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الملك والرئيس الفرنسي يعقدان 
لقاء في باريس

مخامرة: وضع األردن الجيوسياسي مهم لتحقيق الرؤية االقتصادية

خبراء يحللون وضع المملكة اقتصاديا 
من الجانب السياحي بالتزامن مع »العشرية«

العالقة بين النمو االقتصادي والرخاء االجتماعي تبادلية

خبراء وأكاديميون : نمو الناتج يعطي صورة 
عن االتجاه الذي تسير فيه الدولة وال يعكس 

حقيقة ما يجري فيما يخص مؤشرات الرفاه

الفايز: الكرة في ملعب االحزاب 
والشباب والمرأة إلنجاح العمل الحزبي

الدغمي: حادث عمارة اللوبيدة أليم 
ومصاب جلل

الروابدة: االردن يتطلع للمزيد من 
االنجاز في مئوية الدولة الثانية

  االنباط – عمان 

الفايز  في�صل  االعيان  جمل�س  رئي�س  قال 

اإن توفر االرادة ال�صيا�صية لقيام حياة حزبية 

قوية وفاعلة واجناز كافة الت�صريعات املتعلقة 

يف  ال��ك��رة  ت�صع  ال�صيا�صي،  العمل  مبنظومة 

وامل���راأة،  وال�صباب  ال�صيا�صية  االح���زاب  ملعب 

الإجناح العمل احلزبي ورفع �صويته للو�صول 

اىل احلكومات الربملانية الرباجمية.

اأم�س  القاها  حما�صرة  يف  الفايز  واأ���ص��اف 

وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  يف  االأرب��ع��اء، 

واأهمية  الفاعلة  احلزبية  “امل�صاركة  بعنوان 

توطيدها.

التفا�صيل �ص »4«

  االنباط – عمان 

اأع������رب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

اأع�صاء  وبا�صم  با�صمه  الدغمي  عبدالكرمي 

وعن  االأمل،  وبالغ  االأ���ص��ى  عميق  عن  املجل�س 

تاأثره الكبري، وحزنه ال�ّصديد، للحادث االأليم 

ب�صقوط عدد من الوفيات وعدد من امل�صابني 

اللويبدة  منطقة  يف  �صكنية  ع��م��ارة  بانهيار 

بعمان.

ملجل�س  جل�صة  م�صتهل  يف  الدغمي،  وق��ال 

النواب عقدها م�صاء اأم�س االأربعاء، اإن املجل�س 

اإذ ي�صتمطر الرحمات على اأرواح الذين ق�صوا 

نحبهم.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

عبد  الدكتور  االأ�صبق  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 

الروؤوف الروابدة، اإن االأردن ا�صتطاع يف مئوية 

دولته االأوىل بقيادة اآل ها�صم بناء وطن قائم 

على اال�صتثمار باالإن�صان الذي ي�صكل م�صدرا 

اأو  الطبيعية  ال��روات  انعدام  لروته يف ظل 

�صحها مما تنعم به دول اأخرى.

واأك����د ال���رواب���دة خ���ال حم��ا���ص��رة نظمت 

االأردن  ان  برق�س،  بلدية  ق��اع��ة  يف  ال��ث��اث��اء، 

حافظ على دولته ووجوده ونظامه واإن�صانيته 

قوته  عنا�صر  جمتمعة  �صكلت  التي  وادواره 

وا�صتقراره،.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت 

العمليات  تت�صاعد  ���ص��اخ��ن  �صفيح  ع��ل��ى 

االحتال  ق��وات  �صد  الفل�صطينية  الفدائية 

اإث��ر  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  االإ�صرائيلي 

ت��ن��ام��ي ح���م���ات ال���ده���م واالع���ت���ق���ال وه���دم 

الكثري  ي�صع  ما  االأرا���ص��ي،  وم�صادرة  املنازل 

من الت�صاوؤالت حول اإىل اأين تتجه االأو�صاع؟

كان اأخر العلميات الفدائية ا�صتباك م�صلح 

مع قوات االحتال على حاجز اجللمة نفذه 

وعبد  اأمي����ن  اأح��م��د  الفل�صطينيان  ال�����ص��ب��ان 

عن  اأ�صفر  جنني،  مدينة  من  عابد  الرحمن 

مقتل �صابط اإ�صرائيلي.

االإ�صرائيلي  ال�صاباك  لرئي�س جهاز  ووفقاً 

ال��ن��ار �صد  اإط���اق  ب��ار، زادت عمليات  وون��ني 

ب��داي��ة  م��ن��ذ   30% بن�صبة  االح��ت��ال  ق���وات 

املا�صي. بالعام  مقارنة   2022
عملية   130 م���ن  “اأكر  اإن  ب���ار  وق����ال 

العام اجل��اري  ن��ار حدثت منذ بداية  اإط��اق 

مقارنة اإطاق ب� 98 يف عام 2021 بكامله، 

و19 يف 2020”.

 312 اأح��ب��ط  اأن جي�س االح��ت��ال  وزع���م 

ك��ب��رياً )ط��ع��ن، اإط���اق ن��ار، تفجري(  هجوماً 

واعتقل اأكر من 2000 فل�صطينياً.

متيز يف جانبني

ويرى املحلل ال�صيا�صي اإبراهيم اأبرا�س اأن 

االآون��ة  يف  متيزاً  �صهدت  ال�صفة  يف  العمليات 

اأن اجلزء االأكرب  االأخ��رية من جانبني االأول 

م���ن م��ن��ف��ذي��ه��ا ���ص��ب��اب وال ي��ن��ت��م��ون الأح����زاب 

�صيا�صية، والثاين متركزها يف املخيمات الغري 

م�صيطر عليها من قبل ال�صلطة الفل�صطينية.

اأب���را����س يف ت�����ص��ري��ح خ��ا���س ل�صبكة  وق���ال 

االح���ت���ال  “رهان  اإن  االإخ���ب���اري���ة  م�����ص��در 

ب��ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ال�����ص��ل��ط��ة مل�����ص��اع��دت��ه يف كبح 

كون  فا�صل  املخيمات  من  اخل��ارج��ة  املقاومة 

نطاق املخيمات.

التفا�صيل �ص »9«

هل تقود العمليات في الضفة 
إلى تصعيد إسرائيلي وانتفاضة ثالثة؟

االأنباط-جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

ب���داي���ة ن��ت��ق��دم ب���اأح���ر ال���ت���ع���ازي وامل���وا����ص���اة 

م��ن اأه���ايل �صحايا ح��ادث��ة اإن��ه��ي��ار ال��ع��م��ارة يف 

ال�صفاء  ع��ز وج��ل  ون�����ص��األ اهلل  ال��ل��وي��ب��دة  جبل 

واأع�����ص��اء  دول��ت��ك��م  م��وق��ف  ونثمن  للم�صابني، 

احل���ك���وم���ة وك���اف���ة امل�������ص���وؤول���ني ،ع���ل���ى ���ص��رع��ة 

التحرك اإىل مكان احلادثة ، على الرغم من اأن 

مثل هكذا حوادث حت�صل يف جميع دول العامل 

ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن االأ���ص��ب��اب وك��ي��ف��ي��ت��ه��ا، لكن 

احلادثة تعترب ر�صالة لكافة املعنيني، ب�صرورة 

ال��ت��ح��رك ن��ح��و ال��ع��م��ل ال��رق��اب��ي اجل���اد للقيام 

اأن تكون هناك فرق  اأجل  بتكثيف اجلهود من 

انتهى  وال��ت��ي  القدمية  امل��ب��اين  على  تفتي�صية 

اإعطاء  عمرها االإف��را���ص��ي، مع ���ص��رورة ع��دم 

اأية ت�صاريح من اأجل االإ�صافة اإال بعد ا�صتكمال 

كافة االإجراءات الفنية والهند�صية.

دولة الرئي�س

نود احلديث حوله  الذي  الرئي�س  املو�صوع 

ق�صية "حقوق الطفل" التي اأخذت حيزاً كبرياً 

ال��ن��واب  جمل�س  م��ن   ، االأردين  املجتمع  داخ���ل 

اإىل االأح�����زاب وامل��ه��ت��م��ني، م��ع ���ص��دي��د االأ���ص��ف 

بالن�صبة لاختافات التي دارت حول القانون 

ب�صورة  يظهر  اأن  ح��اول  فالبع�س  وتعدياته، 

ُت��ك�����ِص��ب��ه ���ص��ع��ب��وي��ة ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن فهمهم 

للقوانني اأو عدم الفهم، والبع�س وقف مدافًعا 

ح�����ص��ب م�����ص��احل��ه، وم�����اذا ���ص��ي��ج��ن��ي؟!! بينما 

ال  احل��ائ��ر،  موقف  وقفت  ال�����ص��ارع  يف  الغالبية 

اأم هو  اأطفالنا،  القانون يحمي  تدري هل هذا 

توجه نحو هدم االأ�صرة؟!!!

دولة الرئي�س

فاعل  دور  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ي��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل  ك��ن��ا 

الد�صتور  ���ص��رع��ه  م��ا  خ���ال  م��ن  التو�صيح  يف 

االأردين والقوانني الناظمة حلماية الطفولة. 

اأن�����واع  ك���اف���ة  اأن جت���د  ال��ط��ف��ول��ة  اإن م���ن ح���ق 

ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��رب��وي��ة 

امل��ث��ال ح��ني مت  �صبيل  اأ���ص��ري��ة. فعلى  مب�صاركة 

 ١٩٩٧ االأ�صرة منذ عام  اإدارة حماية  ا�صتحداث 

بعدها  لُتنقل  عمان  العا�صمة  مركزها  وك��ان 

اإىل كافة املحافظات وبالفعل كان لهذه االإدارة 

دور كبري وفاعل يف حماية الطفل وخري دليل 

وال  االأ���ص��رة  حماية  اإدارة  قامت  التي  الق�صايا 

على  ح��ف��اًظ��ا  ت��ام��ة  وب�صرية  مبعاجلتها  زال���ت 

مبا  ج��اء  وه��ذا  و�صخ�صيته،  ونف�صيته  الطفل 

احل��ق  منحت  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون  وم����واد  يتنا�صب 

ب�صعائره  وال��ق��ي��ام  ه��واي��ات��ه  مبمار�صة  للطفل 

ال��دي��ن��ي��ة ومب���ا ي��ت��واف��ق م���ع ال��ق��ي��م وال���ع���ادات 

واالأعراف وطبيعة املجتمع.

دولة الرئي�س

وبنوده  اجلديد  القانون  م�صودة  يقراأ  من 

توفري  مع  الطفل  حلماية  قوانني  ت�صع  التي 

م��ع��ظ��م امل��ت��ط��ل��ب��ات، ف��ه��ذا ي��ح��ت��اج اإىل ت��وف��ري 

م���اي���ني ال���دن���ان���ري م���ن اأج�����ل اإق���ام���ة امل���راك���ز 

وامل���اع���ب واحل����دائ����ق، ك��م��ا ي��ح��ت��اج اإىل وق��ت 

لي�س بالق�صري، اأي اأن تنفيذ ما جاء بالقانون 

من  تزيد  وب��رام��ج  خطط  اإىل  يحتاج  اجلديد 

االهتمام بالطفولة.

ملاذا  اأهمها  من  ت�صاوؤالت،  عدة  هناك  يبقى 

و�صائلها  ك��اف��ة  وم��ن خ��ال  ت��ق��وم احلكومة  ال 

ب�صرح ما هو مطروح اأمام جمل�س النواب؟ وهل 

املهتمة  ال��دول��ي��ة  املنظمات  و�صعت  احل��ك��وم��ة 

بالطفولة بطبيعة املجتمع ومبا جاء بالد�صتور 

االأردين والقوانني الناظمة؟!!!

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

االأنباط – دالل عمر

اأك��رب  اأح���د  االردن  ال�صياحة يف  ق��ط��اع  يعد    

اململكة  لتمتع  لاقت�صاد  ال��راف��دة  ال��ق��ط��اع��ات 

بني  تتنوع  اأرج��ائ��ه��ا  يف  تنت�صر  ف��ري��دة  مب��واق��ع 

ال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة واالأث����ري����ة 

ال��ب��را،  رم،  وادي  م��ث��ل  والطبيعية  وال��دي��ن��ي��ة 

البحرامليت، املغط�س، قلعة مكاور، والعديد من 

املواقع املتخ�ص�صة للغو�س والريا�صات املائية.

ينا�صب  ال��ذي  املعتدل  باملناخ  اململكة  ات�صام    

ال�����ص��ي��اح��ة ط����وال ال�����ص��ن��ة، اإح����د ال��ع��وام��ل التي 

نطاق  خمتلف  م��ن  ال�صياح  ال�صتقطاب  ت�صجع 

ال��واع��دة  العاجية  ال�صياحة  ال�صيما  ال��ع��امل، 

العاملية  اخل��ارط��ة  على  موقعها  ات��خ��ذت  وال��ت��ي 

للمناف�صة يف �صوق ال�صياحة العاجية .

  وحتظى اململكة باهتمام �صياحي من جانب 

الباحثني.

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط – �صباأ ال�صكر

اإنبثقت فكرة قيا�س “الرخاء امل�صرك” من 

اأحيانا  ي�صاحبه  ل��ل��دول  االأق��ت�����ص��ادي  النمو  ان 

املزيد من انعدام امل�صاواة واالإق�صاء االإجتماعي، 

ويعك�س الركيز على الرخاء حقيقة اأن العديد 

من البلدان تن�صد زيادات �صريعة وم�صتدامة يف 

م�صتويات املعي�صة ملواطنيها جميعا، ولي�س فقط 

املدقع  الفقر  اإنهاء  ك��ان  واإذا  املحظوظة،  للقلة 

فاإن  واأول��وي��ة،  وا�صحا  هدفا   2030 ع��ام  بحلول 

الر�صالة.

التفا�صيل �ص »7«

رئيس الوزراء يزور محافظة البلقاء ويلتقي 
وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية

توقيع 5 اتفاقيات إلنشاء مشاريع إنتاجية بقطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي بالبادية الشمالية

العيسوي يرعى إطالق المبادرة الملكية لتفعيل 
دور القطاع التعاوني التنموي

نقلة نوعية ُمفاجئة أربكت االحتالل وحطمت »كاسر األمواج«

كمين الجلمة ٠٠ هل انتقلت المقاومة لمرحلة 
نصب الكمائن

االنباط – عمان 

رعى رئي�س الديوان امللكي الها�صمي يو�صف 

تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  العي�صوي،  ح�صن 

م��ب��ادرات جالة امل��ل��ك، اأم�����س االأرب��ع��اء، حفل 

القطاع  دور  لتفعيل  امللكية  امل���ب���ادرة  اإط����اق 

التعاوين يف العملية التنموية.

ومبوجب املرحلة االأوىل من املبادرة، التي 

ت�صتهدف منطقة البادية ال�صمالية مبحافظة 

يف  اإنتاجية  م�صاريع   5 اإق��ام��ة  �صيتم  امل��ف��رق، 

ق��ط��اع��ات ال���زراع���ة وال��ت�����ص��ن��ي��ع ال���زراع���ي، مت 

حتديدها بناء على درا�صات جدوى اقت�صادية، 

والتناف�صية  الن�صبية  امليزات  معايري  ومراعاة 

االحتياجات  مع  ين�صجم  ومبا  امل�صاريع،  لهذه 

وامليزات الن�صبية ملنطقة البادية ال�صمالية.

االأوىل جلهة  تعد  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة،  وت��ه��دف 

ال��ع��م��ل��ي��ة  ال���ت���ع���اوين يف  ال��ق��ط��اع  ت��ف��ع��ي��ل دور 

م�صاريع  وتنفيذ  اإق��ام��ة  خ��ال  م��ن  التنموية 

تعزيز  اإىل  ال��ت��ع��اون��ي��ة،  للجمعيات  اإن��ت��اج��ي��ة 

املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

وحت�����ص��ني م�����ص��ت��وى م��ع��ي�����ص��ة االأ����ص���ر وت��وف��ري 

فر�س عمل والتوعية باأهمية العمل التعاوين 

ومب��ا  ال��ت��ن��م��وي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره 

ُي�����ص��ه��م يف ���ص��ام��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين 

وا�صتدامة امل�صاريع وتعظيم االأثر االقت�صادي 

واالجتماعي.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – عمان 

رعى رئي�س الديوان امللكي الها�صمي يو�صف 

تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  العي�صوي،  ح�صن 

م��ب��ادرات جالة امل��ل��ك، اأم�����س االأرب��ع��اء، حفل 

القطاع  دور  لتفعيل  امللكية  امل���ب���ادرة  اإط����اق 

التعاوين يف العملية التنموية.

ومبوجب املرحلة االأوىل من املبادرة، التي 

ت�صتهدف منطقة البادية ال�صمالية مبحافظة 

يف  اإنتاجية  م�صاريع   5 اإق��ام��ة  �صيتم  امل��ف��رق، 

ق��ط��اع��ات ال���زراع���ة وال��ت�����ص��ن��ي��ع ال���زراع���ي، مت 

حتديدها بناء على درا�صات جدوى اقت�صادية، 

والتناف�صية  الن�صبية  امليزات  معايري  ومراعاة 

االحتياجات  مع  ين�صجم  ومبا  امل�صاريع،  لهذه 

وامليزات الن�صبية ملنطقة البادية ال�صمالية.

االأوىل جلهة  تعد  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة،  وت��ه��دف 

تفعيل دور.

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملكة :» اللهم ارفع البالء عن 
أهل بناية اللويبدة المنكوبة«

توقيف ٣ على ذمة التحقيق بقضية انهيار 
مبنى »اللويبدة« وبدء السماع للشهود

نب�ض البلد – عمان 

دعت امللكة رانيا العبداهلل اهلل تعاىل باأن 

التي  اللويبدة  بناية  اأه��ل  عن  البالء  يرفع 

انهارت اأم�س

وقالت يف تغريدة على “تويرت”:” اللهم 

املنكوبة  اللويبدة  بناية  يف  اأهلنا  ع��ن  ارف��ع 

ال�سدة والبالء، اللهم اإرحم من ق�سى منهم 

واأغ��ث  واأهلهم  اأمهاتهم  قلوب  على  وارب��ط 

واللهم  واأق��رب��ائ��ه��م.  اأبنائهم  على  لهفتهم 

يف  واأعنهم  وامل�سعفني  املنقذين  خطى  �سدد 

جهودهم”

  االنباط – عمان 

ان توقيف 3 اأ�سخا�س  عي عام عَمّ ر مَدّ قَرّ

منطقة  يف  مبنى  ان��ه��ي��ار  ق�سية  ذم���ة  ع��ل��ى 

اللويبدة، وهم اأحد ورثة مالك البناء )وهو 

ابنه امل�سرف عليه(، ومتعهد ال�سيانة، وفني 

يانة، يف اأحد مراكز االإ�سالح والَتّاأهيل. ال�سّ

����ائ����ب ال����ع����ام ال���دك���ت���ور ح�����س��ن  وق������ال ال����َنّ

العبدالالت، م�ساء اليوم االأربعاء، اإّن املدعي 

الت�سبب  ج���رائ���م  ل��ل��م��ت��ه��م��ني  اأ���س��ن��د  ال���ع���ام 

ب��االإي��ذاء  4 م���رات والت�سبب  ب��ال��وف��اة م��ك��رر 

مكرر 7 مرات.

لذوي  �سي�ستمع  العام  املدعي  اأَنّ  واأ�ساف 

جلنة  بت�سكيل  و�سيقوم  وامل�سابني،  املتوفني 

ف��ن��ي��ة ل��ت��ح��دي��د ���س��ب��ب االن���ه���ي���ار وحت��دي��د 

زالت  وما  دقيق،  ب�سكل  ذلك  عن  امل�سوؤولني 

التحقيقات جارية حتى االآن.

���ائ���ب ال����ع����ام، ال���دك���ت���ور ح�سن  وق�����ال ال���َنّ

العبدالالت، ، اإن املدعي العام بداأ اال�ستماع 

ل�سهادة ال�سهود لتحديد امل�سوؤولية القانونية 

واجلزائية واأن الَتّحقيقات ما زالت جارية.

��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب���داأت ف��ور وق��وع  وك��ان��ت ال��ِنّ

احلادثة بجمع االأدلة من موقع احلادث

الملك يوجه إلى مواصلة بذل أقصى الجهود 
إلنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

رئيس هيئة األركان يتابع اختتام فعاليات تمرين 
األسد المتأهب 2022

االنباط – عمان 

وج���ه ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

اأم�������س االأرب�����ع�����اء، م���دي���ر االأم������ن ال��ع��ام 

بذل  ملوا�سلة  املعايطة،  عبيداهلل  اللواء 

حتت  املحا�سرين  الإنقاذ  اجلهود  اأق�سى 

منطقة  يف  مبنى  انهيار  جراء  االأنقا�س 

اأم�س اللويبدة 

و�سدد جاللته، خالل ات�سال هاتفي، 

ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ت���وف���ري ك���ل امل�����س��ت��ل��زم��ات 

امل��ت�����س��رري��ن ورع��اي��ت��ه��م طبيا،  مل�����س��اع��دة 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل��ه��د 

اأج����ل تقليل  م���ن  االإم���ك���ان���ي���ات  وت��ع��زي��ز 

اخل�سائر الناجمة عن انهيار املبنى

ك��م��ا وج����ه ج���الل���ة امل���ل���ك م��وؤ���س�����س��ات 

ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  اإىل  ك����اف����ة  ال�����دول�����ة 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ه�����ذا احل�������ادث امل���وؤ����س���ف 

مثمنا  االإنقاذ،  لفرق  امل�ساعدة  وتقدمي 

اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل ف��رق االأم��ن 

الطبية  وال��ك��وادر  امل��دين  وال��دف��اع  العام 

واجلهات ذات العالقة

تعازيه  خال�س  ع��ن  جاللته  واأع���رب 

مب���ن ت���وف���اه���م اهلل م���ن ���س��ك��ان امل��ب��ن��ى، 

العاجل ال�سفاء  للم�سابني  متمنيا 

  االنباط – عمان 

يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة،  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  تابع 

اأحمد احلنيطي، اأم�س االأربعاء، اختتام فعاليات مترين االأ�سد 

وال��ذي  املخ�س�سة،  التدريب  ميادين  اأح��د  يف   ،2022 املتاأهب 

�ساركت فيه قوات من 27 دولة �سقيقة و�سديقة، باالإ�سافة اإىل 

االأردن من خمتلف ال�سنوف الربية والبحرية واجلوية.

امل�ساعد  قدمه  اإيجاز  اإىل  احلنيطي  الركن  اللواء  وا�ستمع 

بني  ال�سديفات  عبداهلل  الركن  العميد  والتدريب  للعمليات 

فيه اأن الق�سد العام من مترين االأ�سد املتاأهب هو اإيجاد بيئة 

التخطيط  جم��ال  يف  امل�ساركة  ال��دول  بني  م�سرتكة  ع�سكرية 

اال�سرتاتيجي و�سناعة القرار الع�سكري امل�سرتك والتخطيط 

تتمكن  م�سرتكة  قتالية  عقيدة  وب��ن��اء  والتعبوي  العملياتي 

من خاللها القطاعات امل�سرتكة يف العمل يف بيئات عملياتية 

الهدف  لتحقيق  متناغم  م�سرتك  ع�سكري  بجهد  متنوعة 

امل�سرتك.

وهيئة  ال��ق��ادة  تدريب  التمرين  من  الهدف  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الركن على التخطيط والتنفيذ للعمليات امل�سرتكة، وتدريب 

القطاعات امل�ساركة على العمل يف بيئة عمليات ذات تهديدات 

ورف��ع  الهجينة(،  )احل���رب  تقليدية  وغ��ري  تقليدية  مركبة 

اجلاهزية والقدرة القتالية للقطاعات امل�سرتكة.

وق���ال ق��ائ��د ق���وة ال��واج��ب امل�����س��رتك، العميد ال��رك��ن جني 

املنا�سري: “جاء هذا التمرين لتحقيق الردع اال�سرتاتيجي ملن 

يحاول امل�سا�س باأمن الوطن وا�ستقراره، والعمل على ا�ستثمار 

اأه�����داف ال��ت��م��ري��ن يف جم���ال ت��ط��وي��ر ال���ق���درة ع��ل��ى مكافحة 

االإرهاب، واأمن احلدود الربية والبحرية، واالأمن ال�سيرباين، 

العمليات  بيئة  �سمن  والعمل  امل�سرية،  ال��ط��ائ��رات  ومقاومة 

واملعلومات«.

وا���س��ت��م��ل ال��ت��م��ري��ن ال���ذي ن��ف��ذت��ه ق���وات ب��ري��ة وج��وي��ة من 

خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��ع��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة، ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات اال���س��ت��ط��الع 

والتعامل مع العنا�سر االإرهابية من قبل جماعة اال�ستطالع 

ق�سف  وتنفيذ   ،)QRF( املختلطة  ال�سريع  التدخل  وق��وات 

م��دف��ع��ي م��ن ق��ب��ل راج��م��ات ال�����س��واري��خ )ال��ه��امي��رز( وكتائب 

املدفعية املتو�سطة 155 ملم ومدفعية امليدان 105 ملم، اإ�سافة 

طائرات  قبل  من  الربية  للقوات  اجل��وي  االإ�سناد  تقدمي  اإىل 

لقيام القطعات  املقاتلة، متهيداً  16 والطائرات العامودية   F
جميع  وا�ستخدام  االأر���س��ي��ة،  اأهدافها  مع  بالتعامل  امل�ساركة 

اأ���س��ك��ال ال��ن��ار امل��ت��وف��رة ل���دى ال��ق��وات االأر���س��ي��ة للتعامل مع 

االأهداف املخ�س�سة لها.

ويف نهاية التمرين الذي ح�سره، مدير التدريب والتمارين 

مليانو،  دي  �ستيفن  ال��ل��واء  االأم��ريك��ي��ة  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 

وال�سديقة،  ال�سقيقة  ال���دول  م��ن  امل�ساركة  ال��وف��ود  وروؤ���س��اء 

وعدد من كبار �سباط القوات امل�سلحة، وامللحقني الع�سكريني 

العالية  باملعنويات  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  اأ���س��اد  االأردن،  يف 

يف  امل�ساركون  اأظ��ه��ره��ا  التي  واالح��رتاف��ي��ة  املتميز  وامل�ستوى 

واالإ�سناد،  امل��ن��اورة  اأ�سلحة  ملختلف  امل�سرتكة  العمليات  تنفيذ 

والكفاءة العالية يف تن�سيق نريان االأ�سلحة امل�ستخدمة خالل 

املختلطة  ال��ن��ريان  تن�سيق  خلية  قبل  م��ن  التمرين  م��راح��ل 

جلميع الدول امل�ساركة بالتمرين.

 ويف �سياق مت�سل، نفذت جمموعة االإ�سناد الكيماوي متريناً 

احل��دود  ع��رب  م�سعة  م���واد  تهريب  مكافحة  عمليات  يحاكي 

االأردنية، من خالل عمليات الك�سف والنقل والتغليف للمواد 

معاجلة  ووح��دة  امللكية،  الطبية  اخلدمات  من  باإ�سناد  امل�سعة 

الذخائر العمياء واملتفجرات، ومب�ساركة القوات ال�سديقة من 

الواليات املتحدة االأمريكية واإيطاليا والنم�سا.

الملك والرئيس الفرنسي يعقدان لقاء في باريس

االنباط   – عمان 

ع���ق���د ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

وال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون 

يف ب��اري�����س، اأم�������س االأرب����ع����اء، ل��ق��اء ت��ن��اول 

ال���ع���الق���ات امل��ت��ي��ن��ة ال���ت���ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن 

ال�����س��دي��ق��ني، واآخ�����ر ال���ت���ط���ورات اإق��ل��ي��م��ي��ا 

ودوليا.

الفرن�سي،  والرئي�س  امللك  جاللة  واأك��د 

االإليزيه  ق�سر  الذي عقد يف  اللقاء  خالل 

عبداهلل  بن  احل�سني  االأمري  �سمو  بح�سور 

تو�سيع  على  احل��ر���س  العهد،  ويل  ال��ث��اين 

التعاون بني البلدين يف املجاالت ال�سيا�سية 

والدفاعية. واالقت�سادية 

واأع������رب ج��الل��ت��ه ع���ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دع��م 

تنفيذ  ل�����الأردن يف  ف��رن�����س��ا  ت��ق��دم��ه  ال����ذي 

التي  باجلهود  م�سيدا  التنموية،  الربامج 

العاملي  التحدي  تبذلها فرن�سا يف مواجهة 

الغذائي. لالأمن 

وبهذا ال�سدد، اأكد جاللة امللك ا�ستعداد 

االأوروب��ي  االأردن للتعاون مع دول االحت��اد 

ال����غ����ذائ����ي،  يف م����واج����ه����ة حت������دي االأم��������ن 

وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ت��داع��ي��ات��ه ع��ل��ى ال��ع��امل، 

اأطلقها  ال��ت��ي  “فارم”،  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن 

االحتاد االأوروبي لزيادة االإنتاج الزراعي.

وع��ل��ى ���س��ع��ي��د امل�����س��ت��ج��دات االإق��ل��ي��م��ي��ة 

ع��ل��ى موا�سلة  ال��ت��اأك��ي��د  وال��دول��ي��ة، ج���رى 

ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��اور ب���ني ال��ب��ل��دي��ن جت��اه 

خمتلف الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

جدد  الفل�سطينية،  للق�سية  وبالن�سبة 

حتقيق  �سرورة  على  التاأكيد  امللك  جاللة 

حل  اأ�سا�س  على  وال��ع��ادل  ال�سامل  ال�سالم 

ال���دول���ت���ني، ال�����ذي ي�����س��م��ن ق���ي���ام ال���دول���ة 

الفل�سطينية امل�ستقلة، على خطوط الرابع 

من حزيران عام 1967، وعا�سمتها القد�س 

فرن�سا  م��وق��ف  ج��الل��ت��ه  مثمنا  ال�����س��رق��ي��ة، 

واالحت������اد االأوروب��������ي ال���داع���م خل���ي���ار حل 

الدولتني.

و�����س����دد ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ل���ى �����س����رورة 

امل�ساريع  يف  الفل�سطينيني  م�ساركة  �سمان 

االإقليمية. االقت�سادية 

وح����������ذر ج����الل����ت����ه م������ن اال�����س����ت����م����رار 

اجلانب،  اأحادية  االإ�سرائيلية  ب��االإج��راءات 

ال���ت���ي ت���ق���و����س ف���ر����س حت��ق��ي��ق ال�������س���الم، 

وتعر�س املنطقة ملزيد من العنف.

واأعاد جاللة امللك التاأكيد على �سرورة 

التو�سل اإىل حل �سيا�سي لالأزمة ال�سورية، 

يحفظ وحدة �سوريا اأر�سا و�سعبا، وي�سمن 

ع������ودة ط���وع���ي���ة واآم����ن����ة ل���الج���ئ���ني، الف��ت��ا 

اإىل ����س���رورة احل���ف���اظ ع��ل��ى اأم����ن ال��ع��راق 

تهديد  اأي  املنطقة  لتجنيب  وا���س��ت��ق��راره 

وا�ستقرارها. الأمنها 

ع��ل��ى  االأو������س�����اع  اإىل  ال���ل���ق���اء  وت����ط����رق 

اأهمية  جاللته  بني  اإذ  اللبنانية،  ال�ساحة 

ا�ستقرار  لدعم  املبذولة  اجلهود  موا�سلة 

لبنان.

كما جرى بحث اجلهود املبذولة اإقليميا 

االإره��اب، وفق نهج  ودوليا يف احل��رب على 

�سمويل.

عن  الفرن�سي  الرئي�س  عرب  جهته،  من 

تقديره للدور الذي يقوم به االأردن بقيادة 

جاللة امللك يف ال�سعي نحو حتقيق ال�سالم 

يف امل��ن��ط��ق��ة وت��ع��زي��ز االأم�����ن واال���س��ت��ق��رار 

العامليني.

واأك����د ال��رئ��ي�����س م��اك��رون ح��ر���س ب��الده 

على توطيد عالقات ال�سداقة مع اململكة، 

وم��وا���س��ل��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق ال��وث��ي��ق مب���ا ي��خ��دم 

امل�سرتكة. م�ساحلهما 

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 

اأمين  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  ووزي��ر 

ال�����س��ف��دي، وم���دي���ر م��ك��ت��ب ج���الل���ة امل��ل��ك 

االأردين  وال�سفري  ح�سان،  جعفر  الدكتور 

يف فرن�سا مكرم القي�سي.

ول����دى و����س���ول ج��الل��ة امل���ل���ك، ت��راف��ق��ه 

االأمري  و�سمو  العبداهلل  رانيا  امللكة  جاللة 

احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد اإىل 

الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ك���ان  االإل��ي��زي��ه،  ق�سر 

اإمي����ان����وي����ل م����اك����رون وال�������س���ي���دة ع��ق��ي��ل��ت��ه 

بريجيت ماكرون يف مقدمة امل�ستقبلني.

اخلمي�س   15/ 9 / 2022
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االنباط – عمان 

التقى رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة، 

ور�سميَّة  �سعبيَّة  وفعاليَّات  وجهاء  الأربعاء،  اأم�س 

التي قام بها  الزيارة  البلقاء خالل  من حمافظة 

�صباح اليوم للمحافظة يرافقه فريق وزاري.

امللك  لتوجيهات جاللة  اإن��ف��اذاً  ال��زي��ارة  وتاأتي 

ي��ارات  ع��ب��داهلل ال��ث��اين، وا���ص��ت��ك��م��ااًل ل��رن��ام��ج ال��زِّ

�����س  احل���ك���وم���ي مل��ح��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة؛ ب���ه���دف ت��ل��مُّ

احتياجات املواطنني، والعمل على حت�صني الواقع 

املعي�صي واخلدمي والتَّنموي.

وقال رئي�س الوزراء: “ت�صرفنا ب�صحبة جاللة 

البلقاء  حمافظة  بزيارة  العهد  ويل  و�صمو  امللك 

مع  بااللتقاء  جاللته  واأم��رن��ا  امل��ا���ص��ي،  االأ���ص��ب��وع 

وج��ه��اء واأه�����ايل امل��ح��اف��ظ��ة ل��ال���ص��ت��م��اع اإىل اأب���رز 

ن�صتطيع  ما  �صويا  ولنقيم  واالحتياجات  املطالب 

يف  التنمية  تعزيز  يف  ت�صهم  مطالب  م��ن  تلبيته 

املحافظة” .

مبلغ  تخ�صي�س  ع��ن  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 

اأج��ل  م��ن  ال��ُك��رى  ال�صلط  لبلدية  دي��ن��ار  مليون 

���ة مل��دي��ن��ة ال�����ص��ل��ط، بعد  ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة ال���راث���يَّ

العاملي،  اث  ال���رُّ قائمة  على  واإدراج��ه��ا  اختيارها 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  مبلغ  تخ�صي�س  ع��ن  اأع��ل��ن  مثلما 

االأخ��رى؛ الإقامة  البلقاء  لدعم بلديات حمافظة 

م�صاريع اإنتاجية ت�صهم يف حت�صني الواقع املعي�صي 

لل�صكان .

��ة  ال��ع��امَّ االأ���ص��غ��ال  وزارة   ، ووج����ه اخل�����ص��اون��ة 

ي���ق ال���ب���دي���ل ل��ط��ري��ق  واالإ�����ص����ك����ان ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ط���رَّ

العار�صة - االأغوار، الذي يجري العمل على اإعادة 

ريق البديل من منطقة ُحمرة  تاأهيله؛ ليكون الطَّ

حن اإىل دير عال بقيمة 1.5 مليون دينار. ال�صَّ

��خ��ذت ال��ع��دي��د من  ول��ف��ت اإىل اأن احل��ك��وم��ة اتَّ

االإجراءات لتحفيز اال�صتثمار يف املدينة ال�صناعية 

على  االأرا�����ص����ي  اأ���ص��ع��ار  تخفي�س  ع���ر  ب��ال�����ص��ل��ط 

ا�صتثمارات  ه��ن��اك  اأن  م��وؤك��دا  فيها،  امل�صتثمرين 

ر نوافذ  ُملَتَزم بها ت�صل اإىل 21 مليون دينار، توفِّ

فر�صة. ر ب� 590  ت�صغيليَّة ُتقدَّ

ة للبحث  كما وجه رئي�س الوزراء، وزارة ال�صحَّ

اإمكانيَّة  ل��درا���ص��ة  امللكيَّة  الطبيَّة  اخل��دم��ات  م��ع 

اإىل  القدمي  احلكومي  لط  ال�صَّ م�صت�صفى  حتويل 

املالية  املخ�ص�صات  وت��وف��ر  ع�صكري  م�صت�صفى 

الالزمة خالل عامني.

اللقاء  خ��الل  حديثه  ال���وزراء،  رئي�س  وا�صتهل 

م  بالرحَّ البلقاء،  الذي جرى يف مبنى حمافظة 

ال��ذي وقع  اء احل���ادث االأل��ي��م  على املفقودين ج���رَّ

��ف��اء  ب��ال�����صِّ وال���دع���اء  اأم�������س،  ��وي��ب��دة  ال��لُّ يف منطقة 

املدين  فاع  الدِّ بكوادر  م�صيدا  للم�صابني،  العاجل 

ة الذين يبذلون جهوداً م�صنية  واالأجهزة املخت�صَّ

واالإخ��الء منذ حلظة  االإنقاذ  ويوا�صلون عمليَّات 

وقوع احلادث وحتى االآن”.

واالع��ت��زاز مبا  الفخر  ع��ن  واأع���رب اخل�صاونة 

من  و�صيِّداتها  برجالها  البلقاء  حمافظة  مته  قدَّ

اإجن��ازات كبرة يف م�صرة الوطن العزيز، موؤكدا 

جاهدين  و�صن�صعى  ع��زي��زة،  البلقاء  حمافظة  اأن 

املتاحة  اأبنائها يف �صوء االإمكانات  لتلبية مطالب 

امللكيَّة  للتوجيهات  تنفيذاً  تنمويَّة؛  �صياقات  ويف 

ال�سامية.

يخ  ال�صِّ الوطن  فقيد  روح  على  م  “نرحَّ وق��ال 

��ب��ة،  م�����روان احل���م���ود، ون�����ص��ت��ذك��ر ���ص��ج��اي��اه ال��ط��يِّ

ال��وط��ن  ح���بِّ  يف  للجميع  ن��را���ص��اً  اإرث����ه  و�صيبقى 

العام  الح  ال�صَّ وتقدمي  ة،  الفذَّ الها�صميَّة  وقيادته 

على اخلا�س” .

و�صدد رئي�س الوزراء على اأن توجيهات جاللة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين و���ص��م��ّو ويلِّ العهد االأم��ر 

احل�����ص��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

االأف�������ص���ل ل��ل��م��واط��ن��ني يف ك����لِّ امل����ج����االت، ون��ح��ن 

امية. ملتزمون بتنفيذ هذه التَّوجيهات ال�صَّ

وقال “ كلِّي اميان باأننا مقبلون على االأف�صل، 

ونحن نت�صرف مب�صوؤولية بعيداً عن ال�صعبويَّات، 

وب��ال��ق��ي��ام ب��ك��لِّ م��ا ه��و م��ط��ل��وب يف اإط����ار ال��واج��ب 

وامل�صوؤوليَّة”.

واأكد رئي�س الوزراء، اأننا ندخل املئويَّة الثَّانية 

ولة االأردنيَّة بكلِّ ثقة، ومب�صروع حداثي �صامل  للدَّ

منهجيَّة  على  مبني  واإداري،  واقت�صادي  �صيا�صي 

علميَّة، يرعاه جاللة امللك عبداهلل الثَّاين، والبناء 

ق من اإجنازات عظيمة خالل املئويَّة  على ما حتقَّ

ولة. االأوىل من ُعمر الدَّ

ب��ال��ت��ع��اون  اأجن������زت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

م���ع جم��ل�����س االأم������ة ب�����ص��ق��ي��ه ال���ن���واب واالأع����ي����ان، 

والتعديالت  واالأح����زاب  االنتخاب  ق��ان��وين  اإق���رار 

�صيدعمان  ال��ل��ذي��ن  بهما  امل��رت��ب��ط��ة  ال��د���ص��ت��وري��ة 

والتي  املقبلة،  لل�صنوات  ال�صيا�صية  احلياة  م�صرة 

توفر املرونة الالزمة لت�صكيل حكومة برملانية من 

اللحظة  يف  حزبية  ائتالفات  اأو  اأغلبية  ذي  ح��زب 

التي يراها جاللة امللك منا�صبة.

