
االنباط-وكاالت

اأع����رب����ت اأو�����س����اط داخ�����ل امل��خ��ي��م��ات وال��ت��ج��م��ع��ات 

ب�سبب  ال��ع��ارم،  ا�ستغرابها  عن  لبنان،  يف  الفل�سطينية 

التناف�س ال�سيا�سي احلاد بني احلركتني الفل�سطينيتني 

فتح و حما�س الذي ت�ساعد خالل الأيام الأخرية ب�سكل 

غري م�سبوق على ال�ساحة اللبنانية

م��ن خالل  ال�سيا�سي  التناف�س  ه��ذا  ب��رز  وق��د 

خالل  �سكلت  التي  والتكتالت  ال�سطفاف  حالة 

و�سلت  ال��ت��ي  ال��وف��ود  وح��ج��م  املا�سية،  ال�ساعات 

رئي�س  م��ع  منفرد  ب�سكل  كلها  واجتمعت  لبنان 

ال��ن��واب  جمل�س  ورئ��ي�����س  اللبنانية،  اجل��م��ه��وري��ة 

ن��ب��ي��ه ب���ري ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة املكلف 

جنيب ميقاتي

وب�������رزت اأي�������س���ا م����ن خ�����الل ال��ق��ط��ي��ع��ة ال��ت��ي 

فتح  حركة  ت�سارك  فلم  الجتماعات،  يف  ظهرت 

اإليها ح��رك��ة حما�س  ال��ت��ي دع��ت  يف الج��ت��م��اع��ات 

بح�سور رئي�س مكتبها ال�سيا�سي اإ�سماعيل هنية، 

ومل  للف�سائل،  املركزية  القيادات  فيها  و�ساركت 

ت�سارك حما�س.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط – �صذى حتامله

توجه اليوم اخلمي�س نحو 150880 من طلبة 

التوجيهي من خمتلف فروع التعليم الكادميية 

ال��درا���س��ة  وط��ل��ب��ة  النظاميني  للطلبة  وامل��ه��ن��ي��ة  

اخلا�سة اجلدد وطلبة عام 2019  ملبحث الرتبية  

ال�سالمية .

 57135 العلمي   ال��ف��رع  على  الطلبة  وي��ت��وزع 

بلغ  فيما  وطالبة  75843 طالبا  الدب���ي   وال��ف��رع 

وال��ف��رع    3276 ال��زراع��ي  ال��ف��رع  الطلبة يف  ع��دد 

ال�����س��رع��ي  112  يف ح���ني ب��ل��غ ع����دد  ال��ط��ل��ب��ة يف 

 1527 الفندقي  وال��ف��رع    5829 ال�سناعي  ال��ف��رع 

  15 املعلوماتي  وال��ف��رع   7141 املنزيل  والقت�ساد 

وطالبان للفرع ال�سحي   .

    وت��ب��دا اجل��ل�����س��ة الوىل يف مت���ام ال��ع��ا���س��رة 

ال�ساعة  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة  ت��ب��داأ  ح��ني  يف  �سباحا 

ال���واح���دة ظ��ه��ًرا  وي��ع��ق��د الم��ت��ح��ان ال��ث��اين ي��وم 

ال�����س��ب��ت مل��ب��ح��ث ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ف��روع الدب���ي 

والعلمي وال�سرعي يليه مبحث تاريخ الردن يوم 

يليه  وال�سرعي  والعلمي  الدب��ي  لفروع  الثنني  

لنف�س  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  الريا�سيات  مبحث 

الفروع .   

ال��وزارة التي ن�سرتها عرب  وت�سمنت تعليمات 

�سفحتها على في�سبوك ح�سور الطلبة اإىل قاعِة 

بدء  الأق��لِّ من  على  �ساعٍة  ن�سِف  قبَل  المتحاِن 

المتحان .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان
 

ا���س��ت��ه��لَّ رئ��ي�����س ال��������وزراء، ال���دك���ت���ور ب�سر 

ال���وزراء،  جمل�س  جلل�سة  ت��روؤُّ���س��ه  اخل�ساونة، 

حادثة  �سحايا  على  م  بالرتحُّ الأرب��ع��اء،  ام�س 

اأهلهم  اإىل  ة  احل���ارَّ ��ع��ازي  ال��تَّ وت��ق��دمي  العقبة، 

فاء العاجل للم�سابني. وذويهم، ومتنِّياته بال�سِّ

ولفت رئي�س الوزراء، خالل اجلل�سة، اإىل اأنَّ 

فريق التَّحقيق الذي اأوعز بت�سكيله فور وقوع 

ايه،  اخليَّة مازن الفرَّ احلادثة برئا�سة وزير الدَّ

اعة،  ما زال يعمل منذ ت�سكيله، وعلى مدار ال�سَّ

حول  الكاملة  النتائج  اإىل  الو�سول  اأج��ل  من 

د اخل�ساونة اأنَّ الفريق و�سل اإىل  احلادثة. واأكَّ

مة من التَّحقيق، و�سيتمُّ الك�سف  مراحل متقدِّ

عن نتائجه بكلِّ �سفافيَّة ومو�سوعيَّة.

التفا�صيل �ص »2«

 اطالق النسخة الثانية من صندوق تمويل 
مطوري االلعاب االلكترونية 

«: األردن سيكون مركز  الخرابشة لـ »
إقليمي للطاقة المتجددة وإلنتاج الطاقة الخضراء

   االنباط – رهف حممد    

اطلق خمترب اللعاب اللكرتونية الن�سخة 

اللعاب  مطوري  متويل  �سندوق  من  الثانية 

ال�سناعة  هذه  يف  ال�سباب  لدعم  اللكرتونية 

يف وق����ت ي���ع���اين ف��ي��ه ال�����س��ب��اب م���ن م��ط��وري 

اللعاب اللكرتونية من قلة الدعم والتمويل 

الالزمني لجناح افكارهم.

ال�سباب  عقول  تنمية  اىل  النافذة  وتهدف 

اإبداعاتهم  تطوير  على  وم�ساعدتهم  امل��ب��دع 

م�ساريع  اإىل  لتحويلها  لهم  الفر�سة  وتوفري 

ان��ت��اج��ي��ة ت��وف��ر ف��ر���س ع��م��ل م��ب��ا���س��رة وغ��ري 

م���ب���ا����س���رة، ك���م���ا ت���وف���ر ال����دع����م ل��ل��م��ط��وري��ن 

امل�ستقلني وال�سركات النا�سئة يف الأردن لتعزيز 

ق��درات��ه��م وت��ط��وي��ر اع��م��ال��ه��م ، وامل�����س��اه��م��ة يف 

حت��ق��ي��ق اأه������داف ال�����س��ن��دوق امل��ت��م��ث��ل��ة ب��دع��م 

اجلهود والربامج التي تهدف اىل بناء قدرات 

ال�سباب مبا يعزز قدراتهم الإنتاجية خا�سة يف 

جمال �سناعة الألعاب اللكرتونية.

وفتح ال�سندوق من خالل خمترب اللعاب 

الل��ك��رتون��ي��ة ال��ب��اب ام���ام امل��ط��وري��ن ال�سباب 

وال�سركات النا�سئة العاملة يف �سناعة اللعاب 

الن�سخة  يف  والت�سجيل  التقدم  الل��ك��رتون��ي��ة 

التمويلية لدعم مطوري  النافذة  الثانية من 

الدعم  على  للح�سول  الل��ك��رتون��ي��ة  الأل��ع��اب 

املايل والفني مل�ساريعهم التقنية �سمن �سروط 

حم��ددة للفرتة من 26 احل��ايل ولغاية  17 

متوزاملقبل .

وق�����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة مي�س 

اللكرتونية  لاللعاب  التقني  ال�سريك  ال��ورد 

الأل��ع��اب  �سانعي  دع��م  ن��اف��ذة  ان  خري�س  ن��ور 

ال��ك��رتون��ي��ة اط��ل��ق��ت ال���ع���ام امل��ا���س��ي ك��اح��دى 

ال��ع��ه��د عند  �سمو ويل  وت��وج��ي��ه��ات  ت��و���س��ي��ات 

اللعاب  ل�سانعي  ال�سنوي   للموؤمتر  زي��ارت��ة 

اللكرتونية الذي ا�ست�سافتة الأردن .

 وا����س���اف يف ح��دي��ث ل��الن��ب��اط ان امل��وؤمت��ر 

مل��ط��وري الأل��ع��اب  ن��اق�����س  يف جل�سة ح���واري���ة 

مب�ساركة حملية.

التفا�صيل �ص »4«

االأنباط_عمرالكعابنة   

الدكتور  املعدنية  الطاقة والرثوة  اأكد وزير 

�سالح اخلراب�سة يف حديث خا�س ل�”الأنباط” 

مركز  الأردن  يكون  لأن  للم�ستقبل  ننظر  اأن��ن��ا 

اإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ط��اق��ة وحت���دي���دا ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

ولإن��ت��اج ال��ط��اق��ة اخل�����س��راء وت��زوي��ده��ا للدول 

امل���ج���اورة ول��ب��ع�����س ال�����دول الأوروب����ي����ة يف ح��ال 

البنية التحتية والتخزين  النتهاء من تطوير 

، م�سريا اإىل اأن الوزارة تتطلع اأن يكون للتطور 

ال��ت��ك��ن��ل��وج��ي م�����س��اه��م��ة يف ت���خ���زي���ن ال��ط��اق��ة 

بات�سالت  ت��ق��وم  ال�����وزارة  اأن  ،مبينا  امل��ت��ج��ددة 

متعددة مع الدول الإقليمية والأوروبية للعمل 

من  امل��ول��دة  ال��ك��ه��رب��اء  لنقل  حتتية  بنية  ع��ل��ى 

اإىل  م�سريا   ، ال���دول  ل��ه��ذه  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 

ل�سبكات  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  ح���ال  يف  اأن���ه 

العملية  ب�سكل كبري يف هذه  �ست�ساعدنا  الربط 

املمكن  م���ن  ال�����س��م�����س��ي��ة  ال��ط��اق��ة  اأن  م�سيفا   ،

ا�ستخدامها لإنتاج الهيدروجني الأخ�سر الذي 

يعد وقود امل�ستقبل ، مو�سحا اأن الوزارة طرحت 

للو�سول  ال��دول  من  العديد  على  الفكرة  ه��ذه 

ل��ت��واف��ق��ات م���ن جن����اح ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة،.  وع��ل��ى 

الطاقة  اأن  اخل��راب�����س��ة  اأ���س��ار  امل��ح��ل��ي  ال�سعيد 

املتجددة ت�ساهم ب�26% الطاقة الكهربائية التي 

يتم توليدها يف الأردن ، م�سريا اإىل اأن الوزارة 

تقم بدرا�سة خليارات تخزين الكهرباء لأنه يف 

حال حتزينها ميكننا نزيد من م�ساهمة الطاقة 

ننظر  لذا   ، الكلي  الطاقة  املتجددة يف خريطة 

كم�سدر  ال�سم�سية  الطاقة  اأن  اإىل  للم�ستقبل 

طاقة حملي ، مبينا اأن الأردن من اأف�سل املواقع 

ال�سم�سي  ���س��دة الإ���س��ع��اع  ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث  يف 

يوم م�سم�س يف   300 واأك��رث من  و�سماء �سافية 

العام ، مما ي�ساهم بزيادة ن�سبة الطاقة املتجددة 

يف خارطة الطاقة الكلي ويخف�س من تكاليف 

ا���س��ت��رياد ال��ط��اق��ة وت��ع��زي��ز الأم����ن ال��ط��اق��ي يف 

الأردن .  يف ذات امل��و���س��وع ك��ان ق��د اأع��ل��ن وزي��ر 

الدكتور  الأردن  يف  املعدنية  وال����رثوة  ال��ط��اق��ة 

�سالح اخلراب�سة،.

التفا�صيل �ص »5«
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الخصاونة: 
الكشف عن نتائج التحقيق 
بحادثة العقبة بكل شفافية

 تنافس سياسي حاد بين »فتح« و »حماس« 
في لبنان يثير استغرابا عارما في صفوف 

الالجئين الفلسطينيين

150880 طالب يتقدمون لـ »التوجيهي«
 اليوم الخميس 

 سفراء دول مجلس التعاون الخليجي 
يقدمون العزاء بضحايا حادثة العقبة

  جماعة عمان لحوارات المستقبل 
تحذر من اتساع الرتق على الراتق 

االنباط- عمان

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

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

الرب��ع��اء، ���س��ف��راء دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل��دول 

اخلليج العربية املعتمدين لدى اململكة، الذين 

ق���دم���وا ال���ت���ع���ازي اإىل ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين و���س��م��و الأم�����ري احل�����س��ني ب���ن ع��ب��داهلل 

الثاين ويل العهد واحلكومة وال�سعب الردين 

ب�سحايا حادثة العقبة، متمنني ال�سفاء العاجل 

للم�سابني.

ال��ذي  اللقاء  ال���وزراء خ��الل  واع���رب رئي�س 

ح�����س��ره وزي����ر دول����ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال�����وزراء 

ال����دك����ت����ور اإب����راه����ي����م اجل��������ازي ع����ن ت���ق���دي���ره 

ال��ت��ي ع��رب عنها  ال�����س��ادق��ة  الأخ��وي��ة  للمواقف 

العربي  اخلليج  دول  و�سعوب  وح��ك��وم��ات  ق��ادة 

ال�سقيقة.

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط-عمان

دعت جماعة عمان حلوارات امل�ستقبل، اإىل 

قراءة احلوادث والأحداث التي تقع يف املجتمع 

،ابتداء  دللتها  ،ملعرفة  واعية  قراءة  الأردين 

م��ن ال��ت��ن��م��ر ع��ل��ى ال���دول���ة ب��ك��ل رم���وزه���ا على 

بانت�سار  الجتماعي،وانتهاء  التوا�سل  و�سائل 

اجلرمية باأ�سكالها املختلفة ،من جرائم قتل، 

الطرق  باإغالق  �سرقة و�سلب، مرورا  وجرائم 

اأن �سار  ،بعد  ال�سرطة  رج��ال  والع��ت��داء على 

الع���ت���داء ع��ل��ى ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة وامل��وظ��ف��ني 

العموميني ممار�سة �سبه يومية،والأخطر من 

ذلك انت�سار املخدرات خا�سة بني ال�سباب من 

اجلن�سيني ،ناهيك عن �سور العنف املجتمعي 

ن�����س��وب  اإىل  ظ���اه���رة  ،ب���الإ����س���اف���ة  الأخ�������رى 

احلرائق يف خمتلف مناطق اململكة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

اأن  األب�سة واأح��ذي��ة،  اأك��د جت��ار وم�ستوردو   

ن�ساطه  رك��وداً غري م�سبوق يف  ي�سهد  القطاع 

خالل الفرتة احلالية.

واأ���س��اروا لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة)ب��رتا(، 

ن�سبة  يف  م��ل��ح��وظ��ا  ت��راج��ع��ا  ه���ن���اك  اأن  اإىل 

مع  مقارنة  باملئة،   50 بنحو  تقدر  املبيعات، 

موا�سم �سيفية �سابقة.

وق�����ال ن��ق��ي��ب جت����ار الأل��ب�����س��ة والأق��م�����س��ة 

القطاع  ن�ساط  اإن  ع��اّلن،  �سلطان  والأح��ذي��ة، 

اأقل من املعتاد ن�سبة لهذا الوقت من ال�سنة، 

مقارنة مع العام املا�سي.

ك���ب���ريا يف  ت���راج���ع���ا  “اإن ه���ن���اك  واأ�����س����اف 

م�سرياً  باملئة”،   50 بنحو  املبيعات  م�ستوى 

اإىل اأن الب�سائع متوفرة واأ�سعارها يف متناول 

اجلميع.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

يوم  “ري�ست كان” ال��ع��ربي��ة،  ق��ن��اة  اأف����ادت 

لنا�سط  �سمحت  حما�س  حركة  ب��ان  الأرب��ع��اء، 

حماولة  يف  غ��زة  لقطاع  بالدخول  اإ�سرائيلي 

لتحريك ملف تبادل الأ�سرى. 

حيث  من  حما�س  �سمحت  القناة،  وح�سب 

يف  غ��زة  اإ�سرائيلي” بدخول  “مدين  ل�  امل��ب��داأ 

حماولة الرتويج ملبادرة مدنية لتحريك ملف 

الأ�سرى.

وك�������س���ف���ت ال����ق����ن����اة ال����ع����ربي����ة، ب�������اأن ه���ذا 

)مار�ساك(”  مر�سق  “يوئيل  هو  الإ�سرائيلي 

“الكيبوت�س”،  ت�سمى  حركة  يف  نا�سط  وه��و 

وك���ان ي���روج مل��ب��ادرة م��دن��ي��ة م��ن��ذ ���س��ن��وات مع 

“�سامي  ي��دع��ى  غ���زة  ق��ط��اع  م���ن  فل�سطيني 

عبيد”، وهو نا�سط معروف بالقطاع.

ميثل  مار�ساك  اإن  العربية،  القناة  وتقول 

منذ  ويحاول  الإ�سرائيليني،  الأ�سرى  عوائل 

عام 2018 الو�سول اإىل قطاع غزة، واأن حما�س 

رف�ست ذلك”.

اجل��اري  العام  بداية  منذ  “لكن  وتابعت: 

وتلقى  بغزة  الداخلية  وزارة  مع  عبيد  ات�سل 

لأول مرة موؤ�سرات اإيجابية حول ذلك، مقابل 

اأن يوؤكد مر�سق ا�ستعداداه للدخول لغزة من 

خالل التزام خطي”.

ومل ت�سدر حركة حما�س ووزارة الداخلية 

بغزة تاأكيدا.

التفا�صيل �ص »10«

 ركود غير مسبوق في سوق
 األلبسة واألحذية

إذاعة: حماس تسمح إلسرائيلي 
»مدني« دخول قطاع غزة لبحث 

تبادل األسرى

االنباط – وكاالت 

حملٌة �سر�سُة تتعّر�س لها القد�س املُحتّلة من 

املدعومة  املُتطّرفة،  ال�سهيونّية  قبل اجلمعيات 

الح��ت��الل:  دول��ة  حكومة  م��ن  التفافّيٍة  ب��ط��رٍق 

البلدة  يف  فندق  مدير  نا�سد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

ال��ق��دمي��ة يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ّل��ة، وال����ذي ا���س��رتت 

ن��ا���ِس��د  اإي���ج���اره،  ع��ق��د  ي��ه��ودي��ة  ميينية  منظمة 

الرئي�س الأمريكّي جو بايدن منح قادة الكني�سة 

ع�����س��ر دق���ائ���ق ف��ق��ط م���ن وق���ت���ه خ����الل زي���ارت���ه 

خماوفهم  ل�سماع  املقبل  ال�سهر  اإ���س��رائ��ي��ل  اإىل 

يف  ب��اأم��ان  �سيكونون  امل�سيحيني  ب��اأّن  وطماأنتهم 

القد�س

 اأبو الوليد الدجاين )78 عاما( ُيدير فندق 

ب��ن��اوؤه  غ��رف��ة ومت   44 ال���ذي ي�سم  )اإم���ربي���ال( 

ال��وق��ت ل�ستيعاب  ب���اب اخل��ل��ي��ل يف ذل���ك  داخ���ل 

ال���ذي ق��ام  ف��ي��ل��ه��امل،  ���س��ب��اط القي�سر الأمل����اين 

1898. يف عام  املدينة يف عام  اإىل  بزيارة ر�سمية 

1963، توىل الدجاين و�سقيقه اإدارة الفندق من 

بطريركية  من  املبنى  ا�ستاأجر  ال��ذي  والدهما، 

1949، ويعتزم جنل  ع��ام  الأرث��وذك�����س يف  ال���روم 

وابنة الدجاين تويل اإدارة الفندق من بعده

 يف ع��ام 2004، يف ظ��ّل ظ��روٍف ل ت��زال حمل 

خ�����الٍف ����س���دي���ٍد، ب���اع���ت ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة، امل��ال��ك��ة 

للمبنى والأر�س.

التفا�صيل �ص »9«

القدس تتعّرض ل تسونامي تهجير تقوده منظّمات 
صهيونّية ووهمّية
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 269% ارتفاع االستثمار األجنبي خالل 
الربع األول

 وزير الخارجية يعزي نظيره الفيتنامي

 وداع بعثة الحج العسكرية 47

 محافظ المفرق يلتقي المستثمرين 
في مدينة الثريا الصناعية التنموية

االنباط- املفرق

 اأكد حمافظ املفرق، �سلمان النجادا، ام�س 

االأرب��ع��اء، ���س��رورة توطني اال�ستثمار واإزال��ة 

يف  �سيما  ال  تعرت�سه،  التي  املعيقات  جميع 

ظل االأزمة االقت�سادية العاملية التي ي�سهدها 

العامل حاليا.

واأ������س�����ار ال���ن���ج���ادا، خ�����ال ل��ق��ائ��ه امل��دي��ر 

التنفيذي ملدينة الرثيا ال�سناعية التنموية 

حممد احل�سبان وعدد من امل�ستثمرين اليوم، 

اإىل �سعي احل��ك��وم��ة اجل���اد جل��ذب وتوطني 

خال  من  واخلارجية  املحلية  اال�ستثمارات 

االعتماد على الذات يف ظل تداعيات االأزمة 

ال��ع��امل��ي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ة م��و���س��وع 

الدينار  ا�ستقرار  على  واحل��ف��اظ  الت�سخم 

االأردين.

ال�سوري  اللجوء  تداعيات  النجادا  وب��ني 

املفرق  وحم��اف��ظ��ة  ع���ام،  ب�سكل  االأردن  على 

ظل  يف  ال�سيما  التعليم،  قطاع  يف  خ�سو�سا 

وجود 11 األف طالب ينتظمون يف 30 مدر�سة، 

الفتا اإىل خطة املحافظة لنقل طلبة الثانوية 

ال�سوريني من خميم  العامة من الاجئني 

ال���زع���رتي اإىل ق���اع���ات ام��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة 

العامة.

ودع������ا اإىل ت���وف���ري ف���ر����س ع��م��ل الأب���ن���اء 

امل��ح��اف��ظ��ة يف امل�����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة وامل�����س��ان��ع 

املفرق  حمافظة  يف  املختلفة  واال�ستثمارات 

االأي���دي  ت�سغيل  يف  ملحوظ  ب�سكل  لي�سهم 

العاملة واحلد من ن�سب الفقر والبطالة بني 

الت�ساركية  اأن  موؤكدا  املحلي،  املجتمع  اأف��راد 

ت�سكل ال��رك��ي��زة االأ���س��ا���س��ي��ة يف ال��ع��اق��ة مع 

امل�ستثمرين.

اال�ستثمار  ق��ان��ون  م�سروع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

اجلديد عمل على توحيد جميع االإج��راءات 

القانونية يف �سهادة واحدة، وتوحيد اجلهات 

ال���رق���اب���ي���ة يف ج��ه��ة واح������دة ت��اب��ع��ة ل�����وزارة 

اال�ستثمار، م�ستعر�سا ميزات تتمتع بها املفرق 

جتعلها اأكرث رغبة من قبل امل�ستثمرين.

بدوره، قال املدير التنفيذي ملدينة الرثيا 

اإن املدينة التي ا�ستحدثت عام 2019، ت�سغل 

1078 عاما وعاملة اأغلبيتهم من االأردنيني، 

وتبلغ م�ساحتها األف دومن، وت�سم 35 م�سنعا 

مرخ�سا، و 6 م�سانع قيد الرتخي�س.

تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  املدينة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ف��ر���س عمل  واإي���ج���اد  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة  منظومة  وت��وف��ري 

وتطورها  ال�سركات  منو  تدعم  امل�ستثمرين 

وتن�سيط احلركة االقت�سادية، الفتا اإىل اأنها 

متتاز مبوقعها على �سبكة طرق دولية تربط 

االأردن مع دول اجلوار، وبنية حتتية متطورة 

وخدمات متكاملة ت�سهل ممار�سة االأعمال.

م�����س��ت��ث��م��رون يف مدينة  ع��ر���س  ب������دوره، 

املياه  توفري  ومنها:  مطالبهم  اأب���رز  الرثيا 

ب�����س��ك��ل ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات، 

وت��ن��ظ��ي��م زي���������ارات ف�����رق م���دي���ري���ة ال��ع��م��ل 

امل��ي��دان��ي��ة، وت��ك��ث��ي��ف دوري�����ات ال��ن��ج��دة ح��ول 

ال�سروط  تطوير  و�سرورة  وداخلها،  املدينة 

م�سكلة  وح��ل  باال�ستثمار،  املتعلقة  البيئية 

ال��رتاخ��ي�����س، وا���س��ت��ح��داث م��ك��ت��ب خل��دم��ة 

امل�ستثمرين يف مبنى حمافظة املفرق، اإ�سافة 

اإىل مطالبتهم ب�سرورة اإ�سدار جوازات �سفر 

خا�سة بامل�ستثمرين لت�سهيل تنقلهم ملختلف 

الدول، وحماية املنتج الوطني واملعاملة باملثل 

مع الدول االأخرى فيما يتعلق بالت�سدير.

اأع��ق��اب ال��ل��ق��اء، ج��ال حمافظ املفرق  ويف 

يرافقه م��دراء االأجهزة االأمنية يف عدد من 

امل�سانع داخل مدينة الرثيا.

االنباط- عمان

الدكتور  امل��رك��زي،  البنك  ق��ال حمافظ   

ع���ادل ال�����س��رك�����س، اإن اال���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي 

ارتفاعاً  �سجل  اململكة  اإىل  ال���وارد  املُبا�سر 

 266.9 ليبلغ  االأول،  الربع  خ��ال  ملمو�ساً 

مليون دينار، مقارنة مع 72.2 مليون دينار 

منو  وبن�سبة  املا�سي،  العام  من  ذاته  للربع 

فاقت 269 باملئة.

واأ�����س����اف، يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء 

االأردن��ي��ة )ب���رتا(، اأن ه��ذا االرت��ف��اع يعك�س 

اإىل  ال���وارد  اال�ستثمار  تدفقات  يف  التعايف 

اململكة بعد تداعيات جائحة كورونا، والتي 

اأثرت �سلباً على هذه التدفقات، االأمر الذي 

�سيما  االقت�سادي،  االأداء  يف  للتفاوؤل  يدعو 

باملئة   47 ُت�سكل حوايل  التدفقات  واأن هذه 

االأجنبي  لا�ستثمار  امل��ت��وق��ع  ال��ت��دف��ق  م��ن 

للعام كامًا.

اأحد امل�سادر  وي�سكل اال�ستثمار االأجنبي 

امل��ه��م��ة ال���ت���ي ي��ت��غ��ذى ع��ل��ي��ه��ا االح��ت��ي��اط��ي 

بح�سب  و�سلت  والتي  االأردن،  يف  االأجنبي 

االأ�سهر  يف  االأردين،  املركزي  البنك  بيانات 

اإىل  احل�����ايل  ال���ع���ام  م���ن  االأوىل  اخل��م�����س��ة 

17.66 مليار دوالر.

االنباط- عمان

اأج������رى ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��������وزراء ووزي����ر 

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

هاتفياً  ات�سااًل  االأرب��ع��اء،  ام�س  ال�سفدي، 

مع نظريه الفيتنامي، بوي تان �سون، قّدم 

مواطنني   5 ل���ذوي  اململكة  ت��ع��ازي  خ��ال��ه 

الغاز  ت�سرب  ح��ادث��ة  يف  ق�سوا  فيتناميني، 

اأم�����س،  اأول م��ن  ال��ع��ق��ب��ة  امل���وؤمل���ة يف م��دي��ن��ة 

ول�����س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة ف��ي��ت��ن��ام اال���س��رتاك��ي��ة 

ال�سديقة وحكومتها.

 7 حالة  على  �سون  ال�سفدي  طّماأن  كما 

احل��ادث،  يف  اأ�سيبوا  فيتناميني  مواطنني 

له  واأّك���د  امل�ست�سفيات،  يف  ال��ع��اج  ويتلقون 

الطبية  العناية  ك��ل  يتلقون  امل�سابني  اأن 

الازمة.

اإىل  ب��اده  ق��ّدم �سون تعازي  من جانبه، 

الذين  الثمانية  االأردن��ي��ني  املواطنني  ذوي 

انتقلوا اإىل رحمته تعاىل يف احلادثة املوؤملة، 

واإىل ال�����س��ع��ب واحل��ك��وم��ة االأردن���ي���ة، واأك���د 

مع  اال�سرتاكية  فيتنام  جمهورية  ت�سامن 

اململكة.

على  االأردن  الفيتنامي  ال��وزي��ر  و���س��ك��ر 

ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��وا���س��ل م��ع ب���اده ف���ور ح��دوث 

احل��ادث��ة امل��وؤ���س��ف��ة وع��ل��ى ال��ع��ن��اي��ة املُ��ق��دم��ة 

ملواطنيه امل�سابني.

وكانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 

حول  الفيتنامية  ال�سلطات  م��ع  توا�سلت 

ال�سفارة  ات�ساالت  ون�سقت  املُوؤملة،  احلادثة 

مع  االأردن  يف  امل��ق��ي��م��ة  غ���ري  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة 

امل�سابني، وتن�سق ات�ساالت ذويهم معهم.

اأن  الفيتنامي  ن��ظ��ريه  ال�سفدي  واأب��ل��غ 

باحلادثة  ر�سمياً  حتقيقاً  اأطلقت  احلكومة 

ال�سلطات  اإطاع  على  معه  واتفق  املوؤ�سفة، 

الفيتنامية مبجريات التحقيق ونتائجه.

االنباط- عمان 

الب�سرية،  والقوى  ل���اإدارة  امل�ساعد  ودع 

العميد الركن ح�سان عناب، ام�س االأربعاء، يف 

كلية االأمري احل�سن للعلوم االإ�سامية بعثة 

احلج الع�سكرية رقم/47 املتجهة اإىل الديار 

العاملني  م��ن  احل��ج  منا�سك  الأداء  املقد�سة 

واملتقاعدين.

وق�����ال ال��ع��م��ي��د ع���ن���اب، يف ك��ل��م��ة ل����ه، اإن 

القوات امل�سلحة داأبت على اإر�سال بعثات احلج 

مكرمة  وه��ذه  املقد�سة،  الديار  اإىل  والعمرة 

من املكارم الها�سمية التي يتميز بها اجلي�س 

العربي امل�سطفوي، اإمياناَ منه بتعزيز الروح 

املعنوية لدى منت�سبيه، م�سيفاً اأن امل�ساركني 

بال�سرب  يتحلون  الع�سكرية  احل��ج  بعثة  يف 

والتحمل وح�سن اخللق والتعاون واالإيثار.

ال��ق��وات امل�سلحة  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال مفتي 

الدراو�سة:  الدكتور ماجد  العميد  االأردنية، 

“من ال ي�سكر النا�س ال ي�سكر اهلل عز وجل، 
فقيادتنا ت�ستحق ال�سكر والتقدير”، م�سرياً 

اإىل اأن هذه البعثة جاءت بعد انقطاع عامني 

ب�سبب وباء كورونا، و�سمت البعثة عدداً من 

مر�سى ال�سرطان، حيث اأوالهم رئي�س هيئة 

االأركان امل�سرتكة جل اهتمامه.

ب��ع��ث��ة احل��ج  امل�����س��ارك��ني يف  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

300، ج��رى  ع���دده���م  ال���ب���ال���غ  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

خمتلف  م��ن  احل��ج  منا�سك  الأداء  انتخابهم 

ت�سكيات ووحدات القوات امل�سلحة االأردنية 

– اجلي�س العربي.

وزير األوقاف يتفقد الحجاج األردنيين بالمدينة المنورة

 وزير الزراعة يبحث سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه

»صناعة عمان« تدعو »الهيئة العامة« لمناقشة مسودة 
قانون االستثمار الجديد.. االثنين القادم

 انطالق أعمال المؤتمر الدولي األول للبحث العلمي واالبتكار

حقيق في حادثة العقبة وصل إلى مراحل  رئيس الوزراء: فريق التَّ
ة للرأي العام مة وسيتمُّ الكشف عن النتائج بكلِّ شفافيَّ متقدِّ

 االنباط-عمان  

 ت���ف���ق���د وزي��������ر االأوق������������اف وال�����������س�����وؤون 

احلج  بعثات  رئي�س  االإ�سامية  واملقد�سات 

االأردنية الدكتور حممد اخلايلة، يرافقه 

م��دي��ر ع��ام دائ���رة احل��ج وال��ع��م��رة املهند�س 

البعثة  واأع�ساء  ورئي�س  البطو�س،  جمدي 

يف  االأردن��ي��ني  احلجاج  االأردن��ي��ة  االإعامية 

املنورة. املدينة 

واط���ل���ع اخل��اي��ل��ة ع��ل��ى واق�����ع احل��ج��اج 

االأردن�����ي�����ني واخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ال��ي��ه��م، 

االإدارية والوعظ  البعثات  اأن جميع  موؤكداً 

واالإر�ساد والطبية واالإعامية يف خدمتهم 

على مدار ال�ساعة.

جالة  لتوجيهات  وتنفيذا  اأن��ه  واأ�ساف 

ب�����س��رورة  للحكومة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

اف�سل  وتقدمي  االأردن��ي��ني  احلجاج  متابعة 

الفنادق  يف  ت�سكينهم  جرى  لهم،  اخلدمات 

وت��وف��ري خ��دم��ات االإع��ا���س��ة ل��ه��م، ب��اإ���س��راف 

البعثة االإدارية التابعة لوزارة االأوقاف.

وا���س��ت��م��ع ال���وزي���ر اخل��اي��ل��ة مل��اح��ظ��ات 

على  للعمل  املعنيني  وج��ه  ح��ي��ث  احل��ج��اج، 

ح��ل��ه��ا ب�����س��ك��ل ف����وري، داع���ي���اً اهلل ت��ع��اىل اأن 

ويعودون  وال�سامة  بال�سحة  عليهم  مين 

يتقبل  واأن  ل��ه��م  م��غ��ف��ورا  ���س��امل��ني  لوطنهم 

منهم حجهم وعباداتهم.

واأ�سار اىل اأن البعثة االأردنية �ستقوم يوم 

االأردن��ي��ني  احل��ج��اج  بتفويج  اخلمي�س  غ��د 

املكرمة،  ملكة  »امل��ي��ق��ات«  امل��ن��ورة  املدينة  م��ن 

ذلك  وبعد  العمرة،  منا�سك  �سيوؤدون  حيث 

امل�ستاأجرة  ال��ف��ن��ادق  يف  ت�سكينهم  �سيجري 

لهم يف مكة املكرمة ملوا�سلة اأداء امل�ساعر.

تقديرهم  عن  االأردن��ي��ني  احلجاج  وع��رب 

والعمرة  ودائرة احلج  االأوقاف  وزارة  لدور 

ل��ه��م و�سرعة  ال��ك��ام��ل��ة  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  يف 

ماحظة  الأي���ة  االإداري�����ة  البعثة  ا�ستجابة 

ت����رد م���ن احل���ج���اج مم���ا ي��دل��ل ع��ل��ى ح�سن 

الرعاية واالهتمام بهم.

وك����ان وزي����ر االأوق������اف ال��دك��ت��ور حممد 

االإع��ام��ي��ة  البعثة  ا�ستقبال  يف  اخل��اي��ل��ة 

االأربعاء  اأم�س  االأردنيني  للحجاج  املرافقة 

ر�سالتها  ع��ل��ى  م���وؤك���دا  امل���ن���ورة،  امل��دي��ن��ة  يف 

امل��ه��ن��ي��ة وال���وط���ن���ي���ة مب����ا ي���خ���دم احل���ج���اج 

العامة. امل�سلحة  ويحقق 

االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي�����ر ال����زراع����ة، امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

احل���ن���ي���ف���ات، ام�������س االأرب������ع������اء، م����ع رئ��ي�����س 

واأع�����س��اء ن��ق��اب��ة جت���ار وم�����س��دري اخل�سار 

وال��ف��واك��ه، �سبل زي��ادة ���س��ادرات اململكة من 

املعوقات  على  والتغلب  وال��ف��واك��ه  اخل�سار 

ومتابعتها مع املوؤ�س�سات املختلفة.

وب�����ني احل���ن���ي���ف���ات، خ�����ال ل���ق���اء مب��ق��ر 

ال��ن��ق��اب��ة، اأن ����س���ادرات اخل�����س��ار وال��ف��واك��ه 

�سجلت خ��ال االأ���س��ب��وع احل���ايل ارت��ف��اع��ات 

طنا   2073 اليومي  حجمها  فبلغ  متتالية، 

ل�3 اأيام، وهو اأعلى رقم خال العام احلايل، 

اأن الوقت احل��ايل هو  اأن��ه رغ��م  اإىل  م�سريا 

ب���داي���ة ت�����س��دي��ر اخل�����س��ار وال���ف���واك���ه، ف���اإن 

160 طنا من بداية  اإىل االآن  حجمها و�سل 

العام احلايل.

واأك�����د احل��ن��ي��ف��ات اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة مع 

جديدة،  اإج���راءات  وات��خ��اذ  اخلا�س  القطاع 

ل�سمان  �سابقا  ات��خ��اذه  مت  م��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ارت��ف��اع ال�����س��ادرات، داع��ي��ا اإىل اإزال���ة جميع 

امل���ع���ي���ق���ات وت����ق����دمي ال��ت�����س��ه��ي��ات امل��م��ك��ن��ة 

لل�سادرات الزراعية مبا يحافظ على جودة 

املنتج املحلي يف االأ�سواق اخلارجية و�سمعته.

ووجه الوزير امل�سدرين اإىل بناء �سراكات 

الفل�سطينية  االأردنية  ال�سركة  مع  حقيقية 

�سبل  وتطوير  الزراعية،  املنتجات  لت�سويق 

املرتبطة  اللوج�ستيات  جميع  يف  اال�ستثمار 

ب��ال�����س��ادرات ك��ال��ن��ق��ل وامل��خ��ت��ربات، اإ���س��اف��ة 

�سينطلق  ال���ذي  ال��زراع��ي  االإر���س��اد  دور  اإىل 

مبنظومة جديدة نهاية هذا العام.

النقابة  جمل�س  رئي�س  ثمن  جانبه،  من 

ال��وزي��ر ومتابعته  ت��ع��اون  اأب���و ح��م��اد  �سعدي 

ال�سخ�سية جلميع التحديات واملعوقات اأمام 

ال�سادرات، م�سريا اإىل جهد كوادر الوزارة يف 

خلق �سراكة حقيقة ومثمرة.

االنباط- عمان

ت��ن��ظ��م غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع���م���ان اج��ت��م��اع��ا 

حا�سدا  يوم االثنني القادم يف مبنى الغرفة 

ملناق�سة م�سودة قانون اال�ستثمار اجلديد.

االأردن وع��م��ان  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س 

امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري، اك����د ان ه��ذا 

ادارة  جمل�س  �سيا�سة  �سمن  ياأتي  االجتماع 

ال�سركات  ممثلي  م��ع  ال��ت�����س��اور  يف  ال��غ��رف��ة 

ال�سناعية يف كافة االأمور التي تهم القطاع، 

اىل  م�سريا  ال��ق��وان��ني،  م�ساريع  وخ�سو�سا 

ان ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ل��دي��ه ال��ع��دي��د من 

امل��اح��ظ��ات ع��ل��ى م�����س��روع ال��ق��ان��ون، ال بد 

االه���داف  حتقيقه  ل�سمان  معاجلتها  م��ن 

املتوخاة منه يف جلب املزيد من اال�ستثمارات 

ال���داخ���ل���ي���ة واخل����ارج����ي����ة واحل����ف����اظ ع��ل��ى 

ان  امله  عن  معربا  احلاليني،  امل�ستثمرين 

ي��ت��م االخ����ذ مب��ط��ال��ب��ات ال�����س��ن��اع��ي��ني فيما 

يتعلق بهذا القانون.

ال���ب���ي���ئ���ة  ت���ن���ظ���ي���م  ق������ان������ون  ان  ي�����ذك�����ر 

اال�ستثمارية برنامج اأولويات عمل احلكومة 

ي�سعى  وال��ذي   ،)2023-2021( االقت�سادي 

اإىل ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف 

امل��م��ل��ك��ة، وحت��ف��ي��ز اال����س���ت���ث���م���ارات امل��ح��ل��ي��ة 

واالأجنبية على حد �سواء، حيث ياأتي اإعداد 

االإ�ساحات  من  جمموعة  �سمن  القانون 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة واالج����رائ����ي����ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا 

من  االأع��م��ال،  بيئة  تعزيز  بهدف  احلكومة 

خال رقمنة وتب�سيط االإجراءات املرتبطة 

بها، وتخفي�س كلف االإنتاج واالأعمال، ومبا 

وخلق  االقت�سادي  النمو  حتفيز  يف  ي�سهم 

فر�س العمل.

ح��ي��ث ت��ع��ت��زم احل��ك��وم��ة ع��ر���س م�����س��ودة 

ال���ق���ان���ون ع��ل��ى جم��ل�����س االأم������ة يف ال�����دورة 

الع�سرين  يف  واملنعقدة  املقبلة  اال�ستثنائية 

من متوز القادم

االنباط- عمان

ان��ط��ل��ق��ت، ي���وم ام�����س االأرب����ع����اء، اأع��م��ال 

ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث  االأول  ال������دويل  امل����وؤمت����ر 

ال����ذي تنظمه  امل���ي���ت،  ال��ب��ح��ر  واالب���ت���ك���ار يف 

كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة االأردنية، 

مب�������س���ارك���ة دول����ي����ة ل��ن��خ��ب��ة م����ن ال��ع��ل��م��اء 

وال��ب��اح��ث��ني وامل��خ��ت�����س��ني واالأك���ادمي���ي���ني يف 

املجاالت والتخ�س�سات البحثية.

