف بقايا 

فنجاين الورقي لو خرجت االآن من الق�شيدة؟

وبداأت ا�شتذكر نبوؤات نزار بدء من الطريق امل�شدود وانتهاء “ب�شيكرب حزنك حتى ي�شبح اأ�شجارا” 

اأعادين فنجان القهوة الورقي واحلزن الذي اأ�شتظل به اإىل ال�شارع مرة اأخرى فقد كنت اأعي�ش للحظات 

خارج ال�شارع وداخل الن�ش الذي �شرعان ما اأعادين اإىل حيث اأنتمي.

وبينما كنت اأعود تدريجيا اإىل م�شاري الأ�شتعد للهبوط اإىل مدرجي  فاجاأين رجل مغربي قائال 

“بخت ... بخت ... اأ�شوف البخت”
فقلت له : �شوف، ولكنني ال اأملك الكثري من النقود، فقال يل: اأنا اأع��رف، فاأنت ال متلك �شوى 

اأربعة �شجاير ودينارين وما زلت تبحث عن قداحتك اخل�شراء التي ن�شيتها يف ك�شك القهوة، اأ�شتغربت 

من هذا املب�شر و�شدين فاأخرجت من جيبي دينارا و�شيجارتني ومددتهم نحوه، اأم�شكهم على الفور 

وقال يل: قول اإن �شاء اهلل فقلت: اإن �شاء اهلل، فقال يل: احلرب يف اليمن �شتتوقف، و�شوريا �شتعود، 

اأم��ا يف االأردن فاأنا كمب�شر  وفل�شطني �شتتحرر، و�شتنتهي االأزم��ة يف لبنان، و�شي�شلح حال العراق، 

فعلومي ال�شخ�شية وخربتي ال ت�شاعدين على ا�شتقراء امل�شتقبل، اأما على �شعيدك ال�شخ�شي ف�شت�شفى 

من االلتهابات ولكنك �شت�شاب باأبي دغيم رغم جتاوزك عمر الطفولة اأما فيما يتعلق باالأموال و�شعة 

الرزق فلن تفرق معك كثريا ولكن �شي�شبح بامكانك �شراء علبة �شجاير حملية، فقاطعته وقلت له: 

اإذا اأعدت يل ديناري و�شيجارتي �شاأخربك ما مل ت�شتطع اإخباري به، الأنني اأجيد قراءة الطالع والنازل، 

وقراءة الكف  واأكله، فكر املغربي عدة حلظات وقال يل: اأنا اكتفي بغنيمتي وال اأريد معرفة �شيء عن 

امل�شتقبل، عن اإذنك ا�شمح يل بالذهاب لعلي اأ�شادف زبونا مي�شورا اأكرث منك.

ذهب الرجل املغربي واأنا عدت لكوب القهوة املربد الأح�شي خ�شارتي، وقلت يف نف�شي اآه كم يقتلنا 

الف�شول والرغبة يف اكت�شاف امل�شتقبل، فها اأنا قد �شحيت بن�شف ما اأملك على اأمل اأن اأ�شمع كلمة 

حلوة ترد يل الروح، وعندما حاولت اأن اأ�شرتد ن�شف ثروتي من الرجل اإكت�شفت اأن جتارة ببع االأمل 

لالآخرين مهنة �شعبة ال تتطلب مهارة من البائع بقدر ما حتتاج اإىل الياأ�ش وقلة احليلة عند امل�شرتي 

وكذلك عطارد وبلوتو، فاليوم مل تعد كلمات رئي�شي يف العمل حتفزين وال ت�شتجلب اأمطار اخلري  

يف ن�شفي اخلايل، ومل تعد ت�شريحات احلكومة تختلف كثريا عن ت�شريحات املب�شر املغربي الذي 

اأخربين بكل �شيء حويل ومل يخربين اأي �شيء مما يخ�شني حتى اأنه مل يعرف لون والعتي الزرقاء 

التي كنت األعب بها اأمام عينيه.

ونعود مرة اأخرى اإىل حياتنا واإىل ق�شيدة نزار قباين “وبرغم احلزن ال�شاكن فينا ليل نهار

وبرغم الريح وبرغم اجلو املاطر واالإع�شار

احلب �شيبقى يا ولدي اأحلى االأقدار”.

نعم �شيبقى احلب و�شنلتقي بفتاح ومب�شر اآخر ذات يوم يجيد قراءة الواقع لعله يتعلم كيفية كتابة 

امل�شتقبل.

الصالحي  سعيد 

أحلى األقدار

الأربعاء  29 / 6 / 2022 

 رئيس مجلس االعيان يعزي بشهداء ميناء العقبة

االنباط- عامن

ال��دك��ت��ور ع��ادل  امل��رك��زي  ق��ال حمافظ البنك 

اأ�شعار  برفع  االخ��رية  البنك  ق���رارات  ان  �شرك�ش 

ج��اءت  ال��ن��ق��دي��ة  ال�شيا�شة  اأدوات  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��دة 

اململكة،  يف  النقدي  اال�شتقرار  على  للمحافظة 

ثل هدف وجوهر عمل البنك املركزي،  والذي يمُ

و�شعياً الحتواء ال�شغوط الت�شخمية املمُتوقعة.

جاء ذلك خالل ندوة حوارية نظمها منتدى 

بعنوان  الثالثاء،  ام�ش  االأردين  اال�شرتاتيجيات 

التطورات  ظل  يف  االأردن  يف  النقدية  “ال�شيا�شة 
الدولية الراهنة”.

الت�شخم  م��ع��دل  ي����رتاوح  ان  �شرك�ش  وت��وق��ع 

حول 3.8 باملئة لعام 2022 كاماًل.

الت�شخم  م��ع��دل  االأك����رب يف  امل���وؤث���ر  ان  واك����د 

الكلي املتوقع ياتي نتيجة ارتفاع اال�شعار العاملية، 

�شاهم  حيث  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  وال��غ��ذاء  للنفط 

ه����ذان ال��ع��ام��الن ب��ح��وايل 83 ب��امل��ئ��ة م��ن معدل 

ال�شهور اخلم�شة االأوىل  املمُ�شجل خالل  الت�شخم 

من عام 2022، مو�شحا انه يف حال ا�شتثناء اأ�شعار 

ال���غ���ذاء وال��ط��اق��ة م��ن م��ع��دل ال��ت�����ش��خ��م ال��ك��ل��ي، 

يتم  وال���ذي  االأ�شا�شي،  الت�شخم  معدل  اأن  جن��د 

ا�شتخدامه الأغرا�ش ال�شيا�شات، يقل عن 1 باملئة 

خالل ال�شهور اخلم�شة االأوىل من العام احلايل، 

وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن ال��ت�����ش��خ��م ال��ن��اج��م ع���ن ع��وام��ل 

يتوقع  وال  مقبولة،  م�شتويات  �شمن  هو  داخلية 

اأن يتجاوز 2 باملئة حتى نهاية العام احلايل.

امل���رك���زي عمل  ال��ب��ن��ك  اأن  ���ش��رك�����ش  واأ�����ش����اف 

مبا  النقدية  ال�شيا�شة  توجيه  على  حر�ش  بكل 

ي�����ش��م��ن امل���وازن���ة ب���ني اال���ش��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي من 

من  االقت�شادي  النمو  دع��م  يف  وامل�شاهمة  جهة، 

ج��ه��ة اأخ������رى، وجت�����ش��د ذل����ك م���ن خ����الل ات��خ��اذ 

اإج�������راءات م���وازي���ة ل��ت��خ��ف��ي��ف اأث����ر ق������رارات رف��ع 

وتعزيز  وال�شركات،  االأف���راد  على  الفائدة  اأ�شعار 

االإب��ق��اء  ومنها  ع��ام،  ب�شكل  االقت�شادي  الن�شاط 

البنك  ل��ربن��ام��ج  التف�شيلي  ال��ف��ائ��دة  �شعر  على 

االقت�شادية  القطاعات  متويل  الإع���ادة  امل��رك��زي 

احليوية دون تغيري عند 1 باملئة للم�شاريع داخل 

يف  للم�شاريع  ب��امل��ئ��ة  و0.5  ال��ع��ا���ش��م��ة،  حم��اف��ظ��ة 

باقي املحافظات، ومتديد العمل بربنامج البنك 

واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  ل��دع��م  امل��رك��زي 

اجلملة  قطاع  وم�شتوردي  واحلرفيني  واملهنيني 

مليون   700 قيمته  البالغ  االأ�شا�شية  ال�شلع  من 

اإ�شافية حتى نهاية �شهر  اأ�شهر  دينار ملدة ثالثة 

�شعر  على  االإب��ق��اء  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ،2022 اأي��ل��ول 

دون  الربنامج  ه��ذا  �شمن  للمقرت�شني  الفائدة 

تغيري ومبا ال يتجاوز 2 باملئة .

و���ش��دد ���ش��رك�����ش ع��ل��ى ال���ت���زام ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

التام باحلفاظ على �شعر ال�شرف الثابت للدينار 

ال�شيا�شة  ه��ذه  اأن  اإىل  �����ش��رياً  ممُ ال����دوالر،  مقابل 

خدمت وما زالت تخدم االقت�شاد الوطني كثرياً، 

ويعزز ذلك امتالك البنك املركزي لر�شيد مريح 

من االحتياطيات االجنبية.

وثّمن اجلهود الكبرية التي تقوم بها البنوك 

لتحفيز النمو االقت�شادي باعتبارها ركنا اأ�شا�شيا 

�����ش��ي��داً ب��دوره��ا  ال���ش��ت��ق��رار االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي، ممُ

على  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات  م��ن  التخفيف  يف 

ال�شركات واالفراد بكل كفاءة، من خالل قيامها 

بتنفيذ مبادرات البنك املركزي بفعالية ومهنية، 

موؤكداً يف ذات ال�شياق على �شالمة ومتانة اجلهاز 

لتمتعه  ال�شدمات  حتمل  على  وقدرته  امل�شريف، 

مب�شتويات مرتفعة من راأ�ش املال وال�شيولة.

وت��ط��رق ���ش��رك�����ش خ���الل ال���ن���دوة اإىل اأج��ن��دة 

القادمة، والتي حتمل  املرحلة  املركزي يف  البنك 

العمل  اأهمها  االأول��وي��ات،  من  العديد  طياتها  يف 

حتديث  بهدف  التاأمني  قطاع  مع  ت�شاركي  بنهج 

لهذا  والتنظيمية  الت�شريعية  االأط���ر  وت��ط��وي��ر 

القطاع، كما ك�شف عن بدء العمل على ا�شتحداث 

يف  اال�شتثمار  لتعزيز  املالية  للتكنولوجيا  مركز 

خ�شبة  بيئة  االأردن  وجعل  املالية،  التكنولوجيا 

اإط��الق  نحو  البنك  و�شعي  االأع���م���ال،  حل��وا���ش��ن 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ج���دي���دة ل��ل�����ش��م��ول امل���ايل 

لالأعوام )2023-2025( خالل العام احلايل.

للم�شهد  امل��رك��زي  البنك  ق���راءة  وا�شتعر�ش 

اأن  اإىل  �������ش���رياً  ممُ ع��امل��ي��اً وحم���ل���ي���اً،  االق���ت�������ش���ادي 

االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي ي�����ش��ري ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة نحو 

ال��ت��ع��ايف م��ن ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة، واأن اإج����راءات 

�شاهمت يف  وال�شمان،  املركزي واحلكومة  البنك 

التعايف،  مرحلة  اإىل  التدريجي  االنتقال  تاأمني 

باملئة   52 فاقت  بن�شبة  ال�����ش��ادرات  ارتفعت  حيث 

العام احلايل،  االأوىل من  االأربعة  ال�شهور  خالل 

التوقعات  يفوق  ب�شكل  ال�شياحي  الدخل  وارتفع 

 269.6 منو  وبن�شبة  دينار  مليون   1،203.9 ليبلغ 

العام  م��ن  االأوىل  اخلم�شة  ال�شهور  خ��الل  باملئة 

احلايل.

من جانبه اأعرب رئي�ش الهيئة االإدارية ملنتدى 

اأن  االإل��ه اخلطيب  عبد  االأردين  اال�شرتاتيجيات 

اجلل�شة احلوارية تاأتي يف ظل اأو�شاع دولية بالغة 

التعقيد، فمع بدء مرحلة التعايف االقت�شادي من 

اأوكرانيا  اأزم��ة  انفجرت   ،19 كوفيد  جائحة  اأث��ار 

التي اأدت اىل ارتفاع اأ�شعار الطاقة واملواد الغذائية 

ال��ت��زوي��د،  �شال�شل  اخ��ت��الل  زي���ادة  واىل  وال�شلع 

وب����داأت م��وج��ة ت�شخم ق��وي��ة جت��ت��اح اق��ت�����ش��ادات 

ال���دول ال��ك��ربى م��ع م��ا تنتجه ك��ل ه��ذه العوامل 

النامية،  ال��دول  اقت�شادات  اآث��ار عميقة على  من 

اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��ل��ق��اء م��ع حمافظ  اإىل اأن  م�����ش��رياً 

كيفية  اىل  اال���ش��ت��م��اع  يف  تكمن  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك 

ال��ت��ط��ورات،  ه��ذه  م��ع  النقدية  ال�شيا�شة  تعامل 

واحلوار معه حول الخيارات املتاحة التي ت�شاعد 

املرحلة  التخفيف منها الجتياز هذه  بلدنا على 

االقت�شاد  م�شتوى  على  امل��ع��ان��اة  م��ن  ق��در  ب��اأق��ل 

الوطني وعلى م�شتوى معي�شة املواطن.

واأ����������ش���������ارت امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل���ن���ت���دى 

اىل  ب��رك��ات،  ن�شرين  االأردين  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

تعزيز احلوار  اإىل  دائم  ب�شكل  ي�شعى  املنتدى  اأن 

الفعال والبناء ما بني القطاعني العام واخلا�ش 

اأن  اإىل  م�شرية  االق��ت�����ش��ادي��ة،  امل�شتجدات  ح��ول 

دوراً  يلعبان  النقدية  وال�شيا�شة  املركزي  البنك 

القطاع  ومتكني  االقت�شاد  ا�شتقرار  يف  حمورياً 

اخلا�ش من اأداء دوره يف العملية التنموية، وهو 

اقت�شاد  اإىل  الو�شول  املنتدى يف  اإليه  ما يطمح 

قوي تناف�شي وم�شتدام بجهود القطاع اخلا�ش، 

االق��ت�����ش��اد  يف  املختلفة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وب��ت�����ش��ارك��ي��ة 

االأردين.

الهيئة  ع�شو  ج��ردان��ة  ب�شر  امل��ه��ن��د���ش  وب���ني 

االإداري��ة ملنتدى اال�شرتاتيجيات االأردين والذي 

النقدية  ال�شيا�شة  اأن  احل���واري���ة،  اجلل�شة  اأدار 

ب���امل���وازن���ة  حت���دي���ات  حم��ل��ي��اً  ت���واج���ه  االأردن  يف 

ب���ني احل���ف���اظ ع��ل��ى اال���ش��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي، وب��ني 

ان  اىل  م�����ش��رياً  االق��ت�����ش��ادي،  ال��ن��م��و  متطلبات 

تي�شريية  �شيا�شات  يتطلب  االق��ت�����ش��ادي  النمو 

�شغوطات  اأم��ا  الفائدة،  اأ�شعار  تخفي�ش  اأب��رزه��ا 

النقدية  ال�شيا�شة  يف  ت�شدد  فتتطلب  الت�شخم 

اأ���ش��ع��ار ال��ف��ائ��دة، م��وؤك��داً على اهمية ذلك  ورف��ع 

للمحافظة على اال�شتقرار النقدي وعلى جاذبية 

الدينار االأردين.

البنك  بجهود  جردانة  ا�شاد  ال�شياق  هذا  ويف 

املركزي الكبرية التي اتخذها حتى االآن للتعامل 

بحكمة وح�شافة مع كافة املتغريات االقت�شادية 

املحلية والعاملية.

وكانت الفعالية برعاية كل من بنك االإ�شكان، 

البنك االأهلي، البنك العربي، بنك االأردن، بنك 

القاهرة  وبنك  االحت��اد،  بنك  االإ�شالمي،  �شفوة 

عمان

االنباط- عامن

االع���ي���ان في�شل  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  ق����دم   

�شهداء  وذوي  ال�شر  احلارة،  تعازيه  الفايز، 

ال���واج���ب ال���ذي���ن ان��ت��ق��ل��وا اىل رح���م���ة اهلل 

غاز  ت�شرب  حادث  يف  االثنني،  ام�ش  تعاىل، 

�شقوط  ج��راء  العقبة،  ميناء  يف  الكلورين 

وان���ف���ج���ار ���ش��ه��ري��ج ي��ح��ت��وى ه����ذه امل�����ادة، 

وت�شبب بوفاة 13 �شخ�شا وا�شابة 260.

وق�����ال ان���ن���ا اذ ن���ع���زي اه�����ايل وع���ائ���الت 

����ش���ه���داء ال����واج����ب وال����وط����ن ، ن�������ش���األ اهلل 

ال�����ش��رب  ي��ل��ه��م��ه��م  ان  وت����ع����ايل  ����ش���ب���ح���ان���ه 

وال�شلوان ، وان ين على امل�شابني بال�شفاء 

العاجل .

نثمن  االعيان  جمل�ش  يف  “اننا  وا�شاف 

امل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة م���ن ق��ب��ل ج��الل��ة امل��ل��ك 

االم��ري  العهد  ويل  و�شمو  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

وتوجيهاتهما  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني 

جلميع   ، ل��ل��ح��ادث��ة  االوىل  ال��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ 

امل��ع��ن��ي��ني ب�������ش���رورة ب����ذل اق�����ش��ى اجل��ه��ود 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل���ادث���ة، االم����ر ال����ذي ك��ان 

على  ال�شيطرة  �شرعة  يف  الكبري  االث��ر  ل��ه 

احلادثة، وهذا عهدنا مع قيادتنا الها�شمية 

ال���ت���ي ت���ب���ذل ك���ل ج��ه��د مم��ك��ن ، م���ن اج��ل 

احلفاظ على الوطن واملواطن” .

ك��م��ا ا���ش��اد ال��ف��اي��ز ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها 

ن�������ش���ام���ى االم������ن ال����ع����ام وال�����دف�����اع امل����دين 

والقوات امل�شلحة واخلدمات الطبية امللكية 

واطباء وكوادر وزارة ال�شحة ، على ح�شهم 

ال���وط���ن���ي ال���ع���ايل ، يف ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع ه��ذه 

احل���ادث���ة غ���ري امل���األ���وف���ة ب�����ش��رع��ة وح��رف��ي��ة 

ال�شيطرة عليها ومنع  ، ما مكن من  كبرية 

وتداعياتها،  اآثارها  من  والتقليل  انت�شارها 

العقبة  اله��ايل  الوقت  ب��ذات  �شكره  مقدما 

ب��ار���ش��ادات  فيها الل��ت��زام��ه��م  وامل��ت��واج��دي��ن 

من  ���ش��درت  ال��ت��ي  والتعليمات  امل�����ش��وؤول��ني 

اجل ال�شيطرة على احلادثة.

ب�شرعة  االع��ي��ان  جمل�ش  رئي�ش  وطالب 

احل��ادث��ة لتاليف  ه��ذه  ا�شباب  ال��وق��وف على 

م�شتقبال. حدوثها 

 المياه تضبط اعتداءات
 على خط ناقل الزارة ماعين

االنباط- عامن

اع��ت��داءات  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  �شبطت   

– ماعني املزود ملياه  على خط ناقل الزارة 

وا�شتخدامها  ع��م��ان،  العا�شمة  يف  ال�شرب 

لري مزارع وتعبئة �شهاريج.

ب�����ي�����ان ���ش��ح��ف��ي  ال�������������وزارة يف  وق�����ال�����ت 

تنفذها  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�����ش 

ل�شبط  العام  االأم��ن  مديرية  مع  بالتعاون 

امل�شتمرة  جهودها  �شمن  تاأتي  االعتداءات، 

الإح���ك���ام ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م�����ش��ادر امل��ي��اه يف 

اململكة. جميع مناطق 

واأ����ش���اف���ت اأن�����ه ج����رى ت�����ش��وي��ب اخل��ل��ل 

واإع���������ادة االأو�������ش������اع ك���م���ا ك����ان����ت، واإع�������داد 

منا�شدة  ب��ال��واق��ع��ة،  اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��وط��ات 

واالإبالغ عن جميع  التعاون معها،  اجلميع 

االع���ت���داءات ع��رب م��رك��ز ال�����ش��ك��اوى امل��وح��د 

.117116

 عضو هيئة تدريس في جامعة 
الزيتونة تفوز بجائزة لوريال يونيسكو

االنباط- مأدبا

 ك���رم���ت ال���دك���ت���ورة ن����وف حم���م���ود م���ن كلية 

ال�شيدلة يف جامعة الزيتونة، بعد فوزها بجائزة 

اال�شبوع  فعاليات  خالل  وذل��ك  يوني�شكو،  لوريال 

يقام حاليا يف مقر  ال��ذي  للمراأة،  العاملي  العلمي 

اأف�شل  اليون�شكو يف باري�ش، بعد ت�شنيفها �شمن 

15 باحثة على م�شتوى العامل لعام 2020 اىل جانب 

نوف  الدكتورة  تكرمي  ومت   .2021 لعام  الفائزات 

من قبل ال�شفري االردين يف فرن�شا مكرم القي�شي 

يف مقر ال�شفارة يف باري�ش، وت�شليط ال�شوء على 

اجلهود اال�شتثنائية التي تبذلها جامعة الزيتونة 

االردنية لدعم الباحثني، وال �شيما توفري البيئة 

الداعمة، وتي�شري جميع العمليات املتعلقة بتفعيل 

ح�شول الباحثني على املنح.

ال�شيدلة  يف  م�شارك  ا�شتاذ  ن��وف،  وال��دك��ت��ورة 

ال�شيدلة  كلية  يف  وال�شيدالنيات  التكنولوجية 

وخمت�شة يف جمال تكنولوجيا النانو وتطبيقاته 

الطبية.

 شركس: البنك المركزي ملتزم بالمحافظة على االستقرار 
النقدي في المملكة

 خارجية النواب تعزي بضحايا 
حادث العقبة

االنباط- عامن

 اأعربت جلنة ال�شوؤون اخلارجية النيابية 

ال�شحايا  وذوي  الأ�شر  احل��ارة،  تعازيها  عن 

الذين ق�شوا يف حادث ت�شرب غاز الكلورين 

يف م��ي��ن��اء ال��ع��ق��ب��ة، ج���راء ���ش��ق��وط وان��ف��ج��ار 

بوفاة  وت�شبب  امل���ادة،  ه��ذه  يحتوي  �شهريج 

13 �شخ�شا واإ�شابة 260.

ومت��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة يف ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي ام�����ش 

ال��ث��الث��اء ل��رئ��ي�����ش��ه��ا ال��ن��ائ��ب خ���ل���دون حينا 

جهود  مثمنة  للم�شابني،  ال��ع��اج��ل  ال�شفاء 

جميع موؤ�ش�شات الدولة وعلى راأ�شها القوات 

لبت  التي  العربي  االأردنية-اجلي�ش  امل�شلحة 

ال���ن���داء ال��وط��ن��ي يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل��ادث��ة 

التخفيف  اجل  من  فورية  اج��راءات  واتخاذ 

من اآثار احلادثة.

محافظ الزرقاء يلتقي مستثمري مجمع الظليل الصناعي 
االنباط- الزرقاء

 اط����ل����ع حم����اف����ظ ال�����زرق�����اء ب���االإن���اب���ة 

واقع  على  الثالثاء،  ام�ش  اجلبور،  ح�شن 

اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة يف جم���م���ع ال��ظ��ل��ي��ل 

ال�شناعي.

م�شتثمري  لقائه  خ��الل  اجلبور،  ودع��ا 

امل��ج��م��ع ب��ح�����ش��ور م��دي��ر ق�����ش��اء ال��ظ��ل��ي��ل 

غرفة  ورئ��ي�����ش  ال��ق��ا���ش��ي  منجد  ال��دك��ت��ور 

اجلميع  ح��م��ودة،  ف��ار���ش  ال��زرق��اء  �شناعة 

اأعلى  اأجل حتقيق  بيد من  العمل يداً  اإىل 

درج������ات اخل���دم���ة وت���وف���ري ال��ت�����ش��ه��ي��الت 

ال���الزم���ة ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن وت���وف���ري ف��ر���ش 

العمل.

احل��ك��وم��ي��ة  ال���ت���وج���ي���ه���ات  اإىل  ول���ف���ت 

ب��ت��ذل��ي��ل ج��م��ي��ع ال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي ت���واج���ه 

ال��ق��ط��اع اال���ش��ت��ث��م��اري واالق��ت�����ش��ادي مبا 

االإجمايل  املحلي  الناجت  زي��ادة  يف  ي�شاهم 

ودف����ع ع��ج��ل��ة اال���ش��ت��ث��م��ار وت��وف��ري ف��ر���ش 

م�شتدامة. عمل 

م��دراء  م��ن  لعر�ش  احل�����ش��ور  وا�شتمع 

ال��ظ��ل��ي��ل  ال���ع���م���ل وال���ب���ي���ئ���ة يف  م���ك���ات���ب 

واالإح�����������ش�����ائ�����ي�����ات امل���خ���ت���ل���ف���ة امل���ت���ع���ل���ق���ة 

بقطاعاتهم ،كما قدم رئي�ش غرفة �شناعة 

ال�شركات  الزرقاء ملخ�شاً حول معلومات 

اال�شتثمارية املوجودة يف املنطقة.

قدمها  ملالحظات  املحافظ  ا�شتمع  كما 

من  جلنة  بت�شكيل  موجها  امل�شتثمرون، 

م��دي��ر ق�����ش��اء ال��ظ��ل��ي��ل ومم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع 

اال�شتثماري واجلهات املعنية لدرا�شة واقع 

املطلوب  واالإج��راءات  املجمع  اخلدمات يف 

اتخاذها خلدمة القطاع واملجتمع املحلي.

 المفلح: التصنيف العربي لإلعاقة نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك
االنباط- الدوحة

 ق�����ال وزي������ر ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

الثانية  ال��ع��م��ل  ور���ش��ة  اإن  امل��ف��ل��ح،  اأي����ن 

التي  ل��الإع��اق��ة  ال��ع��رب��ي  الت�شنيف  ح��ول 

ت�شت�شيفها قطر، لها اأهمية كربى لي�ش 

بت�شنيف  العربية  املنطقة  فقط خل��روج 

ملا  واإمن��ا  العامل،  االأول على م�شتوى  هو 

ي�شكله هذا الت�شنيف من فارق على اأر�ش 

الواقع لالأ�شخا�ش ذوي االإعاقة اأنف�شهم، 

ويف اإطار تنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق 

االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة، وخطة التنمية 

امل�شتدامة 2030.

الت�شنيف  م�شاألة  ان  املفلح،  واأ���ش��اف 

تعترب نقلة نوعية مهمة يف العمل العربي 

امل�شرتك يف هذا املجال، و�شنحر�ش على 

املدخالت  اأح��د  الت�شنيف  ه��ذا  يكون  اأن 

الرئي�شية يف القمة العاملية لالإعاقة التي 

�شت�شت�شيفها االأردن بال�شراكة مع اأملانيا 

عام 2025”.

التنفيذي  امل��ك��ت��ب  دع���م  امل��ف��ل��ح  واأك�����د 

ملجل�ش وزراء ال�شوؤون االجتماعية العرب، 

بعر�ش  ال��ور���ش��ة، متعهدا  ه���ذه  الأع��م��ال 

نتائجها واعتمادها من قبل وزراء ال�شوؤون 

االجتماعية العرب، وتقدمي الدعم الفني 

الالزم لكافة الدول االأع�شاء لتنفيذ هذا 

ومبا  ال��وط��ن��ي  امل�شتوى  على  الت�شنيف 

ينعك�ش اإيجابا على حياة االأ�شخا�ش ذوي 

االإعاقة.

التنمية  ق��ال��ت وزي������رة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 

مرمي  القطرية،  واالأ����ش���رة  االجتماعية 

ب��ن��ت ع��ل��ي ب���ن ن��ا���ش��ر امل�����ش��ن��د، اإن قطر 

املمكنة  ال�شبل  ك��ل  ت�شخري  ع��ل��ى  تعمل 

لرعاية االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة على كل 

اأعلنت  واأنها  والدولية،  املحلية  االأ�شعدة 

من مقر االأمم املتحدة يف نيويورك عن 

وتنظيم  دول��ة قطر ال�شت�شافة  ا�شتعداد 

القمة العاملية الرابعة لالإعاقة بالدوحة 

التحالف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام 2028،  يف 

الدويل لالإعاقة.

مكملة  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  اإىل  ولفتت 

�شتفتتحه  ال��ذي  العربي  ال��ري��ادة  مل�شوار 

العاملية  للقمة  ا�شت�شافتها  ع��رب  االأردن 

ال��ث��ال��ث��ة ل����ذوي االإع���اق���ة يف ال��ع��ام 2025 

بال�شراكة مع اأملانيا.

واأكدت �شرورة متكني االأ�شخا�ش ذوي 

االإعاقة يف العامل العربي، ليكونوا جزءا 

من الركب، داعية اإىل تبني ت�شنيف عربي 

موحد مبني على عنا�شر ت�شنيف عملية، 

تتجاوز املربع الذي يحدد باملعيار الطبي، 

مع  مبكاملته  ولكن  منه،  التقليل  ودون 

ب��اق��ي امل��ع��اي��ري م��ن قبيل امل��ع��ي��ار امل��ه��اري 

واملعيار املجتمعي واملعيار التعليمي.

ال�شتقبال  م�شتعدة  قطر  ان  وب��ي��ن��ت، 

م�������ش���ج���ع���ي ري����ا�����ش����ة ك�������رة ال�����ق�����دم م��ن 

العامل  كاأ�ش  االإعاقة يف  ذوي  االأ�شخا�ش 

2022، و�شتكون البطولة االأكرث ت�شهيال 

ت��اري��خ  يف  االإع����اق����ة  ذوي  ل��الأ���ش��خ��ا���ش 

البطوالت العاملية.

امل�شاعد جلامعة  العام  االأم��ني  وقالت 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة رئ��ي�����ش ق��ط��اع ال�����ش��وؤون 

اأبو غزالة،  االجتماعية، الدكتورة هيفاء 

اإن اأعمال الور�شة تعد حدثا تاريخيا الأنه 

ي�شعى اإىل و�شع اأول ت�شنيف اإقليمي يف 

العامل لالأ�شخا�ش ذوي االإعاقة، بناء على 

املبادئ العامة للت�شنيف التي مت التوافق 

عليها، يف الور�شة االأوىل بدولة االإمارات 

واأك��دت تقدمي الدعم ال��الزم، من خالل 

جمل�ش وزراء ال�شوؤون االجتماعية العرب، 

للقمتني، العاملية الثالثة لالأ�شخا�ش ذوي 

والرابعة  االأردن،  ترتاأ�شها  التي  االإعاقة 

برئا�شة قطر.
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الأمري  العهد  �سمو ويل  اليوم عيد ميالد  اأحكي كالم مهم جدا..  بدي 

ح�سني الثامن والع�سرين، وبنقول ل�سمو اأمرينا الغايل اهلل يطول عمرك 

تكون  بدنا  اإحنا  العهد  ويل  �سمو  ويا  مديد،  وعمر  �سعيد  وعيد  ويحميك 

ع�سب احلركة وطاقة ال�سباب وعنفوان العطاء والعمل.

ولي�ش  بتواجهم  اللي  املعيقات  �سو  بت�سوف  مب�سانعنا،  ن�سوفك  بنحب 

احلكومة  م��ع  بالتعاون  احل��ل��ول  وحت��ط  ب��ه��اج��ر،  والبع�ش  بغلق  بع�سهم 

العمل،  �سري  وتقدم  بنف�سك  املخرجات  وت�سوف  باأول،  اأول  التنفيذ  وتتابع 

من  املختلفة  ال�سناعية  مبنتجاتنا  واأ�سواقنا  مواطنا  ثقة  باملقابل  ونزيد 

الأمري  �سمو  يا  الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  و�سوف  خمتلفة،  ومواد  غذاء 

تدعم جودة الإنتاج بالبحث العلمي والإبتكار.. ولزم يا �سمو الأمري نعفي 

هالقطاع من اإرتفاع كلف الإنتاج من �سريبة وجمارك ع�سان يقدر يناف�ش.