ال��ت��ح��دي��ث  روؤي�����ة  اأن  اإىل  اخل�����ص��اون��ة  واأ����ص���ار 

اأ���ص��ا���ص��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي، ا���ص��ت��ن��دت اإىل م��رت��ك��زات 

خالل  اأردين  مليون  لنحو  ت�صغيل  فر�س  الإيجاد 

القطاع  اأ�صا�صي يف  ب�صكل  املقبلة،  الع�صر  ال�صنوات 

5ر5  بن�صبة  اقت�صادي  من��و  حتقيق  م��ع  اخل��ا���س 

باملئة، وا�صتقطاب ا�صتثمارات اأجنبية بقيمة 5ر1 

مليار دينار، و5ر2 مليار دينار ا�صتثمارات حملية 

وتنمية القائم منها .

اال�صتثمارية  البيئة  ق��ان��ون  م�صروع  اأن  واأك���د 

الذي اأقره جمل�س االأعيان اأم�س يت�صمن اعفاءات 

من �صريبة الدخل بن�صب اأقلها 30 باملئة وت�صل 

اإىل 100 باملئة واعفاءات �صريبية لال�صتثمارات 

التي توفر نحو 250 فر�صة عمل.

اأن احلكومة عملت على  اإىل  ولفت اخل�صاونة 

ا�صتثمارية من �صمنها  التعرث عن م�صاريع  اإزال��ة 

م�صروع اأبراج الدوار ال�صاد�س، موؤكدا اأن ا�صتثمار 

اأمانة عمان بامل�صروع مل يكن على قاعدة اجلدوى 

بامل�صاريع  امل��وث��وق��ي��ة  اإع����ادة  واإمن����ا  االق��ت�����ص��ادي��ة، 

اال�صتثمارية.

واأ����ص���ار اإىل االه��ت��م��ام م���ن ���ص��ن��ادي��ق ���ص��ي��ادي��ة 

مهمة  حتتية  بنى  مب�صاريع  لال�صتثمار  �صقيقة 

العقبة  يربط  ال��ذي  احلديد  �صكة  م�صروع  ومنها 

باملا�صون .

واأكد رئي�س الوزراء، اأننا اليوم ب�صدد ا�صتكمال 

يوفر  ال��ذي  للمياه  الوطني  الناقل  م�صروع  طرح 

كميات كافية من مياه ال�صرب.

ب�صكل خا�س  ت��اأت��ي  ا���ص��ت��ث��م��ارات  ل��دي��ن��ا  وق����ال 

جامعة  مثل  عربية  �صيادية  �صناديق  من  للعقبة 

فيها  مب��ا  �صياحية  مب�صاريع  واه��ت��م��ام��ات  طبية، 

م�صاريع يف حمافظة البلقاء .

ي�صتطيع  ال  العام  القطاع  اأن  اخل�صاونة  واأك��د 

املوؤ�ص�صات  يف  �صنويا  األفا   15 من  اأك��رث  ا�صتيعاب 

ومتكني  ت�صجيع  يتطلب  م��ا  والع�صكرية  املدنية 

القطاع اخلا�س .

واأ����ص���اد رئ��ي�����س ال�����وزراء، ب��ال��دور ال���ذي ق���ام به 

حتقيق  يف  ���ص��اه��م  ال����ذي  االأردين  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 

املئويَّة  خالل  االأردنيَّة  ولة  للدَّ التنمويَّة  النَّه�صة 

ولة االأردنيَّة. االأوىل من ُعمر الدَّ

يف  املفا�صل  بع�س  اأ�صاب  الوهن  لكن  واأ���ص��اف 

اأداء اخلدمات  على  �صلباً  ��ر  اأثَّ ب�صكل  العام  القطاع 

م لهم  ونوعيَّتها، واملواطنون ي�صتحّقون منَّا اأن نقدِّ

اخلدمات الُف�صلى، وهذا ما ن�صعى اإليه من خالل 

خارطة طريق حتديث القطاع العام.

ط��ري��ق  خ����ارط����ة  اأن  اإىل  اخل�������ص���اون���ة  ول���ف���ت 

حتديث القطاع العام واكبتها ثماين اأوراق بحثيَّة 

تباعاً  �صنن�صرها  �صابقاً،  عنها  ُنعِلن  مل  تف�صيليَّة 

اخلارطة،  بهذه  اخلا�س  االإل��ك��روين  املوقع  عر 

لي�صتطيع كلُّ مهتّم الو�صول اإليها.

من  الثانية  املئوية  اىل  ندخل  اأننا  اإىل  واأ���ص��ار 

عمر الدولة االأردنية بكل فخر مبا جرى اإجنازه 

باملبادىء  مت�صكنا  ب�صبب  اأثمانا  دفعنا  اأن��ن��ا  رغ��م 

ويف  القومية  الق�صايا  جت��اه  امل��رك��زي��ة  االأ�صا�صية 

مقدمتها الق�صية الفل�صطينية .

والو�صاية  الرعاية  على  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 

التي ينه�س بها جاللة امللك عبداهلل الثاين بكل 

املقد�صات  حماية  يف  واق��ت��دار  واأم��ان��ة  م�صوؤولية 

لكل  والت�صدي  القد�س  يف  وامل�صيحية  االإ�صالمية 

التي ت�صتهدف  االأح��ادي��ة  امل��ح��اوالت واالج����راءات 

ت��غ��ي��ر ال��و���ص��ع ال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ان��وين ال��ق��ائ��م يف 

القد�س ال�صريف وهوية وطابع املدينة املقد�صة .

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امللك  اأك���د وق���وف االأردن  ك��م��ا 

حقوقهم  لنيل  الفل�صطينيني  االأ�صقاء  جانب  اإىل 

امل�صروعة ويف مقدمتها اإقامة الدولة الفل�صطينية 

على  وال��ن��اج��زة  الكاملة  ال�����ص��ي��ادة  وذات  امل�صتقلة 

خ���ط���وط ال����راب����ع م����ن ح����زي����ران ل���ع���ام 1967 

وعا�صمتها القد�س ال�صرقية .

وخ����الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ر���س خ��الل��ه وج��ه��اء 

واأهايل حمافظة البلقاء اأبرز مطالب واحتياجات 

املحافظة، اأعلن نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة 

املحلية توفيق كري�صان، عن دعم بلديات املحافظة 

دي��ن��ار، وال���وزارة ب�صدد  9 مببلغ مليون  وع��دده��ا 

دعمها مببلغ 3 ماليني دينار اأخرى، الفتا اإىل اأنه 

اليوم �صيجري  الوزراء  وتنفيذا لتوجيهات رئي�س 

ال�صلط،  اإعمار  ملوؤ�ص�صة  دينار  مليون  مبلغ  �صرف 

بعد اأن جرى دفع ن�صف مليون دينار اأخرى لدعم 

اختيار ال�صلط على قائمة الراث العاملي.

فاتورة  تكلفة  ارتفاع  اأن��ه ويف �صوء  اإىل  واأ���ص��ار 

ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ات ال��ت��ي ت�����ص��ل اإىل نحو 

دعم البلديات  �صيجري  موازنتها،  من  باملئة   20
لالعتماد على الطاقة ال�صم�صية.

ال��رداي��دة،  معاوية  الدكتور  البيئة  وزي��ر  واأك��د 

ال�����وزارة للبحث ع��ن مكان  م��ن ج��ه��ت��ه، ا���ص��ت��ع��داد 

بديل مل�صلخ ال�صلط احلايل ليجري نقله اإىل خارج 

املدينة بعيدا عن التجمعات ال�صكنية.

ولفت وزير الزراعة املهند�س خالد احلنيفات، 

اإىل اأنه �صيجري خالل االأ�صبوعني املقبلني اإن�صاء 

م�صنعني للت�صنيع الغذائي يف االأغوار اجلنوبية، 

واأك�����د اأن ال������وزارة ���ص��ت��ق��دم اع���ف���اءات ك��ام��ل��ة الأي 

املدينة  يف  الغذائي  الت�صنيع  جم��ال  يف  م�صتثمر 

ال�صناعية بال�صلط.

املفلح،  اأمي��ن  االجتماعية  التنمية  وزي��ر  واأك��د 

ا���ص��ت��ع��داد ال�����وزارة ل��دع��م اجل��م��ع��ي��ات اخل��ري��ة يف 

العمل  جمال  يف  بدورها  لتقوم  البلقاء  حمافظة 

الفئات  التطوعي واالجتماعي، ف�صال عن رعاية 

االأكرث حاجة من االيتام وامل�صنني وذوي االإعاقة.

الهواري،  فرا�س  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  واأك��د 

اأ�صبح قادرا  ال�صلط اجلديد  اأن م�صت�صفى  بدوره، 

على العمل بن�صبة 100 باملئة، الفتا اإىل اأنه جرى 

االأم��ر  وج��ام��ع��ي  تعليمي  م�صت�صفى  اإىل  حتويله 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رف��د  يف  اأ���ص��ه��م  ال���ذي 

للم�صت�صفى ب� 20 عيادة اخت�صا�س.

م�صت�صفى  بتو�صعة  االأه����ايل  مطالب  وب�����ص��اأن 

االأم����رة امي���ان مبنطقة م��ع��دي، اأ���ص��ار ال��ه��واري 

اأن املخ�ص�صات موجودة، واأن الوزارة بانتظار  اإىل 

ف��ح�����س ال���رب���ة م���ن اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

للمبا�صرة بتنفيذ التو�صعة.

واأك�����د وزي����ر ال�����ص��ب��اب حم��م��د ال��ن��اب��ل�����ص��ي، اأن���ه 

جممع  حتويل  �صيجري  �صامية  ملكية  ومب��ب��ادرة 

مدينة  اإىل  ال�صلط  يف  الريا�صي  ح�صني  االأم���ر 

ريا�صية متكاملة.

واأعلن وزير الطاقة والرثوة املعدنية الدكتور 

�صالح خراب�صة، عن اإن�صاء حمطة لتوليد الطاقة 

ال�صم�صية تخدم منطقة االأغوار .

اأنه  الفايز،  نايف  ال�صياحة واالآث��ار  واأك��د وزير 

ال�صلط  ج���رى و���ص��ع خ��ط��ة للعمل داخ���ل م��دي��ن��ة 

والبدء  العاملي  ال��راث  قائمة  على  اختيارها  بعد 

بتنفيذ االأولويات.

املحيطة  املنطقة  لتطوير  برنامج  اإىل  ولفت 

باملغط�س واإطالة مدة اإقامة ال�صائح فيها وربطها 

تعزيز  �صيجري  اأنه  موؤكدا  امليت،  البحر  مبنطقة 

منتج متكامل لل�صياحة اال�صت�صفائية.

واأ�صار وزير االأ�صغال العامة واالإ�صكان املهند�س 

اأن نزول �صافوط  اإىل  يحيى الك�صبي، من جهته، 

تداخالت  م��ن  العديد  فيها  حيوية  منطقة  يعد 

اإىل  الفتا  احل����وادث،  م��ن  الكثر  وي�صهد  ال�صر، 

 10 اإىل   8 ب��ني  بتكلفة  ال��ط��ري��ق  ت��اأه��ي��ل  اإع�����ادة 

ماليني دينار.

وك���ان حم��اف��ظ ال��ب��ل��ق��اء، ال��دك��ت��ور ف��را���س اأب��و 

جاللة  بها  قام  التي  املثمرة  الزيارة  ثمن  قاعود، 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اإىل امل��ح��اف��ظ��ة االأ���ص��ب��وع 

املا�صي، الفتا اإىل اأن زيارة رئي�س الوزراء والفريق 

امللكية  للتوجيهات  ترجمة  ت��اأت��ي  ال��ي��وم  ال���وزاري 

ال�����ص��ام��ي��ة ب���االط���الع م��ي��دان��ي��ا ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات 

املواطنني.

وانطالقا من  البلقاء  اأن حمافظة  اإىل  واأ�صار 

علمي  موؤمتر  تنظيم  على  تعمل  التنموي  دوره��ا 

املحافظة  يف  اال�صتثمارية  الفر�س  على  للوقوف 

ون�صر اأوراق علمية يف جمالت عاملية.

اللقاء  هذا  مداخالتهم،  يف  املتحدثون،  وثمن 

الذي ياأتي تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل 

ال���ث���اين خ���الل زي���ارت���ه ال�����ص��ام��ي��ة اإىل امل��ح��اف��ظ��ة 

اح��ت��ي��اج��ات  اإىل  ل��ال���ص��ت��م��اع  امل���ا����ص���ي  االأ����ص���ب���وع 

ومطالب اأبناء املحافظة ب�صكل تف�صيلي.

التي  التحديات  م��ن  ع���ددا  املتحدثون  وط���رح 

ت���واج���ه م�����ص��رة ال��ت��ن��م��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة ����ص���واء يف 

اال�صتثمارية  اأو  ال�صياحية  اأو  الزراعية  القطاعات 

اأو البنى التحتية.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي، ط��ال��ب 

تواجه  التي  للتحديات  حلول  باإيجاد  متحدثون 

االأردن  وادي  م���ن  اال���ص��ت��ف��ادة  واأه��م��ي��ة  ال��ق��ط��اع 

ومميزاته الزراعية، ووقف التو�صع العمراين على 

متكني  اإىل  اإ�صافة  فيه  الزراعية  الرقعة  ح�صاب 

املزارعني وتخفيف التكاليف عليهم ودعمهم.

اأما فيما يتعلق باال�صتثمار، فطالبوا ب�صرورة 

توجيه املزيد من اال�صتثمارات اإىل املحافظة، وحل 

م�صكلة م�صنع رب البندورة والع�صائر، اإ�صافة اإىل 

اإيجاد حلول للم�صكالت البيئية.

الرئي�صي  الطريق  تو�صعة  ب�صرورة  وطالبوا 

ال�����ص��ل��ط/ حمافظة  مل��دي��ن��ة  م��دخ��ال  ي�صكل  ال���ذي 

البلقاء، وحل م�صاكل االعتداءات الفردية من قبل 

فئة قليلة املتمثلة باإقامة اأك�صاك على حرم ال�صارع 

ما ي�صكل خطرا على ال�صالمة املرورية.

ال��الزم  التمويل  اإي��ج��اد  ب�����ص��رورة  طالبوا  كما 

وطرح  ال�صتني  �صارع  من  الثالثة  باملرحلة  للبدء 

�صرورة  اإىل  اإ�صافة  ممكن،  وق��ت  ب��اأق��رب  العطاء 

مناطق  خمتلف  يف  الطرق  �صبكة  وتاأهيل  �صيانة 

املحافظة.

ودع����ا امل��ت��ح��دث��ون اإىل ت��و���ص��ي��ع ال�����ص��الح��ي��ات 

املمنوحة للبلديات وجمل�س املحافظة حتى تتمكن 

مطالبني  وج��ه،  اأكمل  على  بواجباتها  القيام  من 

ب��زي��ادة وحت�����ص��ني ك��ف��اءة ال��ت��زوي��د امل��ائ��ي ملختلف 

�صبكات  حت�صني  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ح��اف��ظ��ة،  م��ن��اط��ق 

�صحي  �صرف  بتنفيذ  واالإ�صراع  ال�صحي  ال�صرف 

اإ�صكان املغاريب.

ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  بتعزيز  وط��ال��ب��وا 

اأع���داد ال��ك��وادر الطبية  املقدمة م��ن خ��الل زي���ادة 

امل�صت�صفيات  خمتلف  يف  وال��ف��ن��ي��ة  والتمري�صية 

االأجهزة  مبختلف  ورفدها  املحافظة،  يف  واملراكز 

الطبية املتخ�ص�صة، اإ�صافة اإىل حتويل م�صت�صفى 

ال�صلط القدمي اإىل م�صت�صفى ع�صكري.

اأهمية  اإىل  ويف قطاع التعليم، لفت متحدثون 

جديدة،  مدار�س  لبناء  اأرا���س  وتخ�صي�س  ايجاد 

ق�صاء  يف  الع�صكرية  للثقافة  مدر�صة  وا�صتحداث 

العار�صة.

متكاملة  ريا�صية  مدينة  باإن�صاء  طالبوا  كما 

وم�����راك�����ز ل���ل���ت���دري���ب امل���ه���ن���ي وق�����اع�����ات م��ت��ع��ددة 

االأغرا�س.

وال��ف��ق��ر،  ال��ب��ط��ال��ه  م�صكلتي  ح���ول  وحت���دث���وا 

مطالبني بدعم امل�صاريع االإنتاجية بال�صراكة بني 

القطاعني العام واخلا�س، ودعم املبادرات ال�صبابية 

يف �صياق التمكني االقت�صادي للمراأة وال�صباب.

رئيس الوزراء يزور محافظة البلقاء ويلتقي وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية

توقيع 5 اتفاقيات إلنشاء مشاريع إنتاجية بقطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي بالبادية الشمالية

العيسوي يرعى إطالق المبادرة الملكية لتفعيل دور القطاع التعاوني التنموي
االنباط – عمان 

يو�صف  الها�صمي  امللكي  الديوان  رئي�س  رعى 

تنفيذ  متابعة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��ي�����ص��وي،  ح�صن 

م���ب���ادرات ج��الل��ة امل��ل��ك، اأم�����س االأرب���ع���اء، حفل 

اإط�����الق امل���ب���ادرة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ف��ع��ي��ل دور ال��ق��ط��اع 

التعاوين يف العملية التنموية.

التي  امل��ب��ادرة،  من  االأوىل  املرحلة  ومبوجب 

مبحافظة  ال�صمالية  البادية  منطقة  ت�صتهدف 

اإن��ت��اج��ي��ة يف  5 م�����ص��اري��ع  اإق���ام���ة  امل���ف���رق، �صيتم 

ق���ط���اع���ات ال����زراع����ة وال��ت�����ص��ن��ي��ع ال����زراع����ي، مت 

اقت�صادية،  ج��دوى  درا�صات  على  بناء  حتديدها 

والتناف�صية  الن�صبية  امل��ي��زات  معاير  وم��راع��اة 

االحتياجات  م��ع  ين�صجم  ومب��ا  امل�صاريع،  لهذه 

وامليزات الن�صبية ملنطقة البادية ال�صمالية.

وتهدف املبادرة، التي تعد االأوىل جلهة تفعيل 

من  التنموية  العملية  يف  التعاوين  القطاع  دور 

خالل اإقامة وتنفيذ م�صاريع اإنتاجية للجمعيات 

يف  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ت��ع��اون��ي��ة، 

معي�صة  م�صتوى  وحت�صني  املحلية  املجتمعات 

باأهمية  والتوعية  عمل  ف��ر���س  وت��وف��ر  االأ���ص��ر 

ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره  ال���ت���ع���اوين  ال��ع��م��ل 

العمل  تنفيذ  �صالمة  يف  ُي�صهم  ومب��ا  التنموية، 

امل�����ص��اري��ع وتعظيم االأث���ر  ال��ت��ع��اوين وا���ص��ت��دام��ة 

االقت�صادي واالجتماعي.

و����ص���ه���د ح���ف���ل االإط����������الق، ال������ذي ج�����رى يف 

اتفاقيات   5 توقيع  الها�صمي،  امللكي  ال��دي��وان 

4 منها بني ال�صندوق  املبادرة،  لتنفيذ م�صاريع 

جمعيات  و4  االأردنية  البادية  لتنمية  الها�صمي 

ت���ع���اون���ي���ة، وق���ع���ت���ه���ا ع����ن ال�������ص���ن���دوق رئ��ي�����ص��ة 

علي،  بنت  ب�صمة  االأم���رة  �صمو  اأمنائه  جمل�س 

رئي�س  التعاونية  ال��ب��ادي��ة  اأي����ادي  جمعية  وع��ن 

جمعية  وع��ن  ال�صرفات،  عيادة  االإداري���ة  الهيئة 

التعاونية،  اخل��ال��دي��ة  الع�صكريني  املتقاعدين 

وعن  اخل��ال��دي  غ�صاب  االإداري����ة  الهيئة  رئي�س 

الهيئة  رئي�س  التعاونية  اخلر  عناقيد  جمعية 

اأم  ق�صاء  وع��ن جمعية  امل�صاعيد  ن��زال  االإداري���ة 

الهيئة  رئي�س  الع�صكريني  للمتقاعدين  اجلمال 

االإدارية مروح العظامات، فيما وقعت االتفاقية 

اخلام�صة بني موؤ�ص�صة نهر االأردن وجمعية عبق 

عام  مدير  وقعتها  حيث  التعاونية،  ال�صحراء 

رئي�س  اجلمعية  وع��ن  الري�صي  اإن��ع��ام  املوؤ�ص�صة 

هيئة االإدارية عبداملهدي ال�صرحان.

 30 تنفيذها،  �صيتم  ال��ت��ي  امل�صاريع  وت��وف��ر 

فر�صة عمل جديدة، اإ�صافة اإىل حتقيق م�صدر 

دخل الأ�صر اأع�صاء اجلمعيات التعاونية، البالغة 

االأ�صر  م��ن  اأ���ص��ر   5 اإىل  اإ���ص��اف��ة  اأ���ص��رة،   290
املحتاجة يف املجتمع املحلي.

وت�������ص���م���ل امل���������ص����اري����ع، م���������ص����روع����ا زراع����ي����ا 

ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة وال���زراع���ة 

ذات  املحا�صيل  لزراعة  )هايدروبونيك(  املائية 

املتقاعدين  جلمعية  العالية  امل�صافة  القيمة 

وم�����ص��روع��ا  ال��ت��ع��اون��ي��ة،  اخل��ال��دي��ة  الع�صكريني 

ل��ت�����ص��ن��ي��ع ال���ب���ن���دورة امل��ج��ف��ف��ة جل��م��ع��ي��ة اأي����ادي 

االأع��الف  لزراعة  وم�صروعا  التعاونية،  البادية 

اجلمال  اأم  ق�صاء  جلمعية  العجز  وحما�صيل 

وم�صروعا  الع�صكريني،  للمتقاعدين  التعاونية 

العوا�صي  وم��ن��ت��ج��ات  االأل���ب���ان  م�صتقات  الإن��ت��اج 

وم�صروعا  التعاونية،  ال�صحراء  عبق  جلمعية 

عناقيد  جلمعية  الع�صل  واإن��ت��اج  النحل  لربية 

اخلر التعاونية.

“اإنه ترجمة  العي�صوي، خالل احلفل،  وقال 

م�صاريع  بتنفيذ  ال�صامية  امللكية  للتوجيهات 

ال��ع��م��ل الأب��ن��اء  ف��ر���س  ت��وف��ر  اإن��ت��اج��ي��ة ت�صغيلية 

وبنات املجتمعات املحلية، خا�صة مناطق البادية 

املجتمع  موؤ�ص�صات  ومتكني  الفقرة،  واملناطق 

االأوىل،  املرحلة  ب��اإط��الق  اليوم  نحتفي  امل��دين، 

التعاوين  القطاع  دور  لتفعيل  امللكية  للمبادرة 

ال�صمالية  البادية  مبنطقة  التنموية  بالعملية 

ب��ال�����ص��راك��ة م���ع امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة االأردن���ي���ة 

االأردن��ي��ة  البادية  لتنمية  الها�صمي  وال�صندوق 

تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  واإدارة  االأردن  ن��ه��ر  وم��وؤ���ص�����ص��ة 

التن�صيق  مهمة  �صتتوىل  التي  امللكية،  امل��ب��ادرات 

واالإ�صراف على تنفيذ م�صاريع املبادرة”.

على  ت��رك��ز  امللكية  التوجيهات  اإن  واأ����ص���اف، 

العملية  يف  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  دور  تفعيل 

منها  واملتميزة  الن�صيطة  خ�صو�صا  التنموية، 

ومت��ك��ي��ن��ه��ا م����ن ت��ن��ف��ي��ذ امل�������ص���اري���ع االإن���ت���اج���ي���ة 

وال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا رك���ي���زة اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 

يف  ف��اع��ال  و�صريكا  امل�صتدامة  التنمية  م�صرة 

العمل التنموي، وكذلك م�صاعدتها على تنفيذ 

ت�����ص��ه��م يف تنمية  ال��ت��ي  االأن�����ص��ط��ة وامل�������ص���اري���ع، 

املعي�صية  الظروف  املحلية وحت�صني  جمتمعاتها 

لالأ�صر يف هذه املجتمعات.

واأكد اأن اختيار اجلمعيات التعاونية امل�صتفيدة 

التي  واالأ�ص�س  املعاير  من  منظومة  وف��ق  ج��اء 

تاأخذ  حيث  والعدالة،  ال�صفافية  حتقيق  تراعي 

املبادرة باالعتبار بناء قدرات اجلمعيات وتفعيل 

توفر  خ��الل  م��ن  التنموية  العملية  يف  دوره���ا 

ف��ر���س ال��ع��م��ل وحت�����ص��ني م�����ص��ت��وى امل��ع��ي�����ص��ة يف 

يف  خراتها  من  واال�صتفادة  املحلية  املجتمعات 

اإدارة امل�صاريع االإنتاجية املدرة للدخل.

ي�صع  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  وب��ني 

امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  اأولوياته  مقدمة  يف 

يلبي  ومبا  واالجتماعية،  االقت�صادية  باأبعادها 

م�صتوى  وحت�صني  املواطن  وطموحات  تطلعات 

م�صاركة  لتعزيز  املنا�صبة  البيئة  وتهيئة  حياته 

يف  تنموية  نقلة  اإح���داث  يف  امل�صتهدفة،  الفئات 

مناطقها، من خالل متكينها وحتفيز طاقاتها 

للنهو�س بواقعها االجتماعي واالقت�صادي.

ف��ر���س  ت��ع��زي��ز  اأن  اإىل  ال��ع��ي�����ص��وي  واأ�����ص����ار 

ال��ت�����ص��غ��ي��ل، م���ن خ����الل دع����م اإق����ام����ة امل�����ص��اري��ع 

النجاح  �صبل  وتوفر  للدخل  وامل��درة  االإنتاجية 

واال�صتدامة لها، ي�صهم يف التخفيف من م�صكلة 

دور يف  لها  امل�صاريع  كون هذه  والبطالة،  الفقر 

التمكني االقت�صادي وتعزيز م�صتوى االإنتاجية 

وحت�صني م�صتوى املعي�صة ما ينعك�س اإيجابا على 

تنمية املجتمعات املحلية.

ت�صكل  باتت  امللكية،  امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  ولفت 

امل��ت��ك��ام��ل،  ال��ت��ن��م��وي  ال��ع��م��ل  من��وذج��ا ملهما يف 

وت���الم�������س اح���ت���ي���اج���ات امل���واط���ن���ني م���ن خ��الل 

التي يتم تنفيذها وفق خطط �صاملة،  امل�صاريع 

بالتعاون مع اجلهات تعتمد على ذاتها اقت�صاديا 

وتنمويا.

امل�صاريع  ه��ذه  ت�صهم  اأن  اأمله يف  واأع��رب عن 

االإن���ت���اج���ي���ة، ال��ت��ي خ�����ص��ع��ت ل���درا����ص���ات ج���دوى 

اقت�صادية م�صبقة يف قطاعات الزراعة والت�صنيع 

ال����زراع����ي، ال��ت��ي ���ص��ي��ت��م امل��ب��ا���ص��رة ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 

الفقر  من  التخفيف  يف  امللكية،  امل��ب��ادرات  �صياق 

املحلية يف منطقة  املجتمعات  وتنمية  والبطالة 

�صيتم  حيث  اأوىل،  كمرحلة  ال�صمالية،  البادية 

املبادرة، بعد جناحها، يف  التو�صع يف تنفيذ هذه 

بقية مناطق البادية االأردنية.

بنت  ب�صمة  االأم��ر  �صمو  اأعربت  من جهتها، 

الها�صمي  ال�صندوق  اأمناء  جمل�س  رئي�س  علي، 

لتنمية البادية االأردنية، عن اأملها يف اأن حتقق 

امل��ل��ك��ي الها�صمي،  ال���دي���وان  ال�����ص��راك��ة ب��ني  ه���ذه 

مم��ث��ال ب����امل����ب����ادرات امل��ل��ك��ي��ة، وب����ني ال�����ص��ن��دوق 

والقطاع التعاوين، روؤى وتطلعات جاللة امللك 

ال�صاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ث��اين يف حت��ق��ي��ق  ع��ب��داهلل 

ه��ذه  واإدارة  ت��ن��ف��ي��ذ  خ����الل  م���ن  وامل�������ص���ت���دام���ة 

ومبا  الف�صلى  العاملية  املمار�صات  وفق  امل�صاريع 

يحقق اال�صتدامة من خالل اال�صتغالل االأمثل 

للموارد الطبيعية واأهمها املياه.

التي  امل��ب��ادرة  م�صاريع  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ص���ارت 

���ص��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ن خ���الل ال�����ص��ن��دوق، ال��ت��ي 

متثلت مب�صروع الزراعة املائية وا�صتخدام املياه 

وم�صروع  العلفية  ال���ذرة  زراع���ة  يف  امل�صت�صلحة 

من  النحل،  تربية  وم�صروع  البندورة،  جتفيف 

املياه وا�صتخدام  حيث ميزتها يف املحافظة على 

من  واال���ص��ت��ف��ادة  للمياه  تقليدية  غ��ر  م�����ص��ادر 

وك��ذل��ك  ال��ب��ن��دورة،  جتفيف  يف  ال�صم�س  اأ���ص��ع��ة 

اأهمية م�صروع تربية النحل.

تنفيذ  متابعة  على  احلر�س  �صموها  واأك���دت 

من  امل�صتفيدة  اجلمعيات  وزي���ارة  امل�صاريع  ه��ذه 

ت��ق��دم �صر  امللكية واالط���الع على  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

العمل يف هذه امل�صاريع والعمل معا ل�صمان جناح 

هذه امل�صاريع وا�صتدامتها بالو�صول اىل منتجات 

من  غرها  ع��ن  متيزها  ومقايي�س  مبوا�صفات 

املنتجات  بهذه  خا�صه  جتارية  بعالمة  املنتجات 

فتح  اأو  املتاحة  االأ�صواق  و�صمان اجلودة وح�صب 

اأ�صواق جديدة �صواء يف االأردن او خارج البالد.

�صرحا  �صموها  قدمت  كلمتها،  م�صتهل  ويف 

ح����ول ال�����ص��ن��دوق ال��ه��ا���ص��م��ي ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ادي��ة 

االأردن����ي����ة، م��ب��ي��ن��ة اأن ال�����ص��ن��دوق ع��م��ل خ��الل 

ال�����ص��ن��وات ال�����ص��اب��ق��ة م���ن خ����الل ب��رن��ام��ج امل��ن��ح 

امل��دين  املجتمع  موؤ�ص�صات  دع��م  على  ال�صغرة 

واالأن����دي����ة ال�����ص��ب��اب��ي��ة وال��ري��ا���ص��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وتوفر  للدخل  مدرة  اإنتاجية  مب�صاريع  للقيام 

فر�س عمل تتنا�صب مع طبيعة حياتهم وتعزيز 

التوا�صل والتعاون بني احلكومة واأبناء البادية 

االأردن���ي���ة واإط��الع��ه��م على جت���ارب ال��غ��ر التي 

ال�صغرة  امل�صاريع  خ��الل  من  جناحات  �صجلت 

ومدى اإمكانية تطبيقها واإدارتها.

االأردنية  التعاونية  املوؤ�ص�صة  عام  وقال مدير 

امل��ل��ك��ي  اإن االه����ت����م����ام  ال�����ص��ل��ب��ي  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د 

باجلمعيات التعاونية، باعتبارها جزءا ال يتجزاأ 

التي  ال�صاملة،  التنموية  العملية  منظومة  من 

ي��ول��ي��ه��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ج���ل ال��رع��اي��ة وامل��ت��اب��ع��ة 

امل�صتمرة ملختلف املحاور، لهو و�صام فخر واعتزاز 

للقطاع التعاوين واحلركة التعاونية االأردنية.

القطاع  دع��م  امللكية يف  امل��ب��ادرة  اأهمية  واأك���د 

ال��ت��ع��اوين وال��ت��ع��اون��ي��ات واجل��ه��ود االإ���ص��الح��ي��ة 

التي تقوم بها املوؤ�ص�صة التعاونية للنهو�س بهذا 

القطاع احليوي لتعزيز مكانة احلركة التعاونية 

واأن  خا�صة  االأردين،  املجتمع  يف  فاعلة  ب�صورة 

وال��رام��ج  ت��اأت��ي متناغمة م��ع اخلطط  امل��ب��ادرة 

االإداري  امل�صتويني  على  للتحديث  احلكومية 

واالقت�صادي.

واعتر اأن التعاونيات نوافذ ت�صغيلية ت�صاهم 

ال�صيما  وال��ب��ط��ال��ة،  ال��ف��ق��ر  م�صكلتي  مبكافحة 

اإ�صافة  واالأط���راف،  والبادية  الريف  مناطق  يف 

امل�����ص��ت��وى االج��ت��م��اع��ي  اإىل دوره�����ا يف حت�����ص��ني 

واالقت�صادي للمجتمعات املحلية العاملة فيها.

بدورها، قالت مدير عام موؤ�ص�صة نهر االأردن 

التنفيذي  االإ���ص��رايف  ال��دور  اإن  الري�صي،  اإن��ع��ام 

كموؤ�ص�صة  االأردن،  نهر  موؤ�ص�صة  به  تقوم  ال��ذي 

اأول������ت ال������روؤى امل��ل��ك��ي��ة يف ال��ت��م��ك��ني وال��ت��ن��م��ي��ة 

واالأ�صرة اهتماما كبرا، من خالل التعاون مع 

وروؤي��ة  ومهمة  هوية  يرجم  امللكية،  امل��ب��ادرات 

امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ي حت����اول م����زج جن��اح��ه��ا ب��امل��ك��ان 

واالإن�صان االأردين وفق حاجات ومعطيات العمل 

و�صلها  اأردن��ي��ة  بقعة  ك��ل  يف  امل��ط��ل��وب  التنموي 

فريق املوؤ�ص�صة.

واأ����ص���اف���ت، اإن ه����ذا ال���ت���ع���اون م���ع امل���ب���ادرات 

امللكية ال�صامية، كان مثاال على املواءمة ووحدة 

دور  لتفعيل  امللكية  امل���ب���ادرة  وم��ن��ه��ا  االأه�����داف، 

حت�صني  اىل  تهدف  التي  التعاونية  اجلمعيات 

اقت�صاديا واجتماعيا من خالل  االأ�صر  م�صتوى 

دعمهم مب�صاريع اإنتاجية.

هو  االأردين  ب��االإن�����ص��ان  االإمي����ان  اأن  واأك����دت 

الذي  ال��ك��رمي،  العي�س  حتقيق  نحو  خطوة  اأول 

يحر�س عليه جاللة امللك عبداهلل الثاين، فكان 

اأ���ص��ول  لفهم  اأ�صا�صيا  ن��را���ص��ا  جاللته  ح��ر���س 

تطوير ومتكني املجتمع االأردين.

وعر روؤ�صاء اجلمعيات التعاونية امل�صتفيدة، 

عن تقديرهم واعتزازهم باجلهود التي يبذلها 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ن اأج���ل حتقيق 

املعي�صي  بالواقع  والنهو�س  امل�صتدامة  التنمية 

للمواطنني وتوفر احلياة الف�صلى لهم.

واأك������دوا اأه��م��ي��ة اإط�����الق ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي 

ت�صعى اإىل دعم القطاع التعاوين ك�صريك فاعل 

امل�صاريع  تنفيذ  خ��الل  من  التنمية  يف  واأ�صا�صي 

التكنولوجيا  با�صتخدام  ال��زراع��ي��ة  االإن��ت��اج��ي��ة 

ال��زراع��ي��ة احل��دي��ث��ة، وت��رك��ز على بناء ال��ق��درات 

امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة وت���دري���ب 

املت�صلة  اجل��وان��ب  خمتلف  على  فيها  العاملني 

بتنفيذ وت�صغيل واإدارة م�صاريع املبادرة.

�صيتم  ال��ت��ي  امل�����ص��اري��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت��وا 

امل�صتوى  ورف���ع  البيئة  حت�صني  جلهة  تنفيذها 

اجلمعيات  ملنت�صبي  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����ص��ادي 

واأ�صرهم، اإ�صافة اإىل توفر فر�س لت�صغيل اأبناء 

وبنات املجتمعات املحلية.

امللكية  امل���ب���ادرة  تنفيذ  �صيتم  اأن���ه  اإىل  ي�����ص��ار 

ب��ال�����ص��راك��ة م���ع امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة االأردن���ي���ة 

التعاونية  للجمعيات  الر�صمية  املظلة  ب�صفتها 

لتقدمي  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  ومع 

الزراعية،  امل�صاريع  لتنفيذ  الالزم  الفني  الدعم 

التابعة  “اإرادة”  االإنتاجية  تعزيز  مراكز  وم��ع 

اأعد  ال��دويل، الذي  ل��وزارة التخطيط والتعاون 

درا�صات اجلدوى االقت�صادية للم�صاريع.

وح�����ص��ر االح��ت��ف��ال حم��اف��ظ امل��ف��رق �صلمان 

املوؤ�ص�صات  وم�صوؤويل  م��دراء  من  وعدد  النجادا، 

ال�صريكة يف تنفيذ املبادرة امللكية.
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الفايز: الكرة في ملعب االحزاب والشباب والمرأة إلنجاح العمل الحزبي

مهيدات يؤكد ضرورة بناء أحزاب وطنية ذات برامج سياسية واقتصادية 
واجتماعية يكون للشباب صوت قوي فيها وليست تجمعات أشخاص أو مصالح

الدغمي: حادث عمارة اللوبيدة أليم ومصاب جلل

الروابدة: االردن يتطلع للمزيد من االنجاز في مئوية الدولة الثانية

  االنباط – عمان 

قال رئي�س جمل�س االعيان في�صل الفايز 

اإن توفر االرادة ال�صيا�صية لقيام حياة حزبية 

ق���وي���ة وف��اع��ل��ة واجن�����از ك���اف���ة ال��ت�����ص��ري��ع��ات 

ت�صع  ال�صيا�صي،  العمل  مبنظومة  املتعلقة 

الكرة يف ملعب االحزاب ال�صيا�صية وال�صباب 

وامل�����������راأة، الإجن�������اح ال���ع���م���ل احل����زب����ي ورف����ع 

الربملانية  احلكومات  اىل  للو�صول  �صويته 

الرباجمية.

اأم�س  القاها  الفايز يف حما�صرة  واأ�صاف 

االأربعاء، يف املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء 

واأهمية  الفاعلة  احلزبية  “امل�صاركة  بعنوان 
اإن  املجتمع”،  ���ص��رائ��ح  ك��اف��ة  ب��ن  توطيدها 
اأه��م  م��ن  تعد  الفاعلة  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

مبادئ الدولة الدميقراطية احلديثة.

وامل������راأة  ال�����ص��ب��اب  ق���ط���اع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

م���ا ي�����زال ي���ع���اين م���ن حت���دي���ات اق��ت�����ص��ادي��ة 

و���ص��ي��ا���ص��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ت��ق��ف ح���ائ��� اً اأم���ام 

م�صاركتهم يف االحزاب، داعيا اإىل ايجاد بيئة 

ملواجهة  لهم  منا�صبة  وتنموية  اقت�صادية 

حت��دي��ات ال��ب��ط��ال��ة ب��ن ���ص��ف��وف��ه��م، واي��ج��اد 

تدفعهم  وال��ري��ادة  ل�� إب��داع  نوافذ حتفيزية 

يف  الفاعلة  وامل�����ص��ارك��ة  بامل�صتقبل  ل�� مي��ان 

احلياة العامة.

ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ى  ي�����ص��ر  االأردن  اأن  وب����ن 

النابع  ال�صيا�صي،  اال���ص�� ح  نحو  ومتدرجة 

احل�����ص��اري  واالإرث  واالع������راف  ال��ق��ي��م  م���ن 

د�صتورية  ا���ص�� ح��ات  واأه��م��ه��ا  وال��ت��اري��خ��ي، 

و���ص��ي��ا���ص��ي��ة، م��ن اج���ل ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ع��دال��ة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة وتفعيل  واحل��ري��ة وجت��ذي��ر 

احل���ي���اة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واحل���زب���ي���ة وامل�����ص��ارك��ة 

ب���ال���وط���ن مبختلف  وال���ن���ه���و����س  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

املجاالت .

واأ�صار الفايز اإىل ان ج لة امللك عبداهلل 

ال���ث���اين ي���وؤم���ن ب��اأه��م��ي��ة امل�����ص��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة 

باالأحزاب  واالن��خ��راط  ال�صيا�صية  بالعملية 

املجال�س  وانتخابات  الربملانية  واالنتخابات 

املحلية، من قبل خمتلف مكونات جمتمعنا 

وق�����واه ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، خ��ا���ص��ة 

ال�صباب واملراأة، للدخول اىل عهد جديد من 

العمل الربملاين واحلزبي.