وق�����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ل�����س��وؤون 

الكليات االإن�سانية، الدكتور اأحمد جمدوبة، 

اإن  الفعاليات،  افتتاح  امل��وؤمت��ر، خ��ال  راع��ي 

املوؤمتر يركز على البحث العلمي واالبتكار، 

احليوية  املو�سوعات  من  العديد  ويناق�س 

ُت�ساغ خمرجاتهما على  اأن  اآما  واملتنوعة، 

اأر���س  على  منهما  االإف���ادة  من  مُيّكننا  نحو 

خلطوات  احل��اج��ة  باأم�س  فواقعنا  ال��واق��ع، 

ع��م��ل��ي��ة حُت�������دُث ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة ك����ي ت�����س��ه��م 

خمرجات الريادة واالبتكار واالإبداع يف دفع 

عجلة تقدم املجتمعات.

امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأوراق  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  و����س���دد 

ب��ال��ب��ع��دي��ن ال���رتب���وي وال���ث���ق���ايف، وال��ت��ع��ل��م 

ب��اأ���س��ك��ال��ه االأرب����ع����ة: ال���وج���اه���ي ب��ال��ك��ام��ل، 

واالإل���ك���رتوين ال��ك��ام��ل ع��ن ب��ع��د، واملُ���دم���ج، 

واملتنوع “الهجني”، ُم�سيًفا اأّننا منذ عقود 

التعليم من �سكله  واق��ع  نتحدث عن تغيري 

التقليدي اإىل املعا�سر، الفتا اإىل اأن جائحة 

كورونا منحتنا فر�سة لُنطّور التعليم.

بدوره، اأّكد عميد كلية العلوم الرتبوية، 

العلمي  البحث  اأن  الزبون،  حممد  الدكتور 

مُت��ّث��ل  امل��ج��ت��م��ع  وخ��دم��ة  التعليم  ووظ��ي��ف��ة 

اإىل  م�سرًيا  لكل جامعة،  االأ�سا�سية  الركائز 

الركائز،  تلك  اأح���د  ه��و  العلمي  االإن��ت��اج  اأن 

بالتوازي مع عمليتي التعليم والتعلم.

اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف  واأ�����س����ار اإىل �����س����رورة 

االأب���ح���اث ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وال��ت�����س��ل��ح ب�����االأدوات 

ال���ف���ع���ال���ة، واأب�����رزه�����ا راأ�������س امل�����ال ال��ب�����س��ري 

املبا�سر  ال��دع��م  وت��ق��دمي  عليه  وامل��ح��اف��ظ��ة 

وغري املبا�سر له على اختاف اأوجهه، الفًتا 

العلمي  البحث  خطة  تقييم  عملّية  اأّن  اإىل 

واملعلومات  بالبيانات  با�ستمرار  وتغذيتها 

الدقيقة، تقع على عاتق اجلميع، وه��ذا ما 

ناأمله من املوؤمتر.

االبتكار  مركز  مدير  اأو�سح  جانبه،  من 

الزين،  يزن  الدكتور  اجلامعة،  يف  والريادة 

اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل اخل���ربات يف جم��ال االبتكار 

22 باملئة  اأ�سارت تقارير باأن  والريادة، حيث 

االأفكار  على  تعتمد  العامل  اقت�سادات  من 

الريادية املبتكرة.

واأّكد رئي�س جلنة املوؤمتر، الدكتور مهند 

ليومني،  ي�ستمر  ال��ذي  املوؤمتر  اأن  ال�سبول، 

“دور  اأّول موؤمتر متخ�س�س يبحث يف  ُيعّد 

البحث العلمي يف التميز واالبتكار يف العلوم 

الرتبوية واالجتماعية”.

وي���ه���دف امل����وؤمت����ر، وف����ق ال�������س���ب���ول، اإىل 

ت���وف���ري م��ن�����س��ة دول���ي���ة جل��م��ي��ع ال��ب��اح��ث��ني 

ال��ت��ط��ورات يف  اأح����دث  ملناق�سة  وامل�����س��ارك��ني 

واالإن�سانية  العلمية  التخ�س�سات  خمتلف 

وت��ب��ادل  والتكنولوجية،  والفنية  واالأدب��ي��ة 

االأفكار اجلديدة لتعزيز دور البحث العلمي 

واالبتكار.

وح�����س��ب م���ق���رر ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة 

جاءت  ف��اخ��وري،  ح�سام  الدكتور  للموؤمتر، 

حم�����اور امل���وؤمت���ر ل���ت���ت���واءم م���ع االأول����وي����ات 

ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي اع���ت���ربت ع��ن�����س��ر االإب������داع 

االأول��وي��ات  م��ن  العلمي  والبحث  واالب��ت��ك��ار 

على  التنموية  االأه����داف  حتقيق  يف  املهمة 

امل�ستوى الوطني واالإقليمي.

وي���ت���ن���اول امل���وؤمت���ر اأب���ح���اًث���ا وم��ن��اق�����س��ات 

من  واأكادميّيون  باحثون  اأعّدها  ورق��ة  ل���38 

تبادل  فر�سة  يتيح  حيث  ال����دول،  خمتلف 

اخل�����ربات وال���ت���ج���ارب وت���ب���ادل امل��ع��رف��ة، ما 

م�ستقبلية  بحثية  ن��واة  تاأ�سي�س  يف  �سُيثمر 

من  ون��ظ��رائ��ه��م  االأردن  م��ن  الباحثني  ب��ني 

الدول امل�ساركة

االنباط- عمان

ا���س��ت��ه��لَّ رئ��ي�����س ال�����وزراء، ال��دك��ت��ور ب�سر 

اخل�ساونة، تروؤُّ�سه جلل�سة جمل�س الوزراء، 

���م ع��ل��ى ���س��ح��اي��ا  ام�������س االأرب����ع����اء، ب���ال���رتحُّ

ة اإىل  حادثة العقبة، وتقدمي التَّعازي احلارَّ

العاجل  فاء  بال�سِّ ومتنِّياته  وذويهم،  اأهلهم 

للم�سابني.

ال�����وزراء، خ��ال اجلل�سة،  ول��ف��ت رئ��ي�����س 

اإىل اأنَّ فريق التَّحقيق الذي اأوعز بت�سكيله 

اخليَّة  الدَّ وزير  برئا�سة  احلادثة  وقوع  فور 

ت�سكيله،  منذ  يعمل  زال  ما  ايه،  الفرَّ م��ازن 

اعة، من اأجل الو�سول اإىل  وعلى مدار ال�سَّ

النتائج الكاملة حول احلادثة.

و���س��ل  ال���ف���ري���ق  اأنَّ  اخل�������س���اون���ة  �������د  واأكَّ

��ح��ق��ي��ق،  ال��تَّ م����ن  م���ة  م���ت���ق���دِّ م����راح����ل  اإىل 

�سفافيَّة  ب��ك��لِّ  نتائجه  ع��ن  الك�سف  و�سيتمُّ 

من  االنتهاء  عند  العام  للراأي  ومو�سوعيَّة 

و�سع  ���س��ي��ت��مُّ  ك��م��ا  ك��ام��ل،  ب�سكل  التحقيق 

النتائج اأمام االدِّعاء العام.

احلثيثة  باجلهود  ال��وزراء  رئي�س  واأ�ساد 

ول���ة،  �����س��ات ال���دَّ ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ج��م��ي��ع م��وؤ���سَّ

م����ن ك�������وادر ال�����ّدف�����اع امل�������دين، واخل����دم����ات 

��ة  ال�����س��حَّ وزارة  وك������وادر  ��ة،  امل��ل��ك��يَّ ��ة  ال��ط��ب��يَّ

وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وج��م��ي��ع اجل��ه��ات التي 

���د م����ن ���س��ام��ة  ����س���ان���دت ج���ه���وده���ا ل���ل���ت���اأكُّ

ك��وزارة  وغريها،  وامع  وال�سَّ واملياه  الهواء 

وخمتلف  امللكيَّة  العلميَّة  واجلمعيَّة  البيئة 

�سات املعنيَّة. املوؤ�سَّ

اأنَّ جميع هذه اجلهود جاءت  اإىل  واأ�سار 

وتوجيه  مبا�سر  واإ���س��راف  حثيثة  مبتابعة 

��اين  م�ستمّر م��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��َثّ

الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  و�سمّو 

ويّل العهد.

���ة،  ال���ف���وريَّ اال���س��ت��ج��اب��ة  اأنَّ  اإىل  ول���ف���ت 

والتَّن�سيق  ُب��ذل��ت،  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  واجل��ه��ود 

���ن���اغ���م ب���ني ج��م��ي��ع االأج���ه���زة  امل��ب��ا���س��ر وال���تَّ

ة �ساهم يف عودة احلياة اإىل طبيعتها  املخت�سَّ

اأقلِّ من ع�سر �ساعات بعد  يف العقبة خال 

املرافق  ع��ادت جميع  احل��ادث��ة، حيث  وق��وع 

وحركة املاحة واملوانئ واحلدود يف مدينة 

العقبة للعمل ب�سكل طبيعي واآمن.

الكبرية  اجل��ه��ود  اإىل  اخل�����س��اون��ة  ه  ون����وَّ

العقبة،  امل�ست�سفيات يف مدينة  بذلتها  التي 

امل�����س��اب��ني مبنتهى  ال��ت��ي ق��ام��ت مب��ع��اجل��ة 

امل�ست�سفى  يف  ����س���واًء  ���ة،  واحل���رف���يَّ ال��ك��ف��اءة 

��د بن  ��ي��خ حم��مَّ امل���ي���داين )م�����س��ت�����س��ف��ى ال�����سِّ

الع�سكري،  ها�سم  االأمري  وم�ست�سفى  زايد( 

اخلا�س  القطاع  م�ست�سفيات  اإىل  باالإ�سافة 

اخلدمات  تقدمي  يف  اأي�ساً  ر  تق�سِّ مل  التي 

��ة ال���ك���ف���وؤة ل��ل��م�����س��اب��ني، الف���ت���اً اإىل  ال��ط��ب��يَّ

ات امل�����س��لَّ��ح��ة  اجل���ه���ود ال����ذي ب��ذل��ت��ه��ا ال����ق����وَّ

اإىل  باالإ�سافة  العربي،  – اجلي�س  االأردنيَّة 

كانت  اهلل،  وبحمد  ط��وارئ،  مظلَّة  اإعدادها 

ا�ستيعاب  على  قادرة  العقبة  يف  امل�ست�سفيات 

ن�سف  اأك��رث من  ت�سغل  التي مل  االإ���س��اب��ات 

ريريَّة املتوفرة. عة ال�سَّ ال�سِّ

ور الكبري  واأ����س���اد رئ��ي�����س ال�����وزراء ب���ال���دُّ

الذي بذله االإعام من خال نقل املعلومة 

��ة م��ن م�����س��ادره��ا، واالب��ت��ع��اد عن  احل��ق��ي��ق��يَّ

االإ���س��اع��ات. كما اأ���س��اد ب��وع��ي امل��واط��ن��ني يف 

العقبة الذين ا�ستجابوا لتعليمات االأجهزة 

��ة وك���ان���وا ع���ون���اً ل��ه��م خ����ال ه��ذه  امل��خ��ت�����سَّ

احلادثة االأليمة.

اخلمي�س   30/ 6 / 2022
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االنباط- عامن

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

ب�����س��ر اخل�������س���اون���ة يف م��ك��ت��ب��ه ب��رئ��ا���س��ة 

ال������وزراء ام�����س االرب����ع����اء، ���س��ف��راء دول 

العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 

قدموا  ال��ذي��ن  اململكة،  ل��دى  املعتمدين 

التعازي اإىل جاللة امللك عبداهلل الثاين 

و���س��م��و االأم������ري احل�����س��ن ب���ن ع��ب��داهلل 

وال�سعب  واحلكومة  العهد  ويل  الثاين 

االردين ب�سحايا حادثة العقبة، متمنن 

للم�سابن. العاجل  ال�سفاء 

اللقاء  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  واع���رب 

رئا�سة  ل�سوؤون  دولة  وزير  ح�سره  الذي 

ال���وزراء ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م اجل���ازي عن 

ت��ق��دي��ره ل��ل��م��واق��ف االأخ���وي���ة ال�����س��ادق��ة 

و�سعوب  وحكومات  قادة  عنها  عرب  التي 

ال�����س��ق��ي��ق��ة الف��ت��ا  ال��ع��رب��ي  دول اخل��ل��ي��ج 

ال��ع��الق��ات  تعك�س  امل��واق��ف  ه��ذه  ان  اىل 

جمل�س  ودول  االأردن  ب���ن  ال��را���س��خ��ة 

ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 

حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة واه��ت��م��ام ج��الل��ة امللك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين واإخ���وان���ه ق����ادة ال���دول 

اخلليجية.

االنباط- الهاي

 زار عدد من موظفي مديريات ووحدات 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  يف  االإعالم 

امل�������س���ارك���ن يف ب���رن���ام���ج ����س���راك���ة ل��ف��ن��ون 

التوا�سل مع اجلمهور م�ساء اأم�س، جمل�س 

النواب الهولندي يف مدينة الهاي.

برنامج  فعاليات  �سمن  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي 

التوا�سل  ل��ف��ن��ون  ���س��راك��ة  تنظمه  ت��دري��ب��ي 

م���ع اجل���م���ه���ور ب���ال���ت���ع���اون وال�������س���راك���ة م��ع 

القانونية  للم�ساعدة  ال��دويل  �سلك  مركز 

ه��ول��ن��دا  االأوىل يف  ب����داأت  م��رح��ل��ت��ن،  ع��ل��ى 

احلايل،  ال�سهر  من  والع�سرين  احل��ادي  يف 

الثانية  املرحلة  ت��ب��داأ  فيما  ال��ي��وم،  وانتهت 

من الربنامج الحقا.

جانبا  الزيارة،  خالل  املتدربون  وح�سر 

م����ن ج��ل�����س��ة جم��ل�����س ال����ن����واب ال��ه��ول��ن��دي 

للحد  ق��ان��ون  م�����س��روع  ملناق�سة  املخ�س�سة 

م���ن ان��ب��ع��اث ال��ن��ي��رتوج��ن وث����اين اأك�����س��ي��د 

مداخالت  اإىل  خاللها  ا�ستمعوا  الكربون، 

عدد من النواب.

امل�سوؤولن  اأحد  من  �سرح  اإىل  وا�ستمعوا 

يف امل��ج��ل�����س، ح����ول اآل���ي���ة اإق������رار ال��ق��وان��ن 

الربملانية  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  والت�سريعات 

اإذ ت��ق��رتح م�����س��اري��ع ال��ق��وان��ن  يف ه��ول��ن��دا، 

النواب، ويف  اإىل جمل�س  ال��وزراء ومتر  من 

ال�سيوخ،  جمل�س  اإىل  حت��ال  اإق��راره��ا  حالة 

ثم ي�سادق عليها ملك هولندا.

 150 يتكون من  النواب  اأن جمل�س  وبن 

ب�سورة  النيابية  االنتخابات  وجتري  نائبا، 

م��ب��ا���س��رة م��ن امل��واط��ن��ن ك��ل اأرب���ع ���س��ن��وات، 

بن  �سري  باقرتاع  املجل�س  رئي�س  وينتخب 

االأع�ساء.

اأن املرحلة االأوىل من برنامج  اإىل  ي�سار 

�سراكة ت�سمنت حما�سرات نظرية وعملية 

ح���ول ال��ت��ج��رب��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة يف ال��ت��وا���س��ل 

وع��الق��ة  ال��ت��غ��ي��ري،  واإدارة  احل���ك���وم���ة  م���ع 

والعالقات  ال�سباب،  باإ�سراك  التكنولوجيا 

االإعالمية والتدريب االإعالمي، والتوا�سل 

اإىل  غري الناجح خالل االأزمات، باالإ�سافة 

زيارات ميدانية للمعهد الهولندي لل�سوت 

والروؤية، ومتاحف فنية.

 محاضرة تناقش بنية النظام الدولي 
في الجمعية الفلسفية األردنية

ن االنباط- عاماّ

ا���س��ت�����س��اف��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة 

االأردن���ي���ة ال��ث��الث��اء االأك���ادمي���ي ول��ي��د 

ب���ع���ن���وان:  ع����ب����داحل����ي يف حم����ا�����س����رة 

الدويل  النظام  البنيوّية يف  التحوالت 

بن املنظور ال�سفري وغري ال�سفري، 

النظام  بنية  ملفاهيم  خ��الل��ه��ا  ع��ر���س 

الدويل.

وتطرق املحا�سر اإىل ُم�سكلة قيا�س 

ال���ق���وة وت���ب���اي���ن ُم����ع����ادالت ال��ق��ي��ا���س، 

��ر  الف��ت��ا اىل امل�����س��ه��د ال������ّدويل املُ��ع��ا���سِ

م��ن زاوي����ة ال��ق��وى ال��ق��ط��ب��ّي��ة وق��ي��ا���س 

ال���ت���وزي���ع ال��ن�����س��ب��ي ل��ل��ق��وى ال��ق��ط��ب��ّي��ة 

ورو�سيا،  املتحدة،  )ال��والي��ات  ال��ث��الث 

وال�سن(.

ع��ب��د احل���ي اىل كيفّية  ت��ط��رق  ك��م��ا 

اإدارة العالقات الدولّية يف ظّل التحّول 

التدريجي من املنظور ال�سفري وغري 

ال�����س��ف��ري، وان��ع��ك��ا���س ه��ذه ال��ت��ح��والت 

اأن  ع��ل��ى ال�����س��رق االأو����س���ط، الف��ت��ا اإىل 

املتمثلة  ال��ك��ربى  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��وة 

ب��ال�����س��ن ب������داأت ت��ت��ج��ه ل���ل���خ���روج من 

املجال املحلي اإىل العاملية.

 متدربون ضمن برنامج شراكة يزورون مجلس النواب الهولندي

االنباط- عامن

 ج������ددت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��غ��ذاء 

وال�������دواء وج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

التفاهم يف جمال علوم  اخلا�سة، مذكرة 

ال�����س��ي��دل��ة وال����غ����ذاء وال���ت���غ���ذي���ة، ب��ه��دف 

تر�سيخ التعاون وال�سراكة، وتعزيز تبادل 

اخلربات يف املجالن االأكادميي واملهني.

املوؤ�س�سة،  بيان  وف��ق  االتفاقية،  ووق��ع 

ال��ع��ام الدكتور  ام�����س االأرب���ع���اء، م��دي��ره��ا 

نزار مهيدات، ورئي�سة اجلامعة الدكتورة 

الب�سيتي. اإميان 

االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  م���ه���ي���دات  واأ�����س����ار 

ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف جم���ال ال��ت��دري��ب 

واالأب�������ح�������اث يف خم��ت��ل��ف  وال������درا�������س������ات 

وتبادل  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  املجاالت 

يف  واخل��ربات  والفنية  العلمية  املعلومات 

والتطبيقية. العلمية  املجاالت 

اأن  ال���ب�������س���ي���ت���ي  اأك��������دت  م����ن ج���ه���ت���ه���ا، 

وتعزيز  تطوير  اإط��ار  يف  تاأتي  االتفاقية 

جم����االت ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك، وت��وظ��ي��ف 

االأب��������ح��������اث امل���������س����رتك����ة ل�����دع�����م ق���ط���اع 

والدوائية  الغذائية  الوطنية  ال�سناعات 

وامل�������س���ت���ل���زم���ات ال���ط���ب���ي���ة، ودع������م ج����ودة 

ال��ت��ع��ل��ي��م، ان��ط��الق��ا م���ن روؤي�����ة اجل��ام��ع��ة 

يف ال��ت��م��ي��ز وال���ري���ادة واالإب������داع يف ج��ودة 

التطبيقي،  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م، 

موؤهلة  ك���وادر  واإع���داد  املجتمع،  وخ��دم��ة 

ومدربة تلبي متطلبات �سوق العمل.

وت��ت�����س��م��ن االت���ف���اق���ي���ة ع�����دة ب���رام���ج 

وم�ساريع م�سرتكة خالل الفرتة املقبلة، 

تبادل  بت�سهيل  خا�سة  ب��ن��ود  ع��ن  ف�سال 

وا���س��ت��خ��دام  وال��ف��ن��ي��ة  العلمية  امل��ع��ل��وم��ات 

العلمية  وامل��راج��ع  للمكتبات  ال��ف��ري��ق��ن 

املتوفرة لدى الطرفن، وتوفري التدريب 

ال��ن��وع��ي واالح�����رتايف وب��ن��اء ال���ق���درات يف 

وجمال  امل�سرتك  االهتمام  ذات  املجاالت 

وال�سبكات. والربجميات  التقنيات 

وح�������س���ر ت���وق���ي���ع االت����ف����اق����ي����ة، ال����ذي 

التعليم  م��دي��ر  امل��وؤ���س�����س��ة،  م��ق��ر  ج��رى يف 

امل�ستمر يف كلية ال�سيدلة الدكتورة �سناء 

ال�سيادلة  نقابة  �سر  واأم��ن  ال�سخ�سري، 

والدكتور  عليمات  احلميد  عبد  الدكتور 

لوؤي �سعادة.

 تجديد مذكرة التفاهم بين الغذاء والدواء والعلوم التطبيقية

لتوفير متطلبات   مذكرات تفاهم 
اإلعاقة لذوي  الدامج  التعليم 

االنباط- عامن

وق�������ع امل����ج����ل���������س االأع�������ل�������ى حل���ق���وق 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، ام�س االأربعاء، 

ث����الث م����ذك����رات ت��ف��اه��م م���ع م���دار����س 

واأكادميية  الدولية،  واملدار  املعمدانية، 

ريتال الدولية؛ بهدف توفري متطلبات 

التعليم الدامج للطلبة ذوي االإعاقة.

االأم��ري مرعد  امل��ذك��رات �سمو  ووق��ع 

ب���ن رع����د، رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س، ف��ي��م��ا وق��ع 

ي��ارا  مديرتها  املعمدانية  امل��در���س��ة  ع��ن 

الدولية  الدار  مدار�س  وعن  الق�سو�س، 

حممد  الدكتور  اإدارت��ه��ا  جمل�س  رئي�س 

اب����زاخ، وع���ن م��دار���س اأك��ادمي��ي��ة ري��ت��ال 

اإدارتها الدكتور  الدولية رئي�س جمل�س 

ال�سديفات. عمر 

التوقيع،  حفل  خ��الل  �سموه،  و�سدد 

لتحقيق  اجل��ه��ود  ت�سافر  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

التمييز  وعدم  الفر�س  وتكافوؤ  امل�ساواة 

ومت��ك��ن االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع��اق��ة من 

اأ�سا�س  على  التعليم  يف  حقهم  ممار�سة 

م���ن امل�������س���اواة ���س��م��ن ب��ي��ئ��ة خ��ال��ي��ة من 

اأو حتد  التي حتول  واحلواجز  العوائق 

الدامج  التعليم  وتطبيقات  مفهوم  من 

الفعال.

ب�سكل  ي�سعى  املجل�س  اأن  �سموه  واأكد 

دائ����م مل���واءم���ة ال�����س��ي��ا���س��ات وال��ق��وان��ن 

واالت��ف��اق��ي��ات  يتما�سى  مب��ا  واالأن��ظ��م��ة، 

ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��ق��وق االأ���س��خ��ا���س 

اإىل جانب تقدمي الدعم  ذوي االإعاقة، 

التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  مل��خ��ت��ل��ف  ال��ف��ن��ي 

لتطوير براجمها الرتبوية والتعليمية 

واإي��ج��اد  املتخ�س�سة،  ال��ك��وادر  وت��وف��ري 

املدار�س  لت�سبح  املهياأة  التحتية  البنية 

مبن  الطلبة  جميع  ال�ستقبال  ج��اه��زة 

واالرت��ق��اء  االإع��اق��ة  ذوي  الطلبة  فيهم 

باخلدمات املقدمة لهم.

وب����ح���������س����ب م�������ذك�������رات ال����ت����ف����اه����م، 

املدار�س  مع  بالتعاون  املجل�س  �سيعمد 

ال�����ث�����الث ووف������ق������اً خل���ط���ط ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ت����ت����الءم وم����ك����ون����ات اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

تقدمي  اإىل  ال��دام��ج،  للتعليم  الع�سرية 

التابعة  امل��ب��اين  لتهيئة  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 

البناء  متطلبات  لكودة  وفقاً  للمدار�س 

وك�����ودة  االإع�����اق�����ة،  ذوي  ل���الأ����س���خ���ا����س 

ا�ستحداث  جانب  اإىل  املدر�سية،  االأبنية 

ل��ت��وف��ري  احل�سي”  “التكامل  غ���رف���ة 

خ���دم���ات ال���ع���الج ال���وظ���ي���ف���ي، وغ��رف��ة 

االإع��اق��ة  ذوي  ال��ط��ل��ب��ة  بتعليم  خ��ا���س��ة 

ف�ساًل  والتنقل،  التوجيه  فن  الب�سرية 

دور  لتفعيل  ال��الزم  الدعم  تقدمي  عن 

للطلبة  الدعم  لتقدمي  امل�ساندة  ق�سم 

ذوي االإعاقة داخل الغرف ال�سفية.

املجل�س  �سيقوم  ل��ل��م��ذك��رات،  ووف��ق��اً 

ب���ت���دري���ب ال�����ك�����وادر ال���ع���ام���ل���ة يف ت��ل��ك 

املدار�س على املنهج احلقوقي، واتيكيت 

ذوي  االأ�سخا�س  م��ع  الفعال  التوا�سل 

االإعاقة، باالإ�سافة اإىل تقدمي تدريبات 

خمت�سة يف التعليم الدامج.

املجل�س  �سيقوم  امل��ذك��رات،  ومبوجب 

العاملة  للكوادر  الفني  الدعم  بتقدمي 

امل���دار����س ال���س��ت��ح��داث ح�س�س  ت��ل��ك  يف 

ال م��ن��ه��ج��ي��ة خم�����س�����س��ة ل��ل��غ��ة االإ����س���ارة 

وت����دري����ب ال���ط���ل���ب���ة ع���ل���ي���ه���ا، وت��ط��وي��ر 

امل��ن�����س��ات وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات االإل��ك��رتون��ي��ة 

ال����ت����اب����ع����ة ل����ك����ل م����در�����س����ة مب�����ا ي���دع���م 

االإعاقة  ذوي  الطلبة  و�سول  متطلبات 

اإليها خالل عملية التعليم عن بعد.

وا�����س����ت����ن����اداً ل����ل����م����ذك����رات ال����ث����الث، 

5 طالب  يقل عن  �سيجري قبول ما ال 

م��ن ذوي االإع���اق���ة يف ك��ل م��در���س��ة من 

الدرا�سية  ال�سنة  خ��الل  امل��دار���س  تلك 

مل�����س��اع��ف��ة  ذل����ك  ب��ع��د  ل��ي�����س��ار  االأوىل، 

العدد يف ال�سنوات الدرا�سية الالحقة.

وت����اأت����ي م����ذك����رات ال��ت��ف��اه��م اإن����ف����اذاً 

ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  قانون  الأح��ك��ام 

وال���ذي   ،2017 ل�سنة   20 رق���م  االإع���اق���ة 

ودم���ج  ق���ب���ول  اإىل  اأح���ك���ام���ه  ت���ط���رق يف 

امل��وؤ���س�����س��ات  االإع���اق���ة يف  االأط���ف���ال ذوي 

التعليمية مع �سرورة توفري الرتتيبات 

املي�سرة،  واالأ�سكال  املعقولة  التي�سريية 

الو�سول  اإمكانية  متطلبات  جانب  اإىل 

ل��ل��ط��ل��ب��ة ذوي  ال�������س���ام���ل  وال��ت�����س��م��ي��م 

لتمكينهم  اأ���س��ا���س��ي  كمتطلب  االإع���اق���ة 

م���ن مم��ار���س��ة ح��ق��ه��م يف ال��ت��ع��ل��ي��م على 

اأ�سا�س من امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س.

 سفراء دول مجلس التعاون الخليجي يقدمون 
العزاء بضحايا حادثة العقبة

االنباط- عامن

اأن  األب�سة واأح��ذي��ة،  اأك��د جت��ار وم�����س��ت��وردو   

ن�ساطه  يف  م�سبوق  غ��ري  رك���وداً  ي�سهد  القطاع 

خالل الفرتة احلالية.

واأ�ساروا لوكالة االأنباء االأردنية)برتا(، اإىل 

املبيعات،  ن�سبة  يف  ملحوظا  تراجعا  هناك  اأن 

ت���ق���در ب��ن��ح��و 50 ب��امل��ئ��ة، م��ق��ارن��ة م���ع م��وا���س��م 

�سابقة. �سيفية 

وق������ال ن��ق��ي��ب جت�����ار االأل���ب�������س���ة واالأق���م�������س���ة 

القطاع  ن�ساط  اإن  ع���اّلن،  �سلطان  واالأح��ذي��ة، 

ال�سنة،  من  الوقت  لهذا  ن�سبة  املعتاد  من  اأق��ل 

مقارنة مع العام املا�سي.

ك���ب���ريا يف  ت���راج���ع���ا  ه���ن���اك  “اإن  واأ������س�����اف 

م�����س��رياً  باملئة”،   50 ب��ن��ح��و  امل��ب��ي��ع��ات  م�����س��ت��وى 

متناول  يف  واأ�سعارها  متوفرة  الب�سائع  اأن  اإىل 

اجلميع.

ودع��ا ع��اّلن اإىل ���س��رورة االإ���س��راع يف و�سع 

�سعف  ظ��ل  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  للتجارة  ���س��واب��ط 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، مب��ا يقلل 

ال��ت��داع��ي��ات ال�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ت��واج��ده��ا، وح��ج��م 

ويحقق  لها،  العقاري  واالإ�سغال  فيها،  العمالة 

للطرفن. العدالة 

وقال تاجر وم�ستورد االألب�سة، منري دية، اإن 

القطاع مر خالل �سهري اأيار املا�سي وحزيران 

�سعف  ب�سبب  م�سبوقة،  غري  بظروف  احل��ايل، 

ق����درات امل��واط��ن��ن ال�����س��رائ��ي��ة، يف ظ��ل ارت��ف��اع 

االأ�سعار الذي طال معظم مناحي احلياة.

م��ن  ب���امل���ئ���ة   60 م���ن  اأك�����ر  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

الوظيفي،  ال��رات��ب  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون  امل��واط��ن��ن 

اإن���ف���اق���ه���م م��ت��وج��ه اىل امل����واد  وب���ال���ت���ايل ف�����اإن 

اال����س���ت���ه���الك���ي���ة االأ����س���ا����س���ي���ة ال����ت����ي ارت���ف���ع���ت 

لتغطية  الكافية  ال�سيولة  اأ�سعف  ما  اأ�سعارها، 

الثانوية. االحتياجات 

ت��راج��ع��اً  ���س��ه��دت  االأ�����س����واق  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

يف ن�����س��اط��ه��ا خ����الل ه���ذي���ن ال�����س��ه��ري��ن، اآم���ال 

امل��ب��ارك،  االأ���س��ح��ى  ع��ي��د  ق��رب  م��ع  تتح�سن  اأن 

بالتزامن مع تاأجيل اأق�ساط القرو�س البنكية، 

و����س���رف ال����روات����ب، وب�����دء م��و���س��م امل��ن��ا���س��ب��ات 

االجتماعية.

رئ��ي�����س��ي  ال�����س��ي��ف  “مو�سم  اإن  واأ������س�����اف 

االلتزامات  �سداد  يف  ي�ساعدهم  التجار،  ومهم 

الركود  حالة  ا�ستمرت  ما  واإذا  عليهم،  املرتتبة 

مل  اأن��ه  عليهم”واأكد  �سعباً  الو�سع  ف�سيكون 

رغ��م  ب�سائعهم،  اأ���س��ع��ار  رف���ع  ال��ت��ج��ار  ي�ستطع 

والتكاليف  والب�سائع  ال�سحن  تكاليف  ارتفاع 

واملناف�سة  الطلب،  ل�سعف  نتيجة  الت�سغيلية، 

ال�سديدة.

وب����ن ت���اج���ر االأح����ذي����ة ن���ذي���ر ال��ن��ت�����س��ة، اأن 

لتن�سيط  ال�سيف  مو�سم  على  يعولون  التجار 

املبيعات،  م�ستوى  ورف���ع  االأ���س��واق  يف  احل��رك��ة 

ال��ع��ي��دي��ن، �سهدت  ب��ن  م��ا  ف��رتة  اأن  اإىل  الف��ت��اً 

ركوداً غري م�سبوق.

واأك��������د وج�������ود م�����س��ك��ل��ة ت���ك���م���ن يف ت��ك��د���س 

ال��ب�����س��ائ��ع يف م��ي��ن��اء ال��ع��ق��ب��ة، وب���طء اإج����راءات 

اإيجاد  اإىل  داع��ي��اً  عليها،  اجلمركي  التخلي�س 

حلول لالإ�سراع يف ذلك.

واع���ت���رب ت��اج��ر وم�����س��ت��ورد االأح����ذي����ة ع���ادل 

ال���ده���ن���ي، اأن االأ�����س����واق ت���واج���ه رك������وداً خ��الل 

االأ�سعار و�سعف  ارتفاع  الفرتة احلالية، ب�سبب 

نحو  وتوجههم  املواطنن،  اأي��دي  بن  ال�سيولة 

ال�سروريات.

التجاري،  الن�ساط  حت�سن  الدهني  وت��وق��ع 

خ���الل االأي����ام امل��ق��ب��ل��ة، يف ظ��ل ت��اأح��ي��ل اأق�����س��اط 

االأ���س��ع��ار  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ب��ن��ك��ي��ة،  ال��ق��رو���س 

ا���س��ط��روا  ال��ت��ج��ار  واأن  اجل��م��ي��ع،  م��ت��ن��اول  يف 

على  ح�سولهم  م��ق��اب��ل  ب��اأرب��اح��ه��م  للت�سحية 

التزاماتهم. لت�سديد  �سيولة 

 ركود غير مسبوق في سوق األلبسة واألحذية

 وفد نيابي يشارك في مؤتمر باكو 
االنحياز عدم  لحركة  البرلمانية  للشبكة 

االنباط- عامن

امل��ح��ام��ي عبد  ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س املجل�س  ن��ي��اب��ي  ي�����س��ارك وف��د   

ال���ك���رمي ال��دغ��م��ي يف م���وؤمت���ر ب��اك��و ل��ل�����س��ب��ك��ة ال��ربمل��ان��ي��ة حل��رك��ة 

اأع��م��ال��ه غ���دا اخل��م��ي�����س يف العا�سمة  ال���ذي ي��ب��داأ  ع���دم االن��ح��ي��از 

باكو. االأذربيجانية 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن جم��ل�����س ال��ن��واب ام�����س االأرب���ع���اء، 

ومغري  م�سوقة،  عدنان  النواب  ي�سم  الذي  النيابي  الوفد  و�سل 

ال�سويات،  وخ��ل��دون  ال��زي��ود،  وعمر  ال��ق��واق��زة،  ون��وا���س  الهمالن، 

ورائد ال�سمريات، وعبد الرحيم املعايعة، باكو اأم�س الثالثاء.

ع��ن��وان  يعقد حت��ت  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ج���دول  ويت�سمن 

والتنمية  العاملي  ال�سالم  الوطنية يف تعزيز  الربملانات  دور  “دعم 
جل��م��ه��وري��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ل��رئ��ي�����س��ة  ك��ل��م��ة  امل�ستدامة”، 

ب��اك��و وال��ن��ظ��ام االأ���س��ا���س��ي املتعلق  اإع�����الن  اأذرب���ي���ج���ان، واع��ت��م��اد 

لرئي�س  ن��واب  وث��الث��ة  رئي�س  وان��ت��خ��اب  ال�سبكة،  عمل  باأ�ساليب 

الر�سمين لل�سبكة. ال�سعار والعلم  ال�سبكة، واملوافقة على 
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الفي�س بوك وما مت من حديث   التوا�صل االجتماعي وخا�صة  تابعت كغريي قنوات 

منه  يف �صياق عام   وردة الفعل الظاهره على الفي�س بوك والتعليقات على  ما قيل على 

او  اليكرتونيه  او من مواقع  ما يتم ن�صره من حديث يف �صياق عام  من قناة ف�صائيه 

من نا�صطني او غري نا�صطني 

وطنيه   جامعه  داخ��ل  اجلميع  ابنة  وه��ي  طالبه  وقتل  غ��در  يف  املطروحه  فالق�صيه 

اأجلها  بها اجلميع و�صهر من  وتاأثر  تابعها اجلميع  لي�صت �صخ�صيه وامنا ق�صيه عامه 

احلياه  على  واأث��ره��ا  بتداعياتها  اجلميع  وف��ك��ر  م��وح��ده  واح���ده  ا���ص��رة  الن��ن��ا  اجلميع 

واالكادمييه  االجتماعيه 

�صخ�صيا  واع��رف  االأمنيه  االأج��ه��زة  بذلتها  التي  اجلباره  اجلهود  �صخ�صيا  واع��رف 

وغريي اثر قيام جمرم بقتل طالبه يف داخل جامعه واأثر ذلك عندما تداول او يتداول 

يعرف  وال  التعليميه  املوؤ�ص�صات  على  ذلك  واأث��ر  جامعه   يف  كليه  خريج  او  طالب  باأنه 

التي  االأمنيه  االأجهزة  مع  بالتعاون  فجرا  الثانيه  حتى  عملنا  وفريق  بانني  الكثريون 

دون  البع�س  ين�صر  اأ�صبح  يتابع معنا عندما  ورئي�س اجلامعه  نهائيا   تنام  تنام ومل  ال 

تدقيق باأن املجرم طالبا يف الكليه  وهو لي�س طالبا وامنا خريج منها دبلوم يف الف�صل 

االأول للعام اجلامعي ٢٠٠٩/٢٠٠٨

ولهذا فالراأي الذي حتدث به اأد احمد فخري العجلوين كان يف �صياق عام لتو�صيح 

احلقيقه واالإجراءات القانونيه التي تتبعها اجلامعه يف التعامل مع اأي حاله خمالفه 

واالإج�����راءات احل��ازم��ه ال��وق��ائ��ي��ه يف ال��دخ��ول للجامعه او م��ا ت��ق��وم ب��ه اجل��ام��ع��ه وهي 

مع  نهائيا  اجلامعه  تتهاون  وال  العامل   ويف  الوطنيه  اجلامعات  كل  به  تقوم  اإج��راءات 

املخالفات وتطبق القانون او النظام  

وجاء الراأي يف �صياق حديث عن اجلامعه اي جامعة البلقاء التطبيقيه والتي تعترب 

جامعة وطن وكل كليه هي جامعه وانا عميد لكليه حاليا وهي كلية الزرقاء اجلامعيه 

والعميد  جامعه  داخ���ل  جامعه  ه��ي  كليه  فكل  اجلامعيه  ارب���د  لكلية  عميدا  وقبلها 

للدخول  ح��ازم  وتطبيق  واملتابعه  وال��ق��وان��ني  االنظمه  وتطبيق  العمل   ع��ن  امل�����ص��وؤول 

�صياق  �صمن  اجلامعه  لرئي�س  احلديث  فجاء  اجلميع  مع  اليومي  والتعامل  واخل��روج 

احلديث واال�صاره اإىل ان جامعة البلقاء التطبيقيه فيها ٥٥ الف طالب وطالبه وتتابع 

اإدارة اجلامعه برئا�صته يوميا و�صاعاتيا كليات املركز وامليدان 

فاحلديث يف �صياق احلديث العام يف راأيي بالدفاع عن تاأثري الق�صيه التي هزت كل 

املجتمع  بكون الطالبه املغدوره ال�صهيده ابنة اجلميع وتاأثري ما حدث من جمرم على 

ل�صمعة  ا�صاء  القاتل  املجرم  وب��اأن  اجلامعات  و�صمعة  االردن  يف  العايل  التعليم  �صمعة 

اجلامعه   واىل  ال��ن��ك��راء  اجل��رمي��ه  فيها  ح��دث  ال��ت��ي  وللجامعه  اجل��ام��ع��ات  و  التعليم 

والكليه التي در�س فيها  

 ١٩٧٩ ع��ام  منذ  مهنيا  اإعالميا  اعمل  واك��ادمي��ي  وطني  مهني  اع��الم��ي  وان��ا  ول��ه��ذا 

مبهنيه    و  وامل��واج��ه��ه  والعمل  واملتابعه  باملو�صوعيه  اوؤم��ن    ٢٠٠٧ ع��ام  منذ  واك��ادمي��ي 

او  اليكرتوين  او موقع  اذاعيه  او  راأيي  عندما  تنوي اي قناة تلفزيونية  فاال�صا�س يف 

نا�صط او اي ان�صان  ان تن�صر او ين�صر او جتري لقاء عليها او عليه  ان تعرف تداعيات 

ما تن�صره او تبثه م�صجال او على الهواء  ان تت�صل مع املعني وتاأخذ منه التو�صيح قبل 

الن�صر او البث  واال�صا�س ان ال تن�صر يف حالة درا�صة تداعيات اي خرب او حديث او لقاء 

جاء يف �صياق عام  وتدر�س تداعيات اي خرب او حديث على الوطن وموؤ�ص�صاته   

الداخليه  اجلبهه  حت�صني  اإىل  حتتاج  الوطن  تواجه  التي  التحديات  باأن  راأي��ي  ويف 

وان يعزز النقد البناء والعمل املهني واالجناز الذي يعزز االإيجابيات ويبعد ال�صلبيات  

وعدم الت�صهري مبوؤ�ص�صاتنا  والوطن    فاجلامعات الوطنيه من عامه وخا�صه تواجه 

ال��رتوي��ج وال��ت�����ص��وي��ق االي��ج��اب��ي  ن��ع��م��ل ك��ف��ري��ق يف  اأن  حت��دي��ات ك��ب��ريه وع��ل��ي��ن��ا جميعا 

ما  وه��ذا  �صلبيه  تاثريات  اي  اأبعاد  وحماولة  اخل��ارج  من  طلبه  وا�صتقطاب  جلامعاتنا 

ق�صده يف راأيي  اأد احمد فخري العجلوين رئي�س جامعة البلقاء التطبيقيه يف حديث 

له يف �صياق التو�صيح  والدفاع عن اجلامعات و�صمعة التعليم العايل 

بقيه للحديث 

د .مصطفى محمد عيروط

 الحقيقه في حديث  الدكتور احمد فخري 
العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقيه  )١(

اخلمي�س  30 / 6 / 2022 

 بعد أن انتقلت احتجاجات المواطنين على أوضاعهم إلى مرحلة العنف المادي

   االنباط – رهف محمد    

اط���ل���ق خم���ت���رب االل����ع����اب االل���ك���رتون���ي���ة 

ال��ن�����ص��خ��ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن ����ص���ن���دوق مت��وي��ل 

م����ط����وري االل�����ع�����اب االل���ك���رتون���ي���ة ل��دع��م 

ال�صباب يف هذه ال�صناعة يف وقت يعاين فيه 

االلكرتونية  االلعاب  مطوري  من  ال�صباب 

من قلة الدعم والتمويل الالزمني الجناح 

افكارهم.