�سو  حيوانية،  ث��روة  ومربي  فالحني  من  الزراعي  قطاعنا  ت�سوف  بدنا 

مكانة  لنعزز  تنفيذية  خلطة  احلكومة  وتوجه  احللول،  ووي��ن  التحديات 

الغذائي،  اأمننا  ونعزز  املحلي  بالغذاء  اأ�سواقنا  ونغني  ومزارعنا،  فالحنا 

وفر�ستنا بالقرى الإنتاجية الإ�ستثمارية الوطنية يف �سحرائنا ال�سرقية.

اخل��دم��ات  ال�سياحي،  قطاعنا  بتعزيز  الأم���ري  �سمو  ي��ا  ك��م��ان  الفر�سة 

خمتلف  مبتناول  ب��رام��ج  والت�سويق  ال�سح  وال��روي��ج  ال�سياحي  واملنتج 

زي  الكلف  اإرتفاع  بعاين  القطاع  العامل،  و�سياح  ال�سياحية  الأ�سواق  فئات 

بنعتره  �سائح  واأي  م�سافة  قيمة  ال�سياحة  وال�سريبة،  وامل��ي��اه  الطاقة 

ال�سباب  اآلف  ع�سرات  لعمل  و�سبب  ال�سعبة  للعملة  م�سدر  لأن��ه  مك�سب 

ومكاتب  ونقل  واإر�ساد  ومطاعم  فنادق  من  املختلفة  ال�سياحية  باخلدمات 

اآث��ار  م��ن  ج��اذب��ة  �سياحية  منتجات  فيها  اململكة  وك��ل  وغ��ريه��ا،  وت��زوي��د 

وطبيعة ومناخ وتراث .. اإلخ، القطاع بحتاج دعم ومتابعة يا �سمو الأمري.

البلد،  م�ستقبل  ه��و  الأم���ري  �سمو  ي��ا  وال��ع��ايل  الأ�سا�سي  التعليم  قطاع 

اإن�ساء،  مو�سوع  يكتبوا  بعرفوا  ما  اأجيال  منها  يطلع  �سار  املدار�ش  اليوم 

اجلامعي  واخل��ري��ج  ���س��وي،  وج���ودة خريجيها  ن��وع��ي��ة  ت��دن��ت  واجل��ام��ع��ات 

رح  واللي  البلد  م�ستقبل  وه��وؤلوؤ  و�سبابية،  ووطنية  ب�سرية  وث��روة  طاقة 

بي�ساء  ث��ورة  بحتاج  التعليم  قطاع  الأم��ري،  �سمو  يا  معك  اللواء  يت�سلموا 

وت�سد  املدار�ش  و�سع  املعلم وحت�سن  ترفع معنويات  ونه�سة  وتفاوؤل  واأمل 

العلمي  التلميذ، واجلامعات بدها نه�سة حقيقية لتتوجه للبحث  اأزر  من 

التطبيقي الهادف، ولنح�سن جودة التعليم فيها.

وقطاع  واخلدمات  والنقل  وال�سبكات  التحتية  والبنى  ال�سحي  القطاع 

ونه�سة  بي�ساء  ثورة  بدها  العهد  ويل  �سمو  يا  كلها  والأعمال،  الإ�ستثمار 

حقيقية، وحزم وعزم باجلودة والتنفيذ،.

ي���ا ���س��م��و الأم�����ري ال��ع��ط�����ش ق����ادم م���ع ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وزي�����ادة ال�����س��ك��ان 

حولنا،  واحلروب  ال�سدود  جفاف  مع  الغذاء  ونق�ش  التنموية،  والأن�سطة 

العمل  عن  عاطلني  و�سبابنا  م�ستمرة،  عامليا  والأ�سعار  م�ستمر  والت�سخم 

ال�سرائية،  وقدرتها  ال��روات��ب  وت��دين  وال��ع��وز  الفقر  بت�سكي  واملحافظات 

بع�ش  م��ع  امل���زاوج  التعاوين  والإقت�ساد  �سعبة،  وم�ش  م��وج��ودة  واحل��ل��ول 

الأفكار مثل تطوير وادي عربة وت�سييد مدينة �سرق اأو جنوب عمان كلها 

مدعمة وواعدة.

مع  والإح��ب��اط  الت�ساوؤم  لكن  م��وج��ود،  ل�سة  والأم��ل  الفرج  بنتظر  الكل 

الأحداث اليومية خلت املواطن يقلق ويخاف على م�ستقبل اأطفاله.

طبعا اإحنا متابعني جهودك ون�ساطك يا �سمو الأمري، وبن�سوف فكرتك 

اإهتمامك  وبنتابع  اإ�سي مهم جدا،  وهذا  ال�سباب،  مبتكر من  بناء جيل  يف 

الإقت�سادية والعقبة مثال. بامللفات 

�سمو  يا  وهاي فر�ستك  بكرة،  قبل  اليوم  كثري  ويقدم  يتعب  جيلنا لزم 

ويل العهد ع�سان اأنت واأجيالنا القادمة اللي بدكم تت�سلموا اللواء تكونوا 

وع�سان اجليل  لل�سعفاء،  فيه  وبتناف�ش ول مكان  بت�سارع  اأقوياء يف عامل 

اللي بعدكم يكون اأقوى كمان وت�ستمر امل�سرية ون�ستمر كاأمة وقوم.

حماك اهلل يا �سمو الأمري و�سدد على درب اخلري خطاك.

د. محمد الفرجات

 تهنئة وكالم من القلب 
وبالعامية لولي عهدنا

الأربعاء  29 / 6 / 2022 

 الرفاعي: اي تعديل سياسي يكون من خالل االحزاب فقط

 المياه والوكالة االميركية  توقعان اتفاقية تخفيض الفاقد المائي

االنباط – مريم القاسم 

لتحديث  امللكية  اللجنة  رئ��ي�����ش  ق��ال   

انه  الرفاعي  �سمري  ال�سيا�سية  املنظومة 

م��ر ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة ع���ام، ح�سلت 

الدوؤوؤب  العمل  نتيجة  كثرية  احداث  فيه 

كافة  الر�سمية  واجل��ه��ات  اع�سائها  م��ن 

واله��ل��ي��ة ال��داع��م��ة ل��ل��ع��م��ل ، وت���وج ذل��ك 

لت�سهيل  الالزم  الت�سريعي  الطار  باجناز 

النتقال نحو املرحلة املقبلة .

ي��وم ام�ش،    وا���س��اف يف  م��وؤمت��ر عقد 

ب���ال���ت���ع���اون ب���ني م���رك���ز را����س���د وال��ه��ي��ئ��ة 

م�سرعات   “ بعنوان  لالنتخاب  امل�ستقلة 

ان  اىل     “ الردين  ال�سيا�سي  ال���س��الح 

عملية  من  ا�سا�ش  ج��زء  الردين  امل��واط��ن 

وحدها  الت�سريعات  ان  ،ح��ي��ث  التحديث 

ال�����س��ع��ب��ي��ة  الرادة  وان  ���س��ي��ئ��ا  ت��غ��ري  ل���ن 

الداعمة والن�سال الر�سمي هو الهم.

�ستكون  الوىل  النتخابات  ان  وزاد      

ال�سيا�سية  الطراف  لتوافق  المتياز  هي 

ال��ق��اع��دة  ي��ع��د  ال���ذي  املختلفة  وال��ف��ك��ري��ة 

التي تعتمد عليها عملية التحديث .

وذك������ر ال���رف���اع���ي ان�����ه خ�����الل ���س��ن��ت��ني 

���س��ت��ت��اأ���س�����ش الح�������زاب و����س���ي���ك���ون ل��دي��ه��ا 

بامل�ساركة  املواطن  لقناع  حقيقية  برامج 

اهم  �ستكون  ال��ت��ي  املقبلة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

م�����س��ريا   ، الردين  ل��ل��م��واط��ن  ان��ت��خ��اب��ات 

ومنها  بلدنا  يف  كثرية  ام��ور  ح�سول  اىل 

�سمن  الحزاب  واندماج  الد�ستور  تعديل 

اطر جديدة جامعة . 

ن��ح��ت��اج��ه ه��و العمل  وق���ال ان اه���م م��ا 

م����ع امل����وظ����ف ال���ر����س���م���ي ل��ت��غ��ي��رين��ظ��رت��ه 

من  التخوف  فكرة  بازالة  الح��زاب  جت��اه 

وذلك   ، اليها  والن�سمام  احلياة احلزبية 

ب��ت��و���س��ي��ح ف��ك��رة ان احل��ي��اة احل��زب��ي��ة هي 

ال�����س��ب��ي��ل ل��و���س��ول امل���واط���ن اىل ال��رمل��ان 

وان اي تعديل �سيا�سي يجب ان يكون من 

خالل الحزاب ولي�ش من خالل النقابات 

و موؤ�س�سات املجتمع املهني .

وق����ال ام����ني ع����ام ح����زب ج��ب��ه��ة ال��ع��م��ل 

ان  الع�سايلة  م���راد  املهند�ش  ال���س��الم��ي 

العامل ال�سا�سي لنجاح حتديث املنظومة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ه���و امل���ن���اخ امل��ت��واف��ق م���ع ه��ذه 

املنظومة ، ولي�ش على الت�سريعات فقط. 

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

العمل  ج��ب��ه��ة  ح���زب  اط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي   2030

ال����س���الم���ي اخ�����ريا ب���ني ال��ع�����س��اي��ل��ة ان��ه 

قبل  اي    2019 ع����ام  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ع��م��ل  ب����دا 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  اطالق 

 ، �سهرا   26 بها  العمل  وا�ستمر  ال�سيا�سية 

وتنمويا  اقت�ساديا  370 خبريا  مب�ساركة  

.

الروؤية �سمت  ان  الع�سايلة  واو�سح     

17 حم�����ورا م���ن حم�����اور ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ي 

و���س��ع��ت��ه��ا المم امل��ت��ح��دة م���ا ي��ع��ن��ي ان��ه��ا 

خطة تنموية لكل قطاعات الدولة ، فيما 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ا و318  ه��دف��ا   90 ت�����س��م��ن��ت 

وك��ل��ه��ا تهدف   ، م�����س��روع��ا   112 و  م��ب��ادرة 

اىل نقل الردن من دولة نامية اىل دولة 

نا�سئة متلك اقت�سادا يعتمد على الذات .

يف  ا�����س����رك  احل������زب  ان  اىل  وا������س�����ار 

اىل  داع��ي��ا  ال�سيا�سية  املنظومة  حت��دي��ث 

واع��ادة   ، بالنتخابات  النا�ش  ثقة  تعزيز 

ال��ث��ق��ة ب��ني م��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة وامل��واط��ن 

امل��ل��ك��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ان  م����وؤك����دا   ، الردين 

لتحديث املنظومة ال�سيا�سية مل تنجح يف 

�سد الفجوة بني الطرفني لن النا�ش مل 

تقتنع باننا �سوف ننتقل ملرحلة جديدة .

االنباط- عامن

وقع وزير املياه والري املهند�ش حممد 

ال���ن���ج���ار، وم����دي����رة ال���وك���ال���ة الم��ريك��ي��ة 

ال��ث��الث��اء،  ام�����ش  ك��ارل��ني،  ���س��ري  للتنمية 

التفاقية  تعديل  تت�سمن  تعاون  اتفاقية 

الطارية الثالثة ملنحة الوكالة المريكية 

امل��ي��اه يف الردن  ب��ت��م��وي��ل ف��اق��د  اخل��ا���س��ة 

لرفع قيمة التمويل من 152 مليون دولر 

اىل 227 مليون دولر.

ب��ي��ان  يف  وال������ري  امل���ي���اه  وزارة  وق���ال���ت 

���س��ح��ف��ي ال���ي���وم، ان ال��ق��ي��م��ة الج��م��ال��ي��ة 

مليون   437 اأ�سبحت  الثالث  لالتفاقيات 

ا�سافية،  م�ساريع  تغطية  ب��ه��دف  دولر، 

املياه،  م��وارد  ا�ستخدام  وكفاءة  اداء  لرفع 

املائية  لل�سبكات  التحتية  البنية  وحت�سني 

م���ن خ����الل زي�����ادة ق�����درة ن���ظ���ام ال��ت��زوي��د 

املياه  تخفي�ش  اجن��ازات  وا�ستدامة  املائي 

وخ��ف�����ش ال��ف��اق��د امل���ائ���ي ب��ن�����س��ب��ة 2 ب��امل��ئ��ة 

�سنويا.

التفاقية  ه��ذه  ان  اىل  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 

وزي���������ادة ح���ج���م ال���ت���م���وي���ل، ت���ت���واف���ق م��ع 

الفاقد  ال�سراتيجية الوطنية لتخفي�ش 

خف�ش  اىل  ال��ه��ادف��ة   ، امل��م��ل��ك��ة  يف  امل���ائ���ي 

ب��امل��ئ��ة،  ال���� 25  امل��ائ��ي اىل م��ا دون  ال��ف��اق��د 

بدعم من الوكالة المريكية.

�ستغطي  امل��ن��ح��ة  م�����س��اري��ع  ان  وا����س���اف 

كافة حمافظات اململكة، و�سيتم ال�ستفادة 

م���ن امل��ب��ل��غ ال�����س����ايف ب��ق��ي��م��ة 75 م��ل��ي��ون 

التحتية  البنية  لتح�سني  ام��ريك��ي  دولر 

واع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة ���س��ب��ك��ات امل��ي��اه يف ���س��رك��ات 

وادي  �سلطة  اىل  ا���س��اف��ة  ال���ث���الث،  امل��ي��اه 

الردن مبا يقلل من الفاقد املائي ويحقق 

ا���س��ت��دام��ة مل�����س��ادر امل���ي���اه وي���وف���ر ك��م��ي��ات 

ا�سافية .

واأع����رب امل��ه��ن��د���ش ال��ن��ج��ار ع��ن ام��ت��ن��ان 

للدعم  املياه،  �سلطة  وال��ري/  املياه  وزارة 

احلكومة  تقدمه  الذي  واملتوا�سل  الكبري 

الم���ريك���ي���ة، م���ا ي��ع��زز ج��ه��ود ال������وزارة يف 

تعانيها  التي  املائية  التحديات  مواجهة 

اململكة يف قطاع املياه.

وقالت نائب مدير مكتب املياه والبيئة 

،انها  يل  فريونكا  الم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  يف 

ت��ق��در ع��ال��ي��ا اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة يف ق��ط��اع 

امل��ي��اه، م��وؤك��دة ان زي���ادة ال��دع��م امل��ق��دم هو 

الوكالة  التزام  �سمن  ياأتي  كبري  ا�ستثمار 

امل��ي��اه وال��ت��و���س��ع ب�سمول  يف مت��ك��ني ق��ط��اع 

مناطق جديدة .

الم���ريك���ي���ة  ال����وك����ال����ة  ان  اىل  ي�������س���ار 

على  امل��ي��اه  ق��ط��اع  يف  ا�ستثمرت  للتنمية، 

م������دى ����س���ن���ني ط���وي���ل���ة ب����ه����دف ت���ط���وي���ر 

خالل  م��ن  امل��ائ��ي  ال��ت��زوي��د  اداء  وحت�سني 

ت���وف���ري ك���اف���ة ا����س���ك���ال ال����دع����م وحت�����س��ني 

ال��دع��م  ال��ع��ام��ل��ة وت��وف��ري  ال�����س��رك��ات  اداء 

فاقد  وتخفي�ش  وحت�سني  والتقني  الفني 

لل�سبكات  التحتية  البنية  وحت�سني  املياه 

وتطوير ادارة امل�سادر املائية للمملكة.

وح�����س��ر ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ام���ني ع��ام 

���س��ل��ط��ة امل��ي��اه امل��ه��ن��د���ش ب�����س��ار ال��ب��ط��اي��ن��ة، 

واأم���ني ع���ام وزارة امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت��ور 

وادي  �سلطة  ع��ام  واأم��ني   ، املحاميد  جهاد 

الردن املهند�سة منار حما�سنة، والروؤ�ساء 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون ل�����س��رك��ات امل���ي���اه :ال��ع��ق��ب��ة 

امل���ه���ن���د����ش خ���ال���د ال���ع���ب���ي���دي���ني وم��ي��اه��ن��ا 

امل���ه���ن���د����ش حم���م���د ال����ع����وران وال���ريم���وك 

املومني. املهند�ش منت�سر 

 محافظ العقبة: ال حاالت حرجة 
المصابين بين  بالمستشفيات 

العقبة االنباط- 

الرفايعة،  العقبة حممد  قال حمافظ 

م�ست�سفيات  داخ��ل  امل��وج��ودة  احل��الت  ان 

ال��ع��ق��ب��ة اث����ر ح����ادث����ة ����س���ق���وط ���س��ه��ري��ج 

الكلورين يف ميناء العقبة، ل يوجد بينها 

اأي حالة حرجة .

�سحفي  ت�سريح  يف  الرفايعه  واأ�ساف 

الإ����س���اب���ات  ع�����دد  اإن  ال����ث����الث����اء،  ام�������ش 

امل����وج����ودة ح��ت��ى ال���ي���وم يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

ارت��ف��ع  ف��ي��م��ا  اإ���س��اب��ة،  ان��خ��ف�����ش اىل 139 

م��ن   5 ب��ي��ن��ه��م   ،13 اىل  ال���وف���ي���ات  ع�����دد 

جن�سيات اأجنبية، لفتا اىل انه مت اإخالء 

اإىل  اجلوي  الإ�سعاف  طريق  عن  حالتني 

عمان. العا�سمة 

العقبة  يف  امل�ست�سفيات  ان  اىل  واأ���س��ار 

والفرق الطبية التي و�سلت من العا�سمة 

العديد  عمان، �ساهمتا يف �سرعة معاجلة 

احلادثة  بعد  ادخلت  التي  الإ�سابات  من 

ومت تخريجها بعد الطمئنان عليها.

العضايلة: هدف رؤية ٢٠٣٠ نقل األردن من دولة نامية إلى ناشئة

مؤتمرون يبحثون آليات تسريع اإلصالح السياسي

 مفوض البيئة في سلطة العقبة: الحياة تعود 
الى طبيعتها في المدينة بعد حادثة الغاز

العقبة االنباط- 

اأكد مفو�ش البيئة وال�سياحة يف �سلطة   

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق���ت�������س���ادي���ة اخل��ا���س��ة 

ع��ادت  اأن احل��ي��اة  امل��ج��ايل،  ال��دك��ت��ور ن�سال 

اإىل و�سعها الطبيعي يف مدينة العقبة بعد 

ما  الكلورين،  غ��از  �سهريج  �سقوط  حادثة 

جنم عنه عدد من الوفيات والإ�سابات بني 

العاملني يف امليناء.

واأ�ساف املجايل يف ت�سريح �سحفي ام�ش 

ت��ت��اأث��ر،  ال�����س��ي��اح��ة مل  اأن ح��رك��ة  ال��ث��الث��اء، 

اإلغاءات لأية حجوزات يف  اأي  ومل يبلغ عن 

يف  الإ�سغال  ن�سبة  اأن  مبينا  العقبة،  فنادق 

الفنادق حول معدلها الطبيعي.

�ست�ستقبل  العقبة  موانئ  اأن  اإىل  ولفت 

على  حتمل  �سياحية  ب��اخ��رة  الأرب��ع��اء  غ��دا 

متنها ع�سرات ال�سياح من دول اأوروبية.

جتري  بالبيئة  املعنية  اجلهات  اأن  وب��ني 

ملوقع  املجاورة  البحر  ملياه  فح�ش  عمليات 

احلادث ل�سمان اأنها �سمن املعايري الدولية 

العامة  وال�سالمة  ال�سحة  و�سمان  املقررة، 

ل�سكان مدينة العقبة ونزلء الفنادق.

 إشهار كتاب »نسخة مفسرة من الدستور األردني« بـ »شومان«
االنباط- عامن

مع  بالتعاون  الثقايف،  �سومان  منتدى  نظم   

وم�ست�سارون  حمامون  وم�ساركوه..  “اجلازي 
ل���ل���م���ن�������س���ورات  “�سادر  ودار  قانونيون” 

كتاب  اإ�سهار  حفل  الث��ن��ني،  م�ساء  احلقوقية”، 

“ن�سخة مف�سرة من الد�ستور الأردين”، برعاية 
الفايز،  في�سل  الأعيان  رئي�ش جمل�ش  وم�ساركة 

ال��دك��ت��ورة  الأع��ي��ان  جمل�ش  ع�سو  احل��ف��ل  واأدار 

حما�سن اجلاغوب.

الفايز،  في�سل  الأع��ي��ان  جمل�ش  رئي�ش  وق��ال 

وهويته  جمتمع  اأي  طبيعة  يحّدد  الد�ستور  اإن 

وهو  ميّثلها،  التي  القيم  وجمموعة  الوطنية، 

جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية املنظمة ل�سلطات 

واملحكوم،  احل��اك��م  ح��ق��وق  ال��ت��ي ت�سمن  ال��دول��ة 

الأفراد  الد�ستوراأي�سا، �سامنا حلريات  كما يعد 

وحقهم  والفكرية،  واملدنية  وال�سيا�سية  الدينية 

يف اإبداء الراأي والن�سر، وحرية الإقامة والتملك 

والعمل ال�سيا�سي، وي�سمن مبداأ تكافوؤ الفر�ش 

وامل�������س���اواة وال���ع���دال���ة، ومي��ث��ل امل��رج��ع��ي��ة لكافة 

الت�سريعات القانونية التي تو�سع ويعمل بها.

والتعديالت  املراحل  اأه��م  الفايز  وا�ستعر�ش 

اإىل  م�����س��ريا  الأردين،  ال��د���س��ت��ور  ب��ه��ا  م���ر  ال��ت��ي 

اإمن��ا  ث��اب��ت��ة،  لي�ست  وال��ق��وان��ني  ال��ت�����س��ري��ع��ات  اأن 

وت��ط��وره،  املجتمع  ح��اج��ة  وف��ق  تعديلها  ي��ج��ري 

ال�سيا�سية  التغريات  مواكبة  على  ق��ادرة  لتكون 

حقوقهم،  من  املواطنني  لتمكني  والجتماعية، 

وتعزيز قوة الوطن ومنعته.

واأو�سح اأننا يف الأردن، جنري عملية مراجعة 

كل فرة لت�سريعاتنا، لتكون اأكرث قوة و�سالبة، 

ولتواكب عملية التطور والإ�سالح الذي ي�سهده 

تعمل  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  اأن  اإىل  م�سريا   ، الأردن 

حاليا، مبوجب د�ستور يعد من اأحدث الد�ساتري 

ن�ش  فد�ستورنا  دميقراطية،  واأك��رثه��ا  العاملية 

)الت�سريعية  الد�ستورية  ال�سلطات  ت��ع��دد  على 

والتنفيذية والق�سائية( واأكد على مبداأ الف�سل 

وحقوق  ال�سيا�سية  التعددية  �سمن  كما  بينهما، 

الإن�سان، واحلرية ال�سخ�سية واحلريات العامة، 

وحرية ال�سحافة والن�سر والتعبري.

م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال امل���ح���ام���ي ال����دك����ت����ور ع��م��ر 

“اجلازي  ���س��ري��ك يف  م��دي��ر  م�����س��ه��ور اجل�����ازي، 

وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون”، اإن 

الها�سميون �سطروا مثال للدولة املعا�سرة؛ بداأت 

بعهد امللك عبداهلل املوؤ�س�ش مرورا بعهد التمكني 

العام  نحتفل  د�ستور  بتحرير  ت�سريعيا  الوطني 

ومواكبة  �سالبة  ال�سبعني  عيده  ب��اإمت��ام  ال��ق��ادم 

امللك طالل  �سانعه  بعقلية  الدولة  لكل مراحل 

بن عبداهلل، لي�سكل الإرث الأجل لوريثه الباين 

امل��ل��ك احل�����س��ني ب���ن ط����الل: وم���ن خ���ط اململكة 

العربية  الأم��ة  الها�سمية على خرائط  الأردن��ي��ة 

والعامل اأجمع جغرافيا و�سيا�سيا، وها نحن اليوم 

يف عهد املعزز امللك عبداهلل الثاين؛ متمم املئوية 

اأجماد ثانيها بهمته وويل عهده  الأوىل و�سانع 

الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين حفظهما اهلل.

الد�ساتري  من  الأردين  الد�ستور  اأن  واأ�ساف، 

امل��ت��ق��دم��ة ع��رب��ي��ا وال������ذي اح���ت���ذا ح����ذو ال����دول 

العهدين  مع  مبادئه  يف  متوافقا  الدميقراطية، 

ال�سعب  اأن  وم��وؤك��دا  الإن�سان،  حلقوق  الدوليني 

هو م�سدر ال�سلطات الثالث وهو جزء من الأمة 

الأ���س��ا���س��ي��ة يف  اللبنة  ذل��ك  م�سكال يف  ال��ع��رب��ي��ة، 

ي�سودها  التي  احلديثة  الدولة  وتاأ�سي�ش  اإع��داد 

روح العدل وقيم امل�ساواة مبا ت�سمنه من مبادئ 

ت�����س��ون ح��ق��وق الأردن����ي����ني، ح��ي��ث ���س��ك��ل اأ���س��ا���س��ا 

متينا لنظام نيابي ملكي وراثي كالهرم ال�سامخ 

وراأ�سه  خمل�ش  �سعب  واأ�سا�سه  ال�سلبة  قاعدته 

نظام عتيد اأبي.     

ول��و  ل��ريف��د  ال��ك��ت��اب  ي���اأت���ي  اجلازي،”  وزاد 

بقليل م�ساهمات من �سبقونا تاأكيدا على معاين 

احلرية والإخاء وامل�ساواة وجت�سيدا ملبادئ العزة 

والكرامة والإباء، التي �سطرها د�ستورنا الأردين 

ال�سامن للحريات واحلقوق ل�سعبنا الأبي”.

اأ�سار  املدير العام لدار “�سادر”، راين �سادر، 

اأن���ه مت  يف كلمته م��ن خ��الل )الأون���الي���ن(، اإىل 

متخ�س�ش  ف��ري��ق  قبل  م��ن  ال��ك��ت��اب  على  العمل 

ب��اإ���س��راف وم��ت��اب��ع��ة وت��دق��ي��ق م��ن ق��ب��ل ال��دك��ت��ور 

هو  الكتاب  م��ن  الفكرة  اأن  مبينا  اجل���ازي،  عمر 

توفري معلومات موثوقة مع اإعطاء بع�ش الآراء 

القانونية  وامل���ب���ادئ  الأف���ك���ار  وجت��م��ي��ع  الفقهية 

ال�سادرة عن املحكمة الد�ستورية.

ت�سل�سليا  فهر�سا  يت�سمن  الكتاب  اأن  واأو�سح 

الهجائية  الأح�����رف  ح�سب  م��رت��ب��ا  ب��امل��وا���س��ي��ع؛ 

اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  ب���ح���وايل 110 ���س��ف��ح��ات، 

م�سمون الكتاب واملعلومات والتف�سريات الواردة 

فيه ب�سكل عملي.

وت���ط���رق ����س���ادر اإىل ال���ع���دي���د م���ن الأف���ك���ار 

والأم�����ور ال��ت��ي ي��ت��م اأخ��ذه��ا ب��ع��ني الع��ت��ب��ار عند 

على  الركيز  اأهمها  والتي من  القانوين  الن�سر 

والعوملة،  املقارن،  والقانون  الو�سعية،  القوانني 

مع  وامل��ع��ريف  الثقايف  التبادل  اأهمية  اإىل  م�سريا 

الدول الغربية يف العديد من املجالت، كما اأكد 

اأهمية الو�سول اإىل املعلومات للم�ساهمة يف ن�سر 

الثقافة و�سناعة املعرفة.   

الد�ستوري  ال��ق��ان��ون  اأ���س��ت��اذ  اأ���س��ار  م��ن جانبه 

ال��ذي  ال��ك��ت��اب  اأن  اإىل  ن�����س��راوي��ن  ال��دك��ت��ور ليث 

يجمع  باأنه  ميتاز  مميزا،  د�ستوريا  مرجعا  يعد 

كما  باأ�سولها  الد�ستورية  الن�سو�ش  ثناياه  بني 

لها،  ال��ت��ي خ�سعت  ال��ت��ع��دي��الت  وك��اف��ة  ���س��درت 

الزمنية  الت�سل�سلية  وف���ق  وي��ق��دم��ه��ا  فيوثقها 

وال��راغ��ب يف  الباحث  ي��دي  حلدوثها لتكون بني 

الأردين،  الد�ستوري  النظام  تاريخ  الطالع على 

الن�سو�ش  لكافة  �سامال  ج��اء  الكتاب  اأن  مبينا 

منها  ال��ق��دمي��ة   ،1952 ع���ام  د���س��ت��ور  ال������واردة يف 

جميع  على  ال�سوء  ت�سليط  مع  حاليا،  والنافذة 

ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي ط���راأت عليها اب��ت��داء م��ن عام 

احل����ايل(،  ال��د���س��ت��ور  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ل  )اأول   1954

لعام  الأخ���رية  الد�ستورية  بالتعديالت  وانتهاء 

    .2022

واأكد ن�سراوين اأن الأ�سلوب يف اإ�سدار الكتاب 

القائم على اأ�سا�ش تقدمي الن�سو�ش الد�ستورية 

الفقه  بتعليقات  مقرونا  تعديالتها  مع  املجردة 

الق�ساء  مبوقف  ومدعوما  وحتليالته،  الأردين 

التكاملية  م��ي��زة  ال��ك��ت��اب  يعطي  منها،  ال��وط��ن��ي 

الد�ستور  الدار�ش لأحكام  �ستمكن  التي  البحثية 

م��ن طلبة وب��اح��ث��ني وحم��ام��ني وق�����س��اة وحتى 

مبتغاهم من  على  احل�����س��ول  م��ن  الأك��ادمي��ي��ني 

معلومات تخ�ش النظام الد�ستوري الأردين من 

خالل مرجع واحد حمكم التاأليف والإخراج.

الد�ستور  من  مف�سرة  “ن�سخة  كتاب  وي��اأت��ي   

ال��ذي  ال����دور  اأه��م��ي��ة  م��ن  ان��ط��الق��اً  الأردين”، 

ميثلها  ال��ت��ي  القيم  حت��دي��د  يف  ال��د���س��ت��ور  ميثله 

امل��ج��ت��م��ع، وم���ن ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب ال���ذي ت��ق��وم به 

“املن�سورات احلقوقية �سادر” يف توثيق الت�سريع 
يف العامل العربي واجتهادات حماكمه، بال�سراكة 

وم�ست�سارون  “حمامون  وم�ساركوه  اجلازي  مع 

ل��ن�����س��و���ش  ر���س��ي��ن��ة  ت��رج��م��ة  م���ع  قانونيون” 

الكتاب  ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة، وه���و  اإىل  ال��د���س��ت��ور 

الذي ي�سهم باإلقاء ال�سوء على الد�ستور الأردين 

الذي �سهد منذ اإ�سداره يف 1952 عدة تعديالت 

اإ����س���الح���ي���ة ت���ب���ل���ورت يف جم���م���وع���ة م����ن امل�����واد 

القانونية موزعة على ع�سرة ف�سول، تعالج نظام 

و�سلطات  وواجباتهم،  الأردنيني  وحقوق  الدولة 

والق�سائية  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال���دول���ة 

واملحكمة الد�ستورية وال�سوؤون املالية.

البنك  ذراع  �سومان،  احلميد  عبد  وموؤ�س�سة 

ال��ع��رب��ي ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 

تعنى  ال���رب���ح،  لتحقيق  ت��ه��دف  ل  م��وؤ���س�����س��ة  ه��ي 

ب���ال����س���ت���ث���م���ار يف الإب�����������داع امل����ع����ريف وال���ث���ق���ايف 

والجتماعي للم�ساهمة يف نهو�ش املجتمعات يف 

العامل العربي من خالل الفكر القيادي والأدب 

والفنون والبتكار.
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حدث بعد حدث، ينزع الفكر وين�صف املحتوى، اإن جت�هلته ب�إ�صرار وق�ص�صت 

فيبتل  من��صب،  غري  بوقت  الن��س  ف�ج�أ  �صيف  كغيث  طرحك  �صتجد  ق�صدك 

الكالم  بني  لت�صيع  احل��روف  فتتبعرث  قلمك،  اخل��ط  رت�بة  عن  ويعجز  ورق��ك 

والكلم.