لتحديث  امللكية  اللجنة  اأن  اىل  واأ����ص���ار 

املنظومة ال�صيا�صية جاءت بهدف قراءة واقع 

املعيقات  الإزال���ة  واحل��زب��ي  ال��ربمل��اين  العمل 

الربملانية احلزبية  للو�صول اىل احلكومات 

ال�صعبية  امل�صاركة  تفعيل  عرب  الرباجمية، 

حول خمتلف الق�صايا الوطنية .

امل���واط���ن  ي����وؤم����ن  “كي  ال����ف����اي����ز،  وق������ال 
تكون منطلقة  ان  عليها  ودوره���ا  ب��االأح��زاب 

ولي�صت  ال�صعبية  والقواعد  اجلماهر  من 

احزاب مرتبطة باأ�صخا�س تنتهي بذهابهم، 

وع���ل���ى االح��������زاب ان ت�����ص��ع ب����رام����ج ق��اب��ل��ة 

ال�صيا�صية  ال��ق�����ص��اي��ا  خمتلف  يف  للتطبيق 

واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة، 

مع  التوا�صل  على  املقدرة  لديها  تكون  وان 

القواعد ال�صعبية واملواطنن، ومتتلك قدرة 

االقناع باالنتماء واالنت�صاب اليها« .

الفاعلة من  اأهمية احلياة احلزبية  واأكد 

داخلها  الدميقراطي  النهج  ممار�صة  خ ل 

بالو�صول  وامل��راأة  لل�صباب  الفر�صة  واعطاء 

اىل امل����واق����ع ال���ق���ي���ادي���ة داخ���ل���ه���ا، وال��ع��م��ل 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وتعميق  ت��ط��وي��ر احل���ي���اة  ع��ل��ى 

ثقافة  جتذير  على  والعمل  الدميقراطية، 

التعددية واحلوار وقبول االآخر، من خ ل 

عدد  بكرثة  املتمثل  احل��ايل  اخللل  ت�صويب 

اإىل  باالإ�صافة  براجمها،  وت�صابه  االح���زاب 

ع���دم ت��وا���ص��ل��ه��ا ال��ف��اع��ل م���ع اجل��م��اه��ر ما 

يتطلب �صعي االحزاب ذات اللون الواحد اىل 

االندماج فيما بينها.

وال��دواء  الغذاء  وقال مدير عام موؤ�ص�صة 

امل��ح��ا���ص��رة  اإن  م���ه���ي���دات،  ن������زار  ال���دك���ت���ور 

احل��واري��ة  ال��ل��ق��اءات  �صل�صلة  ���ص��م��ن  ج����اءت 

الدولة  تنفذها  التي  التوعوية  واالأن�صطة 

بكل موؤ�ص�صاتها للم�صاركة يف العمل احلزبي 

وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي وغ��ر���س 

م��ف��اه��ي��م ال��رب��ي��ة امل��دن��ي��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

وت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى ق��ان��وين االن��ت��خ��اب 

واالأحزاب.

اإم����ارة ���ص��رق االأردن  واأ���ص��اف، منذ ن�����ص��اأة 

بقيادتها  االردن���ي���ة  وال���دول���ة   1921 ع���ام 
ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ت��ن��ا���ص��ل م���ن اأج���ل 

مواطنيها  وكرامة  اإجنازاتها  على  احلفاظ 

اأن  اإىل  بها، الفتا  املحيط  االإقليم  وا�صتقرار 

ال��ث��اين وويل العهد  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ج�� ل��ة 

اأك��رث م��ن منا�صبة  اأك���دا يف  االأم���ر احل�صن 

���ص��رورة وج���ود ع��دد م��ن ال��ت��ي��ارات احلزبية 

األوان الطيف ال�صيا�صي  الوا�صعة التي متثل 

اىل  ت�صتند  وطنية  اح��زاب��ا  تكون  االأردن،  يف 

برامج �صيا�صية واقت�صادية واجتماعية يكون 

لل�صباب �صوت قوي فيها قائمة على برامج 

ال ا�صخا�س او م�صالح.

تفعيل اخلطط  ���ص��رورة  م��ه��ي��دات  واأك����د 

ورغبات  احتياجات  حتاكي  التي  وال��ربام��ج 

و���ص��رورة  امل�صتقبلية،  وتطلعاتهم  ال�صباب 

الن�صاط  �صيما يف  القرار،  اإ�صراكهم يف �صنع 

ال�صباب  باعتبار  جوانبه  ال�صيا�صي مبختلف 

قوة تغير مهمة يف �صناعة القرار.

ي�صار اإىل ان املحا�صرة التي ح�صرها عدد 

من االأعيان والنواب وال�صخ�صيات ال�صيا�صية 

واالق���ت�������ص���ادي���ة واالإع��� م���ي���ة وال�����ص��ب��اب��ي��ة، 

ب��االإ���ص��اف��ة اإىل م��وظ��ف��ي امل��وؤ���ص�����ص��ة، ب���داأت 

بوقوف احل�صور دقيقة �صمت على �صحايا 

انهيار بناية �صكنية يف جبل اللويبدة.

  االنباط – عمان 

اأع����رب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ن��واب امل��ح��ام��ي 

اأع�صاء  وبا�صم  با�صمه  الدغمي  عبدالكرمي 

املجل�س عن عميق االأ�صى وبالغ االأمل، وعن 

ال�����ّص��دي��د، للحادث  ال��ك��ب��ر، وح��زن��ه  ت��اأث��ره 

االأليم ب�صقوط عدد من الوفيات وعدد من 

منطقة  يف  �صكنية  عمارة  بانهيار  امل�صابن 

بعمان. اللويبدة 

وقال الدغمي، يف م�صتهل جل�صة ملجل�س 

ال��ن��واب ع��ق��ده��ا م�����ص��اء اأم�����س االأرب���ع���اء، اإن 

اأرواح  على  الرحمات  ي�صتمطر  اإذ  املجل�س 

ال��ذي��ن ق�����ص��وا ن��ح��ب��ه��م، ل��ي�����ص��األ اهلل َج��ّل��ت 

ق���درت���ه اأن مي���ّن ع��ل��ى امل�����ص��اب��ن ب��ال�����ص��ف��اء 

حتت  للعالقن  ال�ص مة  ويتمنى  العاجل، 

االأنقا�س.

واأ�صاف: “وبكّل ال�ّصعور بالتقدير ُيَثّمن 
املفجع، وب��خ��ا���ص��ة ك�����وادر ال���دف���اع امل����دين واالأم����ن جم��ل�����س ال���ن���واب ج���ه���ود االأج����ه����زة امل��ع��ن��ي��ة  احل��دث  م��ع  تعاملوا  ال��ذي��ن  ال��ع��ام، 

الفخر  على  تبعث  ومهنّيٍة  عالية  بحرفّيٍة 

واالعتزاز ب�صرعة اال�صتجابة واالحرافّية، 

م��ا ك��ان ل��ه اأث��ٌر كبر على احل��ّد م��ن حجم 

اخل�صائر يف االأرواح«.

وتابع الدغمي اأن احلدث َجلل، وامل�صاب 

موجع، واإّن املجل�س يف الوقت الذي ُي�صُجل 

الأداء  َتناَخت  التي  اجلهات  لكل  �صكره  فيه 

واج��ب��ه��ا جت����اه ال���وط���ن، ف���اإّن���ه ي��ط��ل��ب من 

التحقيق  يف  ال�صرعة  الع قة  ذات  اجلهات 

للوقوف على م ب�صات احلدث.

النواب،  وبا�صم  با�صمه  الدغمي،  واأع��رب 

ع��ن اأح����ر ت��ع��ازي��ه ل����ذوي امل��ت��وف��ن ول��ق��ائ��د 

بكل  وللوطن  االأم��ن  ول��ويل عهده  الوطن 

موؤ�ّص�صاته.

ق�����راءة  اإىل  امل���ج���ل�������س  ال���دغ���م���ي  ودع�������ا 

هذا  يف  ق�صوا  ال��ذي��ن  اأرواح  على  ال��ف��احت��ة 

احلادث.

  االنباط- عمان

ق����ال رئ��ي�����س ال�������وزراء االأ����ص���ب���ق ال��دك��ت��ور 

ا�صتطاع  االأردن  اإن  ال��رواب��دة،  ال���روؤوف  عبد 

ها�صم  اآل  ب��ق��ي��ادة  االأوىل  دول��ت��ه  م��ئ��وي��ة  يف 

باالإن�صان  اال�صتثمار  على  ق��ائ��م  وط��ن  ب��ن��اء 

انعدام  ي�صكل م�صدرا لرثوته يف ظل  ال��ذي 

به  تنعم  مم��ا  �صحها  اأو  الطبيعية  ال���رثوات 

دول اأخرى.

واأك���د ال��رواب��دة خ�� ل حم��ا���ص��رة نظمت 

االأردن  ان  برق�س،  بلدية  قاعة  يف  الث ثاء، 

ح����اف����ظ ع���ل���ى دول����ت����ه ووج����������وده ون���ظ���ام���ه 

جمتمعة  �صكلت  ال��ت��ي  وادواره  واإن�����ص��ان��ي��ت��ه 

نحو  وهو مي�صي  وا�صتقراره،  قوته  عنا�صر 

مئويته الثانية وهو اأكرث اأم  وتطلعا لغد 

اأف�صل على ال�صعد كافة.

التي  ال��دول��ة  ق��وة  اأن عنا�صر  اإىل  واأ���ص��ار 

على  ترتكز  الرا�صخ  ووجودها  ثباتها  ع��ززت 

���ص��رع��ي��ت��ه��ا امل�����ص��ت��م��دة م���ن ال��ن�����ص��ب ال��ن��ب��وي 

للها�صمين، موؤكدا ان االأردن كان م�صتودعا 

لكل  اأب��واب��ه  وف��ت��ح  ال��ك��ربى  العربية  للثورة 

العرب وامل�صلمن، حيث حافظت الدولة على 

عروبتها دون متييز بن اأحد.

ال��ن��ه��ج  ع��ل��ى  ي�����ص��ر  االأردن  اأن  واأو�����ص����ح 

ال��ق��ائ��م ع��ل��ى م���ب���داأ االع���ت���دال وال��و���ص��ط��ي��ة 

اأحد  امل�صلحة  القوات  �صكلت  كما  والت�صامح، 

ع��ن��ا���ص��ر ال���ق���وة م���ن خ��� ل ال���ت���زام اجلي�س 

باأن  لل�صيا�صة  ي�صمح  ومل  الد�صتوري  ب��دوره 

ثقافة  اىل  باالإ�صافة  عمله  ج��زءا من  تكون 

االجناز التي حافظت عليه.

الق�صية  م��ع  االأردن��ي��ة  الع قة  اأن  واأك���د 

االأردن  وق��ف  حيث  م�صرية،  الفل�صطينية 

منذ بداياته مع فل�صطن، وال ي�صتطيع احد 

اإنكار ذلك.

وبن الروابدة اأن املوقع اجلغرايف ل أردن 

والغرب  ال�صرق  بن  وات�صال  و�صل  كحلقة 

منحه دورا ا�صتثنائيا، وجنح يف اتباع �صيا�صة 

للت�صامن  وال��دع��وة  واالع���ت���دال  الو�صطية 

ال��ت��ن��وع وجتان�صه  ه���ذا  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع��رب��ي، 

الدولة  ق��وة  اأ���ص��رار  �صرا من  يعد  وان�صهاره 

اأي�صا.

مئويته  يف  حقق  “االأردن  اأن  اىل  واأ���ص��ار 
االأوىل اإجنازات ح�صارية يف جميع املجاالت 

امل���وارد الطبيعية  االإم��ك��ان��ات وقلة  رغ��م �صح 

واالإن��ف��اق ال��زائ��د على ���ص��وؤون ال��دف��اع ال��ذي 

العربي  ال�����ص��راع  م��راح��ل  طبيعة  اقت�صته 

الفخر  يبعث على  الذي  االأم��ر  اال�صرائيلي، 

يف  ت��ت��ط��ل��ع  ال���دول���ة  ان  م��ب��ي��ن��ا  واالعتزاز”، 
مئويتها الثانية اىل املزيد من االجناز عرب 

ي��ق��وده ج لة  نه�صوي  ا���ص�� ح��ي  م�����ص��روع 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين وع��ن��وان��ه ال��ع��ري�����س 

تعزيز الدميوقراطية وامل�صاركة.

رئي�س جمل�س حمافظة  قال  من جانبه، 

خ ل  املقابلة،  عمر  الدكتور  ال�صابق  ارب��د 

ادارت���ه احل���وار، اإن احل��دي��ث ع��ن االأردن هو 

ب����ارادة قيادته  بني  ع��ن ق�صة وط��ن  ح��دي��ث 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة وال��ت��ف��اف ال�����ص��ع��ب ح��ول��ه��ا وه��ي 

واملحكاة  ب��ال��ت��اأم��ل  ج��دي��رة  م�صيئة  حمطة 

ل نط ق نحو مئوية جديدة اكرث ا�صراقا 

واأم  ل أجيال القادمة.

بدوره، ا�صتذكر رئي�س بلدية برق�س خالد 

الفقيه، حمطات ومراحل مهمة يف م�صرة 

وما  االوىل  املئوية  يف  االردن��ي��ة  الدولة  بناء 

راف���ق���ه���ا م���ن اره���ا����ص���ات وحت����دي����ات متكن 

االأردن���ي���ن ب��ق��ي��ادة اآل ه��ا���ص��م م��ن جت��اوزه��ا 

وبناء دولة ناجحة.

وع���ر����س ع��ل��ى ه��ام�����س امل��ح��ا���ص��رة فيلم 

ال��دول��ة االردن��ي��ة منذ  ي��وؤرخ مل�صرة  وثائقي 

عهد  يف  التي حتققت  االجن����ازات  و  ن�صاأتها 

الها�صمين.

مشروع »سفراء الريف« يدرب 
الشباب على مهارات الزراعة الحديثة

مستقلة االنتخاب: 17 مرشحا في أول 
أيام الترشح لغرف الصناعة

كنعان: اليوم الدولي للديمقراطية فرصة 
إلدانة التمييز العنصري االسرائيلي

  االنباط – �صايل ال�صبيحات

الربابعة  اح��م��د  االردين  ال�����ص��اب  نفذ      

و���ص��اب��ة  ���ص��اب��ا   17 ع��ام��ا مب�����ص��ارك��ة   )28(

ي�صعى  ال����ذي  الريف”  “�صفراء  م�����ص��روع 
اإىل ت��دري��ب امل�����ص��ارك��ن واك�����ص��اب��ه��م م��ه��ارات 

ال���ت���ق���ن���ي���ات ال�����زراع�����ة احل���دي���ث���ة ل��ل�����ص��ب��اب 

وال�����ص��اب��ات ورب���ات االأ���ص��ر يف املناطق االأك��رث 

قدراتهم  وبناء  الريفية  املجتمعات  يف  تاأثرا 

يف الزراعة املائية.

ب �صتيكية  بيوتا  ال�صباب  ه��وؤالء  وان�صاأ    

ع��ل��ى ار�����س م�����ص��اح��ت��ه��ا دومن�����ان يف عجلون 

حيث زرع��وه��ا  مب��ادت��ي ال��زع��ر وامل��رام��ي��ة 

توفر  التي  )غرواي�ص�س(  تقنية  با�صتعمال 

ا�صتخدام املياه يف الزراعة.

   وت�����ص��ت��ع��م��ل ه�����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة ���ص��ن��ادي��ق 

م�������ص���ن���وع���ة م�����ن م���������واد ع�������ص���وي���ة مي��ك��ن  

ا���ص��ت��ع��م��ال��ه��ا ل��ع�����ص��ر ���ص��ن��وات، وت��ت��ي��ح زراع���ة 

اال�صتال واال�صجار املختلفة بحيث تتم تعبئة 

ك���ل ���ص��ن��دوق ب 15 ل���ر م��ي��اه م���ن خ�� ل 
خ��ي��ط يف ا���ص��ف��ل��ه ي���روي ج���ذور ال��ن��ب��ت��ة عرب 

احلاجة  دون  ا�صهر   6 تكفي  مل��دة  الر�صيح 
اىل ا�صتخدام الطرائق التقليدية للري.

  وت�����ص��م��ن  ه���ذه التقنية )غ��رواي�����ص�����س( 

منو النبتة مهما كانت نوعية الربة، وتوفر 

%80 م���ن امل���ي���اه م���ق���ارن���ة م���ع ال��ط��رائ��ق 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل�����ص��ت��خ��دم��ة ك��م��ا ان���ه���ا حتقق 

مردودا زراعيا بكميات مياه اقل .

   وقال الربابعة ل�” �صحيفة االنباط: ان 
والفقر  ال�صعبة  االقت�صادية  الب د  ظروف 

الفريق  م��ع  دف��ع��و  ال��ب��ط��ال��ة  ن�صب  وارت���ف���اع 

تلك  جت���اوز  على  ت�صاعدهم  ف��ك��رة  للتنفيذ 

ريادي يوفر فر�س  ال�صعوبات عرب م�صروع 

يف  منتجن  اف����رادا  ل��ي��ك��ون��وا  لل�صباب  ع��م��ل 

املجتمع، فكان م�صروع  �صفراء الريف. 

الريفية  امل��ج��ت��م��ع��ات  تنمية  ان  وب���ن      

اق��ت�����ص��ادي��ا وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ن�����ص��ب ال��ف��ق��ر 

وال���ب���ط���ال���ة ي��ت��ط��ل��ب حت���رك���ا م���ن اجل��م��ي��ع، 

وت��ق��دمي ا���ص��ت��ج��اب��ة ط��ارئ��ة ل��ل��ف��ئ��ات االأك���رث 

يتنا�صب مع ظروفهم وحت�صن  حاجة مب��ا  

حياة املجتمعات الريفية.

يف  ارا���س  ال�صت�ص ح  الربابعة  ويتطلع   

م�صاحة  اىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ع��ج��ل��ون  حم��اف��ظ��ة 

خ�صراء بتقنيات اقل تكلفة وبطرائق ت�صاعد 

على تر�صيد ا�صته ك املياه وحتقيق مردود 

لتعميم  �صاعيا  قليلة،  مياه  بكميات  زراع��ي 

جت��رب��ت��ه ع���ن ط���ري���ق ال��ت��وا���ص��ل م���ع وزارة 

م�صروعه  لتو�صيع  امللكي  والديوان  الزراعة 

وت��وف��ر ف��ر���س ع��م��ل اك���رث ل��ل��ع��اط��ل��ن عن 

العمل.

  االنباط – عمان 

اأن  ل�� ن��ت��خ��اب  امل�صتقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 

االأول  اليوم  الذين تقدموا بطلبات يف  عدد 

غ��رف  اإدارة  جم��ال�����س  الن��ت��خ��اب��ات  للر�صح 

بلغ  ال�صناعية  القطاعات  ال�صناعة وممثلي 

17 مر�صحا، منهم 9 مر�صحن لع�صوية 
جمل�س اإدارة �صناعة الزرقاء.

اأنه  االأرب��ع��اء،  اأم�س  للهيئه،  بيان  واأو�صح 

اأحد لع�صوية جمل�س االإدارة يف  مل ير�صح 

غرفتي �صناعة عمان واإرب��د، بينما بلغ عدد 

القطاعات  ملمثلي  تر�صح  بطلبات  املتقدمن 

ال�صناعية 8 مر�صحن، يف غرفتي �صناعة 
عمان والزرقاء، ومل يتقدم اأحد للر�صح يف 

غرفة �صناعة اإربد.

وت�صتقبل الهيئة طلبات الر�صح يف مقار 

الغرف ال�صناعية اعتبارا من اليوم االأربعاء 

ومل�����دة 15 ي���وم���ااً مب���ا ف��ي��ه��ا اأي������ام اجل��م��ع��ة 
وال�صبت، وفقا الأحكام نظام غرف ال�صناعة.

  االنباط – عمان 

اك���د ام���ن ع���ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����ص��وؤون 

االح���ت���ف���ال  اأن  ك���ن���ع���ان  ع����ب����داهلل  ال���ق���د����س 

احل��ق��ي��ق��ي ب��ال��ي��وم ال�����دويل ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 

وال��ت��م��ي��ي��ز  “االبرتهايد”  ب����اإدان����ة  ي���ك���ون 
يوميااً يف  ا�صرائيل  الذي متار�صه  العن�صري 

فل�صطن والقد�س.

ودعا كنعان يف ت�صريح �صحفي مبنا�صبة 

ي�صادف  ال��ذي  للدميقراطية  ال��دويل  اليوم 

ال�صرعية  ب��ق��رارات  ا�صرائيل  اإل���زام  اىل  غ��دا 

ال��دول��ي��ة واالت��ف��اق��ي��ات وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة 

وح��ق��وق  الفل�صطينية  بالق�صية  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

االأع�صاء  ك��اف��ة  م��ن  عليها  املجمع  االن�����ص��ان 

�صلطة  فيها  مبا  املواثيق،  هذه  على  املوقعة 

االحت ل نف�صها.

ب�صفتها  اإ�صرائيال  معاقبة  اىل  دع��ا  كما 

لهذه  لتنكرها  ب��االح��ت�� ل  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ق��وة 

واالرادة  ال�����ص��رع��ي��ة  وخم��ال��ف��ت��ه��ا  امل���واث���ي���ق 

الدولية.

القد�س  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  ان  وق��ال، 

احلقيقية  العاملية  املنا�صبات  قيمة  اأن  ت��رى 

املتعلقة  وم�����ص��ام��ي��ن��ه��ا  ر���ص��ائ��ل��ه��ا  يف  ت��ك��م��ن 

بزيادة الوعي العام بحقوق وكرامة االن�صان 

مناطق  كافة  يف  كغره  املحتلة  فل�صطن  يف 

وتاأكيد واج��ب االع�� م جتاهها من  العامل، 

خ ل اإبراز اأهميتها وما يعانيه الفل�صطيني 

وامل��ق��د���ص��ي يف ظ���ل غ���ي���اب مم��ار���ص��ة فعلية 

للدميقراطية واحلقوق االإن�صانية.

واأ�صاف، اإن على من يوؤمن بالدميقراطية 

ن�صر  ع���ن  ف�����ورااً  ال��ت��وق��ف  ����ص���ادق���ااً  ك����ان  اإْن 

ال��ك��راه��ي��ة وال�����ص��ر مب���ا يف ذل����ك ال���دع���وات 

ال��ت��ح��ري�����ص��ي��ة م���ن ق��ب��ل ج��م��اع��ات ال��ه��ي��ك��ل 

املحمية  امل��ب��ارك  االق�صى  امل�صجد  باقتحام 

م��ن �صلطة االح���ت��� ل خ��ا���ص��ة م��ع اق���راب 

مو�صم االعياد اليهودية، التي يفر�س.

�صتبقى  وال���ق���د����س  ف��ل�����ص��ط��ن  ان  واك�����د 

والدبلوما�صية  اجلهود  بو�صلة  مقد�صاتها 

���ص��ع��ب��ا وق���ي���ادة ه��ا���ص��م��ي��ة �صاحبة  االردن���ي���ة 

ال���و����ص���اي���ة ع���ل���ى امل���ق���د����ص���ات اال����ص��� م���ي���ة 

ك���ان الثمن  ال��ق��د���س م��ه��م��ا  وامل�����ص��ي��ح��ي��ة يف 

وبلغت الت�صحيات.

ي�����ص��ار اىل اأن االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال���دويل 

هو  ع���ام،  ك��ل  اأي��ل��ول   15 يف  للدميقراطية 
ف��ر���ص��ة ال���ص��ت��ع��را���س ح��ال��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

يف ال���ع���امل، ح��ي��ث اأق�����رت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 

ل��� أمم امل��ت��ح��دة االح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم ع��ام 

الدميقراطية  اأن  على  للتاأكيد   ،2007
النا�س  اإرادة  اإىل  ت�صتند  ع��امل��ي��ة  قيمة  ه��ي 

ال��ت��ي ي��ت��م ال��ت��ع��ب��ر ع��ن��ا ب��ح��ري��ة ولتحديد 

مواقفهم واأفكارهم ال�صيا�صية واالقت�صادية 

الطبيعي  وحقهم  والثقافية،  واالجتماعية 

يف امل�صاركة الكاملة يف جميع جوانب احلياة.

وف��ي��م��ا اأك������دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����ص��وؤون 

ت��ن��ط��وي، على  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأن  ال��ق��د���س 

احل��ري��ة  ه���ي  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ودالالت  م��ف��اه��ي��م 

القانون  و�صيادة  االن�صان  وحقوق  وامل�صاواة 

وحق االفراد وال�صعوب يف تقرير م�صرها، 

اأ�صارت اىل اأن واقع احلال يف فل�صطن املحتلة 

مبا فيها القد�س، هو عك�س ذلك حيث ت�صود 

وم�صادرة  واالإبعاد  والتهجر  القتل  �صيا�صة 

ال�صيا�صي  والت�صييق  املنازل  وهدم  االرا�صي 

االأر�س  اأ�صحاب  �صد  واالجتماعي  والثقايف 

يف مناخ و�صفته املنظمات الدولية وحتديدااً 

منظمة العفو الدولية ب� “االبرتهايد«.
االحت ل  حم��اوالت  اللجنة  وا�صتهجنت 

واح��ة  )ا���ص��رائ��ي��ل  ال��ع��امل مب��ق��ول��ة  ت�صليل 

بينما  االأو���ص��ط(،  ال�صرق  يف  للدميقراطية 

احلقيقة التي ر�صدتها ووثقتها الكثر من 

املنظمات القانونية واحلقوقية واالع مية 

توؤكد �صيا�صات االحت ل القائمة على العنف 

املف�صي اىل املوت والتهجر وحماوالت حمو 

وت�صريع  الفل�صطينين  وال��ه��وي��ة  ال��ت��اري��خ 

القوانن العن�صرية.

ادع���اءات  زي��ف  على  اللجنة  وا�صت�صهدت 

مبقولة  الدميقراطية  مبمار�صة  اإ�صرائيل 

حن  ليفي  جدعون  االإ�صرائيلي  لل�صحفي 

اأكد اأنه “ال توجد دميقراطية جلزء من بلد 
اأو جلزء من �صعبه، اإما اأن نكون دميقراطين 

اأو ال نكون..، علينا اأن نبداأ من مكان ما، اإذا 

مل نبداأ، فلن نك�صف اخلدعة، واخلدعة هي 

القول باأن اإ�صرائيل دولة دميقراطية«.

االنباط – عمان 

اأك����د ال��ن��ائ��ب ل��ق��ط��اع امل��ن��اط��ق وال��ب��ي��ئ��ة 

امل��ه��ن��د���س ح�صام  ال��ك��ربى  اأم��ان��ة ع��م��ان  يف 

4 ع���م���ارات  اأن�����ه مت اخ����� ء  ال����ن����ج����داوي، 
حميطة باملبنى املنهار يف منطقة اللويبدة 

ونقل �صكانها اإىل مواقع اآمنة وم ئمة.

وق���ال يف ���ص��ح��ف��ي  اأم�����س االأرب���ع���اء، اإن 

امل��ب��ن��ى ال����ذي ان��ه��ار يف م��ن��ط��ق��ة ال��ل��وي��ب��دة 

يقارب عمره الزمني 50 عاما.
واأ����ص���اف ان���ه مل ي���رد اإىل االأم���ان���ة اي��ة 

فيها  القاطنن  او  مالكها  قبل  من  �صكوى 

اي��ة  او  ت�����ص��ق��ق��ات  او  خ��ل��ل  اأي  وج����ود  ع���ن 

ت�صدعات.

وب���ن ال���ن���ج���داوي، ان جل��ن��ة ال�����ص�� م��ة 

ال��ع��ام��ة ب��رئ��ا���ص��ة امل��ح��اف��ظ ان��ع��ق��دت م�صاء 

ال����ق����رارات  ب��ع�����س  ات���خ���اذ  ال���ث��� ث���اء، ومت 

ب��خ�����ص��و���س احل�����ادث، ل��ت�� يف ح�����ص��ول اي 

اأخ���ط���ار ا���ص��اف��ي��ة ع��ل��ى ���ص��ك��ان ال���ع���م���ارات 

املنهار. املجاورة للمبنى 

العليا  االإن�صائية  اللجنة  ان  اىل  واأ�صار 

ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا ح��ال��ي��ا ب��رئ��ا���ص��ة ال��دك��ت��ور 

جمال قطي�صات من وزارة االأ�صغال العامة 

تابع ملجل�س البناء الوطني.

أمانة عمان: اخالء 4 عمارات مجاورة للمبنى المنهار ونقل سكانها ألماكن آمنة
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انهيار أجزاء من سقف مدرسة في 
الشونة الشمالية ونقل الطلبة إلى أخرى

أمين عام سلطة وادي األردن تلتقي جمعيات 
مستخدمي المياه ومزارعي األغوار الجنوبية

»أيلة« تنفذ بالتعاون مع الدفاع المدني تمرينًا 
وهميًا حول إنقاذ الغريق واإلنعاش القلبي الرئوي 

البلقاء تعلن مواعيد التسجيل 
واالمتحانات للشامل

مخامرة: وضع األردن الجيوسياسي مهم لتحقيق الرؤية االقتصادية

عايش: كيف لحكومة أخطأت التوقع ل 8 أشهر ان تخطط ل 10 سنوات

خبراء يحللون وضع المملكة اقتصاديا من الجانب 
السياحي بالتزامن مع »العشرية«

المهرجان الدولي الرابع للتمور األردنية ينطلق في 21 تشرين الثاني المقبل

االنباط – عمان 

ا�ستدعى انهيار اأجزاء من �سقف غرفتني 

���س��ف��ي��ت��ني مب���در����س���ة ال���ق���ري���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة 

ال�سمالية،  بال�سونة  املختلطة  الأ���س��ا���س��ي��ة 

ل�����س��دور ق���رار بنقل طلبة  اأم�����س الأرب���ع���اء، 

امل��در���س��ة اإىل م��در���س��ة اأخ����رى ح��ف��اظ��اً على 

ال�سالمة العامة.

ال�سمالية  الأغ��وار  واأو�سح مت�سرف لواء 

رئي�س جلنة ال�سالمة العامة، الدكتور علي 

اإث���ر ك�سفها  ق���ررت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  احل���وام���دة، 

من  خماطبة  على  بناء  املدر�سة،  واق��ع  على 

مديرية الرتبية والتعليم، نقل الطلبة اإىل 

م��در���س��ة ال��ر���س��ان��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��دوام على 

نظام الفرتتني اعتباراً من اليوم اخلمي�س، 

ملدر�ستهم  اإيجاد احللول اجلذرية  اإىل حني 

الأ�سلية.

هند�سي  ك�����س��ف  اإج�����راء  �سيتم  اأن����ه  وب���ني 

لح���ق���اً ل��ل��م��در���س��ة ل��ل��خ��روج ب��ت��و���س��ي��ات قد 

اإيجاد  اأو  املطلوبة،  ال�سيانة  اإج��راء  تت�سمن 

مبنى بديل للمدر�سة باعتبارها م�ستاأجرة.

اأم����ور الطلبة،  اأول���ي���اء  ودع����ا احل���وام���دة 

البالغ عددهم 85 طالباً وطالبة، اإىل التعاون 

قرار  وتفهم  والتعليم  الرتبية  مديرية  مع 

نقل الطلبة حفاظاً على �سالمتهم.

االنباط- عمان

الأردن  وادي  ���س��ل��ط��ة  ع���ام  اأم����ني  ال��ت��ق��ت 

امل��ه��ن��د���س��ة م��ن��ار امل��ح��ا���س��ن��ة، خ���الل زي��ارت��ه��ا 

جمعيات   ، اجلنوبية  الأغ��وار  الأربعاء  اأم�س 

م�����س��ت��خ��دم��ي امل���ي���اه وع�����ددا م���ن امل���زارع���ني، 

لالطالع على الواقع الزراعي يف املنطقة.

ال��ل��ق��اء، بح�سور  امل�����س��ارك��ون يف  وع��ر���س 

نواب املنطقة وعدد من املعنيني وامل�سوؤولني، 

لأبرز امل�ساكل التي تواجه القطاع، واملتمثلة 

ب�سح املياه، والعتداءات على امل�سادر املائية، 

وطلبات تخ�سي�س وحدات �سكنية.

وجرى التوافق خالل اللقاء، على تاأجيل 

ال��زراع��ي  ال���ري للمو�سم  اأث��م��ان م��ي��اه  دف���ع 

املتعلقة  املزارعني  مطالب  ودرا�سة  احل��ايل، 

ب��ت��م��دي��د ت���اأج���ر الأرا�����س����ي مل����دة ع����ام وف��ق 

وال�سماح  عليها،  التوافق  جرى  التي  الآلية 

ل��ل��م��زارع��ني ب���زراع���ة حم��ا���س��ي��ل اأخ����رى مع 

الأغ��وار اجلنوبية  املوز، ودعم بلدية  اأ�سجار 

ل����س���ت���ح���داث ت��ن��ظ��ي��م��ات ���س��ك��ن��ي��ة ج���دي���دة، 

املائي  التزويد  لتعزيز  ارت��وازي��ة  اآب��ار  وحفر 

للمزارعني.

واأ�سارت املحا�سنة اإىل اأن ال�سلطة، ب�سدد 

توقيع اتفاقية مع �سركة متخ�س�سة لتاأهيل 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م�����س��روع ري الأغ����وار 

ال�سايف،  غ��ور  يف  الأوىل  املرحلة  اجلنوبية/ 

وتوقيع اتفاقية مع �سركة متخ�س�سة لبناء 

يف  ال��ري  مياه  م�ستخدمي  جمعيات  ق��درات 

وادي الأردن.

ال�سلطة  دور  امل��ن��ط��ق��ة،  م���زارع���و  وث��م��ن 

ل��ت��ل��م�����س وم��ت��اب��ع��ة اح��ت��ي��اج��ات امل����زارع����ني، 

وت����ق����دمي احل����ل����ول ال�������س���ري���ع���ة ل��ل��م�����س��اك��ل 

اإىل  ال�سلطة  اإدارة  داع���ني  ت��واج��ه��ه��م،  ال��ت��ي 

ب���ال���زي���ارات وال���ل���ق���اءات ملعاجلة  ال���س��ت��م��رار 

التحديات التي تواجههم على اأر�س الواقع.

 االنباط – العقبة 

ن����ف����ذت ����س���رك���ة واح�������ة اأي����ل����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل����دين يف 

ال��ع��ق��ب��ة اأم�������س الأرب����ع����اء مل��وظ��ف��ي��ه��ا مت��ري��ن��اً 

القلبي  الغريق والإنعا�س  اإنقاذ  وهمياً حول 

الرئوي.

وُنفذ التمرين الذي �سارك فيه عدد من 

العقبة  ريجن�سي  وفندق حياة  اأيلة  موظفي 

اأي��ل��ة وف��ن��دق ك���الود 7، ع��ل��ى م���دار ي��وم��ني؛ 

حم��ا���س��رة  الأول  ال����ي����وم  يف  ع���ق���دت  ح���ي���ث 

الأولية  الإ�سعافات  اإج���راءات  ح��ول  توعوية 

القلبي  الإن��ع��ا���س  واإعطائها  ال��غ��رق  ح��ال  يف 

 Dock الرئوي ، ثم اأقيم يف قرية املر�سى

اإن��ق��اذ  كيفية  ح���ول  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��دري��ب   C
الغريق واإجراء الإنعا�س القلبي الرئوي له.

وت���وؤم���ن اأي���ل���ة ب��اأه��م��ي��ة ع��ق��د ال��ت��م��اري��ن 

دوري  ب�سكل  التدريبية  وال���دورات  الوهمية 

الوعي  م�ستويات  ل��زي��ادة  ال�سركة  ملوظفي 

التي  الطارئة  احل��الت  مع  التعامل  بطرق 

تنجم ع��ن ع��دد م��ن احل���وادث وذل��ك بهدف 

تعزيز منظومة احلماية وال�سالمة العامة.

واح��ة  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأع����رب 

عن  دودي���ن،  �سهل  املهند�س  للتطوير،  اأي��ل��ة 

الدفاع  ك��وادر  تبذلها  التي  للجهود  تقديره 

املدين يف العقبة وتعاونهم امل�ستمر والدائم 

مع “اأيلة” يف �سبيل متكني موظفي ال�سركة 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل����الت ال��ط��ارئ��ة مثل 

على  واإطالعهم  وغ��ره��ا،  وال��غ��رق  احلريق 

التدابر والإج���راءات الواجب اإج��راوؤه��ا  يف 

“اأيلة”  مثل ه��ذه احل���الت، م��وؤك��دا اع��ت��زاز 

والأه��داف  الإن�سانية  بالر�سالة  وموظفيها 

النبيلة التي ينفذها هذا اجلهاز الوطني.

الرواجفة  املقدم حمود  اأثنى  من جانبه، 

م���دي���ر دف�����اع م����دين ال��ع��ق��ب��ة ع��ل��ى ح��ر���س 

مديرية  م��ع  للتعاون  امل�ستمر  اأي��ل��ة  �سركة 

التدريبية  ال����دورات  لتنفيذ  امل���دين  ال��دف��اع 

زي��ادة  اإىل  تهدف  التي  الوهمية  والتمارين 

الت�سرف  بكيفية  وتثقيفهم  املوظفني  وعي 

وال���ت���دخ���ل يف ح����ال وق�����وع احل�������وادث ال��ت��ي 

تتعلق باأمن و�سالمة الأ�سخا�س واملمتلكات، 

�سركات  بقية  حت��ذو  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معرباً 

تويل  “اأيلة” التي  الوطن حذو  وموؤ�س�سات 

وال�سحة  العامة  وال�سالمة  الأم���ن  ق�سايا 

والبيئة بقائمة اأولوياتها.

نفذت  اأيلة  �سركة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل����دين يف 

الأولية  الإ�سعافات  العقبة ور�سة عمل حول 

مل��وظ��ف��ي��ه��ا، ومت��ري��ن��اً وه��م��ي��اً ح���ول احل��ري��ق 

وذلك يف ت�سرين الثاين من العام 2021.

  االنباط - ال�سلط

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  اأع��ل��ن 

الدكتور  لالمتحانات  العليا  اللجنة  رئي�س 

الت�سجيل  العجلوين، مواعيد  اأحمد فخري 

لمتحان  والنظرية  العملية  والمتحانات 

ال�����س��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة امل��ت��و���س��ط��ة )ال�����س��ام��ل( 

للدورة ال�ستوية 2023.

اأم�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  العجلوين  وق���ال 

ت�����س��ج��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة لم��ت��ح��ان  اإن  الأرب�����ع�����اء، 

ال�������س���ه���ادة اجل���ام���ع���ي���ة امل��ت��و���س��ط��ة ل���ل���دورة 

اأيلول   25 الأح��د  يوم  يبداأ  املقبلة،  ال�ستوية 

اخلمي�س  ي���وم  دوام  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى  اجل����اري 

ت��ب��داأ  ح���ني  يف  امل���ق���ب���ل،  الأول  ت�����س��ري��ن   27

 19 ال�سبت  ي��وم  �سباح  العملية  المتحانات 

ت�سرين الثاين املقبل، وتنتهي يوم اخلمي�س 

24 ت�سرين الثاين.

وح�����ول الم���ت���ح���ان���ات ال��ن��ظ��ري��ة ل���ل���دورة 

يوم  �ستبداأ  اأن��ه��ا  العجلوين  ب��ني  ال�ستوية، 

الأربعاء 7 كانون الأول املقبل، وتنتهي يف 15 

من ال�سهر نف�سه.

االأنباط – دالل عمر

  يعد قطاع ال�سياحة يف الردن اأحد اأكرب 

القطاعات الرافدة لالقت�ساد لتمتع اململكة 

مبواقع فريدة تنت�سر يف اأرجائها تتنوع بني 

والأث��ري��ة  وال��ت��اري��خ��ي��ة  والثقافية  الدينية 

البرتا،  رم،  وادي  مثل  والطبيعية  والدينية 

والعديد  مكاور،  قلعة  املغط�س،  البحرامليت، 

املواقع املتخ�س�سة للغو�س والريا�سات  من 

املائية.

  ات�سام اململكة باملناخ املعتدل الذي ينا�سب 

التي  العوامل  اإح��د  ال�سنة،  ط��وال  ال�سياحة 

ت�سجع ل�ستقطاب ال�سياح من خمتلف نطاق 

الواعدة  ال�سياحة العالجية  العامل، ل�سيما 

والتي اتخذت موقعها على اخلارطة العاملية 

للمناف�سة يف �سوق ال�سياحة العالجية .