ع��ق��ول  ت��ن��م��ي��ة  ال����ن����اف����ذة اىل  وت����ه����دف 

تطوير  على  وم�صاعدتهم  امل��ب��دع  ال�صباب 

لتحويلها  لهم  الفر�صة  وتوفري  اإبداعاتهم 

ت��وف��ر ف��ر���س عمل  ان��ت��اج��ي��ة  اإىل م�����ص��اري��ع 

الدعم  توفر  كما  مبا�صرة،  وغ��ري  مبا�صرة 

النا�صئة  وال�صركات  امل�صتقلني  للمطورين 

وت��ط��وي��ر  ق����درات����ه����م  ل���ت���ع���زي���ز  االأردن  يف 

اع��م��ال��ه��م ، وامل�����ص��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق اأه���داف 

والربامج  بدعم اجلهود  املتمثلة  ال�صندوق 

ال�صباب مبا  ق���درات  ب��ن��اء  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

جمال  يف  خا�صة  االإنتاجية  قدراتهم  يعزز 

االألعاب االلكرتونية. �صناعة 

وف���ت���ح ال�������ص���ن���دوق م����ن خ�����الل خم��ت��رب 

املطورين  امام  الباب  االلكرتونية  االلعاب 

ال�����ص��ب��اب وال�����ص��رك��ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

���ص��ن��اع��ة االل����ع����اب االل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ق��دم 

ال���ث���ان���ي���ة م��ن  ال���ن�������ص���خ���ة  وال���ت�������ص���ج���ي���ل يف 

االألعاب  مطوري  لدعم  التمويلية  النافذة 

امل��ايل  ال��دع��م  على  للح�صول  االل��ك��رتون��ي��ة 

�صروط  �صمن  التقنية  مل�صاريعهم  والفني 

 ١٧ ولغاية   ٢6 احلايل  للفرتة من  حمددة 

متوزاملقبل .

وق���������ال امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������ص���رك���ة 

م��ي�����س ال�����ورد ال�����ص��ري��ك ال��ت��ق��ن��ي ل��الل��ع��اب 

االل��ك��رتون��ي��ة ن���ور خ��ري�����س ان ن��اف��ذة دع��م 

العام  اطلقت  الكرتونية  االأل��ع��اب  �صانعي 

�صمو  وتوجيهات  تو�صيات  كاحدى  املا�صي 

ال�صنوي   للموؤمتر  زي��ارت��ة  عند  العهد  ويل 

ل�����ص��ان��ع��ي االل����ع����اب االل���ك���رتون���ي���ة ال����ذي 

ا�صت�صافتة االأردن .

املوؤمتر  ان  لالنباط  حديث  يف  وا�صاف   

االألعاب  ملطوري  ح��واري��ة  جل�صة  يف  ناق�س  

مب�����ص��ارك��ة حم��ل��ي��ة وع���رب���ي���ة  ال�����ص��ع��وب��ات 

ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���م م��ن��ه��ا ����ص���ع���وب���ات م��ال��ي��ة 

االف  ع�صرة  اىل  االف  خم�صة  ب��ني  ت���رتاوح 

دي���ن���ار مل�����ص��اع��دت��ه��م يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ص��وي��ق 

تطويرها  بعد  اللعبة  ن�صر  م��ن  لتمكينهم 

ون�����ص��ر اع��الن��ات��ه��م ع��ل��ى و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل 

اإىل  ب��اال���ص��اف��ة اىل احل���اج���ة  االج��ت��م��اع��ي 

عملية  ت�صريع  يف  ت�صاعد   الكرتوين  جهاز 

التطوير. 

قبل  م��ن  التوجيه  مت  ان��ه  خري�س  وب��ني 

ع��ب��ارة عن  ال��ع��ه��د مب��ن��ح مت��وي��ل  �صمو ويل 

م��ب��ل��غ م���ايل مل�����ص��اع��دت��ه��م ب��ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب 

املنتج  بتقيم  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التحكيم  للجنة 

اخلا�س به . 

ال��دع��م الربعة  ان��ه مت تقدمي  وا���ص��اراىل 

اف���راد م��ن خ��الل ال��ن��اف��ذة امل��ا���ص��ي��ة  ثالثة 

امل��ق��ررة  امل��راح��ل  طلباتهم  ا���ص��ت��وف��ت  منهم 

حيث مت يف البداية التوقيع معهم ومتابعة 

كانت  اذا  وفيما  اجن��ازه��ا  مت  التي  امل��راح��ل 

ال��ل��ع��ب��ة غ���ري م���ط���ورة ك��ل��ي��اً اأوان�������ه ���ص��ت��ي��م 

ادخ�����ال حت�����ص��ي��ن��ات ع��ل��ي��ه��ا وحت���دي���د اوج���ه 

ال�صرف حيث مت ايفادهم اىل تركيا اخريا 

للم�صاركة يف موؤمتر ل�صناعة االلعاب  .

ت��اأ���ص�����س  ي����ذك����ر ان خم���ت���رب االل������ع������اب  

امل����ل����ك ع�����ام ٢٠١١  مب�����ب�����ادرة م����ن ج����الل����ة 

ح���ي���ث مت ت�����ص��م��ي��م��ه  ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

امل��ط��وري��ن وال�����ص��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جم��ال 

برجمتها  و  االلكرتونية  االل��ع��اب  ت�صميم 

ح��ي��ث ت�����ص��ك��ل اي���رادات���ه���ا ال���ي���وم اأك�����ر من 

�صنويا  دوالر  م��ل��ي��ار   ١٤٠ اإىل   ۱۱۱

دوالر  مليار   ٧٠ منها  العامل  م�صتوى  على 

للموبايل .

 وا����ص���ب���ح ل���زام���ا ع��ل��ى ال�������ص���اب ت��ط��وي��ر 

ع��دم  م��رح��ل��ة  اىل  و���ص��ل��وا  لكنهم  ال��ع��اب��ه��م 

ال����ق����درة ع��ل��ى ال���ق���ي���ام ب���اخل���ط���وة ال��ت��ال��ي��ة 

احلديث اىل امل�صتثمر وماذا احدثت اللعبة 

ان  لتظهر  بعملها  قمت  و�صجيج  اث��ار  م��ن 

و�صائل  م��ن  لها  اع���ددت  وم���اذا  ل��ك   اللعبة 

لل�صباب  مهم  ام��ر  وه���ذا  للت�صويق  وط���رق 

مل��ع��رف��ة م���دى ت��اأث��ريه��ا ب��ال��ع��امل يف جم��ال 

التطبيقات. �صناعة 

االنباط-عامن

امل�صتقبل،  حل�����وارات  ع��م��ان  ج��م��اع��ة  دع���ت 

اإىل ق���راءة احل���وادث واالأح����داث ال��ت��ي تقع يف 

املجتمع االأردين قراءة واعية ،ملعرفة دالالتها 

رموزها  بكل  الدولة  على  التنمر  من  ،ابتداء 

ع��ل��ى و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي،وان��ت��ه��اء 

ب��ان��ت�����ص��ار اجل��رمي��ة ب��اأ���ص��ك��ال��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ،م��ن 

ج��رائ��م ق��ت��ل، وج��رائ��م ���ص��رق��ة و���ص��ل��ب، م��رورا 

ب�����اإغ�����الق ال����ط����رق واالع������ت������داء ع���ل���ى رج����ال 

الكوادر  على  االعتداء  �صار  اأن  ،بعد  ال�صرطة 

�صبه  ممار�صة  العموميني  واملوظفني  الطبية 

امل��خ��درات  انت�صار  ذل��ك  ي��وم��ي��ة،واالأخ��ط��ر م��ن 

،ناهيك  اجلن�صيني  م��ن  ال�صباب  ب��ني  خا�صة 

عن �صور العنف املجتمعي االأخرى ،باالإ�صافة 

خم��ت��ل��ف  يف  احل����رائ����ق  ن�������ص���وب  ظ����اه����رة  اإىل  

اململكة. مناطق 

اليوم  اأ���ص��درت��ه  بيان  وق��ال��ت اجلماعة يف    

اأن جممل هذه احلوادث واالأح��داث والوقائع 

و�صطوتها،من  الدولة  هيبة  غياب  اإىل  ت�صري 

على  قدرتها  بعدم  النا�س،وقناعتهم   نفو�س 

امل�صوؤولني  من  الكثريين  �صعف  ي�صبب  ال��ردع 

على  امل�صوؤولني  ه��وؤالء  ق��درة  وت��ردده��م،وع��دم 

ت��رج��م��ة ت��وج��ي��ه��ات ج���الل���ة امل���ل���ك وجت�����ص��ي��د 

والرعاية  اخل��دم��ات  ومل�صتوى  ل���الأردن  روؤي��ت��ه 

ال���ت���ي ي��ج��ب ت��ق��دمي��ه��ا ل���الردن���ني ال���ذي���ن مل 

امل�����ص��وؤول��ني،  ق��ن��اع��ة بالكثري م��ن  ل��دي��ه��م  ت��ع��د 

باالإ�صافة اإىل االح�صا�س بغياب �صيادة القانون 

الوا�صطة واملح�صوبية وال�صللية . حل�صاب 

اجلرمية  ت�صاعد  اأن  اجلماعة  واأ�صافت     

وحوادث االعتداء ،يوؤ�صر اإىل انتقال  املواطنني 

من مرحلة العنف اللفظي، اإىل مرحلة العنف 

اأو�صاعهم  على  احتاجهم  عن  لالإعالن  املادي 

تزيد  التي  احلكومة  ق��رارات  ،وعلى  املعي�صية 

هذه االأو�صاع �صعوبة.

عدم  اإىل  بيانها  ختام  يف  اجلماعة  ودع��ت   

التعامل  بد من  ،ف��ال  بالرمال  ال��روؤو���س  دف��ن 

مع هذه احلوادث واالأحداث على اإنها اأجرا�س 

يت�صع  اأن  قبل  اأ�صبابها  معاجلة  ،يجب  اإن���ذار 

الرتق على الراتق.

 مشاركة مصرية في احتفالية إربد 
عاصمة للثقافة العربية

  االنباط- اربد 

ت�����ص��ج��ل م�������ص���ر احل�������ص���ور ال���ع���رب���ي 

اإربد عا�صمة للثقافة  الثاين باحتفالية 

ثقافية  اأي����ام  ب��اإق��ام��ة   ،٢٠٢٢ ال��ع��رب��ي��ة 

م��ت��ن��وع��ة ت���ب���داأ م���ن ي���وم االأح�����د امل��ق��ب��ل 

وتنتهي م�صاء االأربعاء املقبل.

وت���ع���د امل�������ص���ارك���ة امل�������ص���ري���ة االأك�����رب 

يف االأي��������ام ال���ث���ق���اف���ي���ة امل���ق���ام���ة ���ص��م��ن 

االح��ت��ف��ال��ي��ة، وي�����ص��ب��ق ح��ف��ل اف��ت��ت��اح��ه��ا 

برعاية  املقبل،  االثنني  يوم  يقام  ال��ذي 

وح�صور  النجار  هيقاء  الثقافة  وزي��رة 

ال�صفري امل�صري يف عمان حممد �صمري، 

ت�صتمل  االأح��د  يوم  الفعاليات  من  عدد 

ع���ل���ى: ع���ر����س م�����ص��رح��ي��ة ف���ري���دة على 

م�����ص��رح م��رك��ز ارب���د ال��ث��ق��ايف، وع��رو���س 

للمو�صيقى  االإ���ص��ك��ن��دري��ة  الأوب����را  فنية 

وال���غ���ن���اء ال���ع���رب���ي يف ج��ام��ع��ة ج�����دارا، 

للفنون  القومية  للفرقة  فني  وعر�س 

الريموك،  جامعة  يف  امل�صرية  ال�صعبية 

يف ح����ني ت�����ص��ت�����ص��ي��ف ب���ل���دي���ة ارب������د يف 

عن  ندوة  االثنني  يوم  �صباحا  العا�صرة 

اأدب املراأة العربية تتناول فيها الروائية 

امل��راأة  كتابة  الطلب،  بكر  احمد  �صلوى 

يف م�������ص���ر، ف��ي��م��ا ت���ت���ح���دث ال���دك���ت���ورة 

���ص��ح��ى م�����ص��ط��ف��ى ع��ا���ص��ي ع���ن اإب�����داع 

غيوم  روايتها  خالل  من  العربية  امل��راأة 

فرن�صية.

وي��ت�����ص��م��ن ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ال��ر���ص��م��ي 

ال�����ذي ي���ق���ام ع��ل��ى م�����ص��رح م���رك���ز ارب���د 

ال���ث���ق���ايف ال��رئ��ي�����ص��ي، ك��ل��م��ت��ني ل���وزي���رة 

الوفد  ولرئي�س  النجار،  هيفاء  الثقافة 

امل�����ص��ري، وع��ر���ص��ا م��و���ص��ي��ق��ي��ا ل��ل��ف��رق��ة 

ال���ق���وم���ي���ة ل��ل��ف��ن��ون ال�����ص��ع��ب��ي��ة، واآخ�����ر 

م��و���ص��ي��ق��ي��ا ل��ف��رق��ة اأوب�����را االإ���ص��ك��ن��دري��ة 

وي�صبق  ال��ع��رب��ي،  وال��غ��ن��اء  للمو�صيقى 

حفل االفتتاح الر�صمي اإقامة معر�صني 

ل���ل���خ���ط ال���ع���رب���ي واحل��������رف ال���ي���دوي���ة 

امل�صرية.

الثقايف  االأ�صبوع  فعاليات  وتتوا�صل 

ال��رواي��ة  ب��ن��دوة ع��ن  ال��ث��الث��اء،  امل�صري، 

الثامنة  ال�صاعة  الق�صرية عند  والق�صة 

م�����ص��اء يف ف���رع ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���ص��ني ب��ل��واء 

ال��رم��ث��ا ي�����ص��ارك ف��ي��ه��ا ال��دك��ت��ور خ��ريي 

ي��ت��ن��اول الكاتب  حم��م��د دوم���ة، يف ح��ني 

م��ن��ري ع��ت��ي��ب��ة ال��ق�����ص��ة ال��ق�����ص��رية ج��دا 

دع�����ص��ة  “ح�صني  االأردين  االأدب  يف 

ال���ف���رق���ة  ت����ق����دم  ح�����ني  يف  منوذجا”، 

ال��ق��وم��ي��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة ع��ر���ص��ا ج���دي���دا يف 

يف  التوقيت،  بنف�س  قي�س  اأم  زوار  مركز 

الوقت الذي يجري فيه تقدمي عرو�س 

اأف�������الم ع���ل���ى خ�����ص��ب��ة م�������ص���رح ال��ك��ن��دي 

الريموك. بجامعة 

م�صاركاته  امل�����ص��ري  ال��وف��د  ويختتم 

واحد  بعر�صني  االأرب��ع��اء،  باالحتفالية، 

االإ���ص��ك��ن��دري��ة يف جامعة  اأوب�����را  ل��ف��رق��ة 

ال��ريم��وك، واالآخ���ر ل��الأف��الم ب��ل��واء بني 

كنانة.

ي�صار اإىل اأن اجلزائر �صجلت امل�صاركة 

االأ�صبوع  باالحتفالية  االأوىل  العربية 

امل����ا�����ص����ي ب���ت���ق���دمي امل����������وروث ال���ث���ق���ايف 

اجلزائري االأندل�صي وال�صويف.

 اطالق النسخة الثانية من صندوق تمويل مطوري 
االلعاب االلكترونية 

 مصدر طبي : اإلصابات التي ما زالت 
في مستشفيات العقبة 57

العقبة االنباط- 

اأعلن م�صدر طبي يف العقبة، اأن جمموع 

م�صت�صفيات  يف  امل��وج��ودة  االإ���ص��اب��ة  ح���االت 

ال��ع��ق��ب��ة ج�����راء ح���ادث���ة ����ص���ق���وط ���ص��ه��ري��ج 

من  اأول  وق��ع  ال��ذي  العقبة  ميناء  يف  الغاز 

اليوم  �صباح  من   ٨ ال�صاعة  حتى  بلغ  اأم�س 

االأربعاء، ٥٧ حالة، بينها ٨ اأجانب.

اأربع حاالت موجودة  اأن  امل�صدر  واأو�صح 

ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة، فيما ت��رتاوح  اأق�����ص��ام  يف 

امل��ت��و���ص��ط��ة واخل��ف��ي��ف��ة،  ب��ني  بقية احل����االت 

امل�صت�صفيات  منها  ع��دد  ي��غ��ادر  اأن  وي��ت��وق��ع 

تباعا.

االأم��ري  م�صت�صفى  على  احل��االت  وتتوزع 

امليداين  وامل�صت�صفى  ٢٧ حالة،  بواقع  ها�صم 

١٢ حالة، وامل�صت�صفى االإ�صالمي ١٨ حالة.

 خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة
االنباط- عامن

با�صرت مديرية االأمن العام، بتنفيذ 

خ��ط��ت��ه��ا االأم���ن���ي���ة امل���ت���زام���ن���ة م���ع ب��دء 

ام��ت��ح��ان��ات ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دورة 

ال�صيفية لعام ٢٠٢٢.

وا���ص��ت��م��ل��ت اخل���ط���ة ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني 

امل����روري واالأم���ن���ي، وذل���ك ح��ر���ص��اً على 

امل�����ص��اه��م��ة وت���وف���ري ال��ب��ي��ئ��ة واحل��م��اي��ة 

االأمنية املنا�صبة داخل قاعات االمتحان 

ال��ط��ل��ب��ة من  ل��ت��م��ك��ني  ويف حم��ي��ط��ه��ا؛ 

ت��ق��دمي ام��ت��ح��ان��ات��ه��م ب�����ص��ه��ول��ة وي�����ص��ر 

ودون وجود اأية م�صاكل اأو معيقات.

دت املديرية اأن اخلطة �صُتنفذ من  واأكَّ

وال��وح��دات  ال�صرطة  م��دي��ري��ات  خ��الل 

ال�������ص���رط���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة، ل���ت���وف���ري م��ظ��ل��ة 

العملية  واأي�����ام  م���راح���ل  خ���الل  اأم��ن��ي��ة 

ما  وق��وع  دون  للحيلولة  االمتحانية؛ 

العملية االمتحانية. يعكر �صفو 

ك��اٍف  ع��دد  تخ�صي�س  مت  اأن��ه  وبيَّنت 

م���ن رج�����ال االأم������ن ل���ت���اأم���ني احل��م��اي��ة 

االأ�صئلة واحلفاظ عليها  الالزمة لنقل 

قبل وبعد انتهاء االمتحانات.

ويف اجلانب املروري �صتقوم االإدارات 

امل�����روري�����ة ودوري��������ات ال���ن���ج���دة ب���زي���ادة 

والتن�صيق  بالتعاون  االأم��ن��ي  االنت�صار 

م����ع ق�����ي�����ادات االأق����ال����ي����م وم����دي����ري����ات 

ال�����ص��رط��ة ل�����ص��ب��ط ج��م��ي��ع امل��خ��ال��ف��ات 

امل�����روري�����ة اخل����ط����رة وامل���ع���ط���ل���ة ل�����ص��ري 

احلياة الطبيعية وامل�صببة لالزدحامات 

املرورية.

ك���م���ا ���ص��ت��ق��وم امل���دي���ري���ة م���ن خ���الل 

ال�����دف�����اع امل�������دين ب���ت���ق���دمي اخل����دم����ات 

االإ����ص���ع���اف���ي���ة ال���ط���ارئ���ة داخ�����ل ق���اع���ات 

االم���ت���ح���ان ع��ن��د احل���اج���ة م���ن خ��الل 

امل����راك����ز  امل�����وج�����ودي�����ن يف  امل�������ص���ع���ف���ني 

واملدار�س كافة.

واأك���������دت امل����دي����ري����ة ح���ر����ص���ه���ا ع��ل��ى 

وامل�صاعدة  ال��ع��ون  اأوج��ه  جميع  تقدمي 

ل��ل��ط��الب وال����ك����وادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ومب��ا 

ي�����ص��م��ن ال���ت���ع���ام���ل ال����ف����وري م����ع اأي����ة 

����ص���ك���اوى ت���واج���ه���ه���م، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

واأثناء  قبل  للجميع  املالئمة  االأج���واء 

النجاح. لهم  االمتحانات،متمنيًة 

 عرض تجربة ألبانيا االستثمارية بجلسة تشاورية باألعيان
االنباط- عامن

ال�صابق  األ��ب��ان��ي��ا  ع��ر���س وزي���ر خ��ارج��ي��ة 

تنمية  يف  البانيا  لتجربة  بو�صاتي،  دمتري 

من  امل�صتثمرين  وا���ص��ت��ق��ط��اب  اال���ص��ت��ث��م��ار 

خمتلف القطاعات والدول.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ج��ل�����ص��ة ت�������ص���اوري���ة 

يف  واالق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  اللجنة  عقدتها 

جم��ل�����س االأع���ي���ان ب��رئ��ا���ص��ة ال��ع��ني ج��م��ال 

ال�������ص���راي���رة، ام�������س االأرب�����ع�����اء، الأع�����ص��اء 

مبادئ  ح��ول  وال��ن��واب  االأع��ي��ان  مبجل�صي 

���ص��ي��ا���ص��ة اال���ص��ت��ث��م��ار ال��ف��ع��ال��ة ب��ال��ت��ع��اون 

م����ع امل���ع���ه���د ال���دمي���وق���راط���ي االأم����ريك����ي 

جمل�س  م��ن��اق�����ص��ة  ق����رب  م���ع   ،)NDI(

االأمة لقانون اال�صتثمار اجلديد.

التي  األبانيا  جن��اح  اإىل  بو�صاتي  واأ���ص��ار 

االأوروب��ي يف  تقرتب من ع�صوية االحت��اد 

خالل  من  واإبقائه  اال�صتثمار  ا�صتقطاب 

اأو�صاع  و�صبط  م�صتقر،  مناخ عمل  توفري 

املالية العامة، وحت�صني التعاون االإقليمي، 

التحتية  البنية  يف  اال�صتثمار  عن  ف�صال 

وت���وف���ري ق����وى ع��ام��ل��ة م��ن��ت��ج��ة وت���دري���ب 

النظام  واإ�صالح  حمددة،  لقطاعات  مهني 

اإ�صافة  ع��ادل،  �صريبي  ونظام  التعليمي، 

نافذة واحدة  االإج��راءات عرب  ت�صهيل  اإىل 

وجمل�س  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ص��ادي  )املجل�س 

ا�صتثمار( الذي يعمل على تعزيز االت�صال 

والتعاون بني احلكومة وقطاع االأعمال.

وا���ص��ت��ع��ر���س ال�����ص��ي��ا���ص��ات اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

الدولة  اإمكانيات  على  والقائمة  الألبانيا 

الطبيعية  وم��وارده��ا  ال�صيا�صي  ونظامها 

باالإ�صافة  اال�صرتاتيجي،  وامل��وق��ع  وامل��ن��اخ 

الت�صريعات املحفزة لال�صتثمار ومناخ  اإىل 

ال��ع��م��ل، وال�����ص��رائ��ب وال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة، 

والرتابط والو�صول اإىل ال�صوق.

خارجية  وزي��ر  من�صب  بو�صاتي  و�صغل 

 )٢٠١٧-  ٢٠١3( ال���ف���رتة  خ����الل  ال��ب��ان��ي��ا 

وال���ت���ي ح��ق��ق��ت األ���ب���ان���ي���ا خ��الل��ه��ا ت��ق��دم��ا 

�صيا�صة اال�صتثمار. ملمو�صا يف 
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دخلك”..  قول  بعديها  اللي  املراجل..  ابو  “ينعن  يقولون  واالج��داد  االب��اء  كان 

وال�شتم..  وال�شب  االخ��ري��ن  على  والتطاول  الكذابة  والعنرتيات  املرجلة  مل��اذا  اي 

ي وبو�س روؤو�س وميكن حلى ويدين.. حتى يتم م�شاحمتك؟!.. وبعديها َترجِّ

الزعرنات.. والتي تكون ناجتة عن  الكثري من  ن�شاهد  ال�شديد ا�شبحنا  لال�شف 

�شوِفة  ِم��ن  بع�س  الث��ب��ات  او  بنية”..  ي��ا  “�شوفيني  ت��اأث��ري  حت��ت  غالبها  ويف  طي�س 

احلال والنف�س والتباهي امام االهل واال�شدقاء..

ر�شمية  جهة  تقوم  فعندما  مبكيالني..  نكيل  االح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  �شعب  نحن 

عليه..  ال�شيارات  وتكتظ  عنه..  العوائق  بع�س  الإزال��ة  او  ل�شيانته  طريق  باغالق 

تعلوا حينها اال�شوات.. وتنت�شر املن�شورات التي ال تبقي �شرت مغطى على احلكومة 

كان هناك  واذا  النا�س..  مل�شالح  وتعطيلها  تق�شريها  وتبني  تعمل..  التي  او اجلهة 

�شيارة ا�شعاف.. يتم ت�شويرها وبثها على او�شع نطاق.. وميكن ان يعلنوا وفاة من 

هو بداخلها اي�شا..

اىل  اح��ي��ان��ا  ت�شل  ومل���دة  م���رتات  كيلو  ل��ع��دة  ال��ط��ري��ق  ب��اغ��الق  ن��ق��وم نحن  بينما 

ال��ف��اردة ون��خ��رب عليهم  ل��ئ��ال ُنغ�شب اه��ل  ���ش��يء.. ك��ل ذل��ك  ن��ق��ول  ال�����ش��اع��ة.. وال 

فرحتهم..

امل���وؤدي من  ال�شرو  على طريق  االم��اك��ن  اح��دى  اجل�س يف  كنت  اي���ام..  ع��دة  قبل 

�شويلح اىل ال�شلط.. واذا بفاردة تغلق الطريق من اق�شاه اىل اق�شاه.. وت�شري وهي 

“بلولح”  وهو  ال�شيارات  اح��دى  فتحة  من  اخلرجني  احد  ويخرج  ت�شري..  تكاد  ال 

ا�شعاف.. مل  �شيارة  100 مرت..  اقل من  ب�شهادته.. ووجهه اىل اخللف.. وعلى بعد 

ُتبِق نوع من انواع التنبيهات اال واأطلقته.. وم�شيئة لكل انوار الطوارئ..

ان  بامكانه  وكان  اال�شعاف..  �شيارة  ي�شاهد  كان  ذلك اخلريج  اأن  ِمن  متاأكد  وانا 

يطلب من اجلميع اخذ م�شربا وفتح الطريق ل�شيارة اال�شعاف..

ولكن لال�شف بقي الو�شع كما هو عليه امامي الكرث من دقيقة..

ات�شاءل.. وهنا 

اال�شعاف.. هو احد  �شيارة  ان َمن يف  لو علموا  الفاردة..  ا�شحاب  �شيفعل  - ماذا 

عليهم؟!.. العزيزين 

- ماذا لو علموا الحقا انهم ت�شببوا للمري�س مب�شاعفات جراء التاأخري.. او ال 

�شمح اهلل بالوفاة؟!..

ادارة االمن العام �شت�شع يف اوقات التخريج  - ماذا �شيفعل اهل الفاردة.. لو ان 

فاردات  طرق  انها  للجميع  معروفة  ا�شبحت  التي  الطرقات  بع�س  يف  غلق  �شيارات 

وتوقع  �شيارات   5 لو  حتى  الطريق..  تغلق  التي  ال�شيارات  بايقاف  وقامت  اف��راح.. 

عليهم عقوبات �شديدة.. كحجز املركبة ملدة 3 ا�شهر.. ودفع مبلغ ال يقل عن 1000 

دينار..

لال�شف ال�شديد اقولها.. بان االن�شان بطبعه مييل اىل عدم االلتزام..

والعادل  والفعال  القوي  النظام  هو  ال�شلوك  ي�شبط  ما  العامل..  دول  كافة  ويف 

الذي ي�شري على اجلميع..

فمن امن العقاب ا�شاء االدب..

عندنا اذا مت توقيف احد.. فرنى تدخل الكثريين من ا�شحاب اجلاه الإخراجه..

املراكز  املتجهة اىل مكاتب وبيوت احلكام االدارين واىل  متى �شتتوقف اجلاهات 

االمنية؟!..

متى �شيعلن احلكام االداريون ان ال وا�شطة وال ترجاية يف هكذا امور؟!..

االإداريني.. وانهم لي�شوا  وانا كلي ثقة.. ان هذه اجلاهات لي�شت مطلب للحكام 

َمن  باإخراج  ليتو�شطوا  انا�س  ياأتيهم  عندما  يقال-  ري�شهم” -كما  “ينف�شون  ممن 

عمل على ت�شييق الطريق على االخرين.. مهما كانت مكانتهم..

اي��دي��ن م�س  وب��و���س  ت��رج��اي��ة  ال��ل��ي نهايتها  امل��رج��ل��ة  اب��و  وب��ح��ك��ي.. يلعن  ب��رج��ع 

روؤو�س..

محمود الدباس

»ينعن ابو المراجل.. اللي 
بعديها قول دخلك«

اخلمي�س  30 / 6 / 2022 
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األنباط_عمرالكعابنة 

اأك����د وزي����ر ال��ط��ق��ة وال�����رثوة امل��ع��دن��ي��ة 

ال���دك���ت���ور ���ش��ال��ح اخل���راب�������ش���ة يف ح��دي��ث 

ل�”االأنباط” اأننا ننظر للم�شتقبل  خا�س 

للطاقة  اإقليمي  مركز  االأردن  يكون  الأن 

وحتديدا الطاقة املتجددة والإنتاج الطاقة 

اخل�������ش���راء وت���زوي���ده���ا ل���ل���دول امل���ج���اورة 

ولبع�س الدول االأوروبية يف حال االنتهاء 

 ، والتخزين  التحتية  البنية  تطوير  من 

يكون  اأن  تتطلع  ال����وزارة  اأن  اإىل  م�شريا 

تخزين  يف  م�شاهمة  التكنلوجي  للتطور 

تقوم  ال��وزارة  اأن  ،مبينا  املتجددة  الطاقة 

االإقليمية  ال��دول  مع  متعددة  بات�شاالت 

لنقل  حتتية  بنية  على  للعمل  واالأوروبية 

ال�شم�شية  الطاقة  م��ن  امل��ول��دة  الكهرباء 

اأن����ه يف ح��ال  اإىل  ، م�����ش��ريا  ال����دول  ل��ه��ذه 

الربط  ل�شبكات  التحتية  البنية  تطوير 

 ، العملية  هذه  يف  كبري  ب�شكل  �شت�شاعدنا 

املمكن  من  ال�شم�شية  الطاقة  اأن  م�شيفا 

االأخ�شر  الهيدروجني  ا�شتخدامها الإنتاج 

اأن  مو�شحا   ، امل�شتقبل  وق��ود  يعد  ال��ذي 

العديد  الفكرة على  ال��وزارة طرحت هذه 

جناح  من  لتوافقات  للو�شول  ال��دول  من 

العملية،.  هذه 

اخلراب�شة  اأ�شار  املحلي  ال�شعيد  وعلى 

اأن الطاقة املتجددة ت�شاهم ب�26% الطاقة 

االأردن  يف  توليدها  يتم  التي  الكهربائية 

ب��درا���ش��ة  ت��ق��م  ال������وزارة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   ،

حال  يف  الأن��ه  الكهرباء  تخزين  خل��ي��ارات 

حت��زي��ن��ه��ا مي��ك��ن��ن��ا ن���زي���د م����ن م�����ش��اه��م��ة 

ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة يف خ��ري��ط��ة ال��ط��اق��ة 

اأن  اإىل  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ن��ظ��ر  ل����ذا   ، ال��ك��ل��ي 

حملي  طاقة  كم�شدر  ال�شم�شية  الطاقة 

يف  امل��واق��ع  اأف�شل  م��ن  االأردن  اأن  مبينا   ،

ال�شم�شي  االإ�شعاع  �شدة  حيث  من  العامل 

ي���وم   300 م����ن  واأك�������رث  و����ش���م���اء ���ش��اف��ي��ة 

ب��زي��ادة  ي�����ش��اه��م  مم��ا   ، ال��ع��ام  يف  م�شم�س 

ن�شبة الطاقة املتجددة يف خارطة الطاقة 

ال��ك��ل��ي وي��خ��ف�����س م���ن ت��ك��ال��ي��ف ا���ش��ت��رياد 

الطاقة وتعزيز االأمن الطاقي يف االأردن . 

يف ئ���ات امل��و���ش��وع ك���ان ق��د اأع��ل��ن وزي��ر 

االأردن  يف  امل���ع���دن���ي���ة  وال�������رثوة  ال���ط���اق���ة 

ال���دك���ت���ور ���ش��ال��ح اخل���راب�������ش���ة، وال���وزي���ر 

االقت�شادية  لل�شوؤون  االأمل���اين  االحت���ادي 

والعمل املناخي روبرت هابك، اأن البلدين 

الطاقة  جمال  يف  بينهما  التعاون  يكثفان 

الطاقة  م�شروعات  وت�شدرت   ، املتجددة 

امل���ت���ج���ددة اأج���ن���دة ا���ش��ت��ث��م��ارات م��وؤ���ش�����ش��ة 

و�شلت  التي  االأردن،  يف  الدولية  التمويل 

اإىل نحو 713 مليون دوالر.

ثالث  االأردن  يف  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ومت��ث��ل 

اأك�����ر حم��ف��ظ��ة ا���ش��ت��ث��م��ارات ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق االأو������ش�����ط واآ����ش���ي���ا 

وباك�شتان  واأفغان�شتان  وتركيا  الو�شطى 

املتجددة  الطاقة  م�شروعات  وت�شتقطب   ،

ا����ش���ت���ث���م���ارات  م����ن  ال����ع����دي����د  االأردن  يف 

العاملية؛  وال�شركات  التمويل  موؤ�ش�شات 

اإىل رفع م�شاهمة الطاقة  اإذ ت�شعى عمان 

اإىل  الوطني  الكهرباء  مزيج  يف  النظيفة 

 %25 من  ارتفاًعا   ،2030 عام  بحلول   %50

حالًيا.

وت�������ش���اع���ف ح���ج���م ب���رن���ام���ج م��وؤ���ش�����ش��ة 

الدويل  للبنك  التابعة  الدولية  التمويل 

على  عملت  اإذ  2010؛  ع��ام  منذ  االأردن  يف 

�شخ  على  املا�شية،  ال����10  ال�شنوات  م��دى 

ل��ت��م��وي��ل  دوالر  م���الي���ني   510 م���ن  اأك����رث 

العديد من امل�شروعات الكرى كما مّولت 

عدة  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل  املوؤ�ش�شة، 

م�شروعات  منها  املقدمة  يف  م�شروعات؛ 

م�شروعات   3 َلت  ُموِّ اإذ  املتجددة؛  الطاقة 

و9  الرياح،  من  الكهرباء  الإنتاج  م�شتقلة 

وخ��الل   ، ال�شم�شية  للطاقة  م�����ش��روع��ات 

دخلت  و2022،   2021 امل��ال��ي��ت��ني  ال�شنتني 

امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ���ش��راك��ة م��ع ���ش��ن��دوق خا�س 

املال  راأ�س  ر  وُيَوفِّ النا�شئة  االأعمال  بدعم 

املخاطر يف مرحلة مبكرة، لال�شتثمار يف 

اأكرث من 90 �شركة اأردنية نا�شئة. 

ا�شت�شاف  االأردن  اأن  من اجلدير ذكره 

�شهر  ب���ب���داي���ة  امل���ي���ت  ال��ب��ح��ر  م��ن��ط��ق��ة  يف 

حزيران موؤمتر اإقليمي للطاقة بالتعاون 

�شارك  االأملانية  الفيدرالية  احلكومة  مع 

ب��ي��ن��ه��م وزراء  ���ش��خ�����ش��ي��ة   700 ن��ح��و  ف��ي��ه  

اأكد  حيث  موؤ�ش�شات  وممثلو  وم�شوؤولون 

اإن املوؤمتر الذي يعقد يف اطار  اخلراب�شة 

يف  االأمل��ان��ي��ة   - االأردن��ي��ة  ال�شراكة  برنامج 

جمال الطاقة �شيناق�س على مدى يومني 

خا�شة  ال��ط��اق��ة  ب��ق��ط��اع  تتعلق  م��وا���ش��ي��ع 

ال��ه��ي��دروج��ني وك��ف��اءة ال��ط��اق��ة وال��ط��اق��ة 

امل��ت��ج��ددة وم�����ش��اري��ع ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

م�����ش��ي��دا ب��ال��دع��م ال����ذي ي��ق��دم��ه اجل��ان��ب 

االأملاين لقطاع الطاقة يف االأردن.

اأن ور�س عمل جانبية �شتعقد   واأ�شاف 

الق�شايا  يف  للبحث  امل��وؤمت��ر  هام�س  على 

ال���رئ���ي�������ش���ي���ة ال����ت����ي ���ش��ي��ب��ح��ث��ه��ا امل����وؤمت����ر 

ال��دول  امل��وؤمت��ر يف تكثيف  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا 

ملكافحة  طموحاتها  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات 

تغري املناخ وكذلك لتاأمني التزود الطاقة 

تنويع م�شادر  باأ�شعار معقولة من خالل 

التزود.

االنباط- عامن

جل�شات  اأوىل  اخلمي�س  غ��دا  تبداأ   

ام��ت��ح��ان ���ش��ه��ادة ال��دار���ش��ة ال��ث��ان��وي��ة 

االم���ت���ح���ان   /2022 ل����ع����ام  ال����ع����ام����ة 

ط��ال��ب��ا   204138 مب�������ش���ارك���ة  ال����ع����ام، 

الطلبة  من   124415 منهم  وطالبة، 

ط��ل��ب��ة  م����ن  و79768  ال���ن���ظ���ام���ي���ني، 

الدرا�شة اخلا�شة.

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع����ام  اأم�����ني  وق�����ال 

الدكتور  التعليمية  لل�شوؤون  والتعليم 

ن���واف ال��ع��ج��ارم��ة، اإن ك���وادر ال���وزارة 

يف امل����رك����ز وامل�����ي�����دان ه����ي����اأت ال��ب��ي��ئ��ة 

االمتحانية املالئمة، من حيث توفري 

امل��ق��اع��د امل��ن��ا���ش��ب��ة، وامل����ي����اه، وت��ه��وي��ة 

ال���ق���اع���ات وح�����ش��ن اإن���ارت���ه���ا، وراع����ت 

ذوي  م��ن  الطلبة  اح��ت��ي��اج��ات  ك��ذل��ك 

الو�شول  �شهولة  حيث  من  االإع��اق��ة، 

الطابق  يف  ت��ك��ون  بحيث  ال��ق��اع��ة  اإىل 

االأر�شي، وتوفري املمرات وفق كودات 

من  غريها  اإىل  بهم  اخلا�شة  البناء 

املنا�شبة  االمتحانية  البيئة  متطلبات 

اإعاقة. لكل 

وب������ني ال�����دك�����ت�����ور ال����ع����ج����ارم����ة يف 

ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي ال���ي���وم االأرب����ع����اء، 

يف  عمليات  غ��رف  �شكلت  ال����وزارة  اأن 

املالحظات  ال�شتقبال  وامليدان  املركز 

واال�����ش����ت����ف���������ش����ارات ح������ول جم���ري���ات 

الطلبة  من  العامة  الثانوية  امتحان 

وامل��ع��ل��م��ني واأول����ي����اء االأم�����ور وج��م��ي��ع 

الكوادر القائمة على عقد االمتحان.

ه��ذا  ت��ع��ق��د  ال�����وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

االم���ت���ح���ان ب���ال�������ش���راك���ة وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

ب��ك��ل ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات 

امل�شاندة للوزارة؛ من وزارة الداخلية 

ال�شحة،  ووزارة  اأجهزتها،  مبختلف 

وو�شائل االإعالم.