تنتهز الفوا�صل رغم ق�صره� وت�صرع ب�لكت�بة ف�أنت ال تعلم كيف �صيكون وقع 

الق�رئ،  عيون  ت��راك  اأن  هو  اإليه  تهدف  م�  كل  ف���إن  وب�لنه�ية  ال��ق���دم،  احل��دث 

لتكون خ�صيتك اأن ال ي�صرقه� منك عنوان يتعلق بخرب ذلك احلدث الط�رئ.

ال�صفر امل�صتحيل هو �صفر احلوادث، وهي من الطبيعي اأن حتدث ولكن من 

فرتة لفرتة، والفرتة املق�صودة هن� لي�صت ب�ال�صبوع وال ب�ل�صهر او حتى ب�لع�م 

الواحد، وقد تزيد اأي�ص� عن ذلك، اأم� اإن تت�بعت تلك احلوادث مب� ن�صهده اليوم 

بتلك الفرتات الوجيزة فذلك موؤ�صر وا�صح على وجود خلل متالحق، ف�خللل 

من  و�صفه  من  �صيغري  تكراره  ولكن  ا�صالحه  و�صيتم  ع�برا  اأم��را  اعترب  االأول 

اخللل اإىل اله�ص��صة، اآمل اأن ال ن�صتخدم هذا الو�صف الأي �صئ من ذلك.

من  اي  لتحقيق  ال�صري  عن  بو�صلتن�  �صيحرف  ح��دث  بعد  ح��دث  ح�صول  اإن 

اأ�صبحن�  ون��ح��ن  ترقيعية،  ح��ل��ول  ا�صبحت  االآن  ف���حل��ل��ول  التنمية،  او  النمو 

اأن  نت�بع احلدث ونرتقب الذي يليه لن�صن اقالمن� للكت�بة عنه، ولكن االأجدر 

ن�صتق�صي ونتحرى ونت�بع ونراقب لنكتب عم� ي�صبقه.

نعلم اأن هذه احلوادث تلفت نظرن� ملك�ن اأي تق�صري ولكن يجب اأن ال نن�صى 

النق�س  واإن كل م��صبق لن يندرج اال حتت اي من  مل� ك�ن و�صبق،  النتيجة  انه� 

اأو الفنية او اي من النق�س بجوانب االمك�ن�ت والتجهيزات  ب�لقدرات االإدارية 

اأن ال�صورة يف منتهى الو�صوح  اأم  اآخر �صهوت عن ذكره،  املطلوبة، فهل من �صئ 

اأو قريب، ي� ليتن� نلتفت  اأن نراه�، فرمب� �صتغ�صب �صديق  ولكن نحن ال نريد 

عنوان  الق�رئ،  عيون  �ص�رق  العنوان  ذلك  طويال  عن�  يغيب  فلعله  اإليه�  فقط 

اخلرب للحدث الط�رئ.

 مهنا نافع

 لنكتب قبل الحدث  
)النداء الثاني( 

الأربعاء  29 / 6 / 2022 

 جلسة علمية عن إجراءات تعزيز السياحة العالجية في األردن

األنباط – نزار البطاينة

تزامن�ً مع البدء يف اإ�صرتاتيجية اأم�نة 

الكربى والعمل على م�ص�ريع عدة  عم�ن 

على  ن��ق��رتح  امل��دي��ن��ة،  وحت�����ص��ني  لتطوير 

االأم�نة اإ�ص�فة بع�س امل�ص�ريع التجميلية 

مع  لتتن��صب  جم�ليته�  لزي�دة  للمدينة 

ال��و���ص��ع اجل��دي��د ل��ل��ع������ص��م��ة.          ومن 

نرى  والتي  املقرتحة  التجميلية  االأم��ور 

انه من املهم العمل به�، - ت�صجيع الهواة 

والفن�نني الر�صم على اجلدران واالأ�صوار 

ك��م��� يف  ع��م���ن  الأم����ن���ة  ال��ت���ب��ع��ة  واالأدراج 

امل��وج��ودة  واالأح��ي���ء  البلد  و�صط  منطقة 

جم�ال  ي�صفي  م�  عم�ن،  جبل  من�طق  يف 

للمدينة،  وج�ذبية 

امل�ص�ح�ت اخل�صراء  بزي�دة  االإهتم�م   -

يف امل���دي���ن���ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى زي������دة زراع���ة 

يف  خ��صة  الو�صطية  اجل��زر  يف  االأ���ص��ج���ر 

االأر���ص��ف��ة،  و  التق�طع�ت  وعلى  ال�����ص��وارع 

وت��وح��ي��د اأن�����واع االأ���ص��ج���ر امل���زروع���ة مم� 

���ص��ي��زي��د م���ن ج���م����ل ال�������ص���وارع ك���أ���ص��ج���ر 

ال��ن��خ��ي��ل و )ال����زن����زخل����ت( ال���ت���ي ت�����ص��ب��ه 

املظالت وت�ص�عد على تخفيف من حرارة 

ال�����ص��م�����س يف اأوق�������ت ال��ظ��ه��رية ودرج�����ت 

املرتفعة. احلرارة 

ب��ح���ج��ة اىل  امل��دي��ن��ة  ان  ن����رى  ك��م���   -

العديد من االأعم�ل التجميلية لتتن��صب 

�صتعمل  التي  االإ�صرتاتيجية  اخلطط  مع 

ع��ل��ي��ه��� االأم�����ن����ة، وه����ذا اجل����زء ال ميكن 

ال��ت��غ������ص��ي ع���ن���ه جل�����ذب االإ����ص���ت���ث���م����رات 

للمدينة. وامل�صتثمرين 

االنباط-عامن

الرتويجي  “املوؤمتر  ه�م�س  على  عقد 

يف  ال���ري����دي���ة  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي���ت  االأول 

علمية  ج��ل�����ص��ة  ال���ث���الث����ء  ام�������س  االردن” 

العالجية  ال�صي�حة  تعزيز  اإج���راءات  حول 

االردنية.

اإن  ال��ف���ي��ز،  ن���ي��ف  ال�صي�حة  وزي��ر  وق���ل 

الطبية  ال��ع��م��ل��ي���ت  ب����إج���راء  مت��ي��ز  االردن 

م�صتوى  على  ري���دي��ة  تعد  وال��ت��ي  امل��ع��ق��دة، 

اإزال���ة  ���ص��رورة  م��وؤك��دا  واالإق��ل��ي��م،  املنطقة 

التحدي�ت التي تواجه ال�صي�حة العالجية، 

بت�ص�ركية  ت��ب���ع���  وت��ع���ل��ج  ت��ن���ق�����س  وال���ت���ي 

ي�صهم  ومب�����  ال���ع���الق���ة،  ذات  اجل���ه����ت  م���ع 

اململكة  اإىل  ج��دي��دة  اأ���ص��واق  ا�صتقط�ب  يف 

التن�ف�صية. وزي�دة 

اأطلقت  ال�صي�حة  وزارة  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 

لالأعوام  لل�صي�حة  الوطنية  اال�صرتاتيجية 

�صرورة  على  ���ص��ددت  وال��ت��ي   ،2025-  2021

�صمعة  واإي�ص�ل  العالجية،  ال�صي�حة  تعزيز 

الفت�  الع�مل،  حول  املميزة  الطبية  االأردن 

ب�لت�صويق  ملتزمة  اال�صرتاتيجية  اأن  اإىل 

للقط�ع الطبي والتي تعد اأولوية للمملكة.

تن�صيط  وهيئة  ال����وزارة  اأن  على  و���ص��دد 

للقط�ع  ت��روي��ج  ح��م��الت  �صتنفذ  ال�صي�حة 

يف  ال���ط���ب���ي���ة  وق�����درات�����ه  االأردين  ال���ط���ب���ي 

ال��ري���دي��ة وال��ت��ي ت�صمل  ال��ع��م��ل��ي���ت  اج����راء 

امل�صتهدفة،  الدول  اإىل  ك�فة  االخت�ص��ص�ت 

اأن  م��وؤك��دا  ال��ع���مل،  دول  جلميع  و�صتمتد 

متق�ربة،  اأرق���م���  �صجل  امل��صي  اأي����ر  �صهر 

مق�رنة مع ال�صهر ذاته ع�م 2019.

ع�����م وزارة  اأم�����ني  ق����ل���ت  م����ن ج��ه��ت��ه���، 

ال�������ص���ح���ة ال����دك����ت����ورة ال����ه�����م خ���ري�������ص����ت، 

ال�����ص��ي���ح��ة  م���دي���ري���ة  ان�������ص����أت  ال�������وزارة  اإن 

الرق�بة  بتطبيق  تعنى  وال��ت��ي  العالجية، 

ومت�بعة  الطبي،  القط�ع  على  واالإ���ص��راف 

�صوؤون املر�صى الق�دمني من اخل�رج �صمن 

الطبية،  وامل�صوؤولية  الع�مة  ال�صحة  ق�نون 

وال��ت��ع���ون  ب�لتن�صيق  امل��دي��ري��ة  ت��ع��ن��ى  ك��م��� 

حم��ل��ي��� ودول����ي����� ل��ل��ت�����ص��ج��ي��ع ع��ل��ى ���ص��ي���ح��ة 

افتتحت  امل��دي��ري��ة  ان  م��ب��ي��ن��ة  ال��ع��الج��ي��ة، 

مكتب� له� يف مط�ر امللكة علي�ء الدويل.

ال�����ص��ي���ح��ة  م���دي���ري���ة  ان  اإىل  ول���ف���ت���ت 

العالجية ت�صتقبل �صك�وى املر�صى، موؤكدة 

دعم وزارة ال�صحة للقط�ع الطبي اخل��س 

والذي يحظى ب�صمعة طبية مميزة.

بدوره، ق�ل مدير ع�م اخلدم�ت الطبية 

اإن  زريق�ت،  يو�صف  الطبيب  العميد  امللكية 

ب�إجراء  الطبية متيزت وتطورت  اخلدم�ت 

ع��م��ل��ي���ت ال��ق��ل��ب واجل���راح����ت االأخ�����رى يف 

ان  اإىل  الفت�  املتطورة،  املراكز  وجود  �صوء 

موجودة  اخلدم�ت  يف  العالجية  ال�صي�حة 

يف اجلن�ح املدين.

ج��م��ع��ي��ة  رئ����ي���������س  ع�����ر������س  ذل���������ك،  اىل 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ي���ت اخل��������ص���ة ال���دك���ت���ور ف���وزي 

يف  العالجية  ال�صي�حة  ل��واق��ع  احل��م��وري، 

القط�ع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي���ت  اململكة، 

ال�صي�حة  اأن  مو�صح�  ع���م،  ب�صكل  ال�صحي 

ال��ع��الج��ي��ة حت��ظ��ى ب���ه��ت��م���م ج��الل��ة امل��ل��ك 

واحلكومة.

واأ�ص�ف، اإن االأردن موؤهل ليكون مق�صدا 

الطبي  التقدم  بف�صل  العالجية،  لل�صي�حة 

املن�ف�صة،  واالأ���ص��ع���ر  ال��ن��وع��ي��ة،  والعملي�ت 

م�������ص���ددا ع���ل���ى �����ص����رورة ت���ع���زي���ز ال���رتوي���ج 

يف  املتوفرة  الطبية  االخت�ص��ص�ت  جلميع 

�صي�حية  واجهة  االأردن  اأن  خ��صة  اململكة، 

ويف املرتبة االأوىل يف اإقليم ال�صرق االأو�صط 

لل�صي�حة  ج����ذب  كمركز  اأف��ري��ق��ي���  و���ص��م���ل 

ك��ورون���  ج�ئحة  قبل  ك���ن  حيث  العالجية 

األ��ف مري�س من   250 اأك��رث من  ي�صتقطب 

خمتلف دول الع�مل.

م����ن ج����ن���ب���ه، ق������ل م����دي����ر ع������م م��رك��ز 

احل�������ص���ني ل���ل�������ص���رط����ن ال����دك����ت����ور ع������ص��م 

اململكة  يف  العالجية  ال�صي�حة  اإن  من�صور، 

مم��ي��زة ول��ك��ن��ه��� م��ت��ف��رق��ة، م��ق��رتح��� اي��ج���د 

م����راك����ز م��ت��خ�����ص�����ص��ة ت���ع���ن���ى ب���ل�����ص��ي���ح��ة 

زراع��ة  يف  متخ�ص�صة  وم��راك��ز  العالجية، 

االأع���������ص�����ء وزراع�������ة ال���ك���ل���ى وغ����ريه����� م��ن 

احل�صني  مركز  غ��رار  على  االخت�ص��ص�ت، 

لل�صرط�ن.

واأك�������د ان وج������ود م����راك����ز م��ت��خ�����ص�����ص��ة 

التن�ف�صية  ع��ل��ى  ال��ق��ط���ع  ق���درة  م��ن  ي��زي��د 

وبروتوكوالت  عملي�ت  واإج��راء  والت�أهيل، 

تعزيز  ي�صهم يف  م���  اأك���رب،  ب��دق��ة  ع��الج��ي��ة 

العالجية. ال�صي�حة 

وخالل املوؤمتر جرى عر�س فيديوه�ت 

اأجريت يف  التي  العملي�ت اجلراحية  الأبرز 

القط�ع الطبي الع�م واخل��س والع�صكري، 

القلب  اأمرا�س  يف  نوعية  عملي�ت  و�صملت 

وزراعة الكلى والعظ�م، وغريه�.

 األخوة االردنية العراقية في األعيان 
تلتقي السفير العراقي

االنباط- عامن

 ب��ح��ث��ت جل���ن���ة االأخ��������وة االأردن����ي����ة 

برئ��صة  االأع��ي���ن  جمل�س  يف  العراقية 

لق�ئه�  ال��ق������ص��ي خ���الل  ن���ي��ف  ال��ع��ني 

ام�������س ال���ث���الث����ء، ال�����ص��ف��ري ال��ع��راق��ي 

ال��ع��ذاري، جممل  ح��ي��در  اململكة  ل��دى 

العالق�ت االأردنية العراقية وامل�صتوى 

الذي و�صلت اإليه، ب�لعالق�ت الثن�ئية 

االأردن  لدى  العراق  ومك�نة  املتطورة، 

البلدين  امل��وق��ف  ووح���دة  واالأردن���ي���ني 

ال�صقيقني.

وبني الق��صي اأن العالق�ت االأردنية 

ال���ع���راق���ي���ة ه����ي ع����الق�����ت ت����ري���خ���ي���ة 

البلدين  حر�س  م��ن  وتنبع  واأ�صيلة، 

وا�صتمرار  ا�صتقرار  على  وال��ق��ي���دت��ني 

م�صلحة  ي�صمن  مب���  ال��ع��الق���ت  ه��ذه 

ت���ق���وي���ة ه���ذه  ال�������ص���ع���ب���ني يف  ورغ�����ب�����ة 

وتطويره�. العالق�ت 

وت���ط���رق اإىل ك���ف��ة ال��ق�����ص���ي��� ال��ت��ي 

الق�صية  راأ�صه�  وعلى  البلدين،  جتمع 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، م���وؤك���دا ث��ب���ت امل��وق��ف 

االأردين الداعم للحقوق الفل�صطينية، 

ال�����دول�����ة  اإق��������م�������ة  م����ق����دم����ت����ه�����  ويف 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة وع������ص��م��ت��ه��� 

حل  اأ���ص������س  وع��ل��ى  ال�صرقية،  ال��ق��د���س 

الدولتني واإنه�ء االحتالل.

ب���������دوره، اأك������د ال�������ص���ف���ري ال����ع����ذاري 

ح����ر�����س احل����ك����وم����ة ال���ع���راق���ي���ة ع��ل��ى 

�صيم�  وال  الثن�ئية،  العالق�ت  تطوير 

االقت�ص�دية منه�، وخ��صة يف مو�صوع 

ال��رب��ط ال��ك��ه��رب���ئ��ي، واإق����م���ة امل��دي��ن��ة 

اأنبوب الب�صرة  ال�صن�عية احلرة، ومد 

النفطي. العقبة 

 مقترحات للعاصمة.. على مكتب أمين عمان

 التعليم النيابية تبحث موضوع 
األمن الجامعي في الجامعات

االنباط- عامن

 ن���ق�����ص��ت جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ص��ب���ب 

ال���ن���ي����ب���ي���ة، خ�����الل اج���ت���م����ع���ه���� ام�����س 

ال���ث���الث����ء، ب��رئ������ص��ة ال��ن���ئ��ب ال��دك��ت��ور 

ط����ل���ب ال�������ص���راي���رة، م���و����ص���وع االأم����ن 

اجل����م���ع���ي يف اجل����م���ع����ت احل��ك��وم��ي��ة 

واخل��صة.

�صرتفع  اللجنة  اإن  ال�صرايرة،  وق�ل 

وزي����ر  اإىل  ال�������ص����أن  ب���ه���ذا  ت��و���ص��ي���ت��ه��� 

الرتبية والتعليم ووزير التعليم الع�يل 

وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ل��ل��م��ط���ل��ب��ة ب����إع����دة 

ب���مل��دار���س  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ن���ه��ج  النظر يف 

واجل������م�����ع������ت، ف�������ص���اًل ع����ن خم���ط��ب��ة 

وامل��ق��د���ص���ت  وال�����ص��وؤون  االأوق�����ف  وزارة 

االإ����ص���الم���ي���ة ل��ن�����ص��ر ال��ت��وع��ي��ة وت��ع��زي��ز 

القيم االأخالقية والدينية.

روؤ���ص���ء  م��ن  ع��دد  واأ����ص����ف، بح�صور 

اجل������م�����ع������ت احل����ك����وم����ي����ة واخل����������ص����ة 

الني�بية”  “التعليم  اأن  ومم��ث��ل��ي��ه���، 

اأو����ص���ت ب����إع����دة ال��ن��ظ��ر مب�����دة ال��ع��ل��وم 

وو�صع  الوطنية،  والرتبية  الع�صكرية 

وت���ف���ع���ي���ل دور  اإل����ك����رتون����ي����ة،  ب�����واب������ت 

جم�ل�س الطلبة يف اجل�مع�ت.

من جهتهم، ط�لب روؤ�ص�ء اجل�مع�ت 

ومم���ث���ل���وه���� ب������إع������دة ال���ن���ظ���ر ب���مل��ن���ه��ج 

الدرا�صية يف اجل�مع�ت، م� �ص�أنه تعزيز 

للطلبة،  وال��دي��ن��ي��ة  االأخ��الق��ي��ة  ال��ق��ي��م 

م�صتوى  اأن  ذات���ه،  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دي��ن 

املنظومة االأمنية يف اجل�مع�ت جيد.

وق�����ل����وا اإن����ه����م ���ص��ي�����ص��ع��ون ب���واب����ت 

اإل��ك��رتون��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��رق���ب��ة، وت���أه��ي��ل 

بواجبهم  للقي�م  االأمن اجل�معي  رج�ل 

على اأكمل وجه.

 جامعة مؤته والخدمات الطبية يوقعان اتفاقيه تعاون بخصوص كلية االميرة منى
االنباط-عامن

الطبية  اخل��دم���ت  مديرية  يف  وقعت 

امللكية  اتف�قية تع�ون بني ج�معة موؤتة 

واخلدم�ت الطبية . وتت�صمن االتف�قية 

اال�صت�ذ  رئي�س ج�معة موؤتة  التي وقعه� 

ال��دك��ت��ور ع���رف����ت ع���وج����ن وم���دي���ر ع���م 

اخل�����دم������ت ال���ط���ب���ي���ة امل���ل���ك���ي���ة ال��ع��م��ي��د 

الطبيب يو�صف زريق�ت  تطوير م�صرية 

ال��ت��دري��ب االأك����دمي���ي يف ك��ل��ي��ة االم���ريه 

م��ن��ى مب���� ي��ت��ن������ص��ب م���ع ال���ت���ط���ورات يف 

العميد  .وق�ل  والتدريب  التعليم  جم�ل 

تعد  م��وؤت��ه  ج�معة  اأن  زري��ق���ت  الطبيب 

�صرح�ً اأك�دميي�ً مميزاً، واأن هذا التع�ون 

ي�����ص��ع��ى دائ���م���� ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث يف 

كلية  وال���ت���دري���ب يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة 

االم������ريه م��ن��ى ل��ل��ت��م��ري�����س.م��ن ج��ه��ت��ه 

عوج�ن  ال��دك��ت��ور  اجل�معة  رئي�س  اأ���ص���د 

الطبية  اخلدم�ت  تبذله�  التي  ب�جلهود 

امل��ل��ك��ي��ة يف جم�����ل ال��ت���أه��ي��ل وال��ت��دري��ب 

الطبية. املج�الت  يف  التميز  اإىل  اإ�ص�فة 

من  ع��دد  االتف�قية  توقيع  ح�صر   وق��د 

الطبية  اخلدم�ت  مديرية  �صب�ط  كب�ر 

امللكية ونواب رئي�س ج�معة موؤتة .

 الفوسفات توقع اتفاقية لتزويد شركة كروماندل الهندية بـ 100  الف طن من حامض الفوسفوريك

االنباط- عامن

وق���ع���ت ���ص��رك��ة م��ن���ج��م ال��ف��و���ص��ف���ت 

االأردن�����ي�����ة ات���ف����ق���ي���ة ل���ت���زوي���د ���ص��رك��ة 

ال��ف طن   100 ب���  الهندية،  ك��روم���ن��دل 

من ح�م�س الفو�صفوريك لغ�ية نه�ية 

�صهر ك�نون اأول من الع�م احل�يل.

ووق����ع االت��ف���ق��ي��ة، ب��ح�����ص��ور رئ��ي�����س 

الفو�صف�ت  �صركة من�جم  اإدارة  جمل�س 

االأردن���ي���ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ذن��ي��ب���ت، 

ورئي�س جمل�س اإدارة �صركة كروم�ندل 

التنفيذي  الرئي�س  م��ن  ك��ل  الهندية، 

ل�����ص��رك��ة ال���ف���و����ص���ف����ت امل���ه���ن���د����س ع��ب��د 

التنفيذي  والرئي�س  ال����رواد،  ال��وه���ب 

�صركة  ع���م  ومدير  كروم�ندل  ل�صركة 

اقريفيلد.

 وج�ء توقيع االتف�قية على ه�م�س 

الزي�رة التي ق�م به� الدكتور الذنيب�ت 

وامل��ه��ن��د���س ال������رواد، ل���دول���ة االأم������رات 

املتحدة.  العربية 

وق����������ل ال�����دك�����ت�����ور ال����ذن����ي����ب�����ت ان 

�صجل  اىل  ت�����ص���ف  االت���ف����ق���ي���ة،  ه����ذه 

من�جم  �صركة  جتمع  التي  االتف�قي�ت  

ال���ف���و����ص���ف����ت االأردن�����ي�����ة م����ع ع����دد م��ن 

يف  �صت�صهم  وال��ت��ي  الع�ملية،  ال�صرك�ت 

يف  وح�صوره�  ال�صركة  تن�ف�صية  تعزيز 

�صوق الفو�صف�ت الع�ملي،  وجذب املزيد 

ال�صراك�ت. من 

وا�����ص�����ف ال���دك���ت���ور ال���ذن���ي���ب����ت، ان 

االت���ف����ق���ي���ة ت��وؤ���ص�����س مل��رح��ل��ة ج��دي��دة 

م�����ن ال���������ص����راك����ة ط���وي���ل���ة االأم���������د م��ع 

�صن�عة  يف  ال��رائ��دة  ك��روم���ن��دل  �صركة 

بح�م�س  لتزويده�  الهند  يف  االأ�صمدة 

تنتجه  ال��ذي  االأردين،  الفو�صفوريك 

ال�صركة  الهندية االأردنية  للكيم�وي�ت 

وامل��م��ل��وك��ة ب���ل��ك���م��ل ل�����ص��رك��ة م��ن���ج��م 

االأردنية. الفو�صف�ت 

وب��������ني  ان������ه ����ص���ي���ت���م ال���ت���ع����ق���د م��ع 

لتزويده�  الهندية  كروم�ندل  �صركة 

و���ص��م���د  اخل�����م  االأردين  ب���ل��ف��و���ص��ف���ت 

الداب للربع االخري من الع�م احل�يل،  

املقبل. والع�م 

 ك��م��� مت خ����الل ال����زي�����رة ال��ت��ب���ح��ث 

 ) FACT( ص��رك��ت��ي دي��ب���ك و��� م���ع  

ب�حتي�ج�تهم�  لتزويدهم�  الهنديتني 

وح���م�����س  االأردين  ال���ف���و����ص���ف����ت  م���ن 

الفو�صفوريك.
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االنباط-عامن

تطبيق  م�����ؤخ����راً  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  اأط���ل���ق 

تطبيق  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���  ج�ني”  “عربي 
بنكي تفاعلي ُيعد الأول من ن�عه يف الأردن 

وال�����ذي ي���ق���ّدم خ���دم���ات ت��رف��ي��ه��ي��ة وم��ال��ي��ة 

ج�ني”  “عربي  برنامج  لعمالء  م�جهة 

واليافعني  الأط��ف��ال  م��ن  واجل��دد  احلاليني 

  17 و  �سن�ات   8 ب��ني  م��ا  العمرية  الفئة  م��ن 

اجل��دي��د يف  التطبيق  اإط����الق  وي��اأت��ي  ���س��ن��ة. 

على  املت�ا�سل  العربي  البنك  حر�ص  اإط��ار 

اإث�����راء جت��رب��ة ع��م��الئ��ه م���ن خ���الل ت��ق��دمي 

ح��ل���ل م�����س��رف��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ن��ا���س��ب جميع 

العائلة.    اأفراد 

من  لكل  ع��دي��دة   مزايا  التطبيق  ويقدم 

الأه����ل والأب���ن���اء ع��ل��ى ح��د ���س���اء، ح��ي��ث اأن��ه 

ي�ساهم يف زي��ادة ال���ع��ي امل��ايل ل��دى الأب��ن��اء 

الإنفاق  منط  مراقبة  على  الأه��ل  وي�ساعد 

اخل��ا���ص ب��اأب��ن��ائ��ه��م واط��الع��ه��م ع��ل��ى اأح��دث 

ال��ع��رو���ص امل��ق��دم��ة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة، 

امل��ال  اإدارة  ث��ق��اف��ة  اإىل ج��ان��ب خ��ل��ق وت��ع��زي��ز 

التطبيق  ي�فر  كما  الأب��ن��اء.  لدى  والدخ��ار 

�ساملة �سمن  مل�ستخدميه خدمات م�سرفية 

تت�سمن  والأم��ان  ال�سه�لة  م�ست�يات  اأعلى 

العمليات  اإمت��ام  لت�سّهل  مالية  حت�يل  اأداة 

الأهل  ومب�افقة  معينة  حدود  �سمن  املالية 

م���ن خ����الل ر����س���ال���ة ن�����س��ي��ة ل��ي��ت��م ت���ث��ي��ق��ه��ا 

 ،OTP امل��ت��غ��ي  ال�����س��ري  ال��رق��م  بخا�سية 

وم���ي���زة م��ع��رف��ة ر���س��ي��د ح�����س��اب امل�����س��روف 

على  ال���ق���درة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ك���رون���ي���اً، 

التطبيق  داخ����ل  احل�����س��اب��ات  ب��ني  ال��ت��ح���ي��ل 

وغ����يه����ا. ك���ذل���ك ت��ت�����س��م��ن اأب������رز امل���ي���زات 

“عربي  ي��ق��دم��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 

اإ�سافة  من  الأه��ل  متكني  ج�ني” اجلديد 

“عربي م�بايل”  مهام جديدة عرب تطبيق 

“عربي  ب��ت��ط��ب��ي��ق  امل�������س���ارك���ني  لأب���ن���ائ���ه���م 

للمهمة  قيمة  حت��دي��د  خ��الل  ج�ني” م��ن 

القائم  املبلغ  وحت�يل  ا�ستحقاقها،  وت��اري��خ 

التطبيق  ع��ل��ى  امل��رب���ط  امل�����س��روف  حل�����س��اب 

وذل��ك  الأب��ن��اء  ِق��ب��ل  م��ن  املهمة  ف���ر حتقيق 

امل��ه��ام  امل�����س��ت��م��ر لأداء  ال��ت��ح��ف��ي��ز  م���ن  ك��ن���ع 

العمل  رب��ط  على  قدرتهم  وزي���ادة  املطل�بة 

املُنجز باملردود املادي. 

التطبيق  ه���ذا  اإط����الق  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 

مدير  معت�ق،  يعق�ب  ال�سيد  قال  اجلديد، 

البنك  امل�سرفية لالأفراد يف  اإدارة اخلدمات 

تطبيق  اإط���الق  “ياأتي  الأردن:  العربي– 

عربي ج�نيرَ اجلديد �سمن �سل�سلة الربامج 

واحل����ل�����ل امل�����س��رف��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة وامل����ع����ززة 

والتي  الرقمية  والقن�ات  اخلدمات  باأحدث 

الحتياجات  لتلبية  العربي  البنك  يقدمها 

امل�سرفية ملختلف اأفراد العائلة عرب مراحل 

“ي�فر  واأ������س�����اف:  املختلفة.”  ح��ي��ات��ه��م 

ال�عي  ل��زي��ادة  الفر�سة  اجل��دي��د  التطبيق 

املايل لدى الأطفال واليافعني �سمن من�سة 

اإمتام جمم�عة  تفاعلية مميزة متكنهم من 

الأهل  اإ�سراف  امل�سرفية حتت  العمليات  من 

و�سمن اأعلى م�ست�يات ال�سه�لة والأمان.” 

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن البنك العربي 

ج�ني”  “عربي  برنامج  خ��الل  م��ن  يقدم 

وغي  البنكية  امل��زاي��ا  م��ن  وا�سعة  جمم�عة 

والأم��ه��ات  الآب���اء  لت�سجع  �سّممت  البنكية، 

اأب��رز  وم��ن  اأب��ن��ائ��ه��م.  مل�ستقبل  الدخ���ار  على 

الت�في  خدمة  من  ال�ستفادة  املزايا:  هذه 

“عربي  تطبيق  الرقمي “اإي-ت�في” عرب 

فائدة  ب�سعر  الت�في  تتيح  والتي  م�بايل” 

ت�ساعدي، وميزة “الت�في الف�ري” والتي 

مت���ّك���ن ال����ال���دي���ن م���ن ال��ت���ف��ي لأب��ن��ائ��ه��م 

بها  ي��ق���م���ن  ���س��راء  عملية  ك��ل  م��ع  تلقائياً 

ببطاقة الدفع اأو البطاقة الئتمانية، وذلك 

اأو قيمة  ن�����س��ب��ة م��ئ���ي��ة  م��ن خ���الل حت���ي��ل 

الدفع  واإ���س���ارة  اأبنائهم،  حل�ساب  تقريبية 

الدفع  تتيح  التي   ”BandPay”الذكي

من ح�ساب بطاقة فيزا الدفع بدون احلاجة 

املزايا  والعديد من  الفعلية  البطاقة  لإبراز 

واخل�س�مات واملكافاآت الأخرى.

العقبة النباط- 

���س��رك��ة  اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  اط���ل���ع     

م��ن��اج��م ال��ف������س��ف��ات الأردن����ي����ة ال��دك��ت���ر 

ال�سالمة  اإج��راءات  على  الذنيبات،  حممد 

العامة املتخذة من قبل ال�سركة يف املجمع 

يف  لها  التابعة  العمل  وم���اق��ع  ال�سناعي 

خالله  ال��ذن��ي��ب��ات  ال��دك��ت���ر  واك���د  العقبة. 