من  �سياحي  ب��اه��ت��م��ام  اململكة  وحت��ظ��ى    

يف  متخ�س�سة  جت��ارب  عن  الباحثني  جانب 

ال�سياحة الرتاثية والطبيعية والعالجية.

 وف���ق���اً ل����الأرق����ام ال�������س���ادرة ع���ن ال��ب��ن��ك 

امل���رك���زي، ارت���ف���ع ال���دخ���ل ال�����س��ي��اح��ي خ��الل 

احلايل  العام  من  الأوىل  الثمانية  ال�سهور 

مليون   2,584.4 اإىل  لي�سل   %161.6 بن�سبة 

مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي. 

الإقت�سادي،  التحديث  روؤي���ة  وبح�سب    

���س��اه��م ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة يف ال��ن��ت��اج امل��ح��ل��ي 

الإجمايل لعام 2021 بن�سبة 0,9 مليار دينار، 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %2,9 وبن�سبة 

للمملكة، بن�سبة 50,6 األف عامل. 

من  باأكرث  ال�سياحي  القطاع  وي�ساهم     

ب�����س��ورة  امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل  ال���ن���اجت  12% يف 

م��ب��ا���س��رة اأو غ���ر م��ب��ا���س��رة، ح��ي��ث حت��ت��وي 

امل���م���ل���ك���ة ع���ل���ى ����س���ت���ة م����واق����ع ع���ل���ى ق��ائ��م��ة 

ال��ب��رتا،  وه���ي  ال��ع��امل��ي،  ل��ل��رتاث  اليوني�سكو 

وادي  حممية  الر�سا�س،  اأم  ع��م��رة،  ُق�سر 

التي  ال�سلط  موينة  و  املعمودية،  موقع  رم، 

واأ���س��ول  الت�سامح  مدينة  ك���  اأخ���راً  �سنفت 

ال�سيافة احل�سرية عام 2021.

  ويوجد يف الأردن اأكرث من 15 األف موقع 

اأث����ري، و33 األ���ف ���س��ري��ر ف��ن��دق��ي يف م��واق��ع 

ا�سرتاتيجية، حيث زار الردن اأكرث من 4,48 

مليون �سائح ق�سوا اأكرث من ليلة واحدة يف 

اأرجاء اململكة يف 2019، وذلك نتيجة لالأمان 

ال���ذي يتمتع ب��ه ال��ب��ل��د م��ن ن��اح��ي��ة ال��زي��ارة 

وال���ت���ج���وال، والإن���ط���ب���اع الإي���ج���اب���ي ال���ذي 

يح�سل عليه ال�سائح. 

   يذكر ان اإي��رادات اململكة �سياحياً العام 

 %15.2 1.5 مليار دينار بن�سبة  املا�سي بلغت 

من اإجمايل الإي��رادات ، حيث �سكلت الدول 

ال��ث��الث )ال�����س��ع��ودي��ة ، ال���ع���راق، وال���ولي���ات 

امل���ت���ح���دة( ب��ن�����س��ب��ة 25% م���ن اإج���م���ايل ع��دد 

ال�سياح القادمني اإىل اململكة. 

  ووف���ق���اً ل���روؤي���ة ال��ت��ح��دي��ث الإق��ت�����س��ادي 

ل��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة ، ف���ان اأب����رز ن��ق��اط ال��ق��وة 

الفريدة،  ال�سياحية  امل��واق��ع  ه��ي  الرئي�سية 

وال���ت���ج���رب���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة م���ن ن��اح��ي��ة ح�سن 

ال�����س��ي��اف��ة الأردن����ي����ة، وال�����س��م��ع��ة ال��ط��ب��ي��ة، و 

قطاع ن�سط من خالل دور اجلمعيات املهنية 

يف عملية التنمية ال�سياحية، كما يعد الأردن 

وج��ه��ة ق��ري��ب��ة ح��ي��ث مي��ك��ن و���س��ول اململكة 

اأوروبا  عرب الرحالت اجلوية الق�سرة من 

اآ���س��ي��ا  اأ����س���واق  اأو دول اخل��ل��ي��ج ول��ق��رب��ه م��ن 

واأفريقيا. 

ل��الإن��ت��اج  ج���اذب���ة  وج��ه��ة  الأردن  وت��ع��د    

من  ال��ب��الد  متتلكه  م��ا  بف�سل  ال�سينمائي 

مواقع طبيعية متنوعة.

   م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د اخل��ب��ر الإق��ت�����س��ادي 

الدكتور وجدي خمامرة ان الردن يتعر�س 

لو�سع “جيو�سيا�سي” قد يلعب دور يف جناح 

للتحالفات  ن�سبة  ف�سلها،  اأو  اخل��ط��ة  �سر 

وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م م��ع ال���دول 

املحيطة )العراق، �سوريا، وفل�سطني( بزيادة 

ال�سادرات والتي ت�ستطيع الردن ا�ستثمارها 

ال�ستثمارية  املنظومة  م��و���س��وع  حيث  م��ن 

التي مت اعتمادها موؤخراً والتي يدور حولها 

ا�ستثمارات  بجذب  جناحها  ح��ول  ت�����س��اوؤلت 

اإقليمية واأجنبية وحمافظتها على امل�ستثمر 

الأردين من حيث كلفة الطاقة والعمالة.

  وقال خمامرة ان الت�ساركية مع القطاع 

�ستقدمها احلكومة  التي  اخلا�س واحلوافز 

جذب  يف  �ست�ساهم  امل�ستقبلية  امل�����س��اري��ع  يف 

من  الردن،  يف  لال�ستثمار  اخلا�س  القطاع 

التي  امل�ستغلة  غ��ر  امل���وارد  ا�ستخدام  خ��الل 

)النحا�س،  مثل  ح��ال��ي��اً  عنها  الإع����الن  يتم 

فو�سفات، يورانيوم، والنفط(.

�ست�ساهم يف  اأنها موؤ�سرات  على  م��وؤك��داً    

جن���اح ���س��ر اخل��ط��ة اذا ات��ب��ع��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة 

احلد  زي���ادة  �سيما  ل  ال��ق��ادم��ة،  الع�سرية  يف 

الأدن���ى ل��الأج��ور وت��وج��ه الردن��ي��ني للقطاع 

ال��ع��م��ال��ة الأجنبية  ب���دل  امل��ه��ن��ي واإح��الل��ه��م 

بزيادة حجم العمالة الأردنية.

  واأ�ساف ان التناف�سية يف قطاع ال�سياحة 

م��ه��م ج�����داً م���ن ن��اح��ي��ة ب���رام���ج ا���س��ت��ق��ط��اب 

ال�����س��ي��اح��ة، واأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وج����ود خطة 

ا�ستقطاب  يف  ت�ساهم  �سياحية  ا�سرتاتيجية 

واملحافظة  والإقليمية  الجنبية  ال�سياحة 

من  ال��ع��دي��د  لن   ، الأردن���ي���ة  ال�سياحة  على 

الردن��ي��ني ي�����س��اف��رون ل���دول اخل���ارج بق�سد 

اجلاذبة  وال��ربام��ج  الكلفة  لتدين  ال�سياحة 

لل�سياحة.

اأهمية وجود فريق   و�سدد خمامرة على 

بال�سكل  القت�سادية  اخلطة  ل�سر  تنفيذي 

املعاير  بكل  التناف�سية  وحتقيق  املنا�سب 

والكلف  ال�ستثمارية  املنظومة  ت�سمل  التي 

وتقدمي احلوافز ، األ انه �ستتم ال�سكوك يف 

الع�سرية  القت�سادية خالل  الروؤية  حتقيق 

القادمة.

 »الو�سع اجليو�سيا�سي عامل مهم جداً” 

ن���زاع  اأو  ت��وت��ر  اأي  ب��ح��ي��ث  ي��ق��ول خم���ام���رة، 

اأن  ميكن  القادمة  الع�سرية  خ��الل  اإقليمي 

يوؤثر ب�سكل كبر على اململكة. 

الإقت�سادي ح�سام عاي�س    وقال اخلبر 

و�سيلة  ه���ي  ال��ع�����س��ري��ة  ال���روؤي���ة  ان  ب������دوره، 

لديه  ي��ك��ون  ان  اأج���ل  م��ن  الردن  يعتمدها 

و�سيا�ساته  ق��رارات��ه  ليوجه  وه���دف  ر���س��ال��ة 

الق��ت�����س��ادي��ة وم���ا ي��ن��ت��ج م��ن��ه��ا م���ن ق�سايا 

النمو  م��ع��دلت  ب��زي��ادة  ت�ساعد  واإي��ج��اب��ي��ات 

الق���ت�������س���ادي وحت�������س���ني م����ع����دلت ال���دخ���ل 

وحت�سني  والفقر  البطالة  معدلت  وتقليل 

الأداء القت�سادي يف قطاعات عدة .

ان  “الأنباط”  ل�����  ح���دي���ث���ه  يف  وت����اب����ع   

القت�ساد ل يبنى بالأمنيات، ولكن التجربة 

م���ع ال��ت��وق��ع��ات ك��ان��ت خم��ي��ب��ة ل���الآم���ال لن 

ال��ك��ث��ري��ن ت��وق��ع��وا الأف�������س���ل ول���ك���ن ك��ان��ت 

ال��ن��ت��ي��ج��ة اأق����ل م���ن ال��ت��وق��ع��ات، ول���ذل���ك اذا 

اخ��ذن��ا ال��ت��اري��خ ع��ل��ى م�����س��ت��وى روؤي����ة 2025 

للتحفيز القت�سادي الذي وئدت يف مكانها 

النتائج  فان  املختلفة  اخلطط  من  وغرها 

الأه��داف  لأن  التوقعات،  مب�ستوى  تكن  مل 

التي يتم و�سعها تكون اأحياناً اأكرب من قدرة 

مثل  الآخ��ري��ن،  على  تعتمد  ولن��ه��ا  الأردن 

امل�ستثمرين والقطاع اخلا�س وال�ستثمارات 

لنهم  اإجبارهم  ميكن  ل  والذين  الأجنبية 

م�ستوى  اأو  ق��ل��ي��ل  ال��ع��ائ��د  اأن  ي����رون  رمب����ا 

اخلطورة عالية اأو لأنها لي�ست معنية بكثر 

مما جاء فيها.

  واأك�������د ع���اي�������س ان�����ه ي���وج���د ج��م��ل��ة م��ن 

امل�ساركة  ح�س�س  منها  تتعلق  ال���س��ك��الت 

ال�سنوية ، حيث تقول احلكومة انها �ستلتزم 

لالنفاق  �سنوياً  دي��ن��ار  مليون   900 ب��ح��وايل 

مليار   2,5 وهناك  اخلطة،  هذه  برامج  على 

وامل�ستثمرين  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ن  دي��ن��ار 

ال��واق��ع ان خطة الأول��وي��ات  وغ��ره��م، لكن 

ان  جن����د   2023-2021 ل���ل���ع���ام  احل���ك���وم���ي���ة 

 480 انفاق  الآن  حتى  ت�ستطع  مل  احلكومة 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار ال��ت��ي و���س��ع��ت��ه��ا ك��خ��ط��ة على 

برامج اأولية �سمن اخلطة.

 وهنا ط��رح عاي�س ت�����س��اوؤلت ح��ول ق��درة 

احل��ك��وم��ة ب��ت��وف��ر 900 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ، ويف 

يفرت�س  اخلا�س  القطاع  فان  توفرها  حال 

ان ي�����س��ارك ب�����2,5 م��ل��ي��ار دي��ن��ار رمب���ا تكون 

ان  ي�سمن  ال���ذي  م��ن  ول��ك��ن  اأق���ل  م�ساركته 

�سنوات  الع�سر  م��دار  على  بامل�ساركة  ي�ستمر 

القادمة من عمر اخلطة .

  ول��ذل��ك، وب��ق��ي��ا���س ح��ج��م ال���س��ت��ث��م��ارات 

الأج��ن��ب��ي��ة ال���ق���ادم���ة ل������الأردن ل�����س��ن��ة 2020 

538 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، و441  ب����  وال���ت���ي ق����درت 

معدل  ليكون   ،  2021 ع��ام  يف  دي��ن��ار  مليون 

ال���س��ت��م��ارات الج��ن��ب��ي��ة 500 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 

فكيف ميكن رفعها اإىل خم�سة اأ�سعاف ، لذا 

على احلكومة خالل الع�سر �سنوات القادمة 

ان تتوقع حجم امل�ساركة من القطاع اخلا�س 

اإىل  دي��ن��ار ورمب���ا ي�سل  م��ل��ي��ار   6 اإىل   5 ه��و 

اإىل   10 تقريباً  يتبقى  مما  دي��ن��ار،  مليار   10

احلكومة  تكون  ان  يفرت�س  دينار  مليار   12

ق�����ادرة ع��ل��ى ت��وف��ره��ا اذا مل ي��ق��م ال��ق��ط��اع 

اخلا�س بواجبه.

ال����ذي ينتجها  ال��وظ��ائ��ف   وحت����دث ع���ن 

األ��ف، وق��ال اذا كان   30 �سوق العمل وعددها 

ال�سنة  األ����ف يف  ل������100  امل���ع���دل  ���س��رت��ف��ع يف 

)ب��ط��م��وح ت���وف���ر م��ل��ي��ون ف��ر���س��ة ع��م��ل يف 

�سرتفع  ال��ع��م��ل  ���س��وق  ان  مبعنى  الردن(  

باحلد  عليه  هو  مبا  اأ�سعاف  ثالثة  حجمه 

البطالة  م��ع��دل  ب��ق��اء  ب��اف��رتا���س   ، الأدن�����ى 

كما هو وبافرتا�س ان امل�ساركة القت�سادية 

، ول��ك��ن اخلطة   %34 14% ول��ل��رج��ل  ل��ل��م��راأة 

وال�سباب  للمراأة  امل�ساركة  زي��ادة  على  تعمل 

مبعنى اأننا نحتاج اإىل �سوق عمل رمبا يكرب 

ال�سوق احلايل اأربعة مرات، وهذا اأمر يواجه 

�سعوبات وحتد كبر جداً اأمام الروؤية .

ال���ت���ح���دي���ث  روؤي���������ة  ان  ع���اي�������س  وق�������ال    

الغام�س  امل�ستقبل  عن  تتحدث  الإقت�سادي 

لذلك ل ن�ستطيع التكهن ملدة �سنة او �سهر 

بكفية الأداء، لذلك علينا ب�سمانات لالجناز 

وه����ذه م�����س��وؤول��ي��ة ع��ل��ى احل��ك��وم��ات، لذلك 

وجب وجود اأهداف فرعية ت�ساعد يف حتقيق 

الأهداف الرئي�سية .

 وتابع ان احلكومة توقعت خالل املوازنة 

، بينما   %2,7 ال��ن��م��و  ل��ي��ك��ون م��ع��دل  ال��ع��ام��ة 

انها  مبعنى   ،  %2,1 ي��ت��وق��ع  ال����دويل  ال��ب��ن��ك 

مبدة �سنة مل ت�ستطع ان تتوقع ب�سكل دقيق 

 %2,5 توقعت احلكومة معدل ت�سخم  ، كما 

وهذا   %3,82 احل��ايل  الت�سخم  معدل  بينما 

الوىل  الثمانية  لل�سهور  توقعته  مما  اأعلى 

للعام احلايل .

  وه���ن���ا ط����رح ع��اي�����س ال���ت�������س���اوؤل ب��ق��ول��ه 

لل�سهور  ال��ت��وق��ع  ت�ستطع  مل  احل��ك��وم��ة  ان 

القليلة فكيف ميكن ان نتوقع تكون �سائبة 

الذي  وه��ذا   ، �سنوات  ملدة ع�سر  توقعاتها  يف 

املوارد  اإىل مراجعة وحت�سر وتوفر  يحتاج 

، ف���اذا اأم��ك��ن ت��وف��ر امل���وارد ميكن ان تنجح 

اخلطة.

  وختم حديثه قائال، ان ال�سكالية الردن 

ال��ن��م��وذج الق��ت�����س��ادي  ي��ح��ت��اج لتغير  ب��ان��ه 

وج���وده  ظ��ل  ويف  ا�ستهالكي  لن���ه  ب��ال��ك��ام��ل 

 ، ���س��اأن ال�سرائب وال��دي��ون  ال��ذي يعلي م��ن 

فمن ال�سعوبة ان نقول بان الروؤية �ستحدث 

فرقاً يف العملية القت�سادية.

  االنباط – عمان 

ق���ال وزي����ر ال���زراع���ة، خ��ال��د ح��ن��ي��ف��ات، اأم�����س 

للتمور  ال�����س��ن��وي  الإن���ت���اج  ك��م��ي��ات  اإن  الأرب���ع���اء، 

األ��ف ط��ن �سنوياً من   27 الأردن��ي��ة بلغت ح��وايل 

الأ����س���ن���اف ك���اف���ة، م��ن��ه��ا 15 األ����ف ط���ن م���ن متر 

14 ب��امل��ئ��ة م��ن الإن��ت��اج  امل��ج��ه��ول، وال����ذي ي�سمل 

العاملي لهذا ال�سنف.

ج����اء ذل����ك خ����الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي، ال��ي��وم، 

ال��دويل  املهرجان  انطالق  موعد  عن  لالعالن 

الرابع للتمور الأردنية الذي �سيقام بعمان، بني 

�سفر  بح�سور  املقبل،  ال��ث��اين  ت�سرين  و23   21

اململكة،  ل��دى  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 

جائزة  عام  واأم��ني  البلو�سي،  حممد  علي  اأحمد 

خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 

عبد  الدكتور  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  بدولة 

الأردن��ي��ة  التمور  ورئي�س جمعية  زاي��د،  ال��وه��اب 

اأنور حداد، وعدد من ممثلي املنظمات  املهند�س 

الإقليمية والدولية املقيمني بالأردن.

جائزة  مع  بالتعاون  املهرجان،  اإقامة  وتاأتي 

خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي، 

ودع��م من  الأردن��ي��ة، ومبكرمة  التمور  وجمعية 

نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 

رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي���ر دي����وان ال��رئ��ا���س��ة 

يف  ياأتي  كما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  بدولة 

ال��وق��ت ال���ذي ي�سهد ف��ي��ه ق��ط��اع زراع����ة واإن��ت��اج 

امل��ج��ه��ول يف  الأردن���ي���ة، وخ�سو�ساً مت��ر  ال��ت��م��ور 

منطقة وادي الأردن تطوراً ملمو�ساً.

اأن  ال�سحفي،  املوؤمتر  يف  احلنيفات،  واأ�ساف 

�سنوياً  الإن��ت��اج  م��ن  عالية  ن�سبة  ي�سدر  الأردن 

الأ���س��واق  خمتلف  اإىل  اجل���ودة  معاير  وب��اأع��ل��ى 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  منها  ال��ع��امل��ي��ة 

واأوروب����������ا، وي���ع���د ه����ذا ال���ق���ط���اع ري����ادي����اً ج���اذب���اً 

ورفع  العمل  فر�س  توفر  ويدعم  لال�ستثمار، 

قيمة ال�سادرات الزراعية.

ال�سيخ من�سور،  �سمو  واأ�ساد احلنيفات بدعم 

الدولية  العامة جلائزة خليفة  الأمانة  وبجهود 

هذا  تنظيم  يف  الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل 

املهرجان، موؤكداً عمق العالقات التاريخية بني 

اململكة ودولة الإمارات العربية املتحدة.

ب��زراع��ة  وال��ت��و���س��ع  اأن اله��ت��م��ام  اإىل  واأ����س���ار 

ت�سعينيات  يف  ب��داأ  اقت�سادي  كا�ستثمار  النخيل 

القرن املا�سي وتزايدت امل�ساحات املزروعة ب�سكل 

2000، ح��ي��ث تبلغ  ب��ع��د ع���ام  م��ت�����س��ارع، وخ��ا���س��ة 

امل�ساحة املزروعة باأ�سجار النخيل يف الأردن ل�سنة 

2021 اأكرث من 45 األف دومن اأغلبها من �سنفي 

املجهول والربحي.

ولفت اإىل اأن عدد النخيل املثمر يف اململكة بلغ 

8-10 باملئة  األف �سجرة مبعدل منو �سنوي   650

موزعة على امتداد وادي الأردن، والعقبة وغور 

ال�سايف يف جنوب اململكة ويف �سرقها ويف منطقة 

الأزرق، متوقعا و�سول امل�ساحات الجمالية اإىل 

حوايل 5 اآلف هكتار حتى عام 2030 باإنتاج ي�سل 

150 مليون  ب�  األ��ف طن، وبقيمة مقدرة   50 اإىل 

دولر.

خالل  كلمته،  يف  البلو�سي  اأ���س��ار  جهته،  م��ن 

املوؤمتر، اإىل اأن املهرجان ياأتي ليوؤكد على الثقة 

الكبرة التي اأولها �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  واأخ��وه  نهيان،  اآل 

قطاع  وتنمية  لتطوير  ���س��وي��اً  العمل  اأج���ل  م��ن 

التمور باململكة الأردنية الها�سمية، وحتقيق تلك 

الأهداف ال�سامية.

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  دع��م  اإىل  لفت  كما 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

ديوان الرئا�سة، ومتابعة ال�سيخ نهيان مبارك اآل 

جمل�س  رئي�س  والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان 

اأمناء اجلائزة.

اإن تنظيم  اأم���ني ع���ام اجل���ائ���زة  ب�����دوره، ق���ال 

املهرجان ياأتي اأ�سوًة بالنجاح الذي حققه خالل 

موقع  مع  وان�سجاماً  املا�سية،  الثالث  ال��دورات 

الإم������ارات ال���ري���ادي خ���الل ال��ع��ق��ود امل��ا���س��ي��ة يف 

دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، ب��ال���س��اف��ة 

الدولية  املهرجانات  م��ن  �سل�سلة  تنظيمها  اإىل 

للتمور.

اأكرث  فيه  �سي�سارك  املهرجان  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

م���ن 65 م���زارع���ا وم��ن��ت��ج��ا وم�����س��ن��ع��ا وم�����س��درا 

الإم����ارات،  ه��ي:  عربية  دول   5 ميثلون  للتمور 

عن  ف�سال  فل�سطني،  م�سر،  الأردن،  ال�سودان، 

عقد ندوة علمية ي�سارك فيها اأكرث من 20 باحثاً 

بنخيل التمر من خمتلف  واأكادميياً متخ�س�ساً 

اإليه البحث  دول العامل، لعر�س اآخر ما تو�سل 

العلمي �سمن 3 حماور اأ�سا�سية.

الأردن��ي��ة  للتمور  م�سابقة  اإط��الق  اإىل  ولفت 

بني  للتناف�س  الفر�سة  لإتاحة  الرابعة  بدورتها 

وتكرمي  الأردن���ي���ة،  ال��ت��م��ور  ومنتجي  امل��زارع��ني 

موؤكدا  املهرجان،  افتتاح  حفل  خ��الل  الفائزين 

احلر�س على العمل مع ال�سركاء كافة لالرتقاء 

بقطاع النخيل والتمور الأردنية، ودعم وتن�سيط 

مت��ر امل��ج��ه��ول ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س، وتوطيد 

اأوا�سر التعاون بني دولة الإمارات والأردن.

اأن م�سابقة  اإىل  ح��داد  املهند�س  اأ�سار  ب��دوره، 

ال��ت��م��ور  ملنتجي  م�����س��اف��ة  ق��ي��م��ة  ت�سكل  ال��ت��م��ور 

ت�سهم يف جودة  اإيجابياً  اأثراً  و�ست�سكل  الأردنية، 

وزارة  دور  مثمنا  الق��ت�����س��ادي،  ودوره����ا  ال��ت��م��ور 

املح�سول  لهذا  الت�سويق  عجلة  دفع  يف  الزراعة 

الريادي واملهم.

واأ�ساف حداد اأن دولة الإمارات ت�سكل رافعة 

اق��ت�����س��ادي��ة يف دع���م ه���ذا امل��ح�����س��ول م��ن خ��الل 

تنظيم هذا املهرجان.
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االنباط – عامن 

عمان  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  اط��ل��ع 

م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  ال���ث���اث���اء،  زي����ارت����ه،  خ����ال 

امل�����خ�����درات ع���ل���ى ال����واج����ب����ات وامل����ه����ام ال��ت��ي 

من  املجتمع  حل��م��اي��ة  الإدارة  ب��ه��ا  ت�ضطلع 

خماطر الآفة.

ح�����ض��ان  ال��ع��ق��ي��د  الإدارة  م���دي���ر  وق������دم 

املخدرات  م�ضكلة  واقع  عن  اإيجازاً  الق�ضاة، 

وان  ال�ضيطرة  حت��ت  ان��ه��ا  م��وؤك��دا  باململكة، 

حماربة  يف  بدورها  بالقيام  م�ضتمرة  الدارة 

القب�س  وال��ق��اء  اجلناة  ومتابعة  الآف��ة  ه��ذه 

للق�ضاء. وتوديعهم  عليهم 

ا�ضرتاتيجية  ان  ال��ق�����ض��اة  ال��ع��ق��ي��د  وب���ن 

عمل الإدارة تقوم على ثاث حماور رئي�ضة 

)الوق�ائي  وهي  املخدرات  انت�ضار  من  للحد 

املجتمع  لتجنيب  وال��ع��اج��ي(  والعملياتي 

خماطرها.

امل�����خ�����درات  م���ك���اف���ح���ة  اإدارة  ان  واك�������د 

المن  جهاز  قيادة  من  مبا�ضرة  وبتوجيهات 

املجتمع  حلماية  كبرية  جهودا  تبذل  العام، 

م��ن ه���ذا الآف����ة اخل��ط��رية وق��دم��ت العديد 

م���ن ال�����ض��ه��داء ال���ذي���ن روت دم��ائ��ه��م ث��رى 

علين  اىل  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن  ال��ط��ه��ور  الأردن 

اث���ن���اء ت��اأدي��ت��ه��م ل��واج��ب��ه��م ال��وط��ن��ي خ��ال 

املتورطن يف ق�ضايا الجتار  عمليات �ضبط 

والرتويج.

مكافحة  اإدارة  ان  الق�ضاة  العقيد  وق��ال 

يف  املنت�ضرة  اأق�ضامها  خ��ال  م��ن  امل��خ��درات 

املوؤهلة  وك��وارده��ا  اململكة  حم��اف��ظ��ات  ك��اف��ة 

من  كل  مع  التهاون  بعدم  م�ضتمرة  امل��درب��ة 

جرمية  بن�ضاطات  ال��ق��ي��ام  نف�ضه  ل��ه  ُت�����ض��ّول 

لتكثيف  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��خ��درة  ب��امل��واد  ترتبط 

امل��واد  تلك  م��روج��ي  على  المنية  احل��م��ات 

عليهم. للقب�س  ال�ضامة وماحقتهم 

على  الن  ت��ع��م��ل  الإدارة  ان  اىل  واأ����ض���ار 

ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة يف جم����ال ال��ت��وع��ي��ة 

موجهة  فرعية  خطط  تت�ضمن  والتثقيف 

ل���ط���اب امل����دار�����س واجل���ام���ع���ات والأه������ايل، 

و���ض��ت�����ض��ت��خ��دم خم��ت��ل��ف و����ض���ائ���ل ال��ت��وا���ض��ل 

امل��ت��اح��ة، اىل ج��ان��ب ال���ض��ت��م��رار يف خططها 

ال��ت��وع��وي��ة ب��ع��ق��د ال������دورات وور������س ال��ع��م��ل 

املدار�س  وطلبة  للجمعيات  زي��ارات  وتنظيم 

واجل���ام���ع���ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ر���ض��م��ي��ة وغ��ري 

الر�ضمية.

مركز  وج��ود  اىل  الق�ضاة  العقيد  ول��ف��ت 

عام  تاأ�ضي�ضه  مت  املدمنن  لعاج  متخ�ض�س 

1994 بطاقة ا�ضتيعابية تقدر ب 170 �ضريرا 

وه����و م��ع��د ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات ال��ع��اج��ي��ة 

نف�ضي  تاأهيل  لإع��ادة  اأي�ضا  النزيل  ويخ�ضع 

وعائلي واجتماعي بهدف تعديل ال�ضلوكيات 

اخلطئة وعلى را�ضها ال�ضلوك الدماين.

اأ���ض��اد رئي�س غ��رف��ة جت��ارة عمان  ب���دوره، 

يبذلها  التي  باجلهود  توفيق،  احل��اج  خليل 

امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  واف�����راد  ���ض��ب��اط 

واإلقاء  منابعها،  وجتفيف  املخدرات  ل�ضبط 

للق�ضاء،  وتوديعهم  املروجن  على  القب�س 

وح��م��اي��ة احل�����دود ب��ال��ت�����ض��ارك م���ع ال���ق���وات 

امل�����ض��ل��ح��ة/ اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي؛ والأج����ه����زة 

الأمنية، حلماية املجتمع الأردين من خطر 

هذه الآفة املدمرة.

الفرتة  يف  تابع  الإدارة  جمل�س  اأن  وب��ن 

مكافحة  لإدارة  العظيمة  اجل��ه��ود  الأخ���رية 

الأمنية  الإدارات  م��ن  وزمائهم  امل��خ��درات 

نوعية  ام��ن��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ  يف  الأخ�����رى، 

�ضربت اوك���ار جت��ار وم��روج��ي امل��خ��درات يف 

خمتلف نواحي اململكة.

توعية  اأي�ضا يف جمال  الإدارة  دور  وثّمن 

طاب  من  ال�ضباب  فئة  وخا�ضة  املواطنن، 

امل���دار����س واجل��ام��ع��ات م��ن خ��ط��ر امل��خ��درات 

وال��ف��رد  العائلة  على  امل��دم��رة  وانعكا�ضاتها 

الوطني. والقت�ضاد 

اخلا�س  للقطاع  ان  توفيق  احل���اج  واك���د 

اق��ام��ة  يف  دورا  امل���دين  املجتمع  وم��وؤ���ض�����ض��ات 

خطر  من  والتوعوية  التثقيفية  الفعاليات 

الغرفة لعقد  ا�ضتعداد  هذه الآفة، لفتا اىل 

ور�س عمل ملنت�ضبيها من خمتلف القطاعات 

وال�ضياحة  النقل  جمال  يف  العاملن  خا�ضة 

وال�ضفر.

واجبه  من  الإدارة  جمل�س  ان  اإىل  واأ�ضار 

امل�����ض��اه��م��ة  خ����ال  م���ن  الإدارة  ج��ه��ود  دع����م 

والإع��ام��ي��ة،  ال��ت��وع��وي��ة  اخل��ط��ط  تنفيذ  يف 

وو������ض�����ع م�����راف�����ق ال����غ����رف����ة حت�����ت ت�����ض��رف 

وج��ود  اىل  لف��ت��ا  امل���خ���درات،  مكافحة  اإدارة 

وقاعات  بها،  معرتف  متخ�ض�ضة  اكادميية 

العمل  ور���س  لإق��ام��ة  ت�ضلح  متنوعة  كبرية 

وال�����������دورات وال������ن������دوات جم����ه����زة ب����اأح����دث 

والتقنيات. الو�ضائل 

اإم��ك��ان��ي��ة قيام  ت��وف��ي��ق اىل  ول��ف��ت احل���اج 

تدريب  يف  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  �ضباط 

عدد من القطاع التجاري ومنت�ضبي وكوادر 

ال���غ���رف���ة ح����ول م���و����ض���وع امل�����خ�����درات، وي��ت��م 

اعدادهم كمدربن ي�ضاهموا جنبا اىل جنب 

مع �ضباط الاإدارة يف عملية توعية القطاع 

اخلا�س.

 من جانبهم ثمن اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

ب��ال��زي��ارة اجل��ه��ود املبذولة  ���ض��ارك��وا  ال��ذي��ن 

اإدارة مكافحة املخدرات خال تنفيذها  من 

والتي  امل��خ��درات،  ملكافحة  ل�ضرتاتيجيتها 

ت�����ض��اه��ي ال����دول امل��ت��ق��دم��ة، لف��ت��ن اإىل اأن 

حماربة املخدرات م�ضوؤولية اجلميع.

الإدارة  م��ن  املبذولة  اجل��ه��ود  ان  واأك���دوا 

يف جم�����ال م���ك���اف���ح���ة امل�����خ�����درات وا����ض���ح���ة 

مبينن  املتقدمة،  ال��دول  وت�ضاهي  للعيان 

دعم  يف  امكانياته  ك��ل  �ضي�ضخر  املجل�س  ان 

جهود الإدارة.

و���ض��ارك ب��ال��زي��ارة ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة 

بهجت  املجل�س  �ضر  وام��ن  اخلطيب،  نبيل 

ح���م���دان وام�����ن ال�������ض���ن���دوق خ���ط���اب ال��ب��ن��ا 

واع�������ض���اء امل��ج��ل�����س ط�����ارق ال���ط���ب���اع وع���اء 

ال���دي���ن دي���ران���ي���ة وم���دي���ره���ا ال���ع���ام ه�����ض��ام 

الدويك.

االنباط – عامن 

اأط���ل���ق���ت اأك����ادمي����ي����ة امل���ل���ك���ة ران����ي����ا ل��ت��دري��ب 

“عّلم  ب��رن��ام��ج  �ضمن  تدريبية  ور���ض��ات  املعلمن 

بثقة”للمعلمن من املدار�س احلكومية يف اإقليمي 

ال�ضمال والو�ضط. وُتعقد الور�ضات بدعم من البنك 

معلم   200 تدريب  بهدف  مديريات   6 يف  العربي 

ومعلمة يف نهاية الربنامج خال العام 2022.

وياأتي هذا الربنامج �ضمن عنوان “التاأكد من 

للمعلمن  الطلبة” وال��ذي يوفر  وا�ضتيعاب  فهم 

بفاعلية  ال�����ض��ف  اإدارة  ع��ل��ى  ت�ضاعدهم  اأ���ض��ال��ي��ب 

اأك��ربم��ن خ��ال ط��رق اإر���ض��ادي��ة وملمو�ضة للتاأكد 

م��ن ف��ه��م وا���ض��ت��ي��ع��اب ال��ط��ل��ب��ة، وق��اب��ل��ة للّتطبيق 

جتعل املعّلم مدركاً للفرق بن مفهومي “اأنهيت 

الّتدري�س” و”حقق الّطلبة الّتعّلم«.

وك��ان برنامج “عّلم بثقة” قد اأطلق بن�ضخته 

الأوىل يف عام2012 ويف ن�ضخته الثانية يف عام 2018 

معلماً   6000 عن  يزيد  اإىلم��ا  الو�ضول  وا�ضتطاع 

معلماً   858 ا�ضتفاد  كما  ان��ط��اق��ه،  منذ  ومعلمة 

ومعلمة من الربنامج بالتعاون مع وزارة الرتبية 

املدار�س  من  العربي  البنك  من  والتعليموبدعم 

احلكومية يف املحافظات املختلفة.

واأظهرت النتائج اأّن الربنامج حقق اأهدافه من 

حيث بناء معرفة املتدّربن ومهاراتهم، والتاأثري يف 

ثقافة املعلمن ال�ضفية من خال زي��ادة قدرتهم 

الناحيتن  م��ن  اأك���رب  بفاعلية  ال�ضف  اإدارة  على 

ا�ضتدامة  �ضعيد  وع��ل��ى  وال�ضلوكية.  الأك��ادمي��ي��ة 

قادرعلى  الربنامج  اأّن  اإىل  النتائج  اأ���ض��ارت  الأث���ر، 

اإحداث فرق كبري يف مهارات الإدارة ال�ضفية لدى 

املتدربن ب�ضكل م�ضتدام وعلى مدى طويل.

يذكر اأن اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعّلمن 

تتبّنى  ربحية  غ��ري  كموؤ�ض�ضة   2009 ع��ام  تاأ�ض�ضت 

روؤية جالة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة لارتقاء 

بنوعية التعليم من خال متكن املعّلمن باملهارات 

وزارة  مع  بال�ضراكة  الأكادميية  وتعمل  ال��ازم��ة. 

الرتبية والتعليم، وتقوم على توفري برامج تطوير 

ِمهنية مبتكرة ونوعية يف الأردن والعامل العربي، 

العاملية  والبحوث  املمار�ضات  اأف�ضل  اإىل  وت�ضتند 

والعلمية الرتبوية.

ه����ذا وق����د وف�����رت الأك����ادمي����ي����ة م���ا ي���زي���د عن 

ل��ل��م��ع��ل��م��ن  م��ه��ن��ي��ة  ت��ن��م��ي��ة  ف���ر����ض���ة   100،000

والقيادات الرتبوية، حيث ا�ضتثمرت منذ تاأ�ضي�ضها 

با�ضتقطاب وبناء كادر اأكادميي متمر�س ذو خربة 

ومعرفة رفيعة م�ضتفيدة يف ذلك من �ضراكاتها مع 

الرتبية  جمال  العريقة يف  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات 

اأف�ضل  ت��دم��ج  نوعية  خ��ربة  ل  �ضَكّ مم��ا  والتعليم، 

والإقليمية  املحلية  باخلربات  العاملية  املمار�ضات 

ل��ت��ق��دمي ب���رام���ج ت��ن��م��ي��ة م��ه��ن��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت��واك��ب 

ال��ع��امل��ي��ة وت��ل��ب��ي احتياجات  امل��ع��اي��ري وامل��م��ار���ض��ات 

املتدربن يف خمتلف امل�ضتويات يف حياتهم املهنية 

واحلقول املعرفية الأ�ضا�ضية.

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن دعم البنك العربي 

على  ا�ضرتاتيجيته  اإط��ار  يف  ياأتي  الربنامج  لهذا 

�ضعيد ال�ضتدامة، والتي تعك�س حر�س البنك على 

تعزيز اأثره القت�ضادي والجتماعي والبيئي من 

العاقة،  ذات  م��ع خمتلف اجل��ه��ات  العمل  خ��ال 

و�ضوًل لتحقيق التنمية املُ�ضتدامة.

للم�ضوؤولية  ال��ع��رب��ي  البنك  ب��رن��ام��ج  ومُي��ّث��ل   

الجتماعية “معاً” اإحدى ثمار هذا التوّجه، وهو 

برنامج متعّدد الأوُجه يرتكز على تطوير وتنمية 

املجتمع من خال مبادراٍت  جوانب خمتلفة من 

ُت�ضهم يف خدمة عّدة قطاعات  ون�ضاطاٍت متنوعٍة 

البيئة،  وحماية  الفقر،  ومكافحة  ال�ضّحة،  وه��ي 

والتعليم، ودعم الأيتام.

مجلس إدارة غرفة تجارة عمان يزور إدارة المخدرات

البنك العربي يدعم برنامج أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في إقليمي الشمال والوسط 
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افتتاح محطة أبو غزالة الثانية 
اللبنانية بالجامعة  للمعرفة 

  االنباط – عامن 

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س وم��وؤ���ض�����س “طال 

طال  الدكتور  العاملية”،  اأبوغزاله 

اأب����وغ����زال����ة، امل���ح���ط���ة ال���ث���ان���ي���ة م��ن 

للمعرفة  اأبوغزالة  ط��ال  حمطات 

اللبنانية. يف اجلامعة 

اجل��دي��دة،  املحطة  افتتاح  وي��اأت��ي 

ب��ح�����ض��ب ب���ي���ان ل��ل��م��ج��م��وع��ة اأم�������س 

املوقعة  لاتفاقية  تنفيذا  الأربعاء، 

وجمموعة  اللبنانية  اجلامعة  ب��ن 

الوطنية  والهيئة  اأب��وغ��زال��ة  ط��ال 

والبحوث. للعلوم  اللبنانية 

تهدف  التفاقية  اإن  البيان  وقال 

ل��ل��م��ع��رف��ة  حم����ط����ات  اإن���������ض����اء  اإىل 

وتقنيات  والأدوات  الو�ضائل  وتوفري 

الت�ضالت لأبناء اجلامعة اللبنانية 

وامل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي، مب���ا ي�����ض��ه��م يف 

ت��اأه��ي��ل��ه��م وت����زوي����ده����م ب���اخل���ربات 

معارفهم  لتعزيز  الازمة  وامل�ضادر 

ومهاراتهم.

اللبنانية  اجلامعة  رئي�س  وثمن 

ال����دك����ت����ور ب�������ض���ام ب��������دران، امل����ب����ادرة 

وم�������ض���ان���دة امل���ج���م���وع���ة ل��ل��ج��ام��ع��ة 

اللبنانية.

اإن  اأبوغزالة  بدوره، قال الدكتور 

ه���ذه امل���ب���ادرة ف��ر���ض��ة لإث��ب��ات ق��درة 

اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى ال���ت���ح���دي وجت�����اوز 

ال�ضعاب من خال الإدارة احلكيمة 

وال�ضلبة.