واأو�����ش����ح اأن����ه وم����راع����اة ل��ل��ظ��روف 

اجل���وي���ة ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ل��ب��ة ب��ال��دخ��ول 

ب���دء االم��ت��ح��ان،  ال���ق���اع���ات ق��ب��ل  اإىل 

داع��ي��ا ال��ط��ل��ب��ة احل�����ش��ور اإىل ق��اع��ات 

االم����ت����ح����ان ق���ب���ل ال�����وق�����ت امل����ح����دد، 

وال����رتك����ي����ز ع���ل���ى درا����ش���ت���ه���م وع����دم 

ت�شدر  قد  �شائعات  اأي  اإىل  االلتفات 

املعلومات  وا�شتقاء  االمتحان،  ح��ول 

الر�شمية. ال�شحيحة من م�شادرها 

واأ����ش���ار اإىل ����ش���رورة ت��وف��ري اجل��و 

والتعامل  للطلبة،  امل��الئ��م  النف�شي 

البيئة  وت��ه��ي��ئ��ة  اأب���وي���ة،  ب���روح  م��ع��ه��م 

حيث  من  القاعات  داخل  االمتحانية 

ال���ه���دوء، داع���ي���ا يف ال���وق���ت ذات����ه اإىل 

املدار�س؛  اأ�شوار  خارج  التجمهر  عدم 

حفاظا على �شالمة �شري االمتحان.

بالتعليمات  االلتزام  �شرورة  واأك��د 

تت�شمن  ال��ت��ي  ل��الم��ت��ح��ان  ال��ن��اظ��م��ة 

ع���دم ال�����ش��م��اح ب��دخ��ول ال��ه��وات��ف اإىل 

ال�����وزارة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال���ق���اع���ات، 

ع��م��م��ت اإج���������راءات ع���ق���د االم���ت���ح���ان 

وال���ت���ع���ل���ي���م���ات ال����ن����اظ����م����ة ل�����ه ع��ل��ى 

م��دي��ري��ات ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ك��اف��ة 

والكوادر القائمة عليه.

وج������دد ث���ق���ة ال����������وزارة ب���ك���وادره���ا 

ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ع��ق��د االم��ت��ح��ان وف��ق 

م��ا ه��و خم��ط��ط ل���ه، م��ق��درا اجل��ه��ود 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا خ���الل ف��رتة 

اال�شتعدادات وعقد االمتحان.

ل���الم���ت���ح���ان يف ج��ل�����ش��ت��ه  وي���ت���ق���دم 

االأوىل املقررة غدا اخلمي�س يف مبحث 

الرتبية االإ�شالمية 150880 م�شرتكا 

وم�شرتكة يف ورقة امتحانية موحدة 

ل��ف��روع ال��ت��ع��ل��ي��م االأك���ادمي���ي وامل��ه��ن��ي 

كافة.

وت�����وزع امل�����ش��رتك��ون ح�����ش��ب ف���روع 

للفرع   78025 ال��ت��ايل:  وف��ق  التعليم 

االأدب�����ي  ل���ل���ف���رع  و100485  ال��ع��ل��م��ي 

ل��ف��رع  و243  ال�����ش��رع��ي  ل��ل��ف��رع  و226 

ال�����ش��ح��ي،  ل��ل��ف��رع  و36  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��رتك��ني 

يف االم���ت���ح���ان م���ن ال����ف����روع امل��ه��ن��ي��ة 

املختلفة 25168 م�شرتكا وم�شرتكة.

و����ش���ي���ج���ري ع���ق���د االم����ت����ح����ان يف 

ال��رتب��ي��ة  786 م��در���ش��ة يف م��دي��ري��ات 

قاعة   1939 على  ت�شتمل  والتعليم؛ 

قاعة   42 اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ام��ت��ح��ان��ي��ة، 

لكل  احتياط  قاعة  ب��واق��ع  اح��ت��ي��اط؛ 

مديرية، فيما يراقب االمتحانات ما 

يف  ومعلمة  معلم  األ��ف   30 على  يزيد 

قاعات االمتحان كافة.

وي���ت���ق���دم ل���الم���ت���ح���ان ك���ذل���ك 66 

م�شرتكا يف مراكز االإ�شالح والتاأهيل 

وم��راك��ز االأح���داث، م��وزع��ني على 11 

العام  لالمتحان  يتقدم  فيما  ق��اع��ة، 

الطلبة  من  وم�شرتكة  م�شرتكا   564

 ،176 ال�������ش���م  االإع������اق������ة؛  ذوي  م����ن 

االإعاقة احلركية  ذوي   ،89 الكفيفون 

�شعاف   ،80 ال��دم��اغ��ي  ال�����ش��ل��ل   ،118

م�شرتكا   23 اإىل  اإ�شافة   ،101 الب�شر 

يف مركز احل�شني لل�شرطان.

لالمتحان  االأوىل  اجلل�شة  وت��ب��داأ 

تبداأ  فيما  �شباحا،  العا�شرة  ال�شاعة 

اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة ال�����ش��اع��ة ال���واح���دة 

ظهرا.

لعقد  ا�شتعدادتها  ال���وزارة  واأن��ه��ت 

و�شتوفر  ت��ام��ة،  بجاهزية  االم��ت��ح��ان 

اح���ت���ي���اج���ات امل�������ش���رتك���ني م����ن م��ي��اه 

ال�شرب، واللوحات االإر�شادية، و�شورة 

القارئ ال�شوئي يف كل  مكرة لورقة 

امل�شتلزمات  وجميع  امتحانية،  غرفة 

ال���ت���ي ت�����ش��م��ن ت���ق���دم امل�����ش��رتك��ني يف 

�شهولة  وبكل  مالئمة  امتحانية  بيئة 

وي�شر.

ووج������ه������ت ال����������������وزارة ع����������ددا م���ن 

يف  للم�شرتكني  واالإر�شادات  الر�شائل 

�شالمة  على  منها  حر�شا  االمتحان، 

احل�شور  اأب��رزه��ا  امتحاناتهم،  �شري 

من  �شاعة  قبل  االم��ت��ح��ان  ق��اع��ة  اإىل 

بدء اجلل�شة االمتحانية.

و���ش��م��ل��ت االإر�������ش������ادات ال����ت����زام ك��ل 

م�����ش��رتك ب��اإح�����ش��ار ب��ط��اق��ة االأح����وال 

للم�شرتكني  ال�شفر  ج��واز  اأو  املدنية 

االأردن������ي������ني وج��������واز ال�������ش���ف���ر ل��غ��ري 

االأردن�������ي�������ني، وال����ب����ط����اق����ة االأم���ن���ي���ة 

ل���ل���م�������ش���رتك���ني ال���������ش����وري����ني ال���ذي���ن 

����ش���ف���ر، ي��وم��ي��ا  ال ي���ح���م���ل���ون ج�������واز 

ع���ن���د ت����ق����دمي االم����ت����ح����ان، حم����ذرة 

اأي من  ا���ش��ط��ح��اب  م���ن  امل�����ش��رتك��ني 

ال�شاعات  اخللوية،  الهواتف  )اأجهزة 

االإل��ك��رتون��ي��ة، واالأق�����الم ب��اأن��واع��ه��ا( 

لتطبيق  االمتحان؛ تالفيا  قاعة  اإىل 

امل�شرتكني  على  االإداري���ة  االإج���راءات 

امل��خ��ال��ف��ني ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات، وت�����رك ك��ل 

م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االم��ت��ح��ان؛ ك��امل��ل�����ش��ق��ات 

وق�����ش��ا���ش��ات ال�����ورق وغ���ريه���ا خ���ارج 

برنامج  والتاأكد من  قاعة االمتحان، 

والوقت  املقررة،  واملباحث  االمتحان 

امل����ح����دد ل���ك���ل ام����ت����ح����ان، واالل�����ت�����زام 

له. الناظمة  بالتعليمات 

م�شرتك  كل  �شيزود  اأنه  واأو�شحت 

منذ  وم���راة  ومم��ح��اة  ر�شا�س  بقلم 

مقعده  ع��ل��ى  ت��ب��ق��ى  االأول  ام��ت��ح��ان��ه 

على  حفاظا  امتحاناته؛  فرتة  طيلة 

اأ�شرته وزمالئه. �شالمته و�شالمة 

وبينت الوزارة اأن الوقت املخ�ش�س 

لالمتحان لكل مبحث �شيكون كافيا، 

ب��اإ���ش��اف��ة ع�شر  ا���ش��ت��م��راره��ا  م���وؤك���دة 

دق��ائ��ق ل��ك��ل ورق���ة ام��ت��ح��ان��ي��ة تعطى 

للم�شرتكني بدال من الوقت ال�شائع 

يف توزيع االأوراق االمتحانية.

 المياه: ضبط  اعتداءات على خطوط 
رئيسة في البلقاء وجنوب عمان

االنباط- عامن

بالتعاون مع  وال��ري  املياه  وزارة   نفذت 

الزالة  اأمنية  حملة  العام،  االم��ن  مديرية 

رئي�شية  م��ي��اه  خ��ط��وط  ع��ل��ى  االع���ت���داءات 

ال���دن���ان���ري يف  وام  ال�����ش��ل��ي��ح��ي  م��ن��اط��ق  يف 

عمان  جنوب  ومناطق  البلقاء،  حمافظة 

م��زارع  ل��ري  ت�شتخدم  وال���رام���ة(  )���ش��ال��ي��ة 

برك  وتعبئة  �شياحية  �شاليهات  وت��زوي��د 

�شباحة و�شهاريج خمالفة وبيعها.

ام�س  �شحفي  ب��ي��ان  يف  ال����وزارة  وق��ال��ت 

اجلهود  �شمن  ت��اأت��ي  احلملة  ان  االأرب��ع��اء، 

م�شادر  على  ال�شيطرة  الإحكام  املتوا�شلة 

امل��م��ل��ك��ة، م�شرية  امل��ي��اه يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق 

مناطق  يف  اع��ت��داء   13 �شبط  مت  اأن���ه  اىل 

���ش��ال��ي��ة وال���رام���ة ج��ن��وب ع��م��ان، م��ن��ه��ا 11 

ناقلة  خ��ط��وط  م��ن  م��ي��اه  ل�شحب  اع��ت��داء 

ل��ت��ع��ب��ئ��ة ب�����رك ����ش���ب���اح���ة وت����زوي����د م�����زارع 

وت��ع��ب��ئ��ة ���ش��ه��اري��ج خم��ال��ف��ة، اإ���ش��اف��ة اىل 

ازال��ة  متت  حيث  خمالفني،  بئرين  �شبط 

اخلا�شة  ال�شبوطات  واإع���داد  االع��ت��داءات 

بالواقعة.

���ش��ب��ط  مت  ال����ب����ل����ق����اء  حم����اف����ظ����ة  ويف 

لتزويد  رئي�شية  خ��ط��وط  على  اع��ت��داءي��ن 

م�����زارع ك��ب��رية يف م��ن��اط��ق ال�����ش��ل��ي��ح��ي وام 

ال����دن����ان����ري و����ش���ح���ب خ����ط����وط خم���ال���ف���ة 

ازال��ة  احلملة  خ��الل  ومت  طويلة،  مل�شافات 

االعتداءات واإعداد ال�شبوطات اخلا�شة .

ودع����ت ال������وزارة اجل��م��ي��ع، اىل االب���الغ 

على  توؤثر  التي  االعتداءات  هذه  مثل  عن 

كبرية  باإرباكات  وتت�شبب  امل��ائ��ي،  التزويد 

يف ال���ت���زوي���د ل��ل��م��ن��اط��ق، م�����ش��ي��دة ب��ت��ع��اون 

امل��واط��ن��ني ال��دائ��م وك��اف��ة اجل��ه��ات الإجن��اح 

جهودها يف هذه احلملة

الخرابشة لـ»األنباط«: األردن سيكون مركز إقليمي للطاقة 
المتجددة وإلنتاج الطاقة الخضراء

 قبول 320 متقدًما للمسابقة القضائية
ن االنباط- عاماَّ

 اأع���ل���ن اأم�����ني ع����ام امل��ج��ل�����س ال��ق�����ش��ائ��ي 

القا�شي  املجل�س،  با�شم  االإعالمي  الناطق 

ول���ي���د ك��ن��اك��ري��ة، ام�������س االأرب����ع����اء، اأ���ش��م��اء 

امل��ر���ش��ح��ني ل���دخ���ول امل�����ش��اب��ق��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 

ال�شكلية،  ال�����ش��روط  عليهم  انطبقت  مم��ن 

والبالغ عددهم 320 مر�شحا من اأ�شل 352 

حتريري  المتحان  و�شيخ�شعون  متقدما، 

يوم االثنني، املوافق 18 متوز املقبل.

اأَنّه يحق لكل من ا�شتبعد  وبني كناكريه 

ط��ل��ب��ه ال��ت��ق��دم ب��االع��رتا���س ل���دى االأم��ان��ة 

 3 م��دة  خ��الل  الق�شائي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 

30 حزيران  اخلمي�س  يوم  من  اعتباراً  اأي��ام 

متوز   2 ال�شبت  ي��وم  نهاية  ولغاية  احل��ايل، 

، م��ن خ��الل ال��ري��د االإل��ك��رتوين لالأمانة 

info@( ال��ق�����ش��ائ��ي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 

.)jc.jo

 فلسطين النيابية تبحث مطالب واحتياجات مخيم الزرقاء
االنباط- عامن

 ب��ح��ث��ت جل��ن��ة ف��ل�����ش��ط��ني ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

خالل اجتماعها ام�س االأربعاء، برئا�شة 

النائب حممد الظهراوي، اأهم مطالب 

واحتياجات خميم الزرقاء.

بقيادة  االأردن  دعم  الظهراوي،  واأكد 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال��ث��اب��ت 

وال����را�����ش����خ ل��ل��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 

وجت���ي���ه���ات ج���الل���ت���ه دائ����م����ا ل��ت�����ش��ه��ي��ل 

والعمل  الفل�شطينيني  اأمام  ال�شعوبات 

ع��ل��ى خ��دم��ت��ه��م وحت�����ش��ني اأو���ش��اع��ه��م. 

ك��ث��ب  ع����ن  ت���ت���اب���ع  ال���ل���ج���ن���ة  اإن  وق�������ال 

والتحديات  وامل�شاكل  املخيمات  مطالب 

وامل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا الإي��ج��اد 

اأن  اإىل  م�شريا  و�شريعة،  فاعلة  حلول 

جميع  ي�شم  اجتماعا  �شتعقد  اللجنة 

االطالع  بهدف  املخيمات  جلان  روؤ�شاء 

التي تواجه  والتحديات  على مطالبهم 

على  ب��ع��د  فيما  عر�شها  ليتم  عملهم، 

احلكومة والعمل على حلها.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، ق���ال ال���ن���واب: حممد 

اخل��الي��ل��ة وف���اي���ز ب�����ش��ب��و���س وت��وف��ي��ق 

ج��الل��ة  ب���ق���ي���ادة  االأردن  اإن  امل���راع���ي���ة، 

امللك، هو احل�شن احل�شني للدفاع عن 

املحافل  الفل�شطينية يف جميع  الق�شية 

اأبناء  بخدمة  معنيون  ونحن  الدولية، 

مطالبهم  اإىل  واال���ش��ت��م��اع  امل��خ��ي��م��ات 

اخل��دم��ات  م�شتوى  وت��ط��وي��ر  وحت�شني 

على  حر�شهم  م��وؤك��دي��ن  لهم،  املقدمة 

ملتابعتها مع  املطالب وتف�شيلها  تبويب 

االأجهزة احلكومية ذات العالقة.

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

رفيق  املهند�س  الفل�شطينية  ال�����ش��وؤون 

ت�شكل  الفل�شطينية  الق�شية  اإن  خرفان 

اأولوية اأردنية، اإذ اأكد جاللة امللك لدى 

اأيام  الرئي�س حممود عبا�س قبل  لقائه 

بالن�شبة  الفل�شطينية  الق�شية  اأهمية 

للمملكة.

النيابية  فل�شطني  وجلنة  اأننا  واأك��د 

ف��ري��ق واح�����د، وه���ن���اك ت���ع���اون وت��ن��اغ��م 

وج����ه����ود م�������ش���رتك���ة ل���دع���م امل��خ��ي��م��ات 

وت���ذل���ي���ل ج��م��ي��ع ال���ع���ق���ب���ات ل��ت��ح�����ش��ني 

اأو�شاعها.

ب���������دوره، ع����ر�����س رئ���ي�������س واأع�������ش���اء 

املطالب  ال��زرق��اء  خميم  حت�شني  جلنة 

املخيم،  اأب��ن��اء  تواجه  التي  والتحديات 

م����ع����رب����ني ع�����ن ت����ق����دي����ره����م ل���ل���م���ك���ارم 

املخيمات  الأب��ن��اء  تقدم  التي  الها�شمية 

واجلهود التي تقوم بها جلنة فل�شطني 

الفل�شطينية  ال�شوؤون  ودائ��رة  النيابية 

خل����دم����ة ال���الج���ئ���ني ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

اأو�شاعهم. وحت�شني 

املخيم  حت�شني  جلنة  رئي�س  وطالب 

الطاقة  م�شاكل  بحل  البوريني،  ه�شام 

ووح�������دات االإن��������ارة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

وال��ن��ق��ل وال��ب��ط��ال��ة، واإي���ج���اد م�����ش��اح��ة 

الإن�شاء حديقة ومنتزه لالأطفال ودعم 

لتح�شني  ال�شغرية  التنموية  امل�شاريع 

االأو�شاع لدى االأهايل.
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اأداء امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة  لح��ظ��ن��ا يف الآون�����ة الأخ�����رة ت��راج��ع 

وخ�سو�سا اخلدمية منها من الناحية الإدارية، وتزايد حجم �سكاوي املواطنني 

الهائل  بالكم  يتفاجاأ  ال�سباحية  الإذاعية  املحطات  يتابع  ومن  بهذا اخل�سو�ص، 

منها  تعاين  التي  والبروقراطية  الإداري  الرتهل  من  املواطنني  �سكاوي  من 

الرغم من احلديث  وم�ستوياتها، على  اأنواعها  اختالف  دوائرنا احلكومية على 

املتكرر عن احلكومة الإلكرتونية واملعامالت الإلكرتونية، والتقدم الكبر الذي 

امل�ساكل  �سبق، نالحظ حجم  ما  وبالرغم من كل  ح�سل يف تطبيقها وحتديثها، 

النزاهة  هيئة  تك�سفها  التي  الف�ساد  ق�سايا  وحجم  موؤ�س�ساتنا،  يف  حت��دث  التي 

و�سدور  للمحاكم  حتويلها  ومت  احلكومية،  ال��دوائ��ر  ه��ذه  يف  الف�ساد  ومكافحة 

العديد من الأحكام بحق العديد من املوظفني، و�سبب تراجع الأداء من وجهة 

التي  الإداري��ة  القيادات  تعيني  يف  واملح�سوبية  الف�ساد  ظاهرة  تف�سي  هو  نظري 

املعرفة  و�سحالة  الكفوؤة،  وغر  امليدانية،  والإداري���ة  القيادية  اخل��رة  متلك  ل 

والثقافة املعلوماتية والقانونية، وجلوء الدولة اإىل �سرعنت تعيني هذه القيادات 

ال��ذي  الإداري���ة  ال��ق��ي��ادات  وتعيني  اختيار  بنظام  والتحجج  ال�ستناد  خ��الل  م��ن 

كثرة،  ذل��ك  على  والأمثلة  بالتعيني،  الإداري  للف�ساد  ومدخل  �سماعة،  اأ�سبح 

تقوم  ولهذا  والتعيني،  بالنجاح  اختياره م�سبقا  املنوي  ال�سخ�ص  ابالغ  يتم  حيث 

بتف�سيل  اإلع��الن  و�سروط  الوظيفة  موا�سفات  بو�سع  املعنية  املخت�سة  اللجنة 

اأ�س�ص الوا�سطة  ال�سروط على مقا�ص ال�سخ�ص املنوي تعيينه، والذي يكون على 

الرتكيز  اأو  اللتفات  دون  الع�سائرية،  اأو  اجلهوية،  اأو  الوزارية،  اأو  النيابية،  اإما 

ال��رزاز على  اإق��دام حكومة  الأداء هو  تراجع  زاد من  وما  والكفاءة،  على اخلرة 

ي�سمى خدمة  ما  واأ�سحاب اخلرة، حتت  الكفاءات  العامة من  املوؤ�س�سات  تفريغ 

حاجة  وم��دى  وخرته  وكفاءته  ال�سخ�ص  عمر  اىل  النظر  دون  �سنة،  الثالثني 

املوؤ�س�سة له، وكان املرر والهدف هو فتح �سواغر لل�سباب اجلدد اإل اأن احلكومة 

مل تلتزم بهذا املرر ومل تقم بتعيني البدلء من اخلريجني اجلدد، حتى جاءت 

حكومة اخل�ساونة فك�سرت و�سربت بعر�ص احلائط قرار الثالثني عاما، وقرار 

الإدارية  والقيادات  امل�سوؤولني  بع�ص  عيون  اأجل  من  التعليمات  وعدلت  ال�ستني، 

التي تهم رئي�ص الوزراء وبع�ص الوزراء والنواب، فاأ�سبحت تتعامل مع املو�سوع 

املعني بوا�سطة يتعامل بفوقية  امل�سوؤول  اأ�سبح  على مبداأ فقو�ص وخيار، ولذلك 

ارتكب من  واأنه مهما  اأنه مدعوم،  وبتعايل مع موظفيه واملراجعني على اعتبار 

والأمثلة  م�سوؤولية  اأو  ح�ساب  يطاله  لن  موؤ�س�سته  يف  م�ساكل  وح��دوث  اأخ��ط��اء 

العملية على ذلك كثرة، لأن اأي م�سكلة اأو ماأ�ساة حتدث حتى لو اأدت اىل حدوث 

العام  الراأي  ب�سرية وخ�سائر مادية باهظة نهايتها ت�سكيل جلنة لتخدير  وفيات 

ال�سيادية  ال��وزارات  وزراء  اأحد  اأن  �ساهدنا  وقد  الأدراج،  يف  نتائجها  نهاية  تكون 

ارتكب خاللها  اأكرث  اأو  اأربعة مرات  �سنوات  ملدة خم�سة  ال��وزارة  تكرر على  الذي 

من املجازر واخلطايا الإدارية ما تعجز عن حملها اجلبال، دون رادع اأو رقيب اأو 

التعيينات من  اأو  الرتفيعات  اأو  بالإحالت  لقرارته  اأو تدقيق  اأو م�ساءلة  ح�ساب 

ومكافحة  النزاهة  وهيئة  الرملان  فيها  مبا  رقابية  موؤ�س�سة  اأو  وزراء  رئي�ص  اأي 

خمافة  و�سع  اأو  �سمره  من  حتى  اأو  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  واملركز  الف�ساد 

ال�سيادية  ال��وزارة  ه��ذه  من  اإحالتهم  متت  ممن  العديد  هناك  عينيه،  اأم��ام  اهلل 

لو  نف�ص يعقوب،  لغاية يف  واإمنا  �سكال ول م�سمونا،  الوزير يعرفهم ل  مل يكن 

اأو  اآمني عام  اأو  طرحنا �سوؤال كم من القيادات الإداري��ة على م�ستوى مدير عام 

ما  م�سروع  اأو  عمل  على  لالإ�سراف  امل��ي��دان  اإىل  يخرج  اإداري  حاكم  او  حمافظ 

ما  حكومية  دائ��رة  اأداء  يتابع  اأو  الواقع،  اأر���ص  على  ما  خدمية  م�سكلة  يتابع  اأو 

اأو فو�ست له  اأو منحت  التي خولت  القانونية والإدارية  ا�ستنادا اىل �سالحياته 

الإدارية،  الت�سكيالت  نظام  اأبرزها  ومن  املختلفة  القانونية  الت�سريعات  مبوجب 

الفاخر  مكتبه  خلف  جال�ص   وه��و  الإع��الم��ي  الظهور  ح��ب  ه��و  ن�ساهده  م��ا  ك��ل 

موقع  يتوىل  م�سوؤول  اأي  به  يقوم  �سيء  اأول  ولهذا  الفارهة،  و�سيارته  والأن��ي��ق 

مدير  اأو  �سكرتر  وتعيني  �سيارته،  وتغير  مكتبه،  حت��دي��ث  ه��و  اإداري  ق��ي��ادي 

مكتب، اأو تغيرهما اإن كانوا موجودين يف الأ�سل، و�سوؤال اآخر اأطرحه هل هناك 

واأين �سرفت،  كيف �سرفت،  للم�سوؤولني  ت�سرف  التي  املالية  ال�سلف  على  رقابة 

اأ�سئلة كثرة بحاجة اإىل اإجابات،  اأنها حولت حل�سابه يف البنك،  اأم  وملن �سرفت، 

ومالحظات وق�سايا بحاجة اىل متابعات وتو�سيات من قبل املوؤ�س�سات الرقابية 

وعلى راأ�سها موؤ�س�سة الرملان وديوان املحا�سبة وهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد، 

هذا غي�ص من في�ص، وللحديث بقية، حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة و�سعبه 

الويف من كل مكروه.

د. رافع شفيق البطاينه

 الترهل اإلداري... 
األسباب والنتائج

اخلمي�س  30 / 6 / 2022 

 األرملة المعيلة.. الحياة في كبد األزمة االقتصادية

االنباط – شذى حتامله

 150880 ن��ح��و  اخلمي�ص  ال��ي��وم  ت��وج��ه 

فروع  خمتلف  من  التوجيهي  طلبة  من 

للطلبة  وامل��ه��ن��ي��ة   الك��ادمي��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 

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

اجلدد وطلبة عام 2019  ملبحث الرتبية  

ال�سالمية .

العلمي   ال��ف��رع  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  وي��ت��وزع 

طالبا   75843 الدب�����ي   وال���ف���رع   57135

الفرع  يف  الطلبة  ع��دد  بلغ  فيما  وطالبة 

الزراعي 3276  والفرع ال�سرعي  112  يف 

حني بلغ عدد  الطلبة يف الفرع ال�سناعي 

5829  والفرع الفندقي 1527 والقت�ساد 

  15 امل��ع��ل��وم��ات��ي  وال���ف���رع   7141 امل���ن���زيل 

وطالبان للفرع ال�سحي   .

مت���ام  يف  الوىل  اجل��ل�����س��ة  وت���ب���دا      

اجلل�سة  ت��ب��داأ  ح��ني  يف  �سباحا  العا�سرة 

ويعقد  ظ��ه��ًرا   ال��واح��دة  ال�ساعة  الثانية 

ال�����س��ب��ت ملبحث  ي����وم  ال���ث���اين  الم���ت���ح���ان 

والعلمي  الدب���ي  للفروع  العربية  اللغة 

ت���اري���خ الردن  ي��ل��ي��ه م��ب��ح��ث  وال�����س��رع��ي 

ي���وم الث���ن���ني  ل���ف���روع الدب�����ي وال��ع��ل��م��ي 

يوم  الريا�سيات  مبحث  يليه  وال�سرعي 

اخلمي�ص املقبل لنف�ص الفروع .   

وت�����س��م��ن��ت ت��ع��ل��ي��م��ات ال��������وزارة ال��ت��ي 

في�سبوك  ع��ل��ى  �سفحتها  ع��ر  ن�����س��رت��ه��ا 

ق���اع���ِة الم��ت��ح��اِن  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ح�����س��ور 

ق��ب��َل ن�����س��ِف ���س��اع��ٍة ع��ل��ى الأق����لِّ م��ن ب��دء 

ال�سخ�سية  اإث��ب��ات  م�سطحبا  المتحان 

يومًيا 

اأج���ه���زة  اأي  اإدخ�������ال  ب���ع���دم  وال���ت���ق���ي���د 

وتوفر  المتحان  قاعة  اإىل  اإلكرتونيَّة 

حر  قلم  على  حتوي  طالب  لكل  مقلمة 

اأقالم ر�سا�ص وممحاة ومراة؛  وثالثة 

ب��ح��ي��ث ل ي��ق��وم ال��ط��ال��ب ب��اإح�����س��ار اأي 

معه.  قرطا�سية 

و  الأ�سئلة  ورق��ة  التعليمات  واع��ت��رت 

وثائُق  الإج��اب��ة  ودف��رت  ال�سوئي   املا�سح 

ر���س��م��ي��ة  ل ي��ج��وز ال��ع��ب��ث مب��ح��ت��وي��ات��ه��ا 

داعية اىل  التاأكد من كتابة ا�سم الطالب 

على  املخ�س�ص  املكان  يف  اجللو�ص  ورق��م 

ك���ل م���ن ورق����ة الأ���س��ئ��ل��ة وورق�����ة امل��ا���س��ح 

ال�سوئي  ودفرت الإجابة. 

ق��راءة  اأه��م��ي��ة  اإىل  التعليمات  ولفتت 

امل���ل���ح���وظ���ة امل�����وج�����ودة يف ب����داي����ة ورق����ة 

الأ�سئلة  ع���دد  تت�سمن  ال��ت��ي  الم��ت��ح��ان 

وع���دد ال�����س��ف��ح��ات ق��ب��ل ال��ب��دء ب��الإج��اب��ة 

ب��ق��ل��م  الإج�����اب�����ات  ت��ظ��ل��ي��ل  اإىل  اإ����س���اف���ة 

�سا�ص على ورقة املا�سح ال�سوئي.  الرَّ

واأ�سارت التعليمات اإىل اأهمية الإجابة 

ع���ن اأ���س��ئ��ل��ة الخ��ت��ي��ار م���ن م��ت��ع��دد بقلم 

ال�سوئي  ال��ق��ارئ  ورق���ة  على  ال��ر���س��ا���ص 

الإجابة  تكون  الإن�سائية  الأ�سئلة  بينما 

عنها على دفرت الإجابة بقلم احلر، مع 

تاأدية  خالل  الإجابة  يف  التمهل  �سرورة 

ت�سليم  قبل  جيداً  ومراجعتها  المتحان 

امل��ت��ب��ق��ي  ال���وق���ت  اإىل  ال���ورق���ة والن���ت���ب���اه 

على  الإجابات  كامل  تظليل  من  والتاأكد 

ورقة القارئ ال�سوئي. 

وبينت انه ميكن للطالب اخلروج من 

الزمن  نهاية  بعد  المتحان فقط  غرفة 

املقرر  وبعد ت�سليم كل من ورقة الأ�سئلة 

وورقة املا�سح ال�سوئي ودفرت الإجابة.

االنباط-برتا

ان يعي�ص  الن�سان من  اأ�سق على  لي�ص   

حل��ظ��ة ت��ن��ق��ل��ب راأ����س���ا ع��ل��ى ع��ق��ب ح��ي��ات��ه 

ل  ال��ذي  ال��زوج  بفقد  خ�سو�سا  ال�سرية، 

على  يلقى  فحينها  دون��ه؛  احلياة  ت�ستوي 

ع��ات��ق الأرم���ل���ة ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��وؤول��ي��ات 

وعلى راأ�سها م�سوؤولية الأبناء.

الن�سبة  ع��ل��ى  ين�سحب  ال��و���س��ف،  ه���ذا 

تتعاظم  وق���ت  الرام�����ل يف  م���ن  ال��ع��ظ��م��ى 

فيه ن�سب الفقر واحلاجة بوتائر يندر اأن 

الرملة  مفهوم  اأّن  بيد  اأح��د،  منها  يفلت 

املُعيلِة يتخذ هنا ا�سكاًل غر م�سبوقة من 

التي تعني خلخلة عميقة يف نظام  املعاناة 

ال�سر وطريقة عي�سها وانتظام حياتها.

اأخذنا  اإذا  املعيالت،  الرام���ل  فق�س�ص 

على  ي��زي��د  م���ا  امل��م��ل��ك��ة  اأن يف  ب��الع��ت��ب��ار 

ي��ت��ل��ق��ني خمتلف  م��ع��ي��ل��ة  ارم���ل���ة  ال����ف   30

ا���س��ك��ال امل��ع��ون��ة ب��ح�����س��ب ب��ي��ان��ات ر���س��م��ي��ة، 

غ���دت م��و���س��وع��ا ت��ت��داول��ه ك���ل الو����س���اط 

الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ُت���ك���ُر يف امل�����راأة ال��ت��ي 

ت���واج���ه ب��ج��ل��د، ت�����س��ح��ي��ت��ه��ا وجن��اح��ه��ا يف 

قيادة دّفة اأ�سرتها �سوب �سفاف م�سرقة.

ع�سرين  نحو  منذ  اأرملة  م�سطفى،  اأم 

ع���ام���ا، ت�����س��دت مل�����س��وؤول��ي��ة ���س��ت��ة اأط���ف���ال 

لكن  الع�سر،  المتحان  ه��ذا  يف  وجنحت 

اأح�����د اب��ن��ائ��ه��ا ي���ع���اين م���ن ن���وب���ات ���س��رع، 

اأح����د امل��راك��ز  م���ا ا���س��ط��ره��ا اإىل ادخ���ال���ه 

ما  وه��و  الفئة،  ه��ذه  برعاية  املتخ�س�سة 

يثقل كاهلها ويفت يف ع�سدها.

ت��ت��ل��ق��اه  م����ا  ان  م�����س��ط��ف��ى،  ام  ت���ق���ول 

من  ي�سر  ن���زر  ���س��وى  ي�سكل  ل  دع���م  م��ن 

حلت  حتى  ونفقاتهم،  الب��ن��اء  متطلبات 

جائحة كورونا التي “زادت الطني ِبّلًة”.

ويف املقابل من هذا تقول رئي�سة جمعية 

ال��ت��ن��م��وي��ة  م��و���س��ى وال����س���ر  ارام�����ل وادي 

ال��ط��وي�����س��ي ان اجل��م��ع��ي��ة  ع���دل���ة ع��ي�����س��ى 

املجتمع  يف  امل�ست�سعفات  لتمكني  ت�سعى 

التمويل من  ماليا واقت�ساديا، من خالل 

لتمكني  اجلمعية،  يف  الإق��را���ص  �سندوق 

رف��ع م�ستوى  م��ن  خ��ا���ص،  ب�سكل  الأرام���ل 

م��ع��ي�����س��ت��ه��ن، ف�����س��ال ع��ن اإق���ام���ة م�����س��اري��ع 

ودع��م طالب  الأ���س��رة  دخ��ل  اإنتاجية لرفع 

اجلامعات.

م��ّدت  اجلمعية  اأن  الطوي�سي  وتو�سح 

اأرملة  اإحداهن  18 �سيدة،  العون لنحو  يد 

ل��دي��ه��ا خ��م�����س��ة اأط����ف����ال، ورات������ب زوج��ه��ا 

ي��ت��ج��اوز 100 دي��ن��ار  ال����ذي ل  ال��ت��ق��اع��دي 

اجلمعية  اأن  اىل  م�سرة  للبنك،  مرهون 

تاأمني متويل من جهة مانحة  جنحت يف 

ل���ه���ذه الأرم����ل����ة ل���س��ت��ك��م��ال ب���ن���اء م����اأوى 

لأب��ن��ائ��ه��ا ك���ان زوج��ه��ا ب���داأ ب��ن��اءه ق��ب��ل اأن 

ي��ت��وف��اه اهلل، وه���و م���ا وف���ر ل����الأم ف��ر���س��ة 

للعمل يف جمال البيع.

لأرملة  اأخ��رى  ق�سة  الطوي�سي  وت�سرد 

التقزم،  من  يعانون  اأطفال  ثالثة  لديها 

قر�ص  ت��اأم��ني  اجلمعية  ا�ستطاعت  حيث 

فتح  م��ن  م��ّك��ن��ه��ا  دي��ن��ار   1500 بقيمة  ل��ه��ا 

“ميني ماركت” يوفر لها دخال معقول ، 
لكنها ت�سر اىل اأن جائحة كورونا ع�سفت 

مقرها  واأن  خ��ا���س��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ب����اإي����رادات 

مبان  كلها  ال��ت��دري��ب  واأم��اك��ن  وع��ي��ادات��ه��ا 

م�ستاأجرة.

ممن  الأرام����ل  الأردن���ي���ات  ن�سبة  وتبلغ 

باملئة   9.9 نحو  فاأكرث  عاما   15 اأعمارهن 

الأرام��ل  ون�سبة  الن��اث،  اإجمايل عدد  من 

مم���ن ي��راأ���س��ن اأ���س��ره��ن اأك����رث ن��ح��و 75.4 

باملئة، ون�سبة املتعطالت منهن عن العمل 

ن��ح��و 7.9 ب��امل��ئ��ة، وذل���ك ح�����س��ب ال��ب��ي��ان��ات 

العمل  لقوة  ال�سنوي  للم�سح  الإح�سائية 

الإح�������س���اءات  دائ�����رة  ن��ف��ذت��ه  ال����ذي   2021

العامة.

ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي وم�����س��ت�����س��ار امل��دي��ر 

ناجح  الوطنية  املعونة  �سندوق  يف  ال��ع��ام 

الأردنية  الأنباء  لوكالة  يقول  ال�سواحلة، 

)ب��رتا(، اإن اأع��داد الرام��ل )رب��ات الأ�سر( 

متكررة  �سهرية  معونة  يتقا�سني  اللواتي 

الأرام�����ل  ع���دد  ي��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا   ،30652 ي��ب��ل��غ 

���ر( امل�����س��ت��ف��ي��دات م���ن ب��رن��ام��ج  )رب�����ات اأ����سُ

الدعم النقدي املوحد نحو 2374.

ف��ع��ال��ة  اأرم�����ل�����ة   53211 وا�����س����ت����ف����ادت 

التقاعدي  الراتب  من  حل�ستها  م�ستحقة 

لأزواج������ه������ن امل����ت����وف����ني، ب���ح�������س���ب م���دي���ر 

اإدارة  يف  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  م���دي���ري���ة 

امل���رك���ز الإع���الم���ي يف م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان 

ال�سعدي. الجتماعي ح�سام 

وت���وف���ر امل��وؤ���س�����س��ة، ب��ح�����س��ب ال�����س��ع��دي، 

ب��ع�����ص اخل���دم���ات ل��الأرم��ل��ة ك��ال�����س��ل��ف، اإذ 

ا���س��ع��اف  ت��ت��ق��ا���س��ى ع�����س��رة  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا 

 60 م���دار  ع��ل��ى  امل�ستحقة  ح�ستها  ���س��ايف 

�سبعني  عمرها  يتجاوز  ل  اأن  على  �سهرا، 

ا�ستحداث  على  املوؤ�س�سة  تعكف  كما  عاما، 

�سيتم  وال���ذي  ال��دائ��م  التق�سيط  ب��رن��ام��ج 

الإعالن عنه لحقا.

يف كتاب �سدر حديثا عن وزارة الثقافة 

الدكتورة  النف�سية  والأخ�سائية  للباحثة 

م���ي اأح���م���د م��ه��ي��دات ب��ع��ن��وان )الأرام������ل 

اأمنوذجا / برنامج الدعم والتاأهيل املُقدم 

ع��ام على  م��رور مئة  بعد  الأردن��ي��ة  للمراأة 

مهيدات  ت�سر  الأردنية(  الدولة  تاأ�سي�ص 

والنفعايل  العقالين  ال��ع��الج  اأهمية  اىل 

لدى  احلياة  نوعية  حت�سني  يف  وال�سلوكي 

الأرامل.

اأن امل�����راأة الأردن���ي���ة  وت��و���س��ح م��ه��ي��دات 

ق���د ت���واج���ه ب��ع�����ص ال��ن��ك�����س��ات ال��ت��ي ت��اأت��ي 

اأبرز هذه  اأ�سرتها ومن  بنتائج �سلبية على 

)الرتمل(  الزوج  فقدان  م�سكلة  النك�سات 

مفا�سل  اأ�سعب  من  واح��دا  ُيعتر  وال��ذي 

ح��ي��اة الأ���س��رة الأردن���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��د اللبنة 

ان  م�����س��رة اىل  امل��ج��ت��م��ع،  الأ���س��ا���س��ي��ة يف 

ب��ع�����ص الأ����س���ر امل��ن��ك��وب��ة ب��ف��ق��د ال�����زوج قد 

تتعر�ص للتفكك الجتماعي مع ما يفرزه 

ه���ذا ال��ت��ف��ك��ك م��ن ���س��غ��وط ع��ل��ى الرم��ل��ة 

منها تردي الأو�ساع املعي�سية لالأ�سرة.

برامج  مهيدات  ح�سب  ال��دول��ة،  وتوفر 

رع��اي��ة ل���الأرام���ل والأط���ف���ال الأي���ت���ام من 

م��اأك��ل وم�����س��رب وم��ل��ب�����ص ورع��اي��ة �سحية 

ق����درة  ت��ن��م��ي��ة  اإ����س���اف���ة اىل  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

التي  امل�سكالت  مع  التعامل  على  الإن�سان 

تعاين منها املراأة بعد وفاة زوجها.

ك��م��ا ت��ق��دم ال���دول���ة ال���دع���م وال��رع��اي��ة 

ل���ل���رام���ج الق���ت�������س���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة 

برنامج  خالل  من  والتوعوية  والتنموية 

امل��ع��ون��ات امل��ال��ي��ة وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى اإق��ام��ة 

توفر  اىل  ا�سافة  القت�سادية،  امل�ساريع 

مل�ساعدة  واجتماعيني  نف�سيني  اأخ�سائيني 

التي  امل�سكالت  مع  التعامل  على  الأرام��ل 

يواجهنها.