يف  تن�سيقيا  اج��ت��م��اع��ا  ام�����ص  ي����م  ت��راأ���س��ه 

ال�سركات  مع  العقبة  ال�سناعي  يف  املجمع 

ال��ت��اب��ع��ة  واحل��ل��ي��ف��ة،  ب��ح�����س���ر ال��رئ��ي�����ص 

ال�هاب  عبد  املهند�ص  لل�سركة  التنفيذي 

الرواد، ان ال�سركة وال�سركات التابعة لها، 

والفنية   الب�سرية  ام��ك��ان��ات��ه��ا  ك��ل  و���س��ع��ت 

ال��ع��ام��ة  ال�����س��الم��ة  وم���ع���دات  اداوات  م���ن 

ل���دع���م اجل���ه����د ال����ط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع 

ال��ك��ل���ري��ن يف العقبة  ت�����س��رب  غ��از  ح��ادث��ة 

املدين  الدفاع  ك���ادر  مع  بالتن�سيق  اأم�ص، 

واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة الخ�����رى ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

الدكت�ر  احل��ادث.وط��ل��ب  اأي ط��ارئ ج��راء 

ال�سركة  يف  املعنية  الأجهزة  من  الذنيبات 

ت�سكيل  واحلليفة،   لها  التابعة  وال�سركات 

على  ج��اه��زة  ت��ك���ن   ،“ ازم��ة  “اإدارة  جلنة 

مدار ال�ساعة للتعامل مع اأي حدث طارئ، 

ا�سافة اىل عقد ور�سة عمل ل�سياغة خطة 

ال�سناعية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ���س��م���ل��ي��ة  ط�����ارئ 

بالتن�سيق  ال��ع��ق��ب��ة؛  مل��ح��اف��ظ��ة  اجل��ن���ب��ي��ة 

طلب  كما  املعنية.    الر�سمية  اجلهات  مع 

ل�سركة  التابع  ال�سناعي  املجمع  اإدارة  من 

وال�سركات  العقبة،  يف  الف��سفات  مناجم 

اإ���س��ع��اف  م��رك��ز  ان�����س��اء  وال��ت��اب��ع��ة،  احلليفة 

امل�ستلزمات وو�سائل  متط�ر وجتهيزه بكل 

ال�سعاف ورفده كذلك ب� 10 اأ�سرة، وو�سعه 

يف خ��دم��ة امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة ك��ام��ل��ة يف 

ان�ساء  م��ن  الإن��ت��ه��اء  يتم  ان  على  العقبة؛ 

الدكت�ر  اأ�سرع وقت ممكن.وقال  يف  املركز 

الكلفة  �ستتحمل  ال�����س��رك��ة  ان  ال��ذني��ب��ات 

بالتن�سيق  امل��رك��ز،  لن�ساء  الكاملة  املالية 

بني مديرية اخلدمات الطبية يف ال�سركة 

اأ�ساد  ب��دوره،  الردن��ي��ة.  امل�سلحة  وال��ق���ات 

املهند�ص الرواد، بجه�د اجلهات الر�سمية 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ح����ادث����ة ت�������س���رب ال����غ����از يف 

العاملة يف املجمع  العقبة،  وجه�د الفرق 

الأخ��رى  ال�سناعية  وال�سركات  ال�سناعي 

ال���ن���اج���ح���ة  ت���ن���ف���ي���ذ خ���ط���ط الخ��������الء  يف 

وحماية الأرواح .

 وقال ان ال�سركة، ويف اطار م�س�ؤولياتها 

اجلهات  م��ع  تعمل  واملجتمعية،  ال�طنية 

ل��سع  ال�سناعية  وال�����س��رك��ات  الر�سمية 

خ��ط��ط ���س��م���ل��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ت�����س��ه��م يف 

حماية الأرواح واملقدرات.

وح�����س��ر الج��ت��م��اع  م��دي��ر ع���ام �سركة 

امل�����ان����ئ ال�����س��ن��اع��ي��ة الأردن�����ي�����ة، وم���دي���ر 

امل����ج����م����ع ال���������س����ن����اع����ي، وم�����دي�����ر م�����س��ن��ع 

ال�سمدة اليابانية وممثل�ن عن ال�سركات 

ال�سناعية يف املنطقة اجلن�بية .

يجدر الإ�سارة اإىل اأن املجمع ال�سناعي 

يف العقبة يعد من اأوائل املرافق ال�سناعية 

يف امل���م���ل���ك���ة، وال����ت����ي ت��ت��ع��ام��ل م����ع امل������اد 

من  نخبة  ك����ارده  يف  وي�سم  الكيميائية، 

جمال  يف  والعلمية  الفنية  اخل��ربات  ذوي 

ال�سناعة وال�سمدة والكيماويات .

واع�������رب احل�������س����ر خ�����الل الج���ت���م���اع 

ع���ن ت��ع��ازي��ه��م ل�����ذوي ����س���ه���داء ال����اج���ب، 

ومت��ن��ي��ات��ه��م جل��م��ي��ع امل�����س��اب��ني ب��ال�����س��ف��اء 

العاجل.

 البنك العربي يطلق تطبيق«عربي جونَير« 

الرواد : تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والشركات الصناعية في جنوب العقبة لحماية األرواح والممتلكات

الأربعاء   29 /6/ 2022 

 زين تجدد اتفاقية الرعاية والدعم 
مع مؤسسة نهر األردن

االنباط- عامن

جددت �سركة زين الأردن اتفاقية 

منذ  جتمعها  التي  والدعم  الرعاية 

عدة اأع�ام مع م�ؤ�س�سة نهر الأردن.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل��ل�����س��رك��ة ام�����ص 

ال���ث���الث���اء، ت��ن�����ص الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي 

التنفيذي  زين  �سركة  رئي�ص  وقعها 

ف����ه����د اجل�����ا������س�����م، وامل������دي������ر ال����ع����ام 

بري�سي،  اإن��ع��ام  الأردن  نهر  مل�ؤ�س�سة 

ع���ل���ى دع�����م ����س���رك���ة زي�����ن ل��ل��ربام��ج 

امل�ؤ�س�سة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  وامل�����س��اري��ع 

يف  ي�سهم  مب��ا  امل��ج��ت��م��ع��ات؛  لتمكني 

حت��ق��ي��ق روؤي����ة امل���ؤ���س�����س��ة ن��ح��� اأردن 

ي��ب��ت��ك��ر الأم���ث���ل ل��ت��ح��دي��ات��ه، ودع���م 

اإ�سراك  مهمتها الرئي�سة املتمثلة يف 

تنمية  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  الأردن����ي����ني 

ق���درات���ه���م الق���ت�������س���ادي���ة وال��ت��غ��ل��ب 

وخا�سة  الجتماعية  العقبات  على 

العنف �سد الأطفال.

ك��م��ا ت��ن�����ص ع��ل��ى دع����م م�����س��اري��ع 

����س���ي���دات امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي ل��رف��ع 

م�����س��ت���ى م��ع��ي�����س��ت��ه��ن ومت��ك��ي��ن��ه��ن 

اق��ت�����س��ادي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا، وم���اظ��ب��ة 

���س��رك��ة زي���ن ع��ل��ى ���س��راء امل�����س��غ���لت 

ت�سنعها  ال��ت��ي  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ي��دوي��ة 

املنت�سبات  املحلي  املجتمع  ���س��ي��دات 

خمتلف  يف  ل��ت���زي��ع��ه��ا  ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة 

اأي�سا  زي��ن  �ست�فر  كما  املنا�سبات، 

م�����ن خ������الل الت����ف����اق����ي����ة خ���دم���ات 

وع���رو����ص الت�������س���الت والإن���رن���ت 

للم�ؤ�س�سة. واملختلفة  املميزة 

االنباط-عامن
 

ث����ب����ت����ت وك�������ال�������ة ������س�����ت�����ان�����درد اأن�����������د 

ب����رزال���ت�������س���ن���ي���ف الئ����ت����م����اين ل��ل��ب��ن��ك 

ط�يلة  لاللتزامات  الأردين  الإ�سالمي 

ق�����س��ية  والل����ت����زام����ات   )+B( الأج������ل 

SACP بدرجة  الأجل )B( وت�سنيف 

)bb-(مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة  .

ويف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل���ك��ال��ة ���س��ت��ان��درد 

اأن�����د ب�����رز ن�����س��رت��ه ب��ت��اري��خ 23 ح��زي��ران 

ال����س���الم���ي  ال���ب���ن���ك  ان  ب���ّي���ن���ت  احل������ايل 

م�����س��ت��ق��راً  م���ال���ي���اً  اداًء  اأظ���ه���ر  الردين 

وم���رون���ة ق���ي��ة يف م���اج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

الق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ل��ي��م��ي��ة 

مكانته  على  حمافظاً  باملنطقة،  املحيطة 

الردن  ا�سالمي يف  بنك  كاأكرب  الرا�سخة 

لم���ت���الك ال��ب��ن��ك راأ����س���م���ال ق����ي ي��دع��م 

ن�سبة  و���س��ل��ت  ح��ي��ث   ، ال�����س�����ل  ج������دة 

ك��ف��اي��ة راأ���س��م��ال ال��ب��ن��ك ح�����ايل 23% يف 

ن��ه��اي��ة ع���ام 2021 وه���ي اأع��ل��ى م��ن احل��د 

الدن����ى مل��ت��ط��ل��ب��ات ك��ف��اي��ة راأ���س��م��ال ل��دى 

ج��ان��ب حتقيق  اىل  الردن���ي���ة،  امل�����س��ارف 

ال��ع��م��الء وتن�يع  ال��ب��ن��ك من����اً يف ودائ���ع 

مع  املت�افقة  وال�ستثمارات  التم�يالت 

اح��ك��ام وم���ب���ادىء ال�����س��ري��ع��ة ال���س��الم��ي��ة 

لت�سمل خمتلف القطاعات .

وبهذه املنا�سبة قال الرئي�ص التنفيذي 

الأردين  الإ�سالمي  العام للبنك  املدير   /

الدكت�ر ح�سني �سعيد 

ان ت�����س��ن��ي��ف��ات وك���ال���ة ���س��ت��ان��درد اأن�����د 

تنفيذ  جن���اح  ع��ل��ى  ت���ؤك��د  مل�سرفنا  ب����رز 

خمتلف  م�اجهة  يف  البنك  ا�سراتيجية 

ال��ت��ح��دي��ات م���ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى حتقيق 

م�������س���ت����ي���ات من����� مب��خ��ت��ل��ف امل�����ؤ�����س����رات 

املميزة  امل�سرفية   مكانته  على  للحفاظ 

الت�سنيف  وك���الت  قبل  م��ن  تتابع  ال��ت��ي 

ال��ع��امل��ي��ة ، م�����ؤك����داً ع��ل��ى اه��م��ي��ة ت��ظ��اف��ر 

خمتلف اجله�د ليبقى البنك ال�سالمي 

ائ��ت��م��ان��ي��ة  ب��ت�����س��ن��ي��ف��ات  ي��ت��م��ت��ع  الردين  

جيدة ويحقق من� م�ستدام . 

وكالة »ستاندرد أند بورز« تثبت تصنيفها االئتماني للبنك اإلسالمي األردني

 المهندسين: تطوير دور المهندس 
أساس لتطوير القطاع العام

االنباط- عامن

ق������ال ن����ائ����ب ن���ق���ي���ب امل��ه��ن��د���س��ني 

الأردن�����ي�����ني، رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال��ق��ط��اع 

ال���ع���ام يف ال��ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���ص ف����زي 

امل��ه��ن��د���ص  دور  ت��ط���ي��ر  ان  م�����س��ع��د، 

العامل يف اخلدمة العامة وت��سيفه 

ال�ظيفي، حم�ري يف عملية تط�ير 

ال��ق��ط��اع ال���ع���ام وحت��ق��ي��ق الإ����س���الح 

الإداري.

ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���ائ���ه، ام�����ص 

الثالثاء، بعدد من منت�سبي النقابة 

يف ال���ق���ط���اع ال�����ع�����ام، ����س���م���ن خ��ط��ة 

الأردنيني  املهند�سني  نقابة  جمل�ص 

العامة  الهيئة  اأع�ساء  مع  للت�ا�سل 

ملناق�سة  العام،  القطاع  يف  العاملني 

الر�سمية  امل���ؤ���س�����س��ات  يف  اأو���س��اع��ه��م 

يف  دوره��م  تعزيز  وف��ر���ص  املختلفة، 

وتنفيذها،  العامة  ال�سيا�سات  بناء 

املنظ�مة  حت��دي��ث  يف  وم�����س��ارك��ت��ه��م 

الإدارية.

واأك�����د م�����س��ع��د خ���الل ال��ل��ق��اء دور 

ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س��ني يف ال����دف����اع ع��ن 

م�������س���ال���ح م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا وحت�����س��ي��ل 

العي�ص  لهم  ت�سمن  التي  حق�قهم 

ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  م�����س��يا  ال����ك����رمي، 

���س��ت��ق���م ب��ت��ن��ف��ي��ذ زي������ارات ول���ق���اءات 

جل��م��ي��ع م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا ال���ع���ام���ل���ني يف 

القطاع العام، لبقائهم على ت�ا�سل 

خمتلف  يف  واإ�سراكهم  نقابتهم  م��ع 

املنبثقة عنها. اللجان 

وح�سر اللقاء، نائب رئي�ص جلنة 

النقابة  جمل�ص  ع�س�  العام  القطاع 

ال���دك���ت����ر ع��ل��ي اخل�����ال����دة، وع�����س��� 

ال�سعبة  نائب رئي�ص  النقابة  جمل�ص 

املدنية املهند�ص معتز ال�س�ارب.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال اخل�����ال����دة، اإن 

تام  ا�ستعداد  على  املهند�سني  نقابة 

احتياجات  خمتلف  وب��ح��ث  ملناق�سة 

ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  مهند�سي  وم��ط��ال��ب 

مب����ا ي�����س��م��ن ا����س���ت���ث���م���ارا ح��ق��ي��ق��ي��ا 

التعلم  وا�ستمرار  الب�سرية  للم�ارد 

والتقدم علميا، ومهنيا وتقنيا.

ت����يل  ال���ن���ق���اب���ة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

العامة  اخلدمة  يف  العامل  املهند�ص 

مل��ا ي�سكله م��ن من���ذج  ب���ارزة  اأه��م��ي��ة 

الف�سلى  الت�سغيل  ملمار�سات  عملي 

ودوره الأ�سا�سي يف �سياغة ومراقبة 

الناظمة  العامة  ال�سيا�سات  وتنفيذ 

ل���ع���م���ل ال���ق���ط���اع���ات الق���ت�������س���ادي���ة 

املختلفة.

الت�ا�سل  ال�س�ارب، �سرورة  واأكد 

وع��دم  املهند�سني  نقابة  م��ع  ال��دائ��م 

النقطاع عنها، لفتا اإىل اأن ال�سعبة 

مبتابعة  �ستق�م  النقابة  خالل  ومن 

ج���م���ي���ع امل����الح����ظ����ات ال�����������اردة م��ن 

م�اقع  يف  املهند�سني  ال��زم��الء  قبل 

عملهم

 القطاع التجاري يعزي بضحايا 
حادث العقبة

االنباط- عامن

نيابة  الأردن  جت��ارة  غرفة  اأع��رب��ت   

ع����ن اأع���������س����اء جم���ل�������ص اإدارت������ه������ا ع��ن 

ت��ع��ازي��ه��م احل������ارة ب�����س��ح��اي��ا احل����ادث 

الكل�رين يف  غ��از  ت�سرب  ج��راء  الأل��ي��م 

العقبة. ميناء 

وق���ال رئ��ي�����ص غ��رف��ة جت���ارة الأردن 

ام�������ص  ب�����ي�����ان  ال����ك����ب����اري����ت����ي يف  ن�����ائ�����ل 

ال���ت���ج���اري  ال���ق���ط���اع  “اإن  ال����ث����الث����اء 

مب��خ��ت��ل��ف اأط���ي���اف���ه امل��ت��م��ث��ل ب���روؤ����س���اء 

اإدارات��ه��م  وجمال�ص  التجارية  ال��غ��رف 

وم��ن��ت�����س��ب��ي��ه��م ومم���ث���ل���ي ال���ق���ط���اع���ات 

اململكة،  بعم�م  ومنت�سبيها  التجارية 

ال����ط���ن  اإىل  احل�������ارة  ت���ع���ازي���ه  ي���ق���دم 

وذوي  واأقارب  خا�سة  والعقبة  باأكمله، 

�سهداء و�سحايا احلادثة، واأن يلهمهم 

اهلل ال�سرب وال�سل�ان”.

وع����رب ال���ك���ب���اري���ت���ي ال�����ذي ي���راأ����ص 

ك����ذل����ك غ����رف����ة جت������ارة ال���ع���ق���ب���ة، ع��ن 

خ��ال�����ص مت��ن��ي��ات ال���ق���ط���اع ال��ت��ج��اري 

ب��ال�����س��ف��اء  ب������اأن مي����ن اهلل  واخل����دم����ي 

العاجل على امل�سابني.

ملختلف  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر  وق�����دم 

اأج����ه����زة ال�����ط����ن الأم���ن���ي���ة وال��ط��ب��ي��ة 

العاملة يف مدينة العقبة، وامل�ست�سفيات 

ال���ع�������س���ك���ري���ة وامل�������س���ت�������س���ف���ى امل����ي����داين 

وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة ب���ك����ادره���ا 

ال��ط��ب��ي��ة ع���ل���ى ����س���رع���ة ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��م، 

القت�سادية  العقبة  منطقة  و�سلطة 

جميع  اتخاذ  �سرورة  م�ؤكدا  اخلا�سة، 

اإجراءات ال�سالمة العامة.

ميناء  اأهمية  اإىل  الكباريتي  واأ�سار 

ال��ع��ق��ب��ة ال�����ذي ي��ع��د ���س��ري��ان��ا جت��اري��ا 

وح���ي����ي���ا م��ه��م��ا ل����س���ت���ياد وت�����س��دي��ر 

للمملكة. وال�سلع  الب�سائع 

االنباط- عامن

املعدنية،  وال��روة  الطاقة  وزارة  نفذت   

ال���ع���دي���د م���ن امل�������س���اري���ع امل��ع��ن��ي��ة ب��ر���س��ي��د 

ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة وحت�����س��ني ك��ف��اءت��ه��ا يف 

ال��ق��ط��اع��ات  ومل��خ��ت��ل��ف  امل��ح��اف��ظ��ات  خمتلف 

م����ن خ�����الل ����س���ن���دوق ت�����س��ج��ي��ع ال���ط���اق���ة 

امل���ت���ج���ددة وت���ر����س���ي���د ال���ط���اق���ة وم���دي���ري���ة 

الكهرباء وكهربة الريف.

 2021 ال���زارة  اإجن��ازات  تقرير  وبح�سب 

ف��ق��د مت ت���ق��ي��ع ال��ع��دي��د م���ن الت��ف��اق��ي��ات 

وم�ؤ�س�سات  وجت��اري��ة،  اإ�سالمية  بن�ك  مع 

جمتمع مدين وجمعيات تعاونية وخيية، 

ال�سخانات  اأنظمة  تركيب  برنامج  لتنفيذ 

ال�����س��م�����س��ي��ة واأن���ظ���م���ة ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة 

للقطاع املنزيل وبدعم 30 باملئة من تكلفة 

هذه الأنظمة.

عام  اإط��الق��ه  منذ  الربنامج  خ��الل  ومت 

اأنظمة خاليا �سم�سية  2020، تركيب 3807 

منها 1919 نظاما مت تركيبها يف عام 2021، 

وتركيب 1083 نظام �سخانات �سم�سية منها 

583 نظاما مت تركيبها يف عام 2021.

مع  م�سرك  تعاون  اتفاقية  وقعت  كما 

الطبيعة لركيب  حلماية  الدويل  الحتاد 

الفقية  لالأ�سر  �سم�سية  �سخانات  اأنظمة 

يف منطقة اخل�سافية واملناخر بل�اء �سحاب 

200 نظام منها  العا�سمة مبا جمم�عه  يف 

ومب��ن��ح��ة   ،2021 خ����الل  ت��رك��ي��ب��ه��ا  مت   60

مقدمة  منحة  منها  باملئة   50 باملئة،   100

م���ن ���س��ن��دوق ت�����س��ج��ي��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

باملئة  و50  ال������زارة،  يف  ال��ط��اق��ة  وت��ر���س��ي��د 

منحة مقدمة من الحتاد الدويل حلماية 

الطبيعة.

 121090 ت����زي���ع  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 

وحدة اإنارة م�فرة للطاقة من تكن�ل�جيا 

اململكة،  حمافظات  يف  اجل�دة  عالية  الليد 

من خالل �سركات ت�زيع الكهرباء الثالث 

منها 68390 وحدة وزعت خالل عام 2021.

واحلك�مية،  العامة  املباين  وبخ�س��ص 

مع  ال��ع��ب��ادة  دور  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  فا�ستمر 

وامل��ق��د���س��ات  وال���������س�����ؤون  الأوق��������اف  وزارة 

الإ����س���الم���ي���ة؛ ح���ي���ث مت ت���رك���ي���ب اأن��ظ��م��ة 

دار   575 مل���ا جم��م���ع��ه  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة 

عبادة يف جميع حمافظات اململكة منها 44 

دارا خالل عام 2021.

و���س��م��ن م�����س��روع دع���م ت��رك��ي��ب اخل��الي��ا 

مل���ؤ���س�����س��ات وج��م��ع��ي��ات جمتمع  ال�����س��م�����س��ي��ة 

م���دين وال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات اإي�����اء ل��ذوي 

ع���ام،  ن��ف��ع  ذات  اأو  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

بال�ستالم   2021 عام  خالل  ال�سندوق  قام 

ال�����س��م�����س��ي��ة  اخل�����الي�����ا  لأن����ظ����م����ة  الأويل 

امل��ل��ك ح�سني اخل��يي��ة،  جل��م��ع��ي��ات: م���ربة 

امل��ع��اق اخل��يي��ة، وامللكية  ال��ط��ف��ل  ورع��اي��ة 

ال��ع��ذراء،  م��رمي  وب��ي��ت  الطبيعة،  حل��م��اي��ة 

ومت ت�قيع اتفاقية دعم تركيب بن�سبة 100 

ال�سم�سية  اخلاليا  اأنظمة  تكلفة  من  باملئة 

جلمعية ال�سياء اخليية خالل عام 2021.

اأم��������ا ب���خ�������س��������ص م����ب����اين ال���ب���ل���دي���ات 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ف��ت��م ت���ق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 

م�سرك مع وزارة البيئة والأر�ص والبحار 

اخلاليا  اأنظمة  تركيب  لتم�يل  الإيطالية 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة جلميع  ل��ل��م��ب��اين  ال�����س��م�����س��ي��ة 

ب��ل��دي��ات امل��م��ل��ك��ة، و���س��ي��ن��ف��ذ امل�����س��روع على 

تركيب  م��ن��ه  الأوىل  تت�سمن  م��رح��ل��ت��ني، 

بينما  ب��ل��دي��ة،   30 ل����  ال�����س��م�����س��ي��ة  اخل���الي���ا 

ل�  �سم�سية  خاليا  تركيب  الثانية  تت�سمن 

70 بلدية.

وب�سان املراكز ال�سحية، فتم العمل على 

 23 ل�  �سم�سية  اأنظمة خاليا  تنفيذ م�سروع 

حمافظات  جميع  يف  م�زعة  �سحيا  مركزا 

امل��م��ل��ك��ة، وب��دع��م 100 ب��امل��ئ��ة م��ن ���س��ن��دوق 

ت�سجيع الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة.

ال�سناعي،  القطاع  برنامج  وبخ�س��ص 

بالتعاون  ال�سناعي  بالربنامج  العمل  فتم 

مع غرفة �سناعة الأردن اإذ يق�م ال�سندوق 

بدعم 50 باملئة من قيمة درا�سات التدقيق 

تنفيذ  تكلفة  قرو�ص  ف�ائد  ودعم  الطاقي 

اإج���������راءات ك���ف���اءة ال���ط���اق���ة ال���ن���اجت���ة ع��ن 

الدرا�سات.

بدايته  منذ  امل�سروع  اإجنازات  وت�سمنت 

من�ساأة   84 ا�سراك   ،2021 عام  نهاية  حتى 

�سناعية يف الربنامج، و47 من�ساأة �سناعية 

من�ساأة   17 ط��اق��ي،  ت��دق��ي��ق  درا����س���ة  اأج����رت 

ك��ف��اءة  حت�����س��ني  اإج�����راءات  ن��ف��ذت  �سناعية 

التدقيق  درا���س��ات  ملخرجات  وفقا  الطاقة 

ح�سلت  ���س��ن��اع��ي��ة  م��ن�����س��اأة  و17  ال��ط��اق��ي، 

ال�سندوق ومن  على قرو�ص مدع�مة من 

التجارية. البن�ك 

الزراعي  القطاع  بربنامج  يتعلق  وفيما 

ف��ت��م ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���ؤ���س�����س��ة الإق����را�����ص 

الزراعي، تركيب 139 نظام طاقة متجددة 

)خ��الي��ا ���س��م�����س��ي��ة( مل���زارع���ني ���س��غ��ار منها 

اأنظمة  وت��رك��ي��ب   ،2021 خ��الل  ن��ظ��ام��ا   38

ال�سبكة  م��ع  مرتبطة  غ��ي  �سم�سية  طاقة 

ارت�ازي واحد يف منطقة  لبئر  الكهربائية 

البقعاوي.

 الطاقة: تركيب 3807 أنظمة خاليا شمسية و1083 نظام سخانات شمسية

الذنيبات : انشاء مركز إسعاف متطور وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل االسعاف الالزمة
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�شركة  يف  عملك  عن  منقطعه  انك  حيث 

وملدة  االلب�شة  ل�شناعة  العملية  االزياء 

تعودي  ومل  متتالية  ايام   10 عن  تزيد 

اىل مقر عملك لغاية تاريخ هذا االنذار 

دون اجازة قانونية  او عذر م�شروع .لذا 

خالل  عملك  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا 

االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ايام   3 مدة 

لوظيفتك  ف��اق��دة  تعتربي  ���ش��وف  واال 

باأحكام  عمال  العمالية  حقوقك  وجميع 

االردين  العمل  قانون  من  28/ه���  امل��ادة 

وت��ع��دي��الت��ه   1996 ل�شنة   )8( رق���م 

حقوقها  بكامل  ال�شركة  احتفاظ  م��ع 

جتاهك .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي

لشركة الريان للصناعات البالستيكية  ذ.م.م
السادة الشركاء:

اأكرث  �شركاء ميلكون  بتاريخ   2022/6/26 من  اإيل  املقدم  الطلب  اإىل  اإ�شارة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة  راأ�شمال  من    %25 من 

اجتماعات  تنظيم  اج���راءات  من  رابعًا  البند  الحكام  ا�شتنادًا  لالجتماع 

الهيئات العامة وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة 

وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن 

من   )2( البند  الأحكام  ا�شتنادًا  ال�شادرة  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزير 

احكام  مبقت�شى  2020وال�شادر  ل�شنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة 

قانون الدفاع رقم ) 13(  ل�شنة 1992 فقد قررت دعوتكم حل�شور االجتماع 

 – عمان  يف  يف   ، �شباحًا  العا�شرة  ال�شاعة   2022/7/17 املوافق  االحد  يوم 

مقهى وكويف �شوب نور الدين – دوار عبدون  ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

- ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية .

- تعيني م�شفي .

يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله.

د. وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200106892(

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد 

/ال�شادة لوؤي منذر حممد الب�شري

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة عمر حموده و�شركاه

بتاريخ   )96343( ال��رق��م   حت��ت  ت�شامن  ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2009/11/5

باإبالغ  وقام   2022/6/27 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/6/28

وا�شتنادا الأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة   اخلزنة للع�شائر   

وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2020/7/5 بتاريخ    )57304( الرقم 

املوافقة على ت�شفية    2022/5/8 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد حممد عو�س    م�شفيا 

لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

تالع العلي – هاتف 0795044898

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  اخلزنة للع�شائر   ذ.م.م  وامل�شجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 57304 ( بتاريخ

)2020/7/5 ( 

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد عو�س

عنوان امل�شفي : عمان – تالع العلي

خلوي ) 0795044898(

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

م�شجلة  ذ.م.م  البحرية   للمنتجات  امللكي  ال�شاملون  �شركة  باأن 

لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)58161( بتاريخ )2020/10/1( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/6/27(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

ال�شاهني  فايز  �شركة  ت�شفية  اج��راءات  ا�شتكمال  عن 

و�شريكاته  

الرقم  حت��ت  ت�شامن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

)115816 ( بتاريخ 2017/1/4 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) �شوبر ماركت ال�شامخ ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )237827( با�شم 

رائد احمد عبد  با�شم )  لي�شبح  نقل ملكية  العدوان ( جرى عليه  الكرمي حممد  ) احمد عبد 

الكرمي العدوان ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

 )239818( بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل  للكمبيوتر(  الو�شوح  كامل   (

با�شم ) احمد علي ا�شماعيل امل�شري ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) ان�شراح كامل حممد 

امل�شري ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) موؤ�ش�شة �شاندرا الفنيه للوازم املخربية ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم 

)69684( با�شم ) علي حممود عو�س اخل�شر ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) نهله يو�شف 

يون�س خنفر ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   التجارية    للخدمات  فريونا  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 20186 ( 

بتاريخ ) 2009/11/17(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : وليم فريد اليا�س حداد

عنوان امل�شفي : عمان – الرابية – �شارع بنزرت – عمارة رقم 
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 �س.ب )911854(  الرمز الربيدي ) 11191( 

خلوي ) 0795649845 (

م�شفي ال�شركة

االربعاء   29/ 6 / 2022

رقم العدد   6090

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة  رق���م)22( 

و�شريكته      �شالمه  حممد  زي��اد  �شركة  ب��اأن  والتجارة  ال�شناعة 

 )  67887  ( الرقم   حتت  ت�شامن    �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

من  �شفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2003/8/11 بتاريخ 

ال�شركة  ا�شم  وتغري  ب�شيطة  تو�شية  �شركة  اىل  ت�شامن  �شركة 

اىل زياد حممد �شالمه و�شريكته .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�شركات  يف وزارة ال�شناعه و التجارة

على  ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة يو�شف احلاج و�شريكته  

 )  121082( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2020/9/14 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�شتنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق����م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

جامو�س  عميد  �شركة  ت�شفية  اج���راءات  ا�شتكمال  ع��ن 

و�شريكه  

الرقم  حتت  ب�شيطة   تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا   2010/11/30 بتاريخ   )  15764(

هذا االعالن

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200045388 (

ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�شيد /ال�شادة فاروق كامل يون�س العزه

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة فاروق العزه ولوؤي هالل و�شركاهم

بتاريخ   )  33393( الرقم   حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

1993/6/17

وقام   2022/6/28 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/6/28

ي�شري  ال�شركة  من  ان�شحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�شتنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

*لال�شتف�شار يرجى االت�شال باأرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�شتنادا 

ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة   )22(

كول  ل�شركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

�شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  وال�شراب    الطعام  خلدمات  وا�شكر 

ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم )27889( بتاريخ  

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2012/3/7

2022/4/17  املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 

وتعيني ال�شيد ماهر ح�شني حممد ابو جمعه م�شفيا لل�شركة، وان 

عنوان امل�شفي هو :

 – التجاري  ال��زام��ل  جممع   – امل��ن��ورة  املدينه  ���ش��ارع   – عمان 

هاتف   –  6 رق��م  مكتب   – االول  الطابق   –  137 رق��م  مبنى 

0797444499

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

وال�شراب    الطعام  خلدمات  وا�شكر  كول  �شركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  

) 27889 ( بتاريخ ) 2012/3/7(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ماهر ح�شني حممد ابو جمعه

الزامل  – جممع  املنورة  املدينه  – �شارع  امل�شفي : عمان  عنوان 

التجاري – مبنى رقم 137 – الطابق االول – مكتب رقم 6

خلوي ) 0797444499 (

م�شفي ال�شركة

إعالن دعوة عطاء - للمرة الثانية
صادر عن بلدية الشونة الوسطى - محافظة البلقاء

تدعى ال�شركات واملوؤ�ش�شات من ذوي االخت�شا�س والراغبون بدخول العطاء ويحملون رخ�شة مهن 

بهذا اخل�شو�س . فعلى الراغبني يف امل�شاركة بهذا العطاء مراجعة بلدية ال�شونة الو�شطى - ق�شم 

العطاءات وامل�شاريع - ل�شراء ن�شخة العطاء اعتبارًا من يوم )االربعاء ( املوافق ( 2022/6/29 ( 

�شمن ال�شروط التالية:

رقم العطاء : 2 / 2022

 نوع العمل : �شراء وتوريد �شيارة بكب دبل كبني ) 4*4 ( عدد 3 جري اوتوماتيك.