االنباط – عامن 

ال���رق���م���ي  الق����ت���������ض����اد  وزارة  ن���ظ���م���ت 

وال����ري����ادة، اأم�����س الأرب����ع����اء، ب��ال��ت��ع��اون مع 

عمل  ور�ضة  الرقمية”،  “املهارات  جمعية 

الوظائف  اأجل  من  الرقمية  املهارات  حول 

امل�ضتدامة.

وتهدف الور�ضة اإىل اإطاق نتائج درا�ضة 

وحت��ل��ي��ل ال��ف��ج��وة ب���ن ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب 

والتي  العمل،  �ضوق  يف  الرقمية  للمهارات 

كون�ضلتنج”،  “اأفا�ضانت  ���ض��رك��ة  اأج��رت��ه��ا 

املوؤ�ض�ضات  من  ال�ضركاء  من  ع��دد  بح�ضور 

احل��ك��وم��ي��ة واجل����ه����ات امل���ان���ح���ة و���ض��رك��ات 

الت���������ض����الت وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات، 

وممثلن عن اجلامعات الأردنية، ومقدمي 

التدريب. خدمات 

اأ�ضار وزير  وبح�ضب بيان للوزارة، اليوم، 

اأحمد الهناندة  القت�ضاد الرقمي والريادة 

الوزارة  حر�س  اإىل  للور�ضة،  رعايته  خال 

املهارات  تنمية  على  �ضركائها  مع  بالتعاون 

ال��رق��م��ي��ة ل����دى ال�����ض��ب��اب، وامل��ت��واف��ق��ة مع 

والتي  امل�ضتقبلية،  العمل  �ضوق  متطلبات 

ب��ات��ت م��ت��ط��ل��ب��ا اأ���ض��ا���ض��ي��ا يف حت�����ض��ن ق��ط��اع 

والتدريب. التعليم 

و���ض��دد على ���ض��رورة ب��دء ال��ت��دري��ب على 

باتباع  وا�ضع  نطاق  على  الرقمية  امل��ه��ارات 

ن��ه��ج م���وج���ه ح�����ض��ب ال���ط���ل���ب، ي���ه���دف اإىل 

حت�ضن املهارات الرقمية لل�ضباب لتتنا�ضب 

ال�ضوق. مع متطلبات 

ورشة حول المهارات الرقمية من أجل الوظائف المستدامة

غرفة صناعة األردن تشيد بمخرجات لقاء القطاع 
الصناعي مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء

 االنباط – عامن 

رئ��ي�����س غ��رف��ة �ضناعة  ن��ائ��ب  اأ���ض��اد 

اجل��ي��ط��ان  ول���ي���د  حم���م���د  الأردن 

مب���خ���رج���ات ال���ي���وم امل���ف���ت���وح ال���ذي 

خ�����ض�����ض��ه م����دي����ر ع�����ام امل���وؤ����ض�������ض���ة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء، الأ���ض��ت��اذ 

ال���دك���ت���ور ن�����زار حم���م���ود م��ه��ي��دات 

ل���ل���ق���اء ال�������ض���ن���اع���ي���ن م�����ن ق���ط���اع 

وم�ضتح�ضرات  الغذائية  ال�ضناعات 

التجميل الذي عقد مبقر املوؤ�ض�ضة 

جاء  وال��ذي   ،2022/09/12 بتاريخ 

القطاع  الذي جمع  للقاء  اإ�ضتكماًل 

املوؤ�ض�ضة  ع��ام  مدير  م��ع  ال�ضناعي 

مبقر غرفة �ضناعة الأردن موؤخرا.

واأك�������د اجل���ي���ط���ان مم���ث���ل ق��ط��اع 

ال�������ض���ن���اع���ات ال���غ���ذائ���ي���ة وم���ن���دوب 

العليا  باللجنة  ال�ضناعي  القطاع 

للغذاء  ال��ع��ام��ة  ب��امل��وؤ���ض�����ض��ة  ل��ل��غ��ذاء 

وال����دواء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���دور ال��ذي 

ت���ق���وم ب���ه امل���وؤ����ض�������ض���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

املن�ضاآت  على  والتفتي�س  بالرقابة 

ال���غ���ذائ���ي���ة وال�����دوائ�����ي�����ة، م�����ض��ي��دا 

الق�ضايا  ح��ل  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ب��ج��ه��ود 

ال�ضناعية،  ال�ضركات  تواجه  التي 

ال�ضناعية  ال�ضركات  مع  وتعاونها 

الت�ضجيل. باإجراءات  فيما يتعلق 

املوؤ�ض�ضة  ب��اأن  اجليطان  واأ���ض��اف 

ال���ع���ام���ة ل���ل���غ���ذاء وال��������دواء، ب��ك��اف��ة 

ك������وادره������ا واإم����ك����ان����ات����ه����ا حت���ر����س 

ع�����ل�����ى حت����ف����ي����ز وت�����ع�����زي�����ز ق����ط����اع 

ال�����ض��ن��اع��ة ال���غ���ذائ���ي���ة وال���دوائ���ي���ة 

يكفل  ومب��ا  الطبية،  وامل�ضتلزمات 

����ض���د الح���ت���ي���اج���ات امل��ح��ل��ي��ة م��ن��ه��ا 

وفتح  الوطنية  ال�����ض��ادرات  وتعزيز 

جديدة  خارجية  ت�ضديرية  اأ�ضواق 

اأمامها ومبا يرفد عجلة القت�ضاد 

الوطني. 

من  امل�ضاركون  ثمن  جهتهم  من 

بجهود  باللقاء  ال�ضناعية  املن�ضاآت 

مل�����ض��وه م��ن حر�ضها  امل��وؤ���ض�����ض��ة وم���ا 

ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع  م�ضلحة  ع��ل��ى 

خ��ال  �ضيما  ل  ت��ع��اون��ه��ا  م��ق��دري��ن 

وت�ضريع  لتب�ضيط  الأخ��رية  الفرتة 

الإجراءات اأمام معامات ال�ضركات 

ط���رح���وا جملة  ح��ي��ث  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 

معاجلتها  متت  التي  الق�ضايا  من 

مبا�ضرة من قبل املدير العام

بحث التعاون بين المشاريع 
االقتصادية واالتحاد األوروبي

  االنباط – عامن 

للموؤ�ض�ضة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ب��ح��ث 

القت�ضادية،  امل�ضاريع  لتطوير  الأردنية 

ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ك��اي��د، و���ض��ف��رية الحت���اد 

الأوروب����������������ي ل��������دى امل����م����ل����ك����ة، م����اري����ا 

�ضبل  الأرب��ع��اء،  اأم�س  هادجيثيودو�ضيو، 

تعزيز التعاون بن اجلانبن.

وع����ر�����س ال����ك����اي����د، خ�����ال ال���ل���ق���اء، 

املوؤ�ض�ضة يف خدمة خمتلف  برامج عمل 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ض��ادي��ة، م�����ض��ريا اإىل 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع الحت���اد الأوروب����ي 

امل��وؤ���ض�����ض��ة، خا�ضة يف قطاع  ت��اري��خ  ع��رب 

امل�������ض���اري���ع ال���ري���ادي���ة ودع�����م امل�����ض��اري��ع 

واملتو�ضطة. ال�ضغرية 

حتقيق  على  تعمل  املوؤ�ض�ضة  اأن  واأك��د 

روؤي�������ة جل���ن���ة حت���دي���ث ال���ق���ط���اع ال���ع���ام 

ب�����اأن ت���ك���ون امل��ظ��ل��ة ال��ر���ض��م��ي��ة ل��رع��اي��ة 

واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  امل�����ض��اري��ع  ودع���م 

ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  وال����ري����ادي����ة، 

امل���وؤ����ض�������ض���ة ل����اأع����وام ال���ث���اث���ة امل��ق��ب��ل��ة 

والفني  املايل  الدعم  تقدمي  اإىل  تهدف 

اإ�ضافة  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  للمن�ضاآت 

اقت�ضادية  م�ضاريع  اإقامة  ت�ضجيع  اإىل 

للمراأة وال�ضباب، خا�ضة يف املحافظات.

الإحت���اد  ���ض��ف��رية  ث��ّم��ن��ت  م��ن جهتها، 

دعم  جم��ال  يف  املوؤ�ض�ضة  دور  الأوروب����ي 

الأردن  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت 

خلدمة  وال��ت��ط��ور  النمو  م��ن  لتمكينها 

القت�ضاد الأردين.

الأوروب����ي  الحت����اد  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 

التي  القت�ضادي  التحديث  روؤية  يدعم 

ال�ضيا�ضي جلالة  الإ�ضاح  تكلل جهود 

ال����ث����اين واحل���ك���وم���ة  امل���ل���ك ع��ب��ب��د اهلل 

ل��دي��ه  الأردن  اأن  م����وؤك����دة  الأردن�����ي�����ة، 

اإمكانات كبرية جلذب ا�ضتثمارات ت�ضهم 

القت�ضادي  النمو  معدلت  يف  اإيجابياً 

ال�ضادرات. وتنمية 

وق������ًدم م�����ض��اع��د امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 

عر�ضاً  ال��ل��ق��اء،  خ��ال  غنيمات،  مطيع 

عن برامج املوؤ�ض�ضة لدعم امل�ضاريع التي 

اأطلقت اأخريا، كما دار نقا�س مع مدراء 

ال��ت��ع��اون  �ضبل  ح��ول  الفنية  امل��دي��ري��ات 

املمكنة. امل�ضتقبلية 

  االنباط- عامن 

ب�������داأت ����ض���رك���ات اأردن�����ي�����ة م��ت��خ�����ض�����ض��ة 

معر�س  يف  م�ضاركتها  الأغ��ذي��ة  ب�ضناعة 

اف��ت��ت��ح  ال����ذي  ال�ضعودية”،  “فوديك�س 
الريا�س. بالعا�ضمة  الثاثاء،  م�ضاء 

وي��ن��ظ��م امل�����ض��ارك��ة الأردن���ي���ة ب��امل��ع��ر���س 

ج��م��ع��ي��ة امل�������ض���دري���ن الأردن������ي������ن، ف��ي��م��ا 

التعليب،  �ضناعات  على  ال�ضركات  ت��ت��وزع 

امل����ك���������ض����رات، احل����ل����وي����ات، ت��ع��ب��ئ��ة امل����ي����اه، 

املكمات الغذائية، ال�ضوكولته، احلاوة، 

واجلميد. الع�ضائر،  الطحينيه، 

ال�ضعودية”  “فوديك�س  وم���ع���ر����س 

ال����ذي ي�����ض��ت��م��ر اأرب���ع���ة اأي�����ام، وي�����ض��ارك به 

معر�س  اأك��رب  يعد  الأوىل،  للمرة  الأردن 

الأغذية  بقطاع  متخ�ض�س  دويل  �ضعودي 

وامل�ضروبات.

الأربعاء،  اليوم  للجمعية  بيان  وح�ضب 

امل�ضاركة  اأن  اخل�ضري  اأحمد  رئي�ضها  اأكد 

الأردن���ي���ة ب��امل��ع��ر���س ال���ذي ي��ع��ق��د ب��دورت��ه 

ال�ضناعية  لل�ضركات  جدا  مهمة  التا�ضعة، 

الغذائية،  امل��واد  بقطاع  العاملة  الأردن��ي��ة 

ت�ضهد  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ���ض��ي��م��ا يف 

اهتماما عامليا بقطاع املواد الغذائية.

وقال، اإن املعر�س يتيح للزوار الفر�ضة 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات غ��ذائ��ي��ة لأك���ر 

م��ن 30 دول���ة م�����ض��ارك��ة، وت��ب��ادل الأع��م��ال 

وجت��ار  و�ضناع  العار�ضن  م��ع  واخل���ربات 

ال���غ���ذاء ب��ال��ع��امل، والط�����اع ع��ل��ى اأح���دث 

املنتجات والتقنيات يف �ضناعة الأغذية.

ال�ضفري  زي����ارة  اإىل  اخل�����ض��ري  واأ����ض���ار 

للجناح  الكايد  علي  بال�ضعودية  الأردين 

امل��ن��ت��ج��ات  واق������ع  ع���ل���ى  واط����ل����ع  الأردين 

باملعر�س. امل�ضاركة  الأردنية 

واأو����ض���ح رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة اأن امل��ع��ر���س 

الأردن��ي��ة  لل�ضركات  مهمة  فر�ضة  ي�ضكل 

�ضناعة  يف  التطورات  اآخ��ر  على  لاطاع 

مع  اخل��ربات  وت��ب��ادل  وامل�ضروبات  ال��غ��ذاء 

لفتا  العامل،  دول  خمتلف  من  امل�ضاركن 

اإىل اأن ال�ضعودية تعد اأكرب �ضوق لاأغذية 

ملا  ت�ضل  بقيمة  الأو�ضط  ال�ضرق  مبنطقة 

فر�ضة  ي��وف��ر  م��ا  دولر،  مليار   45 ي��ق��ارب 

الأردنية للمناف�ضة  الغذاء  كبرية ل�ضناعة 

ب���ال�������ض���وق ال�������ض���ع���ودي���ة ن����ظ����را جل���ودت���ه���ا 

العالية. وتناف�ضيتها 

واأكد اأهمية ا�ضتفادة ال�ضناعة الأردنية 

اجلديدة  والنطاقة  الكبري  الزخم  من 

ال���ت���ي ت�����ض��ه��ده��ا ال���ع���اق���ات الق��ت�����ض��ادي��ة 

الأردنية ال�ضعودية، ومبا ي�ضهم يف تو�ضيع 

امل�����ض��درة ل�ضوق  ال�����ض��ل��ع الأردن���ي���ة  ق��اع��دة 

ال�ضعودية. ال�ضقيقة 

امل�����ض��ارك��ات  ودع����ا اخل�����ض��ري اإىل دع���م 

لأهميتها  اخلارجية  املعار�س  يف  الأردنية 

ال�ضناعية  لل�ضركات  ال��ف��ر���س  اإت��اح��ة  يف 

ع��ر���س وت�����ض��وي��ق م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وف��ت��ح اآف���اق 

�ضعي  م��وؤك��دا  اأم��ام��ه��ا،  ج��دي��دة  ت�ضديرية 

اجل��م��ع��ي��ة ال���دائ���م ل��ل��م�����ض��ارك��ة ب��امل��ع��ار���س 

ال�ضناعين  لتمكن  املتخ�ض�ضة  الدولية 

وامل�ضدرين من دخول اأ�ضواق جديدة.

اجلمعية  عام  مدير  اأو�ضح  جانبه،  من 

ح��ل��ي��م اب���و رح��م��ة اأن ن�����ض��اط اجل��م��ع��ي��ة يف 

ال�����ض��ع��ودي��ة ال�����ض��ق��ي��ق��ة م��ه��م ج����دا، وي��اأت��ي 

ليعزز دور اجلمعية الدائم يف البحث عن 

الوطنية،  للمنتجات  ت�ضديرية  اأ���ض��واق 

وف��ت��ح امل���ج���ال اأم�����ام ال�����ض��رك��ات الأردن���ي���ة 

لدخول اأ�ضواق حيوية ومهمة.

واأك����د اأن ال�����ض��وق ال�����ض��ع��ودي��ة م��ن اأه��م 

الأ�ضواق بالن�ضبة للمنتجات الأردنية التي 

ال�ضادات  لزيادة  كبري  ب�ضكل  عليها  يعول 

ال��وط��ن��ي��ة يف ظ��ل ال��ع��اق��ات امل��م��ي��زة التي 

خمتلف  على  ال�ضقيقن  البلدين  جتمع 

امل�ضتويات.

ال��ت��ي  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اأب����ورح����م����ة  وب�����ن 

تاأ�ض�ضت عام 1988 ت�ضعى اىل دعم ت�ضدير 

ال�ضناعي،  ال��ق��ط��اع  وخ��دم��ات  م��ن��ت��وج��ات 

وت��ن��ف��ي��ذ ال���ن�������ض���اط���ات ال���ت���ي م����ن ���ض��اأن��ه��ا 

الرتقاء بال�ضادرات الوطنية اإىل خمتلف 

وبخا�ضة  والأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  الأ����ض���واق 

ال��ت��ي ت��رت��ب��ط امل��م��ل��ك��ة م��ع��ه��ا ب��ات��ف��اق��ي��ات 

جتارية.

شركات أردنية تشارك بمعرض فوديكس السعودية

الفوسفات تطبق نظاما تأمينيا 
صحيا خاصا على متقاعديها

  النباط – عمان 

اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  واف���������ق 

الأردنية،  الفو�ضفات  مناجم  �ضركة 

ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ذن���ي���ب���ات، ع��ل��ى 

خا�س  �ضحي  ت��اأم��ن  ن��ظ��ام  تطبيق 

ع��ل��ى م��ت��ق��اع��دي ال�����ض��رك��ة، ك��م��ا هو 

م���ع���م���ول ب����ه مل���ت���ق���اع���دي الأع����ي����ان 

كتاب موجه  وذل��ك ح�ضب  وال��ن��واب، 

لرئي�س جمل�س النواب املحامي عبد 

الدغمي. الكرمي 

الفو�ضفات،  �ضركة  كتاب  يف  وجاء 

اأن�������ه وب����ن����اء ع���ل���ى ل����ق����اء ع������دد م��ن 

امل���ت���ق���اع���دي���ن م����ع رئ���ي�������س جم��ل�����س 

ال���ن���واب ون���ائ���ب ال��رئ��ي�����س ورئ��ي�����ض��ي 

والإداري�����ة  ال��ع��م��ل  واأع�����ض��اء جلنتي 

اإدارة  جم��ل�����س  واف�����ق  ال��ن��ي��اب��ي��ت��ن، 

التاأمن  نظام  تطبيق  على  ال�ضركة 

“الفو�ضفات”،  ملتقاعدي  ال�ضحي 

ابتداء من 29 اآب املا�ضي.
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العالقة بين النمو االقتصادي والرخاء االجتماعي تبادلية

خبراء وأكاديميون : نمو الناتج يعطي صورة 
عن االتجاه الذي تسير فيه الدولة وال يعكس حقيقة 

ما يجري فيما يخص مؤشرات الرفاه

الأنب�ط – �سب�أ ال�سكر

امل�سرتك” من  “الرخاء  قيا�س  فكرة  اإنبثقت 

اأحيانا  ي�ساحبه  ل��ل��دول  االأق��ت�����س��ادي  النمو  ان 

املزيد من انعدام امل�ساواة واالإق�ساء االإجتماعي، 

العديد  اأن  الرخاء حقيقة  ويعك�س الرتكيز على 

زي��ادات �سريعة وم�ستدامة يف  البلدان تن�سد  من 

م�ستويات املعي�سة ملواطنيها جميعا، ولي�س فقط 

املدقع  الفقر  اإن��ه��اء  ك��ان  واإذا  املحظوظة،  للقلة 

فاإن  واأولوية،  2030 هدفا وا�سحا  بحلول عام 

النامية  البلدان  باأ�سد  فقط  تتعلق  ال  الر�سالة 

وفًقا  كانوا،  اأينما  بالفقراء  االأهتمام  وامنا  فقرا 

للبنك الدويل.

وكان تقرير �سادر عن معهد “ليغامت” ك�سف 

اأ�سل  م��ن   81 املرتبة  على  االأردن  ح�سول  ع��ن 

ل� االإزدهار  “ليغاتوم  موؤ�سر  بح�سب  دولة   167
تقييمه  ي�ستند يف  الذي   2021 عام  ل�  والرخاء 

اأ���س��ا���س��ي��ة يف ث���اث���ة جم���االت  ع��ل��ى 12 رك���ي���زة 

ال�سوء على  ت�سليط  بهدف  االزده��ار،  ل�  اأ�سا�سية 

ن��ق��اط ال��ق��وة وال�����س��ع��ف ب��ن 167 دول����ة ح��ول 

التي  االق��ت�����س��ادي��ة  اخل���ي���ارات  لتحديد  ال��ع��امل؛ 

يجب القيام بها ملوا�سلة بناء جمتمعات �ساملة، 

من  النا�س  ومتكن  االبتكار،  اأم��ام  املجال  وفتح 

حتقيق الرخاء املطلوب

االأق��ت�����س��ادي ح�سام  اخل��ب��ري  اك��د  ال�سياق  ويف 

عاي�س اأنه “كلما ارتفع ن�سيب الفرد ارتفعت به 

م��ع��دالت ال��دخ��ل وم��ع��دالت االن��ف��اق، لي�سل اإىل 

واحدة  املعادلة  هذه  اأن  موؤكدا  الرفاهية،  قيا�س 

من اأبرز ادوات قيا�س الرخاء االإجتماعي. 

املتباينة  االراء  الكثري من  اأن هناك  واأ�ساف، 

الرخاء االجتماعي  قيا�س معدالت  فاعلية  حول 

م��ن خ���ال م��ع��ي��ار ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي، مو�سحا اأن��ه 

ظهر يف دول العامل املتقدم ما يعرف ب� “موازنات 

على  ال���رتك���ي���ز  ال��رئ��ي�����س  ���س��اأن��ه��ا  اإجتماعية” 

والتعليم  ال�سحة  ك�  الفرد  واأول��وي��ات  اإحتياجات 

توفر  ان  اإىل  م�����س��ريا  وال���رف���اة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

فر�س العمل واإنخفا�س معدالت الفقر والبطالة 

وحتقيق الرخاء االإجتماعي متوقف على جدوى 

وف��اع��ل��ي��ة االإن����ف����اق ل���ه���ذه امل�����وازن�����ات يف خ��دم��ة 

احلماية االجتماعية والرخاء االجتماعي. 

هائلة  فجوة  يخو�س  العربي  العامل  اأن  وتابع 

ب���ن احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى دخ����ل م��رت��ف��ع وب����ن من 

يح�سلون على دخول متدنية بح�سب معيار الناجت 

اأن بع�س الدول العربية يتجاوز  املحلي، مو�سحا 

وبع�سها  دوالر،  األ���ف   100 ال���  فيها  ال��ف��رد  دخ��ل 

االخر ال� 1000 دوالر، وهذا ما يثبت اأن اإجمايل 

زال��ت  ال��ت��ي ال  املقايي�س  اأه���م  اأح���د  املحلي  ال��ن��اجت 

معتمدة ب� التعرف على معدالت دخول االأفراد. 

الكيفية  اأن  عاي�س  اأو���س��ح  خا�سة  االأردن  ويف 

ت�ساوي  اأه��م��ي��ة  ل��ه��ا  االأق��ت�����س��اد  فيها  ينمو  ال��ت��ي 

اأه��م��ي��ة م��ع��دالت اإج��م��ايل ال��ن��اجت، واأن م��ا يزيد 

م��ع��دل ال��ن��م��و االإق���ت�������س���ادي ه���ي ن��ف�����س االدوات 

ا�ستقر  امل�ستخدمة منذ �سنوات طويلة، وبالتايل 

معدل النمو االإقت�سادي واإجمايل الناجت املحلي، 

الأف�سل  و�سولها  اأو  اال�ستقرار،  ب��ن  ي���رتاوح  اأو 

مبعدل  االأقت�سادي  النمو  معدل  بت�ساوي  حالة 

ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين، وب��ال��ت��ايل ف���اإن ع��ائ��دُه ي�ساوي 

“ يف  ان��ه  ال��دخ��ل، م�سرًيا  )�سفر( على معدالت 

جميع االأح��وال معظم وان مل يكن جميع االأ�سر 

ال��ن��اجت  م���ن  ن�سيبها  ع��ل��ى  االأردن����ي����ة ال حت�����س��ل 

يرتاوحون  ككل  يح�سل  ومن  االإجمايل،  املحلي 

بن 7-5 % من اإجمايل االأ�سر االأردنية«.

املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  حا�سل  ان  واأ����س���اف، 

يح�سل عليه قله من املواطنن، لذلك ال ي�سعر 

وحت�سن  االأقت�سادي  النمو  ه��ذا  عائد  يف  البقية 

انخفا�س  يحدث  وبالتايل  ال��دخ��ل،  م��ع��دالت  يف 

اأن االن���ف���اق على  يف م���ع���دالت االن���ف���اق، مب��ع��ن��ى 

االأ�سر  ونفقات  ال��دخ��ل  م��ع��دالت  وف��ق  الرفاهية 

يعطي  قليًا(  ينخف�س  اأو  )يرتفع   2% نحو 

موؤ�سرات على ان عائد الناجت املحلي االإجمايل ال 

يلعب دور يف حت�سن م�ستوى رفاهية الفرد، فان 

العائد االإجتماعي اما قريب من ال�سفر اأو �سفر 

اأو بالن�سبة للبع�س دون ال�سفر«.

النتائج  اأن  اإل��ي��ه هنا،  االإ���س��ارة  وم��ن اجل��دي��ر 

املحلي  ال��ن��اجت  ل���  الربعية  التقديرات  ل���  االأول��ي��ة 

االإجماي وفق تقرير �سادر عن دائرة االإح�ساءات 

للتقديرات  االأولية  “النتائج  اأن  اأو�سح  العامة، 

ال�سوق  باأ�سعار  االإجمايل  املحلي  للناجت  الربعية 

اأظهرت   2021 ع��ام  م��ن  ال��راب��ع  للربع  الثابتة 

الرابع  الربع  خ��ال   2.6% ن�سبته  بلغت  من��واً 

عام  الرابع من  بالربع  مقارنة   2021 عام  من 

 2021 ع���ام  يف   2.2% ب��ل��غ  ومن����وا   ،2020
مقارنة بعام 2020«.

وب������دوره ق����ال اأ����س���ت���اذ االأق���ت�������س���اد يف ج��ام��ع��ة 

ال��ريم��وك ال��دك��ت��ورع��ب��د ال����رزاق ب��ن��ي ه���اين، اإن 

ال��ن��م��و االأق��ت�����س��ادي االأي���ج���اب���ي ي��ع��رف ب���� زي���ادة 

مبيًنا  االإجمايل،  املحلي  الناجت  قيمة  مطردة يف 

اإرتفاع الدخل �سريفع من متو�سط ح�سة الفرد 

من الناجت املحلي، وبالتايل فاإن قدرة الفرد على 

وهذا  �سرتتفع  املختلفة  واخلدمات  ال�سلع  �سراء 

ما ي�سار اإليه ب� “الرخاء االإجتماعي«.

املتخ�س�سن  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  اأن  واأ���س��اف 

واخلرباء يف ال�ساأن االإقت�سادي يرون اأن العاقة 

ب���ن ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي وال���رخ���اء االج��ت��م��اع��ي 

تبادلية، مبعنى اأنه عندما يتمتع الفرد بالرخاء 

وال���رف���اه���ي���ة يف امل��ج��ت��م��ع ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ح��ال��ت��ه 

النف�سية، وبالتايل فاإن انتاجيتُه �سرتتفع.

واالأخ�سائية  امل�ست�سارة  اأك��دت  ال�سياق  ذات  يف 

اأنه  “االأنباط”  ل�  االبراهيم  فادية  االإجتماعية 

ال رخ��اء وال ازده��ار ان كان النمو االأقت�سادي ال 

او  اق�����س��اء  دون  مت�ساوي  ب�سكل  اجلميع  ي�سمل 

امل�ساواة يف فر�س العمل  ابعاد، مبينًة ان حتقيق 

وتوزيع الرثوات، والتعليم وال�سحه واالمتيازات، 

وحرية الراأي والتعبري بن جميع افراد املجتمع، 

او  ب��دون حتيز  للمجتمعات حياة كرميه  ي�سمن 

من  وي��زي��د  االن�سانية  ال��ك��رام��ة  ويحقق  متييز، 

املواطنه  قيم  ويعزز  ومتما�سكة  املجتمع  ترابط 

ال�ساحله عند افراد املجتمع.

املجتمعات،  رخ���اء  على  العمل  ان  وا���س��اف��ت، 

يقلل من الظواهر املجتمعية ال�سلبيه مثل الفقر 

والبطاله واجلرمية والتفكك اال�سري، ويتحقق 

ال��ف��ئ��ات االجتماعية  ب��دع��م  ال��رف��اة االج��ت��م��اع��ي 

امل��ن��ق��و���س��ة  ال��ف��ئ��ات  امل��ج��ت��م��ع او  امل�����س��ط��ه��دة يف 

العرقيه  واالقليات  والطفل  امل��راأة  مثل  احلقوق 

التعليم  فر�س  وتوفري  ال�سباب  ودعم  والدينية، 

والتدريب والتطوير لهم النهم ي�سكلون الغالبية 

العظمى ملجتمعاتنا العربية.

اأن تعزيز مفهوم املواطنه  وتابعت االإبراهيم، 

الفاعله واحلا�سنة للتنوع ي�سهل مهمة الو�سول 

املجتمعي  العمل  فكرة  وبناء  االجتماعي  للرفاه 

ك��ن��ه��ج اج��ت��م��اع��ي ي��ح��ق��ق ال��ك��ث��ري م��ن ال��رف��اه��ي��ه 

االجتماعية فم�سوؤولية تطوير املجتمعات تعاون 

ج���اد وم��ث��م��ر ب���ن اجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ه ال��ر���س��م��ي��ة 

واخل��ا���س��ة وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين، اآخ��ذي��ن 

بعن االإعتبار مراعاة الفروقات بن املجتماعات 

وخ�سو�سيات كل جمتمع. 

وب��ي��ن��ت، وم��ع ث���ورة ال��ت��ط��ور ال��رق��م��ي انتقلنا 

اأب��ي��ن��ا م���ن جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ت��ق��ل��ي��دي��ة اىل  ���س��ئ��ن��ا اأم 

جمتمعات رقميه، االأمر الذي اأحدث الكثري من 

معها  والتما�سي  مراعاتها  يجب  التي  التغريات 

املفرت�س  االجتماعيه  و�سلوكياتنا  قيمنا  اأبرزها 

ان تكون من�سجمه مع طبيعة العامل وتطوره، يف 

ظل ال�سعي اجلاد لتحقيق االحتياجات االن�سانية 

اجتماعية  بيئات  ل�سمان  للمواطنن  اال�سا�سية 

اأمنه ي�سودها اال�ستقرار وال�سام.

واأو�سحت اأن النمو على امل�ستوى الكلي مهما 

فهناك  االأف����راد،  جلميع  حت�سنا  يعني  ال  ارت��ف��ع 

عوامل مرتبطة بتوزيع الدخل ونوعية اخلدمات 

اال�ستهاك  وكميات  احلقيقي  والدخل  املقدمة 

وه���ذا  امل���وؤ����س���ر،  ه���ذا  يقي�سها  ال��ت��ي ال  ال��ف��ردي��ة 

التناق�س بن النمو على امل�ستوى الكلي والفردي 

وال��راي  املن�سورة  البيانات  يف  الثقة  فجوة  يولد 

االأردن،  على  ح�سرا  لي�س  وه���ذا  ح��ول��ه��ا،  ال��ع��ام 

من  ال��ث��ل��ث  ن�سبة  ف���اإن  وب��ري��ط��ان��ي��ا  فرن�سا  ف��ف��ي 

والكثريون  الر�سمية،  البيانات  ت�سدق  ال�سكان 

البيانات  م��ن  ب��دال  انطباعاتهم  لت�سديق  اأم��ي��ل 

واالح�ساءات، موؤكدة اأن منو الناجت يعطي �سورة 

الدولة وال يعك�س  ال��ذي ت�سري فيه  عن االجت��اه 

حقيقة ما يجري فيما يخ�س موؤ�سرات الرفاه.

“الرخاء  م�سطلح  ان  ذك����ُره  اجل��دي��ر  وم���ن 

النمو  اأ�سا�سننّ  عن�سرين  على  امل�سرتك”  قائم 

اإىل  وي�سعى  ينطوي  اذ  وامل�����س��اواة،  االأق��ت�����س��ادي 

التي  ال��دن��ي��ا  ال�سريحة  ب��ن  ال��دخ��ل  زي����ادة من��و 

ت�سكل %40 من ال�سكان، فبدون منو اقت�سادي 

م�ستدام، ال يبدو اأن ثمة اأما للفقراء كي يرتقوا 

يف  كافيا  لي�س  النمو  لكن  معي�ستهم،  مب�ستوى 

امل�سرتك  الرخاء  التح�سن يف موؤ�سر  ف�  ذاته،  حد 

يتطلب منوا ي�سمل اأي�سا من هم اأكرث احتياجا، 

بح�سب تعريف البنك املركزي.

  النب�ط – عم�ن 

ق���ال ع��ام��ل��ون يف ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة، 

ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ي���واج���ه ع������دداً  ال���ق���ط���اع  اإن 

وامل�سكات، اأ�ساعت فر�ساً كبرية اأمام القطاع 

للتطور واملناف�سة حملياً وعربياً ودولياً.

اأردن���ي���ة  خ���ام���ات  وج�����ود  اإىل  واأ������س�����اروا 

ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة، ت���ب���اع ل��ل��م�����س��ان��ع 

امل��ح��ل��ي��ة ب��اأ���س��ع��ار ت��ف��وق االأ����س���ع���ار ال��ع��امل��ي��ة 

يف ب��ع�����س االأح���ي���ان، مم��ا ي�����س��ط��ر امل�����س��ان��ع 

ال�����س����ت����رياد م�������واد ب�������داًل م����ن ت�����س��ن��ي��ع��ه��ا، 

ت�سديرية كبرية. ويفقدها فر�ساً 

الكيماوية  ال�سناعات  د ممثل قطاع  وعدنّ

�سناعة  غرفة  يف  التجميل  وم�ستح�سرات 

التحديات  ال��ب�����س،  اأح��م��د  املهند�س  االأردن 

الكيماوية،  ال�سناعات  قطاع  ت��واج��ه  التي 

لعام   6 رق��م  البيئة  ح��م��اي��ة  ق��ان��ون  وم��ن��ه��ا 

التعامل  اآليات  2017، كونه ال يركز على 
مع االأمور البيئية، ويعطي قدراً كبرياً منه 

اإعادة النظر بالقانون  اإىل  للعقوبات، داعيا 

واال�ستفادة من جتارب  عنه،  انبثق  ما  وكل 

العديد من الدول مبا ي�سهل عمل امل�سانع.

اأ���س��در  االأردن  اأن  الب�س  املهند�س  وب��ن 

للت�سنيع   ،2010 ع��ام  قيا�سية  موا�سفة 

اإم بي  اجل��ي��د امل��ع��ت��م��د، وم���ا ي��ع��رف اجل���ي 

مينح  اأن�����ه  اإىل  م�������س���رياً   ،22716 اآي������زو 

م��ن ج��ه��ة ث��ال��ث��ة م��ع��ت��م��دة حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً، 

اإىل  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  داعياً 

لديها،  املعتمد  باالآيزو  وم�ساواته  اعتماده 

بهدف التخفيف على امل�سانع.

ال��ف��و���س��ف��ات  م���ن���اج���م  ����س���رك���ة  اإن  وق�����ال 

االأردن�������ي�������ة، ت���ب���ي���ع امل��������واد اخل�������ام مل�����س��ان��ع 

من  بكثري  اأع��ل��ى  ب�سعر  املحلية،  االأ���س��م��دة 

امل�سانع  ه��ذه  ي�سطر  مم��ا  ال��ع��امل��ي،  ال�سعر 

ي�ستورد  االأردن  اأن  اإىل  الف��ت��اً  ل��ا���س��ت��رياد، 

اأ�سمدة فو�سفاتية وبوتا�سية وغريها بقيمة 

29 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، رغ���م وج��ود  ن��ح��و  تبلغ 

اخلامات االأولية حملياً.

خطوط  اأوقفت  امل�سانع،  بع�س  اأن  وبننّ 

اإن��ت��اج ب��ع�����س امل����واد ال��ت��ي ي��ت��ط��لنّ��ب اإن��ت��اج��ه��ا 

ت��ك��ل��ف��ة اأع���ل���ى م���ن ���س��ع��ر ا����س���ت���رياده���ا م��ن 

اخلارج، مما اأفقد اململكة فر�سة ت�سديرية 

تقدر بنحو مليار دوالر.

ال��ب��ح��ر  م��ن��ت��ج��ات  ق���ط���اع  اإن  واأ������س�����اف 

�سمن  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  التجميل  وم���واد  امل��ي��ت 

والتجميلية،  الكيماوية  ال�سناعات  قطاع 

ع��ام  م��ن��ذ  ال��ت�����س��دي��ري��ة  ق��درات��ه  انخف�ست 

اإىل  دينار  مليون   40 نحو  من   ،2014

اإج���راءات  ب�سبب  دي��ن��ار،  مليون   17 ق��راب��ة 

��ب��ت  اإداري��������ة وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وت�����س��ري��ع��ات ���س��عنّ

العمل.

الق�سايا  بع�س  اإىل مراجعة  الب�س  ودعا 

اإىل وجود جلان �سراكة  الت�سريعية، م�سرياً 

التي  الق�سايا  حول  للتحاور  احلكومة  مع 

ت��ع��ي��ق ا���س��ت��م��رار ع��م��ل امل�����س��ان��ع، وت�����س��ع��ف 

ودولياً. تناف�سيتها حملياً 

ال���ع���ام مل�سنع  امل���دي���ر  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 

امل����ج����رة ل�����س��ن��اع��ة االأ�����س����م����دة ال��ك��ي��م��اوي��ة 

اإن خ��ام��ات  امل��ه��ن��د���س حم��م��د احل����دي����دي، 

ال��ف��و���س��ف��ات وال��ب��وت��ا���س ال���داع���م���ة ل��ق��ط��اع 

االأ���س��م��دة، م��ت��م��ي��زة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل، 

م�سرياً  منها،  ج��داً  كبري  احتياطي  ويوجد 

ودع��م��ه��ا  ال�����س��ن��اع��ة  ه����ذه  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل 

اأمام منتجاتها  اأبواباً كبرية  اأن يفتح  ميكن 

يف ال���ع���امل، م���ن ح��ي��ث ت�����س��دي��ر االأ���س��م��دة 

ال�سناعية عالية اجلودة.

كبري  ت��راج��ع  يف  ال��ق��ط��اع  “اإن  واأ����س���اف 

ب�����س��ب��ب ع�����دد م����ن امل���ع���وق���ات احل���ك���وم���ي���ة، 

اأ�سعار  ارتفاع  يف  تتمثل  خارجية  وحتديات 

االأردن  ميتلكها  ال��ت��ي  االأج��ن��ب��ي��ة،  اخل��ام��ات 

ل�سركات  بامتياز  حرة  مناطق  �سمن  اأ�سًا 

م��ف��ت��وح��ة غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا ا���س��ت��ث��م��ارات اأج��ن��ب��ي��ة، 

تبيع اخلامات االأردنية للمملكة باأغلى من 

العاملي لها«. ال�سعر 

اأ�سعفت  ال��ع��وام��ل،  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ع��دم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�����س��ن��اع��ة،  تناف�سية 

ل عمل  ي�سهنّ م��ب��ا���س��ر،  ح��ك��وم��ي  دع���م  وج���ود 

من  باملئة   30 نحو  اأن  اإىل  الفتاً  امل�سانع، 

امل����واد اخل����ام ال���ازم���ة ل�����س��ن��اع��ة االأ���س��م��دة 

���ب���ة، ي��ح��ظ��ر ع��ل��ى ال�����س��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة  امل���ركنّ

اأمنية. ا�ستريادها الأ�سباب 

اإي���ج���اد  �����س����رورة  اإىل  احل����دي����دي  ودع�����ا 

على  للح�سول  للم�سانع  اإج��رائ��ي��ة  ح��ل��ول 

يتعلق  الازمة لعملها، خا�سة ما  اخلامات 

بوتا�س  امتياز  متتلك  التي  ال�سركات  ببيع 

وف��و���س��ف��ات مل��ن��ت��ج��ات��ه��ا ل��ل��م�����س��ان��ع امل��ح��ل��ي��ة 

ب��اأ���س��ع��ار ت��ف��وق احل���دود ال��ع��امل��ي��ة، خا�سة يف 

ظل ارتفاع االأ�سعار العاملية واأجور ال�سحن، 

للم�سانع. ال�سرائية  القدرات  و�سعف 

اأ�سعارها  ارتفعت  املواد  بع�س  اأن  واأو�سح 

القدمية، مما  االأ�سعار  اأ�سعاف  اأربعة  لنحو 

اأ�سعف قدرة امل�سانع املحلية على التخزين، 

يحتاجونها،  التي  الكميات  ���س��راء  حتى  اأو 

داعياً احلكومة اإىل دعم ال�سادرات املحلية، 

ودعم م�سرتيات امل�سانع للمواد االأولية.