الدعم  تقدمي  ان  اإىل  مهيدات  وت�سر 

ال��ن��ف�����س��ي والج���ت���م���اع���ي ي��ع��ت��ر ال��ع��ام��ل 

احل���ا����س���م يف ك��ي��ف��ي��ة م�������س���اع���دة الرم���ل���ة 

ع��ل��ى جت����اوز ازم��ت��ه��ا، م��و���س��ح��ة اأن����ه عند 

درا����س���ة واق���ع ال��ن�����س��اء الرام����ل ل ب��د من 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل��ع��ن��ى يف احل��ي��اة وت��ع��زي��ر 

ال���رف���اه���ي���ة ال���ع���اط���ف���ي���ة وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى 

املرونة  جلوانب  املعززة  ال�سخ�سية  �سمات 

وال���ت���دري���ب ع��ل��ى م���ه���ارات ح���ل امل�����س��ك��الت 

والتفكر العقالين والتاأقلم والتكيف مع 

ايجابية  ع��الق��ات  وب��ن��اء  امل�ستجد  احل��دث 

م��ع الخ��ري��ن وامل��رون��ة يف اح���داث التغر 

امل�ستجدات  جميع  مع  بنجاح  الديناميكي 

بقائها  ت��ه��دد  اأو  حياتها  على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي 

املانحة  اجل��ه��ات  تطلق  ك��م��ا  ت��ط��وره��ا،  او 

دورات���ل���م���ح���و الأم����ي����ة وت��ع��ل��ي��م اخل��ي��اط��ة 

احل��رف  م��ن  وغ��ره��ا  امل��الب�����ص  وتف�سيل 

ك�سب  الأرام��ل من  بهدف متكني  اليدوية 

الكرمي. العي�ص 

النف�سيني  الأطباء  جمعية  رئي�ص  نائب 

ال����س���ت�������س���اري ال���دك���ت���ور ع�����الء ال����ف����روخ، 

ي���ق���ول ان ال���دع���م الج��ت��م��اع��ي م���ن اأه���م 

خا�سة  النف�سية  لل�سحة  املهمة  العوامل 

خ��ل��ل يف  اأي  اأن  م��ع��ت��را  الأرام�������ل،  ل����دى 

ال��ع��وام��ل الأخ�����رى م��ث��ل ال�����س��ي��ك��ول��وج��ي��ة 

ي��وؤدي  ق��د  والجتماعية  والف�سيولوجية 

اىل م�سكالت نف�سية.

واأو�سح اأن غياب ال�سند وهو هنا الزوج 

الذي يعتر رمزا لالأمان، يت�سبب بفقدان 

كما  والجتماعي،  وامل��ادي  النف�سي  الدعم 

الأم  العبء على  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  اأن ذلك 

لتحملها م�سوؤولية م�ساعفة بعد فقدانه، 

لتجاوز  دع��م  اإىل  فيه  ال��ذي حتتاج  الأم��ر 

والتحديات. امل�ساكل  �سغوط 

وا�ستاذ  الجتماعية  العلوم  ق�سم  رئي�ص 

ع��ل��م الج���ت���م���اع واخل����دم����ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  يف  امل�����س��ارك 

اأ���س��ار  ال�����س��رم��ان،  حممد  يو�سف  ال��دك��ت��ور 

ت��زاي��د م��ع��ان��اة الأرم���ل���ة منها  اأ���س��ب��اب  اىل 

للعنف  الح���ي���ان  م���ن  ك��ث��ر  ت��ع��ر���س��ه��ا يف 

ال��ل��ف��ظ��ي ورمب�����ا اجل�������س���دي وال�����س��غ��وط 

الق���ت�������س���ادي���ة ك���احل���رم���ان م���ن امل�����راث، 

وال���ع���ن���ف امل���ع���ن���وي م����ن خ�����الل ال���ن���ظ���رة 

التي تالحقها يف كل حتركاتها  املجتمعية 

و�سلوكياتها.

اإي�����س��ال ���س��وت  وي��دع��و ال�����س��رم��ان اإىل 

الأرم���ل���ة واأب��ن��ائ��ه��ا وح�����س��د ال��دع��م ال���الزم 

برفع  واملتمثلة  العادلة  مطالبها  لتحقيق 

الظلم املجتمعي عنها وحمايتها ومتكينها 

م��ن م��واج��ه��ة احل��ي��اة بعزمية وق���وة حتت 

كاملة  القانونية حلقوقها  احلماية  مظلة 

ال�سغوط  م��ن  للتخفيف  جم��ت��زاأة  وغ��ر 

تعي�سها  ال���ت���ي  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن��ف�����س��ي��ة 

ك��ال��ع��زوف ع���ن ال�����زواج وال��ت��ف��رغ ل��رتب��ي��ة 

باملنا�سبات  امل�ساركة  وعدم  البناء  وتعليم 

لها،  املجتمعية  للنظرة  الجتماعية جتنبا 

والعنف  والظلم  والعوز  الفقر  ا�سافة اىل 

وحرمانها من معظم حقوقها ال�سرعية.

وت���ع���ر����ص ئ��ي�����س��ة جم��م��وع��ة الأم���ه���ات 

التوا�سل  من�سات  على  العربيات  املعيالت 

�سفحتها  يف  علي،  اأب��و  �سايل  الجتماعي 

اخل���ا����س���ة ب���امل���ج���م���وع���ة، ����س���اح���ة ل��ل��ح��وار 

وال��ت��ع��ب��ر ع���ن ال�����س��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات 

التي متر بها الأم املعيلة، وبوابة للتفاعل 

وت�����ق�����دمي ال�����دع�����م ال���ن���ف�������س���ي وامل���ع���ن���وي 

والقانوين.

كما تعر�ص ال�سفحة لق�س�ص جناحات 

وت�����س��ح��ذ ال��ه��م��م ل��ت��ح��ف��ي��ز ال��ن�����س��اء ع��ل��ى 

وباأ�سرهن. باأنف�سهّن  النهو�ص 

ل����الأمم  ال���ع���ام���ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ي���ذك���ر 

دوليا لالأرامل يف  املتحدة، خ�س�ست يوما 

حزيران  �سهر  من  الأخر  الأ�سبوع  بداية 

الق�سايا  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط  ���س��ن��وي��ا، 

املجتمع  م��ن  الفئة  ه��ذه  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 

اأن��ح��اء  ع��دده��ن يف جميع  ي�سل  وال��ل��وات��ي 

العامل اىل نحو 254 مليونا.

 الشلبي يطلع على أوضاع ومشاريع 
لتعاونيات في عجلون

االنباط- عجلون

التعاونية  امل��وؤ���س�����س��ة  ع��ام  م��دي��ر  اط��ل��ع   

الأردن���ي���ة ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�����س��ل��ب��ي، ام�ص 

الأربعاء، على اأو�ساع وم�ساريع واأن�سطة 

عجلون،  حمافظة  تعاونيات  من  لعدد 

وامل�ساكل  الق�سايا  اأه��م  على  ل��ل��وق��وف 

التي تواجهها يف العمل التعاوين.

واأك�����د ال�����س��ل��ب��ي ل���دى ل��ق��ائ��ه روؤ����س���اء 

واأع�ساء جلان الإدارة لهذه التعاونيات، 

جمتمعاتها  يف  التنموي  دوره��ا  اأهمية 

التنمية  م�سرة  يف  واإ�سهامها  املحلية، 

م�سادر  وتوفرها  ال�ساملة،  امل�ستدامة 

دخ����ل وف���ر����ص ع���م���ل لأب����ن����اء امل��ج��ت��م��ع 

املحلي، مما ينعك�ص اإيجاباً على حت�سني 

ال���و����س���ع الق���ت�������س���ادي والج���ت���م���اع���ي 

م�ساريعها. من  للم�ستفيدين 

واأع�ساء  روؤ�ساء  ال�سلبي من  وا�ستمع 

اإىل  التعاونية  للجمعيات  الإدارة  جلان 

اأبرز التحديات وامل�ساكل التي تواجهها 

العمل من خالل  �سرورة  موؤكداً  كافة، 

امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة ت��ق��دمي م���ا ي��ل��زم 

ل��ل��ح��ّد م���ن امل�����س��ك��الت وت�����س��ه��ي��ل عمل 

التعاونيات.

يف  قدماً  املوؤ�س�سة  م�سي  اإىل  واأ���س��ار 

للعمل  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر 

ال����ت����ع����اوين؛ وحت����دي����ث اأدوات�����ه�����ا وف���ق 

ت�ستند  ممنهجٍة  وخطة  وا�سحة  روؤي��ة 

ال�سرتاتيجية  ون��ت��ائ��ج  خم��رج��ات  اإىل 

الأردن��ي��ة  التعاونية  للحركة  الوطنية 

لالأعوام 2021 -2025.

تعاون  مدير  بح�سور  ال�سلبي  وزار 

ع��ج��ل��ون امل��ه��ن��د���ص راك�����ز ب��ن��ي ���س��ع��ي��د، 

ومدير مديرية امل�ساريع والدعم الفني 

امل��ه��ن��د���ص حم��م��د ال���ك���رك���ي، ت��ع��اون��ي��ات 

عبني”  و”اأنوار  اللولو”،  اأم  “�سيدات 
املتقاعدين  وجمعية  ���س��خ��رة،  ب��ل��دة  يف 

الع�سكريني يف لواء كفرجنة.

150880 طالب يتقدمون ل»التوجيهي« اليوم الخميس 

 ترخيص مركز تدريب للذكاء 
التطبيقية بالعلوم  االصطناعي 

االنباط- عامن

التطبيقية  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة  ح�سلت 

ع���ل���ى رخ�������س���ة ر���س��م��ي��ة اأم���رك���ي���ة م��ن 

خ����الل ك��ل��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، 

اأردنية لديها مركزاً  اأول جامعة  لتكون 

م��رخ�����س��اً ل��ت��دري��ب وف��ح�����ص ال�����س��ه��ادة 

ال�سطناعي  بالذكاء  اخلا�سة  الدولية 

.)IAIDL(

ووفقا لبيان اجلامعة، ام�ص الأربعاء، 

من  اع��ت��ب��ارا  اجل��ام��ع��ة،  طلبة  فباإمكان 

ال��ف�����س��ل ال�����س��ي��ف��ي امل��ق��ب��ل، ال��ت�����س��ج��ي��ل 

والتقدم   ،)IAIDL( �سهادة  بدورات 

تكنولوجيا  كلية  يف  ال��دويل  لمتحانها 

باجلامعة. املعلومات 

لكلية  كدعم  الرتخي�ص  ه��ذا  وياأتي 

ا�ستحدثت  التي  املعلومات  تكنولوجيا 

والذكاء  البيانات  علم  تخ�س�ص  اأخ��را 

يف  له  فوج  اأول  لي�ستقبل  ال�سطناعي، 

�سمن  املقبل،  الأول  الأكادميي  الف�سل 

جديد  ماهو  كل  ملواكبة  اجلامعة  روؤي��ة 

لتطوير مهارات طلبتها.
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االنباط – عامن 

ت���ط���ور  �إن�����ه�����ا  �ل����ن����ق����ل  وز�رة  ق����ال����ت 

����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة خ��م�����س��ي��ة ل��ق��ط��اع �ل��ن��ق��ل 

بالتعاون   2027 �إىل   2022 م��ن  ل���أع��و�م 

موؤ�سر�ت  ت�ستهدف  �لقطاع  �سركاء  م��ع 

قطاع  م�ساهمة  ن�سبة  رفع  �أبرزها  قيا�س 

�ل��ن��ق��ل يف �ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل من 

2،6 باملئة �إىل 7 باملئة، وخلق فر�س عمل 

�أكرث يف �لقطاع بن�سبة 18 باملئة.

�سحفي  ب���ي���ان  يف  �ل�������وز�رة  و�أ����س���اف���ت 

�لإع���ن عن حماور  �إن  �لأرب��ع��اء،  �أم�س  

�نتهاء  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  ي��اأت��ي  �ل�سر�تيجية 

�أع�����م�����ال ور�����س����ة �ل���ع���م���ل �لق���ت�������س���ادي���ة 

�لوطنية يف �لديو�ن �مللكي و�إط�ق روؤية 

�مكانات  و�إط���ق  �لقت�سادي  �لتحديث 

�مل�ستقبل. لبناء 

بالتعاون  �ستعمل  �أنها  �ل��وز�رة  و�أك��دت 

م��ع ف��ري��ق م��ن �ل��ب��ن��ك �ل���دويل و�لحت���اد 

�ل��و�ردة  �ملبادر�ت  �لوروب��ي على مو�ءمة 

يف �لوثيقة مع ��سر�تيجية قطاع �لنقل 

�خلم�سية �جلديدة وترجمتها �إىل خطط 

��سر�تيجية  �أه��د�ف��ا  ت�سمنت  تنفيذية 

يف  وردت  �لتي  �ملبادر�ت  بجميع  مرتبطة 

وثيقة روؤية �لتحديث �لقت�سادي.

و�أو�سحت �إىل �أن وثيقة �ل�سر�تيجية 

�لنقل  ل��ق��ط��اع  بنظرتها  مت��ت��از  �مل��ح��دث��ة 

كلف  حتليل  على  مرتكزة  �سمولية  نظرة 

�مل�����س��اري��ع و�ل��ف��ج��وة �مل��ال��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، 

�سمن  �أخ��رى  متويلية  م�سادر  و�ق���ر�ح 

�لعامة،  �مل��و�زن��ة  مثل  �ل���ست��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

و�لإي�����ر�د�ت �مل��ت��اأت��ي��ة م��ن ق��ط��اع �لنقل، 

�خلا�س  �لقطاع  م��ع  �ل�سر�كة  وتفعيل 

�لتمويلية  �ل��ف��ج��وة  �سد  ب��ه��دف  و�مل��ن��ح، 

�ل���ك���ب���رة يف مت���وي���ل م�������س���اري���ع ق��ط��اع 

�لنقل.

وت���������س����ت����ه����دف خم������رج������ات حت���دي���ث 

�خلم�سية  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

مقدمتها  يف  قيا�س  م��وؤ���س��ر�ت  �ملحدثة 

رف���ع ن�����س��ب��ة م�����س��اه��م��ة ق��ط��اع �ل��ن��ق��ل يف 

باملئة   2،6 من  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 

بن�سبة  عمل  فر�س  وخلق  باملئة،   7 �إىل 

18 ب��امل��ئ��ة م���ن ع���دد �ل��ع��ام��ل��ن �حل���ايل 

�أن قطاع  �أو�سحت  �لتي  �لوز�رة  بح�سب 

ح��و�يل  ي�سم  �أمن��اط��ه  مبختلف  �لنقل 

98 �ألف عامل.

ك����م����ا ت�������س���ت���ه���دف �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة 

تخفي�س معدل كلف �لنقل من متو�سط 

و�لتقليل  باملئة،   5 بحدود  �لأ�سرة  دخل 

�خل�سو�سية،  �ل�سيار�ت  ��ستخد�م  من 

�لنقل  و�سائط  م�ستخدمي  ن�سبة  ورفع 

�ل��ع��ام م��ن ج��م��ي��ع ح��رك��ات �ل��ت��ن��ق��ل من 

�إ�سافة  باملئة،   17 �إىل  باملئة   12 ح��و�يل 

�مل��رت��ب��ة  ك��ل��ف��ة �خل�����س��ائ��ر  �إىل خ��ف�����س 

بن�سبة  �ملرورية  �حل��و�دث  �إجمايل  على 

قطاع  ��سته�ك  وتخفي�س  باملئة،   35

�ل��ن��ق��ل م���ن �ل��ط��اق��ة ب���ح���دود 7 ب��امل��ئ��ة، 

�لناجتة  �لن��ب��ع��اث��ات  ن�سبة  وتخفي�س 

من قطاع �لنقل بحدود 125 باملئة.

االنباط – عامن 

�ت��ف��اق��ي��ت��ه��ا  �لأردن  �أورجن  ج�����ددت 

م�����ع ج����ام����ع����ة �ل������رم������وك مل���و�����س���ل���ة 

�أورجن  خم����ت����ر  ب�����رن�����ام�����ج  ت���ن���ف���ي���ذ 

�لريادة  مركز  يف  �لإب��د�ع��ي  �لرموك 

للهند�سة  �حل��ج��اوي  بكلية  و�لب��ت��ك��ار 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف �جل���ام���ع���ة، وذل���ك 

ل��ل�����س��ن��ة �ل�������س���اب���ع���ة ع���ل���ى �ل����ت����و�يل يف 

جتمع  �ل��ت��ي  �لعميقة  �ل�����س��ر�ك��ة  �إط���ار 

�لطرفن بهدف تعزيز قدر�ت �ل�سباب 

جمانية  بر�مج  عر  مهار�تهم  و�سقل 

لدخول  لإعد�دهم  خ�سي�ساً  م�سممة 

�سوق �لعمل بكفاء�ت عالية.

�لتي متتد على  �لتفاقية  �إطار  ويف 

م����د�ر 3 ����س���ن���و�ت، ���س��ي��و����س��ل �مل��خ��ت��ر 

ت��دري��ب �ل��ط��ل��ب��ة يف ع��ام��ه��م �ل��در����س��ي 

مطلوبة  رقمية  م��ه��ار�ت  على  �لأخ��ر 

يف �سوق �لعمل، بالإ�سافة �إىل �ملهار�ت 

�لذ�تية �لتي ت�ساهم يف تعزيز فر�سهم 

�ل��وظ��ي��ف��ي��ة، ل��ي�����س��اع��ده��م ب��ذل��ك على 

�إمت�����ام ت��دري��ب��ه��م �ل��ع��م��ل��ي �ل����ذي يعد 

للتخرج. جامعياً  متطلباً 

�لرموك  �أورجن  خمتر  ي�ستقطب 

�لإب����د�ع����ي ���س��ن��وي��اً ح����و�يل 21 ط��ال��ب��اً 

ت��ر�وح  مدته  ت��دري��ب  على  يح�سلون 

م��ا ب��ن 4 �أو 6 ���س��ه��ور، وق���د ب��ل��غ ع��دد 

منذ  �ملختر  من  �مل�ستفيدين  �لط�ب 

�لأوىل  للمرة  �ل�سر�كة  �تفاقية  توقيع 

يف عام 2015 ما يقارب 168 طالباً.

�أك�������د رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة �ل����رم����وك، 

ه���ذه  �أن  ����اد،  م���������سّ �إ������س������م  �ل����دك����ت����ور 

�لت���ف���اق���ي���ة مت���ث���ل جت�������س���ي���د�ً و�ق���ع���ي���اً 

�ل��ع��ام  �ل��ق��ط��اع��ن  ب��ن  م��ا  للت�ساركية 

�لتعليم  و�خلا�س، عر دعم موؤ�س�سات 

�لعايل �ملتمثلة باجلامعات، مبا يوفره 

ه�����ذ� �مل���خ���ت���ر م����ن م�����س��اح��ة م��وؤه��ل��ة 

ل����إب���د�ع ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة 

ب�����س��ك��ل ع����ام وط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة �حل���ج���اوي 

خا�س،  ب�سكل  �لتكنولوجية  للهند�سة 

تعميق  نحو  �جلامعة  تطلع  �إىل  لفتاً 

وبالتايل  وت��ك��ر�ره،  �ملختر  ه��ذ�  فكرة 

�لطلبة  من  �ملزيد  �أم��ام  �ملجال  �إف�ساح 

�إمكانيات  من  يوفره  مما  ل��ستفادة 

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ع���ل���ى ���س��ع��ي��د ت��ط��وي��ر 

�ملعرفية. مهار�تهم 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لأورجن  �ل��رئ��ي�����س  و�أك����د 

�لأردن، تري ماريني، �أهمية �ل�سر�كة 

م���ع ج���ام���ع���ة �ل����رم����وك مب���ا يف ذل���ك 

�ل�سركة  �لذي تلتزم  �لإبد�عي  �ملختر 

�سر�كاتها  �إطار  يف  فعالياته  مبو��سلة 

و�لأكادميية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  مع 

يف �ململكة من �أجل �لرتقاء مبخرجات 

�ل��ت��ع��ل��ي��م ودع�����م �ل�����س��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م 

رق��م��ي��اً، خ��ا���س��ة و�أن��ه��ا ت���ويل �ه��ت��م��ام��اً 

�ملحاور  كاأحد  �لرقمي  للتعليم  كبر�ً 

للم�سوؤولية  ل�سر�تيجيتها  �لرئي�سية 

�لجتماعية.

النقل: استراتيجية خمسية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

لتواصل تزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة

اخلمي�س   30 /6/ 2022 

جمعية رجال األعمال تبحث 
العالقات االقتصادية مع إسبانيا

االنباط – عامن 

�لأع��م��ال  رج��ال  جمعية  بحثت 

�لأردن�����������ي�����������ن، م�������ع �ل���������س����ف����ارة 

�لإ������س�����ب�����ان�����ي�����ة ل��������دى �مل���م���ل���ك���ة، 

�ل����ع�����ق����ات �لق����ت���������س����ادي����ة ب��ن 

�ل�ستثمارية  و�لآف����اق  �لبلدين، 

يف �ل��ق��ط��اع��ات �ل����و�ع����دة، و���س��ب��ل 

�لأعمال،  جمتمعي  بن  تنميتها 

وت����ف����ع����ي����ل جم����ل���������س �لأع������م������ال 

�مل�����س��رك م��ع ك��ن��ف��در�ل��ي��ة �أرب���اب 

�لأ�سباين  �لعمل 

)�سي �إي �أو �سي(.

وب���ح�������س���ب ب�����ي�����ان ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

�ل�سفر  ��ستقبل  �لأرب��ع��اء،  �أم�س 

�مل��م��ل��ك��ة، ميغيل  ل��دى  �لإ���س��ب��اين 

�ل�����س��ف��ارة،  ل��وك��ا���س، يف م��ق��ر  دي 

�لطباع،  حمدي  �جلمعية  رئي�س 

و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة، بح�سور 

ن��ائ��ب �مل�����س��ت�����س��ار �لق��ت�����س��ادي يف 

�ل�سفارة ريتا �لنمري.

�جلمعية  ج��ه��ود  �لطباع  و�أك���د 

�حل��ث��ي��ث��ة يف ت��وط��ي��د �ل��ع���ق��ات 

�لق�����ت�����������س�����ادي�����ة و�ل�����ت�����ج�����اري�����ة 

وباقي  �لأردن  بن  و�ل�ستثمارية 

�ل��د�ئ��م  �ل���ع���امل، وح��ر���س��ه��ا  دول 

لأهم  �ل�ستثماري  �لرويج  على 

�ل��ف��ر���س �ل���س��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��اح��ة، 

بهدف حتويلها مل�ساريع ذ�ت قيمة 

م�سافة ل�قت�ساد �لأردين.

يف  �جلمعية  رغ��ب��ة  �إىل  و�أ���س��ار 

تعزيز �لع�قات �لقت�سادية بن 

�ملرحلة  خ���ل  و�إ�سبانيا  �لأردن 

�مل��ق��ب��ل��ة يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات 

�له���ت���م���ام  ذ�ت  �لق����ت���������س����ادي����ة 

�مل�سرك لدى ك� �جلانبن، مبا 

لفتاً  �مل�سركة،  �مل�سالح  يحقق 

تتمتع  �لأردن���ي���ة  �ل�����س��وق  �أن  �إىل 

مع  خا�سة  �مل��ز�ي��ا،  م��ن  بالعديد 

�ن��ف��ت��اح��ه��ا �ل��ت��ج��اري و�م��ت���ك��ه��ا 

�لتجارية  �لت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ل��ع��دد 

�ل������ت������ي جت����م����ع����ه م�������ع خم���ت���ل���ف 

�ل������دول ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل��ع��رب��ي 

وك����ذل����ك �ل��������دويل. م����ن ج��ه��ت��ه، 

�أك������د �ل�����س��ف��ر �لإ�����س����ب����اين ع��م��ق 

�ل��ع���ق��ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��وط��ي��دة 

�سعبي  وت����ق����ارب  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب���ن 

����س��ت��ع��د�د  �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن، م�����س��ر�ً 

م��ع �جلمعية  ل��ل��ت��ع��اون  �ل�����س��ف��ارة 

�لثنائية  �ل��ع���ق��ات  دف���ع  ب��ه��دف 

�لق��ت�����س��ادي��ة ب��ن �ل��ب��ل��دي��ن نحو 

�ملاأمولة. �لطموحات 

ولفت �إىل رغبة رجال �لأعمال 

و�مل�ستثمرين يف �إ�سبانيا �إىل زيادة 

�لأردن،  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ح��ج��م 

�أر�س  على  و��سحة  مل�ساريع  وفقاً 

جمتمعي  ت�سبيك  وزيادة  �لو�قع، 

�لأع������م������ال ل���ت���ح���ق���ي���ق ����س���ر�ك���ات 

حقيقية.

و�أ�������س������اد �ل�������س���ف���ر مب�����س��ت��وى 

�ل�����ع������ق�����ات �ل����ث����ن����ائ����ي����ة، لف����ت����اً 

�ل��ع���ق��ات  �أه���م���ي���ة حت�����س��ن  �إىل 

�لق����ت���������س����ادي����ة و�ل����ع����م����ل ع��ل��ى 

��ستك�ساف فر�س حقيقة للتعاون 

زي��ادة  من  متكننا  �لتي  �مل�سرك 

ح���ج���م �ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري ب��ن 

�ل��ب��ل��دي��ن، م��وؤك��د�ً �أه��م��ي��ة در����س��ة 

�ح����ت����ي����اج����ات ك������� �ل���������س����وق����ن، 

وحت��دي��د ف��ر���س �ل���س��ت��ث��م��ار ذ�ت 

�مل�سرك. �لهتمام 

و�أ�سار �لرئي�س �مل�سارك ملجل�س 

�لأ����س���ب���اين  �لأردين  �لأع�����م�����ال 

�لرحيم  عبد  �ملهند�س  �مل�سرك، 

على  �لعمل  �أهمية  �إىل  �لبقاعي، 

�لأع��م��ال  جم��ل�����س  ع��م��ل  تن�سيط 

�لأردين �لإ�سباين بهدف �لتعرف 

ع���ن ق����رب ع��ل��ى ف��ر���س �ل��ت��ع��اون 

و�ل��ت�����س��ب��ي��ك ب��ن رج���ال �لأع��م��ال 

يف ك� �لبلدين و�لتي من �ساأنها 

زيادة حجم �ل�ستثمار�ت �لبينية، 

وت��ن��وي��ع �ل���ق���اع���دة �ل��ت�����س��دي��ري��ة 

�ل�����س��ل��ع و�خل���دم���ات يف �سوء  م��ن 

غر  �لفر�س  من  �لعديد  وج��ود 

بعد. �مل�ستغلة 

ون��اق�����س �جل���ان���ب���ان ع�����دد�ً من 

جمتمعي  ت��ه��م  �ل���ت���ي  �مل��و����س��ي��ع 

�ل����ب����ل����دي����ن،  ك�������  يف  �لأع�������م�������ال 

م�����وؤك�����دي�����ن �������س������رورة �ل����ت����ع����اون 

زي��������ار�ت  ت�����ب�����ادل  يف  �مل���������س����رك 

�لبلدين  ب��ن  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��وف��ود 

منتديات  وت��ن��ظ��ي��م  �ل�����س��دي��ق��ن، 

�لأع����م����ال و�مل���ع���ار����س ل��ل��ت��ع��ري��ف 

ب��ال��ف��ر���س �لق��ت�����س��ادي��ة �مل��ت��وف��رة 

لدى �لطرفن.

االنباط – عامن 

حّول �لبنك �لدويل، 62 مليون دولر 

ك���دف���ع���ات ج���دي���دة م���ن ���س��م��ن دف��ع��ات 

�لطارئة  �لنقدية  �لتحوي�ت  م�سروع 

لأ����س���ر وع���ّم���ال ت�������س���ررو� م���ن ج��ائ��ح��ة 

فرو�س كورونا يف �لأردن.

وب��ت��ح��وي��ل �ل��دف��ع��ة �جل���دي���دة، ت�سل 

�مل���ب���ال���غ �مل���ح���ول���ة م���ن �ل��ب��ن��ك ل��ت��م��وي��ل 

دولر  م��ل��ي��ون   418 ن��ح��و  �إىل  �مل�����س��روع 

ج������رى حت���وي���ل���ه���ا ع����ر دف�����ع�����ات، م��ن��ذ 

�ملو�فقة على �مل�سروع يف حزير�ن 2020.

�لتحويل �جلديد من دفعات �مل�سروع 

ح����زي����ر�ن/ دف����ع����ات يف   3 ع���ل���ى  ج�����رى 

�ألف   875 بقيمة  �لأوىل  �حل��ايل،  يونيو 

دولر، و�لثانية بقيمة 46 مليون دولر 

فيما  دولر،  مليون   15 بقيمة  و�لثالثة 

�آذ�ر/ يف  �سبقتها  �لتي  �لدفعات  حّولت 

بقيمة  دف��ع��ت��ن  ع��ل��ى  �مل���ا����س���ي  م���ار����س 

�لأول/  كانون  ويف  دولر،  مليون   48.3

�لأوىل  دفعتن؛  على  �ملا�سي  دي�سمر 

 70 بقيمة  و�ل��ث��ان��ي��ة  دولر،  م��ل��ي��ون   38

مليون دولر.

وح����ّول����ت دف���ع���ة ���س��اب��ق��ة ب��ق��ي��م��ة 65 

�سبتمر  �أي��ل��ول/  �سهر  يف  دولر  مليون 

�لتي �سبقت  �لدفعة  �ملا�سي، فيما حّول 

�ملا�سي  �أغ�سط�س  �آب/  يف  �لدفعة  ه��ذه 

حتويل  ب��ع��د  دولر،  م��ل��ي��ون   91 بقيمة 

�لأول/  ك��ان��ون  يف  دولر  مليون   43.26

دف��ع��ات  �إىل  �إ����س���اف���ة   ،2020 دي�����س��م��ر 

�أخ�����رى مل ت��ت��ج��اوز ك���ل دف���ع���ة م��ل��ي��ون 

دولر.

�لبنك �لدويل، و�فق يف 25 حزير�ن/ 

من  �لأوىل  �ملرحلة  على   ،2020 يونيو 

�مل�سروع �لبالغ قيمته 374 مليون دولر 

 270 لنحو  نقدية  م�����س��اع��د�ت  لتقدمي 

�ألف �أ�سرة فقرة يف �لأردن.

و�ف���ق   ،2021 ي��ون��ي��و  ح���زي���ر�ن/  ويف 

�ل���ب���ن���ك ع���ل���ى ت���ق���دمي مت���وي���ل �إ����س���ايف 

مل�سروع �لتحوي�ت �لنقدية بقيمة 290 

مليون دولر، �لهادف �إىل م�ساعدة �أ�سر 

ك��ورون��ا،  ت�����س��ررو� م��ن جائحة  وع��ّم��ال 

�مل�����س��روع  �إج��م��ايل قيمة  ب��ذل��ك  ل��رف��ع 

ي��ج��ري  ح��ي��ث  دولر،  م��ل��ي��ون   664 �إىل 

�لدفعات للمت�سررين عر  �سرف هذه 

�لوطنية. �ملعونة  �سندوق 

�لبنك  و�ف��ق   ،2022 �آذ�ر/م��ار���س  ويف 

بقيمة  ث��اًن  �إ�سايف  متويل  على  �ل��دويل 

ملو��سلة  للم�سروع  دولر  م��ل��ي��ون   350

�لدعم �لنقدي ل�أ�سر �لفقرة و�لأكرث 

�حتياجاً و�لعاملن يف �ل�سركات �لأكرث 

ت�����س��رر�ً م���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. وت��وف��ر 

ل�أ�سر  �لأم����و�ل  �لنقدية  �لتحوي�ت 

مل�ساعدتها  �حتياجاً  و�لأك���رث  �لفقرة 

ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا �لأ���س��ا���س��ي��ة 

�إىل  لديها  ما  توجيه  من  تتمكن  حتى 

�مل��ال  ر�أ�����س  لتنمية  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل�����س��ح��ة 

�لب�سري.

�لنقدية  �لتحوي�ت  م�سروع  و�أح��رز 

�ل��ط��ارئ��ة لأ���س��ر وع���ّم���ال ت�����س��ررو� من 

�لأردن،  يف  ك���ورون���ا  ف���رو����س  ج��ائ��ح��ة 

حتقيق  نحو  وُمر�سيا”  قويا  “تقدما 
�لهدف �لإمنائي له، وفق تقرير جديد 

�لدويل. للبنك 

ول���غ���اي���ة �أي����ار/م����اي����و �مل���ا����س���ي، ب��ل��غ 

�إج�����م�����ايل ع�����دد �لأ������س�����ر �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

م�����ن ب�����ر�م�����ج �ل����ت����ح����وي�����ت �ل���ن���ق���دي���ة 

 400.000 �أ����س���ل  م���ن  �أ����س���رة   366.576

�لأول  �ملكون  �إط��ار  يف  م�ستهدفة  �أ���س��رة 

ل��ل��م�����س��روع، يف ح���ن ب��ل��غ ع���دد �ل��ع��م��ال 

�إط��ار  يف  �لأج���ور  دع��م  م��ن  �مل�ستفيدين 

 110.000 مقابل   ،109327  )4( �مل��ك��ون 

عمال م�ستهدفن يعملون يف �لقت�ساد 

ر� من  �لر�سمي يف �ل�سركات �لأ�سد ت�سرُّ

�جلائحة.

�إعادة هيكلة لرنامج �لتحوي�ت

يف كانون �لأول/دي�سمر 2021، بد�أت 

هيكلة  لإع���ادة  خطة  بتنفيذ  �حلكومة 

باب  فتح  خ�ل  من  �لتحوي�ت  بر�مج 

�لت�سجيل جلميع �مل�ستفيدين �حلالين 

�أولئك  ذلك  يف  مبا  �مل�ستفيدين،  وغر 

�لذين مل ي�سجلو� من قبل.

�حل��ك��وم��ة  �أوق����ف����ت   ،2022 ع����ام  ويف 

ب��������ر�م��������ج �ل������ت������ح������وي�������ت �ل����ن����ق����دي����ة 

�ل���ط���ارئ���ة جل��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، و�أع��ل��ن��ت 

�ل��ن��ق��دي��ة  �ل��ت��ح��وي���ت  “برنامج  ع���ن 

�ملوحد  �ل��رن��ام��ج  باعتباره  �ملوحدة”، 

ل���ه���ذه �ل���ت���ح���وي����ت، وب��������د�أت ب����اإع����ادة 

برنامج  �إط����ار  يف  �مل�ستفيدين  �ع��ت��م��اد 

��ستعد�د�  �لقدمي،  �لنقدية  �لتحوي�ت 

لنتقالهم �إىل �لرنامج �جلديد.

وب��دع��م م��ن �ل��ب��ن��ك، ع��م��ل ���س��ن��دوق 

�سيغة  حت�سن  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ع��ون��ة 

ب��ي��ان��ات م�سح  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل���س��ت��ه��د�ف 

�أوز�ن  لتخ�سي�س  �لأ�سرة  ودخل  نفقات 

�ملوؤ�سر�ت �لتي ُت�ستخدم حل�ساب �لدخل 

�ملح�سوب.

���س��ن��دوق  ع��م��ل  ذل�����ك،  �إىل  �إ����س���اف���ة 

تب�سيط  ع��ل��ى  �أي�����س��ا  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ع��ون��ة 

لتمكن  �ل�ستحقاقات  ح�ساب  معادلة 

و�إ���س��د�ر  �أف�سل  فهم  م��ن  �مل�ستفيدين 

�أ�سا�س �سهري. �ملدفوعات على 

ميز�نية  زي��ادة  �حلكومة  ق��ّررت  كما 

م��ل��ي��ون   100 م���ن  �ل���رن���ام���ج �جل���دي���د 

دينار �أردين )حو�يل 140 مليون دولر( 

)ح��و�يل  �أردين  دي��ن��ار  مليون   140 �إىل 

200 مليون دولر(.

وب���ل���غ ع�����دد �مل���ت���ق���دم���ن ل��ل��رن��ام��ج 

�خ��ت��ي��ار  مت  �أ����س���رة   412،056 �جل���دي���د 

حت��وي��ل  ج���رى  ف��ي��م��ا  م��ن��ه��م،   120،000

م��ع��ون��ات ل���������119،791 �أ����س���رة يف �أ���س��ه��ر 

و�سباط/فر�ير  �لثاين/يناير  كانون 

و�آذ�ر/مار�س 2022.

�أن  �إىل  �أ����س���ار  �ل��ت��ق��ي��ي��م��ي،  �ل��ت��ق��ري��ر 

عدد  �أن  ب��ّن  �لوطنية  �ملعونة  �سندوق 

�مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن �مل�����س��ج��ل��ن �ل�����ذي ت��ل��ق��و� 

حت����وي�����ت ن���ق���دي���ة مب���وج���ب ب��رن��ام��ج 

�لتحوي�ت �لنقدية و�سل �إىل 119،791 

على  وب��ن��اء   ،2022 �آذ�ر/م���ار����س  بحلول 

دولر  مليون   27.5 حتويل  �سيتم  ذلك، 

م��ن م��و�زن��ة �مل�����س��روع �لإج��م��ال��ي��ة وفقا 

�ملحقق. ل�إجناز 

 106.775 حتويل  لحقا  �سيتم  فيما 

جلنة  ��ست�م  بعد  لحقا،  دولر  مليون 

�مل�سروع،  على  �مل�سرفة  �ل���دويل  �لبنك 

�إد�رة  ينفذها جمل�س  تعدي�ت جديدة 

خطة  ت�سمل  �لوطنية  �ملعونة  �سندوق 

برنامج  من  �مل�ستفيدين  �ختيار  �إع��ادة 

)تكافل( وتقرير ديو�ن �ملحا�سبة ب�ساأن 

�لتحوي�ت. �سرف 

�لتقييمي،  تقريره  يف  �لبنك  و�أ���س��ار 

�إعادة �لهيكلة �ملقرحة )بطلب  �أن  �إىل 

7 ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و  م���ن �حل���ك���وم���ة يف 

�تفاقية قر�س  تعديل  ت�ستلزم  �حلايل( 

�ل��ت��م��وي��ل �لإ����س���ايف �ل��ث��اين ل��ل��م�����س��روع، 

�لبالغة قيمتها 350 مليون دولر، منها 

�مل�ستفيدين يف برنامج  �أعد�د  ما ي�سمل 

تتلقاها  �لتي  �ملبالغ  وقيمة   )1 )تكافل 

كل �أ�سرة.

وي�����س��ان��د �مل�����س��روع �أي�����س��ا �إ���س���ح��ات 

م��ن��ظ��وم��ة �حل���م���اي���ة �لج���ت���م���اع���ي���ة يف 

�أث��ن��اء  يف  تدعيمها  ج��رى  �ل��ت��ي  �لأردن 

ُيحتذى  و�أ���س��ب��ح��ت من��وذج��ا  �جل��ائ��ح��ة 

�إقليميا وعامليا، يف �لتحول �لرقمي  به، 

و�ل�������س���ج���ل  �مل���ع���ل���وم���ات  �إد�رة  ون����ظ����م 

�لج��ت��م��اع��ي. ك��م��ا ي��ف��ت��ح �مل���ج���ال �أم���ام 

�لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ف��ر���س  �إىل  �ل���و����س���ول 

�قت�ساديا. �لتمكن  وحتقيق 

البنك الدولي يحول 62 مليون دوالر لدعم متضررين من كورونا في األردن

األردن يشارك بالقمة العالمية 
لسياحة الشباب المنعقدة بإيطاليا

االنباط- عامن 

����س���ارك �ل���ط���ال���ب���ان �لأردن�����ي�����ان ي��زن 

�مل���ج���ايل وم�����ر�ل ح�����د�د م���ن �مل��در���س��ة 

�ل��ف��ن��دق��ي��ة �لأردن����ي����ة، ب��ال��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة 

منظمة  تنظمها  �لتي  �ل�سباب  ل�سياحة 

�سورينتو يف  �لعاملية يف مدينة  �ل�سياحة 

�إيطاليا من 27 حزير�ن ولغاية 3 متوز، 

مب�ساركة 130 �ساباً من 60 دولة.

�ل�����س��ب��اب  �إىل ج��م��ع  �ل��ق��م��ة  وت���ه���دف 

�ل��ع��امل��ي �ل��ذي��ن ت����ر�وح �أع��م��اره��م بن 

جميع  م��ن  ق����ادة  م��ع  ع��اًم��ا   18 �إىل   12

ذلك  يف  مب��ا  �ل�سياحي،  �ل��ق��ط��اع  �أن��ح��اء 

�لرئي�سية  و�ل�����س��خ�����س��ي��ات  �ل�سيا�سين 

م���ن ق��ط��اع��ات �ل��ري��ا���س��ة وف���ن �ل��ط��ه��ي 

و�لبتكار. و�لرفيه 

و����س���رك���ز ع���ل���ى ب��ع�����س �ل���ت���ح���دي���ات 

و�ل����ف����ر�����س �ل���رئ���ي�������س���ي���ة �ل���ت���ي ت���و�ج���ه 

�ل�����س��ي��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف �ل��وق��ت �حل���ايل، 

كما �سركز على دور �لقطاع يف حتقيق 

و�أه���د�ف   ،2030 �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أج��ن��دة 

ع�سر. �ل�سبعة  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

ل�سياحة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  وت��ت�����س��م��ن 

�ل�سباب )GYTS( �لتي تعتر من�سة 

ج����دي����دة ط���ورت���ه���ا م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ي��اح��ة 

ل��ت��ع��زي��ز   ،)UNWTO( �ل��ع��امل��ي��ة 

قطاع  يف  وم�ساركتهم  �ل�����س��ب��اب  مت��ك��ن 

وور�س  �لفعاليات  من  �سل�سلة  �ل�سياحة، 

�لدولية،  �لتعليمية  و�مل��ب��ادر�ت  �لعمل 

و�ل����ت����ي ���س��ت��م��ن��ح �لأط�����ف�����ال و�ل�������س���ب���اب 

�لأفكار  ومناق�سة  لتبادل  فريدة  من�سة 

مل�ستقبل  ومقرحاتهم  و�لروؤى  �ملبتكرة 

�ل�������س���ي���اح���ة �مل�������س���ت���د�م���ة ����س���م���ن خ��ط��ة 

�لتنمية �مل�ستد�مة لعام 2030.