ثمن ن�شخه العطاء غري م�شرتدة : )75( خم�شة و�شبعون دينارًا

 على املتقدمني ومن م�شوؤوليتهم التاأكد من ا�شتالم كافة الوثائق اخلا�شة باملناق�شة وجميع املالحق 

اخلا�شة به اإن وجدت

 ان يقدم عر�س فني وعر�س مايل منف�شلني

 على املتقدم ان يرفق �شهادة رخ�شة مهن و�شجل جتاري �شارية املفعول

3 % ( من    على املتقدم ان يرفق بعر�شه �شيكاأ م�شدقا او كفالة بنكية لدخول العطاء بقيمة ) 

قيمة العر�س املقدم ، وي�شمن ا�شم العطاء ورقمه ويكون �شادر با�شم ال�شركة او املوؤ�ش�شة وتكون 

مبغلف منف�شل .

اخر موعد اليداع العرو�س يوم االحد ) 2022/7/17 ( يف موعد اق�شاه ال�شاعة ) 10 ( العا�شرة 

ولن  العطاءات  لدى ق�شم  املوجود  العطاءات  مغلق وتودع يف �شندوق  ت�شلم بظرف  �شباحا بحيث 

يقبل اي عر�س بعد املوعد املحدد .

اجور االعالن يف ال�شحف على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر.

يحق ل�شاحب العمل احالة العطاء دون التقيد باأقل العرو�س قيمة كما يحق ل�شاحب العمل الغاء 

ايو  االلغاء  هذا  على  يرتتب  ان  وبدون  اال�شباب  ابداء  دون  اخرى  مره  طرحه  اعادة  او  العطاء 

مطالبة مالية او قانونية .

رئيس بلدية الشونة الوسطى 
احمد علي العدوان 

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربيةرقم ) 104 ( تاريخ 2022/1/10

والبادية  املفرق  ق�شبة  للوائي  واالبنية  للتنظيم  امل�شرتكة  اللوائية   اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

ال�شمالية الغربية  قد قررت بقرارها رقم ) 104 ( بتاريخ 2022/1/10 وبعد االطالع على قرار 

اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية حو�شا رقم ) 5/34 ( تاريخ 2022/1/5 واملت�شمن :

املوافقة على ا�شافة تنظيم بحيث يتم تيري �شفة ا�شتعمال من زراعي خارج التنظيم اىل �شكن ) 

ب ( ح�شب التنظيم املجاور وذلك �شمن القطع ذوات االرقام ) 1134 ، 1133 ، 1132 ، 226 ( مع 

فر�س عوائد تنظيم بواقع ) 18 ( قر�س لكل مرت حمول �شكن )ب( مع ا�شتحداث وتو�شعة �شوارع 

واعتماد ال�شوارع االفرازية تنظيميا �شمن احلو�س رقم ) 1 ( العلم القرية ثغرة اجلب – �شمن 

منطقة ثغرة اجلب -  وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية  .

وقررت اللجنة اللوائية امل�شرتكة للوائي ق�شبة املفرق والبادية ال�شمالية الغربية  املوافقة على 

القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �شهر باجلريدة الر�شمية و�شحيفتني حمليتني ويجوز 

املفرق  للتنظيم واالبنية يف بلدية  املحلية  اللجنة  القرار يف مكاتب  العالقة االطالع على  لذوي 

الكربى ، وتقدمي اعرتا�شاتهم اذا كان ما يوجب االعرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

سلمان النجادا
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني
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الدويل
90 الأربعاء   29/ 6 / 2022 

ان  َعمَّ فنادق  �أفخم  �أح��د  �أذربيجان يف  �لوطني جلمهورية  �لعيد  �ال�ستقبال مبنا�سبة  كان حفل   

ة، و�الن�سجام �ملتبادل و�لثابت  و�أكرثها �سهرة، بهيجاً للغاية، و�نعكا�ساً جلياً على ُعمق عالقات �الأُخوَّ

بني �لدولتني و�ل�سعبني، �إذ كان �لتمثيل �الأردين يف قاعة �الحتفال ي�ستمل على خمتلف �ألو�ن �لطيف 

�ملحلي من ر�سمي و�سعبي، �سيا�سي ودبلوما�سي ومتعدد �جلن�سيات، �إقت�سادي وجتاري، ديني و�إعالمي.  

�أكد  ن�ستذكرها،  ن��ز�ل  و�أهميتها، وما  لتميزها  �أنظار �حل�سور  �لتي لفتت   يف كلمته �الحتفالية 

�ل�سفري �الأذربيجاين لدى �الأردن، �إيلد�ر �سليموف، �أن �الأردن َي�سغل مكانة طليعية بني �لدول �لتي 

الت دبلوما�سية  �عرتفت با�ستقالل جمهورية �أذربيجان يف 28 �أيلول عام 1991، �أعقب ذلك تاأ�سي�س �سِ

كاملة، �أف�ست �إىل فتح �آفاق رحبة و�سا�سعة للتن�سيق و�لتعاون �ملتبادل �ملنفعة بني �لدولتني، موؤكد�ً يف 

�لوقت نف�سه يف ت�سريحاته �ل�سحفية خالل �حلفل، على �أن جاللة �ملغفور له، باإذن �هلل، �مللك �حل�سني 

بن طالل، و�لزعيم �لوطني �لر�حل حيدر علييف رحمه �هلل، و�سعا �لقو�عد �ملتينة لرو�ط �ملوؤ�خاًة 

َد� م�سار�ت تطويرها. و�لت�سامن بني �لبلدين، وحدَّ

 ت�سهد �لعالقات بني قطرينا �ل�سقيقني على رفع �سوية �مل�سرتكات و�لتفاهمات، و�لتي منها �لقيم 

�لثقافية و�لتاريخية، �إذ مت تد�سني مرحلة جديدة من �لنمو و�لتطور بوتائرة مرتفعة، يف م�سرية 

تبادل �لزيار�ت بني �لوفود �لر�سمية، وتقا�سم وجهات �لنظر مبا يت�سل باآليات تنمية �لتعاون يف �ستى 

�مللك  زي��ارة جاللة  وكانت  و�لثقايف.  و�ل�سياحي  �ال�ستثماري  عليها  زد  �ل�سعبية،  �لف�ساء�ت، �سمنها 

عبد�هلل �لثاين �إىل �أذربيجان، يف �أيلول 2019، قد �أف�ست �إىل �إحر�ز زخم َمِتني، و�جن��از�ت ُمَتَما�ِسكة 

�لدفع  “�ُسبل  �جلانبان  بحث  حيث  �سالتهما،  ب��ُع��ْرَوة  لالرتقاء  بلدينا،  زعيمي  بقوى  نة  �سَّ وُمَ

�لتعاون �ل�سيا�سي و�القت�سادي، ومت على �إث��ره �التفاق بني وز�رت��ي �خلارجية يف كال �لبلدين، على 

عقد �جلولة �الأوىل من �مل�ساور�ت �ل�سيا�سية”، ِعلماً باأن �لبلدين ي�ستند�ن يف عالقاتهما �إىل قاعدة 

قانونية تتاألف “من �أكرث من 40 وثيقة ر�سمية، باالإ�سافة �إىل ن�ساط �للجنة �حلكومية �لت�ساركية 

�لتي من �ملُزِمع تنظيم �جتماعها �ل�ساد�س يف �لعا�سمة باكو خالل �لعام �حلايل”، وال نن�سى هنا �إ�سادة 

�ل�سفري �سليموف بال�سيا�سة �خلارجية �لو�زنة �لتي ينتهجها �الأردن بقيادة جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، 

و�لتي ت�ستهدف تعميم �ل�سالم و�الأمن و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة، ون�ساط �الأردن �مللحوظ و�ملتميز يف �إطار 

�ملنظمات �لدولية �ملرموقة، وعلى ر�أ�سها �الأمم �ملتحدة ومنظمة �لتعاون �الإ�سالمي.

 �لفر�س كبرية وُمّت�ِسعة للتعاون �ل�سياحي نظر�ً لقرب بلدينا جغر�فياً وملالمهما �ل�سرقية، وهو 

ما يوؤدي مل�ساعفة �جلذب �ل�سياحي يف كال �الجتاهني، ال �سّيما لوجود خط طري�ن مبا�سر من باكو �إىل 

ز �لتبادالت بني �ل�سعبني على نطاق �أو�سع. ان، مرة و�حدة يف �الأ�سبوع، وهو ما ُيعزِّ َعمَّ

 يف �لق�سية �لفل�سطينية، توؤكد باكو بال توقف دعم فل�سطني يف �ملحافل �لدولية والأجل تفعيل 

مبد�أ حل �لدولتني على �أ�سا�س �إقامة �لدولة �لفل�سطينية �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�س �ل�سرقية، وتوؤيد 

�أذربيجان قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة بخ�سو�س فل�سطني، وتقدر عالياً دور جاللة �مللك وجهود �حلكومة 

�الأردنية فيما يتعلق بالق�سية �لفل�سطينية، ورعاية وحماية �ملقد�سات �الإ�سالمية و�مل�سيحية يف مدينة 

�الأمن  دعم  نحو  و�حلكومية  �مللكية  �مل�ساعي  ذلك  �لها�سمية، مبا يف  �لو�ساية  �لقد�س، من منطلق 

و�ل�سالم يف هذه �ملدينة.

 كاتبة رو�سية – �أردنية.

نيدوغينا يلينا 

في العيد الوطني ألذربيجان 
تتألق عالقات الدولتين

االنباط-وكاال

�ل��ث��الث��اء،  �م�����س  ع��ري��ة،  �سحيفة  ك�سفت 

�مل�سابني  �أع���د�د  يف  ك��ب��رية  ق��ف��زة  ت�سجيل  ع��ن 

باأمر��س نف�سية يف �سفوف �سكان �مل�ستوطنات 

�ملحيطة بقطاع غزة

وق�����ال�����ت ����س���ح���ي���ف���ة /ي�������س���ر�ئ���ي���ل ه���ي���وم/ 

وو��سحة  ك��ب��رية  زي���ادة  “هناك  �إن  �ل��ع��ري��ة، 

يف عدد �الإحاالت �إىل مر�كز �ل�سمود و�لدعم 

�لقاطنني  �مل�����س��ت��وط��ن��ني  ���س��ف��وف  يف  �لنف�سي 

�أعر��س  تعاين من  ح��االت  غ��زة، وهي  بغالف 

ما بعد �ل�سدمة” بح�سب �ل�سحيفة

لبيانات  “وفقاً  �أن��ه  �ل�سحيفة،  و�أ���س��اف��ت 

�لذي  �لعام  يف  مت  �الإ�سر�ئيلية،  �ل�سحة  وز�رة 

)�سيف  �الأ���س��و�ر  حار�س  معركة  عملية  �أعقب 

زي���ارة  و569  �آالف  ث��الث��ة  ت�سجيل  �ل��ق��د���س(، 

لطلب  �لنف�سي  �ل��دع��م  م��ر�ك��ز  �إىل  و�ت�����س��ال 

�مل�ساعدة يف م�ستوطنات �سديروت، وع�سقالن، 

و�أ���س��ك��ول  هنيغف،  و���س��دوت  هنيغف،  و���س��اع��ر 

يف  طلباً  و283  �ألفني  مقابل  �أ�سكلون،  وح��وف 

 25 بنحو  زي���ادة  �أي  للمعركة،  �ل�����س��اب��ق  �ل��ع��ام 

مع  تو��سلو�  �أو  توجهو�  �لذين  باملئة، يف عدد 

�ل�سمود” مر�كز 

و�أ�سارت �إىل �أن “هذه �ملعطيات ال تت�سمن 

�أث��ن��اء  ع���دد �ل��ذي��ن ت��وج��ه��و� لطلب �مل�����س��اع��دة 

نف�سها” �لعملية 

ون���ق���ل���ت �ل�������س���ح���ي���ف���ة ع����ن رئ���ي�������س���ة ق�����س��م 

�ل�سدمات �لنف�سية و�لتوحد يف وز�رة �ل�سحة 

�إن  قولها:  غ��ري���س��ون،  ب��ن  بيال  �الإ�سر�ئيلية، 

�نفجار كل قنبلة،  �أن  نالحظ  �أن  �ملهم  “من 
ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ي��ك��ون �جل��ي�����س �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي هو 

من �أطلقها، ميكن �أن تكون حافًز� للجوء �إىل 

�ل�سمود” مر�كز 

ما  ح��االت  “تطور�ت  �أن  غري�سون  و�أك���دت 

ب��ع��د �ل�����س��دم��ة ع��ل��ى �مل���دى �ل��ط��وي��ل �آخ����ذة يف 

فاإن  �ل�سمود،  مر�كز  لتجربة  ووفقا  �الزدياد، 

�ملوجة �لكبرية من �الإحاالت و�ل�سعور بالتعب 

�لنف�سي، تاأتي خالل فرتة �لهدوء، و�أن هناك 

د�ًئما قفزة يف �الأعد�د بعد �أي موجة ت�سعيد”

غ��زة  غ����الف  م�����س��ت��وط��ن��ي  �أن  �إىل  ون���وه���ت 

ي��ف�����س��رون زي����ادة ع���دد �الإح�����االت ب��ال��ق��ول: �إن 

فقط،  وق��ت  م�ساألة  �أن��ه��ا  يعرفون  “�ل�سكان 
قبل �أن تتحول �ملنطقة �إىل �ساحة معركة مرة 

�أخرى”

 إعالم عبري: قفزة فى أعداد المرضى النفسيين 
في مستوطنات غالف غزة 

االنباط-وكاالت

قبل �سهرين فقط، بد� كما لو �أن �لرئي�س 

�إمي���ان���وي���ل م����اك����رون �أك�����رث زع���م���اء �أوروب������ا 

ر�أ�ساً  �نقلبت  �ل�سورة  لكن  و�سعبية،  �سيطرة 

�لرملانية، فكيف  �النتخابات  بعد  على عقب 

و�سع �لرجل فرن�سا يف مفرتق طرق؟

 The Telegraph ����س���ح���ي���ف���ة 

�لريطانية تناولت �لق�سة يف حتليل عنو�نه 

ماكرون فرن�سا غري  �إخفاقات  خلقت  “كيف 
ماكرون  حتول  كيف  ر�سد  للحكم؟”،  قابلة 

عرجاء” يف  “بطة  �أوروبا” �إىل  “�سيد  من 

�أقل من �سهرين، وما قد يعنيه ذلك لفرتته 

�لثانية. �لرئا�سية 

�ل�سابقة  �الأملانية  �مل�ست�سارة  مغادرة  فمع 

خليفتها  وفقد�ن  من�سبها،  مريكل  �أجنيال 

موقفه  ب�سبب  م�����س��د�ق��ي��ت��ه  ���س��ول��ت��ز  �أوالف 

�ملتذبذب من �لهجوم �لرو�سي على �أوكر�نيا، 

�أن يحظى  �لفرن�سي قادر�ً على  �لرئي�س  كان 

�أوروبا، ب�سورة م�سروعة.  �سيد  بلقب  لنف�سه 

�ت��خ��ذه��ا يف  �ل��ت��ي  �أوىل �خل��ط��و�ت  فمن ب��ني 

�أعقاب �إعادة �نتخابه، جاءت مهاتفة �لرئي�س 

�لرو�سي، مما جعله يبدو و�سيطاً �سادقاً.

وعوقبت  �ل�سقوط،  ي�سبق  �خل��ي��الء  لكن 

ع��دوه  فتج�سد  ب�����س��رع��ة.  م��اك��رون  غطر�سة 

�النتخابات  خ��الل  �ساحقة  ه��زمي��ة  هيئة  يف 

�ل��رمل��ان��ي��ة �ل��ت��ي ُع��ق��دت �الأح����د 19 ي��ون��ي��و/

وحكومة  معلق  برملان  مع  لترتكه  حزير�ن، 

�أقلية يف فرن�سا الأول مرة منذ عقدين.

و�لي�سار  �مل��ت��ط��رف  �ل��ي��م��ني  ح��رم  �أن  ب��ع��د 

غري  ب�سورة  �أغلبيته  من  ماكرون  �ملتطرف 

متوقعة، تبدو فرن�سا �الآن �أقل ��ستقر�ر�ً مما 

تقت�سر  وال  �أج��ي��ال.  م��دى  على  عليه  ك��ان��ت 

�ل��رئ��ي�����س ال يحوز  �ئ��ت��الف  �أن  �مل�����س��األ��ة ع��ل��ى 

�ل��وط��ن��ي��ة  م��ق��ع��د�ً يف �جل��م��ع��ي��ة   254 ����س���وى 

�إىل  �لو�سول  من  بكثري  �أق��ل  �أي  �لفرن�سية، 

�أي �أغلبية، بل �إنه ميتد كذلك �إىل �حلقيقة 

من  �لكثري  على  يح�سل  مل  �إن��ه  تقول  �لتي 

�ع��ت��م��د عليه  �ل�����ذي  �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ي  �ل��ت�����س��وي��ت 

ماكرون لهزمية مارين لوبان يف �النتخابات 

�لرئا�سية.

�ملرة، ح�سل حزب �لتجمع �لوطني  وهذه 

بينما  مقعد�ً،   89 على  لوبان  تتزعمه  �ل��ذي 

�ملعروف  �ملختلط  �لي�ساري  �لتحالف  ح�سل 

و�الج��ت��م��اع��ي  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل�����س��ع��ب��ي  ب�”�الحتاد 

�جلديد )NUPES(”، �لذي يقوده جان 

ح�سل  م��ق��ع��د�ً.   131 على  ميلون�سون،  ل��وك 

ح����زب م���اك���رون ع��ل��ى �ل��ق��ل��ي��ل م���ن �مل��ق��اع��د، 

لدرجة �أن ثالثة وزر�ء فقدو� مقاعدهم.

ماكرون  لها  تعر�س  �لتي  �الإه��ان��ة  جتلت 

ع��ن��دم��ا ع��ر���س��ت �إل���ي���ز�ب���ي���ث ب�����ورن، رئ��ي�����س��ة 

وزر�ئ�����ه �جل���دي���دة، ت��ق��دمي ����س��ت��ق��ال��ت��ه��ا ه��ذ� 

�الأ����س���ب���وع ب��ع��د �أق����ل م���ن ���س��ه��ر م���ن ت��ول��ي��ه��ا 

لكن  ع��ر���س��ه��ا،  رف�����س  �أن���ه  �مل��ن�����س��ب. �سحيٌح 

�ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة  ه��ذه  �أن  يف  ي�سكون  قليلني 

�لوقت  يف  ُت�ستبدل  �سوف  �ل�سارمة  �ل�سابقة 

�أف�سل. �ملنا�سب ب�سخ�سية متتلك كاريزما 

بد�أ م�سريته  �لذي  ماكرون،  �أن  و�الأرج��ح 

تعيني  على  ُي��ج��َرُ  �سوف  ��سرت�كياً،  �ملهنية 

رئي�س وزر�ء �أكرث مياًل لليمني �ملتطرف من 

ُيعرفون  �لذين  �لديغوليني،  ود  خطب  �أجل 

�ل��رئ��ي�����س  ك����ان  “�جلمهوريني”.  ب����  �الآن 

“�لتعاي�س”  لتحمل  ��سطر  �ل��ذي  �الأخ���ري 

م��ع ح��ك��وم��ة م��ع��ار���س��ة ه��و ف��رن�����س��و� م��ي��رت�ن 

يف  طالباً  ماكرون  كان  عندما   ،1988 عام  يف 

�ملدر�سة.

رئ��ا���س��ي يعطي  ن��ظ��ام  ف��رن�����س��ا  �حل��ك��م يف 

ل��ل��رئ��ي�����س ���س��ي��ط��رة ���س��ب��ه ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ك��اف��ة 

�ل���ن���و�ح���ي �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف �ل���ب���الد، وي��ج��ع��ل��ه 

�ل�سيا�سة  ق�سايا  يف  �الأول  �ل��ق��ر�ر  ���س��اح��ب 

�خل���ارج���ي���ة و�الأم������ن و�ل����ق����و�ت �ل��ع�����س��ك��ري��ة، 

يف  لكن  �لد�خلية،  �ل�سيا�سات  �إىل  باالإ�سافة 

�سيا�سي وف��وز  ل��ت��ي��ار  �ل��رئ��ي�����س  �ن��ت��م��اء  ح��ال��ة 

ب��االأغ��ل��ب��ي��ة يف �جلمعية  �آخ���ر  ���س��ي��ا���س��ي  ت��ي��ار 

تتقل�س  �ل��ف��رن�����س��ي،  �ل���رمل���ان  �أو  �ل��وط��ن��ي��ة 

ك��ث��ري�ً ���س��الح��ي��ات �ل��رئ��ي�����س ل�����س��ال��ح رئي�س 

�حلكومة �لذي ينتمي لالأغلبية �لرملانية.

“�لتعاي�س  م�����س��ط��ل��ح  ي���اأت���ي  ه��ن��ا  وم����ن 

م�سطر�ً  �لرئي�س  يكون  حيث  �ل�سيا�سي”، 

�ملنتمي  �ل���وزر�ء  رئي�س  مع  “يتعاي�س”  الأن 

بب�ساطة  يعني  ما  وهو  �لرملانية،  لالأغلبية 

عن  �لتخلي  على  جم��ر�ً  �لرئي�س  يكون  �أن 

نف�سه  على  قطعها  �لتي  �ل��وع��ود  م��ن  بع�س 

�أي  �أغلبها،  ورمبا  �النتخابية،  حملته  خالل 

�أنه ي�سبح مبثابة �لبطة �لعرجاء �سيا�سياً.

يف  تخبطو�  ق��د  �جلمهوريون  يكون  وق��د 

�لرملان  يف  لديهم  لكنهم  �لرئا�سي،  �ل�سباق 

دعمهم،  وب��دون  نائباً.   60 �أكرث من  �جلديد 

�سوف ي�ستحيل على ماكرون مترير �أي �سيء 

�لت�سريعي. من برناجمه 

�ن��ت��ه��ى ي��وم��ان م��ن �مل��ح��ادث��ات �مل��ك��ث��ف��ة يف 

ت�سكيل  ب��دون  �الأ���س��ب��وع  ه��ذ�  �الإل��ي��زي��ه  ق�سر 

ماكرون  ع��رو���س  ُرف�ست  �ئ��ت��الف.  �أو  حلف 

م��ن ج��م��ي��ع �أح�����ز�ب �مل��ع��ار���س��ة، مب��ا يف ذل��ك 

يف  �جل��م��ه��وري��ني  زع��ي��م  ج��اك��وب،  كري�ستيان 

قيادة  تف�سل  �ل��ر�ه��ن،  �لوقت  ويف  �ل��رمل��ان. 

�لديغوليني �لبقاء يف �سفوف �ملعار�سة.

�سحيٌح  تعنتاً،  �أق��ل  �ال�سرت�كيون  ولي�س 

لكنهم  �ن���ه���ارت،  �ل��ت�����س��وي��ت  يف  حملتهم  �أن 

�مل��وؤ���س�����س��ة  ب��ن��ف��وذ يف  ي��ت��م��ت��ع��ون  ي����ز�ل����ون  ال 

�ال�����س����رت�ك����ي����ون  ي���ن�������س  �ل����ف����رن���������س����ي����ة. مل 

لتحطيم  م��اك��رون  فعله  م��ا  و�جل��م��ه��وري��ون 

منظومة �حلزب �لتقليدية بدون �أدنى فكرة 

�أن يحل ملها. ويف و�قع �الأمر،  عما ميكن 

عليها  يهيمن  ��ستقطاباً  �أ�سد  �سيا�ساٌت  كانت 

هي  و�لي�سار،  �ليمني  طيفي  من  �ملتطرفون 

ي�ستطيع  وال  �ملنظومة.  ه��ذه  مل  حلت  ما 

�لو�سط �إذ�ً �أن ي�سمد.

ب��ي��ن��م��ا ك�����ان ي����ح����اول م�����اك�����رون ت�����س��ك��ي��ل 

�ئ��ت��الف، ك��ان يخر �أ���س��دق��اءه ب��اأن��ه مل يعد 

�الآلهة  كبري  “جوبيرت”،  باأنه  نف�سه  ُيعرف 

يف �الأ�����س����ط����ورة �ل���روم���ان���ي���ة، ب���ل �إن�����ه ���س��ار 

هيفي�ستو�س، �إله �حلد�دة يف هذه �الأ�ساطري.

ي���ون���ي���و/  22 �الأرب������ع������اء  م�����اك�����رون  ظ���ه���ر 

�لتلفاز،  �سا�سات  على  خطاباً  ليلقي  حزير�ن 

دقائق  لثماين  ��ستمر  مقت�سب  خطاب  ويف 

“�النق�سامات  ب����  م����اك����رون  �أق�����ر  ف��ح�����س��ب، 

ون��ا���س��د  �ل��ف��رن�����س��ي  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �لعميقة” 

م��و�ط��ن��ي��ه ب���اأن ي��ك��ون��و� م��ث��ل �الأمل�����ان، �ل��ذي��ن 

�عتادو� على �لت�سويات و�لتفاو�س وحكومات 

�الئتالف.

�ملتلفز تد�سني  م��ن �خل��ط��اب  �مل��غ��زى  ك��ان 

ع��ه��د ج��دي��د �أك���رث ت��و�ف��ق��اً. غ��ري �أن �ل��ق��ن��اع 

ُيفرت�س  �لذي  �لرئي�س،  �أ�سر  عندما  �سقط 

يو��سل  �سوف  �أن��ه  على  متو��سعاً،  يبدو  �أن 

م�ساعيه بغ�س �لنظر عن نتيجة �النتخابات، 

�إ�سالحاته عر  �أنه �سوف يفر�س  مما يعني 

ت��دري��ج��ي خم�س�س.  �أ���س��ا���س  ع��ل��ى  �ل���رمل���ان 

عن  �لنظر  “بغ�س  و��سحة:  �لر�سالة  كانت 

�لطريقة �لتي ت�سوتون بها، �سوف حت�سلون 

م���ن وج��ه��ة نظر  ه���و ج��ي��د لكم”،  م���ا  ع��ل��ى 

ماكرون بطبيعة �حلال.

لكن �إر�دة �لفرن�سيني الحظت �أن رئي�سهم 

�إليه:  �ملوجهة  �لر�سالة  ال يز�ل مل ي�ستوعب 

��َج��َر �مل�����س��وت��ني م���ن غ���رور  وم��ف��اده��ا �أن ���سَ

هذ�  ج���ري 
ُ
�أ ر�أي  ��ستطالع  يف  ب��رز  م��اك��رون 

ي��رون  �لناخبني  ثلثي  �أن  و�أظ��ه��ر  �الأ���س��ب��وع، 

للدميقر�طية. �نت�سار�ً  هزميته 

للرئي�س  يحق  ال  �لد�ستور،  بنود  مبوجب 

�أي حمالت تخ�س �النتخابات  �أن ي�سارك يف 

�سابقني  فرن�سيني  روؤ���س��اء  لكن  �ل��رمل��ان��ي��ة، 

�أظ����ه����رو� ن�����س��اط��اً �أك�����ر يف دع����م زم��الئ��ه��م 

�حل���زب���ي���ني، وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م جن����ح يف �ل��ظ��ف��ر 

باأغلبية يف �جلمعية �لوطنية.

ق���ب���ل �أي��������ام م�����ن �جل�����ول�����ة �ل���ث���ان���ي���ة م��ن 

جهد�ً  م��اك��رون  ب��ذل  �لرملانية،  �النتخابات 

ك���ب���ري�ً م���ن �أج�����ل �إق����ن����اع ن��ظ��ريي��ه �الأمل�����اين 

على  �ل�سعود  يف  �إليه  لالن�سمام  و�الإيطايل 

�إىل �لعا�سمة �الأوكر�نية  منت قطار متوجه 

�أن  على  �سابقاً  ماكرون  �أ�سر  وبينما  كييف. 

�لرئي�س  يظهر  “�إهانته”،  يجب  ال  ب��وت��ني 

يحت�سن  ب��ي��ن��م��ا  ����س���ور  يف  �الآن  �ل��ف��رن�����س��ي 

زيلين�سكي،  فولودميري  �الأوك��ر�ين  �لرئي�س 

من  بع�س  �إل��ي��ه  ينتقل  �أن  ي��اأم��ل  ك��ان  فلعله 

جنومية نظريه �الأوكر�ين. و�إن كان هذ� هو 

�لنقاد  �إبهار  يف  �أخفقت  �حليلة  ف��اإن  �ملغزى، 

�ل��ف��رن�����س��ي��ني، �ل��ذي��ن ي���رون �أن ب��اري�����س �أق��ل 

لندن  من  لكييف  �لع�سكري  للدعم  تقدمياً 

وو��سنطن.

ع��ل��ى �جل���ان���ب �الآخ������ر، مي��ك��ن �ل���ق���ول �إن 

�لرئا�سة  ك��ر�م��ة  ����س��ت��ع��ادة  م��اك��رون جن��ح يف 

يف  لل�سخرية  تعر�س  من�سب  وهو  ب��الده،  يف 

وفر�ن�سو�  �ساركوزي  نيكوال  مثل  روؤ�ساء  ظل 

مالحظة  على  قدرته  خدمته  فقد  هوالند. 

�ل���ت���ح���رك���ات �ل���رم���زي���ة، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل �مل��ث��ال 

�إل���ي���ز�ب���ي���ث يف  ر���س��ال��ت��ه �ل��ب��ل��ي��غ��ة �إىل �مل��ل��ك��ة 

�لرمزية  لكن  �لبالتيني.  �ليوبيل  �حتفاالت 

مل تعد كافية بالن�سبة ملاكرون.

ن�سي  �لرئي�س،  من�سب  يف  �سنو�ت   5 بعد 

�أن م��ا حت��دد نتائج �الن��ت��خ��اب��ات يف  م��اك��رون 

�إذ  �لعي�س؛  لقمة  ق�سايا  هي  �ملطاف  نهاية 

مييل �لرئي�س �لفرن�سي �إىل ن�سيان �حلقيقة 

�الأع���م���ق �ل���ت���ي ُت��ن��ط��ق يف دو�ئ�����ر �ل�����س��ي��ا���س��ة 

�لفرن�سية منذ �أكرث من 4 قرون. فقد �أعلنها 

�مللك هرني �لر�بع، �لذي كان بر�غماتياً مبا 

“ال  �مللك:  ي�سري  كي  دينه  يبدل  الأن  يكفي 

�أريد �أن يكون هناك قروي يف مملكتي فقري�ً 

للغاية لدرجة �أنه يعجز عن �متالك دجاجة 

يف وعائه كل يوم �أحد”.

تكاليف  �أزم���ة  م��ن  حالياً  فرن�سا  وت��ع��اين 

ن��ق��دي��ة  ����س���ي���ا����س���ات  �إىل  حت����ت����اج  م��ع��ي�����س��ي��ة 

�ل�����س��ي��ا���س��ات مرفو�سة  ت��ل��ك  ل��ك��ن  ���س��اغ��ط��ة، 

ب�سدة بني �أغلبية �لفرن�سيني. وبعد �أن �أ�ساع 

عندما  �الأوىل  �لرئا�سية  واليته  من  �سنو�ت 

ماكرون  ياأمل  �إ�سالحاته،  �جلائحة  عرقلت 

�لدفع  يف  �لثانية  والي��ت��ه  ي�ستخدم  �أن  �الآن 

�إىل  �لتو�زن  �لذي �سيعيد  �لتحرير  برنامج 

�القت�ساد، ويزيل �الأعباء عن كاهل �ل�سركات 

لكن  متاأخر�ً.  يتقاعدو�  كي  �لعمال  ويحفز 

�آمال ماكرون �سارت ركاماً �الآن.

تاأتي  �سوف  �ل�ساحقة  �أن �خلطوة  �الأرجح 

م���ن ج���ان���ب �إ����س���الح ن���ظ���ام �ل��ت��ق��اع��د، وه��ي 

ماليني  خ���روج  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ت�سببت  م�����س��األ��ة 

عيد  �حتجاجات  يف  �ل�����س��و�رع  �إىل  �ملحتجني 

�سن  ي��رف��ع  �أن  م���اك���رون  ي��ري��د  �إذ  �ل��ع��م��ال. 

�لتقاعد من 62 �إىل 65.