بدوره، اأو�سح نقيب جتار ومنتجي املواد 

ال��زراع��ي��ة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ل���وؤي ب��ي��رب���س، 

اإىل  تنق�سم  االأردن��ي��ة  االأ���س��م��دة  �سركات  اأن 

����س���رك���ات ك����ربى م��ث��ل ���س��رك��ة ال��ف��و���س��ف��ات 

التعدينية  ال�سركات  من  وه��ي  والبوتا�س، 

اال����س���ت���خ���راج���ي���ة، وال�������س���رك���ات ال�����س��غ��رى 

ب�سناعات  امل��خ��ت�����س��ة  احل��ج��م،  وامل��ت��و���س��ط��ة 

التحويلية. االأ�سمدة 

واأ�سار اإىل اأن �سناعة االأ�سمدة التحويلية 

ال�����س��رك��ات  ن���ظ���راً الأن  ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا،  ف��ق��دت 

منتجاتها  تبيع  اال�ستخراجية  التعدينية 

ل��ه��ا ب��اأ���س��ع��ار ت��ف��وق االأ���س��ع��ار ال��ع��امل��ي��ة، ويف 

بع�س االأحيان اأعلى من ال�سعر الذي تبيعه 

اأفقدها تناف�سيتها. يف ال�سوق العاملية، مما 

ال�سركة  يف  امل�سرتيات  ق�سم  رئي�س  وبننّ 

الكيماوية،  لل�سناعات  العربية  االأردن��ي��ة 

يف  م�سكلة  تواجه  �سركته  اأن  م�سعد،  خالد 

منع دخول مادة االإ�سب�ست اإىل اململكة، رغم 

اأنها جزء مهم يف فرن ت�سنيع مادة حام�س 

ل�سناعة  اأولية  مادة  تعد  التي  الكربيتيك، 

�سماداً،  تعد  التي  البوتا�س،  �سولفات  م��ادة 

وت�ستخدم كذلك يف �سناعة االأ�سمدة.

م��ن��ع  اجل����م����ارك  ق�����رار  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

�سحية،  الأ���س��ب��اب  اململكة  اإىل  امل���ادة  دخ���ول 

ال�سناعية  احلاجات  منه  ي�ستثنى  اأن  يجب 

امل��ادة،  ه��ذه  وج��ود  تتطلب  التي  الكيماوية 

دعماً ال�ستمرار عملها.

وح�������ازت ������س�����ادرات ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات 

ال�سناعية  ال�����س��ادرات  رب��ع  على  الكيماوية 

العام احلايل،  اأ�سهر من  اأول خم�سة  خال 

اإج���م���ايل  م����ن  ب���امل���ئ���ة   25.3 ن�����س��ب��ت��ه  مب����ا 

 233 بلغت  وبقيمة  ال�سناعية،  ال�سادرات 

م��ل��ي��ون دي����ن����ار، ب��ف�����س��ل ارت����ف����اع ����س���ادرات 

االأ�سمدة، وزيادة الطلب العاملي.

من  للقطاع  القائم  االإن��ت��اج  حجم  ومن��ا 

اإىل   ،2019 ع���ام  يف  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   1.8
وم��ن   ،2021 يف  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   2.539
3 مليارات دينار  اإىل نحو  اأن ي�سل  املتوقع 

ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل�����ايل، ف��ي��م��ا و����س���ل حجم 

2021، اإىل نحو  ال�سادرات مع نهاية عام 

مليون   787 من  منواً  دينار،  مليار   1.4
دينار يف 2019، ومن املتوقع اأن ت�سل اإىل 

ملياري دينار مع نهاية العام احلايل.

وب����ل����غ ح���ج���م م���������س����ت����وردات ال���ق���ط���اع يف 

ارت��ف��اع��اً من  دي��ن��ار،  مليار  ق��راب��ة   ،2021
وبلغت   ،2019 يف  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   816
من  الوطنية  لل�سناعة  ال�سوقية  احل�سة 

للمواد  الكلي  املحلي  اال�ستهاك  اإج��م��ايل 

باملئة،   31 ن�سبته  ما  االأ�سا�سية  الكيميائية 

ولل�سابون  باملئة،   90 االأ�سمدة  ول�سناعة 

وللدهانات  تقريباً،  باملئة   74 واملنظفات 

باملئة   46 ونحو  باملئة،   75 والورني�سات 

التجميل. مل�ستح�سرات 

القطاع  يف  العاملة  املن�ساآت  ع��دد  ويبلغ 

عمان  يف  ال�سناعية  ال��غ��رف  يف  وامل�����س��ج��ل��ة 

 17 ل  ت�سغنّ من�ساأة،   700 واإرب��د،  والزرقاء 

األف عامل.

وي�������س���م ال����ق����ط����اع ����س���ن���اع���ات ال�����س��م��غ 

الكيماوية  وامل��واد  امل��ك��ررة،  النفطية  وامل��واد 

ال����ع���������س����وي����ة وال�������ده�������ان�������ات وامل�����ع�����اج�����ن 

واالأ�سمدة  والتلوين  الدباغة  وم�ستلزمات 

وم��ب��ي��دات االآف����ات وامل����واد ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة 

التنظيف  ومعاجن  وم�ساحيق  الب�سيطة 

العطور  وم���رك���زات  وال��ع��ط��ور  وال�����س��اب��ون، 

وم�����س��ت��ح�����س��رات ال��ت��ج��م��ي��ل، وغ����راء وم���واد 

ومنتجات  وم��ت��ف��ج��رات  وال��ث��ق��اب،  ال���س��ق��ة، 

نارية، واأحبار وغريها.

الصناعات الكيماوية تواجه تحديات تحدُّ من فرص المنافسة والتطور

 298 مليون دينار فائض الميزان 
التجاري األردني مع أميركا

رومانيا أكثر دول االتحاد األوروبي 
استيرادا للسلع األردنية

3.645 مليار دوالر الدخل السياحي 
لنهاية آب الماضي

النب�ط – عم�ن 

ح��ق��ق امل���ي���زان ال���ت���ج���اري ل��ل��م��م��ل��ك��ة مع 

امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة يف الن�سف  ال��والي��ات 

م��ق��داره  ال��ع��ام احل���ايل، فائ�سا  م��ن  االأول 

دينار. مليون   298
واأ�����س����ارت ب��ي��ان��ات ال���ت���ج���ارة اخل��ارج��ي��ة 

ال�����س��ادرة ع��ن دائ���رة االإح�����س��اءات العامة، 

اإىل  الوطنية  ال�سادرات  قيمة  ارتفاع  اإىل 

امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة يف الن�سف  ال��والي��ات 

االأول من العام احلايل، بن�سبة 22 باملئة، 

مقارنة  دينار،  مليون  لتبلغ حوايل 825 

م����ع ال����ف����رتة ن��ف�����س��ه��ا م����ن ال����ع����ام امل��ا���س��ي 

والبالغة نحو 676 مليون دينار.

اململكة  م�����س��ت��وردات  قيمة  ارت��ف��ع��ت  كما 

م����ن ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة االأم����ريك����ي����ة يف 

بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف 

مليون   527 حوايل  لتبلغ  باملئة،   11.9
دينار، مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام 

املا�سي، والبالغة 472 مليون دينار.

وب��ح�����س��ب م��ع��ط��ي��ات اإح�������س���ائ���ي���ة، تعد 

وال�سناعات  واملن�سوجات،  االألب�سة  �سناعة 

الغذائية وم�ستح�سرات  الهند�سية، واملواد 

احل���ل���ي  اإىل  اإ������س�����اف�����ة  امل������ي������ت،  ال����ب����ح����ر 

وامل���ج���وه���رات، اأب����زر ال�������س���ادرات االأردن���ي���ة 

لل�سوق االأمريكية.

وميثل امليزان التجاري الفرق بن قيمة 

املوؤ�سرات  من  ويعد  وال�سادرات،  ال��واردات 

االقت�سادية املهمة، واأحد مدخات الناجت 

املحلي للدول.

  النب�ط – عم�ن 

ت�����س��درت روم��ان��ي��ا قائمة ال���دول االأوروب��ي��ة 

جل��ه��ة ال�����س��ادرات االأردن���ي���ة، ل���دول االحت����اد يف 

الن�سف االأول من العام احلايل.

العامة،  االإح�ساءات  دائ��رة  بيانات  وبح�سب 

ب��ل��غ��ت ����س���ادرات االأردن���ي���ة اإىل روم��ان��ي��ا خ��ال 

26.5 مليون  العام احلايل  الن�سف االأول من 

1.2 مليون دينار للفرتة نف�سها  دينار، مقابل 

م�ستوردات  قيمة  بلغت  فيما  املا�سي،  العام  من 

دينار،  مليون   142 نحو  رومانيا  م��ن  اململكة 

املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  املماثلة  ال��ف��رتة  م��ع  مقارنة 

بنحو 159 مليون دينار.

ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان��ات، ان��خ��ف�����س ع��ج��ز امل��ي��زان 

التجاري للمملكة مع رومانيا يف الن�سف االأول 

 115.5 ن��ح��و  اإىل  لي�سل  احل����ايل،  ال��ع��ام  م��ن 

املماثلة من  ال��ف��رتة  م��ع  مقارنة  دي��ن��ار،  مليون 

مليون   157.8 ن��ح��و  ال��ب��ال��غ��ة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

دينار.

اأم���ا ح��ول ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ن البلدين، 

فبلغ يف الن�سف االأول من العام احلايل حوايل 

دينار. مليون   168.5
واأ�سارت البيانات اإح�سائية، اإىل اأن االأ�سمدة 

ال��ن��ي��رتوج��ي��ن��ي��ة وال��ف��و���س��ف��ات��ي��ة وامل��ع��دن��ي��ة اأو 

مطهرات،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  واالأدوي�����ة،  كيماوية 

واإ����س���اف���ات حم�����س��رة ل��اإ���س��م��ن��ت واخل��ر���س��ان��ة، 

اأن��اب��ي��ب وم��وا���س��ري وخ��راط��ي��م، ت��ع��د م��ن اأب���رز 

ال�سادرات االأردنية اإىل رومانيا.

وت�ستورد اململكة من رومانيا، تقاوي احلنطة 

واالأخ�ساب  احلي،  وال�ساأن  واالأبقار  “القمح” 
املن�سورة اأو املقطعة، وغاين التدخن، والتبغ، 

باالإ�سافة اإىل اإطارات خارجية من املطاط.

 النب�ط – عم�ن  

ال�سهور  خ��ال  ال�سياحي  ال��دخ��ل  ارت��ف��ع   

بن�سبة   2022 ع���ام  م��ن  االأوىل  ال��ث��م��ان��ي��ة 

مليار  اىل3.645  لي�سل  باملئة   161.6
عام  م��ن  املقابلة  ال��ف��رتة  م��ع  م��ق��ارن��ة  دوالر 

.2021
وجاء االرتفاع نتيجة الرتفاع عدد ال�سياح 

 3.175 اىل  لي�سل  اململكة  اىل  ال��ق��ادم��ن 

مليون �سائح، وقابل ذلك ارتفاع االنفاق على 

ال��ف��رتة  ذات  خ���ال  اململكة  خ���ارج  ال�سياحة 

اأي بارتفاع  1.004 مليار دوالر  لي�سل اىل 

املقابلة من  الفرتة  باملئة عن   89.4 ن�سبته 

عام 2021.

وت�����س��ري اأح�����دث ال��ب��ي��ان��ات ال�������س���ادرة عن 

البنك املركزي، اىل ارتفاع الدخل ال�سياحي 

خال �سهر اآب للعام احلايل مقارنة بال�سهر 

 82.4 ن�سبته  مبا  املا�سي  العام  من  املقابل 

وذل��ك  دوالر،  مليون   822.4 ليبلغ  باملئة، 

اململكة  اىل  ال��ق��ادم��ن  ال�سياح  ع��دد  الرت��ف��اع 

خال ذات ال�سهر بنحو 331.6 األف �سائح 

مقارنة بذات ال�سهر من العام املا�سي لي�سل 

اىل 715.5 األف �سائح.

وت�سري البيانات اي�سا، اىل ارتفاع االنفاق 

اآب  �سهر  خ��ال  اململكة  خ��ارج  ال�سياحة  على 

من العام احلايل ما ن�سبته 51.6 باملئة عن 

املا�سي  العام  ال�سهر من  ذات  م�ستواه خال 

نتيجة  دوالر  م��ل��ي��ون   172.8 اىل  لي�سل 

ارت��ف��اع ع���دد ال�����س��ي��اح امل��غ��ادري��ن اىل اخل���ارج 

بن�سبة 51.3 باملئة.



انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

محمود فيصل 
عربي حجازي

من  عملك  م��ك��ان  ع��ن  تغيبت  لقد 

اك��ر  ومل���دة   2022/9/4 ت��اري��خ 

فاننا  لذا  متتالية  اي��ام  ع�شرة  من 

مكان  اىل  العودة  ب�شرورة  ننذرك 

لوظيفتك  فاقدا  واال تعترب  عملك 

�شندا  العمالية  حقوقك  ولكافة 

الحكام املادة ) 28 ( فقرة )ه� (

رق��م8  االردين  العمل  ق��ان��ون  م��ن   

ل�شنة 1996م .

سامي عطية 
لاللعاب والهدايا

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

اسد االسالم اسماعيل 
محمد نهار

قيس زكريا محمد 
ابراهيم

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

امل�شانده خلدمات اال�شناد و مراكز 

االت�شال بدون �شبب م�شروع او عذر 

تنذركم  ال�شركة  ف��ان  ل��ذا  ر�شمي 

اال  و  ف���ورا  عملكم  اىل  ب��ال��ع��ودة 

�شندا  لديها  خدماتكم  انهاء  �شيتم 

28/ه���� م��ن قانون  الح��ك��ام امل���ادة 

العمل رقم 8 ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

االعالين
08

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل   ) للبال�شتيك  اخل��ر  ارزاق  موؤ�ش�شة   (

)229930( با�شم ) ماجده خليل عثمان اللوزي ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) احمد 

خليل عثمان اللوزي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) بقالة حمل الربكه ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )56116( با�شم

 ) ح�شن خالد ح�شني عبد القادر ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) ليلى ا�شماعيل احمد 

عبد الرزاق ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  الكم للتكنولوجيا  وامل�شجلة لدى دائرة 

مراقبة ال�شركات م�شاهمة خا�شة حمدودة  حتت الرقم 

 ) 1223 ( بتاريخ ) 2017/10/25(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : علي ابراهيم علي ال�شمادي

عنوان امل�شفي : عمان – جبل احل�شني – جممع عادل القا�شم  

 هاتف 0777341665

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته

ذ.م.م   الريا�شيه    لالن�شطة  االردن  عرب  عدائني  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 45513 ( بتاريخ 

)2016/10/30 (

الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : املحامي ابراهيم حممد مر�شد اخلوالدة

الدين  – �شارع جمال  – دوار فرا�س  – جبل احل�شني  امل�شفي : عمان  عنوان 

االفغاين – عمارة رقم 6 – جممع امالك التجاري  – هاتف 0795497512

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ل�شنة   )22( رق��م  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  ال�شركات يف  يعلن مراقب عام   ، 1997 وتعديالته 

لدينا  وامل�شجلة  الغذائية    لل�شناعات  كرتون  ل�شركة    العامة  الهيئة  بان 

بتاريخ    )50625( الرقم  حتت  حم��دودة  م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف 

2018/2/20  قد قررت باجتماعها غر العادي املنعقد بتاريخ  2022/9/5  

املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني املحامي ال�شيد حممد 

عنوان  وان  لل�شركة،  م�شفيا  ال�شواحله    نايل  �شهم  وال�شيد  العوامله  عواد 

امل�شفي هو :

رقم  – هاتف   85 رقم  – عمارة  التجاري  نا�شر  – جممع  – اجلاردنز  عمان 

 –  5514529 فاك�س   –  5514624 رقم  االر�شي  هاتف   –  0799913186

�شندوق بريد 1142 – رمز بريد 11947

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته

لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م   الغذائية    لل�شناعات  �شركة  كرتون  دائني  اأرجو من 

دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 50625 ( بتاريخ ) 2018/2/20(

الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد عواد العوامله وال�شيد �شهم نايل ال�شواحله   

عنوان امل�شفي : عمان – اجلاردنز – جممع نا�شر التجاري – عمارة رقم 85 

– هاتف رقم 0799913186 – هاتف االر�شي رقم 5514624 06– فاك�س 
5514529 06– �شندوق بريد 1142 – رمز بريد 11947

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة الهمالن واحلنيطي  

 )  47215( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 1997/8/6 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة   الكم للتكنولوجيا   

وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات م�شاهمة خا�شة حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2017/10/25 بتاريخ    )1223( الرقم 

غر العادي املنعقد بتاريخ  2022/6/15  املوافقة على ت�شفية 

علي  ابراهيم  علي  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

ال�شمادي   م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

– هاتف  – جم��م��ع ع���ادل ال��ق��ا���ش��م   – ج��ب��ل احل�����ش��ني  ع��م��ان 

0777341665

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن تأجري مخازن تجاريه صادر عن بلدية الرويشد الجديدة
 بالظرف املختوم للمرة االوىل  

تعلن بلدية الروي�شد اجلديدة عن رغبتها طرح تاجر مزاد خمازن مملوكة للبلدية عدد ) 3 ( 

بالطرف املختوم للمرة االوىل  والتي حتمل االرقام التالية :

) 9 + 10 ( جمموعة ) اأ (

) 6 ( جمموعة ) ج (

على  لالطالع  وذلك  البلدية  يف  املالية  الدائرة  مراجعة  �شرورة  املزاد  بدخول  الراغبني  فعلى 

�شروط املزاد وتعترب ال�شروط �شمن االعالن وتعترب جزاأ ال يتجزاأ من االعالل وفقا ملا يلي : 

1 . تكون املزاورده بالظرف املختوم .  

2 . يحق للبلدية اعادة املزاد اذا مل يكن ال�شعر منا�شبا .

3 . يعترب كل من تقدم للمزاودة قد اطلع على املوقع .

4. اجور االعالن والر�شوم والطوابع وت�شديق العقد على من ير�شو عليه املزاد مهما تكرر االعالن . 

5 . ارفاق ) 3 % ( تامينات دخول مزاد  .

6 . تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف البلدية .

7 . �شرورة مراجعة البلدية الدائرة املالية ال�شتالم ال�شروط اخلا�شة واالطالع عليها اعتبارا 

من يوم ال�شبت املوافق 2022/9/17.

املوافق  يوم االربعاء  11 �شباحا من  ال�شاعة  البلدية  العرو�س يف �شندوق  يوم اليداع  . اخر   8

. 2022/10/5

9. يتم فتح العرو�س ال�شاعة ) 11 �شباحا ( من يوم االربعاء  املوافق  2022/10/5 .

10.يحق للبلدية الغاء املزاد دون ابداء اال�شباب ودون ان ترتتب عليها اية م�شوؤوليه.

رئيس بلدية الرويشد 
رضا حسني الغياث

إعالن دعوة عطاء للمرة االوىل
صادر عن بلدية املفرق الكربى

اعالن طرح عطاء للمرة االوىل / عملية شراء رقم ) 12 / 2022 (
بخصوص : شراء وتوريد سيارة تنك ماء سعة ) 8 م3 (

مراجعة  ال�شراء  وثائق  ب�شراء  والراغبني  ال�شركات  ا�شحاب  ال�شادة  يدعى 

بلدية املفرق اعتبارا من يوم االحد تاريخ 2022/9/18 من ال�شاعة التا�شعة 

�شباحا ولغاية ال�شاعة الواحده ظهرا وفقا ملا يلي :

ثمن ن�شخة املناق�شة الواحدة ) 75 ( دينار اردين غر م�شرتدة .

اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الواحدة ظهرا يوم االحد تاريخ 

تزويد  للوثائق  ا�شتالمه  قبل  املفو�س  ال�شركة  مندوب  وعلى   2022/10/2

البلدية بو�شائل االت�شال ) رقم موبايل ووات�س اب وبريد الكرتوين ( .

على املقاول التاكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء .

يحق ل�شاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�شباب وبدون ان يرتتب عن 

هذا االلغاء اية مطالبة مالية اوقانونية .

ان  ،على  املقدم  العر�س  عن  منف�شل  مغلف  يف  املناق�شة  دخول  كفالة  تقدم 

تت�شمن ما يلي :

من  يوما   )  120  ( ملدة  �شارية  املقدم  العر�س  قيمة  من   %3 الكفالة  قيمة   

تاريخ االيداع با�شم رئي�س بلدية املفرق باال�شافة لوظيفته وعلى ان تكون 

مطابقة للنموذج املعتمد مبينا عليها ا�شم ورقم العطاء وا�شم املناق�س كما هو 

يف الت�شنيف .

تاريخ  الثالثاء  ي��وم  دوام  نهاية  ه��و  اال�شتف�شارات  ال�شتالم  موعد  اخ��ر 

2022/10/4 على امييل 

 Mafraq_cit_mun@yahoo.com
يتم �شراء وثائق العطاء وا�شتالمها من قبل مندوب ال�شركة مبوجب تفوي�س 

ر�شمي �شادر عن ال�شركة وكذلك املالحق التي قد ت�شدر للعطاء .

تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات الكائن يف بلدية املفرق يف موعد اق�شاه 

يف  العرو�س  فتح  و�شيتم   2022/10/9 تاريخ  االحد  يوم  العا�شرة  ال�شاعة 

ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا من اليوم يف جل�شة علنية .

مهما  العطاء  عليه  ير�شو  الذي  املناق�س  يتحملها  ال�شحف  يف  االعالن  كلفة 

تكرر االعالن .

ن�شخة  �شراء  عند  جتاري  و�شجل  املفعول  �شارية  مهن  رخ�شة  تقدمي  يجب 

العطاء .

جلنة ال�شراء غر ملزمة باالحالة على املناق�س �شاحب اقل اال�شعار .

رئيس بلدية املفرق الكربى
ناصر الدين عبداهلل اخورشيدة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته 

العامة ل�شركة   عدائني عرب االردن لالن�شطة الريا�شية   وامل�شجلة  الهيئة 

 )45513( الرقم  حتت  حم��دودة  م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غر  باجتماعها  قررت  قد    2016/10/30 بتاريخ  

2022/9/6  املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني املحامي 

ابراهيم حممد مر�شد اخلوالدة   م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عمان – جبل احل�شني – دوار فرا�س – �شارع جمال الدين االفغاين – عمارة 

رقم 6 – جممع امالك التجاري  – هاتف 0795497512

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

دعوة الجتماع الهيئة العامة غري العادي
حضرات السادة الشركاء املحرتمني ،،

انا م�شفي ال�شركة قررت دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة غر العادي ل�شركة 

م�شنع قوال غا�شي لال�شفنج والفر�شات )حتت الت�شفية( / امل�شجلة يف �شجل ال�شركات 

عقده  واملنوي   ،  1984/03/14 بتاريخ   )1340( الرقم  حتت  امل�شوؤولية  املحدودة 

بتاريخ 2022/10/1 يف مقر امل�شفي / عمان - �شارع و�شفي التل- عمارة كارفور  رقم 

 2016 عام  ميزانية  ملناف�شة  �شباحا  ون�شف  التا�شعة  ال�شاعة  الثالث  الطابق   -90

وانتخاب مدقق ح�شابات  لعام 2017 وال�شاعة العا�شرة �شباحًا ملناق�شة ميزانية عام 

2018 ال�شاعة العا�شرة ون�شف �شباحا ملناق�شة  2017 وانتخاب مدقق ح�شابات لعام 

ع�شر  احلادي  وال�شاعة   ،  2019 لعام  ح�شابات  مدقق  وانتخاب   2018 عام  ميزانية 

،وال�شاعة   2020 لعام  ح�شابات  مدقق  وانتخاب   2019 عام  ميزانية  ملتاف�شة  �شباحا 

�شابقة  امليزانيات  وجميع   .2020 عام  ميزانية  ملناق�شة  �شباحا  ن�شف  ع�شر  احلادي 

الذكر موجودة على موقع ال�شركة لالطالع عليها من قبل ال�شركاء وبناءًا على ما تقدم 

�شيتم بحث االمور التالية :

و   2016 لل�شركة لالعوام  ال�شنوية  امليزانيات  ايداع   وامل�شادقة على  املوافقة   : اوال 

2017 و 2018 و 2019 و 2020 .

ثانيا : انتخاب مدقق ح�شابات قانوين لالعوام 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 .

امل�شفي 

املحاين رائد ع�شمت حممد العمري

اعـــالن
 يعلن لالطالع للعموم يف بلديه ام الب�شاتني ان اللجنه اللوائية للتنظيم واالبنية قد 

قررت بقرارها   رقم ) 182 ( تاريخ 2022/5/15  واملت�شمن املوافقه على تغير �شفه 

اال�شتعمال من جتاري  اىل �شكن د للجزء �شمن القطعة رقم ) 58 ( حو�س 5/ �شبحة 

من ارا�شي ام الب�شاتني  وذلك ح�شب املخططات املرفقة .

وجريدتني  الر�شميه  باجلريده  ن�شره  تاريخ  من  �شهر  ملده  لالعرتا�س  ذلك  واعالن   

حمليتني ليجوز لذوي العالقه االطالع وتقدمي اعرتا�شاتهم للجنة املحليه يف بلديه 

ام الب�شاتني .

متصرف لواء ناعور
رئيس اللجنة اللوائية 
د.ابراهيم الرواحنة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة حممود اله�شلمون و�شركاه  

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم )7624 ( 

بتاريخ 1997/11/18 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اخلمي�س   15/ 9 / 2022

رقم العدد   6164

06-5200700

السادة مساهمي الشركة األردنية 
للصناعات الخشبية / جوايكو

الأردنية  ال�شركة  مل�شاهمي  املوجه  العام  الكتتاب  اإىل  بالإ�شارة 

بقيمة  �شهم   400,000 والبالغ  جوايكو     / اخل�شبية  لل�شناعات 

اإجمالية   720,000 األف دينار اأردين للفرتة ما بني 2022/09/13-01, 

نود اإعالمكم باأن نتائج الإكتتاب كانت على النحو التايل: 

اأ . اإجمايل الكتتاب:

ب.�شجل املكتتبني:

الشركة األردنية للصناعات 
الخشبية / جوايكو

 الشركة األردنية للصناعات الخشبية / جوايكوالسادة مساهمي 
 

 

الشركة األردنية للصناعات الخشبية /  الموجه لمساهميعام ال االكتتابإلى  باإلشارة

للفترة ما دينار أردني  ألف 720,000 سهم بقيمة إجمالية   400,000والبالغ جوايكو   

  التالي:اإلكتتاب كانت على النحو ، نود إعالمكم بأن نتائج 13/09/2022-01بين 
 

  االكتتاب:إجمالي  .أ
 

 400,000 عدد االسهم المطروحة 
 145,556 عدد االسهم المكتتب بها

 %36.389 نسبة اإلكتتاب
 
  المكتتبين:سجل  .ب

 

عدد األسهم  إسم المكتتب الرقم
 المكتتب بها

القيمة المدفوعة )بالدينار 
 األردني(

مجموعة المطلق لإلستثمار شركة  1-
 262,000.800 145,556 ي الصناع

 262,000.800 145,556 المجموع  
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للفترة ما دينار أردني  ألف 720,000 سهم بقيمة إجمالية   400,000والبالغ جوايكو   

  التالي:اإلكتتاب كانت على النحو ، نود إعالمكم بأن نتائج 13/09/2022-01بين 
 

  االكتتاب:إجمالي  .أ
 

 400,000 عدد االسهم المطروحة 
 145,556 عدد االسهم المكتتب بها

 %36.389 نسبة اإلكتتاب
 
  المكتتبين:سجل  .ب

 

عدد األسهم  إسم المكتتب الرقم
 المكتتب بها

القيمة المدفوعة )بالدينار 
 األردني(
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 الشركة األردنية للصناعات الخشبية / جوايكو



الدويل
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االنباط – وكاالت 

الفل�سطينية،  امل��ق��اوم��ة  اأث��ب��ت��ت  ج��دي��د  م��ن 

الكلمة  متلك  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  واأن��ه��ا  كعبها  علو 

كل  رغ��م  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  الأخ���رة 

�سيا�سية  وُي��ن�����س��ر ع��ن خ��ط��ط  وُي�����س��اع  ُي��ق��ال  م��ا 

على  لل�سيطرة  ���س��ارم��ة،  ع�سكرية  وجت��ه��ي��زات 

م��ن��اط��ق امل��ق��اوم��ة وامل�����س��اك�����س��ات وحم���اول���ة كبح 

جماحها

تاأثرات �سدمة  التي ل تزال حتت  اإ�سرائيل 

ع��م��ل��ي��ة الأغ������وار الأخ�����رة وال���ت���ي اأ���س��ف��رت عن 

اإ���س��اب��ة ع��دد م��ن اجل��ن��ود الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن خ��ال 

ع�سكرية  حافلة  فل�سطينين  م�سلحن  مهاجمة 

يف املنطقة قبل اأيام، حتى تفاجاأن اليوم بعملية 

مقاومة نوعية وجديدة لي�ست ك�سابقاتها

ما جرى الليلة وفجر اليوم الأربعاء بالقرب 

من حاجز اجللمة ، �سمال مدينة جنن �سمايل 

خال  من  للمقاومة  عملية  كاأي  لي�س  ال�سفة، 

اأو  احلارقة  القنابل  اإطاق  اأو  امل�سلح  ال�ستباك 

حتى احلجارة، بل كانت عبارة عن ن�سيب كمن 

ل��ل��ج��ن��ود و���س��ب��اط اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن، وا���س��ت��دراج��ه��م 

لا�ستباك معهم من  اخلا�سة  العمليات  ملنطقة 

ال�سفر نقطقة 

�سباح  الإ�سرائيلي،  الح��ت��ال  جي�س  واأع��ل��ن 

ال���ي���وم، م��ق��ت��ل ���س��اب��ط يف ك��م��ن مل��ق��اوم��ن ق��رب 

حاجز اجللمة

اأن  ب��ا���س��م جي�س الح���ت���ال،  امل��ت��ح��دث  وذك���ر 

زحفهما  خ��ال  اثنن  مقاومن  ر���س��دت  ق��وات��ه 

ع��ل��ى الأر�����س ب��ع��ي��ًدا ع��ن ال�����س��ي��اج الأم��ن��ي بنحو 

بعد  ع�سكري  موقع  من  مقربة  وعلى  م��ًرا   15

الليلة منت�سف 

اأخ��رى  ع�سكرية  ق��وة  ا�ستدعاء  مت  اإن��ه  وق��ال 

بقيادة قائد لواء �سمال ال�سفة الغربية وهرعت 

امل�سلحن  م��ن  ال��ق��وة  اق��رب��ت  م�سيًفا  للمكان، 

خ���ال زح��ف��ه��م��ا ع��ل��ى الأر�����س ول���دى اق��راب��ه��ا 

جًدا  ق�سرة  م�سافة  من  ا�ستباك  ح�سل  منهما 

اأح����د �سباط  اأم���ت���ار، ق��ت��ل خ��ال��ه  ت��ق��ل ع��ن 10 

اجلي�س، بينما ُقتل امل�سلحان يف املكان

وو����س���ف ���س��اب��ط ك��ب��ر يف ج��ي�����س الح��ت��ال 

الهجوم باخلطر، واأنه كان �سينتهي ب�سكل فادح 

لول اكت�ساف املقاومن

اكت�ساف  رغم  ُنفذ  الكمن  اإن  ال�سابط  وقال 

اإذ  ال�ستباك،  �ساعتن من  قبل  املقاومن  وجود 

اعتقد اجلنود يف البداية اأنهما غر م�سلحن

فتح  الحتال  جي�س  با�سم  املتحدث  واأعلن 

حتقيق معمق يف تفا�سيل العملية

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�������س���ح���ة  وزارة  وق�����ال�����ت 

ع���اب���د،  اأمي�������ن  اأح����م����د  ه����م����ا،  ال�������س���ه���ي���دي���ن  اإن 

م�سادر  اأ�سارت  فيما  عابد،  هاين  وعبدالرحمن 

يف  عن�سراً  يعمل  اأحمد  ال�سهيد  اأن  اإىل  حملية 

الفل�سطينية الع�سكرية  ال�ستخبارات  جهاز 

اأك��دت   ، امل��ق��اوم��ة الإ���س��ام��ي��ة حما�س  ح��رك��ة 

�سابط  فيها  قتل  التي  اجللمة  حاجز  عملية  اأن 

واملواجهة  ال�ستباكات  لت�ساعد  الطريق  بداية 

امل��رت��ق��ب��ة  الق���ت���ح���ام���ات  ع���ل���ى  رداً  امل���ح���ت���ل  م���ع 

الأق�سى للم�سجد 

وق���ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م احل��رك��ة ع��ب��د اللطيف 

القانوع، اإن العملية اأ�سقطت تهديدات الحتال 

والقتل  بالعتقال  الغربية،  ال�سفة  للثائرين يف 

على  �سعبنا  ق��درة  واأثبتت  ات،  امل�سررّ وا�ستخدام 

ر�سم �سورة البطولة والنت�سار

على  بالأمن  ينعم  لن  الحتال  اأن  واأ�ساف 

احل��واج��ز وامل��ف��رق��ات، ويف ك��ل اأم��اك��ن ت��واج��ده، 

مرمى  يف  م�ستوطنيه  وقطعان  جنوده  و�سيظل 

نران ال�سباب الثائر واملقاومن

الإ�سامي  اجلهاد  حركة  باركت  جانبها  من 

وقالت   ، اجللمة  حاجز  ق��رب  النوعية  العملية 

يف  البطولية  العملية  ه��ذه  ج��اءت  لقد  بيان،  يف 

اإىل  ت�سييعه  لتعلن  امل�سوؤوم،  اأو�سلو  اتفاق  ذكرى 

الع�ساكر،  الأب��ط��ال  اأح��د  اأي��دي  على  رجعة  غر 

كل  اأن  للجميع  وت��وؤك��د  العملية،  ُم��َن��ِف��ذي  اأح���د 

الت���ف���اق���ات ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ح��ق��ن��ا ع��ل��ى اأر�����س 

غال  كل  �سيقدم  �سعبنا  واأن  مت��ر،  لن  فل�سطن 

ونفي�س لإعادة حقه امل�سلوب

وت���اب���ع���ت ل���ق���د اأث���ب���ت���ت ج���ن���ن م�����رة اأخ�����رى 

حربة  راأ���س  اأنها  �سعبنا،  جماهدي  اأي��دي  وعلى 

على  �ستتحطم  الح��ت��ال  هيبة  واأن  امل��ق��اوم��ة، 

اأبوابها، واأن مقاومتنا لن تخيفها كل تهديدات 

امل�ستمر الحتال واإرهابه 

وق���ال���ت اإن���ن���ا يف ح��رك��ة اجل���ه���اد الإ���س��ام��ي، 

جنن  اأب��ن��اء  م��ن  البطلن  ال�سهيدين  ننعى  اإذ 

العملية  ه���ذه  اأن  ل��ن��وؤك��د  وال����ف����داء،  ال��ب��ط��ول��ة 

جرائم  على  وم�سروع  طبيعي  رد  ه��ي  اجلريئة 

ع��ل��ى  اأر����س���ن���ا، ورد  اأه���ل���ن���ا يف  ب��ح��ق  الح����ت����ال 

العمليات  �سل�سلة  واأن  م��ق��د���س��ات��ن��ا،  ا���س��ت��ب��اح��ة 

الح��ت��ال  دح��ر  حتى  ت�ستمر  ���س��وف  البطولية 

وزواله

امل��ق��اوم��ة  ا���س��ت��م��رار روح  اإىل  ودع���ت احل��رك��ة 

وتوهجها حتى حتقيق تطلعات �سعبنا وا�ستعادة 

ال��ذي��ن  ال�سجعان  مبقاومينا  ون�سيد  ح��ق��وق��ه، 

ي���ت�������س���دون لق���ت���ح���ام���ات الح����ت����ال ول���ع���دوان 

احلبيبة،  �سفتنا  م��ن  مكان  ك��ل  يف  امل�ستوطنن 

اأن �سعبنا ع�سي على النك�سار  العدو  حتى يعلم 

م���ه���م���ا ك���ل���ف���ت م�������س���رة ال���ت�������س���دي م����ن دم����اء 

وت�سحيات

الإ�سرائيلي  ال�ساأن  يف  املخت�س  و�سف  بدوره 

البطولية،  اجللمة  حاجز  عملية  يا�سن،  ع��ادل 

باأنها لي�ست عملية عابرة ، موؤكدا اأنها حتمل يف 

ثناياها عدة موؤ�سرات مهمة

دليل  اجللمة  حاجز  عملية  اإن  يا�سن  وق��ال 

ع��ام��ل من  اأه���م  ه��و  ال��ب�����س��ري  العن�سر  اأن  ع��ل��ى 

ع��وام��ل ال��ن�����س��ر، واأن ام��ت��اك ال��ع��دو ت��ر���س��ان��ة 

اأن  م�سيًفا  الأم����ن،  ل��ه  ت��وف��ر  ول��ن  ل  ع�سكرية 

واأكذوبة  ال�ستعدادات  ف�سل  توؤكد  العملية  هذه 

اجل��اه��زي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��ه��دي��دات م��ن قبل 

واجها  اثنن  مقاومن  اأن  اإذ  الح��ت��ال،  جي�س 

املعدات  باأحدث  اإ�سرائيلية مزودة  نخبة  وحدات 

والأ�سلحة

وت����اب����ع ال���ع���م���ل���ي���ة ت����ره����ن ج��������راأة واإق��������دام 

ملرّ  ثائر  فل�سطيني  جليل  للت�سحية  وا�ستعداد 

ب��ق��ي��ادة مت�سكت  ال�����س��ام وف��ق��د ثقته  م��ن وع���ود 

اأن ه�����ذا اجل��ي��ل  ب����ه ك���خ���ي���ار وح����ي����د، م��و���س��ح��ا 

ميتلك زم���ام امل���ب���ادرة واق��ت��ح��ام ل��ل��ح��دود وع��دم 

للمدن  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اقتحامات  انتظار 

املحتلة الفل�سطينية 

ال��ب��ط��ول��ي��ة، بح�سب  ال��ع��م��ل��ي��ة  واأث��ب��ت��ت ه���ذه 

امل��خ��ت�����س يف ال�������س���اأن ال���ع���ري، حت��ط��ي��م ك��ا���س��ر 

باأن  يعتقد  اأو  يوؤمن  اأنوف من  الأم��واج ومتريغ 

الغ�سب  اأمواج  �ستوقف  والغتيالت  العتقالت 

لفل�سطيني ا

اأثبتت  العملية  هذه  اإن  قائا  يا�سن  واأردف 

ا���س��ت��م��رار ت���اآك���ل ق����وة ال�����ردع وف�����س��ل حم����اولت 

ما  باقية  املقاومة  ج��ذوة  اأن  واأك���دت   ، ترميمها 

بقي الحتال واأن املنطقة لن تنعم بال�ستقرار 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ي�ستعيد  مل  م��ا  والأم�����ن 

حقوقه

ي�سار اإىل اأنه يف 31 اآذار/ مار�س املا�سي، اأطلق 

ال�سفة  جي�س الحتال حملة كا�سر الأمواج يف 

فل�سطينيون  ن��ف��ذه��ا  عمليات   7 ع��ق��ب  امل��ح��ت��ل��ة، 

الهوية  يحملون  واآخ����رون  ال�����س��ف��ة،  ���س��ك��ان  م��ن 

 17 مقتل  ع��ن  جُمتمعًة  اأ���س��ف��رت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

بينهم جنود م�ستوطنا، 

واع�����ت�����ق�����ل�����ت ق������������وات الح���������ت���������ال، م����ئ����ات 

الفل�سطينين، واغتالت اآخرين، بع�سهم هدمت 

كل  اأن  اإل  للدروع،  امل�سادة  بال�سواريخ  منازلهم 

هذا ف�سل يف وقف اأو تراجع عمليات املقاومة يف 

اأك��ر،  ب�سكل  وترتها  زادت  ب��ل  املحتلة  ال�سفة 

والتي كان اآخرها عملية حاجز اجللمة اليوم

وج������اءت ع��م��ل��ي��ة اجل��ل��م��ة ب��ع��د ����س���اع���ات م��ن 

ال��ك�����س��ف ع���ن ع��ق��د اج��ت��م��اع ب���ن م�����س��وؤول��ن يف 

اإ�سرائيلين،  واآخ��ري��ن  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

ال�سفة  الأمنية يف  الأو�ساع  ت�سعيد  بهدف منع 

املحتلة الغربية 

�سرياً  اإن اجتماعاً  العرية،   11 القناة  وقالت 

اأمنين  م�سوؤولن  ب��ن  املا�سي،  اخلمي�س  عقد 

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ورئ��ي�����س  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن، 