وت���ع���ك�������س �ل���ق���م���ة ت���رك���ي���ز م��ن��ظ��م��ة 

�ل�������س���ي���اح���ة �ل����ع����امل����ي����ة �لأو��������س�������ع ع��ل��ى 

لل�سياحة،  �ل��رق��م��ي  و�ل��ت��ح��ول  �لب��ت��ك��ار 

ت��رك��ز  خ��ا���س��ة  ج��ل�����س��ة  �ستت�سمن  ح��ي��ث 

ع��ل��ى �لأم������ن ع���ر �لإن�����رن�����ت، ي��ج��ري 

ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع وك���ال���ة �لأمم 

�مل��ت��ح��دة �لحت���اد �ل���دويل ل���ت�����س��الت، 

�ل�سياحة  �إىل حما�سرة حول  بالإ�سافة 

Metaverse، �لذي  �لفر��سية و 

.Meta مت تنظيمه بال�سر�كة مع 

وت�ساهم �لقمة با�ستك�ساف �مل�ساركن 

جلو�نب خمتلفة من �ل�سياحة �مل�سوؤولة 

و�مل���������س����ت����د�م����ة م�����ن خ�������ل جم���م���وع���ة 

متنوعة من �لأن�سطة �لتفاعلية “ور�س 

�ل��ع��م��ل و�مل���ائ���دة �مل�����س��ت��دي��رة و�ل���درو����س 

و�لأن�سطة  �لعامة  و�جلل�سات  �لرئي�سية 

�لثقافية و�لريا�سية وحماكاة �جلمعية 

�لعاملية”. �ل�سياحة  �لعامة ملنظمة 

أورنج األردن تجدد شراكتها مع جامعة اليرموك



االعالين
08

فقدان جواز سفر مصري

اعلن انا/ ابراهيم 

فتحي محمد مرسي

ع���ن ف���ق���دان ج�����واز ���س��ف��ري 

ويحمل الرقم

A٢١٩٢٢٦٥٧

ت�سليمه  يجده  مم��ن   الرجاء 

اأم���ن���ي  م���رك���ز  اأق�������رب  اإىل 

ال��رق��م  ع��ل��ى  االت�������س���ال  او 

٠٧٧٠٢٣٩٤٨٥

وله جزيل الشكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )٢٧٧/اأ( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   ١٩٩٧ ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  ال�سابع   خيمة  مطعم  �سركة  باأن 

 )٤٧٩٦٢( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )٢٠١٧/٦/٦( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )٢٠٢٢/٦/٢٨(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الرقم : 2022/632
اعالن تبليغ حضور جلسة

صادر عن محكمة العقبة الشرعية

 / اردين اجلن�سية  �سلهوب احمد ما�سي /  املدعو عليه / اجمد 

جمهول حمل االقامة / واخر مكان اقامة له يف حمافظة العقبة 

/ بالقرب من رو�سة براعم / منزل املدعى عليه .

يف  ال��واق��ع   االرب��ع��اء  ي��وم  املحكمة  ه��ذه  اىل  ح�سورك  يقت�سي 

٢٠٢٢/٧/٢٠ م ال�ساعة التا�سعة �سباحا للنظر يف الدعوى رقم 

٢٠٢٢ ( ومو�سوعها نفقة �سغار واملقامة عليك   / ٦٣٢ ا�سا�س ) 

جالل  دينا  املدعية  ال�سرعي  العقد  ب�سحيح  زوجتك  قبل  من 

�سالح ما�سي .

املعينني ومل  اليوم والوقت  املحكمة يف  فاذا مل حت�سر اىل هذه 

لتخلفك  م�سروعة  للمحكمة معذرة  تبد  تر�سل وكيال عنك ومل 

جرى  فقد  وعليه  ال�سرعي  االيجاب  بحقك  يجري  احل�سور  عن 

١٤٤٣/١١/٢٩ ه�  تبليغك ذلك ح�سب اال�سول علنا حتريرا يف 

املوافق ٢٠٢٢/٦/٢٩ م .

قا�سي العقبة ال�سرعي

طارق �سيف اهلل النعيمات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )٢٦٤/ب( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( 

ل�سنة ١٩٩٧ وتعديالته

الطبيه    وامل�ستهلكات  �سركة  االولوية لالجهزة  دائني  اأرجو من 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم

  ) ٥٦٣٣٥ ( بتاريخ ) ٢٠٢٠/١/١٣(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مروان عبد الهادي جابر عزام

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – جممع احل�سني ٥٣

خلوي ) ٠٧٩٥٨٩٣٣١١ (

م�سفي ال�سركة

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) ٩٠ / 

ع م /٢٠٢٢ ( �سراء ون�سات خمتلفة ) الية �سطحة مع ون�س وكرين بالعدد

، ون�س حجم متو�سط   ) ١ ، ون�س حجم كبري مع �سطحه بالعدد )   ) ٢ ( 

ميزان بالعدد ) ١ ( ، ون�س حجم �سغري مع �سطحه بالعدد ) ١ ( ون�س �سعة 

) ١٢ ( طن فاأعلى بالعدد ) ١ ( (  وكما يلي :

يف  املركزية  ال�سراء  جلنة  �سر  امني  مراجعة  بامل�ساركة  يرغب  من  على 

املهن  رخ�سة  عن  �سورة  معه  م�سطحبًا  عمي�س(   ( العام  االم��ن  مديرية 

�سارية املفعول و �سورة عن ال�سجل التجاري و كتاب تفوي�س من ال�سركة 

للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم االثنني املوافق 

٢٠٢٢/٨/٨ م وطيلة ايام اال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

الثالثاء  يوم  �سباح  من  العا�سرة  ال�ساعة  املناق�سات  لقبول  موعد  اخر 

املوافق ٢٠٢٢/٨/٩م وال تقبل بعد هذا املوعد .

ثمن ن�سخة العطاء ) ٢٥٠ ( دينارًا غري م�سرتدة .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

موقع مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة االنرتنت 

) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

رئيس لجنة الشراء املركزية لالمن العام 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم

 ) ٩٧ / ع م /٢٠٢٢ ( �سراء بدلة عمل مموه �سكني لقوات الدرك بالعدد 

) ٥٠٠٠٠ ( بدلة  وكما يلي :

يف  املركزية  ال�سراء  جلنة  �سر  امني  مراجعة  بامل�ساركة  يرغب  من  على 

املهن  رخ�سة  عن  �سورة  معه  م�سطحبًا  عمي�س(   ( العام  االم��ن  مديرية 

�سارية املفعول و �سورة عن ال�سجل التجاري و كتاب تفوي�س من ال�سركة 

للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم االثنني املوافق 

٢٠٢٢/٨/٨ م وطيلة ايام اال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

الثالثاء  يوم  �سباح  من  العا�سرة  ال�ساعة  املناق�سات  لقبول  موعد  اخر 

املوافق ٢٠٢٢/٨/٩م وال تقبل بعد هذا املوعد .

ثمن ن�سخة العطاء ) ٣٠٠ ( دينارًا غري م�سرتدة .

النظر عن عدد مرات  العطاء وبغ�س  ير�سو عليه  اجور االعالن على من 

الطرح .

موقع مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة االنرتنت 

) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

رئيس لجنة الشراء املركزية لالمن العام 
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رقم العدد   6091

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )١٣( من قانون ال�سركات رقم)٢٢( ل�سنة 

١٩٩٧ وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  امل��الد  ومعاذ  جم��دي  �سركة  ب��ان  والتجارة 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )١١٩٠٣٧( بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧  

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : جمدي ومعاذ املالد

اإىل �سركة : جمدي و�سامل املالد

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام ٥٦٠٠٢٦٠

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )٢٦٤/ب( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( 

ل�سنة ١٩٩٧ وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  فوجيان طريق احلرير البحري للت�سويق   

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) ٤٦٧٥٦ ( بتاريخ ) ٢٠١٧/٢/٢٣(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : اياد خليل يو�سف ابو ما�سي

حممد  – �سارع  – اجلندويل  – البيادر  عمان   : امل�سفي  عنوان 

الدعجة – فوق مركز �سريين لتعليم ال�سواقه – الطابق الثاين  

خلوي ) ٠٧٩٠٣٠٩٧٩٠ (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )١/٤٠( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   ١٩٩٧ ل�سنة  رق����م)٢٢( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة انور ابو ريا و�سركاه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   ١٩٩٢/٨/٦ بتاريخ   )  ٤٥٨٨(

االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم ٥٦٠٠٢٦٠

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )٢١٥  (  ،  )١٣( املادتني   الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  ١٩٩٧ ل�سنة  رق��م)٢٢( 

ال�سناعة والتجارة

�سجل  يف  وامل�سجلة  النوتي   وعدي  حالوه  حممد  �سركة     باأن 

�سركات ت�سامن    حتت الرقم  ) ١١٧٦٩٠( بتاريخ   ٢٠١٨/١/٨ 

قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن  اىل �سركة 

تو�سية ب�سيطة  وتغري ا�سم ال�سركة اىل حممد حالوه و�سريكه 

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم ٥٦٠٠٢٦٠

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )٢٧٧/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

١٩٩٧ وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )٢٢( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

والكيمائيه  ال��زراع��ي��ه  للمواد  الق�سطل  �سركة  ب��اأن 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  واملخربية   

ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )٣٥١٨( بتاريخ 

 )١٩٩٤/٤/٤(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )٢٠٢٢/٦/٢٨(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )٢٥٤/ب( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   ١٩٩٧ ل�سنة 

بلقي�س  ق�سر  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  للمطاعم   

حمدودة حتت الرقم )٤١٢٢٠( بتاريخ  ٢٠١٥/٨/٤  قد قررت 

املوافقة    ٢٠٢٢/٦/٢٨ بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

علي  حممد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

احمد ال�سلبي م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

– هاتف  ال�سورى  – مقابل حديقة  الغربي  – الذراع  نزال  حي 

٠٧٩٥٧٦٦٦٦٥

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )٢٦٤/ب( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( 

ل�سنة ١٩٩٧ وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ق�سر بلقي�س للمطاعم   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) ٤١٢٢٠ ( بتاريخ 

)٢٠١٥/٨/٤ (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد علي حمد ال�سلبي

– مقابل  الغربي  – ال��ذراع  – حي نزال  امل�سفي : عمان  عنوان 

حديقة ال�سورى

خلوي ) ٠٧٩٥٧٦٦٦٦٥ (

م�سفي ال�سركة
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االنباط-وكاالت

حملٌة �سر�سُة تتعّر�س لها القد�س املُحتّلة من 

املدعومة  املُتطّرفة،  ال�سهيونّية  اجلمعيات  قبل 

بطرٍق التفافّيٍة من حكومة دولة االحتالل: ويف 

هذا ال�سياق، نا�سد مدير فندق يف البلدة القدمية 

يف القد�س املحتّلة، والذي ا�سرتت منظمة ميينية 

يهودية عقد اإيجاره، نا�ِسد الرئي�س االأمريكّي جو 

بايدن منح ق��ادة الكني�سة ع�سر دقائق فقط من 

املقبل  ال�سهر  اإ�سرائيل  اإىل  زي��ارت��ه  خ��الل  وقته 

امل�سيحيني  ب����اأّن  وط��م��اأن��ت��ه��م  خم��اوف��ه��م  ل�سماع 

�سيكونون باأمان يف القد�س

اأب��و الوليد الدجاين )78 عاما( ُيدير فندق   

)اإم����ري����ال( ال����ذي ي�����س��م 44 غ��رف��ة ومت ب��ن��اوؤه 

ال���وق���ت ال�ستيعاب  ب���اب اخل��ل��ي��ل يف ذل���ك  داخ����ل 

ال����ذي ق��ام  ���س��ب��اط القي�سر االأمل�����اين ف��ي��ل��ه��امل، 

ع��ام 1898. يف عام  املدينة يف  اإىل  ر�سمية  ب��زي��ارة 

اإدارة الفندق من  1963، توىل الدجاين و�سقيقه 

بطريركية  م��ن  املبنى  ا�ستاأجر  ال���ذي  وال��ده��م��ا، 

الروم االأرثوذك�س يف عام 1949، ويعتزم جنل وابنة 

الدجاين تويل اإدارة الفندق من بعده

 يف ع��ام 2004، يف ظ��ّل ظ���روٍف ال ت���زال حمل 

خالٍف �سديٍد، باعت البطريركية، املالكة للمبنى 

واالأر�����س ال��ت��ي ُب��ن��ي عليها، ع��ق��ود اإي��ج��ار طويلة 

اإم���ري���ال )م��ق��اب��ل 1.25 مليون  ل��ف��ن��دق  االأج����ل 

األ��ف دوالر(،  امل��ج��اور )500  ال��ب��رتاء  دوالر(، ن��زل 

وعقار ثالث يف احلي امل�سيحي ُيعرف با�سم بيت 

�سركات وهمية  لثالث  دوالر(  األ��ف   55( املزامية 

مرتبطة  الريطانية  فريجن  ج��زر  يف  م�سجلة 

مب��ن��ظ��م��ة )ع���ط���ريت ك��وه��ان��ي��م(، وه����ي منظمة 

يف  اليهود  بتوطني  ملتزمة  متدينة  �سهيونية 

البلدة  وح��ول  داخ��ل  اليهود  لغري  مباٍن مملوكٍة 

القدمية بالقد�س املُحتّلة

 انتهت املعركة القانونية ب�ساأن البيع يف وقت 

�سابق من هذا ال�سهر عندما اأّيدت املحكمة العليا 

االإ�سرائيلّية قرار املحكمة املركزّية بعدم اإعادة فتح 

اإىل  الثالثة  املباين  نقل حقوق  منع  اأْو  الق�سية 

املنظمة اليهودية

 هذا التطّور اخلطري دفع الدجاين لتوجيه 

ر�سالٍة للرئي�س االأمريكّي بايدن: عندما تاأتي اإىل 

القد�س، فاإّن االأولوية هي اأْن تلتقي ملدة 10 دقائق 

اإليهم وطماأنتهم  الكنائ�س لال�ستماع  روؤ�ساء  مع 

علًما   ، املقد�سة  االأرا���س��ي  يف  امل�سيحية  وط��م��اأن��ة 

االآن معركتني ق�سائيتني،  الدجاين يخو�س  اأّن 

ح�سبما اأكد حمامي البطريركية، اأ�سعد مزاوي

 االأوىل، يف املحكمة املركزية يف القد�س، حيث 

�سيكل  ماليني  مبلغ 10  بدفع  الدجاين  ُيطالب 

اجل��دد  االإي���ج���ار  الأ���س��ح��اب  دوالر(  مليون   2.9(

التي  والثانية،   .2004 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  لتغطية 

يخو�سها يف حمكمة ال�سلح يف القد�س، هي ق�سية 

اإخالء

مل����زاوي، حممي كم�ستاأجر  ال���دج���اين، وف��ًق��ا   

ال�����ذي مينح  ع����ام 1972،  م���ن  ق���ان���ون  مب���وج���ب 

احلماية الأّي م�ستاأجر بداأ با�ستئجار عقار قبل 20 

اآب )اأغ�سط�س(، 1968، اأْو الأّي �سخ�س دفع مبلًغا 

كبرًيا من امل��ال يف ذل��ك ال��وق��ت. واأو���س��ح م��زاوي 

اأن��ه يف حالة وف��اة امل�ستاأجر املحمي، ترث زوجته 

اإىل  الو�سع، وعند وفاتها، ينتقل و�سع احلماية 

االأبناء

 وق�����ال ال����دج����اين: االإخ�������الء ه���و ت�����س��ون��ام��ي 

ل�  دخ��ال  يوفر  الفندق  اأن  م�سيًفا   ، يل  بالن�سبة 

اأّن عائلته عا�ست يف فل�سطني  ��د  وي��وؤكِّ 11 عائلة، 

مدة 700 عام، وملكت 14 عقاًرا يف حي امل�ستعمرة 

االأمل��ان��ي��ة يف ال��ق��د���س ال��غ��رب��ي��ة ح��ت��ى ع���ام 1948، 

اأهمية  لهما  لي�س  وامل��ال  الفندق  اأّن  ُم�سّدًدا على 

مقارنة بالتهديد الذي يرتب�س للرتاث امل�سيحي 

واأ�ساف:   ، باب اخلليل  والفل�سطيني يف منطقة 

العامل  اأي���ن  لالغت�ساب.  اخلليل  ب��اب  يتعر�س 

امل�سيحي والعامل االإ�سالمي من هذه الق�سية؟

 وتابع يف حديٍث ملجّلة )تاميز اأوف اأزرائيل(: 

وتلقيت  ال����دول  وروؤ����س���اء  امل��ل��وك  اإىل  كتبت  لقد 

لي�سا  والت�سامن  التعاطف  لكن  تعاطف.  ر�سائل 

اأم��ام ه��وؤالء النا�س  اأق��ف  اأْن  اأ�ستطيع  كافيني. ال 

وح��دي. يحتاج روؤ���س��اء ال��دول اإىل ال�سغط على 

احل��ك��وم��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن اأج����ل ت���اأم���ني ه��ذه 

العقارات، هذه ال�سفقة مل تتم بح�سن نية

ال��ب��ط��ري��رك  اإّن  ق���ائ���اًل  ال����دج����اين   وم�����س��ى 

الالتيني مير يومًيا من اأمام الفندق يف طريقه 

اإىل كني�سة القيامة، واأّنه يخ�سى يف امل�ستقبل، اإذا 

على  اال�ستيالء  يف  كوهنيم(  )ع��ط��ريت  جنحت 

باإلقاء  الدينية  امل��دار���س  قيام ط��الب  املبنى، من 

فالكراهية  عليه،  الفا�سد  والبي�س  الطماطم 

كبرية اإىل هذا احلد

اإ�سغال   يف حني يتمتع فندق اإمريال بن�سبة 

تبلغ 90 باملائة بح�سب الدجاين، ف��اإّن الو�سع يف 

اأب��واب،  ن��زل ال��ب��رتاء القريب، على بع�س ب�سعة 

ه���ادئ. مل يذكر امل��دي��ر ه��ن��اك، ال���ذي طلب عدم 

ن�سر ا�سمه ومنع اأي ت�سوير، عدد الغرف امل�سغولة 

يف النزل

 م�سرًيا اإىل باب مقفل، قال املدير اإّن )عطريت 

ك��وه��ن��ي��م( ا���س��ت��ول��ت ع��ل��ى 18 غ��رف��ة يف ال��ط��اب��ق 

االأر���س��ي يف اأواخ��ر اآذار )م��ار���س(، تاركًة اإّي��اه مع 

ا�ستخدام  العليا، ي�ستطيع  26 غرفة يف الطوابق 

10 منها الأّنه ال ُي�سَمح له اإجراء اأعمال ترميم، يف 

الوقت الذي ال يزال البت يف الق�سية يف املحاكم 

جارًيا

 واأو����س���ح امل��ح��ام��ي م�����زاوي اأّن ن���زل ال��ب��رتاء 

ينق�سم اإىل ق�سمني. ال ت��زال اإج���راءات االإفال�س 

العلوي،  الق�سم  تدير  التي  ال�سركة  �سد  جارية 

حيث جل�س املدير. ق�سم الطابق االأر�سي، املعروف 

ال�سغرى(، يقيم فيه يهود منذ  )ال��ب��رتاء  با�سم 

ال�27 من �سهر اآذار )مار�س( الفائت، حيُث ح�سلت 

ال�سركة الوهمية هناك على اأمر اإخالء يف �سباط 

)فراير( املا�سي، بعد 11 عاًما من ال�سراع، كما 

يقول. لكن املعركة م�ستمرة الأّن ق�سية االإخالء 

التي  االأ���س��ل��ي،  امل�ستاأجر  ابنة  ت�سمية  يف  ف�سلت 

تدعي اأّنه ال ميكن اإجبارها على املغادرة

 ووفقا ملزاوي، فاإّن عائلة الداوين، التي تقيم 

يف املبنى الثالث الذي مت بيع عقد اإيجاره، لديها 

ا حق اإيجار حممّي اأي�سً

ملنظمة  التنفيذي  امل��دي��ر  زع���م  ناحيته  م��ن   

اإّن��ه ال ي�ستطيع  عطريت كوهنيم، دانيئل لوريا، 

الثالثة  ب��امل��ب��اين  ���س��يء يتعلق  اأي  ع��ن  ال��ت��ح��دث 

خالل �سري االإجراءات اأمام املحاكم، ال يوجد فرق 

اليهودية  االأحياء  يف  للعقارات  العرب  �سراء  بني 

بالقد�س )قال اإن حوايل 4000 منهم قاموا بذلك، 

واأنه مل يكن هناك عيب يف ذلك ( واليهود الذين 

املدينة  يف  امل�سيحيني  اأو  امل�سلمني  من  ي�سرتون 

القدمية وما حولها، وفًقا ملزاعمه

عطريت  قامت  االإ�سرائيلّية  املجّلة  وبح�سب 

ك��وه��ن��ي��م ب��ت��وط��ني ن��ح��و األ����ف ع��ائ��ل��ة ي��ه��ودي��ة يف 

احليني امل�سيحي واالإ�سالمي يف البلدة القدمية، 

و150 عائلة يف جبل الزيتون، ونحو 40 عائلة يف 

حي �سلوان الذي تقطنه غالبية فل�سطينية وكان 

يف املا�سي منطقة يهودية، و10 عائالت يف كيدمات 

ت�سيون، املتاخمة حلي اأبو دي�س الفل�سطيني

اتفاقيات اأو�سلو لعام 1994 تن�س على اأن تكون 

اأبو دي�س عا�سمة لفل�سطني

ب��ن��اء ح��ي يف كيدمات  اإن خ��ط��ة  وق����ال ل��وري��ا 

ت�سيون، وهي منحدر قاحل حاليا، �سيتم تقدميها 

يف االأ�سابيع املقبلة

ع��ل��ى وج���ه اخل�سو�س،  ال��ي��ه��ود،  اأن  واأ����س���اف 

ل��ه��م احل��ق  ال�����س��ك��ان االأ���س��ل��ي��ني ه��ن��ا،  بو�سفهم 

يكونوا  اأن  يف  واالأخ��الق��ي  والتاريخي  الطبيعي 

اأو  اأي �سنتيمرت  ال�سراء والعي�س يف  قادرين على 

اأر�س  اأي مكان يف  بو�سة يف القد�س وحولها ويف 

اإ�سرائيل

اأكرث  ُيعتر مبيعات العقارات يف القد�س من 

العمليات امل�سحونة �سيا�سيا يف العامل

ذات  ال�سرقية  القد�س  على  اإ�سرائيل  ا�ستولت 

ال�ستة يف  االأي���ام  الفل�سطينية يف ح��رب  االأغلبية 

عام 1967 وقامت يف وقت الحق بب�سط �سيادتها 

على املدينة، يف خطوة ال حتظى باعرتاف املجتمع 

القد�س  اليهودية  ال��دول��ة  تعتر  اليوم  ال���دويل. 

بكاملها عا�سمة لها، م�ست�سهدة بالرابط اليهودي 

التاريخي والتوراتي باملدينة

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع ع���ن ال��ق��ي��ادي��ني 

ال����ي���������س����اري����ني �����س����ك����ري ب���ل���ع���ي���د وحم���م���د 

اأن ال��ق�����س��اء ال��ت��ون�����س��ي وج��ه  ال��راه��م��ي، 

النه�سة  ح��رك��ة  لرئي�س  االإره����اب  ت��ه��م��ة  

�سخ�سية  و32  الغنو�سي  را�سد  االإ�سالمية 

اأخرى

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة االأن������ب������اء ال��ت��ون�����س��ي��ة 

املحامية  عن  الثالثاء،  “تاب”،  الر�سمية 

اإميان قزارة ع�سو هيئة الدفاع عن بلعيد 

توجيه  االث��ن��ني  “مّت  ق��ول��ه��ا  وال��راه��م��ي 

بلعيد  )اغ��ت��ي��ال  ية  الق�سّ ه��ذه  يف  االت��ه��ام 

والراهمي( ب�سكل ر�سمّي، اإىل 33 �سخ�سا 

را���س��د  اّلنه�سة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  بينهم  م��ن 

تنظيم  اإىل  االن��ت��م��اء  ب��ت��ه��م��ة  ال��ّغ��ن��و���س��ي، 

اإرهابي«

االأول  التحقيق  “قا�سي  اأن  واأ���س��اف��ت 

ملكافحة  الق�سائي  بالقطب   23 باملكتب 

املّ��ت��ه��م��ني  اإىل  ت��ه��م��ة   17 ّوج����ه  االإره�������اب، 

وعددهم 33«

اأب���رز ه��ذه التهم  “من  ق���زارة  واأردف����ت 

اإره����اب����ي وغ�����س��ي��ل  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  االن���ت���م���اء 

االأموال«

ووقع اغتيال �سكري بلعيد رئي�س حزب 

 06 يف  امل��وح��د  الدميقراطيني  الوطنيني 

ب��ال��ع��ا���س��م��ة،  اأم����ام م��ن��زل��ه  ف���راي���ر 2013 

التيار  رئي�س حزب  الراهمي  اغتيل  فيما 

يوليو   5 ي��وم  ن��ا���س��ري(  ق��وم��ي   ( ال�سعبي 

ب��ال��ع��ا���س��م��ة، والح��ق��ا  اأم����ام م��ن��زل��ه   2013

“اأن�سار  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  ع��ن��ا���س��ر  اع���رتف���ت 

ال�سريعة” التحقت بداع�س مبقتلهما

وك�����ان�����ت ه���ي���ئ���ة ال������دف������اع ع�����ن ب��ل��ع��ي��د 

اأن��ه مت  اأك���دت يف وق��ت �سابق،  وال��راه��م��ي 

م��ت��ه��م��ا يف ق�سية   34 ع��ل��ى  ال�����س��ف��ر  ح��ج��ر 

حل��رك��ة  ال�سري”  “اجلهاز  ي���ع���رف  م���ا 

النه�سة، من بينهم  الغنو�سي

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ���س��اف��ت 

ملد  ق�سائيا  طلبا   17 تطبيق  عن  امتنعت 

بحيثيات  تتعلق  ووثائق  مبلفات  الق�ساء 

تتعلق  واأخ��رى  الراهمي،  حممد  اغتيال 

النه�سة،  ال�����س��ري حل��رك��ة  اجل��ه��از  مب��ل��ف 

اأنها تعتزم مقا�ساة الداخلية واأعلنت 

هيئة  قدمتها  التي  املعطيات  بني  ومن 

كثريين  اأن  ال�سابقة،  ال��ف��رتة  يف  ال��دف��اع، 

اجل��ه��از  م��ل��ف  يف  ق�سايا  يف  املتهمني  م��ن 

ال�سري اختفوا من تون�س، ومل ميروا عر 

املعابر القانونية )براً وبحراً(، ولي�سوا يف 

مقاّر اإقاماتهم اأو اأحزابهم«

وكان الق�ساء التون�سي قرر فتح حتقيق 

املتهم  النه�سة  حلركة  ال�سري  اجلهاز  يف 

بالتورط يف اغتيال املعار�سني ال�سيا�سيني 

اأذن��ت  حيث   ،2013 �سنة  وب��راه��م��ي  بلعيد 

العام  للوكيل  ج��ّف��ال  ليلى  ال��ع��دل  وزي���رة 

وكالة  لتعهيد  بتون�س  اال�ستئناف  ملحكمة 

بتون�س  االبتدائية  باملحكمة  اجلمهورية 

بفتح ما ي�ستوجب من تتبعات

�سكاية  خلفية  على  ال��ق��رار  ه��ذا  وي��اأت��ي 

قدمت اإىل وزي��رة ال��ع��دل م��ن ط��رف اأح��د 

بلعيد  ق�سيتي  يف  ال��دف��اع  ف��ري��ق  اأع�����س��اء 

من  االأ�سخا�س  م��ن  ع��دد  �سد  وب��راه��م��ي، 

اأجل جرائم تتعلق باأمن الدولة

الصين تحذر الناتو من التذرع 
بأوكرانيا إلثارة مواجهة عالمية

االنباط-وكاالت

ح����ذر م���ن���دوب ال�����س��ني ال���دائ���م 

جون  ت�سانغ  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��دى 

من  الناتو  االأطل�سي  �سمال  حلف 

مواجهة  الإث��ارة  باأوكرانيا  التذرع 

عاملية اأو حرب باردة جديدة

ال�سينية  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 

���س��ي��ن��خ��وا ع��ن ت�����س��ان��غ ق��ول��ه اأم�����س 

يف ك��ل��م��ة خ�����الل ج��ل�����س��ة مل��ج��ل�����س 

الناتو  تو�سعات  اإن  ال��دويل  االأم��ن 

باجتاه ال�سرق بعد احلرب الباردة 

مل ت��ف�����س��ل ف��ق��ط يف ج��ع��ل اأوروب�����ا 

و�سعت  اأي�����س��اً  ولكنها  اآم��ن��ة  دول���ة 

ي�ستحق  در���س  وه��و  ال�سراع  ب��ذور 

ال���ت���ف���ك���ري ف���ي���ه واأ�������س������اف: ن��ح��ن 

ت��ع��ل��م درو����س���ه  اإىل  ال���ن���ات���و  ن���دع���و 

كذريعة  اأوكرانيا  ا�ستخدام  وع��دم 

حرب  اأو  عاملية  م��واج��ه��ة  لتاأجيج 

ب����اردة ج��دي��دة وع���دم ال��ب��ح��ث عن 

اآ���س��ي��ا  منطقة  يف  وه��م��ي��ني  اأع����داء 

تناق�سات  وخلق  الهادئ  واملحيط 

م�سطنع ب�سكل  وانق�سامات 

اأن  اإىل ���س��رورة  ت�����س��ان��غ  واأ����س���ار 

يعيد حلف الناتو النظر يف موقعه 

مت��ام��اً  يتخلى  واأن  وم�����س��وؤول��ي��ات��ه 

وي�سعى  الباردة  عن عقلية احلرب 

ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع اأوروب�������ي م���ت���وازن 

وف��ع��ال وم�����س��ت��دام يف اإط����ار اأم��ن��ي 

ي��ت��م��ا���س��ى م���ع م���ب���داأ االأم������ن غري 

ب��الده  اأن  مبيناً  للتجزئة  القابل 

التداعيات  اإزاء  عميق  بقلق  ت�سعر 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مل���ا ي�����س��م��ى ب���� امل��ف��ه��وم 

اال�سرتاتيجي

ق��ادة  بع�س  اأن  ت�سانغ  واأو���س��ح 

ال���ن���ات���و ������س�����ورواً م�����وؤخ�����راً ب��ع�����س 

ال�����دول ع��ل��ى اأن���ه���ا ت��ه��دي��د ول��ك��ن 

هو  نف�سه  الناتو  اأن  هي  احلقيقة 

باأجزاء  امل�سكالت  يف  ت�سبب  ال��ذي 

اإىل  م�����س��رياً  ال��ع��امل  م��ن  خمتلفة 

واملحيط  اآ���س��ي��ا  منطقة  ب��ل��دان  اأن 

الهادئ تركز على التعاون متبادل 

تنمية  حتقيق  اإىل  ���س��ع��ي��اً  امل��ن��ف��ع��ة 

اأي حماولة  واأن  ونه�سة م�سرتكة 

عليها  حمكوم  التاريخ  تيار  لعك�س 

بالف�سل

 بعد نشر فيديو الجندي 
اإلسرائيلي  الحرب  وزير  اإلسرائيلي... 

يوجه رسالة للمقاومة في غزة
االنباط-وكاالت

ق�����ال ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س وزي������ر احل����رب 

اإن الغر�س  االإ�سرائيلي، ام�س االأربعاء، 

م�����ن ال���ف���ي���دي���و ال�������ذي ب���ث���ت���ه ح��م��ا���س 

ه�سام  املقاومة  لدى  املحتجز  للجندي 

ب��االأك�����س��ج��ني، هدفه  ال�����س��ي��د م��و���س��واًل 

“االبتزاز”
�سحفي،  موؤمتر  يف  غانت�س  واأ�ساف 

ت��وؤث��ر على  ل��ن  االب��ت��زاز  “حماوالت  اإن 

���س��ل��وك��ن��ا وم��وق��ف��ن��ا.. اح��ت��ج��از ح��م��ا���س 

ل��������الأوالد االأرب�����ع�����ة ي���خ���ال���ف ال���ق���ان���ون 

املجتمع  ونتوقع من  االإن�ساين،  الدويل 

حما�س”.  ل��ن�����س��اط  ال��ت�����س��دي  ال����دويل 

وفق تعبريه

كل  قلب  توا�سل  “اإ�سرائيل  وت��اب��ع: 

ح��ج��ر، وت��ع��م��ل ب��و���س��ائ��ل خم��ت��ل��ف��ة من 

ال��وط��ن.. هذه  اإىل  االأوالد  اإع���ادة  اأج��ل 

على  العمل  و�سنوا�سل  اإن�سانية  ق�سية 

هذا االأ�سا�س”

ون�������س���رت وح������دة ال����ظ����ل يف ك��ت��ائ��ب 

ال�����س��ه��ي��د ع���ز ال���دي���ن ال��ق�����س��ام اجل��ن��اح 

اليوم  م�ساء  حما�س  حلركة  الع�سكري 

الثالثاء م�ساهد الأحد جنود االحتالل 

االأ�سرى لديها

ل39  ا�ستمر  ال��ذي  الفيديو  واأظ��ه��ر 

ال�سيد  ه�����س��ام  االأ���س��ري  ث��ان��ي��ة اجل��ن��دي 

ويبدو عليه املر�س وعلى �سرير العالج 

مو�سوال بجهاز تنف�س

البطاقة  امل�سور  الت�سجيل  بني  كما 

ولقطات  االأ�سري،  للجندي  ال�سخ�سية 

من بث جديد لقناة اجلزيرة

»إسرائيل« تقر : توطين 100عائلة يهودية بالبلدة القديمة

اتهام رسمي لراشد الغنوشي بتهمة اإلرهاب

االنباط-وكاالت

املكلف  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  اأعلن 

رئي�س  �سلم  اأن��ه  االأرب��ع��اء،  ميقاتي،  جنيب 

ال���ب���الد م��ي�����س��ال ع����ون ت�����س��ك��ي��ل��ة ح��ك��وم��ت��ه 

اجلديدة

عقب  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ميقاتي  وق��ال 

لقائه الرئي�س عون يف ق�سر الرئا�سة �سرق 

الت�سكيلة  ع���ون  ال��رئ��ي�����س  �سلمت  ب����ريوت: 

اأراها منا�سبة احلكومية التي 

الثاين  ال��ي��وم  ميقاتي  اأن��ه��ى  وال��ث��الث��اء، 

واالأخ����ري م��ن اال���س��ت�����س��ارات ال��ن��ي��اب��ي��ة غري 

النواب  جمل�س  يف  الد�ستور  ب�سحب  امللزمة 

�سكل  ال��ن��واب يف  اآراء  الأخ���ذ  ب���ريوت  و���س��ط 

ويعر�سها يف حال  �سي�سكلها  التي  احلكومة 

عليها  للموافقة  الرئي�س  على  جهوزيتها 

واإقرارها

عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  ميقاتي  وق��ال 

ت�سكيل  من  �سيتمكن  اإن��ه  اأم�����س،  ب��ريوت  يف 

ح��ك��وم��ة ج���دي���دة مل��واك��ب��ة ق�����س��ي��ة ت��ر���س��ي��م 

واملحادثات  اإ�سرائيل،  مع  البحرية  احلدود 

مع �سندوق النقد الدويل، وخطة الكهرباء 

مع م�سر و�سوريا واالأردن

عون،  الرئي�س  كلف  املا�سي،  واخلمي�س 

م��ي��ق��ات��ي، ب��ت�����س��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة ب���ن���اء ع��ل��ى 

ا���س��ت�����س��ارات ن��ي��اب��ي��ة ن���ال ف��ي��ه��ا م��ي��ق��ات��ي 54 

����س���وت���اً، م��ق��اب��ل 25 ���س��وت��اً ل�����س��ال��ح ن���واف 

���س��الم، ���س��ف��ري ل��ب��ن��ان ال�����س��اب��ق ل���دى االأمم 

ت�سمية  ع��ن  نائباً   46 امتنع  فيما  املتحدة، 

اأحد

وكان ميقاتي راأ�س احلكومة االأخرية يف 

البالد منذ �سبتمر/اأيلول 2021 بعد فراغ 

حكومة  اىل  تتحول  اأن  قبل  �سهراً،   13 دام 

عقب  املا�سي  مايو/اأيار  يف  اأعمال  ت�سريف 

الرملانية االنتخابات 

وم��ن��ذ اأك���رث م��ن ع��ام��ني ون�����س��ف، يعاين 

م�سبوقة  غري  ح��ادة  اقت�سادية  اأزم��ة  لبنان 

املحلية  العملة  قيمة  يف  قيا�سي  انهيار  مع 

ال���ل���رية م��ق��اب��ل ال������دوالر، و���س��ح يف ال��وق��ود 

واالأدوية وارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية

 هل ستنتهي األزمة؟.. ميقاتي ُيسلم الرئيس اللبناني تشكيلة حكومية جديدة 
وملفات عالقة على الطريق أبزرها ترسيم الحدود مع إسرائيل

 رفًضا لمخططات االحتالل.. دعوات 
باألقصى والجمعة  الفجر  للحشد في صالتي 

االنباط-وكاالت

دعا نا�سطون اإىل احل�سد يف �سالتي 

ال���ف���ج���ر واجل���م���ع���ة امل���ق���ب���ل���ة ب��امل�����س��ج��د 

“�سيجناك  ب��ع��ن��وان  امل���ب���ارك  االأق�����س��ى 

االح��ت��الل  ملخططات  ��ا  رف�����سً قلوبنا”، 

االإ�سرائيلي

وح������ث ال������دع������وات اأه��������ايل ال���ق���د����س 

وال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال����داخ����ل امل��ح��ت��ل 

اجلمعة  ي��وم  االأق�سى  اإىل  الزحف  اإىل 

امل��ق��ب��ل، ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ع���روب���ة امل��دي��ن��ة 

واإ�سالميتها

ال�������دع�������وات يف ظ��ل  ه�������ذه  وت������اأت������ي 

امل�ستوطنني  م��ن  متوا�سلة  اقتحامات 

ل�����الأق�����������س�����ى، وازدي���������������اد امل���خ���ط���ط���ات 

التهويدية واال�ستيطانية يف حميطه

وت���ت���وا����س���ل ال�����دع�����وات واحل���م���الت 

و���س��الة  العظيم”  “الفجر  الإح���ي���اء 

ملواجهة  االأق�����س��ى،  امل�سجد  يف  اجلمعة 

اق��ت��ح��ام��ات امل�����س��ت��وط��ن��ني وخم��ط��ط��ات 

وتق�سيمه  ع��ل��ي��ه  لل�سيطرة  االح���ت���الل 

ومكانًيا زمانًيا 

الدجاني »إمبريال« باب الخليل يتعّرض لالغتصاب 00 أين العالم
القدس تتعّرض ل تسونامي تهجير تقوده منظّماٍت صهيونّيٍة ووهمّيٍة
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االنباط-وكاالت

اأفادت هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين 

اأن  ال�سل�دي،  ف���از  حماميها  عن  ونقال 

الأ���س��ر رائ���د ري���ان )27ع��ام��ا( م��ن بلدة 

بيت دق�/القد�س ي�ا�سل اإ�سرابه املفت�ح 

عن الطعام للي�م 84 على الت�ايل رف�سا 

ل�سيا�سة العتقال الإداري ال�سادر بحقه

واأ�سافت الهيئة، اأن املعتقل ريان يقبع 

ظ��روف  يف  الرملة”  ���س��ج��ن  “عيادة  يف 

حيث  للغاية،  �سعبة  ومعي�سية  �سحية 

يعاين من ت�س��س بالروؤية واآلم بالراأ�س 

ب�سكل دائم، والم باملفا�سل ول ي�ستطيع 

كما  ج����دا،  ق�����س��رة  ل���ف���رات  اإل  ال���ن����م 

دائ��م  ب�سكل  حم��سة  م��ن  ري���ان  ي�ستكي 

وت�سنجات بالأيدي والرجل ويف منطقة 

البطن ويتنقل على كر�سي متحرك

وت���اب���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة وع���ل���ى ال���رغ���م م��ن 

ادارة  اأن  اإل  ال�����س��ح��ي  و���س��ع��ه  خ���ط����رة 

ال�سج�ن مل تكرث لذلك، حيث و�سعته 

للعي�س  ت�سلح  ل  للغاية  مت�سخة  بغرفة 

الآدمي وخمالفة لكل الق�اعد والأ�س�ل 

ال��ط��ب��ي��ة مم���ا ا���س��ط��ر الأ����س���ر اأن ي��ق���م 

بتنظيفها بنف�سه رغم التعب والإعياء

الأ���س��ر  اأع��ل��ن  ان  منذ  الهيئة  وبينت 

الي�م  وحتى  الطعام  املفت�ح عن  اإ�سرابه 

مل يتم نقله ول مرة اىل م�ست�سفى مدين 

امل�سرف  الطبيب  ق��ب��ل  م��ن  اب��الغ��ه  ومت 

اأنه  الرملة  �سجن  بعيادة  و�سعه  على 

من املمكن ان يتم نقله نهاية الأ�سب�ع 

يعلم  ل  ول��ك��ن  م���دين  م�ست�سفى  اىل 

ام  يرف�سها  التي  الفح��سات  لإج��راء 

لإبقائه ب�سكل دائم

الح��ت��الل  �سلطات  الهيئة  وحملت 

امل�س�ؤولية الكاملة عن حياة

ال�������س������ر رائ���������د ري���������ان وت���ط���ال���ب 

ال�سليب  وجل���ان  ال��دول��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ات 

م�س�ؤولياتها  اأم����ام  ل��ل���ق���ف  الأح��م��ر 

من  ال�����س��ج���ن  ادارة  ع��ل��ى  ب��ال�����س��غ��ط 

ال�سرى  كافة  الف��راج عنه وعن  اأج��ل 

املر�سى داخل ال�سج�ن

ق������ات  اأن  ذك��������ره  اجل�����دي�����ر  وم������ن 

الحتالل اعتقلت ريان يف الثالث

م��ن ت�����س��ري��ن ال��ث��اين ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت 

 6 مل����دة  الإداري  ل��الع��ت��ق��ال  وح���ل��ت��ه 

اأ����س���ه���ر، وع���ن���د اق������راب ان���ت���ه���اء م��دة 

اأ�سهر  اع��ت��ق��ال��ه، مت جت��دي��ده��ا لأرب��ع��ة 

امل��ف��ت���ح عن  اإ���س��راب��ه  ليعلن  اإ���س��اف��ي��ة 

الطعام، علما اأنه معتقل �سابق اأم�سى 

م���ا ي���ق���ارب 21 ���س��ه��را ره���ن الع��ت��ق��ال 

الإداري

االنباط-وكاالت

ال��ع��ري��ة،  كان”  “ري�ست  ق��ن��اة  اأف����ادت 

�سمحت  حما�س  حركة  ب��ان  الأرب��ع��اء،  ي���م 

غزة  لقطاع  بالدخ�ل  اإ�سرائيلي  لنا�سط 

يف حماولة لتحريك ملف تبادل الأ�سرى. 