فرن�سا  �أن  م�����س��اع��ي��ه  يف  ي�����س��اع��ده  ال  وم���ا 

ك���ان���ت د�ئ���م���اً جم��ت��م��ع��اً م��ن��ق�����س��م��اً �ن��ق�����س��ام��اً 

عميقاً: بني �الأغنياء و�لفقر�ء، وبني باري�س 

حولها،  م��ن  �الإد�ري���ة  و�ملناطق  و�ملحافظات 

و�لعرقية.  �لدينية  �ملجموعات  بني  وكذلك 

تو�سح در��سة للموؤرخ �الأملاين ر�يرن زيتلمان 

من  بكثري  �أع��ل��ى  م�ستوى  لديها  فرن�سا  �أن 

مما  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  م���ن  �لطبقي”  “�حلقد 
�إىل دعم �ل�سر�ئب  �أقرب  �أن �مل�سوتني  يعني 

حتى  �أقرب  �أنهم  �أو  �الأغنياء،  على  �جلز�ئية 

ل��الح��ت��ج��اج على  �ل�����س��و�رع  �إىل  �خل���روج  �إىل 

�حل�سرية. �لنخب 

ك�����س��ف��ت �ن��ت��خ��اب��ات �ل���ع���ام �حل�����ايل، مثل 

�الن��ت��خ��اب��ات �الأخ������رى ع��ل��ى م����دى �الأع�����و�م 

�أن �النق�سامات بني  �أي�ساً عن  �ملا�سية،  �ل�15 

�أوروبا،  �أكر جالية يف  �الأقلية �مل�سلمة، وهي 

�أي  م��ن  بكثري  �أع��م��ق  ه��ي  فرن�سا  بقية  وب��ني 

وقت م�سى. والأول مرة، �سوف تكون مارين 

مطالبها  ور�ء  �ل�����س��ع��ي  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ل���وب���ان 

للهوية  معلن  �إظ��ه��ار  �أي  قمع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

يف  كبري  ح��زب  زعيمة  بو�سفها  �الإ���س��الم��ي��ة 

�لرملان.

ق������د ت�����ك�����ون �ل�����ع�����و�ق�����ب م�����ر������س�����ة. يف 

م��ن��اظ��رت��ه��م��ا ع��ل��ى �ل��ت��ل��ف��از، �ت��ه��م م��اك��رون 

�أهلية” مبقرتحها  “حرباً  لوبان باأنها تثري 

ب��ال��ن�����س��ب��ة  �حل�����ج�����اب  ح���ظ���ر  �إىل  �ل�����ر�م�����ي 

ل��ل��م�����س��ل��م��ني، ول���ك���ن يف م��ن��اط��ق ك���ب���رية من 

�ملطل  �سيما يف �جلنوب  وال  �لعميقة،  فرن�سا 

معها،  �الأغلبية  تتفق  �ملتو�سط،  �لبحر  على 

�لريطانية. �ل�سحيفة  بح�سب حتليل 

فرن�سا  جتعل  �ل��ت��ي  �الأ���س��ب��اب  �أح��د  يكمن 

يتخل  مل  م��اك��رون  �أن  يف  للحكم  قابلة  غ��ري 

�لتي  �ل�سلوكيات  �لعميق من  نفوره  قط عن 

كبرية  قطاعات  تخ�س  �لتي  رجعية،  يعدها 

من �ل�سكان. فمن �آن الآخر، يعر عن �زدر�ء 

�ل��ن��خ��ب��ة �ل��ب��اري�����س��ي��ة �ل��ع��ل��م��ان��ي��ة مل��ح��اف��ظ��ات 

�لكاثوليكية. فرن�سا 

�لفرن�سية  �لثورة  �إىل  �النق�سام  هذ�  يعود 

ُذب���ح  �أق����ل ت��ق��دي��ر، ع��ن��دم��ا  ع����ام 1789 ع��ل��ى 

�أخ��رى يف  م��رة  وع��اد  �لفالحون يف فونديه. 

ثم  �لفي�سية،  لفرن�سا  �لديكتاتورية  �لع�سور 

��ستقالل �جلز�ئر  �أخ��رى يف ح��رب  ع��اد م��رة 

��ستطاع  �لثانية.  �لعاملية  �حل��رب  �أع��ق��اب  يف 

�جل��������رن�ل �����س����ارل دي����غ����ول جت���ن���ب �ن���ق���الب 

د�ستورية  ت�سوية  فر�س  �لذي  وهو  ع�سكري، 

ممت لتعزيز �سلطته. جديدة �سُ

�لي�سارية، يبدي ماكرون  برغم �جتاهاته 

�جل��م��ه��وري��ة  ل��ك��ن  ل�”�جلرن�ل”،  ت��ب��ج��ي��اًل 

رئي�سي:  عيب  لديها  ورثها  �لتي  �لفرن�سية 

يكون  حينما  �إال  ي��ر�م  ما  على  ت�سري  ال  �إنها 

ع��ل��ى ر�أ����س���ه���ا رئ��ي�����س ق����وي ذو ق���اع���دة دع��م 

عري�سة.

�ل���ب���الغ���ي���ة م��ل  ال حت�����ل �خل����ط����اب����ات 

�مل���ع���ارك. يف خطابه  يف  و�الإق������د�م  �ل��ب�����س��ال��ة 

ماكرون،  حذر  �النتخابات  �أعقاب  يف  �ملتلفز 

حتذير� مل يخُل من �لتنازل، من “�ملناور�ت 

�ل�سيا�سية” الأحز�ب �ملعار�سة د�خل �جلمعية 

هبط  حني  طوياًل  ميكث  مل  لكنه  �لوطنية. 

خالل  ليومني  ثانية  حّلق  حتى  عليائه،  من 

ق��م��م �الحت����اد �الأوروب�����ي وجم��م��وع��ة �ل���دول 

�ل�سناعية �ل�سبع و�لناتو، مما ي�سري �إىل �أنه 

مل يبارح �أوهام جوبيرت ب�سكل فعلي.

وب�������س���رف �ل���ن���ظ���ر ع����ن �إع����ط����اء �ن��ط��ب��اع 

بنف�سه  ي���ن���اأى  ب���اأن���ه  ب�����س��ورة غ���ري ح�����س��ي��ف��ة 

ب���ع���ي���د�ً ع����ن �ل���ب���ل���د �ل������ذي �ن��ت��خ��ب��ه، ي��ب��دو 

ماكرون قريباً على نحو خطري من حالة 

�إن��ك��ار �مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي حت��وم ح��ول �سلطته 

�ل�����س��خ�����س��ي��ة. وم���ا ي���ر�ه ب���دون �أدن����ى �سك 

�ل�سو�ء  على  و�الأع��د�ء  �حللفاء  ت��ْرَك  باأنه 

يعانون من �أفعالهم، ير�ه �سعبه كاأنه ربان 

�سفينته. يتخلى عن 

يحمل ماكرون فكرة فريدة حول ك�سب 

جتاهل  �لنا�س:  على  و�لتاأثري  �الأ�سدقاء 

�مل�������س���وت���ني، وت��ن��ف��ري �خل�������س���وم، ورع���اي���ة 

�حل���ل���ف���اء. و�إ������س�����ر�ره ع���ل���ى �الإج��������ر�ء�ت 

�جل����دي����دة �ل���ط���م���وح���ة �ل���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف 

و�سلت  وق��ت  يف  �ملناخي  للتغري  �لت�سدي 

قيا�سية،  م�ستويات  �إىل  �لوقود  �أ�سعار  فيه 

يعيد �إىل �الأذهان نظرية ماري �أنطو�نيت 

�إذ� مل ي��ج��دو� �خل��ب��ز،  ح��ول �ل�����س��ي��ا���س��ات: 

�لب�سكويت. فلياأكلو� 

وق����د ت��ع��ل��م م���اك���رون م���ن �ح��ت��ج��اج��ات 

حركة �ل�سرت�ت �ل�سفر�ء يف 2018 و2019 

حالة  يف  �ل��دخ��ول  ع��ل��ى  ق���ادرة  فرن�سا  �أن 

�الآالف  م��ئ��ات  �أغ��ل��ق  �إذ�  ب�����س��رع��ة  ف��و���س��ى 

�لطرق وزحفو� نحو باري�س.

�أن  �إىل  ن���ظ���ر�ً  ه����ادئ����ة،  ب���اري�������س  ت���ب���دو 

كبرية  باأعد�د  للمغادرة  ت�ستعد  �لعائالت 

لكن  ي��ول��ي��و/مت��وز.   7 يف  �لعطلة  لق�ساء 

�لدالئل لي�ست جيدة. مثلما هو �حلال مع 

بقية دول �أوروبا و�أمريكا، تع�سف بفرن�سا 

رياح �قت�سادية غري مو�تية، ولي�س لديها 

على  ول��ك��ن  عليها.  م���دودة  �سيطرة  �إال 

ع��ك�����س ك��ث��ري م���ن �ل���ب���الد �الأخ������رى، ل��دى 

�حتجاجات  من  طويل  تاريخ  �لفرن�سيني 

يف  �حل��ك��ام  كلفت  �لتي  �لعنيفة،  �ل�����س��و�رع 

�أو حتى  م��ن��ا���س��ب��ه��م  �الأح���ي���ان  م���ن  ك��ث��ري 

�لثورة تبدو  �أر�س  �إن  �إذ  كلفتهم حياتهم؛ 

�أك�����رث م���ن �أي وق��ت  غ���ري ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ك��م 

خلم�س  م���اك���رون  �سي�سمد  ف��ه��ل  م�����س��ى. 

�سنو�ت �أخرى؟

 فرنسا في مفترق طرق.. كيف تسبب ماكرون في مأزق خطير قد يطيح بالجمهورية الخامسة؟
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االنباط-وكاالت

ع��ل��ى �صحة  ت��ده��وٍر ط���ر�أ  ع��ن  نعلن 

�أحد �أ�صرى �لعدو لدى كتائب �لق�صام، 

و�صنن�صر خالل �ل�صاعاِت �لقادمة باإذن 

�هلل م��ا ي��وؤك��د ذل���ك ، ب��ه��ذه �ل��ت��غ��ري��دة 

�ل�����ص��غ��رة ق��ل��ب �أب�����و ع��ب��ي��دة �ل��ن��اط��ق 

�لع�صكري با�صم كتائب �لق�صام ، �لذر�ع 

ر�أ�ًصا  �إ�صر�ئيل   ، حما�س  حلركة  �مل�صلح 

ع���ل���ى ع���ق���ب، وو����ص���ع���ه���ا �أم�������ام م��وق��ف 

رج بعد �أن فتح �أخطر و�أهم �مللفات  محُ

�لعالقة �حل�صا�صة 

ت��ع��ام��ل ك��ت��ائ��ب �ل��ق�����ص��ام �ل��ذك��ي مع 

�لإ�صر�ئيليني  و�جلنود  �لأ���ص��رى  ملف 

منذ  غ��زة  قطاع  يف  حتتجزهم  �للذين 

�لق�صية  ه��ذه  بعيد  م��ن  �أع���اد  ���ص��ن��و�ت، 

�إخفائها  د�ئ��ًم��ا  �إ�صر�ئيل  حت��اول  �لتي 

و�لأث��م��ان  خلطورتها  نظًر�  وجتاهلها 

ه��ذ�  ت�صوية  م��ق��اب��ل  تدفعها  ق��د  �ل��ت��ي 

�لثابتة  �ملقاومة  مو�قف  ظل  يف  �مللف، 

�ل��ت��ي ت��ت��م�����ص��ك ب�����ص��روط��ه��ا ح��ت��ى ه��ذه 

�للحظة

��درج  ورغ��م �أن �لح��ت��الل ح��اول �أن يحُ

ت���غ���ري���دة �أب������و ع���ب���ي���دة، ���ص��م��ن ن��ط��اق 

كتائب  ت�صنها  �ل��ت��ي  �لنف�صية  �حل���رب 

�ل��ق�����ص��ام ع��ل��ى �إ���ص��ر�ئ��ي��ل م��ن��ذ ���ص��ن��و�ت 

�ل��ك��ث��ر م��ن �لأ���ص��و�ت  �أن  �إل  ط��وي��ل��ة، 

�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ط��ال��ب��ت ب���اأخ���ذ ر���ص��ال��ة 

��م��ل �جل���د وحت��ري��ك  �ل��ق�����ص��ام ع��ل��ى محُ

مياه هذ� �مللف قبل فو�ت �لأو�ن وموت 

�جل���ن���ود، ف��ي��م��ا وج��ه��ت ع��ائ��ل��ة �جل��ن��ود 

�لتي  �حلكومة  جتاه  �نتقاد�تها  نر�ن 

�تهمتها ب� �لتفريط بجنودها و�خلوف 

من حما�س

و�أعلن �أبو عبيدة م�صاء �لإثنني، عن 

�أ���ص��رى  �أح���د  ت��ده��ور ط���ر�أ ع��ل��ى �صحة 

�جل���ي�������س �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي ل�����دى ك��ت��ائ��ب 

�ل���ق�������ص���ام، و���ص��ت��ن�����ص��ر �ل��ك��ت��ائ��ب خ��الل 

�ل�صاعات �لقادمة ما يوؤكد ذلك

و�أعلنت كتائب �لق�صام �جلناح �مل�صلح 

حلركة حما�س يف مطلع ني�صان/�أبريل 

�أرب��ع��ة  وج����ود  ع���ن  م����رة،  لأول   ،2016

دون   ، لديها  �أ�صرى  �إ�صر�ئيليني  جنود 

�أن تك�صف ب�صكل ر�صمي �إن كانو� �أحياًء 

�أم �أمو�تاً

متو��صل،  ب�صكل  ح��م��ا���س  وت��رف�����س 

ح������ول  م������ع������ل������وم������ات  �أي  ت�������ق�������دمي 

�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني �لأ���ص��رى ل��دى ذر�ع��ه��ا 

�مل�����ص��ل��ح، يف �ل���وق���ت �ل����ذي ت�����ص��ع��ى فيه 

ل��الأ���ص��رى  �إب������ر�م ���ص��ف��ق��ة حت��ري��ر  �إىل 

�لحتالل  جنود  مقابل  �لفل�صطينيني 

�لذين يف قب�صتها

تغريده �أ�صعلت �لنار يف �إ�صر�ئيل

�مل���ن�������ص���ق �ل�������ص���اب���ق مل���ل���ف �لأ������ص�����رى 

مو�صيه   ، �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  و�مل��ف��ق��ودي��ن 

ت����ال، دع���ا �إىل ����ص���رورة �لأخ����ذ �إع���الن 

ح����رك����ة ح���م���ا����س غ����ر �ل�����ع�����ادي ح���ول 

�لأ�صرى لديها على ممل �جلد، وقال 

ت���ال يف ح��دي��ث لإذ�ع����ة ك���ان �ل��ع��ري��ة، 

�إع��الن  وجدية  مب�صد�قية  مقتنع  �إن��ه 

حركة حما�س ، معتًر� �أن هذه فر�صة 

�دعاء حما�س  ميكن من خاللها ك�صف 

�أن �أحد �جلنديني على قيد �حلياة

وط��������ال��������ب ح������ك������وم������ة �لح�������ت�������الل 

�لتقاط  �أجل  من  و�لعمل  بال�صتيقاظ 

م��ث��ل ه���ذه �ل��ف��ر���ص��ة، و�أ����ص���اف: هناك 

ميكن  �لأدو�ت  من  خمتلفة  جمموعة 

م���ن خ��الل��ه��ا �ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ���ص��روط 

�لإف������ر�ج ع���ن �مل��ق��اوم��ني �ل���ذي���ن �صيم 

�إطالق �صر�حهم يف �أي �صفقة متملة 

. وفق تعبره

ك��م��ا �أك������د  دي������و�ن رئ���ا����ص���ة �ل������وزر�ء 

�ل���ع���ري���ة  �ل������دول������ة  �أن  �لح�������ت�������الل، 

م�صوؤولية  بكل  جهودها  بذل  �صتو��صل 

و�إ�صر�ر، من خالل �لو�صاطة �مل�صرية، 

لدى  �لإ�صر�ئيليني  �لأ�صرى  ل�صتعادة 

حركة حما�س يف قطاع غزة

هذ�  �إن  �لعرية،  ك��ان  �إذ�ع��ة  وقالت 

�مل��وق��ف ج���اء رد� ع��ل��ى �إع����الن �جل��ن��اح 

�ل��ع�����ص��ك��ري حل���م���ا����س يف ق���ط���اع غ���زة، 

م�����ص��اء �أم�������س ع���ن ت���ده���ور ح��ال��ة �أح���د 

لديه �ملحتجزين  �لإ�صر�ئيليني 

ون��ق��ل��ت �ل���ق���ن���اة ع���ن م�����ص��در �أم��ن��ي 

للجهات  علم  ل  �إن��ه  قوله،  �إ�صر�ئيلي، 

�مل��ع��ن��ي��ة يف �ل���دول���ة، ح���ول ت��غ��ر ط���ر�أ 

ع���ل���ى �حل�����ال�����ة �ل�������ص���ح���ي���ة ل���الأ����ص���رى 

�لإ�صر�ئيليني

�مل��ح��ل��ل��ني  ب��ع�����س  �أن  �إىل  و�أ������ص�����ارت 

يعتقدون  �لإ�صر�ئيليني،  �لع�صكريني 

ي��ن��ط��وي على  ق���د  ح��م��ا���س  �إع�����الن  �أن 

لل�صغط  وو���ص��ي��ل��ة  �ل��ن��ف�����ص��ي��ة  �حل����رب 

ت�صغطا  لكي  �ملحتجزين،  عائلتي  على 

على  حلملها  �حلكومة  على  بدورهما 

ت���ق���دمي ت���ن���ازلت يف �مل���ف���او����ص���ات غر 

�ملبا�صرة �جلارية ب�صاأن �ملحتجزين

ميكور  �صحيفة  ذك��رت  جهتها،  م��ن 

�لقلق  م��ن  حالة  �أن  �ل��ع��ري��ة،  ري�صون 

�لإ�صر�ئيليني  �لأ���ص��رى  عائالت  ت�صود 

بعد �إعالن حما�س

�ل��ع��ائ��الت  �أن  �ل�صحيفة  و�أ���ص��اف��ت 

وج��ه��ت �ن��ت��ق��اد�ت ل�����ص��ل��وك �حل��ك��وم��ة، 

�ل��ت��ي مل ت��ت��و����ص��ل م��ع��ه��م م��ن��ذ ف��رة 

�إل  ب��اخل��ر  يعلمو�  مل  و�أن��ه��م  طويلة، 

من و�صائل �لإعالم

�أب��ر�  �لأ���ص��ر  و�ل��دة �جلندي  وقالت 

يتحدث  مل  �إن��ه  لل�صحيفة،  منغي�صتو، 

م�صرة   ، طويلة  ف��رة  منذ  معي  �أح��د 

ب��ني  ت����ام����ة  ق��ط��ي��ع��ة  ه����ن����اك   �أن  �إىل 

�حلكومية  �لأن�صطة  ومن�صق  �لعائالت 

و�ملفقودين لالأ�صرى 

و�أ���ص��اف��ت ه��ن��اك �إح��ب��اط ك��ب��ر بني 

علمنا  �أن  بعد  �لأ�صرى،  عائالت  �أف��ر�د 

لي�صت  لل��صرى   تبادل  �صفقة  عقد  �أن 

�ل���ذي  �ل���ع���ايل  �ل�����ص��ع��ر  ب�����ص��ب��ب  و�ردة، 

حما�س تطلبه 

وك�������ان رئ���ي�������س �مل���ك���ت���ب �ل�����ص��ي��ا���ص��ي 

�أكد يف  �إ�صماعيل هنية،  حلركة حما�س 

�صهر،  نحو  قبل  �صحفية  ت�صريحات 

كانت  �إذ�  �إل  �صفقة  �أي  ت��ت��م  ل��ن  �أن���ه 

�صعبنا وتر�صي  م�صرفة 

�إذ�  ���ص��ت��زي��د  �ل��غ��ل��ة  �أن  م���ن  وح�����ذر 

على  م�صدد�  تعنته،  �لح��ت��الل  و����ص��ل 

�أ�صرى �صفقة وفاء  �لإفر�ج عن كل  �أن 

�لأح�������ر�ر ه���و ����ص���رط �أ���ص��ا���ص��ي لإمت����ام 

�صفقة  �أج��ري��ن��ا  ح���ال  ويف  ���ص��ف��ق��ة،  �أي 

ل  لكي  �ل�صمانات  كل  �صناأخذ  جديدة 

فرج عنهم
حُ
يكرر �لحتالل �عتقال من �أ

ك��م��ا �أ����ص���درت ح��رك��ة ح��م��ا���س ب��ي��اًن��ا 

 16 �ل�  �لذكرى  يف  �ملا�صي،  �ل�صبت  يوم 

�أن  فيه  �أك��دت   ، �ملتبّدد  �لوهم  لعملية  

�أب��دع��ت  �ل��ت��ي  �لفل�صطينية  �مل��ق��اوم��ة 

�إجن���از �صفقة وف���اء �لأح����ر�ر ق��ادرة  يف 

�ليوم، وهي قاب�صة على زناد �ملقاومة، 

�أن تفر�س �صفقة �أحر�ٍر جديدة

���ص��ي��ا���ص��ي��ان على  و�أج����م����ع م���ل���الن 

تدهور  ع��ن  �لق�صام  كتائب  �إع���الن  �أن 

�ل����و�����ص����ع �ل�������ص���ح���ي لأح��������د �جل����ن����ود 

�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ل��دي��ه��ا يف ه���ذ� �ل��وق��ت 

على  �ل�صغط  ظ��ل  يف  ي��اأت��ي  بالتحديد 

عو�ئل  قبل  من  �لإ�صر�ئيلية  �حلكومة 

�جلنود لديها، لتحريك ملف �ل�صرى 

�لتعنت  ظل  يف  للتبادل  �صفقة  و�مت��ام 

�لإ�صر�ئيلي يف هذ� �مللف

و�أك�������د �مل���ح���ل���ل �ل�������ص���ي���ا����ص���ي، ط���الل 

ع���وك���ل، �أن ه���ذ� �ل��ت��وق��ي��ت ل���ه ع��الق��ة 

�لإ�صر�ئيلي،  �ل�صيا�صي  �لنظام  ب��اأزم��ة 

�رب��اك و�صر�ع بني  يف ظل وجود حالة 

�مل��ع��ار���ص��ة و�حل���ك���وم���ة و�ل����ذه����اب �ىل 

ر�صالة  �إن  وق���ال   ، خ��ام�����ص��ة  �ن��ت��خ��اب��ات 

ل��ذوي  حتري�صي  ط��اب��ع  ذ�ت  �مل��ق��اوم��ة 

�لأ����ص���رى �مل��ح��ت��ج��زي��ن ل���دى �مل��ق��اوم��ة 

ل��ل��ت��ح��رك يف م�����ص��ت��وى �أو�����ص����ع ورف����ع 

���ص��وت��ه��ا جت�����اه �حل���ك���وم���ة م��ط��ال��ب��ني 

مبعرفة �ملزيد عن �أو�صاع �أبنائهم

�أر���ص��ل��ه��ا  �يل  �ل��ر���ص��ال��ة  �أن  و�أ����ص���اف 

على  حت��ت��وي  ول  غام�صة  ع��ب��ي��دة  �أب���و 

�ل��و���ص��ع �ل�صحي  ك��اف��ي��ة ع��ن  م��ع��ل��م��ات 

ي�صدر  عندما  ولكن  هو  ومن  لالأ�صر 

تعبر�ً �أن حالة �أحد �لأ�صرى متدهورة 

�أهايل �لأ�صرى �صيتحركون  فاإن جميع 

وذلك لكون هويته غر معروفة حتى 

من  �أن�����ه  ت��ع��ن��ي  ت���ده���ور  وك��ل��م��ة  �لآن، 

زي��ادة  يف  �ل��وف��اة  �إىل  ت���وؤدي  �أن  �ملمكن 

حلدة �لرباك يف �ل�صارع �لإ�صر�ئيلي

عبيدة  �أب����و  ر���ص��ال��ة  �أن  ع��ل��ى  و���ص��دد 

خ���ط���وة ذك���ي���ة م����ن �مل����ق����اوم����ة يف ظ��ل 

�ل�صرى  ملف  يف  �لإ�صر�ئيلي  �لتباطوؤ 

�صفقة  �ىل  �ل��ت��و���ص��ل  ع���ن  و�لم���ت���ن���اع 

�لإ�صر�ئيليني  �لأ���ص��رى  ع��ن  ل��الإف��ر�ج 

ل  مبيًنا   ، فل�صطينيني  �أ���ص��ري  مقابل 

ي��وج��د ر���ص��ا م��ن �ل�����ص��ارع �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 

�أد�ء  على  �ل�صرى  عائالت  وبالتحديد 

�ل��ذي �صيرك  �لأم��ر  �حلكومة يف هذ� 

يف  �حل���ادة  �لتناق�صات  م��ن  كجزء  �أث��ر 

�لإ�صر�ئيلي �ملجتمع 

�ل�صا�صة  ف��ع��ل  ردود  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 

تقليل  �ط����ار  يف  ت���اأت���ي  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 

�صدر  �ل��ذي  �لت�صريح  �أهمية  م�صتوى 

و�لتخفيف من حدة فعل ذوي �جلنود 

�لإ�صر�ئيليني

ر�مي  �ل�صيا�صي،  �ملحلل  ق��ال  ب��دوره 

�أب��و زب��ي��دة: ياأتي ه��ذ� �لإع��الن يف ظل 

مم��اط��ل��ة �لح��ت��الل �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي منذ 

���ص��ن��و�ت يف م��ل��ف �لأ����ص���رى �مل��وج��ودي��ن 

�لقيادة  �ع��ر�ف  وع��دم  �ملقاومة  ل��دى 

�لح��ت��الل  ل��دى  و�لأم��ن��ي��ة  �لع�صكرية 

ب��وج��ود �أ����ص���رى �أح���ي���اء خ��ا���ص��ة �ل��ذي��ن 

�صرو� يف معركة )�لع�صف �ملاأكول(
حُ
�أ

يعتر  ل��ه:  ت�صريحات  يف  و�أ���ص��اف، 

ورقة  �لوقت  ه��ذ�  يف  �ملقاومة  ت�صريح 

���ص��غ��ط ع��ل��ى �حل��ك��وم��ة �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�ملقاومة  ل��دى  �لأ���ص��رى  وذوي �جل��ن��ود 

�لتي  �جلمود  حالة  �أم��ام  �ملجال  وفتح 

ي��ب��ث��ه��ا �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ون ل�����دى �أه�����ايل 

�مل��ق��اوم��ة  �أن  ، م�����ص��دًد� ع��ل��ى  �لأ����ص���رى 

�لفرة  ب��ني  �لغمو�س  تفكيك  حت��اول 

�ل�صا�صة  ك��ذب  م��دى  وب��ي��ان  و�لأخ����رى 

�ل����ص���رى  ه������وؤلء  �أن  �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ني 

�أي  �مل��ع��ارك ول يوجد  �أم��و�ت قتلو� يف 

�جل  �أ�صر على قيد �حلياة وذلك من 

�ل�����ص��غ��ط ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 

لتحريك ملف �لأ�صرى

�حل���ال���ة  ت����ده����ور  �إع�������الن  �أن  وب�����ني 

�ل�صحية لأي من �لأ�صرى له تد�عيات 

و�صيخلط  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�����ص��ارع  ع��ل��ى 

�لأور�ق بني �لأحز�ب �لإ�صر�ئيلية لأنه 

لل�صيا�صيني  �إعالمية  ف�صيحة  يعتر 

�لإ�صر�ئيليني

ت�����ص��ري��ح  �أن  زب����ي����دة  �أب������و  و�ع����ت����ر 

�مل����ق����اوم����ة ي��ح��م��ل ر����ص���ال���ة ل���الأ����ص���رى 

�لح��ت��الل  ���ص��ج��ون  يف  �لفل�صطينيني 

�أجل حتقيق  مناعتهم من  قوة  لتعزيز 

م��ط��ال��ب��ه��م خ��ا���ص��ة يف ظ���ل �خل��ط��و�ت 

�لأ���ص��رى  يخو�صها  �ل��ت��ي  �لت�صعيدية 

�لت�صريع  �ج��ل  م��ن  �لو�صطاء  وحت��رك 

�ملقاومة  ب��ني  ج��دي��دة  ت��ب��ادل  يف عملية 

�لإ�صر�ئيلي و�لحتالل 

وك����ان����ت ك���ت���ائ���ب �ل���ق�������ص���ام �أع���ل���ن���ت 

جندًيا  �أ���ص��ره��ا   2014 يوليو   20 م�صاء 

خالل  �أرون  ���ص��اوؤول  يدعى  �إ�صر�ئيلًيا 

ع��م��ل��ي��ة ����ص���رق ح���ي �ل�����ص��ج��اع��ي��ة ���ص��رق 

�إبان �لعدو�ن �لري؛ لكن  مدينة غزة 

جي�س �لحتالل �أعلن عن مقتله

نف�س  م��ن  �أغ�صط�س  م��ن  �لأول  ويف 

�ل���ع���ام، �أع���ل���ن ج��ي�����س �لح���ت���الل فقد 

هد�ر جولدن  يدعى  ب�صابط  �لت�صال 

يف رف�����ح ج���ن���وب���ي �ل����ق����ط����اع، و�أع���ل���ن���ت 

�لت�����ص��ال  ف��ق��دت  �أن��ه��ا  �ل��ق�����ص��ام حينها 

مب��ج��م��وع��ت��ه��ا �ل��ت��ي �أ���ص��رت��ه يف �مل��ك��ان، 

�ل�صابط  ومقتل  ��صت�صهادها  ورجّحت 

�لإ�صر�ئيلي

�ل��رق��اب��ة  �صمحت   2015 ي��ول��ي��و  ويف 

�لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ب���ن�������ص���ر ن����ب����اأ �خ���ت���ف���اء 

ذوي  من  منغ�صتو  �أبر�هام  �لإ�صر�ئيلي 

�لأ�صول �لأثيوبية بقطاع غزة قبل 10 

�أ�صهر )�صبتمر 2014( بعد ت�صلله من 

كما  �ل��ق��ط��اع،  �صمايل  �لأم��ن��ي  �ل�صياج 

�أن  عن  غربية  �صحفية  م�صادر  �أف��ادت 

غربيني  و�صطاء  عر  �صاألت  �إ�صر�ئيل 

�أثاره  �ختفت  يهودي  غر  �صخ�س  عن 

�ل��ف��رة، وهو  على ح��دود غ��زة يف تلك 

ت��ت��ع��اط م��ع��ه حما�س  �ل���ذي مل  �لأم����ر 

مطلًقا

�أربعة  �صور  �لق�صام  كتائب  وعر�صت 

�آرون  �صاوؤول  وه��م:  �إ�صر�ئيليني  جنود 

�أب��ار�ه��ام منغ�صتو و  و  و ه��اد�ر جولدن 

�لك�صف  ر�ف�صة   ، �ل�صيد  ب��دوي  ها�صم 

عن �أية تفا�صيل تتعلق بهم دون ثمن

جي�س  وزي���ر  ق���ال   ،2018 ي��ن��اي��ر  ويف 

�لح�����ت�����الل �لإ�����ص����ر�ئ����ي����ل����ي �أف���ي���غ���دور 

ك���ان  �إذ�  ي����ع����رف  ل  �إن��������ه  ل����ي����رم����ان 

�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ون �مل��ح��ت��ج��زون يف ق��ط��اع 