ال�سيخ،  ح�سن  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  املدنية 

ورئ��ي�����س امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة م���اج���د ف����رج، ملنع 

خا�سة  وال��ق��د���س،  ال�سفة  يف  الأو���س��اع  ت�سعيد 

خال فرة الأعياد اليهودية الو�سيكة

التو�سل  على  ان�سب  الجتماع  اأن  واأ�سافت 

اإىل تفاهمات، ل�ستعادة قوى الأمن الفل�سطينية 

يف  خا�سة  الغربية،  ال�سفة  �سمال  يف  ن�ساطاتها 

دون  انتهت  اجلل�سة  اأن  وادع���ت  نابل�س،  مدينة 

على  اتفقا  الطرفن  اأن  غ��ر  اخ���راق،  حتقيق 

بينهما والتن�سيق  موا�سلة احلوار 

وك����ان ال�����س��ي��خ ق��د ن��ف��ى، الأح�����د، و���س��ول اأي 

م�����س��وؤول اإ���س��رائ��ي��ل��ي اإىل م��ق��ر امل��ق��اط��ع��ة ول��ق��اء 

الرئي�س حممود عبا�س

وقال ال�سيخ يف تغريدة عر ح�سابه يف توتر 

اإىل  اإ�سرائيلي  اإن ما ي�ساع عن و�سول م�سوؤول   ،

املقاطعة والجتماع مع ال�سيد الرئي�س عاٍر عن 

ال�سرق  قناة  اأوردت���ه  ما  اإىل  اإ���س��ارة  يف   ، ال�سحة 

ال�سعودية نقًا عن م�سوؤول فل�سطيني قبل اأيام

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى؛ اأ����س���ارت ال��ق��ن��اة اإىل اأن���ه 

عقدها  التي  الأم��ن��ي��ة،  امل�����س��اورات  جل�سة  خ��ال 

اأم�������س،  ي���ائ���ر لب���ي���د  الح���ت���ال  وزراء  رئ��ي�����س 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ن خ�سيتها  اأم��ن��ي��ة  اأع��رب��ت ج��ه��ات 

من احتمال دخول م�ستوطنن يهود اإىل احلرم 

ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف، م��ت��ن��ك��ري��ن ب���زي اإ���س��ام��ي 

)ال�سوفار(  الكب�س  ق��رن  ب��وق  واإدخ���ال  تقليدي، 

اإىل احلرم، بهدف النفخ فيه

اإن  الثاثاء،  اأم�س  هاآرت�س  �سحيفة  وقالت 

اأن�سطته  من  احل��د  يدر�س  الإ�سرائيلي  اجلي�س 

ان��ه��ي��ار  ال��غ��رب��ي��ة خ�سية  ال�����س��ف��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

اإىل  قواته  دخول  وتقييد  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

القريب،  امل�ستقبل  يف  بال�سكان  املكتظة  املناطق 

وجتنب الحتكاكات العنيفة غر ال�سرورية

الإ�سرائيلي  اجلي�س  فاإن  ال�سحيفة؛  وح�سب 

م�ساعدة  اإما  رئي�سين،  خيارين  اأمامه  اأن  يرى 

ا�ستعادة  ع��ل��ى  الفل�سطينية  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة 

امل�����س��وؤول��ي��ة الأم���ن���ي���ة يف م����دن ���س��م��ال ال�����س��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة، اأو ال���وق���وف ع��ل��ى احل��ي��اد وم�����س��اه��دة 

ال�سلطة انهيار 

ي�����س��ار اإىل اأن����ه م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام اجل����اري؛ 

�سد  ملحوظ،  ب�سكل  املقاومة  اأعمال  ت�ساعدت 

قوات الحتال مبدن ال�سفة الغربية والقد�س 

واإ�سرائيلية فل�سطينية  املحتلة، وفق معطيات 

االنباط – وكاالت 

ت���و����س���ل���ت الأح����������زاب امل���رك���ب���ة ل��ل��ق��ائ��م��ة 

امل�����س��رك��ة، م�����س��اء ي����وم ال���ث���اث���اء، لت��ف��اق 

النتخابات  خلو�س  ت�سكيلها  باإعادة  ثاثي 

اإن  وق��ال��ت  ال��ث��اث��ة،  مبركباتها  ال��رمل��ان��ي��ة 

املقعد من  ���س��وؤال  ع��ن  ال��رُف��ع  ه��و  املطلوب 

اأجل توافق على الرنامج ال�سيا�سي، وهو ما 

طرحه التجمع يف ال�ساعات الأخرة

وق��ع��ت   ،”48 “عرب  م���وق���ع  وب��ح�����س��ب 

اجل��ب��ه��ة وال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��غ��ي��ر، ع��ل��ى م�����س��ودة 

ات���ف���اق ث��اث��ي )ل��ي�����س��م��ل ال��ت��ج��م��ع لح��ًق��ا( 

بنوده  ُتعر�س  مل  امل�سركة،  ت�سكيل  لإع���ادة 

���س��وى ب��ن��د ت��رت��ي��ب امل���واق���ع، ب��ح��ي��ث حت�سل 

العربية للتغير على املواقع الثاين والثامن 

ب��ع��دم��ا طالبت  ال��ق��ائ��م��ة  واحل����ادي ع�سر يف 

باملوقعن الثاين وال�ساد�س، لكنها مل تك�سف 

عن امللحق ال�سيا�سي لاتفاق حتى ال�ساعة، 

ال����ذي ط��ال��ب ال��ت��ج��م��ع اأن ي�����س��م��ل ال��ت��زام��ا 

اأو حكومة  ائ��ت��اف  اأي  دع���م  ب��ع��دم  ث��اث��ي��ا 

من  اأي  بتكليف  ال��ت��و���س��ي��ة  اأو  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

املر�سحن لرئا�سة احلكومة

واأ�سافت امل�سادر اأن املفاو�سات مل تقت�سر 

فقط على تركيبة القائمة اإذ طالبت احلركة 

“اأحمد طيبي” باملوقعن  للتغير  العربية 

امل�����س��رك��ة، بل  القائمة  وال��ث��ام��ن يف  ال��ث��اين 

التجمع  ق��ب��ل  م��ن  طلبا  امل��ف��او���س��ات  �سملت 

��ا ب��ال��ت��زام م��رك��ب��ات امل�����س��رك��ة الثاثة  اأي�����سً

ب��الت��ف��اق  �سيغ  ك��م��ا  ال�سيا�سي  ب��ال��رن��ام��ج 

على  ين�س  وال���ذي  وال��ت��ج��م��ع،  اجلبهة  ب��ن 

امل��ع�����س��ك��ري��ن  ���س��م��ن  امل�������س���رك���ة  ت���ك���ون  األ 

من  اأي  على  التو�سية  وع��دم  الإ�سرائيلين 

دخ��ول  وع��دم  احلكومة،  لرئا�سة  املر�سحن 

بند  يف  جاء  اإذ  حاكم،  اإ�سرائيلي  ائتاف  اأي 

الكتلة  التفاقية؛  ن�س  يف  الرملانية  الكتلة 

ال��رمل��ان��ي��ة ل��ي�����س��ت ج������زًءا م���ن امل��ع�����س��ك��رات 

الكتلة  ومتار�س  احلكم،  �سدة  على  املناف�سة 

امل��ع��ار���س، وت�سعى لإل��ق��اء  ال��رمل��اين  دوره���ا 

اأي  دون  م��ك��ا���س��ب،  حتقيق  �سبيل  يف  وزن��ه��ا 

مقاي�سة على مواقفها ال�سيا�سية، باأي حال 

اأو غر  ب�سكل مبا�سر  اإن كان  الأح���وال،  من 

مبا�سر، ومبا ينق�س الأ�س�س ال�سيا�سة املُتفق 

عليها

م�ساء  واجل��ب��ه��ة  التجمع  وف���دا  واج��ت��م��ع 

ت�سكيل  اإع���ادة  لبحث  النا�سرة  يف  ال��ث��اث��اء 

امل��ق��رح  امل�����س��رك��ة، وب��ح��ث �سيغة  ال��ق��ائ��م��ة 

العربية للتغير، وهو  الذي قدمته  الأخر 

ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى امل��وق��ع��ن ال��ث��اين وال��ث��ام��ن 

يف ال��ق��ائ��م��ة امل�����س��رك��ة )ب��ع��دم��ا ط��ال��ب��ت يف 

ال���ي���وم���ن الأخ�����ري�����ن ب���امل���وق���ع���ن ال���ث���اين 

على  ال��ت��ج��م��ع  يح�سل  بحيث  وال�����س��اد���س(، 

من  بدل  والتا�سع  وال�ساد�س  الثالث  املواقع 

رت  ال���ث���اين وال�����س��اد���س وال��ت��ا���س��ع، ف��ي��م��ا ق���درّ

ب��اإع��ادة  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  حزبية  م�سادر 

ت�سكيل امل�سركة والإعان عنه يوم الأربعاء، 

توافق  ح��ول  حاليا  تتمحور  امل��ح��ادث��ات  واأن 

ثاثي على الرنامج ال�سيا�سي

وق������ال ن���ائ���ب الأم�������ن ال����ع����ام ل��ل��ت��ج��م��ع، 

اإنه  الثاثاء،  يو�سف طاطور، يف بيان م�ساء 

حمادثات الأحزاب حول  قليل  قبل  “انتهت 
مبركباتها  امل�سركة  القائمة  تركيبة  اإع��ادة 

النهائي حول  الرد  بانتظار  ونحن  الثاثة. 

ال��ورق��ة  ب�����س��روط  للتغير  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ت���زام 

ال�سيا�سية، واأهمها اأن القائمة امل�سركة تكون 

خارج لعبة املع�سكرات الإ�سرائيلية واللتزام 

امل�����س��ارك��ة يف ح��ك��وم��ات  اأو  ال��ت��و���س��ي��ة  ب��ع��دم 

عالية  مب�سوؤولية  يتحلى  التجمع  اإ�سرائيل. 

جت����اه م��ط��ل��ب ال���وح���دة وال�������س���راك���ة، ول��ك��ن 

ال�سيا�سي  مل�����س��اره��ا  امل�����س��رك��ة  اإع�����ادة  ي��ج��ب 

ال�سحيح. التجمع لن يكون عقبة يف طريق 

الإعان عن امل�سركة حلظة اللتزام العلني 

ب�سروطنا ال�سيا�سية”

اأن  ل�”عرب 48”  وذك��رت م�سادر مطلعة 

املكتب ال�سيا�سي للتجمع انعقد م�ساء اليوم 

يف مقره يف الرينة، ومن ثم توجه للقاء وفد 

اجلبهة

وخ������ال ال���ل���ق���اء ال���ث���اث���ي ال������ذي ع��ق��د 

احل�سول  للتغير  العربية  طالبت  الإثنن، 

امل�سركة،  يف  وال�ساد�س  ال��ث��اين  امل��وق��ع  على 

القطرية  اللجنة  لرئي�س  يخ�س�س  اأن  على 

العربية وجمل�س  املحلية  ال�سلطات  لروؤ�ساء 

عارة عرعرة، املحامي م�سر يون�س، كمر�سح 

عنها، لكنها تراجعت عن مطلبها الثاثاء

ل��ل��ت��غ��ي��ر مل حت��دد  ال��ع��رب��ي��ة  اأن  وي���ذك���ر 

حتى ال�ساعة رغم توقيعها على التفاق مع 

اإع��ان  بعد  الثاين  مر�سحها  هوية  اجلبهة 

على  الر�سح  ع��دم  ال�سعدي  اأ�سامة  النائب 

املقعد الثاين يف احلركة

االحتالل يتعمد اإلهمال الطبي بحق 
األسرى المرضى في عيادة سجن الرملة

االنباط – وكاالت 

ق�����ال�����ت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون الأ������س�����رى 

اإدارة  اإن  الأرب���ع���اء،  اأم�����س  وامل��ح��رري��ن، 

الإه��م��ال  تتعمد  ال��رم��ل��ة  �سجن  ع��ي��ادة 

الذين  املر�سى  الأ���س��رى  بحق  الطبي 

ل���ل���م���راج���ع���ة، دون  ال���ع���ي���ادة  ي�����س��ل��ون 

اإخ�ساعهم لفحو�سات �ساملة ودون اأن 

تقدم لهم العاجات الازمة

اأحمد  الأ���س��ر  ب���اأن  الهيئة  واأف����ادت 

م��و���س��ى م��ن م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل���م، يعاين 

خ�سع  حيث  ع��دة،  �سحية  م�ساكل  من 

ق��ب��ل اع��ت��ق��ال��ه ل��ع��م��ل��ي��ة ق��ل��ب م��ف��ت��وح 

وزراعة �سمام

الأ���س��ر  ي�ستكي  ال��ه��ي��ئ��ة،  وب��ح�����س��ب 

م��و���س��ى م���ن ال���دوخ���ة وع����دم ال���ت���وازن 

وم����ن اأوج������اع ب���ال���راأ����س اإث�����ر اإ���س��راب��ه 

�سعف  من  اأي�سا  ويعاين  اأن��ه��اه،  ال��ذي 

نق�س  نتيجة  ب����الأذن  وط��ن��ن  ب��ال��ع��ن 

ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل�����اء، وه���ن���اك جت��اه��ل 

حلالته من قبل اإدارة �سجون الحتال

ح���ال���ة  ف��������اإن  ذات��������ه  ال���������س����ي����اق  ويف 

م��ن مدينة  اأب��و �سرة  الأ���س��ر حممد 

لعملية  �سابقا  خ�سع  وال���ذي  نابل�س، 

ج��راح��ي��ة ل��و���س��ع ب���ات���ن، مت��ي��ل اإىل 

ال����س���ت���ق���رار وه�����ذا ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��ام��ل 

يف  ي��دخ��ل  ل  حتى  بجدية،  حالته  م��ع 

يخ�سع  قد  واأن��ه  جديدة،  انتكا�سة  اأي 

الباتن  لنزع  اأخ��رى  عملية  لإج���راء 

م�����س��ت��ق��ب��ا، وو�����س����ع م��ف�����س��ل م��ك��ان 

باحلو�س الإ�سابة 

الإ�سرائيلي  الحتال  جي�س  وك��ان 

اأبو �سرة  ال�ساب  على  النار  اأطلق  قد 

الع�سكري،  ح��وارة  حاجز  من  بالقرب 

�����س����ي����ب مب��ن��ط��ق��ة 
ُ
ج���ن���وب ن���اب���ل�������س، واأ

ال��ب��ط��ن ورج��ل��ه ال��ي�����س��رى، وحت��ت��ج��زه 

�سجن  عيادة  داخ��ل  الحتال  �سلطات 

الرملة ول زال موقوفا

اإدارة  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  وحملت 

الكاملة،  امل�سوؤولية  الحتال  �سجون 

الطبي  الإهمال  م�سل�سل  ا�ستمرار  عن 

وطالبت  الفل�سطينين،  الأ�سرى  بحق 

حقوق  وموؤ�س�سات  الدولية  املوؤ�س�سات 

بالقيام  الأح��م��ر  وال�سليب  الإن�����س��ان 

ب��دوره��ا ال��ازم جت��اه ق�سية الأ���س��رى 

على اأكمل وجه

قوات االحتالل تهدم ثالثة 
منازل في نابلس و اللد

االنباط – وكاالت 

الإ�سرائيلي  الحتال  ق��وات  هدمت 

بال�سفة  نابل�س  مدينة  يف  منزل  اأم�س 

اللد  مدينة  يف  اآخرين  واثنن  الغربية 

1948 املحتلة  الفل�سطينية  بالأرا�سي 

واأف�����������اد م�����������س�����وؤول م����ل����ف م���ق���اوم���ة 

ال���س��ت��ي��ط��ان ���س��م��ال ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

غ�����س��ان دغ��ل�����س ل��وك��ال��ة وف���ا ب����اأن ق��وات 

ال�سحاك  منطقة  اقتحمت  الح��ت��ال 

ق��ري��ة روج��ي��ب يف نابل�س  ���س��رق  ج��ن��وب 

ب��ع��دد م���ن اجل����راف����ات وه���دم���ت م��ن��زل 

واقتلعت ع�سرين �سجرة زيتون

واق���ت���ح���م���ت ق�����وات الح����ت����ال اأح���د 

املحتلة  ب��الأرا���س��ي  ال��ل��د  مدينة  اأح��ي��اء 

1948 وهدمت منزلن

نقلة نوعية ُمفاجئة أربكت االحتالل وحطمت »كاسر األمواج«

»اتفاق ثالثي« يعيد هيكلية القائمة المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي

االنباط – وكاالت

اجتماع  عقد  عن  عرية  م�سادر  ك�سفت 

الفل�سطينية،  ال�سلطة  يف  م�����س��وؤول��ن  ب��ن 

ت�سعيد  منع  بهدف  اإ�سرائيلين،  واآخ��ري��ن 

الأو������س�����اع الأم���ن���ي���ة يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

املحتلة.

وقالت القناة /11/ العرية، اإن اجتماعاً 

�سرياً عقد اخلمي�س املا�سي، بن م�سوؤولن 

العامة  الهيئة  ورئي�س  اإ�سرائيلين،  اأمنين 

الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  املدنية  لل�سوؤون 

العامة  امل��خ��اب��رات  ورئي�س  ال�سيخ،  ح�سن 

ماجد فرج، ملنع ت�سعيد الأو�ساع يف ال�سفة 

وال���ق���د����س، خ��ا���س��ة خ����ال ف����رة الأع���ي���اد 

الو�سيكة. اليهودية 

ع��ل��ى  ان�������س���ب  الج���ت���م���اع  اأن  واأ����س���اف���ت 

ال��ت��و���س��ل اإىل ت��ف��اه��م��ات، ل���س��ت��ع��ادة ق��وى 

�سمال  يف  ن�ساطاتها  الفل�سطينية  الأم���ن 

ال�سفة الغربية، خا�سة يف مدينة نابل�س.

وادع����ت ال��ق��ن��اة اأن اجل��ل�����س��ة ان��ت��ه��ت دون 

اتفقا  ال��ط��رف��ن  اأن  غ��ر  اخ���راق،  حتقيق 

على موا�سلة احلوار والتن�سيق بينهما.

اأي  ال�سيخ قد نفى، الأحد، و�سول  وكان 

اإىل مقر املقاطعة ولقاء  اإ�سرائيلي  م�سوؤول 

الرئي�س حممود عبا�س.

ع���ر ح�سابه  ت��غ��ري��دة  يف  ال�����س��ي��خ  وق����ال 

و���س��ول  ع��ن  ي�����س��اع  “ما  اإن  “توتر”،  يف 

والجتماع  املقاطعة  اإىل  اإ�سرائيلي  م�سوؤول 

يف  ال�سحة”،  عن  ع��اٍر  الرئي�س  ال�سيد  مع 

اإ�سارة اإىل ما اأوردته قناة ال�سرق ال�سعودية 

نقًا عن م�سوؤول فل�سطيني قبل اأيام.

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى؛ اأ�����س����ارت ال��ق��ن��اة اإىل 

التي  الأمنية،  امل�ساورات  جل�سة  خ��ال  اأن��ه 

يائر لبيد  وزراء الحتال  رئي�س  عقدها 

عن  اإ�سرائيلية  اأمنية  جهات  اأعربت  اأم�س، 

م�ستوطنن  دخ���ول  اح��ت��م��ال  م��ن  خ�سيتها 

ال�������س���ري���ف،  ال���ق���د����س���ي  احل������رم  اإىل  ي���ه���ود 

واإدخ��ال  تقليدي،  اإ�سامي  ب��زي  متنكرين 

احل��رم،  اإىل  )ال�����س��وف��ار(  الكب�س  ق��رن  ب��وق 

بهدف النفخ فيه.

وق����ال����ت ���س��ح��ي��ف��ة /ه�����اآرت�����������س/ اأم�������س 

الإ�����س����رائ����ي����ل����ي  اجل����ي���������س  اإن  ال�����ث�����اث�����اء، 

ي��در���س احل���د م��ن اأن�����س��ط��ت��ه ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

ال�سلطة  ان��ه��ي��ار  خ�����س��ي��ة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 

اإىل  ق��وات��ه  دخ���ول  وت��ق��ي��ي��د  الفل�سطينية، 

امل���ن���اط���ق امل��ك��ت��ظ��ة ب��ال�����س��ك��ان يف امل�����س��ت��ق��ب��ل 

غر  العنيفة  الحتكاكات  وجتنب  القريب، 

ال�سرورية.

وح�������س���ب ال�������س���ح���ي���ف���ة؛ ف�������اإن اجل��ي�����س 

خ��ي��اري��ن  اأم����ام����ه  اأن  ي�����رى  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

الأمنية  الأج��ه��زة  م�ساعدة  اإم��ا  رئي�سين، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة امل�����س��وؤول��ي��ة 

الغربية،  ال�سفة  ���س��م��ال  م��دن  يف  الأم��ن��ي��ة 

انهيار  وم�ساهدة  احل��ي��اد  على  ال��وق��وف  اأو 

ال�سلطة.

اجلاري؛  العام  بداية  منذ  اأنه  اإىل  ي�سار 

ملحوظ،  ب�سكل  املقاومة  اأعمال  ت�ساعدت 

�سد قوات الحتال مبدن ال�سفة الغربية 

فل�سطينية  املحتلة، وفق معطيات  والقد�س 

واإ�سرائيلية.

الكشف عن اجتماع أمني سري بين االحتالل والسلطة الفلسطينية

القدس تصعيد  بدو  ترحيل  هيئة مقدسية: 
العرقي التطهير  سياسة  في  خطير 

االنباط – وكاالت 

امل�سيحية  الإ���س��ام��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اع���ت���رت 

“ع�سرات  اأن  وامل��ق��د���س��ات  ال��ق��د���س  ل��ن�����س��رة 

الإخ������ط������ارات ال���ت���ي ُوزع�������ت ع��ل��ى ال��ع��ائ��ات 

ال����ب����دوي����ة، مل��ط��ال��ب��ت��ه��م ب���ال���رح���ي���ل واإخ������اء 

وممنهًجا  خطًرا  ت�سعيًدا  ُت�سكل  منازلهم، 

يف �سيا�سة التطهر العرقي«. وحذرت الهيئة 

)التابعة لل�سلطة الفل�سطينية(، يف بيان تلقته 

“قد�س بر�س”، اأم�س الأربعاء، من “ت�ساعد 
حملة التهجر الق�سري الذي متار�سه �سلطات 

الحتال الإ�سرائيلي �سد التجمعات البدوية 

يف �سواحي مدينة القد�س«.

“التي  ال��رح��ي��ل  اإخ����ط����ارات  اأن  واأك������دت 

تتزامن مع حملة غر م�سبوقة من ال�ستياء 

ع��ل��ى الأرا�����س����ي وه�����دم امل���ن���ازل وب���ن���اء اآلف 

الوحدات ال�ستيطانية، توؤكد �سعي الحتال 

اإىل تو�سيع حربه املفتوحة على مدينة القد�س 

بجميع مكوناتها«.

جت���اوزت  الح��ت��ال  “�سلطات  اإن  وق��ال��ت 

جميع اخلطوط احلمراء يف ممار�ساتها �سد 

“ت�سارع خطى  الفل�سطينين”، م�سرًة على 

املقد�سة،  للمدينة  الدميغرايف  الطابع  تغير 

وف��ر���س ال��ط��اب��ع ال��ي��ه��ودي عليها ع��ن طريق 

القوة«.

املجتمع  امل�سيحية”  “الإ�سامية  ودع��ت 

اج�����راءات  وات���خ���اذ  “التحرك  اإىل  ال�����دويل 

القانون  عليها يف  فعالة من�سو�س  وخطوات 

ال��دويل، ومعاهدات جنيف، حلماية املدنين 

م����ن ال���رح���ي���ل وال���ت���ه���ج���ر ال���ق�������س���ري ع��ن 

اأرا�سيهم«.

وح���ث���ت ال��ه��ي��ئ��ة اجل����ه����ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ال��دع��م  م���ق���وم���ات  “توفر  ع��ل��ى  امل�������س���وؤول���ة 

والإ������س�����ن�����اد امل��������ادي وال����ق����ان����وين ل��ل��ع��ائ��ات 

ال�سمود،  من  متكينهم  اأج��ل  من  امل�ستهدفة، 

واإف�سال خمطط ترحيلهم من منازلهم«.

اأخ��ط��رت،  وك��ان��ت �سلطات الح���ت���ال ق��د 

�سكان جتمع  م��ن  عائلة  ال��ث��اث��اء، 15  اأم�����س 

بلدتي “بر  بن  الكعابنة” البدوي،  “عرب 
نبال” و”بيت حنينا”، �سمال غربي القد�س 

املحتلة، باإخاء م�ساكنهم.

“البيدر”  منظمة  ع��ل��ى  امل�����س��رف  وق����ال 

حقوقية  )�سيا�سية  البدو  حقوق  عن  للدفاع 

“�سيا�سة  اإن  م��ل��ي��ح��ات،  ح�����س��ن  م�����س��ت��ق��ل��ة(، 

التهجر والرحيل والإخ��ط��ارات تهدف اإىل 

اقتاع التجمعات البدوية من حميط مدينة 

مكان  امل�ستوطنن  واإح���ال  املحتلة،  القد�س 

ال�سكان الأ�سلين«.

كمين الجلمة ٠٠ هل انتقلت المقاومة لمرحلة نصب الكمائن
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 يف ت�أكيد جديد على حمورية تهويد الأق�صى 

كخط �صي��صي �صهيوين ث�بت: حكومة الحتالل 

تقرر امل�صي قدم�ً ب�قتح�م�ت امل�صتوطنني للم�صجد 

الأق�صى املب�رك رغم املخ�وف الأمنية

نقلت القن�ة 13 ال�صهيونية اأن حكومة الحتالل 

عقدت اجتم�ع�ً اأمني�ً م�ص�ء اأم�س الثالث�ء مب�ص�ركة 

ي���ئ��ر لب��ي��د لتقييم  ال�صهيوين  ال����وزراء  رئي�س 

اليهودية  الأع��ي���د  مو�صم  قبل  الأمنية  الأو���ص���ع 

الطويل، واأن الجتم�ع قرر امل�صي قدم�ً ب�ل�صم�ح 

ب�قتح�م�ت امل�صتوطنني للم�صجد الأق�صى املب�رك 

رغم املخ�وف الأمنية من ارتف�ع وترة املق�ومة يف 

ال�صفة الغربية، واحتم�لت ت�ص�عده� على خلفية 

العدوان على #امل�صجد_الأق�صى حتديداً.

وق�ل م�صدر اأمني للقن�ة 13 اإن منع اقتح�م�ت 

امل�صتوطنني للم�صجد الأق�صى “لي�س على الأجندة 

ال��ن��ج���ح���ت يف م�صرة  ���ص��وء  “يف  واإن����ه  ح�لي�ً”، 

الأعالم” ويف اقتح�م الأق�صى يف “ذكرى خراب 

الهيكل يف الت��صع من اآب ف�إن هذا ل يعني اأن الأمور 

�صتكون على م� يرام وعلين� اأن نبقى على يقظة«. 

ال���ق���رار يف م��وا���ص��ل��ة ل�صي��صة  وي����أت���ي ه����ذا 

توؤكد  اإذ  #الأق�صى؛  تهويد  يف  ث�بتة  حكومية 

جميع ال�صوابق الت�ريخية اإن حكومة الحتالل 

املب�رك يف  الأق�صى  امل�صجد  تهويد  ت�صع  ك�نت 

قلب اأهدافه� ال�صي��صية على مدى اأربعة عقود 

متت�لية م���ن ال���زم���ن، وت���وظ���ف ل��ه��� امل���ق���درات 

نفذ   1990-10-8 ففي  والع�صكرية:  ال�صي��صية 

ج��ن��ود الح���ت���الل جم����زرة يف اإط������ر تغطيتهم 

ملح�ولة “اأمن�ء جبل الهيكل” و�صع م� اأ�صموه 

“حجر الأ�ص��س”، ويف 1996 اندلعت هبة النفق 
اإثر قرار رئي�س ال��وزراء ال�صهيوين افتت�ح نفق 

ع���م 2000  الأق�صى، ويف  الغربي حتت  احل�ئط 

اقتحم اأريئيل �ص�رون الأق�صى بحم�ية الآلف 

من قوات ال�صرطة لينتقل اإثر ذلك من مق�عد 

املع�ر�صة اإىل رئ��صة ال���وزراء، ويف 2015 ح�ولت 

امل�صجد الأق�صى يف  اإغ���الق  حكومة الح��ت��الل 

وجه امل�صلمني يف الأعي�د اليهودية م� اأدى اإىل 

ح�ولت  ويف 2017  ال�����ص���.���ك���.����ك��ني،  هبة  ان����دلع 

حكومة الحتالل فر�س البواب�ت الإلكرتونية 

لتفكيكه�  ت�صطر  اأن  قبل  الأق�صى  حميط  يف 

اإثر هبة �صعبية ا�صتمرت اأ�صبوعني، اأم� يف 2019 

ف��ح���ول��ت ���ص��رط��ة الح���ت���الل ال�����ص��ي��ط��رة على 

اأن تفتحه هبة  #م�صلىب�ب�لرحمة قبل  مبنى 

جم�هرية جديدة وتعيده اإىل اأ�صله كم�صلى.
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يف الوقت الذي يت�ص�عد فيه التوتر اللبن�ين 

الإ�صرائيلي على خلفية ا�صتخراج الغ�ز من البحر 

املتو�صط، ذكرت اأو�ص�ط اإ�صرائيلية اأن هذا النموذج 

فيه  ت�صتعد  ال����ذي  غ����زة  ق��ط���ع  اىل  ي��ن��ت��ق��ل  ق���د 

احتج�جي  عمل  لتنظيم  الفل�صطينية  الف�ص�ئل 

احل�ص�ر،  لرفع  الح��ت��الل  على  لل�صغط  بحري 

واحل�صول على حقه� يف ا�صتخراج الغ�ز الطبيعي 

م��ن اح��ت��ي���ط��ي���ت ال��غ���ز يف م��ي���ه ال��ق��ط���ع، و�صط 

تخوف اإ�صرائيلي ل�صتهداف املق�ومة ملن�صة الغ�ز 

“مت�ر” قب�لة �صواحل غزة
ل��ل��غ���ز  م�رين”  “غزة  ح��ق��ل  اأن  ال��ع��ل��م  م���ع 

ال��ط��ب��ي��ع��ي ه���و اأول ح��ق��ل غ�����ز مت اك��ت�����ص���ف��ه يف 

من  غ��زة  ق��ط���ع  ���ص��واح��ل  قب�لة  املتو�صط  البحر 

قبل �صركة “بريت�س غ�ز” ع�م 1999، بعد اإجراء 

م�صح بحري وحفر جتريبيني لآب���ر يف املنطقة، 

الغ�ز  من  احتي�طي  يوجد  التقديرات  وبح�صب 

ب���1.2 ملي�ر دولر، رغم  الطبيعي يف هذا احلقل 

اكت�ص�فه قبل اأك��ر من عقدين من الزمن، ومل 

البحر حتى يومن� هذا،  الغ�ز من  ا�صتخراج  يتم 

ويرف�س الحتالل ال�صم�ح لل�صرك�ت الفل�صطينية 

والعربية والدولية بتنفيذ اأي عملي�ت تطوير اأو 

الواقع  الطبيعي  ال��غ���ز  ل�صتخراج  بحرية  حفر 

قب�لة �صواحل غزة، مع ا�صتمرار احل�ص�ر البحري 

عليه� منذ اأكر من 16 ع�م�

جه�ز  يف  ال�ص�بق  ال�ص�بط  من�حيم  بن  ي��وين 

“يف  اأن���ه  اأم�����ن، زع��م  الع�صكرية-  ال���ص��ت��خ��ب���رات 

اأعق�ب الأزمة بني “اإ�صرائيل” ولبن�ن، واخلالف 

ح���ول ت��ر���ص��ي��م احل����دود ال��ب��ح��ري��ة، واإن���ت����ج ال��غ���ز 

حت����ول  “ك�ري�س”،  غ�����ز  ح��ق��ل  م���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

تقليد حزب  القط�ع  الفل�صطينية يف  التنظيم�ت 

اهلل م��ن خ���الل ت��ه��دي��د الح���ت���الل ب��ه��دف جني 

املك��صب منه، و�صول اىل حم�ك�ة م� ق�م به احلزب 

موؤخرا من اإر�ص�ل ط�ئرات بدون طي�ر، والتهديد 

جميع  على  دقيقة  ���ص���روخ��ي��ة  هجم�ت  بتنفيذ 

من�ص�آته� للغ�ز الطبيعي يف البحر املتو�صط”

“زمن  م����وق����ع  ن�������ص���ره  م����ق�����ل  واأ�������ص�������ف يف 

الإ�صرائيلية  ال��ت��خ��وف���ت  “هذه  اأن  اإ�صرائيل”، 

اهلل  ح��زب  زعيمي  ب��ني  الأخ���ر  اللق�ء  م�صدره� 

ح�صن ن�صر اهلل، واجله�د الإ�صالمي زي�د النخ�لة، 

لل�صراع  املحتملة  ال��ت��ب��ع���ت  ون���ق�����ص���  ب����روت،  يف 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال��ل��ب��ن���ين ع��ل��ى احل����دود البحرية، 

توقع  و�صط  “ك�ري�س”،  غ�ز  حقل  حول  والنزاع 

“مت�ر” قب�لة  الغ�ز  ي�صهد حقل  ب���أن  اإ�صرائيلي 

يواجهه  ال��ذي  ال�صين�ريو  �صواحل ع�صقالن مثل 

حقل “ك�ري�س” قب�لة ال�صواحل اللبن�نية”

وزعم اأن “الحتالل طلب من م�صر ال�صغط 

ع��ل��ى ح��م������س ل��ت��ج��ن��ب م��ه���ج��م��ة م��ن�����ص���آت ال��غ���ز 

املتو�صط  البحر  يف  الأ�ص��صية  والنفط  الطبيعي 

قب�لة �صواحل قط�ع غزة، زاعم� اأن لديه معلوم�ت 

ب��ت��وّف��ر خ��ط��ط ل��ل��ك��وم���ن��دوز ال��ب��ح��ري ل���ل���ذراع 

الع�صكري حلم��س مله�جمة هذه املواقع ب��صتخدام 

زوارق متفجرة ع�لية ال�صرعة اأو �صواريخ بحر-

بحر، واأي اأ�صرار �صتلحق بهذه املن�ص�آت �صت�صل اىل 

تعر اإمدادات الغ�ز الإ�صرائيلية اإىل م�صر واأوروب� 

ودول عربية اأخرى”

غزة  يف  املق�ومة  اأن  زع��م  اأن  لالحتالل  �صبق 

متفجرات  ح��م��ل  ميكنه�  �صريعة  زوارق  ل��دي��ه��� 

حتديد  اأج��ه��زة  وت�صتخدم  ك��ي��ل��وغ��رام،   50 ت�صل 

على  ال��ق��درة  ولديه�   ،)GPS( ال��ع���مل  امل��واق��ع 

يف  اأه���داف  على  دقيقة  انتح�رية  هجم�ت  تنفيذ 

اإط��الق  ال��ب��ح��ر، خ��صة واأن����ه م��ن ال�صهل  و���ص��ط 

مثل هذه القوارب ب�جت�ه من�ص�آت الغ�ز الطبيعي 

التي تبعد 20 كم فقط عن �ص�حل  الإ�صرائيلية، 

قط�ع غزة

وت���زع���م الأو�����ص�����ط الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اأن����ه خ��الل 

حرب غزة الأخ��رة م�يو 2021، ح�ولت املق�ومة 

الطبيعي  ال��غ���ز  من�ص�أة  ا�صتهداف  الفل�صطينية 

“مت�ر” قب�لة �صواحل غزة ب��صتخدام غوا�ص�ت 
�صغرة، واإط��الق ع�صرات ال�صواريخ، بل ح�ولت 

�صربه� ب��ط���ئ��رة ب���دون ط��ي���ر، مم��� ح���دا ب���وزارة 

احل��ف���رة  ن�ص�ط  لتعطيل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ط���ق��ة 

قربه�  البحرية  �صالح  وو�صع  العملية،  بداية  يف 

�صفينة �صواريخ عليه� بط�رية “قبة حديدية”، 

بغر�س امل�ص�عدة يف حم�ية احلف�رة

»حريات« يحذر من تفاقم الوضع الصحي 
للمعتقل اإلداري عبد الباسط معطان

االنباط – وكاالت 

ح����ّذر م��رك��ز ال���دف����ع ع���ن احل��ري���ت 

واحل��ق��وق امل��دن��ي��ة م��ن ت��ف���ق��م ال��و���ص��ع 

ال�صحي للمعتقل الإداري عبد الب��صط 

م��ع��ط���ن امل�����ص���ب ب�����ص��رط���ن ال��ق��ول��ون 

وال����غ����دد،وح����ّم����ل ���ص��ل��ط���ت الح���ت���الل 

الك�ملة عن حي�ته ومع�ن�ته  امل�صوؤولية 

واإن��ك���ر  الإهم�للطبي  �صي��صة  نتيجة 

اإ�ص�بته ب�ل�صرط�ن ورف�س عر�صه على 

طبيب خمت�س، يف الوقت الذي يحت�ج 

به�لأ�صر لعالج فوري و�صريع

ويف ات�ص�ل ه�تفي مع حري�ت ق�لت 

اأي�م،   10 قبل  زارت��ه  اأّنه�  الأ�صر  زوجة 

وه����و ي���ع����ين م���ن ت��ع��ب وه��زال��وت��ه��ّي��ج 

يف ال��ق��ول��ون ول ي��ق��وى ع��ل��ى مم���ر���ص��ة 

و�صع�ً  يع�ين  كم�  الري��صية،  الأن�صطة 

العالج  تقدمي  ب�صبب عدم  نف�صي�ً�صعب�ً 

منذ  طبيب  اأي  على  عر�صه  وع��دم  ل��ه، 

اعتق�له

الب��صط  عبد  اأن  اإىل  حري�ت  واأ�ص�ر 

����ص���ج���ن ع���وف���ر  ال����ق�����ب����ع يف  م����ع����ط�����ن 

 2018 ع�م  ب�ل�صرط�ن  اإ�ص�بته  اكت�صف 

�صم   35 ا�صتئ�ص�ل  لهعملية  واأج��ري��ت 

اللمف�وية،  الغدد  وبع�س  القولون  من 

نتيجةالعالج  وح�صلت معه م�ص�عف�ت 

واآلم  ال��ك��ب��د  يف  ك�لت�صخم  ال��ك��ي��م���وي 

ملت�بعة  ت��رك��ي���  اإىل  و���ص���ف��ر  ال��ظ��ه��ر،  يف 

املكثفة  ال��ف��ح��و���ص���ت  ع��الج��ه��ون��ت��ي��ج��ة 

وح��ددوا  �صرط�ين  ن�ص�ط  وج��ود  تبني 

وموعداًلفحو�ص�ت  عالجية  خطة  له 

دورية

اع���ت���ق���ل���ت ق��������وات الح������ت������الل ع��ب��د 

بعد   ،2022/7  /21 ب��ت���ري��خ  ال��ب������ص��ط 

الذي  الأم��ر  الإف��راج عنه،  �صهرين من 

اخل���رج،  يف  عالجه  ا�صتكم�ل  ح���ل��دون 

العالج  تقدمي  ال�صجن  اإدارة  ورف�صت 

ل  الآن  ال�������ص���ج���ن،ول���غ����ي���ة  داخ������ل  ل����ه 

ح�لته  بخطورة  ال�صجن  اإدارة  تعرتف 

وتف�قم  زاد من مع�ن�ته  ال�صحية، مم� 

ال�صحي و�صعه 

ا�����ص����ت����م����رار  اأن  ح������ري�������ت  واأّك��������������د 

ال�����ص��ج��ون  واإدارة  الح���ت���الل  ���ص��ل��ط���ت 

وج����ه�����زه����م ال���ط���ب���ّي ب���رف�������س اإج������راء 

الفحو�ص�ت�لدورية لالأ�صرى، هو �صبب 

يف  املر�صّية  احل���لت  ازدي���د  يف  رئي�صي 

وط�لب  وتع�ظمخطورته�،  ال�صجون، 

حري�ت املجتمع الدويل والأمم املتحدة 

الدويل،وموؤ�ص�ص�ت  الأحمر  وال�صليب 

ح��ق��وق الإن�������ص����ن ال���دول���ي���ة، ب���ل��ت��دخ��ل 

ال���ع����ج���ل وال����ف����وري لإج����ب�����ر ���ص��ل��ط���ت 

الح���ت���الللإ����ص���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ت��ق��دمي 