وح�����س��ب ال��ق��ن��اة، ���س��م��ح��ت ح��م��ا���س من 

حيث املبداأ ل� “مدين اإ�سرائيلي” بدخ�ل 

غ��زة يف حم��اول��ة ال��روي��ج مل��ب��ادرة مدنية 

لتحريك ملف الأ�سرى.

وك�����س��ف��ت ال���ق���ن���اة ال���ع���ري���ة، ب�����اأن ه��ذا 

م���ر����س���ق  “ي�ئيل  ه�������  الإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي 

ت�سمى  نا�سط يف حركة  )مار�ساك(” وه� 

مدنية  ملبادرة  يروج  وكان  “الكيب�ت�س”، 
م��ن��ذ ���س��ن���ات م���ع ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م���ن ق��ط��اع 

نا�سط  وه���  عبيد”،  “�سامي  يدعى  غ��زة 

بالقطاع. معروف 

وت��ق���ل ال��ق��ن��اة ال��ع��ري��ة، اإن م��ار���س��اك 

مي��ث��ل ع����ائ���ل الأ�����س����رى الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن، 

اإىل  ال��������س����ل   2018 ع���ام  م��ن��ذ  وي���ح���اول 

قطاع غزة، واأن حما�س رف�ست ذلك”.

ال���ع���ام  ب����داي����ة  م���ن���ذ  “لكن  وت���اب���ع���ت: 

الداخلية  وزارة  مع  عبيد  ات�سل  اجل��اري 

اإيجابية  م�ؤ�سرات  مرة  لأول  وتلقى  بغزة 

م��ر���س��ق  ي�����ؤك����د  اأن  م���ق���اب���ل  ذل������ك،  ح������ل 

ا�ستعداداه للدخ�ل لغزة من خالل التزام 

خطي”.

ووزارة  ح���م���ا����س  ح���رك���ة  ت�������س���در  ومل 

ف�ريا،  تعقيبا  اأو  تاأكيدا،  بغزة  الداخلية 

يت�سن  مل  كما  البث،  هيئة  ذكرته  ما  على 

احل�س�ل على رد.

�سامي عبيد  النا�سط  من جانبه، يق�ل 

�سمحت  “حما�س”  ح��رك��ة  اإن  غ���زة،  م��ن 

م�اطنن  لثالثة  �سهرين  من  اأك��ر  منذ 

حن  يف  غ��زة،  قطاع  ب��دخ���ل  اإ�سرائيلين 

اأن اإ�سرائيل ما زالت ترف�س ذلك الطلب.

واأ�ساف عبيد يف ت�سريح خا�س ل�كالة 

ت��اأت��ي �سمن  ال���زي���ارة  اإن ه���ذه  الأن��ا���س���ل 

�سن�ات  منذ  اأطلقها  اإن�سانية  “مبادرة 
لدى  املُحتجزين  اجل��ن���د  ملف  لتحريك 

حما�س”.

واأو����س���ح ع��ب��ي��د اأن امل���اط��ن��ن ال��ث��الث��ة 

ح���رك���ة  “ع�س�  م����ار�����س����اك  ي����ئ���ي���ل  ه����م 

املُحتجز  اجل��ن��دي  ووال����دة  الكيب�ت�س”، 

لدى احلركة اأورون �ساوؤول، و�سقيقتها.

ب�����اأرب�����ع�����ة  “حما�س”  وحت�����ت�����ف�����ظ 

الإف�����س��اح عن  غ���زة دون  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن يف 

جنديان  منهم  اث��ن��ان  ب�ساأنهم،  معل�مات 

 ،2014 ح��رب �سيف  خ��الل  ���س��را 
ُ
اأ باجلي�س 

يف حن دخ��ل الآخ��ران القطاع يف ظروف 

غام�سة.

 ،2018 ع��ام  ت��ق��ّدم منذ  اأن��ه  وذك��ر عبيد 

الفل�سطينية  ال��داخ��ل��ي��ة  ل�������زارة  ب��ط��ل��ب 

لل�سماح  بغزة،  تديرها حركة حما�س  التي 

اأن��ه��ا  لإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن ب��دخ���ل ال��ق��ط��اع، اإل 

رف�ست يف البداية، ثم عادت ووافقت قبل 

�سهرين. نح� 

ويق�ل عبيد اإن اإ�سرائيل ترف�س دخ�ل 

“منع  خ�سية  غ��زة  ق��ط��اع  اإىل  م�اطنيها 

حركة حما�س لهم بالع�دة اإىل اإ�سرائيل”

 الرويضي: استيالء االحتالل على أراض في البلدة 
القديمة بالقدس جزء من مخططاته لتهويدها

االنباط-وكاالت

اأك�������د م�����س��ت�����س��ار دي���������ان ال���رئ���ا����س���ة 

اأح��م��د  ال��ق��د���س  ل�����س���ؤون  الفل�سطينية 

الح���ت���الل  ا����س���ت���ي���الء  اأن  ال���روي�������س���ي 

الإ�����س����رائ����ي����ل����ي ع����ل����ى م���������س����اح����ات م��ن 

ال���ب���ل���دة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف  اأرا������س�����ي 

لت�سليمها  املحتلة  ب��ال��ق��د���س  ال��ق��دمي��ة 

ل��ل��م�����س��ت���ط��ن��ن ج����زء م���ن خم��ط��ط��ات��ه 

لته�يدها

واأو����س���ح ال��روي�����س��ي يف ب��ي��ان ام�����س 

الحتالل  ا�ستيالء  اأن  وفا  وكالة  نقلته 

بالبلدة  خمتلفة  مناطق  يف  اأرا�س  على 

القدمية وحميطها وخا�سة يف حميط 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى وم��ن��ط��ق��ة ال��ق�����س���ر 

الأم�ية وبالقرب من حيي وادي حل�ة 

تط�يق  اإىل  يهدف  �سل�ان  يف  وال��ث���ري 

ال���ب���ل���دة ال���ق���دمي���ة وف���ر����س ال�����س��ي��ط��رة 

عليها الإ�سرائيلية 

ه���ذه  اأن  اإىل  ال���روي�������س���ي  واأ������س�����ار 

الأرا������س�����ي وق���ف���ي���ة والح����ت����الل ي��ري��د 

ط���م�������س م����ع����امل����ه����ا وت����غ����ي����ر ه����ي���ت���ه���ا 

املدينة  حقيقة  ت���ؤك��د  ال��ت��ي  التاريخية 

م�سدداً  وامل�سيحية  الإ�سالمية  العربية 

ال��ع��م��ل  ���س��ت���ا���س��ل  ف��ل�����س��ط��ن  اأن  ع��ل��ى 

م��ع امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ل���ق��ف ان��ت��ه��اك��ات 

الدولية  للم�اثيق  الفا�سحة  الحتالل 

وقرارات الأمم املتحدة

20 جثة وسط الصحراء الليبية  انتشال 

االنباط-وكاالت

 اأع��ل��ن ج��ه��از الإ���س��ع��اف وال���ط����ارئ 

جثة   20 انت�سال  الأرب��ع��اء  ام�س  الليبي 

م���ن ����س���ي���ارة م��ت���ق��ف��ة ج���ن����ب م��دي��ن��ة 

ال��ك��ف��رة ج��ن���ب ���س��رق ل��ي��ب��ي��ا ، ب��اجت��اه 

الت�سادية احلدود 

الإ�سعاف  جهاز  با�سم  الناطق  وق��ال 

والط�ارئ، اأ�سامة علي، يف بيان �سحايف 

ال�سيارة ت�قفت  اأن  املرجح  : من  الي�م 

 ، ال�����س��ح��راء  ف��ن��ي و���س��ط  ب�سبب ع��ط��ل 

م�سرا اإىل خل� ال�سيارة من اأي ح�ادث

ومل ي��سح الناطق جن�سيات واأعمار 

امل��ت���ف��ن، واأف�����اد ب����اأن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 

وق�������س���م ال�������س���ب���ط ال���ق�������س���ائ���ي مب��رك��ز 

���س��رط��ة ال��ك��ف��رة ه��م��ا م��ن اأ����س���رف على 

اأن ه��ذه  ع��م��ل��ي��ة الن��ت�����س��ال، م������س��ح��ا 

العام  ه��ذا  خ��الل  الثالثة  تعد  احلادثة 

الليبية يف ال�سحراء 

�سمن  الليبي  اجل��ن���ب  اأغ��ل��ب  ويقع 

ال�����س��ح��راء ال��ك��رى يف اإف��ري��ق��ي��ا، وه��ي 

الأك�������ر ع���امل���ي���ا، وت���ع���ت���ر مم����ر ع��ب���ر 

الباحثن  �س�اء  الأفارقة،  للمهاجرين 

ال���راغ���ب���ن يف  اأو  ل��ي��ب��ي��ا،  ع���ن ع��م��ل يف 

اإىل  ق��ان���ين،  غ��ر  ب�سكل  البحر  ع��ب���ر 

الأوروبية ال�س�اطئ 

وت�ستعمل �سبكات تهريب املهاجرين 

عر احلدود �سيارات �سحراوية رباعية 

الدفع قادرة على جتاوز الرمال

وب��ح�����س��ب ت�����س��ري��ح��ات ���س��اب��ق��ة من 

ب��ع�����س امل���ه���اج���ري���ن ل����ك���ال���ة الأن����ب����اء 

الأملانية )د. ب. اأ( ، فاإن اأفراد ع�سابات 

ال����ه����ج����رة ي����ق�����م�����ن ع�������ادة ب��ت��ك��دي�����س 

ال�������س���ي���ارات  امل���ه���اج���ري���ن يف ح���ق���ائ���ب 

اأج��ل  م��ن  ف��ي��ه،  م��ب��ال��غ  ب�سكل  اخللفية 

ت��ق��ل��ي��ل ك��ل��ف��ة ن��ق��ل ال���ف���رد ال����اح���د، يف 

رح������الت ت����ك�����ن يف ال�����ع�����ادة حم��ف���ف��ة 

مب��خ��اط��ر غ��رق ال�����س��ي��ارات يف ال��رم��ال، 

اأو  الغذاء  اأو  املياه  نق�س  اأو  ت�قفها،  اأو 

ال�ق�د

 األسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 84

االنباط-وكاالت

خ����الل ت�����س���ي��ت ال����ن�����اب ال��رمل��ان��ي��ن 

ال��ث��الث��اء، لن��ت��خ��اب��ات رئي�سة  ي���م  اجل���دد 

اجل��م��ع��ي��ة ال���ط��ن��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، جت��اه��ل 

ال�����س��اب ع��ن ح��رك��ة فرن�سا الأب��ي��ة  ال��ن��ائ��ب 

الذي ت�ىل مراقبة  ب�يار،  ل�ي  الي�سارية، 

ع��م��ل��ي��ة الق�������راع، ع���م���داً ال���ي���د امل���م���دودة 

للنائب عن حزب التجمع ال�طني اليميني 

املتطرف، فيليب بالر

وقد اأثار الأمر م�جة من ردود الأفعال 

على ال�سبكات الجتماعية، واأ�ساد به بع�س 

الن�اب، وانتقده اآخرون

التجمع  ع��ن  ال��رمل��اين  النائب  واع��ت��ر 

�سيبا�ستيان  امل��ت��ط��رف،  اليميني  ال���ط��ن��ي 

ت�سين�، اأن عدم م�سافحة م�س�ؤول منتخب 

ع��ن ح���زب ال��ت��ج��م��ع ال���ط��ن��ي ه��� ت�سرف 

اأخ��رى،  ناحية  م��ن  اأن��ه  م�سيفا   ، �سيا�سي 

العداء  على  عالمة  ذلك  اعتبار  ينبغي  ل 

يف  لأن���ه   ، ب���الر  فيليب  لل�سيد  ال�سخ�سي 

ال��ذي  ال�حيد  ب��الر  الأم���ر، مل يكن  واق��ع 

جت��اه��ل��ه ال��ن��ائ��ب ال�����س��اب )21 ع��ام��اً( ل���ي 

ال��دور  ب���ي��ار. ف��ب��ع��ده بب�سع دق��ائ��ق، ك��ان 

مل  ال��ذي  ت�سين�  �سيبا�ستيان  زميله  على 

ال�ساب الي�ساري  النائب  ي�سافحه 

ال�ساب  النائب  نرى  اأخ��رى،  ناحية  من 

امل�ست�سار  اأودول،  ج�ليان  م�سافحة  يقبل 

ال�طني  التجمع  نف�سه  للحزب  الإقليمي 

اأث����ار ج���دل ق���ي��ا ع���ام 2019 من  ، وال����ذي 

خالل ت�بيخه علنا ل�سيدة حمجبة

ك�����ارول�����ن  م�����ع  ودودا  اأي���������س����ا  ن���������راه 

ملارين  ال�سحافية  امل�ست�سارة  بارمينتييه، 

ل�بان، التي و�سعت يدها على ذراعه

وي��ق���ل م��ق��رب���ن م��ن ال��رمل��اين ال�ساب 

 ، اأيدي�ل�جية  بل  �سخ�سا  ي�ستهدف  اإنه ل 

معار�سته  عن  بالتعبر  ق��رارا  اتخذ  حيث 

يف مرحلة ما، يف م�اجهة جائحة الأعمال 

العن�سرية

اأف  بي  لتلفزي�ن  معاونيه  اأح��د  ويق�ل 

وب���الر  اأودول  ال���س��م  ك���ان  اأي���ا   : ت��ي يف  اأم 

اأحد  مب�سافحة  اأب��دا  ب�يار  ل���ي  ي�سعد  ل 

امل��ن��ت��خ��ب��ن ع���ن ح����زب ال��ت��ج��م��ع ال���ط��ن��ي 

م�اجهة  يف  اإن��ه  قائال   ، املتطرف  اليميني 

جائحة كره الأجانب والأعمال العن�سرية، 

يكفي احرام التباعد الجتماعي

التف�سر  ه���  بالتحديد   19 وك���ف��ي��د- 

ال���ذي ق��دم��ه ال���س��راك��ي ج���روم غ��ي��دج، 

م������س��ح��ا اأن�����ه ع��ن��دم��ا ق����دم ي����ده ل��ل��ن��ائ��ب 

ال�ساب ل�ي  ب�يار، قال: مع الك�فيد.. ل 

اأ�سافح

 فرنسا: برلماني يساري يثير الجدل برفضه مصافحة زمالء من اليمين المتطرف

التوتر   قلق إفريقي من تصعيد 
والسودان إثيوبيا  بين  العسكري 

االنباط-وكاالت

اأع������رب رئ��ي�����س م��ف������س��ي��ة الحت����اد 

الإف�����ري�����ق�����ي م����������س����ى ف����ق����ي حم���م���د، 

الأرب�����ع�����اء، ع����ن ق��ل��ق��ه م����ن »ت�����س��ع��ي��د 

ال���ت����ت���ر ال���ع�������س���ك���ري« ب����ن اإث���ي����ب���ي���ا 

اإىل المتناع  البلدين  وال�س�دان داعياً 

عن اأي عملية ع�سكرية جديدة

وات����ه����م����ت اخل�������رط��������م، الث����ن����ن، 

اجل��ي�����س الإث���ي����ب���ي ب����اإع����دام 7 ج��ن���د 

���س���دان��ي��ن اإ���س��اف��ة اإىل م��دين اأ���س��روا 

منطقة  يف  ال�س�دانية  الأرا���س��ي  على 

بن  عليها  املتنازع  احلدودية  الف�سقة 

البلدين

ونفت احلك�مة واجلي�س يف اإثي�بيا 

ذل����ك، وات��ه��م��ت��ا اجل���ن����د ال�����س���دان��ي��ن 

ب��دخ���ل الأرا����س���ي الإث��ي���ب��ي��ة م��ا اأدى 

م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  م���ع  ا���س��ت��ب��اك  اإىل وق������ع 

حملية ت�سبب يف خ�سائر يف اجلانبن

وق���ال الحت���اد الإف��ري��ق��ي، يف بيان، 

»ي��ت��اب��ع بقلق  ف��ق��ي حم��م��د  اإن م������س��ى 

ع��م��ي��ق ت�����س��اع��د ال���ت����ت���ر ال��ع�����س��ك��ري 

ب���ن ج��م��ه���ري��ت��ي اإث��ي���ب��ي��ا الحت���ادي���ة 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة وال�������س����دان وي��اأ���س��ف 

ع��ل��ى  الأرواح  يف  ل��ل��خ�����س��ائ��ر  ب�������س���دة 

امل�سركة« حدودهما 

ودع����ا رئ��ي�����س امل��ف������س��ي��ة ال��ت�����س��ادي 

عمل  اأي  ع��ن  الم��ت��ن��اع  »اإىل  البلدين 

ع�����س��ك��ري م��ه��م��ا ك����ان م�������س���دره واإىل 

احل�ار حلل اأي خالف«

النباط-وكالت

والتجمعات  املخيمات  داخ���ل  اأو���س��اط  اأع��رب��ت 

ال��ع��ارم،  ا�ستغرابها  ع��ن  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطينية 

احلركتن  ب��ن  احل��اد  ال�سيا�سي  التناف�س  ب�سبب 

الفل�سطينيتن فتح و حما�س الذي ت�ساعد خالل 

ال�ساحة  الأي���ام الأخ���رة ب�سكل غر م�سب�ق على 

اللبنانية

خالل  م��ن  ال�سيا�سي  التناف�س  ه��ذا  ب��رز  وق��د 

خالل  �سكلت  التي  والتكتالت  ال�سطفاف  حالة 

ال�ساعات املا�سية، وحجم ال�ف�د التي و�سلت لبنان 

واجتمعت كلها ب�سكل منفرد مع رئي�س اجلمه�رية 

اللبنانية، ورئي�س جمل�س الن�اب نبيه بري ورئي�س 

احلك�مة اللبنانية املكلف جنيب ميقاتي

وبرزت اأي�سا من خالل القطيعة التي ظهرت يف 

الجتماعات، فلم ت�سارك حركة فتح يف الجتماعات 

رئي�س  بح�س�ر  ح��رك��ة حما�س  اإل��ي��ه��ا  دع���ت  ال��ت��ي 

فيها  و�ساركت  هنية،  اإ�سماعيل  ال�سيا�سي  مكتبها 

القيادات املركزية للف�سائل، ومل ت�سارك حما�س يف 

اأي اجتماع دعت اإليه حركة فتح

وت���اأت���ي ه����ذه ال��ق��ط��ي��ع��ة وه�����ذه امل��ن��اف�����س��ة بعد 

ت�����س��ري��ح��ات وب���ي���ان���ات ال��ف�����س��ي��ل��ن ح�����ل اأه��م��ي��ة 

ال����ح���دة ال���ط��ن��ي��ة وامل�����س��احل��ة و����س���رورة وح���دة 

امل�قف الفل�سطيني يف هذه املرحلة بالذات مل�اجهة 

وال�سعب  الق�سية  لها  تتعر�س  ال��ت��ي  التحديات 

الفل�سطيني

وجاء ال�ستغراب اأي�سا بعد اأن اأعلنت احلركتان 

اأنهما ط�يا �سفحة اخلالف بينهما يف لبنان على 

الأقل بعد تدخل مبا�سر من رئي�س جمل�س الن�اب 

ق��ي��ادة احلركتن  ال��ذي جمع  ب��ري  نبيه  اللبناين 

اأك��ر من م��رة وتلقى ال�ع�د بعدم الجن���رار اإىل 

مرحلة  يف  التنظيمية  واحل�سا�سيات  املناف�سات 

تعتر الأ�سد خطرا يف تاريخ الق�سية الفل�سطينية، 

ويف مرحلة تعتر هي الأ���س���اأ يف حياة الالجئن 

الفل�سطينين منذ نكبتهم الأوىل عام 1948

ورغم كل ذلك مل تتفق اآراء املتابعن واملراقبن 

عن �سبب وخلفيات هذا الن�ساط ال�سيا�سي الكثيف 

و�سبب ارتفاع حدة املناف�سة الف�سائلية يف لبنان يف 

هذه املرحلة بالذات

ال��ق��د���س  اإل��ي��ه��ا  ا���س��ت��م��ع��ت  ال��ت��ي  الآراء  ب��ع�����س 

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  للن�ساط  اأن  اأك��دت  العربي 

الكثيف وغر امل�سب�ق يف لبنان بعدا اإقليميا، بعد 

التكتالت وت�سكيل التحالفات على �سعيد املنطقة 

برمتها، وبالتايل ياأتي ن�ساط وحتركات الف�سائل 

اإط��ار  التي لها ويف  الإقليمية  التحالفات  اإط��ار  يف 

املخيمات  ا�ستعمال ورقة  العامة، ولعدم  �سيا�ستها 

الفل�سطينية كعن�سر يف اإطار املحاور الإقليمية

الكثيف  ال�سيا�سي  الن�ساط  اأن  راأت  اأخ��رى  اآراء 

داخلي  بعد  ل��ه  لبنان،  يف  حما�س  و  فتح  حلركتي 

ب�����س��ب��ب ح���ج���م ال��ت��ن��اف�����س ع���ل���ى ق����ي����ادة ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني وحجم كل ف�سيل يف املعادلة الداخلية 

الفل�سطينية وقدرته على فر�س نف�ذه

فبعد �ساعات قليلة من اجتماع الأمناء العامن 

حركة  اإل��ي��ه  دع���ت  ال���ذي  الفل�سطينية  للف�سائل 

حما�س وتراأ�سه رئي�س مكتبها ال�سيا�سي اإ�سماعيل 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنَتن  ع�س�  عقد  هنية، 

ال��ت��ح��ري��ر وامل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف��ت��ح ع����ّزام الأح��م��د 

لقاًء يف قاعة ال�سهيد يا�سر عرفات يف �سفارة دولة 

فل�سطن يف بروت، مع قيادة حركة فتح يف لبنان، 

امل�ستجدات  واأب���رز  العام  ال�سيا�سي  ال��سع  ت��ن��اوَل 

وم�ا�سلة  ال���ط��ن  يف  الفل�سطينية  ال�ساحة  على 

العدو الإ�سرائيلي وقطعان م�ست�طنيه جرائمهم 

وانتهاكاتهم بحق اأبناء �سعبنا واأر�سنا ومقد�ساتنا 

الإ�سالمية وامل�سيحية، بخا�سة يف مدينة القد�س 

وامل�سجد الأق�سى املبارك

ك��م��ا ب��ح��ث الأح���م���د ال����ذي و���س��ل اإىل ب���روت 

ي�����م اأم�������س ال���ث���الث���اء، خ����الل ال��ل��ق��اء ج��م��ل��ًة من 

الق�سايا ال�طنية والتنظيمية، واأو�ساع الالجئن 

عات الفل�سطينية  الفل�سطينين يف املخّيمات والتجمُّ

يف لبنان على ال�سعد كافًة

كما �سّدد املجتمع�ن يف اللقاء على �سرورة اإنهاء 

النق�سام وتعزيز ال�حدة ال�طنية يف اإطار منظمة 

وال�حيد  ال�سرعي  املمّثل  الفل�سطينية  التحرير 

ل�سعبنا الفل�سطيني يف كل اأماكن وج�ده

ن��داء  واأب��ل��غ م�����س���ؤول م��ن حركة فتح �سحيفة 

ب��روت  اإىل  الأح��م��د  زي���ارة  اأن  اللبنانية،  ال���ط��ن 

ت���اأت���ي م���ن ب���اب احل�����راك ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ت��اأك��ي��د ق���ة 

الر�سمي  لبنان  م��ع  وتفاعلها  ون��ف���ذه��ا  احل��رك��ة 

خا�سة  اأه��م��ي��ة  وتكت�سب  وال�����س��ع��ب��ي،  وال�����س��ي��ا���س��ي 

ك���ن��ه��ا حت��م��ل ر���س��ال��ة م��ن ال��رئ��ي�����س الفل�سطيني 

ت�ؤكد  اللبنانين،  امل�س�ؤولن  اىل  عبا�س  حمم�د 

ع��ل��ى ال��ت�����س��ام��ن ال��ك��ام��ل م��ع ل��ب��ن��ان يف الت�سدي 

ملحاولة �سرقة اإ�سرائيل ثرواته البحرية من الغاز 

والنفط وعلى حقه بر�سيم ح��دوده مبا يحفظ 

حق�قه امل�سروعة، والتن�يه مب�قف لبنان الداعم 

للم�قف الفل�سطيني جلهة التن�سيق يف اجتماعات 

اللجنة ال�ست�سارية اخلا�سة ب�كالة الونروا عر 

جلنة احل�ار اللبناين الفل�سطيني ورئي�سها با�سل 

احل�سن

واأ�سار امل�س�ؤول اإىل اأن فتح �ستبقى حري�سة على 

اأمن وا�ستقرار املخيمات والتجمعات الفل�سطينية 

اأي فتنة،  داب��ر  تاأل� جهداً يف قطع  ول��ن  لبنان  يف 

م�ستبعدا اأي لقاء مع قيادة حما�س �سيما واأن نائب 

رئي�س احلركة يف اقليم اخلارج الدكت�ر م��سى اأب� 

م���رزوق قد غ��ادر لبنان اأم�����س، وه��� ال��ذي تابع يف 

فرة تفا�سيل امللف مع الحمد

ال�سيا�سية  التحركات  تزامنت  اآخ��ر،  مكان  ويف 

حت��رك��ات  م��ع  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطينية  للف�سائل 

�سعبية تطالب مب�ساعدات اإغاثية واإن�سانية عاجلة 

من اأجل رفع املعاناة وحالة الب�ؤ�س التي يتعر�س 

لها الالجئ�ن الفل�سطيني�ن داخل خميماتهم يف 

خمتلف املناطق اللبنانية

ال��ي���م،  الفل�سطينين  ال�����س��ب��ان  بع�س  واأغ��ل��ق 

ع���دداً م��ن م��راك��ز وم��ق��رات وك��ال��ة الأمم املتحدة 

لإغاثة وت�سغيل الالجئن الفل�سطينين الأونروا 

يف خميم نهر البارد قرب مدينة طرابل�س �سمال 

لبنان، مطالبن بفر�س عمل وم�ساعدات اإغاثية 

ومت�ينية واأدوية

 تنافس سياسي حاد بين »فتح« و«حماس« في لبنان يثير استغرابا عارما في صفوف الالجئين الفلسطينيين

إذاعة: حماس تسمح إلسرائيلي »مدني« دخول قطاع غزة لبحث تبادل األسرى
 في سابقة أولى منذ 2006 نحو مفاوضات مباشرة
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منتخب الناشئين امام لبنان للفوز بلقب غرب اسيا 
االنباط – عامن 

م�ساء  للنا�سئني  الوطني  منتخبنا  يخو�ض 

اليوم اخلمي�ض اللقاء النهائي من بطولة غرب 

ا�سيا لكرة القدم عندما يواجه منتخب لبنان عند 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء على ملعب العقبة ..وكان 

امل�سهد اخلتامي من بطولة  اإىل  ق��د    منتخبنا 

تغلبه  بعد  للنا�سئني،  التا�سعة  اآ�سيا  احت��اد غرب 

على نظريه ال�سوري 2-1، يف املباراة التي اأقيمت 

على ملعب العقبة، �سمن ال��دور ن�سف النهائي 

وق��ل��ب امل��ن��ت��خ��ب ت���اأخ���ره اأم�����ام م��ن��اف�����س��ه ب��ه��دف 

اإىل فوز  الالعب عالء الهندي بالدقيقة )20(، 

بال�سوط الثاين عرب ثنائية عز الدين اأبو عاقولة 

النهائية  امل��ب��اراة  يف  املنتخب  ويلتقي   )48،78(

نظريه اللبناين، والذي تغلب على العراق 0-1،  

دقيقة  ال��وق��وف  بدايته،  قبل  �سهد  اللقاء  وك��ان 

اأرواح �سهداء حادث  الفاحتة على  �سمت لقراءة 

ميناء العقبة، رحمهم اهلل، وتقدمي دعم وت�سامن 

ال�سهداء  ال��ق��دم الأردن���ي���ة م��ع ذوي  ك���رة  اأ����س���رة 

ال��ط��راي��رة،  حممد  املنتخب:  مثل  وال�����س��ح��اي��ا. 

اأ�سرف،  اأحمد  ال�سمامرة،  اأيهم  هوا�ض،  عبداهلل 

�سياء اأبو رحمة، �سالح فريج، عدنان اخلطيب، 

عبد الرحمن اخل�سور، اأمني اأبو خليفة )عبادة 

اثليجة(، عز الدين اأبو عاقولة )حممد حداد(، 

اإب��راه��ي��م ���س��ربة. واأك���د م��درب املنتخب عبداهلل 

املنتخب  “ا�ستحق  بالتاأهل،  �سعادته  القططي 

جنحنا  ج���دارة..  عن  النهائية  للمباراة  و�سوله 

مبعاجلة بع�ض ال�سلبيات التي ر�سدناها خالل 

ال�سوط الأول، وظهرنا ب�سورة اأف�سل ب�”الثاين” 

تنتظرنا  اأ����س���اف:  جم��ري��ات��ه«.  ع��ل��ى  و�سيطرنا 

و�سن�سعى  اللبناين،  املنتخب  اأم��ام  م��ب��اراة مهمة 

جاهدين للح�سول على اللقب.

خسارة كرتنا النسوية امام منتخب رومانيا 

االنباط – عامن 

 1-3 ال��ن�����س��وي  ال��وط��ن��ي  املنتخب  خ�سر 

اأم����ام ن��ظ��ريه ال���روم���اين، يف ال��ل��ق��اء ال���ودي 

ال����ذي ج����رى م�����س��اء ال���ث���الث���اء ع��ل��ى ملعب 

ب��وف��ت��ا ���س��ت��ادي��وم يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��روم��ان��ي��ة 

التدريبي  املع�سكر  اخ��ت��ت��ام  م��ع  ب��وخ��ار���س��ت، 

املنتخب  ه��دف  و�سجلت  ه��ن��اك.  للمنتخب 

الأخرية  الدقيقة  يف  جبارة  مي�ساء  الالعبة 

املباراة  املنتخب  خا�ض  الأول.  ال�سوط  من 

املجايل،  اآي��ة  ك�ساب،  رون��د  �سمت:  بت�سكيلة 

لنا فرا�ض، رند اأبو ح�سني )العنود اإيهاب(، 

اإي��ه��اب(،  )ت��ق��ى  �سويلم  م��ي  ا�سليم،  ت�سنيم 

ت�سنيم  البيطار(،  )ب��ان��ه  اجلماعني  اإينا�ض 

ال�ساحب(،  )لينا  جربين  �سهناز  ال��رب،  اأبو 

ف��ري��ج(، مي�ساء  ال�����س��ويف )روزب���ه���ان  اأن��ف��ال 

حت�سريات  اإط��ار  يف  املع�سكر،  وياأتي  جبارة. 

والتي  اآ�سيا،  غ��رب  بطولة  خلو�ض  املنتخب 

ب�������الأردن. وي���ع���ود وف��د  امل��ق��ب��ل  اآب  ت���ق���ام يف 

املنتخب اإىل اأر�ض الوطن �سباح  اخلمي�ض.

ذهبية ألبي أسعد بدفع الكرة الحديدية في تونس 
االنباط –عامن 

ب��ذه��ب��ي��ة  اأ����س���ع���د )ف���ئ���ة 55(  اأب�����ي  ت����وج 

مناف�سات دفع الكرة احلديدية يف بطولة 

الباراملبية  القوى  لألعاب  الدولية  تون�ض 

200 لع��ب  وق���راب���ة  دول����ة   25 مب�����س��ارك��ة 

ومتكن  مناف�ساتها  توا�سلت  التي  ولعبة 

اأ����س���ع���د م����ن رم�����ي اجل���ل���ة مل�����س��اف��ة 9.13 

مناف�سيه  اأق���رب  ع��ن  كبري  وب��ف��ارق  م��ر، 

ال�������س���ع���ودي حم���م���د م���ه���اوي�������ض ���س��اح��ب 

 .6.07 مل�سافة  اجللة  رم��ى  ال��ذي  الف�سية 

عنانزة  اأن�����ض  لعبنا  احل��ظ  يحالف  ومل 

)ف���ئ���ة 32( م���ن ال�����س��ع��ود ع��ل��ى م��ن�����س��ات 

واختتم  ال�سوجلان  مناف�سات  يف  التتويج 

حممد جلهم )فئة 13( امل�ساركة الأردنية 

مر   1500 �سباق  ب��ربون��زي��ة  ال��ي��وم  ل��ه��ذا 

امل�سافة يف  ثالثا وقطع  ان حل  بعد  جري 

اأغ��وب��ي  التون�سي  خ��ل��ف  دق��ائ��ق   4.45.71

ب�����س��ري ����س���اح���ب ال���ذه���ب���ي���ة ال������ذي ق��ط��ع 

واجل��زائ��ري  دق��ائ��ق   4.06.06 امل�����س��اف��ة يف 

ج��م��ع��ي جم��ي��د ال�����ذي ق��ط��ع امل�����س��اف��ة يف 

4.41.77 دقائق؟ وكان نبيل املقابلة )فئة 

بربونزية  الإث��ن��ني  اأم�����ض  م�ساء  ت��وج   )12

الوفد  رئي�ض  وط��م��اأن  ج��ري.  م��ر   1500

اللجنة  اإدارة  ال��رو���س��ان  �سليمان  ال�سيد 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ع��ل��ى اأع�����س��اء ال���وف���د واأ����س���اد 

بالإجنازات التي حتققت خالل املناف�سات 

حتى الآن. جاء ذلك خالل اإت�سال هاتفي 

للجنة  العام  الأم��ني  مع  الرو�سان  اأج��راه 

الأردن��ي��ة  الغلة  اأن  اأك��د  ال��ذي  الباراملبية 

وم�سددا  القادمة  املناف�سات  يف  �سرتفع 

اإن�����س��ب��اط��ا  اأظ����ه����روا  ال���الع���ب���ني  اأن  اإىل 

ك��ب��ريا وع���زم���وا ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�����س��ل ما 

لديهم خالل املناف�سات من جانبها هناأت 

ب��ي 
ُ
اأ بذهبية  الأردين  ال��وف��د  ال��ربغ��وث��ي 

واأكدت ثقة  املقابلة  نبيل  اأ�سعد وبرونزية 

الالعبني  بباقي  الباراملبية  اللجنة  اإدارة 

واإمي��ان��ه��ا ب��ق��درت��ه��م ت��ع��زي��ز ه���ذا الإجن���از 

مناف�سات  خ���الل  امل��ي��دال��ي��ات  وم�����س��اع��ف��ة 

الأربعاء.

ختام دورة حكمات كرة القدم 
النباط – عمان 

ل��ك��رة  الأردين  الحت����اد  م��ق��ر  يف  اخ��ت��ت��م��ت 

ال��ق��دم، اأع��م��ال دورة احل��ك��م��ات ب��ال��ت��ع��اون مع 

الحتاد الدويل “فيفا«. وثمنت الأمني العام 

لالحتاد، �سمر ن�سار، مع ختام الدورة، جهود 

احل��ك��م��ات وح��ر���س��ه��ن ع��ل��ى ���س��ق��ل وت��ط��وي��ر 

م�����س��ت��وي��ات��ه��م، الأم�����ر ال����ذي ي��ع��زز ق��درات��ه��م 

حملياً  وال��ب��ط��ولت  امل��ب��اري��ات  اأه��م  اإدارة  على 

الأردين  الحت����اد  اأن  اإىل  م�����س��رية  وخ��ارج��ي��اً، 

وم�ساعيه  روؤيته  على  للحفاظ  دائماً  يتطلع 

ال���رائ���دة جت���اه الرت���ق���اء ودع����م وال���س��ت��ث��م��ار 

بكافة الكوادر العاملة يف منظومة كرة القدم 

�سكرها  قدمت  كما  احلكمات.  �سيما  حملياً، 

ل���الحت���اد ال������دويل ع��ل��ى ال���ت���ع���اون يف اإق���ام���ة 

التي  ال���دورة  وا�ستملت  ال����دورات.  ه��ذه  مثل 

اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م���دار الأي����ام ال��ث��الث��ة امل��ا���س��ي��ة، 

ن��ظ��ري��ة وت��دري��ب��ات عملية،  ع��ل��ى حم��ا���س��رات 

فييا.  ماري�سا  الإ�سبانية  املحا�سرة  باإ�سراف 

و����س���ارك ب����ال����دورة 34 ح��ك��م��ة: ح��ن��ني م����راد، 

�سباح،  اأم��ل  ال��ب��دوي،  الآء  مبي�سني،  اإ���س��راء 

العبادي،  اإ���س��الم  امل��ج��ايل،  اإ���س��راء  غيث،  رزان 

اإينا�ض املالح، جمد كافية،  �سابرين العبادي، 

زين �سامل، بيان البكريات، هيا املجايل، رهف 

ي��ا���س��م��ني �سالمة،  ال��وه��ادن��ة،  الأخ���ر����ض، ه��ي��ا 

اجلبارات،  اإ�سراء  البوات،  ناهد  البوات،  روان 

اأبو  رزان  الفواعري،  �سهد  امل���رادات،  �سابرين 

ريان، مرح احل�سون، روان الكرد، بيان زكارنة، 

روؤي����ا ال��ع��ط��اون��ة، رح��م��ة ال��ف��ق��ه��اء، اإخ��ال���ض 

العراي�سة،  اإ�سالم  العبدالالت،  نور  ال�سرعة، 

ي��ا���س��م��ني اح���م���ود، ه���ال���ة ب��ن��ي اإر����س���ي���د، ب���راء 

القبطي. �سلطان، فريدة 

يد حرثا تفوز بلقب كأس اليد للسيدات 

االنباط – عامن 

احل�سن  بنت  �سمية  الأم��رية  �سمو  توجت 

لكرة  الأردين  ل��الحت��اد  الفخرية  الرئي�سة 

�سمية  الأم��رية  كاأ�ض  بلقب  نادي حرثا  اليد 

لل�سيدات، وذلك عقب فوزه يف النهائي على 

وجنح   .17-21 بنتيجة  ال�سري  وادي  ن���ادي 

ن�����ادي ح���رث���ا يف الح���ت���ف���اظ ب��ل��ق��ب ال��ك��اأ���ض 

�سهدت  م��ب��اراة  يف  مم��ي��زاً  اداًء  تقدميه  بعد 

املباراة  وب��داأت  الفريقني.  بني  واإث��ارة  ندية 

ت�سجيل  وت���ب���ادل  ال��ف��ري��ق��ني  ب��ني  م��ت��ك��اف��ئ��ة 

تقدمه  حرثا  ن��ادي  يو�سع  اأن  قبل  النقاط 

يف ال��دق��ائ��ق ال�����س��ب��ع الأخ�����رية م��ن ال�����س��وط 

ن��ادي  م��ن  لع��ب��ت��ني  اإي��ق��اف  م�ستغاًل  الأول 

وادي ال�سري لينهي ال�سوط ل�سالح بفارق 4 

نادي حرثا  ووا�سل   .8-12 وبنتيجة  اأهداف 

اللقاء  ليح�سم  الثاين  ال�سوط  يف  اأف�سليته 

حرثا  ن��ادي  وك��ان   .17-21 بنتيجة  ل�ساحله 

بعد  للبطولة  النهائي  للم�سهد  ت��اأه��ل  ق��د 

ال��ب��راء  ن����ادي  ع��ل��ى  الأول  ال����دور  ف����وزه يف 

على  فاز  النهائي  ن�سف  ويف   15-35 بنتيجة 

متكن  فيما   .18-31 بنتيجة  كفر�سوم  ن��ادي 

التاأهل للنهائي للمرة  ال�سري يف  نادي وادي 

الأوىل يف تاريخه بعد فوزه مبباراتني على 

29-16 ونادي  بنتيجة  الفجر  نادي  كل من، 

عمان بنتيجة 25-28.