غزة �أحياء �أم �أمو�ت

وكانت تلك �ملرة �لأوىل �لتي يعرف 

�إ�صر�ئيلي رفيع باإمكانية  فيها م�صوؤول 

وج���ود �أ����ص���رى ع��ل��ى ق��ي��د �حل��ي��اة ل��دى 

ل�صنو�ت  �إ���ص��ر�ر  بعد  غ��زة،  يف  �ملقاومة 

على �أنهم جثث

وك�������ص���ف �مل��ن�����ص��ق �ل�������ص���اب���ق ل�����ص��ئ��ون 

ج��ي�����س  يف  و�مل�����ف�����ق�����ودي�����ن  �لأ��������ص�������رى 

عن  �صهر  نحو  قبل  �لنقاب،  �لحتالل 

�أ�صباب  ح��ول  وه��ام��ة  ج��دي��دة  تفا�صيل 

ت���ع���ر م���ف���او����ص���ات �����ص���ت���ع���ادة �جل���ن���ود 

و�لإ�صر�ئيليني �لأ�صرى يف �لقطاع

�لحتياط  �صابط  ل�صان  على  وج��اء 

من�صق  م��ن�����ص��ب  ���ص��غ��ل  �ل���ذي  ك��ال��و  �آيف 

�����ص����ئ����ون �لأ��������ص�������رى و�مل�����ف�����ق�����ودي�����ن يف 

�حلكومة  �أن  ���ص��ن��و�ت،   5 ق��ب��ل  �جل��ي�����س 

�لأ�صرى  عائالت  خدعت  �ل�صر�ئيلية 

��صتعادتهم  ق�صية  يف  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 

�أي  ف��ي��ه  ت��ب��ل��ور  �ل�����ذي مل  �ل���وق���ت  يف 

بهذ� �خل�صو�س ��صر�تيجية 

ت���وج���د  ب�����اأن�����ه ل  ك�����ال�����و  و�أ��������ص�������اف 

�����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة و�����ص���ح���ة ل��ل��ح��ك��وم��ة 

�ل���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة جت����اه م��ل��ف �لأ�����ص����رى، 

بالتخلي  �لإ�صر�ئيلية  �حلكومة  متهماً 

ع���ن ج��م��ي��ع �ل���ت���ز�م���ات���ه���ا وو�ج���ب���ات���ه���ا 

عيون  يف  �لرماد  وذر  �خل�صو�س  بهذ� 

عائالت �لأ�صرى

و�أ������ص�����اف ح���م���ا����س ت��ن��ظ��ي��م ���ص��ع��ب 

ج���د�ً، حتى �أن���ه �أ���ص��ع��ب م��ن ح��زب �هلل 

م�صروع  قلب  يف  �لأ���ص��رى  م�صاألة  لأن 

حما�س ول ميكن تغير ذلك، وبالتايل 

متنا�صبة  غر  طلبات  تطلب  فاحلركة 

و�مل�����ص��ت��ن��دة �إىل �جن��از�ت��ه��ا �ل��ك��ب��رة يف 

غر  ت��وق��ع��ات  وه���ذه  ���ص��ال��ي��ط،  �صفقة 

م�صتعدة  غر  و�إ�صر�ئيل  �لبتة  و�قعية 

لدفع هكذ� ثمن

 فضيحة على الهواء..ماكرون ينقل 
ل بايدن خبرا مزعجا عن إمدادات 
النفط من اإلمارات و السعودية

االنباط-وكاالت

 �أبلغ �لرئي�س �لفرن�صي �إميانويل 

م����اك����رون ن���ظ���ره �لأم���ري���ك���ي ج��و 

بايدن خالل قمة جمموعة �ل�صبع 

غر  م��ن  و�ل�صعودية  �لإم���ار�ت  �أن 

ت��ت��م��ك��ن��ا م���ن م�����ص��اع��دة  �أن  �مل���رج���ح 

�لغرب على زيادة �إنتاج �لنفط

وحل��������ق م�������اك�������رون ب���ال���رئ���ي�������س 

�لأمريكي جو بايدن خالل تنقلهما 

�ل�صبع  جمموعة  قمة  هام�س  على 

من  �لفرة  يف  �أملانيا  تر�أ�صها  �لتي 

26 �إىل 28 يونيو يف بافاريا ليقول 

�ع���ذرين.. هذ�  �نتظر يا ج��و!  ل��ه: 

م�����ص��ت�����ص��ارك �أل���ي�������س ك���ذل���ك؟ )يف 

�إ�صارة �إىل جيك �صوليفان م�صت�صار 

�لمن �لقومي �لأمريكي(

ماكرون موجها حديثه  و�أ�صاف 

ل���ب���اي���دن :” �أري�������د �حل����دي����ث ع��ن 

ط��ل��ب زي�����ادة �إن���ت���اج �ل��ن��ف��ط.. لقد 

�لإم���ار�ت  رئي�س  م��ع  للتو  حت��دث��ت 

�صيئني:  يل  فقال  �ملتحدة  �لعربية 

ح�����دود  يف  �لآن  ن���ح���ن   - �لأول 

�لنفط،  لإن��ت��اج  �لق�صوى  ق��در�ت��ن��ا 

�ل�صعوديون  وثانيا  زعمه،  ما  ه��ذ� 

�لنفط  �إنتاج  زي��ادة  رمبا  باإمكانهم 

�ليوم  يف  برميل  �أل��ف   150 ب��ح��دود 

�أكر قليال، من �لآن وحتى  ورمبا 

6 �أ�صهر،

م��اذ�  و�أخ���ر�   : م��اك��رون  ت�صاءل 

للنفط  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ن��ف��ع��ل  �أن  ع��ل��ي��ن��ا 

�لرو�صيني؟ و�لغاز 

وك����ان �إي���ف���ان �إي����الن����د، �ل��ب��اح��ث 

�ل����ب����ارز يف م��ع��ه��د �إن���دب���ن���دن���ت ق��د 

نا�صيونال  ل�صحيفة  مقالة  يف  ذكر 

�مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  �أن  �إن���ر����ص���ت، 

من  لل�صعودية  لالن�صياع  م�صتعدة 

�أج���ل خ��ف�����س �أ���ص��ع��ار �ل��ن��ف��ط، لكن 

�إل  يعني  ل  لبايدن  بالن�صبة  ه��ذ� 

�إذلل ل معنى له

استدرجت  ليتوانيا  أمريكية:  مجلة   
إلى فخ في كالينينغراد الناتو 

االنباط-وكاالت

يف  �أ�صفورد  �إمي��ا  �خلبرة  ذك��رت 

بولي�صي  ف��وري��ن  م��ع جم��ل��ة  ح���و�ر 

�أن ليتو�نيا ��صتدرجت حلف �صمال 

ف����خ، مب�����ص��ي��ه��ا يف  �إىل  �لأط���ل�������ص���ي 

ب�صاأن  رو�صيا  مع  �لعالقات  توتر 

قيود �لعبور �إىل كالينينغر�د

وق���ال���ت �آ����ص���ف���ورد ب��ه��ذ� �ل�����ص��اأن: 

هل  نف�صه،  يطرح  �لذي  “�ل�صوؤ�ل 
حلفائهم  م��ع  �لليتو�نيون  ت�����ص��اور 

�لوليات  مع  �أو  �لغربية  �أوروب��ا  يف 

�مل��ت��ح��دة ق��ب��ل �ت��خ��اذ ه���ذ� �خل��ي��ار؟ 

متملة  ح��ال��ة  ه���ذه  �أن  يل  ي��ب��دو 

حني  ف��خ،  �إىل  �لتحالف  ل�صتدر�ج 

يتمكن �أحد �أع�صاء �لحتاد وهو يف 

من  �صعفا،  و�لأك���ر  �أ�صغر  �ل��ع��ادة 

��صتدر�ج حليفه �إىل �صر�ع ل يلبي 

م�صاحله”

�أن  �إىل  �خل�����ب�����رة  و�أ���������ص��������ارت 

�ل�������ص���ي���ا����ص���ة �ل���ل���ي���ت���و�ن���ي���ة ت��ظ��ه��ر 

�إف�����ص��اد  �إىل  مت��ي��ل  ف��ي��ل��ن��ي��و���س  �أن 

بكثر  �أك��ر  مو�صكو  مع  �لعالقات 

�أو  �أملانيا  �أو  من �صركائها يف فرن�صا 

�ملتحدة �لوليات 

�أ�صفها  عن  �آ�صفورد  �أع��رب��ت  كما 

�لو�صع �حلايل حول �جليب  حيال 

م�صرة  كالينينغر�د،  يف  �ل��رو���ص��ي 

ط���ورت  �أن  ���ص��ب��ق  �مل��ن��ط��ق��ة  �أن  �إىل 

عالقات ن�صطة مع جر�نها

وك�����ان�����ت �ل�������ص���ك���ك �حل����دي����دي����ة 

�ل��ل��ي��ت��و�ن��ي��ة ق���د �أخ���ط���رت يف وق��ت 

�����ص����اب����ق خ�����ط�����وط ����ص���ك���ك ح���دي���د 

ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��ر�د ب���اإن���ه���اء ع���ب���ور ع��دد 

م���ن �ل�����ص��ل��ع �خل��ا���ص��ع��ة ل��ع��ق��وب��ات 

�لحت���اد �لأوروب����ي �ع��ت��ب��ار� م��ن 18 

�لأوروب���ي  وت��وق��ف �لحت���اد  يونيو. 

�مل�صجلة  ل��ل�����ص��اح��ن��ات  �ل�����ص��م��اح  ع��ن 

�ل����دول  �إىل  ب���ال���دخ���ول  رو���ص��ي��ا  يف 

�لأوروب���ي���ة يف ب��د�ي��ة �أب���ري���ل. وم��ع 

�لب�صائع  ع��ب��ور  ��صتثناء  مت  ذل��ك، 

�لآن  ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��ر�د.  م��ن��ط��ق��ة  �إىل 

ي�������ص���ري �حل����ظ����ر �ل�������ذي �أع���ل���ن���ت���ه 

ليتو�نيا على عبور جميع �لب�صائع 

�خل����ا�����ص����ع����ة ل����ع����ق����وب����ات �لحت�������اد 

�لأوروبي

 هل نجح أبو عبيدة في حربه النفسية مع إسرائيل؟.. 

10 دونمات   مستوطنون يستولون على 
من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم

االنباط-وكاالت

������ص����ت����وىل م�������ص���ت���وط���ن���ون �ل����ي����وم 

م��ن  10 دومن���������ات،  ع���ل���ى  �ل����ث����الث����اء، 

�أر��صي بلدة �خل�صر جنوب بيت حلم

و�أف������������ادت م���������ص����ادر م���ل���ي���ة ب�����اأن 

��صتولو�  �مل�صتوطنني  م��ن  جمموعة 

“�مل�صروع”  منطقة  يف  �أر�������سٍ  ع��ل��ى 

مل�صتوطنتي  م��اذي��ة  �ل��ب��ل��دة،  ج��ن��وب 

ميميدين”  و”�م  �فر�ت”   “
�أر��صي �ملو�طنني �جلاثمتني على 

�صرعو�  �مل�صتوطنني  �أن  و�أ���ص��اف��ت 

ب�����زر�ع�����ة �لأر����������س مب��خ��ت��ل��ف �أن�������و�ع 

على  بال�صتيالء  ي��ه��دد  م��ا  �لأ���ص��ت��ال، 

ب��اق��ي �مل�����ص��اح��ة �لأخ����رى �ل��ب��ال��غ��ة 40 

دومنا

تغريدة صغيرة قلبت إسرائيل ووضعت قادتها أمام نار 
االنتقادات وحركت الملف األخطر 

 عائلة األسير أبو حميد: وضعه الصحي 
الكيميائي العالج  حرج ولم يتجاوب مع 

االنباط-وكاالت

�أك�����دت ع��ائ��ل��ة �لأ����ص���ر �مل��ري�����س 

ب��ال�����ص��رط��ان ن��ا���ص��ر �أب���و ح��م��ي��د، �أّن 

حرجة،  لنجلهم  �ل�صحية  �حل��ال��ة 

وذلك بعد خ�صوعه لثالث جل�صات 

مع  وع��دم جت��اوب��ه  كيميائي  ع��الج 

�لعالج

�أب����و ح��م��ي��د �صقيق  ن��اج��ي  وق����ال 

م�صدر  �صبكة  ل���  �مل��ري�����س  �لأ���ص��ر 

�لإخ����ب����اري����ة ، ن���ا����ص���ر ي���ع���اين م��ن 

�أوج������اع ح����ادة يف �جل��ه��ة �ل��ي�����ص��رى 

م�����ن ������ص�����دره، ك���م���ا ي�������ص���ت���ك���ي م��ن 

�ل�صديد، وعدم قدرته على  �لهز�ل 

�أنبوبة  وت��الزم��ه  و�لتنف�س،  �مل�صي 

�لأوك�صجني ب�صكل د�ئم

�إىل  خ�صع  نا�صر  �أّن  �إىل  و�أ���ص��ار 

ث���الث���ة ج��ل�����ص��ات ع����الج ك��ي��م��ي��ائ��ي، 

وقرر �لأطباء �مل�صرفني على حالته 

 10 بعد  ر�ب��ع��ة  جلل�صة  يخ�صع  �أّن 

�أيام

و�أ������ص�����اف �أّن����ه����م ع���ل���ى ت��و����ص��ل 

د�ئ�����م م���ع ه��ي��ئ��ة ����ص���وؤون �لأ����ص���رى 

و�مل����ح����رري����ن، و�ل���ل���ج���ن���ة �ل���دول���ي���ة 

على  ل��الط��الع  �لأح��م��ر،  لل�صليب 

�صقيقه و�صع  تفا�صيل 

وطالب �صقيق �لأ�صر نا�صر �أبو 

بال�صغط  �ل���دويل  �ملجتمع  حميد 

ع����ل����ى �لح������ت������الل �لإ�����ص����ر�ئ����ي����ل����ي 

ليعي�س بني  ن��ا���ص��ر؛  ع��ن  ل��الإف��ر�ج 

و�صعه  تدهور  ظل  يف  �أ�صرته  كنف 

�ل�صحي

حميد  �أب��و  �لأ���ص��ر  �أن  �إىل  �صار  يحُ

)49 ع���ام���اً(، م��ن خم��ي��م �لأم��ع��ري 

عام  منذ  معتقل  �هلل،  ر�م  مبدينة 

�صبعة  ب��ال�����ص��ج��ن  وم���ك���وم   2002

م��وؤب��د�ت و50 ع��اًم��ا، وه��و م��ن بني 

خ��م�����ص��ة �أ����ص���ق���اء ي���و�ج���ه���ون ح��ك��ًم��ا 

بال�صجن مدى �حلياة

وت��ع��ر���س م��ن��زل ع��ائ��ل��ة �لأ���ص��ر 

�أب������و ح��م��ي��د ل���ل���ه���دم ع�����دة م�����ر�ت، 

��رم��ت  2019، وححُ ع���ام  �آخ���ره���ا  ك���ان 

و�ل��دت��ه��م م��ن زي��ارت��ه��م ل�����ص��ن��و�ت، 

وت�������ويف و�ل�����ده�����م خ������الل ����ص���ن���و�ت 

�عتقالهم

وي�������ب�������ل�������غ ع��������������دد �لأ�����������ص����������رى 

�صجون  يف  �ملر�صى  �لفل�صطينيني 

 4 ب��ي��ن��ه��م  �أ�����ص����ر،   600 �لح����ت����الل 

م�����ص��اب��ون ب��ال�����ّص��رط��ان، ع��ل��ًم��ا �أن 

�إج���م���ايل ع���دد �لأ����ص���رى ب��ل��غ ح��ّت��ى 

)يناير(  �لثاين  كانون  �صهر  نهاية 

�ملا�صي، 4500 �أ�صر



الأربعاء 29/ 6 /  2022

الـريـا�ضي
 11

فرناندو  االرجنتيني 
يقود منتخبنا للطائرة 

االنباط – عامن 

تعاقد الحت��اد الأردين للكرة الطائرة  مع 

ليعمل  ب��وري��رو،  فرناندو  الأرجنتيني  امل���درب 

م��دي��را ف��ن��ي��اة وي��ن��ت��ظ��ر اأن ي�����ص��ل امل�����درب اإىل 

الحت��اد  ا�صتكمل  اأن  بعد  املقبل،  ال�صبت  عمان 

كافة الإج��راءات املتعلقة بالتعاقد معه، وذلك 

ب��دع��م م���ن الحت�����اد ال�����دويل. وي��ح��م��ل امل��دي��ر 

الفني اجلديد للمنتخبات الأردنية الأرجنتيني 

لعبا  ب��داأه��ا  وا�صعة  ريا�صية  ���ص��رة  ف��رن��ان��دو 

يف  لعب  ث��م  الأرجنتينية  الأن��دي��ة  �صفوف  يف 

بطولت  يف  ومثلها  ب���اده  منتخبات  �صفوف 

اإىل  يتجه  اأن  قبل  الأوملبية  وال����دورات  العامل 

واأ�صرف  اللعب.  اعتزاله  بعد  التدريب  جم��ال 

ب���وري���رو ك��م��درب ع��ل��ى ت��دري��ب��ات ال��ع��دي��د من 

الفرق الأرجنتينية واأبرزها ريفر بليت وحقق 

معها العديد من الإجن���ازات، كما اأ�صرف على 

تدريبات فريقي ال�صمال وال�صرطة القطريني 

وحاز معهما على عدة القاب. ويعترب فرناندو 

)54( ع��ام��ا م��ن امل��درب��ني امل��ع��روف��ني يف الكرة 

ب��خ��ربات وا���ص��ع��ة يف جمال  ال��ط��ائ��رة، ويتمتع 

التدريب.

سلة لبنان تستعد لمواجهة منتخبنا الوطني 

االنباط – عامن 

ي��وا���ص��ل م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان ل���ك���رة ال�����ص��ل��ة، 

يف  وال�صعودية،  الأردن  ملباراتي  ا�صتعداداته 

ت�صفيات املجموعة الآ�صيوية الثالثة املوؤهلة 

بني  �صتقام  التي  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل 

�صبتمرب/اأيلول  و10  اأغ�����ص��ط�����س/اآب   25
م���ن ال���ع���ام امل��ق��ب��ل يف ال���ي���اب���ان وال��ف��ي��ل��ي��ب��ني 

لثاث  م�صرتكة  ا�صت�صافة  يف  واإندوني�صيا 

البطولة. ويوا�صل  تاريخ  دول لأول مرة يف 

ومبواكبة  املكثفة  تدريباته  لبنان  منتخب 

على  للعبة  اللبناين  الحت���اد  م��ن  ميدانية 

م��ك��اي��ل  ذوق  نوفل يف  ن��ه��اد  جم��ّم��ع  م��ل��ع��ب 

اجلمعة  يومي  املواجهتني  �صيحت�صن  الذي 

والإثنني املقبلني. ويف هذا الإطار، تتوا�صل 

امللعب  اإىل  ال���دخ���ول  ب��ط��اق��ات  ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ة 

كبرة  ن�صبة  بيعت  حيث  املباراتني  حل�صور 

لبنان  ب��ني  اللقاء  الآن.   حتى  التذاكر  م��ن 

خال العام  بينهما  الثالث  �صيكون  والأردن 

امل��ن��ت��خ��ب��ان يف ف��رباي��ر/ اإذ ال��ت��ق��ى  اجل����اري، 

���ص��ب��اط امل���ا����ص���ي، يف ب��ط��ول��ة ال���ع���رب ال��ت��ي 

لبنان  الإماراتية، وفاز  دبي  جرت يف مدينة 

حل�صد اللقب  ط���ري���ق���ه  يف   )64-52(

اأي���ام  ال��ع��رب��ي لأول م���رة يف ت��اري��خ��ه. وب��ع��د 

تواجه املنتخبان يف العا�صمة الأردنية عّمان 

كاأ�س  ت�صفيات  م��ن  الثانية”  “النافذة  يف 

ويتقا�صم   .)74-63( الأردن  وفاز  العامل، 

 7 ب� الأردن ولبنان �صدارة املجموعة الثالثة 

النقاط،  بفارق  ل��اأردن  اأف�صلية  مع  نقاط 

ال��ث��ال��ث  ال�صعودية املركز  حت���ت���ل  ب��ي��ن��م��ا 

الرابع  املركز  نقاط واإندوني�صيا   6 بر�صيد 

4 نقاط. ب�

اتحاد البريدج يوسع خطة نشاطاته 
االنباط – عامن 

اأك������دت ام����ني ���ص��ر احت�����اد ال���ربي���دج  

الإحتاد  اأن  اأبو جابر؛  املهند�صة عائدة 

ل���دي���ه خ���ط���ة ط���م���وح���ة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى 

ت��و���ص��ي��ع ق���اع���دة ال��ل��ع��ب��ة؛ ع���رب اق��ام��ة 

التابعة  الندية  بالتعاون مع  الدورات 

الربيدج  جمعية  ن��ادي  مثل  لاإحتاد؛ 

الأردن�����ي�����ة وال�����ن�����ادي الأرث���وذك�������ص���ي؛ 

وغرها. واأ�صارت اأبو جابر؛ اأن الحتاد 

مع  بالتعاون  تدريبية  دورة  بعقد  ب��داأ 

مب�صاركة  الأردن���ي���ة  ال��ربي��دج  جمعية 

ج��ي��دة م��ن ع��ن��ا���ص��ر ���ص��اب��ة وب��اإ���ص��راف 

ال�صيد  الحت����اد  ادارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و 

ع��ب��د اهلل ال��ع��ج��ل��وين. واأ���ص��اف��ت ب��ان��ه 

بعد اخلروج من جائحة كورونا يعمل 

الاعبني  ت�صجيع  على  دائبا  الحت��اد 

ع��ل��ى ال���ع���ودة اىل ال��ل��ع��ب وال��ت��ن��اف�����س 

وحتفيز الأندية على اقامة البطولت 

وال�������دورات. وك�����ص��ف��ت اأب����و ج��اب��ر؛ اأن��ه 

حتت  لاأندية  بطولة  اول  تنظيم  مت 

م�صمى ‘كاأ�س الردن لندية الربيدج؛ 

و���ص��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة اق��ب��ال ج��ي��دا على 

فيها  وفاز  الأندية؛  قبل  من  امل�صاركة 

ن������ادي امل���ل���ك ح�������ص���ني. وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د 

حكم  لدينا  جابر؛  ابو  قالت  التحكيم 

مم��ي��ز؛ ح��ي��ث ح�����ص��ل ح��ك��م��ن��ا ال���دويل 

�صهادة دولية  العتوم موؤخرا على  رعد 

حيث  ك��ب��ر  اجن���از  وه���ذا  ؛  بالتحكيم 

من  ال��ع��دي��د  حتكيم  يف  اي�����ص��ا  ي�صاهم 

ال���ب���ط���ولت ال���دول���ي���ة. وت�����ص��ي��ف اب��و 

ال��ه��دف الأ���ص��ا���ص��ي ه��و تو�صيع  ج��اب��ر؛ 

العنا�صر  با�صتقطاب  ال��ل��ع��ب��ة  ق��اع��دة 

اللعبة  ال�����ص��اب��ة واي�����ص��ا رف���ع م�����ص��ت��وى 

حتت  اللعب  على  الاعبني  وت�صجيع 

ظ����روف ت��ن��اف�����ص��ي��ة؛ وذل����ك ل��ارت��ق��اء 

يف  جيدة  نتائج  لتحقيق  مب�صتوياتهم 

املقبلة.  والعاملية  الإقليمية  البطولت 

اب��وج��اب��ر الحت�����اد الردين  و���ص��ت��م��ث��ل 

للربيدج  ال����دويل  الحت����اد  م��وؤمت��ر  يف 

اآخر �صهر  والذي �صيعقد يف بولندا يف 

ال��ربي��دج  احت����اد  اأن  ي��ذك��ر   .٢٠٢٢ اآب 

ونائب  رئي�صا؛  الق�صو�س  رم��زي  ي�صم 

ال�صر  واأم��ني  ف��اخ��وري؛  اأم��ل  الرئي�س 

ع��ائ��دة اأب���و ج��اب��ر؛ واأم����ني ال�����ص��ن��دوق 

جوان  والأع�صاء  العجلوين؛  عبداهلل 

ه��ل�����ص��ا و���ص��ي��ل��ف��ي ���ص��ل��ك��ج��ي��ان وم����روان 

غامن؛ ومدير الحتاد رعد دروي�س.

سواريز في طريقه لتدريب االهلي 
القاهرة – وكاالت 

اأع����ل����ن ن������ادي ج���ي���ل ف��ي�����ص��ن��ت��ي ال���ربت���غ���ايل 

الثاثاء، رحيل مديره الفني ريكاردو �صواريز 

بيان  النادي الربتغايل يف  ب�صكل ر�صمي. وقال 

ر���ص��م��ي اإن����ه مت الت���ف���اق ع��ل��ى رح��ي��ل ري��ك��اردو 

بالعمل  ي�صيد  في�صنتي  جيل  اأن  كما  �صواريز، 

الح����رتايف ال���ذي ق��دم��ه امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ط��وال 

املدرب  ا�صم  اأن  اإىل  واأ�صار  الفريق.  مع  رحلته 

في�صنتي  جيل  واأعلن  النادي.  تاريخ  يف  �صيظل 

ريكاردو  للمدرب  امل��ع��اون  اجلهاز  رحيل  اأي�صا 

���ص��واري��ز، وه��م م��اوري�����ص��ي��و ف��از وراوؤول ف��اري��ا 

هذه  وتاأتي  جيماراي�س.  وبيدرو  لوبو  وباولو 

اخل���ط���وة م���ع اق������رتاب الأه����ل����ي امل�������ص���ري م��ن 

للجنوب  خلفا  ���ص��واري��ز،  ري��ك��اردو  م��ع  التعاقد 

رح���ل عن  ال���ذي  م��و���ص��ي��م��اين  بيت�صو  اأف��ري��ق��ي 

يح�صر  اأن  املنتظر  وم��ن  بالرتا�صي.  من�صبه 

يف  الأه��ل��ي  ق��ي��ادة  لتويل  القاهرة  اإىل  �صواريز 

القادمة. ال�صاعات  غ�صون 

الهالل بطاًل للدوري السعودي وهبوط االهلي  

 األنباط – عيل عويس

 توج فريق الهال ال�صعودي بلقب دوري 

كاأ�س المر حممد بن �صلمان للمحرتفني 

ع�صرة  والثامنة  التوايل  على  الثالثة  للمرة 

الفي�صلي  ن��ادي  على  ف��وزه  بعد  تاريخه  يف 

اخلتامية  اجلولة  مباراة  يف  لهدف  بهدفني 

الدويل  امللك فهد  اقيمت على ملعب  والتي 

دوري  اله��ل��ي  وودع   . ال��ري��ا���س  بالعا�صمة 

بتعادله  ت��اري��خ��ه  يف  م���رة  لأول  امل��ح��رتف��ني 

للفوز  يحتاج  وكان  ال�صباب  نادي  مع  �صلبيا 

البقاء  ي�صمن  لكي  املناف�صني  اح��د  وت��ع��ر 

الفوز  ه��ديف  و�صجل   . امل��ح��رتف��ني  دوري  يف 

ايغالو  اوديون  النيجري  املحرتف  للهال 

ف��ي��م��ا ���ص��ج��ل ه����دف ال��ف��ي�����ص��ل��ي ال���ربازي���ل���ي 

ك��اي�����ص��ون ف���ي���را واك���ت���ف���ى ن�����ادي الحت����اد 

امل���ن���اف�������س ال���رئ���ي�������ص���ي ل���ل���ه���ال ع���ل���ى ل��ق��ب 

الباطن  نادي  مع  ال�صلبي  بالتعادل  الدوري 

ب��ال��ل��ق��ب بعدما  ب��ال��ت��ت��وي��ج  ل��ي��ف��ق��د ف��ر���ص��ت��ة 

اق��رب  ع��ن  نقطة   16 ب��ف��ارق  مت�صدراً  ك��ان 

امل��ب��اراة  اه��ل��ي ج��دة  ن��ادي  اأوب����داأ   . مناف�صيه 

من  العديد  اه��در  ولكنه  الت�صجيل  حم��اوًل 

عدم  ال�صباب  خ�صمه  اب���دى  فيما  ال��ف��ر���س 

ال�صلبي  ب��ال��ت��ع��ادل  امل���ب���اراة  لتنتهي  ت��ه��اون��ه 

���ص��ل��ب��ا وف�������ص���ل  اله����ل����ي ب���ال���ب���ق���اء ب�����دوري 

ارك��ان  اح��د  اهلي ج��دة  ويعترب   . املحرتفني 

الربعة  الفرق  �صمن  وهو  ال�صعودية  الكرة 

كما  والن�صر  والحت��اد  الهال  بعد  الكربى 

تاأ�ص�س  ال�صعودية حيث  الفرق  اقدم  انه من 

1937 ول��دي��ه ال��ع��دي��د م��ن الل��ق��اب  ع���ام 

الفوز  ل��ه  �صبق  ال��ذي  الوحيد  الفريق  وه��و 

بثاثية يف مو�صم واحد عام 2016 عندما 

مت��ك��ن ج��م��ع ل��ق��ب��ي ال������دوري وك���اأ����س امل��ل��ك 

ال�صوبر. وكاأ�س 

مشاركة أردنية عربية في سباق الدرفت »تاندوم«
 االنباط – عامن 

قائمة  ال�صيارات  لريا�صة  الأردن��ي��ة  اأ���ص��درت 

“تاندوم” ال��ذي  ال���درف���ت  ���ص��ب��اق  امل�����ص��ارك��ني يف 

يقام للمرة الأوىل �صمن بطولة الأردن ل�صباقات 

مت�صابقا   45 م�صاركة  ال�صباق  وي�صهد  ال��درف��ت 

وقطر  وع��م��ان  وال���ع���راق  وفل�صطني  الأردن  م��ن 

ول��ي��ب��ي��ة وال�����ص��ع��ودي��ة وال��ب��اك�����ص��ت��ان والإم�������ارات  

يوم  م�صاء  الثامنة  ال�صاعة  عند  وتقام  و�صوريا. 

اخلمي�س اجلولتني التاأهيليتني يف �صاحة �صيانة 

رايل الأردن يف البحر امليت، و�صتنطلق النهائيات 

مب�صاركة  اجلمعة   ي���وم  م�����ص��اء   8 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د 

اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  ي��ح�����ص��ل��ون  ال��ذي��ن  مت�صابقا   24
التاأهيليتني.  اجلولتني  يف  النقاط  من  جمموع 

ويقام بدعم من �صركة زين الأردن. وجتري يوم 

اأرق��ام  وت��وزي��ع  الإداري  التدقيق  عملية  الأرب��ع��اء 

الفح�س  وعملية   ، املت�صابقني  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ارات 

يف  وذل���ك  ال�صباق  يف  امل�����ص��ارك��ة  لل�صيارات  الفني 

���ص��اح��ة ال�����ص��ي��ان��ة – ال��ب��ح��ر امل����ي وي���دي���ر ���ص��ب��اق 

“ تاندوم” مو�صى حزينة وي�صرف على  الدرفت 

ال�����ص��ب��اق جل��ن��ة احل��ك��ام امل��ك��ون��ة م��ن و���ص��اح عقبة 

 . بي�صتو  اأن�س  النجار  اأمي��ن  والأع�صاء  )رئي�صا( 

وي�صارك يف ال�صباق كل من: حممد نوفل )بي اأم 

اإم 3(، موؤيد يو�صف )بي ام دبليو  دبليو ايه 90 

ام  )ب��ي  )فل�صطني(،  الأ���ص��ب��ح  �صهيل   ،)30 اي��ه 

دبليو  ام  )ب��ي  التكريتي  عثمان   ،)30 اي��ه  دبليو 

 ،)86 ت��ي  46(، راأف���ت ه���ارون )تويوتا ج��ي  اي��ه 

36(، �صهيب  اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  ���ص��داد  حم��م��ود 

46(، فار�س �صرار )بي  البكار )بي ام دبليو ايه 

ايه  دبليو  ام  اأن�س احللو )بي   ،)46 ايه  دبليو  ام 

)بي  )فل�صطني(،  خ��رم��ه  الرحمن  عبد   ،)46
ه��زاع احل�صيني )الإم���ارات(،   ،)46 اي��ه  دبليو  ام 

)بي  عو�س  �صليمان   ،)13 ا���س  �صيلفيا  )ني�صان 

دبليو  ام  )ب��ي  اجلمل  ع�صام   ،)36 اي��ه  دبليو  ام 

ايه 30(، عبد الرحمن ال�صواحلي )بي ام دبليو 

ايه 30(، قي�س اأيوب )�صوريا(، )بي ام دبليو ايه 

 ،)13 اأحمد اجلبايل )ني�صان �صيلفيا ا�س   ،)30
جماهد البيتموين )بي ام دبليو ايه 36(، عودة 

 ،)13 ا���س  �صيلفيا  )ني�صان  )ق��ط��ر(،  اهلل  ن�صر 

�صالح اأبو �صقدوم )فل�صطني( ، )بي ام دبليو ايه 

46(، نا�صر احلربلي )الإمارات(، )ني�صان 350 
زد(، عمر �صرغام )ال�صعودية(، )بي ام دبليو ايه 

36(، ريا�س املب�صلي )ُعمان(، ) تويوتا �صوبرا(، 
اأحمد   ،)46 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  البا�صا  اإب��راه��ي��م 

اأب��و  اهلل  عبد   ،)15 ا���س  �صيلفيا  ني�صان   ( دح���ام 

الكخن  عمر   ،)13 ا���س  �صيلفيا  )ني�صان  ح�صني 

ام  )ب��ي  كعو�س  حممد   ،)90 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي 

دبليو  ام  )ب��ي  ح�صونة  ج��ربي��ل   ،)30 اي��ه  دبليو 

)بي  )العراق(،   ح��ام��د  اخل��ال��ق  عبد   ،)30 اي��ه 

)ال�صعودية(،  العايدي  ن��ادر   ،)30 اي��ه  دبليو  ام 

36(،  حممود اجل��ب��ايل، )بي  اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي 

30(، ي��ع��ق��وب ع���ادل )ب��اك�����ص��ت��ان(،  ام دب��ل��ي��و اي���ه 

)ني�صان 370 زد (، حمزة اأبو فار�س )�صيفرولية 

30(، عبد  اي��ه  ام دبليو  ك��م��ارو(، معاذ ط��ه )ب��ي 

اأب��و  30(، حممد  اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  ح��م��اده  اهلل 

الهيجاء )ال�صعودية(،  )ني�صان �صيلفيا ا�س 13(، 

عبد اهلل �صرور )بي ام دبليو ايه 46(، حمدي اأبو 

�صنينة )بي ام دبليو ايه 30(، ن�صر هنية )بي ام 

دبليو ايه 36(، راكان اأبو رزيق )بي ام دبليو ايه 

30(، فرا�س �صمارة ) بي ام دبليو ايه 30(، لوؤي 
زهدي )بي ام دبليو ايه 30(، لوؤي عيا�س )ني�صان 

�صيلفيا ا�س 13(، حممد ال�صيباين )ليبيا(، )بي 

دبليو  ام  )ب��ي  الدحلة  30(، موؤمن  اي��ه  دبليو  ام 

ايه 36(.