ال��رع���ي��ة ال�����ص��ح��ي��ة وال���ع���الج ال��ف��وري 

لالأ�صرى املر�صى يف ال�صجون

ع��ب��دال��ب������ص��ط  الأ�����ص����ر  اأن  وي���ذك���ر 

اأب��ن���ء،   4 معط�ن 49 ع���م���ً م��ت��زوج ول��ه 

اأع���وام،   9 مبجموع  ع���ّدة  م���رات  اعتقل 

وي�صكنفي برقة ق�ص�ء رام اهلل، يف �صهر 

اعتق�له  ق���رار  تخفي�س  مت  امل������ص��ي   8

الأ���ص��ر  يط�لب  4���ص��ه��ور،  اإىل  الإداري 

ب�لإفراج عنه ل�صتكم�ل عالجه  وذويه 

من ال�صرط�ن قبل فوات الأوان

 3 الخضراء..  المنطقة  صراع 
العراق أمام  سيناريوهات 

االنبط – وكاالت 

قبيل اأي�م من انته�ء مرا�صم الزي�رة 

»الأرب���ع���ي���ن���ي���ة« اجل�����ري����ة يف م��دي��ن��ت��ي 

ال���ن���ج���ف وك����رب����الء ج���ن���وب���ي ال����ع����راق، 

على  العمل  ال�صي��صية  الأطراف  ت�ص�رع 

املتوا�صلة  الن�صداد  ح�لة  من  اخل��روج 

م��ن��ذ 11 ���ص��ه��را ع��ل��ى ال���ت���وايل وت��ف���دي 

ب��صتخدم  ال�صدام  مرحلة  يف  الدخول 

ورقة ال�ص�رع بني الطرفني املت�ص�رعني 

التن�صيقي التي�ر ال�صدري والإط�ر 

���ص��ه��دت م��دي��ن��ة  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف 

ك��ردي��ة  �صنية  ل��ق���ءات وح����وارات  اأرب��ي��ل 

ي�������وم )الأح�������������د( امل������������ص�����ي، ك��������ن م��ن 

خم���رج����ت���ه���� امل���واف���ق���ة ع���ل���ى ال���ذه����ب 

لنتخ�ب�ت مبكرة جديدة �صرط اأن يتم 

م��وؤق��ت��ة،  ع��راق��ي��ة  ح��ك��وم��ة  ت�صكيل  اأوًل 

جديدا  انتخ�بي�  ق�نوني�  الربمل�ن  ويقر 

ج��دي��دة  ان��ت��خ���ب���ت  مفو�صية  وت�صكيل 

ال�صدري  التي�ر  ا�صتبع�د  ليتم  اأن  على 

ينظر  اإىل  ي��ن��ظ��ر  ف����إن���ه  امل���ع����دل���ة،  م���ن 

ال�صدر  م��ق��ت��دى  ال��ت��ي���ر  زع��ي��م  ف��ع��ل  رد 

بعني  اجل��دي��د  ال�صي��صي  احل���راك  على 

الرتقب واحلذر

ب���مل��ق���ب��ل ي���ج���ري ال��ت��ح�����ص��ر ل��وف��د 

ي�صم رئي�س اإقليم كرد�صت�ن نيجرف�ن 

حممد  النواب  جمل�س  ورئي�س  ب�رزاين 

احل��ل��ب��و���ص��ي واأم�����ني ع�����م م��ن��ظ��م��ة ب��در 

»احلن�نة«  مقر  لزي�رة  الع�مري  ه���دي 

ولق�ء مقتدى ال�صدر

ل��ن حتقق  ال���زي����رة  اأن ه���ذه  وي��ب��دو 

الن�������ص���داد  ���ص��ت��ح��ل  اأن���ه����  اأو  م��ب��ت��غ���ه��� 

ال�صدري  التي�ر  مع  احل��صل  ال�صي��صي 

حت�لف  ا�صتب�ق  م��ع  خ�صو�ص�  حت��دي��داً 

ب����إع���الن مت�صكه  ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي«  »الإط������ر 

مب���ر����ص���ح���ه حم���م���د ����ص���ي����ع ال�������ص���وداين 

من  امل��رف��و���س  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ملن�صب 

ويعتربونه  وتف�صياًل  جملًة  ال�صدرين 

ظ���ال ل��رئ��ي�����س ال������وزراء ال�����ص���ب��ق ن���وري 

ت�صكيل  �صين�ريو  اأن  يعني  م���  امل���ل��ك��ي، 

احلكومة اجلديدة من التح�لف املوايل 

لطهران ب�ت احتم�ل �صعيف� جدا

ثمة �صين�ريو اآخر حمتمل اإذا ف�صلت 

م�ص�عي الوفد الثالثي يف اإقن�ع ال�صدر 

ب�ل�صرتاك يف احلكومة املقرتحة؛ ف�إنه 

الطرف�ن  يع�ود  اأن  امل�صتبعد  من  لي�س 

ب��ع��د ان��ت��ه���ء ال���زي����رة الأرب��ع��ي��ن��ي��ة ي��وم 

ورقة  ا�صتخدام  �صبتمرب   16 )اجلمعة( 

ال�����ص���رع جم����دداً وال��ت��ي ق��د ت����وؤدي اإىل 

بينهم�  امل�صلحة فيم�  ال�صتب�ك�ت  جتدد 

اأغ�صط�س   30 و   29 يومي  ح�صل  مثلم� 

والتي  اخل�صراء  املنطقة  اقتح�م  اأثن�ء 

ي��ب��دو اأن ال�����ص��راع ي��ت��م��ح��ور ح���ول َم��ن 

من  العمل  ب��داأ  لهذا  عليه�،  �صي�صيطر 

من  )املقرب  ال�صعبي  احل�صد  اأم��ن  قبل 

نوري امل�لكي( يف اإق�مة بواب�ت حديدية 

ع���ل���ى ج�������ص���ري اجل���م���ه���وري���ة وال�����ص��ن��ك 

للمنطقة اخل�صراء املوؤدي�ن 

مع  املتوقع  الث�لث  ال�صين�ريو  فيم� 

حركة  لنطالق  الث�لثة  الذكرى  ق��رب 

التي  )ت�صرين(  العراقية  الحتج�ج�ت 

�صت�ص�دف يوم 1 دي�صمرب الق�دم، يتمثل 

اإىل  اأخ��رى  م��رة  ع��ودة الحتج�ج�ت  يف 

ال�����ص���رع وال��ت��ي ���ص��ب��ق ل��ه��� اأن اأ���ص��ق��ط��ت 

ح��ك��وم��ة ع�����دل ع��ب��د امل���ه���دي، م��� يعني 

ت��ع��ق��د امل�����ص��ه��د ال��ع��راق��ي ب�����ص��ورة اأك���رب، 

واأنه لن تكون هن�ك اأية فر�صة لت�صكيل 

التدويل  اأن  يعني  م���  ج��دي��دة،  حكومة 

قد يكون احلل الوحيد ملع�جلة الو�صع 

املعقد العراقي 

تأكيد جديد على محورية تهويده كسياسة صهيونية ثابتة ٠٠ 
حكومة االحتالل تقرر المضي قدما باقتحامات »االقصى«

تخوف إسرائيلي من استهداف المقاومة منصات الغاز قبالة غزة

االنباط – وكاالت 

املحتلة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  ف�����ص��ل  ل���ص��ت��ك��م���ل 

ع���ن ب���ق��ي م��ن���ط��ق ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة يخطط 

الح���ت���الل الإ����ص���رائ���ي���ل���ي لإق����م���ة م�����ص��ت��وط��ن��ة 

ج��دي��دة ع��ل��ى م�����ص���ح���ت وا���ص��ع��ة م��ن اأرا���ص��ي��ه��� 

ت�ص�عد  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ي��ت��ج���ه��ل  ح��ني  ويف 

انته�ك�ً  تعد  التي  والتهويد  ال�صتيط�ن  ح��رب 

ل��ك��ل ال��ق��وان��ني وال����ق����رارات ال��دول��ي��ة ي��وا���ص��ل 

املقد�صيون ال�صمود والتم�صك ب�لأر�س لإف�ص�ل 

n ويف  خم��ط��ط���ت الح����ت����الل ال���ص��ت��ع��م���ري��ة 

دائ��رة  ع���م  مدير  اأو���ص��ح  �ص�ن�  ملرا�صل  ت�صريح 

ب�لقد�س  ال�����ص��رق  ب��ي��ت  وامل�����ص���ح��ة يف  اخل��رائ��ط 

يخطط  الح��ت��الل  اأن  التفكجي  خليل  املحتلة 

لإق�مة امل�صتوطنة اجلديدة يف اجلنوب الغربي 

ب�إق�مة  تبداأ  مراحل  ع��دة  على  القد�س  ملدينة 

560 وحدة ا�صتيط�نية وتتو�صع خالل ال�صنوات 

ا�صتيط�نية  وح����دة  اآلف   5 لت�صمل  ال��ق���دم��ة 

الوجلة  قريتي  اأرا���ص��ي  على  منه�  ج��زء  �صيق�م 

عن  نه�ئي�ً  لف�صله�  حلم  بيت  مدينة  يف  وبتر 

الذي  ال�صتيط�ين  احل��زام  وا�صتكم�ل  القد�س 

واأكد  اجله�ت  جميع  من  املدينتني  بني  يف�صل 

م�صوؤول ملف مق�ومة ال�صتيط�ن يف بيت حلم 

موقعه�  يف  امل�صتوطنة  خطورة  بريجية  ح�صن 

وبيت حلم  القد�س  و�صل بني  يعد حلقة  الذي 

امل��رح��ل��ة  الح���ت���الل  ا���ص��ت��ك��م���ل  اأن  اإىل  م�����ص��راً 

وح��دة   560 ال���  واإق���م��ة  امل�صتوطنة  م��ن  الأوىل 

ا���ص��ت��ي��ط���ن��ي��ة ي��ع��ن��ي ح�����ص���ر ق��ري��ة ال��وجل��ة من 

يعني  م�  العن�صري  الف�صل  بجدار  جه�ت  اأربع 

ا���ص��ت��ك��م���ل ال��ط��وق ال���ص��ت��ي��ط���ين وم��ن��ع اإق���م��ة 

القد�س بع��صمته�  فل�صطينية  دولة 

اأب��و  فخري  القد�س  ب�����ص��وؤون  املخت�س  وب��ني 

ذي�����ب اأن الح���ت���الل اأع���ل���ن م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع���م 

يف  ا�صتيط�نية  وح���دة   12752 اإق���م��ة  اجل�����ري 

اإىل  لفت�ً  املن�زل  ع�صرات  وهدم  القد�س  اأحي�ء 

يف  ال�صتيط�نية  ال��وح��دات  يقيم  الح��ت��الل  اأن 

تفتيتيه�  ب��ه��دف  الفل�صطينية  الأح���ي����ء  ق��ل��ب 

ب�صكل  الفل�صطيني  ال��وج��ود  وع��زل  وحم��صرة 

يتم  التي  ال�صتيط�نية  والطرق  ب�لبوؤر  ك�مل 

�صقه� يف عمق القرى واملدن الفل�صطينية

واأ�ص�ر اأبو ذي�ب اإىل اأن الحتالل ي�صن حرب�ً 

الفل�صطيني  ال��وج��ود  على  �صر�صة  دميغرافية 

امل�صتوطنني  ل�ص�لح  تغير  لإحداث  القد�س  يف 

م��ن خ���الل ه���دم امل���ن����زل وال��ت��ه��ج��ر ال��ق�����ص��ري 

املدينة  اأرا���ص��ي  من  تبقى  م�  على  وال�صتيالء 

رغم  والت�ريخية  احل�ص�رية  مع�مله�  وطم�س 

الع�ملي  ال��رتاث  ق�ئمة  على  منه�  العديد  اإدراج 

من قبل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 

دول��ي���ً  حت��رك���ً  ي�صتدعي  م���  يون�صكو  والثق�فة 

جدي�ً حلم�يته� ووقف انته�ك�ت الحتالل

م���ن ج���ن��ب��ه ���ص��دد الأم�����ني ال���ع����م ل��ل��م��ب���درة 

ال��ربغ��وث��ي  م�صطفى  الفل�صطينية  ال��وط��ن��ي��ة 

وموا�صلة  ب�ملق�ومة  الفل�صطينيني  مت�صك  على 

ال���ن�������ص����ل ل���ل���ت�������ص���دي مل���خ���ط���ط����ت الح����ت����الل 

اإق���م��ة  اأن  م��وؤك��داً  ال�صتعم�رية  ال�صتيط�نية 

م� هو  القد�س  الحتالل م�صتوطنة جديدة يف 

لنه�ء  ال�ص�مل  التهويد  حلق�ت  من  حلقة  اإل 

تغير  واإح���داث  الفل�صطيني  العربي  ال��وج��ود 

اأن  ج���غ���رايف ودمي����غ����رايف ل��ل��ق��د���س وم���و����ص���ح����ً 

مم�ر�ص�ت  وجت���ه��ل��ه  ال���دويل  املجتمع  تق�صر 

ال�صعب  بحق  والعن�صرية  العدوانية  الحتالل 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ي�����ص��ج��ع��ه ع���ل���ى ال����ص���ت���م���رار يف 

ج��رائ��م��ه وان��ت��ه���ك���ت��ه ل��ل��ق��وان��ني والت��ف���ق��ي���ت 

الدولية

االحتالل يخطط إلقامة مستوطنة جديدة على أراضي القدس المحتلة

النب�ط – وك�لت 

يف خ�صم التح�صري�ت املتواترة واملكثفة لعقد 

النتخ�ب�ت الإ�صرائيلية، وبعد الن�صق�ق�ت املتعددة 

ال��ت��ي ح��دث��ت يف )ك��ن��ي�����ص��ت(، اأج��م��ع خمت�ص�ن يف 

ال�ص�أن الإ�صرائيلي على اأن بني�مني نتني�هو ل زال 

يت�صدر امل�صهد الإ�صرائيلي ب�لرغم من ال�صتق�لت 

يف )كني�صت(

ال���راأي  ا�صتطالع�ت  وبح�صب  اأن���ه  اإىل  واأ���ص���را 

رئ��صة  على  الأول  امل�صيطر  ي��زال  ل  نتني�هو  ف���إن 

احلكومة املقبلة، والق�در على ح�صد 60 مقعداً

وك�����ن وزي����ر الت�������ص����لت الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ي��وع���ز 

ه�نديل ووزي��رة الداخلية اإيليت �ص�كيد اأعلن� عن 

اأي�����م فقط من  اأرب��ع��ة  ال�����ص��راك��ة بينهم� قبل  ح��ل 

اإغالق القوائم النتخ�بية

على  اأن���ه  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  )وال(  موقع  وبح�صب 

العك�س ف�إن �ص�كيد هي التي اأبلغته ب�نته�ء ال�صراكة 

بينهم� يف االنتخ�ب�ت ال�25 ل�)كني�صت(

وق�ل ه�ندل وفق �صحيفة )يديعوت اأحرونوت( 

ي�أتي  �صهيونية(  )روح  ح��زب  تفكيك  “قرار  اإن 

ل��وج��ود ف��ج��وة ك��ب��رة ل مي��ك��ن ردم��ه���، م�صيف�: 

من  واح��دة  حكومة  لت�صكيل  م�صتعدين  كن�  “اإذا 
ه��ن���ك  ت��ك��ون  ف��ل��ن  ن��ت��ن��ي���ه��و،  ملع�صكر  م��ق��ع��دا   61

حكومة وح��دة، ويف نظري �صتكون حكومة �صيقة 

من نتني�هو وبن غفر ومع�صكر الو�صط و الي�ص�ر 

امل�صرتك وهذه ك�رثة”

اأن  الإ�صرائيلية،  )م��ع���ري��ف(  �صحيفة  وذك���رت 

ع�صوا الكني�صت عن حزب ي�س عتيد نرا �صيبك 

وع��ن��ب���ر ب��ي��زك ع����دم ال��رت���ص��ح يف ق���ئ��م��ة احل���زب 

لنتخ�ب�ت الكني�صت املقبلة

من ج�نبه، اأكد املخت�س يف ال�صوؤون الإ�صرائيلية، 

حممد اأبو عالم، اأن حزب اليمني هو الذي ي�صنع 

اخل�رطة مب�ص�ألة الأغلبية داخل )كني�صت( يف اأي 

انتخ�ب�ت ق�دمة حتى هذه اللحظة

اإن  الوطن”:  وق�ل اأبو عالم يف حديثه ل�”دني� 

“هن�ك انحدار للي�ص�ر الإ�صرائيلي وللو�صط الذي 
ق�عدة  على  اليمني  م��ع  للتح�لف  العتب�ر  يعيد 

الوجود اأو الق�عدة الأ�ص��صية وهي الإختالف مع 

نتني�هو اأو حم�ولة خلق بديل كم� حدث ب�ل�ص�بق 

بني غ�نيت�س وبينت

التوجه�ت  حتكم  الق�عدة  “هذه  اأن  واأ���ص���ف: 

يف ح�لة التح�لف�ت الق�دمة، موؤكداً على اأن الذي 

التى يحوز  املق�عد  ذل��ك هو حجم  �صيحدد م�ص�ر 

عليه� اأي من الطرفني”

اأ�صهر وحتى هذه  اأربعة  اأن��ه ومنذ  وب��ني ع��الم 

اللحظة ف�إن ا�صتطالع�ت الراأي ت�صر اإىل تق�رب 

اأن  اإىل  م��ن��وه���ً  نتني�هو،  بني�مني  تكتل  وت��ف��وق 

العتب�ر يكون مل�ص�ألة كم هي املق�عد التى ميكن من 

خالله� اأن ي�صتطيع نتني�هو به� اأن ي�صل حل�جز 

ال�صتني ؟

واأ�ص�ر اإىل اأن املقعد العربي موؤثر ب�صكل وا�صح 

اأث����ر بت�صكيل اخل���رط��ة  ���ص��ي��ح��دث��ون  اأن���ه���م  ح��ي��ث 

ال�صي��صية لدى )كني�صت(

بدوره ق�ل اخلبر يف ال�ص�أن الإ�صرائيلي عالء 

“ الإن�صق�ق ال��ذي ح�صل يف حزب  اإن  ال��رمي���وي، 

الروح ال�صهيونية بني �ص�كيد وه�ندل ي�صكل �صعف 

ملع�صكر اليمني الإ�صرائيلي

واأ�ص�ف اأن نتني�هو ك�ن يبني على هذا احلزب 

رغم اأنه مل يجت�ز احل�صم يف الإ�صتطالع�ت ولكن 

اأن يكون له ُمعني يف ت�صكيل احلكومة  ي�أمل  ك���ن 

الق�دمة” واأو�صح اأنه وحتى الآن ف�إن م�صر حزب 

)الروح ال�صهيونية( غر وا�صح موؤكداً على اأن كل 

ائ��ت��الف جديد من  ب���جت���ه ت�صكيل  ط��رف يذهب 

اأجل خو�س النتخ�ب�ت الق�دمة

وب���ني اأن����ه وم���ع ب��ق���ء اأرب�����ع اأي������م ع��ل��ى ت�صكيل 

القوائم، فقد �صرحت �ص�كيد اأنه� “ع�دت ملع�صكر 

اليمني وت�صعى لت�صيكل ق�ئمة انتخ�بية لكي تكون 

داعمة لنتني�هو وت�صيكل حكومة ميني”

الإ�صرائيلي  اليمني  من  ه�ندل  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 

ول��ك��ن��ه ل ي��ري��د اأن ي��ك��ون ال���داع���م الأت��وم���ت��ي��ك��ي 

ح�صل  ال��ذي  الن�صق�ق  اأن  اإىل  م�صراً  لنتني�هو، 

ت�صكيله  وي�صعب  واملق�عد  اليمني  لفقدان  ي��وؤدي 

ل��ل��ح��ك��وم��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف اأع���ق����ب الن��ت��خ���ب���ت 

الق�دمة

واأك��د على اأن ان�صق�ق احلزب وت�صتته ل ي�صكل 

�صم�ن لبني�مني نتني�هو لكي يح�صل على 61 يف 

التخ�ب�ت ال�صرائيلية الق�دمة

و���ص��دد ع��ل��ى اأن���ه وخ���الل ا���ص��ت��ط��الع���ت ال���راأي 

وبينم�  مقعداً،   59 على  نتني�هو  ح�صل  الأخ���رة 

ح�صل الئ��ت��الف احل��ك��وم��ي احل����يل 56 م��ق��ع��داً، 

وخم�س مق�عد للق�ئمة العربية امل�صرتكة موؤكداً 

على اأن الأزم��ة ال�صي��صية ل زال��ت موجودة داخل 

دولة الحتالل

واأردف اأن بني�مني نتني�هو هو الأقرب لجتي�ز 

ح�جز ال� 61 مقعد يف النتخ�ب�ت الق�دمة يف ح�لة 

واحدة اأن يحدث مترد يف داخل مع�صكر ي�ئر لبيد

اأق��وى من لبيد لأن ال�صراع  واأك��د اأن نتني�هو 

داخ��ل مع�صكر لبيد قوي ج��داً، م�صراً اإىل اأن��ه يف 

ح�ل ح�صل غ�نتني�س على تن�وب يفيد ب���أن يكون 

ت�صكيل  ي��رتدد يف  ل��ن  نتني�هو  م��ع  رئي�س حكومة 

حكومة مع نتني�هو مق�بل اأن يكون رئي�س حكومة

االنشقاقات في )كنيست(.. هل تؤثرعلى تشّكل األحزاب اإلسرائيلية قبل االنتخابات؟
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اتحاد الرمثا يواصل صدارة فرق االولى 

االنباط - عامن 

اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����س��ات الأ����س���ب���وع اخل��ام�����س 

وتغلب   .2022 الأوىل  ال��درج��ة  دوري  م��ن 

البقعة  ف��از   ،4-1 كفر�سوم  على  ال��رم��وك 

 FC عمان  تعادل  فيما   ،1-0 العربي  على 

مع ال�سرحان 2-2. وبهدفني مقابل ل �سيء 

والها�سمية  الكرمل،  على  الرمثا  احت��اد  ف��از 

ع��ل��ى ال��ع��ال��ي��ة، وال���ط���رة ع��ل��ى اجل��ل��ي��ل، فيما 

1-1. وي��ت�����س��در  ب��ل��ع��م��ا م���ع الأه���ل���ي  ت���ع���ادل 

احت���اد ال��رم��ث��ا ت��رت��ي��ب ال��ف��رق ب��ر���س��ي��د 13 

الأهلي   ،12 ب�  ثانيا  الها�سمية  وحل  نقطة، 

والطرة  العالية   ،8 10، اجلليل  وال�سرحان 

5، عمان  الكرمل   ،6 والبقعة  الرموك   ،7
اأخر  وبلعما   ،4 والعربي  وكفر�سوم   FC

بنقطتني.

األمير علي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية التحاد غرب اسيا
االنباط عامن

رئي�س  ب��ن احل�سني  الأم���ر علي  �سمو  ت��راأ���س 

احت����اد غ���رب اآ���س��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم اج��ت��م��اع اللجنة 

الثامن والع�سرين الذي عقد الأربعاء  التنفيذية 

الأردن��ي��ة  العا�سمة  يف  �سبتمرب ٢٠٢٢  اأي��ل��ول/   ١٤

عّمان.

ورحب �سموه باأع�ساء اللجنة التنفيذية خالل 

الجتماع، وعرب عن �سعادته لعقده وجاهياً، بعدما 

العامني  كانت جائحة كورونا حالت دون ذلك يف 

امل��ا���س��ي��ني، ك��م��ا اأ���س��اد ���س��م��وه مب��ا ت��ق��دم��ه اللجنة 

روؤى  ل��دع��م  وا���س��ح��ة  اإ���س��ه��ام��ات  م��ن  التنفيذية 

ب��ات بف�سل  ال���ذي  اآ�سيا  وخمططات احت���اد غ��رب 

ذلك يحتل مكانة مرموقة على امل�ستوى القاري، 

قيا�ساً بن�ساطه امللحوظ وال�سمويل يف الإقليم من 

خالل ما ينظمه من بطولت تناف�سية للجن�سني 

ولكافة الفئات العمرية وما يقوم بعقده من برامج 

ون�ساطات اإدارية وتثقيفية.

ك��م��ا اأك����د ���س��م��وه اأن م��ا ي��ق��وم ب��ه الحت����اد من 

اأدوار فاعلة  على امل�ستوى الإقليمي، ياأتي تاأكيداً 

تطوير  اإىل  الهادفة  ور�سالته  نهجه  ل�ستمرارية 

كرة القدم بكافة قطاعاتها.

ي�سر  التي  والربامج  باخلطط  �سموه،  واأ�ساد 

عليها احتاد غرب اآ�سيا، و�سدد على اأهمية موا�سلة 

العمل بذات الوترة واحلر�س على تطويره مبا 

وال��ب��ن��اء  حتققت  ال��ت��ي  املكت�سبات  بتعزيز  ي�سهم 

عليها.

اأع�������س���اء اللجنة  واأق���ي���م الج���ت���م���اع ب��ح�����س��ور 

)فل�سطني(  الرجوب  جربيل  الفريق  التنفيذية: 

ال�سيخ  والأع�ساء:  اللجنة،  لرئي�س  الأول  النائب 

ال��ذي  )ال��ب��ح��ري��ن(،  خليفة  اآل  خليفة  ب��ن  ع��ل��ي 

حامت  العميد  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  ح�سر 

ال�سمري  ال�سيد حممد فليطح  الغايب )�سوريا(، 

)ال����ك����وي����ت(، ال�����س��ي��د ح�����س��ني ���س��ع��ي��د )ال����ع����راق(، 

الدكتور  )ال�����س��ع��ودي��ة(،  القا�سم  اب��راه��ي��م  ال�سيد 

الطاير  حميد  ال�سيد  )اليمن(،  ال�سيباين  حميد 

)قطر(،  البوعينني  اأح��م��د  وال�سيد  )الإم�����ارات(، 

الذي ح�سر عرب الت�سال املرئي.

وبدوره قام الأمني العام لحتاد غرب اآ�سيا خليل 

ت�سمن  ال���ذي  الإداري  التقرير  بعر�س  ال�����س��امل، 

ال�سابقة،  ال��ف��رة  ل��ن�����س��اط��ات الحت����اد يف  ع��ر���س��اً 

وال�سراتيجية العامة لأجندة البطولت للذكور 

والإناث للعامني ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ القادمني، اإىل جانب 

بالدعم  املتعلقة  امل�ستجدات  اآخ���ر  على  الط���الع 

املقدم من الحتادين الدويل والآ�سيوي.

اإط��الق  اأع��ق��اب ذل���ك، مت��ت امل�سادقة على  ويف 

اللوائح  وعلى  اآ�سيا،  غ��رب  لحت��اد  اجل��دي��د  �سعار 

غ��رب  لحت����اد  ال��ع��م��وم��ي��ة  للجمعية  التنظيمية 

النتخابي لالحتاد،  النظام  تعديالت  وعلى  اآ�سيا 

وكذلك على القوائم املالية وتقارير املدققني عن 

اللجنتني  اجتماعات  حما�سر  وعلى   ،٢٠٢١ العام 

امل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ل��ج��ن��ة املنبثقة ع��ن جلنة 

العالم والت�سويق.

و�سيتم رفع ما �سادقت عليه اللجنة التنفيذية 

العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اإىل  وت��ق��اري��ر  ق�����رارات  م��ن 

املقرر  والع�سرين  الثامن  اجتماعها  يف  لإق��راره��ا 

العا�سمة  �سبتمرب ٢٠٢٢ يف  اأيلول/  اخلمي�س  ١٥ 

الأردنية عّمان.

صالح يثير غضب نجوم مصر القدامى 
القاهرة - وكاالت 

اأك������د حم���م���د ال���ع���ق���ب���اوي ح���ار����س 

اأن  الأ�سبق  ال��ع��رب  امل��ق��اول��ون  مرمى 

ب��ع�����س زم�����الء حم���م���د ����س���الح جن��م 

ل���ي���ف���رب���ول الإجن����ل����ي����زي ال���ق���دام���ى 

ي�����س��ع��رون ب��ال��غ�����س��ب جت���اه���ه. وق���ال 

الرميونتادا  برنامج  عرب  العقباوي 

ي����رد  ل  “�سالح  امل������ح������ور  ب����ق����ن����اة 

ع��ل��ى ات�������س���الت زم���الئ���ه ال�����س��اب��ق��ني 

ور�����س����ائ����ل����ه����م. ه�����ا الأم���������ر ي��غ�����س��ب 

ب��ع�����س��ه��م، وم����ن ب��ي��ن��ه��م ب��ا���س��م ع��ل��ي 

اإىل  واأ�سار  ال�سابق«.  املقاولون  قائد 

اأن����ه ل��ي�����س ح��زي��ن��ا م���ن ع����دم ت��ف��اع��ل 

����س���الح م���ع���ه لأن�����ه ي���ق���در ان�����س��غ��ال��ه 

بالعديد من الأمور وو�سوله ملرحلة 

من  م�سري  لع��ب  اأي  لها  ي�سل  مل 

مييل  �سالح  “حممد  اأن  واأكد  قبل. 

م��و���س��ح��ا  الزمالك”،  ل��ت�����س��ج��ي��ع 

زام��ل��ت��ه  ح����ني  لح���ظ���ت���ه  م����ا  “هذا 
يف امل���ق���اول���ون ال���ع���رب خ����الل ب��داي��ة 

م�����س��وؤويل  اأن  اإىل  واأ���س��ار  م�����س��واره«. 

ب���ازل ال�����س��وي�����س��ري ت��اب��ع��وا ���س��الح يف 

لقاء  خ��الل  ال��ع��رب  امل��ق��اول��ون  ملعب 

اجل���ون���ة ب���ال���دوري امل�����س��ري م��و���س��م 

“�سالح  اأن  واأو����س���ح   .٢٠١٠-٢٠١١

ل�سمه  ال��زم��ال��ك  ب��ع��ر���س  ي��ه��ت��م  مل 

هدفه  كل  لأن  ب��ازل  اإىل  رحيله  قبل 

ك����ان حت��ق��ي��ق ح��ل��م��ه ب��ال��رح��ي��ل اإىل 

“حممد  ال��ع��ق��ب��اوي  اأوروب����ا«. وت��اب��ع 

ع����واد ح���ار����س م��رم��ى ال���زم���ال���ك هو 

الأف�سل يف املو�سم املا�سي، لأنه لعب 

بلقب  فريقه  تتويج  يف  م��وؤث��را  دورا 

الدوري«.

الخطيب يتمسك بنجم االهلي كهربا 

القاهرة - وكاالت 

ك�����س��ف م�������س���در ب����الأه����ل����ى امل���������س����ري، اأن 

ال���ن���ادي ق����رر ق��ي��د ال���الع���ب حم��م��ود ك��ه��رب��ا 

يف ق��ائ��م��ة ال��ف��ري��ق ب��امل��و���س��م اجل���دي���د. وق��ال 

كهربا،  قيد  على  ا�ستقر  »الأه��ل��ي  امل�����س��در«: 

�سيتم  التي  والإفريقية  القائمتني  املحلية  يف 

“رف�س  حممود  واأو���س��ح:  غ���دا«.  اإر�سالهما 

التفريط يف الالعب  النادي  اخلطيب رئي�س 

رغ���م ����س���دور ق����رار م���ن امل��ح��ك��م��ة ال��ري��ا���س��ة 

 ال���دول���ي���ة ب���اإي���ق���اف���ه 6 اأ����س���ه���ر حل���ني ���س��داد 

 2.4 اإىل  ت�سل  والتي  عليه  املوقعة  الغرامة 

يعي�س  “كهربا  واأو����س���ح:  م��ل��ي��ون  دولر”.  

من  وع��دا  تلقيه  بعد  مرتفعة  معنوية  حالة 

حتى  اأزم��ت��ه  مب�ساندته  يف  اخلطيب  حممود 

امل�����س��ارك��ة  ي��ت��م ح���ل م�����س��ك��ل��ت��ه وال����ع����ودة اإىل 

يف امل����ب����اري����ات، وال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ا����س���ت���م���راره 

ف��ي��ه«. ال��ت��ف��ري��ط  ن��ي��ة يف  اأي   وع�����دم  وج�����ود 

ال��ك��رة  “�سيد ع��ب��د احل��ف��ي��ظ م��دي��ر  واأ����س���ار: 

اأكد يف جل�سة جمعته بكهربا مت�سك  بالأهلي 

اخلطيب با�ستمراره وقيده  حمليا واإفريقيا، 

على  ت��ع��دي��الت  اأي  اإج����راء  دون  وم�����س��ان��دت��ه 

اأو  املقابل  امل��دة  ال��ن��ادي م��ن حيث  ع��ق��ده م��ع 

خ��ال�����س  ع���ن  ع���رب  “كهربا  وزاد:  املادي”.  

حديثه  يف  اخلطيب  حممود  ملوقف  تقديره 

ببذل  اأق�سى  وتعهد  احلفيظ،  عبد  �سيد  مع 

اإىل  وال��ع��ودة  الأه��ل��ي  لإ���س��ع��اد جماهر  جهد 

واإفريقيا”.  التتويج حمليا  من�سات 

تواصل منافسات بطولة كأس االردن الكروية 
االنباط - عامن 

تتوا�سل م�ساء اليوم اخلمي�س مناف�سات 

لكرة  الردن  كاأ�س  16 من بطولة  ال  دور 

حيث  مهمة  مواجهات  ارب��ع  باقامة  القدم 

ال�سرحان  مغر  ف��ري��ق  ال�سريح  ي�ستقبل 

الأم��ر  ملعب  على  ع�سرا  اخلام�سة  عند 

عمان  نظره  البقعة  ي��واج��ه  فيما  ها�سم، 

FC عند ال�سابعة م�ساء على �ستاد الأمر 
احل�سني  يلتقي  التوقيت  وب����ذات  حم��م��د، 

يواجه  فيما  عمان،  �ستاد  على  العربي  مع 

التا�سعة  عند  ال�سرحان  نظره  ال��وح��دات 

الثاين.  عبداهلل  امللك  �ستاد  على  والن�سف 

اجلزيرة  على  �سيفا  الأردن  �سباب  ويحل 

عند ال�سابعة م�ساء اجلمعة على �ستاد عمان، 

اأن يواجه �سباب العقبة نظره احتاد  قبل 

�ستاد  على  والن�سف  التا�سعة  عند  الرمثا 

الأمر حممد. وح�سب تعليمات البطولة، 

تقام مباريات هذا الدور وما يليه من اأدوار 

بنظام خ���روج امل��غ��ل��وب م��ن م��ب��اراة واح���دة، 

الرجيح  رك���الت  اإىل  اللجوء  �سيتم  فيما 

الأ�سلي.  بالوقت  التعادل  مبا�سرة يف حال 

وعلى �سعيد املباراة النهائية للبطولة، ويف 

حال اختالف امللعب البيتي للفرق املتاأهلة، 

اإق��ام��ت��ه��ا ع��ن طريق  �سيتم حت��دي��د م��ك��ان 

الأ�سلي  ال��وق��ت  انتهاء  ح��ال  ال��ق��رع��ة، ويف 

للقاء بالتعادل، �سيتم اللجوء اإىل الأ�سواط 

اإىل رك��الت الرجيح حل�سم  الإ�سافية ثم 

ال��ري��ع منا�سفة بني  ي��وزع  اأن  اللقب، على 

الفريقني اأي�ساً.

االنباط - عامن 

العا�سمة  �سباب  ملديرية  التابع  القوي�سمة  �سباب  مركز  يف  نفذت 

مب�ساركة  بورد”،  “جب�س  ال��داخ��ل��ي  للت�سميم  تدريبية  عمل  ور���س��ة 

– 24 ع��ام��ا يف ق��اع��ة   18 ال��ع��م��ري��ة م���ن  ال��ف��ئ��ة  ���س��اب��ا ���س��م��ن   25
عملي،  تطبيق  على  اي���ام،   5 ت�ستمر  التي  ال��ور���س��ة  وا�ستملت  امل��رك��ز. 

ا�ستخدامها وطريقة عمل وتركيب  امل�ستخدمة وكيفية  واهم الدوات 

ا�ستخدامها  وكيفية  الخ��رى  الدوات  اىل  ا�سافة  بورد”،  “اجلب�س 
وعمل القواطع اجلب�سية وكيفية ق�سها وجتميعها.وقال رئي�س املركز 

احمد بني �سالمة، اإن هذا الن�ساط ياأتي �سمن حماور ال�سراتيجية 

وال��ري��ادة  “ال�سباب  حم���ور   ،2025  –  2019 لل�سباب  ال��وط��ن��ي��ة 

والتمكني القت�سادي«.واأ�ساف، اأن الور�سة تهدف اإىل خلق فر�س عمل 

ت�سبح  مهنة  لتعلم  طريقة  عن  البحث  يحاولون  الذين  لالأ�سخا�س 

م�سدر رزق لهم يف امل�ستقبل،

مركز شباب القويسمه يطبق محاور االستراتيجية الوطنية 

الكاراز لم يستوعب حجم االنجاز الكبير 

مدريد- وكاالت 

اأكد الإ�سباين كارلو�س الكاراز، اأنه “ل يزال” 

مل ي�ستوعب بعد “حجم” ما فعل، معربا عن 

املفتوحة”  اأم��ري��ك��ا  “لقب  ي��ك��ون  اأن  يف  اأم��ل��ه 

بادرة اإجن��ازات عديدة يرغب يف اإحرازها خالل 

بفوزه   ، التاريخ  األ��ك��اراز  و�سنع  املقبلة.  الفرة 

ببطولة الوليات املتحدة املفتوحة على ح�ساب 

الرنويجي كا�سرب رود، وحتوله اإىل اأ�سغر لعب 

يت�سدر ت�سنيف لعبي التن�س املحرفني على 

الإط���الق.  وق��ال الالعب البالغ من العمر ١9 

عاما: “ب�سراحة ما زلت ل اأ�ستوعب ما فعلته 

اأك��ن  ���س��ادق، مل  “ب�سكل  واأ���س��اف:  اأو حجمه«. 

مت�سدر  اأ�سغر  اأ�سبح  اأن  ميكن  اأن��ن��ي  لأتخيل 

للت�سنيف العاملي يف التاريخ، اإنه اأمر ل ي�سدق، 

اأن ب��داأت لعب التن�س،  اإن��ه �سيء حلمت به منذ 

وهو �سيء عملت بجد من اأجل اأن اأ�سل حتى هنا 

لبلوغه، هذا يجعلني اأ�سعر بالده�سة«. وب�سوؤاله 

عن �سيحته “اأنا ثور” بعد اأن اأنقذ نقطة املباراة 

يف ربع النهائي اأمام يانيك �سيرن، علق: “كلمة 

�سادقة جاءت من اأعماقي، ومل تخرج اإل يف تلك 

اللحظة«. وحول ت�سريح املدرب، خوان كارلو�س 

فريرو، باأن لعبه يوؤدي بن�سبة 6٠% فقط من 

باملزيد«.  دوم��ا  يطالب  “املدرب  زاد:  اإمكاناته، 

واأو�سح ال�ساب اأن التحدي الأكرث �سعوبة الآن 

يتمثل يف احلفاظ على هذا ال�سغط من خالل 

ال��ع��امل��ي،  ل��ل��رت��ي��ب  م��ت�����س��در  ال��ل��ع��ب كم�سنف 

“اأعتقد  واأردف:  ���س��الم«.  ب�”جراند  وك��ف��ائ��ز 

اأن��ه �سيكون �سعبا، لكننا �سنظهر جدية يف هذا 

اجل���ان���ب، و���س��ن��ح��اول امل�����س��ي ق��دم��ا فيما اأف��ع��ل 

وال�ستمتاع به. �سرنى ما �سيحدث، لكن الهدف 

يكون  اأن  تطلعه  القمة«.وحول  على  البقاء  هو 

ن���ادال  راف���ا  م��واط��ن��ه  الكبار”،  “الثالثة  مثل 

نوفاك  وال�سربي  فيدرر  روجيه  وال�سوي�سري 

ديوكوفيت�س، قال األكارز اإن “هذا يتطلب الثبات 

والعمل من اأج��ل الفوز بكل �سيء ملدة ٢٠ عاما 

املركز الأول. ه��ذا ما  اأج��ل  واملناف�سة دوم��ا من 

نقلوه يل، وهذا ما اأريده«.

الجوالت التأهيلية لسباق الدرفت تنطلق اليوم 
االنباط - عامن  

اليوم  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  عند   تقام 

ل�سباق  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ت��ان  اخل��م��ي�����س اجل���ول���ت���ان 

ال���درف���