الوحدات عينه على الصريح ...والجزيرة يطمح بالمغير 
االنباط – عامن 

ت��ن��ط��ل��ق م�����س��اء ال���ي���وم اخل��م��ي�����ض م��ن��اف�����س��ات 

لندية  ال��ق��دم  ك��رة  دوري  م��ن  التا�سع  ال�سبوع 

ب���اأق���ام���ة م���ب���ارات���ني ح��ي��ث يلتقي  امل���ح���رف���ني  

ال�����س��رح��ان عند  يف الوىل اجل��زي��رة م��ع م��غ��ري 

فيما  ال��دويل،  عمان  �ستاد  على  م�ساء  ال�ساد�سة 

ي�ستقبل الوحدات �سيفه ال�سريح، عند الثامنة 

الثاين  امللك عبداهلل  �ستاد  والن�سف م�ساء على 

فريق  يرمي  الوىل  امل��ب��اراة  يف   .. بالقوي�سمة  

�سمان  اجل  من  الفنية  اوراق��ه  بكافة  اجلزيرة 

ال��ف��وز ع��ل��ى ���س��ي��ف��ه ال���واع���د وال���واف���د اجل��دي��د 

م��غ��ري ال�����س��رح��ان ب��ه��دف الن��ت��ق��ال خ��ط��وة نحو 

به  يقبع  ال���ذي  امل��ت��اخ��ر  ل��ل��م��رك��ز  جتنبا  الم����ام 

الفريق والذي ل يتنا�سب مع تاريخه وعراقته 

..يف املقابل ي�سعى مغري ال�سرحان اىل موا�سلة 

ع��رو���س��ه ال��ق��وي��ة ام���ام ف���رق امل��ق��دم��ة وحتقيق 

الفوز الذي ي�سعه قريبا من املقدمة بعد الفوز 

املثري الذي حققه قبل ايام على فريق معان .. 

وحت�سني  ال��ف��وز  حتقيق  يف  ال��ف��ري��ق��ان  وي��ط��م��ح 

ال��رت��ي��ب، ح��ي��ث ي�ستقر  ���س��ل��م  م��وق��ع��ه��م��ا ع��ل��ى 

فريق اجلزيرة باملركز قبل الأخري ب�«6« نقاط. 

وتعادل اجلزيرة يف اجلولة املا�سية مع احل�سني 

وه��و  ال���ف���وز،  قريبا من  وك����ان   ”2-2“ ارب����د 

عن  ل��الب��ت��ع��اد  ال��ث��الث  ال��ن��ق��اط  حل�سد  يتطلع 

منطقة اخلطر  يف املقابل، فاإن مغري ال�سرحان 

يف  �سجل  حيث  املميزة،  نتائجه  ملوا�سلة  ي�سعى 

اجلولة املا�سية فوزا �سريحا على معان ليتقدم 

وينظر  للمركز ال�ساد�ض بر�سيد “10” نقاط 

بنقطة  ولو  للخروج  اهتمام  نظرة  اليوم  للقاء 

 ت��دع��م م��وق��ع��ه امل��ت��ق��دم ع��ل��ى ���س��ل��م ال��رت��ي��ب .

 يف ال��ل��ق��اء ال���ث���اين ي�����س��ت��ق��ب��ل ال���وح���دات ف��ري��ق 

ال�����س��ري��ح ع��ل��ى ���س��ت��اد امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

من  ي�سعى  منتظرة  م��واج��ه��ة  يف  بالقوي�سمة، 

خ��الل��ه��ا ال����وح����دات مل�����س��احل��ة ج���م���اه���ريه بعد 

مناف�سه  ام���ام  ق��دم��ه  ال���ذي  ال�سعيف  ال��ع��ر���ض 

التي  الوىل  واخل�����س��ارة  الفي�سلي  ال��ت��ق��ل��ي��دي 

ت��ع��ر���ض ل��ه��ا وت���رك���ت اث����را ���س��ل��ب��ي��ا ع��ل��ى نفو�ض 

ع�����س��اق الخ�������س���ر ال���ذي���ن ان���ت���ق���دوا ال��الع��ب��ني 

التوا�سل  مواقع  عرب  وطالبوا  الفني  واجلهاز 

ب��ال��ع��ودة اىل امل�����س��ت��وى امل��ع��روف ع��ن ال��وح��دات 

وال�����ذي ك���ان ع��ل��ي��ه خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف دوري 

�سبيله  الفوز  اأن  الوحدات  .ويدرك  ا�سيا  ابطال 

الق���راب  يف  اآم��ال��ه  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��وح��ي��د 

الرابع  املركز  حالياً  يحتل  حيث  ال�سدارة،  من 

بر�سيد “11” نقطة ولديه لقائني موؤجلني. 

عرو�سه  ملوا�سلة  يتطلع  ال�سريح  ف��اإن  ب���دوره 

ال��ق��وي��ة ح��ي��ث ت���ع���ادل يف اجل���ول���ة امل��ا���س��ي��ة مع 

نقاط   ”7“ ب���  ث��ام��ن��اً  ليحل   ”2-2“ ال�سلط 

املعنوي  ال��و���س��ع  وا�ستغالل  للفوز  ي�سعى  وه��و 

ال�����س��ع��ب ال�����ذي مي����ر ب����ه ال����وح����دات ل��ت��ح��ق��ي��ق 

الم��ان  نحو  متقدمة  خطوة  والن��ت��ق��ال  ال��ف��وز 

الفي�سلي  وينفرد   . املوؤخرة  فرق  عن  والبتعاد 

ب�سدارة ترتيب الفرق بر�سيد 18 نقطة، يليه 

ال��وح��دات   ،13 الأردن  ���س��ب��اب   ،16 احل�����س��ني 

و�سحاب  ال�سرحان  مغري   ،11 العقبة  و�سباب 

واجلزيرة  ال�سلط   ،7 والرمثا  ال�سريح   ،10
ومعان 6.

االنباط – عامن 

اللبنانية  العا�سمة  اإىل  ال�سلة  لكرة  الوطني  منتخبنا  و�سل 

املنتخب  اأم��ام  املهمة  التي  امل��ب��اراة  خلو�ض  ا�ستعدادا  الأرب��ع��اء، 

نظريه  الوطني  املنتخب  ويلتقي  املقبل.  اجلمعة  يوم  اللبناين 

اللبناين، اجلمعة يف مباراة مهمة يف اإطار الت�سفيات الآ�سيوية 

املوؤهلة لكاأ�ض العامل. ويتدرب املنتخب اليوم يف بريوت، بقيادة 

املنتخب  وك��ان  املقبل.  للقاء  ا�ستعدادا  ال�سو�ض  و�سام  امل��درب 

ال��ودي��ة،  ال��دول��ي��ة  اأخ���ريا يف بطولة م�سر  ���س��ارك  ق��د  ال��وط��ن��ي 

العامل. املوؤهلة لكاأ�ض  ا�ستعدادا للت�سفيات 

منتخب السلة يبدأ االستعداد للقاء لبنان اسيويا 

اتحاد الكرة يسحب قرعة بطوالت الناشئين 

االنباط – عامن 

ت�����س��ح��ب ع���ن���د ال������واح������دة ظ���ه���رال���ي���وم 

اخلمي�ض قرعة بطولة دوري النا�سئني ت15 

وبطولة ت 17، لأندية النخبة ملو�سم 2022، 

يف مقر الحتاد الأردين لكرة القدم. وتقام 

بطولة دوري النا�سئني ت 15 لأندية النخبة 

مب�����س��ارك��ة 12 ف��ري��ق��ا: ال��رم��ث��ا، احل�����س��ني، 

فر�سان الأردن، الوحدات، اجلزيرة، اجلليل، 

كفر�سوم،  الفي�سلي،  ال�سلط،   ،FC عمان 

ي��ق��ام دوري  امل��ق��اب��ل،  �سحاب، والحت����اد. يف 

النا�سئني ت 17 لأندية النخبة مب�ساركة 12 

فريقا: �سباب الأردن، الوحدات، الريموك، 

احل�������س���ني، ال���رم���ث���ا، اجل�����زي�����رة، الأه����ل����ي، 

ك��ف��ر���س��وم، ال��ف��ي�����س��ل��ي، اجل��ل��ي��ل، ال��ب��ق��ع��ة، 

ك��ف��رج��اي��ز. وح�����س��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��ا���س��ة 

مباريات  تقام  العمرية،  الفئات  لبطولت 

 ،17 وت   ،15 ت  بطولتي  م��ن  الأول  ال���دور 

بنظام ال���دوري امل��ج��زاأ من مرحلة واح��دة، 

على اأن تتاأهل الفرق �ساحبة املراكز ال�ستة 

الأوىل اإىل الدور الثاين “دوري النخبة”، 

الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل 

من مرحلتني “ذهاباً واإياباً”، على اأن يتوج 

عدد  اأك��رب  على  احلا�سل  الفريق  باللقب 

من النقاط. وتلعب الفرق احلا�سلة على 

الرتيب من 7 - 12، ال��دور الثاين بنظام 

الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة، مب�ساركة 

الأن���دي���ة احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى امل���راك���ز الأرب��ع��ة 

الأوىل من بطولت الفئات العمرية لأندية 

الدرجات الأوىل والثانية والثالثة، بحيث 

 )6-1( من  امل��راك��ز  اأ�سحاب  الفرق  تتاأهل 

من املرحلة الثانية للم�ساركة يف بطولت 

ال��ع��م��ري��ة لأن���دي���ة النخبة خ��الل  ال��ف��ئ��ات 

املو�سم القادم 2023 بغ�ض النظر عن درجة 

ال��ن��ادي يف ه��ذا املو�سم، وال��ف��رق احلا�سلة 

ت�����س��ارك يف  م���ن )10-7(  ال��رت��ي��ب  ع��ل��ى 

بطولت الفئات العمرية لأندية الدرجات 

الأوىل وال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة والأك��ادمي��ي��ات 

خالل مو�سم 2023، بغ�ض النظر عن درجة 

النادي.

انتقاالت النجوم تتواصل في اندية أوروبا 
 األنباط – عيل عويس

الالعبني  انتقالت  �سوق  الث���ارة يف  ت�ستمر   

و�سد  فرقها  تعزيز  الندية  اإدارات  حيث حت��اول 

القاب  على  للمناف�سة  لعبني  م��ن  ينق�سها  م��ا 

املو�سم القادم . واتفق نادي ت�سيل�سي الجنليزي 

ليدز  ن��ادي  رافينيا لع��ب  الربازيلي  مع اجلناح 

 65 قيمتها  ت��ق��در  ب�سفقة  الجن��ل��ي��زي  يونايتد 

النجم  وان  خ��ا���س��ة  ا���س��رل��ي��ن��ي  م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه 

ال��ربازي��ل��ي ك��ان حم��ط اه��ت��م��ام ان��دي��ة بر�سلونة 

وكان  حا�سماً  ك��ان  البلوز  اأن عر�ض  اإل  وار�سنال 

رافينيا اخرب النادي رغبته يف الرحيل ل�سفوف 

والذي  ال�سباين  النادي  عر�ض  اأن  اإل  بر�سلونة 

قدر  على  يكن  مل  ي���ورو  مليون   45 بقيمة  ُق���در 

طموح ن��ادي ليدز وم��ن املتوقع اأن يتم الع��الن 

اتفق  ال��ق��ادم��ة.  القليلة  الي���ام  يف  ال�سفقة  ع��ن 

ن��ادي الن��ر اليطايل مع ت�سيل�سي الجنليزي 

البلجيكي  النجم  البلوز  مهاجم  ا�ستعارة  على 

مل��دة ع��ام بقيمة 8 ماليني يورو  روميلو لوكاكو 

ومليونني ا�سافية كمتغريات ، وكان لوكاكو قد 

انتقل يف املو�سم املا�سي من النر اىل ت�سيل�سي 

لوكاكو  اأن  اإل  ي���ورو  مليون   115 بلغت  ب�سفقة 

ال��ع��ودة  وف�سل  منه  امل��ت��وق��ع  امل�ستوى  ي��ق��دم  مل 

ت�سيل�سي  توتر عالقته مع جمهور  بعد  لالنر 

ومدرب الفريق توما�ض توخيل .  انتقل مهاجم 

ن�����ادي م��ان�����س�����س��ر ���س��ي��ت��ي الجن���ل���ي���زي ال��الع��ب 

ار�سنال  ن��ادي  اإىل  الربازيلي جابرييل جي�سو�ض 

الجنليزي بعقد ميتد ملدة 5 موا�سم بقيمة 45 

مليون جنيه ا�سرليني جي�سو�ض �سيعو�ض مكان 

معاراً  رح��ل  ال���ذي  لكزيتي  الك�سندر  الفرن�سي 

 5 جي�سو�ض  وخ��ا���ض  الفرن�سي  ل��ي��ون  ن���ادي  اىل 

 95 خاللها  �سجل  �سيتي  مان�س�سر  م��ع  موا�سم 

هدًفا يف 236 مباراة.. وقع بول بوجبا مع نادي 

قادماً  حر  انتقال  ب�سفقة  الي��ط��ايل  يوفنتو�ض 

من مان�س�سر يونايتد الجنليزي بعدما انتهى 

اىل  الو�سول  دون  احلمر  ال�سياطني  م��ع  عقده 

، وك��ان بوجبا لعب لليويف ملدة  اتفاق بالتجديد 

4 موا�سم انتقل بعدها ملان�س�سر يونايتد ب�سفقة 

قيا�سية قدرت وقتها بقيمة 105 ماليني يورو ، 

ُيذكر ان يوفنتو�ض اقرب اي�ساً من ح�سم �سفقة 

الرجنتيني انخيل دي ماريا الذي انتهى عقده 

مع نادي باري�ض �سان جريمان الفرن�سي.  انتقل 

اجل��ن��اح ال��وي��ل��زي ج��اري��ث ب��ي��ل اىل ن����ادي لو�ض 

اجنلو�ض اف �سي ق��ادم��اً من ن��ادي ري��ال مدريد 

ال�سباين ب�سفقة انتقال حر ، يرافقه جنم الدفاع 

عقده  انتهى  ال��ذي  كيلليني  جورجيو  اليطايل 

مع يوفنتو�ض وقرر خو�ض جتربة جديدة واأبدى 

�ستيف ت�سريوندولو مدرب الفريق المريكي عن 

�سعادته بقدوم بيل وكيللليني ا�سافًة اىل جتديد 

عقد النجم املك�سيكي كارلو�ض فيال حيث ي�سكل 

ان�سمامهم تعزيزاً مهماً لقدرات الفريق من اجل 

للمناف�سة على لقب الدوري للمو�سم احلايل.



21
اخلمي�س   30   /  6  / 2022

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم

االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

حسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 المدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

االنباط – وكاالت 

عملية اللوز، اأو ا�صتئ�صال اللوزتني، هي عملية 

اللوزتني،  ع�صو  اإزال���ة  خالله  م��ن  تتم  جراحية 

البي�صاوية  ال��رخ��وة  الأن�صجة  م��ن  كتلتان  وهما 

تقع يف موؤخرة احللق.

يف  الأوىل  الدفاع  خطوط  اأح��د  اللوزتان  تعد 

هي  لذلك  الأم��را���ض،  م�صببات  ملحاربة  اجل�صم 

بالعدوى  لالإ�صابة  عر�صة  الأك��ر  الأع�صاء  من 

الفريو�صية اأو البكتريية.

لذلك يجب التاأين قبل اتخاذ القرار باإجراء 

اأو الأط����ف����ال وحم���اول���ة  ع��م��ل��ي��ة ال���ل���وز ل��ل��ك��ب��ار 

ال��ع��الج��ات الأخ����رى يف ح��ال الل��ت��ه��اب اأو لعالج 

التنف�ض امل�صطرب اأثناء النوم.

ما احلاالت التي تتطلب اإجراء 

عملية اللوز؟

يتم ا�صتئ�صال اللوزتني يف احلالت التالية:

التهاب اللوزتني املتكرر اأو املزمن اأو ال�صديد.

ت�صخم اللوزتني، الذي ي�صبب انقطاع التنف�ض 

اأثناء النوم.

نزيف اللوزتني.

اأمرا�ض اللوزتني النادرة الأخرى.

القيح خلف  اإىل جتمع  ت���وؤدي  ال��ت��ي  ال��ع��دوى 

اللوزتني.

بالقرب  الدموية  الأوع��ي��ة  م��ن  متكرر  نزيف 

من �صطح اللوزتني.

ح�صى اللوزتني

�صد  ال��ل��وزت��ني  مهمة  اأن  م�صبقاً،  ذك��رن��ا  كما 

ال��ف��م، مما  ال��ت��ي ت��دخ��ل  البكترييا وال��ف��ريو���ص��ات 

وظيفة  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع  ل��الل��ت��ه��اب��ات.  �صها  يعِرّ

البلوغ،  بعد  ترتاجع  اللوزتني  يف  املناعي  اجلهاز 

ل���ذل���ك ت��ع��ت��ر ح�����الت ال���ت���ه���اب ال���ل���وزت���ني عند 

البالغني نادرة، ولكنها �صائعة جداً بني الأطفال.

للوقاية  ال��ل��وزت��ني  با�صتئ�صال  ع��ادة  ويو�صى 

وال�صديدة،  املتكررة  اللوزتني  التهاب  نوبات  من 

الذي يح�صل ما ل يقل عن �صبع مرات يف العام 

ملوقع  وف��ق��اً  خ��الل عامني متتاليني،  م��رات   5 اأو 

.Mayoclinic

بع�س م�ضاعفات وخماطر عملية 

ا�ضتئ�ضال اللوزتني

العمليات  مثل  ال��ل��وزت��ني،  ا�صتئ�صال  ينطوي 

اجلراحية الأخرى، على بع�ض املخاطر:

تت�صبب  ما  غالباً  التخدير:  على  الفعل  ردود 

الأدوي������ة ال��ت��ي جت��ع��ل��ك ت��ن��ام اأث���ن���اء اجل���راح���ة يف 

مثل  امل���دى،  وق�����ص��رية  طفيفة  م�صكالت  ح���دوث 

الع�صالت.  اأو وجع  القيء  اأو  الغثيان  اأو  ال�صداع 

وطويلة  خطرية  م�صاكل  حت��دث  م��ا  ن���ادراً  ولكن 

الأمد.

و�صقف  الل�صان  تورم  ي�صبب  اأن  التوُرّم: ميكن 

التنف�ض،  الرخو( م�صاكل يف  اللني )احلنك  الفم 

بعد  الأوىل  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����ص��اع��ات  خ����الل  خ��ا���ص��ة 

العملية.

نزيف اأثناء اجلراحة: يف حالت نادرة، يحدث 

ن���زي���ف ح����اد اأث���ن���اء اجل���راح���ة وي��ت��ط��ل��ب ع��الج��اً 

اإ�صافياً، واإقامة اأطول يف امل�صت�صفى.

النزيف اأثناء مرحلة ال�صفاء: ميكن اأن يحدث 

النزيف اأثناء عملية ال�صفاء، خا�صًة اإذا مت اإزاحة 

ق�صرة اجلرح يف وقت مبكر جداً.

العدوى: ن��ادراً ما توؤدي اجلراحة اإىل عدوى 

تتطلب مزيداً من العالج.

بعد  حت�صل  ال��ت��ي  املتوقعة  ال��ت��اأث��ريات  بع�ض 

العملية

وفقاً ملوقع Cleveland Clinic، ت�صمل 

ما  ال��ل��وزت��ني  ا�صتئ�صال  بعد  ال�صائعة  امل�صكالت 

يلي:

اأ�صبوع  اإىل �صديد يف احللق ملدة  اأمل متو�صط   

اإىل اأ�صبوعني.

اأمل يف الأذنني اأو الرقبة اأو الفك.

الغثيان والقيء لب�صعة اأيام.

حمى خفيفة لعدة اأيام.

رائحة الفم الكريهة ملدة ت�صل اإىل اأ�صبوعني.

انتفاخ الل�صان اأو احللق.

ال�صعور ب�صيء عالق باحللق.

القلق اأو ا�صطرابات النوم عند الأطفال.

ن�صائح ملرحلة التعايف بعد العملية

ح�صب  الأمل  م�صكنات  ت��ن��اول  ميكن  الأدوي����ة: 

توجيهات اجلراح اأو الطبيب.

�صرب ال�صوائل: من املهم احل�صول على الكثري 

م��ن ال�����ص��وائ��ل ب��ع��د اجل��راح��ة لتجنب اجل��ف��اف. 

ويعتر املاء ومكعبات الثلج خيارات جيدة.

املنا�صب: يجب تناول الأطعمة  الغذاء  اختيار 

اخلفيفة التي ي�صهل ابتالعها، مثل ع�صري التفاح 

ميكن  ثم  مبا�صرة.  اجل��راح��ة  بعد  ال�صوربات،  اأو 

وابتالعها  م�صغها  ي�صهل  التي  الأطعمة  اإ�صافة 

اإىل ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي. وي��ج��ب جت��ن��ب الأط��ع��م��ة 

احلم�صية اأو احلارة اأو القا�صية اأو املقرم�صة، التي 

قد ت�صبب الأمل اأو النزيف.

اأيام  لعدة  مهمة  الفرا�ض  يف  الراحة  الراحة: 

ال�صاقة-  الأن�صطة  جتنب  ويجب  اجلراحة،  بعد 

مثل اجلري وركوب الدراجة- ملدة اأ�صبوعني بعد 

اجلراحة.

متى يجب عليك الذهاب للطبيب بعد العملية

انتبه للم�صاعفات التالية، التي تتطلب رعاية 

طبية فورية بعد العملية:

ال��ن��زي��ف: ق���د ت���رى ب��ق��ع��اً ���ص��غ��رية م���ن ال���دم 

الداكن من الأنف اأو يف اللعاب، لكن اأي دم اأحمر 

فاحت يتطلب الذهاب اإىل غرفة الطوارئ للتقييم 

والعالج الفوري. 

من  تعاين  كنت  اإذا  بطبيبك  ات�صل  ��ى:  احُل��َمّ

احلمى “38.9 درجة مئوية” اأو اأعلى.

اجلفاف: ات�صل بطبيبك اإذا لحظت عالمات 

اأو ال�صداع  اأو العط�ض  التبول  اجلفاف، مثل قلة 

ال�صائعة  العالمات  ت�صمل  ال��دوار.  اأو  الدوخة  اأو 

للجفاف عند الأطفال التبول اأقل من مرتني اأو 

ثالث مرات يف اليوم، اأو البكاء دون دموع.

التنف�ض  اأو  ال�صخري  يعد  التنف�ض:  م�صاكل يف 

ال�صاخب اأمراً �صائعاً خالل الأ�صبوع الأول اأو نحو 

اأنت  اإذا كنت تعاين  ذل��ك،  التعايف. ومع  ذلك من 

اأو طفلك من �صعوبة يف التنف�ض، فعليك الذهاب 

للطبيب فوراً.

االنباط – وكاالت 

اأب���وظ���ب���ي الإق����ام����ة ال��ذه��ب��ي��ة لنجم  م��ن��ح��ت 

اأملع  بوليوود ال�صهري �صلمان خان، وجمموعة من 

ال�صينما  �صناعة  يف  البارزة  وال�صخ�صيات  النجوم 

الهندية، يف خطوة تعك�ض متانة العالقات الثنائية 

املمتدة بني ال�صناعات الإبداعية يف البلدين.

و�صملت قائمة احلا�صلني على الإقامة الذهبية 

مل���دة 10 ���ص��ن��وات ب��ج��ان��ب ���ص��ل��م��ان خ���ان ك���اًل من 

النجوم ديفيا كومار، وجينيليا دي�صموك، وريتي�ض 

دي�صموك، وبو�صان كومار، واأني�ض بازمي، واأندريه 

تيمينز. وُمنحت الإقامات الذهبية بالتزامن مع 

ا�صت�صافة اأبوظبي حفل توزيع جوائز الأكادميية 

الدولية للفيلم الهندي يف وقت �صابق من ال�صهر 

املنّظمني والقطاع  اجلاري، والذي يعك�ض حر�ض 

بني  العالقة  توطيد  على  اأب��وظ��ب��ي  يف  الإب��داع��ي 

الطرفني، وبناء اإرث ناجح متتد نتائجه الإيجابية 

ملا بعد حفل توزيع اجلوائز لأعوام مقبلة.

من  الذهبية  الإق��ام��ة  على  احلا�صلون  ور���ص��ح 

التي تتوىّل  – اأبوظبي،  الثقافة وال�صياحة  دائرة 

ال��ك��وادر  م��ن  امل��ق��دم��ة  الطلبات  وتقييم  م��راج��ع��ة 

والن�صر  الب�صرية  ال��ف��ن��ون  جم���الت  يف  ال��ع��ام��ل��ة 

وال��ف��ن��ون ال���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة وال��ت�����ص��م��ي��م واحل���رف 

اليدوية والرتاث، اإ�صافة اإىل الألعاب والريا�صات 

اأبوظبي  جلنة  من  بدعم  والإع���الم،  الإلكرتونية 

اأبوظبي   twofour54 تبا�صر  بينما  لالأفالم، 

مهمة اإ�صدار التاأ�صريات.

وقدم �صلمان خان، الذي تربطه عالقة وطيدة 

من  جمموعة  ت�صوير  ا�صت�صافت  التي  باأبوظبي، 

3« و»تايغر زيندا  »بهارات« و»�صباق  اأفالمه وهي 

اأبوظبي لالأفالم، حفل جوائز  هاي« بدعم جلنة 

الأكادميية الدولية للفيلم الهندي الذي نظم يف 

ال��راب��ع من يونيو  اآري��ن��ا بجزيرة يا�ض يف  الحت��اد 

اجلاري.

من جهته، قال وكيل دائرة الثقافة وال�صياحة 

»يكت�صب  احلو�صني:  عبدالعزيز  �صعود  اأبوظبي   -

ق��ط��اع ال�����ص��ي��ن��م��ا وال��ت��ل��ف��زي��ون اأه��م��ي��ة م��ت��زاي��دة 

ب��اع��ت��ب��اره رك���ي���زًة اأ���ص��ا���ص��ي��ًة يف دع����م ال�����ص��ن��اع��ات 

دوره  ي��وؤك��د  م��ا  ب��اأب��وظ��ب��ي،  والثقافية  الإب��داع��ي��ة 

املتنامي كرافد اأ�صا�صي يدعم التنمية القت�صادية 

والج����ت����م����اع����ي����ة، وي���ح���ق���ق ط���م���وح���ات الإم��������ارة 

القطاعات  عر  دخلها  م�صادر  تنويع  بخ�صو�ض 

غري النفطية«.

واأ������ص�����اف: »مت���ّث���ل الإق����ام����ة ال��ذه��ب��ي��ة ج����زءاً 

حم����وري����اً ���ص��م��ن ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال����ص���ت���ث���م���ار يف 

ال��ق��ط��اع��ات الإب��داع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي تتجاوز 

اخلطوة  بهذه  و�صعداء  دره��م،  مليار   30 قيمتها 

الهندية،  ال�صينما  �صناعة  يف  زمالءنا  متنح  التي 

وحتديداً النجم املعروف �صلمان خان الذي تربطه 

ع��الق��ة وط���ي���دة م���ع اأب���وظ���ب���ي، ت���اأ����ص���ريات اإق��ام��ة 

طويلة. ول�صك اأن هذه املبادرة توؤكد عمق ومتانة 

ال�صينما  قطاعات  بني  املمتدة  الثنائية  العالقات 

وال��ت��ل��ف��زي��ون يف اأب���وظ���ب���ي وال���ه���ن���د، ك��م��ا جت�����ّص��د 

التزامنا مبوا�صلة بناء هذه العالقة القوية«.

من جهته، قال �صلمان خان: »فخور بح�صويل 

اأن����ه تربطني  ع��ل��ى الإق���ام���ة ال��ذه��ب��ي��ة، ل���ص��ّي��م��ا 

ت�صوير  ا�صت�صافت  التي  باأبوظبي  وطيدة  عالقة 

و�صعيد  املف�صلة.  الفنية  اأع��م��ايل  م��ن  جمموعة 

حفل  اأثناء  الهندية  ال�صينما  ب�صناعة  بالحتفال 

ج���وائ���ز الأك���ادمي���ي���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ف��ي��ل��م ال��ه��ن��دي، 

دعماً  لنا  اأظ��ه��رت  التي  املدينة  ه��ذه  يف  خ�صو�صاً 

�صاماًل وم�صتمراً طوال ال�صنوات القليلة املا�صية. 

الذهبية،  الإق��ام��ة  وب��ع��د احل�����ص��ول على  وال��ي��وم، 

اأت��ط��ل��ع اإىل ال���ع���ودة م���رة اأخ�����رى ل��ت�����ص��وي��ر اأح���د 

اأعمايل يف امل�صتقبل القريب«.

ب��ي��ن��م��ا ق���ال رئ��ي�����ض جل��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ل���الأف���الم، 

»اأبوظبي وجهة مف�صلة ل�صّناع  اإن  هانز فرايكن، 

واملقومات  الإم��ك��ان��ات  كل  بها  تتوافر  اإذ  الأف���الم، 

ال���داع���م���ة ل���ص��ت�����ص��اف��ة الإن����ت����اج ال��ف��ن��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 

للنجوم  ال��ذه��ب��ي��ة  الإق���ام���ة  و�صتتيح  وال��دول��ي��ة. 

املوهوبني، مثل �صلمان خان وزمالئه من املمثلني 

وامل��خ��رج��ني وامل��ن��ت��ج��ني، ف��ر���ص��ة حتقيق روؤي��ت��ه��م 

الفنية والإبداعية عر �صل�صلة وا�صعة من املواقع 

املجتمع  ب��دع��م  امل��ت��ط��ّورة،  وامل��راف��ق  ال�صتثنائية 

الإبداعي املحلي الزاخر بالكوادر الفنية املتمّيزة«.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت ن����ائ����ب رئ���ي�������ض ج���وائ���ز 

الأكادميية الدولية للفيلم الهندي، نورين خان: 

»ت��ت��م��ث��ل ال��ف��ك��رة ال��رئ��ي�����ص��ة م��ن ا���ص��ت�����ص��اف��ة حفل 

خارج  الهندي  للفيلم  الدولية  الأكادميية  جوائز 

الهند يف بناء وتوطيد عالقات ال�صناعة الإبداعية 

ال��ن��ج��اح  اإىل  وا���ص��ت��ن��اداً  امل�صت�صيفة.  اجل��ه��ة  م��ع 

الكبري يف ا�صت�صافة ن�صخة عام 2022 من حفل 

توزيع اجلوائز يف اأبوظبي، ن�صعى اإىل بناء عالقات 

الوجهة  ت�صبح  واأن  الإم�����ارة،  م��ع  الأم���د  طويلة 

منح  و�صيتيح  الهندية.  ال�صينما  ل�صّناع  املف�صلة 

�صهولة  اأمل��ع جنومنا  من  لنخبة  الذهبية  الإقامة 

العودة اإىل اأبوظبي، واإنتاج املزيد يف الأفالم خارج 

الهند يف الإمارة«.

تعتبر خط الدفاع األول للجسم، ولكنها
 عرضة للكثير من االلتهابات.. متى يجب استئصال اللوزتين؟

سلمان خان بعد منحه اإلقامة الذهبية: بيني وبين أبوظبي عالقة وطيدة

      

االنباط – عمان 

ن��ظ��م��ت ���ص��ف��ارة  دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

امل��ت��ح��دة يف ع��ّم��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية اهل 

اخل����ري وال��ه��م��ة يف حم��اف��ظ��ة ارب�����د، م���ب���ادرة 

ك�����ص��وة ع��ي��د الأ���ص��ح��ى ع��ل��ى الأ����ص���ر املتعففة 

يف امل��ح��اف��ظ��ة، وامل��ق��دم��ة م���ن م��وؤ���ص�����ص��ة زاي���د 

ب���ن ���ص��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ل���الأع���م���ال اخل��ريي��ة 

والإن�صانية.

رئي�ض  النعيمي  خ��ال��د  لل�صيد  ك��ل��م��ة  ويف 

القن�صلية  وال�������ص���وؤون  امل�����ص��ان��دة  اخل���دم���ات 

الإم��ارات  دول��ة  �صفارة  املواطنني يف  وخدمات 

بح�صور  اجلمعية،  مقر  يف  األقاها  ع��ّم��ان،  يف 

رئ��ي�����ض غرفة  ن��ائ��ب  اب��وح�����ص��ان  ه���اين  ال�صيد 

���ص��ن��اع��ة الردن رئ��ي�����ض غ��رف��ة ���ص��ن��اع��ة ارب��د 

وزارة  وامل�صوؤولني وممثلي  النواب   وعدد من 

ارب��د، حيث  الجتماعية يف حمافظة  التنمية 

الإن�صانية يف  الإم���ارات  اأك��د على ر�صالة دول��ة 

تقدمي امل�صاعدات اخلارجية كواجب اأخالقي 

يف تعاملها اخلارجي.

جتمع  التي  املتميزة  بالعالقات  اأ���ص��اد  كما 

دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة 

الأردن���ي���ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، وال��ت��ي حت��ظ��ى برعاية 

واهتمام كبري من قيادتي البلدين ال�صقيقني.

   واأ�صار باأن املبادرة تاأتي قبيل عيد الأ�صحى 

واخلريية  الإن�صانية  اجلهود  اإطار  يف  املبارك، 

�صمن  الإم����ارات،  دول��ة  تقدمها  التي  الكبرية 

الإم���ارات  ال��ذي اختطته دول��ة  امل��ب��ارك  النهج 

للمحتاجني  ع��ون��اً  ت��ك��ون  ب���اأن  تاأ�صي�صها،  منذ 

وال���الج���ئ���ني وامل��ن��ك��وب��ني يف خم��ت��ل��ف اأرج�����اء 

ال��ع��امل، وتوفري احل��اج��ات واخل��دم��ات املمكنة 

دون متييز، فالعنوان دائماً الإن�صانية واخلري. 

كما تهدف املبادرة اإىل ادخال الفرحة وال�صرور 

وحت��ق��ي��ق الأخ������وة وال��ت��ك��اف��ل لأف������راد الأ����ص���ر 

امل�صتحقة، خا�صة الأطفال وذلك حفاظاً على 

بهجة العيد لديهم واأ�صوًة بغريهم.

السفارة اإلماراتية تنفذ مبادرة كسوة عيد في األردن 

االنباط – وكاالت 

5 مقيمني من اجلن�صية امل�صرية  لقي 

بينهم  اآخ������رون   4 واأ����ص���ي���ب  م�����ص��رع��ه��م، 

م���روري  بليغة يف ح����ادث  ب��ج��روح  ك��وي��ت��ي 

م�����روع وق����ع ف��ج��ر اأم�������ض اخل��م��ي�����ض  بني 

مركبتني دفع رباعي على الطرق الدائري 

ال�صاد�ض باجتاه اجلهراء.

غرفة  اأن  “القب�ض”،  �صحيفة  واأ�صارت 

العمليات تلقت بالغاً باحلادث، وعلى اأثره 

بتوجيه  امل��رك��زي��ة  العمليات  اإدارة  ق��ام��ت 

فرقة اإطفاء من مركز ال�صتقالل، وتبني 

ع��ن��د و���ص��ول��ه��ا ل��ل��م��وق��ع وف���اة 4 مقيمني 

م�صريني واإ�صابة 4 اآخرين كانت حالتهم 

حرجة بالإ�صافة اإىل اإ�صابة مواطن كويتي 

املح�صورين  ب��اإخ��راج  الفرقة  ق��ام��ت  حيث 

ومت ت�صليمهم للطوارئ الطبية.

الأخ��رية  اأنفا�صه  امل�صابني  اأح��د  ولفظ 

ح�صيلة  لرتتفع  للم�صت�صفى  و�صوله  عند 

الوفيات اإىل 5 م�صريني.

االنباط – وكاالت 

وج����دت درا����ص���ة ج���دي���دة اأن ال��ت��ع��ّر���ض 

عملية  يعطل  اأن  ميكن  اخل��اف��ت  لل�صوء 

ال����ن����وم، م����ا ي���زي���د م����ن خم���اط���ر ح����دوث 

كبار  فئة  ل��دى  خطرية  �صحية  م�صكالت 

ال�صن.

ال�صوء  م��ن  كمية  لأي  التعّر�ض  وك��ان 

معدل  بارتفاع  مرتبًطا  النوم  ف��رتة  اأثناء 

انت�صار مر�ض ال�صكري، وال�صمنة، وارتفاع 

الرجال  ال�صن من  كبار  ال��دم لدى  �صغط 

والن�صاء، ح�صبما ذكرته فيلي�ض زي كبرية 

م���وؤل���ف���ي ال���درا����ص���ة ورئ��ي�����ص��ة ط���ب ال��ن��وم 

يف ك��ل��ي��ة ط���ب ف��اي��ن��ب��ريغ ب��ج��ام��ع��ة ن���ورث 

اإلينوي  و�صرتن يف مدينة �صيكاغو بولية 

الأمرييكية، ل�صبكة “�صي.اإن.اإن”.

وقالت زي اإنه “يجب على النا�ض بذل 

كمية  تقليل  اأو  لتجنب  جهدهم  ق�صارى 

ال�صوء التي يتعر�صون لها اأثناء النوم”.

النوم  يف  ال�صوء  دور  الدرا�صة  وحّللت 

الع�صرينيات  يف  الأ���ص��ح��اء  البالغني  ل��دى 

لليلة  ال��ن��وم  اأن  ل��وح��ظ  حيث  العمر،  م��ن 

واحدة فقط مع وجود �صوء خافت �صادر 

عن جهاز التلفزيون على �صبيل املثال، اأدى 

ومعدل  ال��دم،  يف  ال�صكر  ن�صبة  ارتفاع  اإىل 

اأثناء جتربة  ال�صباب  لدى  القلب  �صربات 

النوم.

معدل  اأن  ال�صابقة  الدرا�صات  واأظهرت 

ُي��ع��د عامال  ���ص��رب��ات القلب امل��رت��ف��ع ل��ي��اًل 

خ���ط���را ل���الإ����ص���اب���ة ب���اأم���را����ض ال��ق��ل��ب يف 

ُتعتر  بينما  امل��ب��ك��رة،  وال���وف���اة  امل�صتقبل 

عالمة  الدم  يف  املرتفعة  ال�صكر  م�صتويات 

ع��ل��ى م��ق��اوم��ة الإن�����ص��ول��ني، وال��ت��ي ميكن 

الإ�صابة مبر�ض  اإىل  النهاية  ت��وؤدي يف  اأن 

ال�صكري من النوع الثاين.

�صئيلة،  ك��ان��ت  ال�صوء  كمية  اأن  ورغ���م 

فقد خلقت عجًزا يف مرحلتي “نوم املوجة 

ال�صريعة”،  ال��ع��ني  و”حركة  البطيئة” 

النوم التي يحدث فيها  وهما من مراحل 

جتديد اخلاليا، وفقا للدرا�صة.

وق���ام ال��ب��اح��ث��ون ب��اإع��ط��اء 552 رج��اًل 

وام����راأة، ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 63 و84 

ع���اًم���ا، ج���ه���اًزا ���ص��غ��رًيا م��ث��ل ���ص��اع��ة ال��ي��د 

احل��رك��ة  وم��ت��و���ص��ط  ال��ن��وم  دورات  لقيا�ض 

والتعّر�ض لل�صوء.

واأو�صحت زي: “نحن يف الواقع نقي�ض 

ال�صخ�ض  لها  يتعر�ض  التي  ال�صوء  كمية 

ذل��ك  ون��ق��ارن  ا�صت�صعار  م��ن خ���الل ج��ه��از 

 24 م��دار  على  وا�صتيقاظه  نومه  بن�صاط 

�صاعة”.

اأن  الدرا�صة  ثانوي، وج��دت  ويف حتليل 

من  اأك��ر  لكميات  تعر�صوا  الذين  اأول��ئ��ك 

اأك��ر عر�صة  ا  اأي�صً كانوا  الليل  يف  ال�صوء 

اأو  ال�صمنة،  اأو  ال�صكري،  لالإ�صابة مبر�ض 

ارتفاع �صغط الدم.

اأن  اإىل  اإىل ذلك، لفتت زي  وبالإ�صافة 

مل�صتويات  يتعر�صون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض 

اأكر  كانوا  النوم  اأث��ن��اء  ال�صوء  من  اأعلى 

عر�صة للنوم يف وقت متاأخر وال�صتيقاظ 

لح���ًق���ا، وه���و م��ا ي��زي��د خم��اط��ر الإ���ص��اب��ة 

الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب،  با�صطرابات 

وا�صطرابات التمثيل الغذائي.

حادث سير مروع يودي بحياة
 5 مصريين في الكويت

يسبب السمنة والسكر.. 
دراسة تحذر من التعرض للضوء 

أثناء النوم