االنباط – عامن 

حاز لعب املنتخب الوطني، العداء نبيل املقابلة )فئة 12( على بربونزية 

1500 م��رت ج���ري، يف ب��ط��ول��ة ت��ون�����س ال��دول��ي��ة لأل��ع��اب ال��ق��وى ال��ب��ارامل��ب��ي��ة. 
�صاحبا  اأ����ص���رف،  وال���ه���ويل  ال�����راوي  جبابلي  التون�صيني  خ��ل��ف  امل��ق��اب��ل��ة  وج����اء 

دق��ائ��ق.  4.19.48 يف  امل�صافة  قطع  اأن  بعد  ال��ت��وايل  على  والف�صة   ال��ذه��ب 

و اكتفى اأن�س عنانزة )فئة 32( باملركز ال�صاد�س، يف مناف�صات رمي اجللة، ومل 

الأ�صلية  عنانزة  لعبة  اأن  خ�صو�صا  التتويج  من�صات  على  ال�صعود  من  يتمكن 

ال�صوجلان وكان الهدف من م�صاركة ان�س عنانزة يف مناف�صات رمي اجللة، منحه 

املناف�صة يف  الأوىل منه حتى يتمكن من  امل�صاركة  واإزال���ة رهبة  املطلوبة  الثقة 

لعبته الأ�صلية، وتختتم امل�صاركة الأردنية الأربعاء ، مب�صاركة ح�صام اخلطيب) 

فئة 56( مبناف�صات رمي القر�س وعبداهلل القهوجي )فئة 46( يف مناف�صات 

رمي الرمح،واأحمد الهندي )فئة 34( يف مناف�صات رمي اجلولة، ونبيل املقابلة 

وحممد جلهم يف مناف�صات 5000مرت جري.

برونزية لالعبنا المقابلة في بطولة تونس اللعاب القوى 

سرقة النجم فيراتي في ايطاليا 

لندن – وكاالت 

تعر�س الإيطايل ماركو فراتي، لعب 

و�صط باري�س �صان جرمان، لعملية �صرقة 

اأثناء ق�صاء الإج���ازة ال�صيفية مع  ك��ربى، 

ل�صحيفة  ووف��ًق��ا  اإيبيزا  جزيرة  يف  عائلته 

»دي��ل��ي م��ي��ل« ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف���اإن ال�صرطة 

ب���5.٢  تقدر  اأ�صياء  �صرقوا  ا  ل�صو�صً تطارد 

مليون جنيه اإ�صرتليني من منزل فراتي 

ال�صحيفة  واأ�����ص����ارت  اإي���ب���ي���زا.  ج���زي���رة  يف 

اقتحموا  الل�صو�س  اأن  اإىل  الربيطانية 

املنزل، يف ال�صاعات الأوىل من �صباح الأحد، 

بينما ك���ان ال��اع��ب وع��ائ��ل��ت��ه يف اخل����ارج. 

امل�����ص��روق��ات  اأن  ميل”  واأو�صحت “ديلي 

جانب  اإىل  وجم���وه���رات  ���ص��اع��ات  تت�صمن 

بالقتحام.  ال�صرطة  اإب���اغ  الأم�����وال، ومت 

ومل ي�صدر حتى الآن اأي تعليق ر�صمي من 

واق��ع��ة القتحام  الإي���ط���ايل على  ال��اع��ب 

وال�������ص���رق���ة. و�����ص����ارك ف����رات����ي م����ع ���ص��ان 

امل��ا���ص��ي، يف 3٢ مباراة  املو�صم  ج��رم��ان يف 

ت�صجيل هدفني  البطولت، وجن��ح يف  بكل 

و�صناعة مثلهما.
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االنباط-وكاالت 

1- م���ا ف��ت��ئ ���ص��اح��ب اجل���ال���ة امل���ل���ك حممد 

ت��ع��اون موحد  اإىل  ي��دع��و  ن�����ص��ره اهلل،  ال�����ص��اد���س، 

العن�صر  ت�����ص��ع  ال��ت��ي  ب��ن دول اجل���ن���وب،  وف��ع��ال 

وامل��ب��ادرات  وامل�����ص��اري��ع  الأع��م��ال  قلب  يف  الب�صري 

التي تقوم بها اململكة املغربية، حيث متت ت�صوية 

مواطنا  األ��ف   50 م��ن  لأزي���د  القانونية  الو�صعية 

اأ�صبحت  و���ص��ق��ي��ق��ة،  ���ص��دي��ق��ة  اإف��ري��ق��ي��ة  دول  م��ن 

معها و�صعيتهم الإدارية �صليمة كما ا�صتفادوا من 

خمطط وطني لاإدماج ميكنهم من الولوج ب�صكل 

تام اإىل اخلدمات الجتماعية والرتبوية والطبية 

والقت�صادية ؛

2- روؤية اململكة لق�صية الهجرة تت�صم بحمولة 

اليوم  يهيكل  م��ا  وه��و  اإن�����ص��اين  ومنطق  عاطفية 

ال�صرتاتيجية  ح��ول  امل��غ��رب  يف  ال��ه��ج��رة  حكامة 

اإط��اق��ه��ا  ال��ت��ي مت  وال��ل��ج��وء،  ال��وط��ن��ي��ة للهجرة 

2013، والتي عززت هذه املقاربة الت�صامنية  �صنة 

واملندجمة املكر�صة يف ا�صتمرارية النخراط التام 

للمملكة لفائدة اإفريقيا ؛

3- وعلى غرار الأحداث املوؤ�صفة التي �صهدها 

ال�����ص��ي��اج احل����دودي ال��ف��ا���ص��ل ب��ن م��دي��ن��ة مليلية 

يونيو   24 يوم  املغربية،  الناظور  ومدينة  املحتلة 

للهجرة،  والفا�صل  النبيل  البعد  هذا  ف��اإن   ،2022

ل�صبكات  الإجرامية  الأعمال  تقو�صه  الأ�صف،  مع 

وتدفع  ال�صحايا  ه�صا�صة  ت�صتغل  ال��ت��ي  الجت���ار 

ب��ه��م ن��ح��و م��غ��ام��رات خ��ط��رة ومم��ي��ت��ة، ح��ي��ث اأن 

ت�صتعمل خمططات تنطوي  �صبكات الجتار هذه 

على عنف كبر، �صيما من خال عمليات اقتحام 

مبهاجمن  ع�صكرية  �صبه  بطريقة  لها  خمطط 

ذوي خ��ل��ف��ي��ات م��ي��ل��ي�����ص��ي��اوي��ة وق���دم���اء حم��ارب��ن 

ي��ن��ح��درون م��ن دول زع��زع��ت احل���رب وال��ن��زاع��ات 

ا�صتقرارها ؛

ل��ل��ه��ج��رة  امل��غ��رب��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  4-  تعد 

وال��ل��ج��وء م���ب���ادرة غ��ر م�����ص��ب��وق��ة ع��ل��ى امل�صتوى 

الإقليمي، متت ترجمتها باإجراءين قوين وطدا 

الإفريقي  املر�صد  وهما  للهجرة،  ال��ق��اري  البعد 

للهجرة والأجندة الإفريقية للهجرة ؛

ال��ت��دب��ر  ت��ع��زي��ز  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى  5-  وحر�صا 

 ،2020 �صنة  يف  امل��غ��رب  اعتمد  للحدود  الإن�����ص��اين 

منظومة  اأج��ل  من  املعيارية  ل��اإج��راءات  مرجعا 

للتوجيه والتكفل باملهاجرين الذين يتم اإنقاذهم 

اأو توقيفهم على م�صتوى احل��دود، كما  يف البحر 

اأن ال�صلطات املغربية تخو�س، يف مواجهة �صبكات 

الجتار هذه، حربا ل هوادة فيها، حيث مت تفكيك 

اخلم�س  ال�����ص��ن��وات  خ��ال  �صبكة   1300 م��ن  اأزي���د 

الأخرة ؛

ب�صكل  للتعاون  ا�صتعداد  على  املغرب  يبقى   -6

الأفارقة من خال  واأ�صقائه  اأ�صدقائه  مع  كامل 

التاأكيد  م��ع  امل��ت��ب��ادل،  والتكوين  اخل���رات  ت��ب��ادل 

على اأنه يجب على دول ال�صمال اأن تغلب منظورا 

تقت�صر  اأن  ينبغي  ل  ال��ت��ي  مقاربتها  يف  م��ت��وازن��ا 

فقط على اجلانب الأمني، بل يتعن اأن تقوم على 

لبلدان  امل�صتدامة  التنمية  ح��ول  هيكلية  ح��ل��ول 

املن�صاأ وت�صجيع التنقل القانوين بن ال�صفتن.

االنباط-وكاالت

الثاثاء، من  الأوروبية للبيئة،  الوكالة  حذرت 

اأن نحو 10 باملئة من حالت ال�صرطان املُ�صجلة يف 

اأوروبا مرتبطة مبختلف اأ�صكال التلوث.

اأن  واأو����ص���ح���ت ال���وك���ال���ة الأوروب�����ي�����ة يف ب���ي���ان 

غ��ر  وال����ت����دخ����ن  ال�����ه�����واء  ل���ت���ل���وث  “التعر�س 
البنف�صجية  ف��وق  الأ���ص��ع��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  املبا�صر 

وامللوثات  الكيميائية  امل��واد  وبع�س  والأ�صب�صتو�س 

الأخ����رى مت��ث��ل الأ���ص��ب��اب ال��ك��ام��ن��ة وراء اأك���ر من 

وفق  اأوروبا”،  يف  ال�صرطان  ح��الت  من  باملئة   10
“فران�س بر�س”.

اإن ُنّفذت  وقد ينخف�س هذا الرقم ب�صكل كبر 

ق��ّرت ب�صكل �صارم، وحتديدا تلك 
ُ
اأ ال�صيا�صات التي 

ذك��رت  م��ا  على  ال��ت��ل��وث،  مكافحة  اإىل  تهدف  التي 

الوكالة .

واأك���د اخل��ب��ر ل��دى ال��وك��ال��ة الأوروب���ي���ة للبيئة 

الأول  وه��و  التقرير،  ن�صر  قبل  �صان�صيز  ج���راردو 

اأن  للوكالة يتناول الرابط بن ال�صرطان والبيئة، 

املمكن احلد من كل املخاطر البيئية واملهنية  “من 
امل�صببة لل�صرطان”.

ال�����ص��رط��ان  “حالت  اإن:  ت�����ص��ري��ح  يف  وق������ال 

امل��واد  اأو  الإ���ص��ع��اع  ي�صكل  وال��ت��ي  بالبيئة  املرتبطة 

الكيميائية امل�صرطنة اأحد اأ�صبابها ميكن تقلي�صها 

اإىل م�صتوى �صئيل”.

ال��ه��واء  ت��ل��وث  اأن  اإىل  ال��وك��ال��ة  اأرق�����ام  وت�����ص��ر 

م�صوؤول عن 1 باملئة من حالت ال�صرطان ونحو 2 

باملئة من الوفيات املرتبطة بها، وهي ن�صبة ترتفع 

اإىل 9 باملئة عندما نتحدث عن �صرطان الرئة.

درا���ص��ات حديثة  اأن  الوروب��ي��ة  الوكالة  وذك���رت 

“وجود ع��اق��ة ب��ن ال��ت��ع��ر���س ال��ط��وي��ل  اأظ���ه���رت 

اأ�صا�صية،  هوائية  ملوثات  وهي  للج�صيمات،  الأم��د 

و�صرطان الدم لدى الطفال والبالغن”.

ما اأ�شرار تلوث ال�شواطىء

 على البيئة؟

ُي�صتن�صق  غ��از طبيعي م�صع  ال����رادون، وه��و  اأم��ا 

خ�صو�صاً يف الأماكن ال�صيئة التهوئة، فم�صوؤول عن 

ال�صرطان يف اأوروبا. حالت  من  باملئة   2
فوق  الأ�صعة  اأن  اإىل  الأوروب��ي��ة  الوكالة  ولفتت 

البنف�صجية التي ت�صكل ال�صم�س م�صدرها الأ�صا�صي 

لكن تاأتي باأ�صكال ا�صطناعية كذلك، م�صوؤولة عن 

�صيما  ال�صرطان كلها ول  باملئة من حالت   4 نحو 

امل��ي��ان��وم��ا، وه���و ن���وع خ��ط��ر م��ن ���ص��رط��ان اجللد 

اأوروب��ا خال  الإ�صابات به ب�صكل كبر يف  ارتفعت 

العقود الأخرة.

يف  امل�صتخدمة  الكيميائية  امل��واد  بع�س  وت�صكل 

العمل واملرمية يف الطبيعة مواد م�صرطنة  اأماكن 

كذلك.

ومبيدات  وال��ك��روم  وال��زرن��ي��خ  الر�صا�س  ويعد 

امل��وؤل��ك��ل��ة  وامل�������واد  “اأ”  وال��ب��ي��ف��ي��ن��ول  احل�������ص���رات 

امل���واد على �صحة  اأخ��ط��ر  ب��ن  م��ن  الفلور  واملتعدد 

املحظور  الأ�صب�صتو�س  اإىل  بالإ�صافة  الأوروب��ي��ن، 

الحت����اد  دول  يف   2005 ع����ام  م��ن��ذ  ا���ص��ت��خ��دام��ه 

الأوروبي بينما ل تزال بع�س املباين حتويه.

 2.7 وُت�صجل �صنويا يف دول الحت��اد الأوروب���ي 

مليون حالة �صرطان.

حكامة الهجرة بالمغرب تتأسس على منطق إنساني تقوضه، 
لألسف، األعمال اإلجرامية لشبكات االتجار بالبشر

 »رقم مخيف« يظهر ارتباط إصابات السرطان بالتلوث

      

االنباط-وكاالت

العديد من دول  املتفاقمة يف  الأزم��ات  مع 

الغ�صب والتوتر تت�صاعد  باتت حالة  العامل، 

اإىل الإحباط  ال�صعوب، حيث يعود ذلك  لدى 

العام  النقل  حالة  اأو  نفقاتهم  تغطية  ب�صبب 

والبطالة  والت�صخم  العمل  الفهم يف  �صوء  اأو 

وفقدان اخلدمات الأ�صا�صية.

ون�����ص��رت ���ص��ت��ات��ي�����ص��ت��ا ت��ق��ري��ر غ���ال���وب عن 

املخت�س   2021 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ع���واط���ف 

ب��ق��ي��ا���س امل�����ص��اع��ر )مب����ا يف ذل����ك م�����ص��ت��وي��ات 

100 دول�����ة ح��ول  اأك�����ر م���ن  ال��غ�����ص��ب( يف 

العامل، عن الن�صف الثاين من العام 2021 

وبداية العام 2022.

املرتبة  لبنان  احتل  التقرير فقد  وبح�صب 

غ�����ص��ب��اً  ال�������ص���ع���وب  اأك������ر  ق���ائ���م���ة  يف  الأوىل 

راب��ع��اً  ال��ع��راق  لياأتي  اأرمينيا  ث��م  تركيا  تليه 

واأفغان�صتان خام�صاً.

النا�س يف  باملئة من   49 اأن  ووج��د غالوب 

لبنان، قد عانوا من الغ�صب يف اليوم ال�صابق 

اأي  اأعلى معدل م�صجل يف  لا�صتطاع، وهو 

مكان يف العامل.  

الأزمات اللبنانية

للمعلومات  ال��دول��ي��ة  يف  ال��ب��اح��ث  وي���ق���ول 

“�صكاي  ملوقع  حديث  يف  الدين  �صم�س  حممد 

نيوز عربية” اإّن الظروف التي مير بها ال�صعب 

اللبناين جتعله حكماً من بن ال�صعوب الأكر 

اأكر  فقدت  الوطنية  فالعملة  ونقمًة،  غ�صباً 

البطالة  وم��ع��ّدل  قيمتها،  م��ن  باملئة   95 م��ن 

38 باملئة، يف حن �صّجل  اأكر من  اإىل  ارتفع 

م��وؤ���ص��ر ال��ت�����ص��خ��م 250 ب��امل��ئ��ة خ���ال ف��رتة 

�صنتن

وحذر �صم�س الدين من اأن اخلدمات العامة 

تكاد  ت��راج��ع خم��ي��ف، حيث  لبنان يف ح��ال��ة  يف 

ال�صاعتن  الكهربائي تام�س  بالتيار  التغذية 

املر�صى  ت�صتقبل  وامل�صت�صفيات ل  فقط يومياً، 

اإن مل يكن لديهم اأمواٌل نقدية وبالدولر، كما 

اأن املياه تنقطع لأيام ول ت�صل اإىل املنازل ول 

اإىل الوحدات ال�صكنية وحتى املكاتب.

ال�شعب الأقل تعبريًا

وي�صف �صم�س الدين اآ�صفاً ال�صعب اللبناين 

حالة  ع��ن  ت��ع��ب��راً  والأق�����ل  غ�����ص��ب��اً  ب�”الأكر 

التي  بالطريقة  هذا  و�صفه  معلًا  الغ�صب”، 

يتعامل معها اللبناين مع اأي اأزمة تظهر، فاإذا 

طويلة  طوابر  يف  يقف  ت��راه  البنزين  انقطع 

اأمام حمطات الوقود.

املولدات  اإىل  يلجاأ  الكهرباء  انقطعت  واإذا 

والطاقة ال�صم�صية والو�صائل البديلة، والأمر 

ف��اإن  وبالتايل  اخل��ب��ز،  لتقنن  بالن�صبة  نف�صه 

اللبناين يقبل ول يرف�س الو�صع ال�صيئ الذي 

ي�صبب نقمته وغ�صبه.

و�شع ل يح�شد عليه

يف امل��ق��اب��ل ويف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ع���راق، ي��رى 

اأن��ط��ون يف حديث  با�صم  الق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ر 

ال��ظ��روف  اإّن  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي  مل��وق��ع 

الع�صيبة  وال�صعبة جداً التي ميّر بها العراق 

الدقيقة  غ��ر  وال��وع��ود  و�صيا�صياً،  اقت�صادياً 

التي اأعطيت لل�صعب ومل تنّفذ، جعلته يف و�صع 

ع�صيب وثوري وغر قادر على ت�صديق اأحد.

اإمكانيات  ولديه  بلد غني  العراق  اأّن  ورغم 

التحتية  ال��ب��ن��ى  م���ن  ي���ع���اين  ان����ه  اإل  ك���ث���رة، 

امل��ت��ه��ال��ك��ة، و����ص���وء اخل���دم���ات وف���ق���دان ف��ر���س 

العمل، اإذ اأّن اأكر من 25 باملئة من العراقين 

 30 م��ن  اأك���ر  ويعي�س  البطالة،  م��ن  يعانون 

ف��اإن  وب��ال��ت��ايل  الفقر،  خ��ط  حت��ت  منهم  باملئة 

البلد يف و�صع ل  العوامل جتعل من  كل هذه 

يح�صد عليه.

العراق تواأم لبنان

العراقي  ال�صعب  معاناة  اإىل  اأنطون  ويلفت 

التيار  وانقطاع  والإزدح���ام  النقل  م�صاكل  من 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي وت���وق���ف امل��اك��ي��ن��ة الق��ت�����ص��ادي��ة 

ريعي  اقت�صاد  على  يعتمد  كونه  وال�صناعية، 

العراق  اأن  اإىل  اإنتاجي، م�صراً  اقت�صاد  ولي�س 

من  ك��ث��رة  املت�صابهات  اأن  ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان،  ت����واأم 

حيث البطالة وانخفا�س قيمة العملة

 دولتان عربيتان بين أكثر 5 شعوب غضبًا في العالم

االنباط- وكاالت

ق��ال��ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 

باأكر  اإباغها  اإن��ه مت  الث��ن��ن،  اإف���ادة، 

ب��ج��درى  اإ���ص��اب��ة م���وؤك���دة   3400 م��ن 

ال��ق��ردة وح��ال��ة وف���اة واح����دة ح��ت��ى ي��وم 

الأربعاء املا�صي، معظمها من اأوروبا.

 وذكرت املنظمة اأنه منذ 17 يونيو، 

مت اإباغها عن 1310 حالت جديدة، 

مع اإباغ ثماين دول جديدة عن حالت 

اإ�صابة بجدري القردة.

يوم  العاملية  ال�صحة  منظمة  وقالت 

بعد  القردة مل ي�صل  اإن جدري  ال�صبت 

ال�صحية  ال����ط����وارئ  ح��ال��ة  و���ص��ع  اإىل 

ال��ع��امل��ي��ة، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن امل��دي��ر 

ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ت���ي���درو����س اأده����ان����وم 

من  للغاية  قلق  اإن���ه  ق��ال  غيري�صو�س 

تف�صي املر�س.

االنباط-وكاالت

يف ليلة باردة و�صبابية من �صهر يونيو 

الفرار  �صجناء من   3 1962، متكن  عام 

اأمركي، ولغاية يومنا هذا مل  من �صجن 

يعر عليهم.

لكن اإعانا جديدا ظهر، هذا الأ�صبوع، 

�صغلت  ال��ت��ي  الق�صية  اأن  اإىل  ي�صر  رمب��ا 

الأمركين لعقود مل تنته بعد.

اأن ي��ر���ص��ده��م  وك����ان ه�����وؤلء ي��خ�����ص��ون 

ح����را�����س ال�����ص��ج��ن امل�����وج�����ودون يف اأب������راج 

املراقبة، لكن حل�صن حظهم مل ير�صدهم 

ال�صجن  الفرار من  احلرا�س ومتكنوا من 

يف اجل���زي���رة ع���ر ق�����ارب ب���دائ���ي ع��ل��ى ما 

يعتقد.

وي���ق���ع ال�����ص��ج��ن األ����ك����رتاز ال���ف���ي���درايل 

����ص���ان  ب���خ���ل���ي���ج  الأم�������رك�������ي يف ج�����زي�����رة 

فران�صي�صكو.

وكان �صجن األكرتاز الفيدرايل بني عام 

خطورة  املجرمن  اأك��ر  ملعاقبة   1934
ال�صلطات  واخ���ت���ارت  م��ع��زول��ة،  ج��زي��رة  يف 

نظرا  فران�صي�صكو،  �صان  خليج  الأمركية 

اأي  ي�صتطيع  ل  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة،  ل��ت��ي��ارات��ه 

اأ�صماك  اإن�صان جتاوزها، ف�صا عن وجود 

القر�س فيها.

ال�صجناء  �صخ�صيات  جت�صيد  وج���رى 

فرانك مورين والأخوين جون وكارن�س 

 Escape From “ فيلم  يف  اأن��غ��ل��ن 

.1979 عام  �صدر  Alcatraz” الذي 
وم�����ن ب����ن ال���ن���ظ���ري���ات ال���ت���ي ط��رح��ت 

الثاثة  امل�����ص��اج��ن  اخ��ت��ف��اء  ل��غ��ز  لتف�صر 

اأن��ه��م م��ات��وا غ��رق��ا، ج���راء ت��ي��ارات اخلليج 

يعتقد  ال��ذي  البدائي  ال��ق��ارب  قلبت  التي 

اأنه كان يقلهم.

بعد  اأن��ه  على  النظرية  ه��ذه  واعتمدت 

مقتنيات  ظهرت  الثاثة،  الرجال  اختفاء 

ت���ع���ود ل����اأخ����وي����ن اأن���غ���ل���ن ع���ل���ى ���ص��اط��ئ 

كاليفورنيا، مثل �صور ور�صائل �صخ�صية. 

لكن مل يتم العثور على جثث ال�صجناء، 

اأن  وه����و م���ا دف����ع ال��ب��ع�����س اإىل الع���ت���ق���اد 

ال�صجناء جنحوا يف الفرار وتخطي العائق 

اإل  املتعلقات  ه��ذه  ي��رتك��وا  ال��ب��ح��ري، ومل 

جدوى  بعدم  واإقناعها  ال�صلطات  لت�صليل 

البحث عنهم.

جديدا،  زخما  النظرية  هذه  واكت�صبت 

بالتمام  ع��ام��ا   60 م���رور  بعد  اأي  اأخ����را، 

وال��ك��م��ال ع��ل��ى احل���ادث���ة، ع��ن��دم��ا احتفلت 

مطاردة  عن  امل�صوؤولة  “مار�صالز”  وكالة 

الفارين بذكرى فرارهم.

ملا  تقريبية  ���ص��ورا  ال��وك��ال��ة  واأ����ص���درت 

الوقت  يف  ال��ف��ارون  ال�صجناء  عليه  �صيبدو 

الراهن.

اإن كانوا على   - ال�صجناء  ه��وؤلء  ويبلغ 

العمر،  م��ن  الت�صعينيات  يف  احل��ي��اة-  قيد 

وغزا  كبر،  ب�صكل  وجوههم  جتعدت  وقد 

ال�صيب �صعر روؤو�صهم.

وج����اءت ال�����ص��ورة يف اإط����ار اإع����ان من 

الوكالة م�صحوب باأرقام هواتف لات�صال 

“التحقيق  يف  ل��ل��م�����ص��اع��دة  ب��ال�����ص��ل��ط��ات 

ال�صلطات  اأن  اإىل  ي�صر  مم��ا  امل�صتمر”، 

ت��ع��ت��ق��د اأن���ه���م رمب����ا ل ي���زال���ون ع��ل��ى قيد 

احلياة.

هناك  كانت  ما  اإذا  ال�صلطات  ت�صر  ومل 

خيوطا جديدة طراأت على الق�صية دفعها 

اإىل ن�صر الإعان بعد مرور 60 عاما على 

الق�صية.

االنباط-وكاالت

ت��و���ص��ل ال��ع��ل��م��اء اإىل اك��ت�����ص��اف ج��دي��د، 

العقل بن  يف  جزئياً  ت�صابهاً  وج��ود  يظهر 

واح��دة  تعد  التي  والأخ��ط��ب��وط��ات،  الب�صر 

من اأكر الكائنات الافقارية ذكاء.

وحت����ت����وي ك����ل م����ن م�����ورث�����ات ال��ب�����ص��ر 

وم���ورث���ات الأخ���ط���ب���وط، ع��ل��ى ع���دد كبر 

تكرار  على  ال��ق��ادرة  القافزة  اجلينات  من 

نف�صها.

ويف درا�صة جديدة، مت اكت�صاف اجلينات 

العنا�صر  عائلة  اإىل  تنتمي  التي  القافزة 

ال���ن���ووي���ة ال���ط���وي���ل���ة، يف ج�����زء م����ن دم����اغ 

العثور  ميكن  ملا  م�صابه  وهو  الأخطبوط، 

عليه يف دماغ الإن�صان.

بونتي:  جيوفانا  الأح��ي��اء  عاملة  وقالت 

راأي��ت،  عندما  الكر�صي  ع��ن  حرفياً  قفزت 

حتت املجهر، اإ�صارة قوية جدا لن�صاط هذا 

العن�صر الذي يلعب دوراً بالتعلم والذاكرة 

يف الف�س الراأ�صي لاأخطبوط.

اجلينات  هذه  على  العثور  خال  ومن 

القافزة يف نف�س املكان باأدمغة نوعن من 

الأخطبوط، ال�صائع والكاليفورين، يعتقد 

رئي�صيا  �صببا  وج��دوا  اأنهم رمبا  الباحثون 

وراء ال��ذك��اء ال��ع��ايل ال���ذي اأظ��ه��رت��ه هذه 

املخلوقات البحرية.

وي��وا���ص��ل ال��ع��ل��م��اء رح��ل��ة ال��ع��ث��ور على 

الأخطبوطات  جتعل  ع�صبية  ا�صتجابات 

ت���رز ب��ن ال��اف��ق��اري��ات، وجت��ع��ل��ه��ا اأ�صبه 

بالثدييات من حيث بنية ون�صاط الدماغ.

االنباط-وكاالت

ال��ك��اب  اأن  اإىل  اأمل��ان��ي��ا  ع��ل��م��اء يف  ت��و���ص��ل 

امل���درب���ة ع��ل��ى ال��ك�����ص��ف ع���ن ف���رو����س ���ص��ار���س 

وكوفيد 19، متكنت اأي�صاً من اكت�صاف عينات 

م��ر���ص��ى م�����ص��اب��ن ب���اأع���را����س ك���ورون���ا ط��وي��ل 

الأمد.

قالت  الأمريكية   Newsweek جملة 

اإن هذه   ،2022 يونيو/حزيران   25 ال�صبت 

التنف�س  و�صيق  ال�صداع  ت�صمل  قد  الأعرا�س 

وجمموعة متنوعة من الختالت الإدراكية.

ووفقاً لبحث جديد اأجراه اأطباء بيطريون 

يف اأملانيا، فاإنهم متفائلون باأن نتيجة درا�صتهم 

�صت�صاهم يف رفع كفاءة عاجات كوفيد طويل 

الأمد.

وك�����ص��ف��ت ف��ح��و���ص��ات ع��ل��م��ي��ة ���ص��اب��ق��ة اأن 

ال����ك����اب امل����درب����ة مي��ك��ن��ه��ا اك���ت�������ص���اف ع��ي��ن��ات 

ُتكت�صف قدراتها  م�صابن بكوفيد احلاد، ومل 

ف ك��وف��ي��د ط���وي���ل الأم������د ق��ب��ل ه��ذه  يف ت����ع����ُرّ

الأط��ب��اء  اأج��راه��ا  ال��ت��ي  التجريبية  ال��درا���ص��ة 

بجامعة الطب البيطري يف هانوفر.

تكت�صف  ل  ال��ك��اب  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  ق���ال  اإذ 

الع�صوية  املُ��رّك��ب��ات  واإمن����ا  نف�صه  ال��ف��رو���س 

التمثيل  ع��م��ل��ي��ات  ت��ف��رزه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ط��اي��رة 

الغذائي اأثناء الإ�صابة.

تدعم  بحثهم  نتائج  اإن  ق��ال��وا  ال��ب��اح��ث��ون 

الفر�صية القائلة باأن هذه املركبات الع�صوية 

امل��ت��ط��اي��رة ت����دوم ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة يف م��ر���ص��ى 

كوفيد بعد الإ�صابة الأوىل.

خمتلفن  �صيناريوهن  اخل����راء  وج����ّرب 

الكاب،  الأم��د مع  للك�صف عن كوفيد طويل 

فكانت ن�صبة جناح الكاب املدربة عالية ب�صكل 

اأع���ل���ى يف كا  اأو   85% ف��ب��ل��غ��ت  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي، 

ال�صيناريوهن.
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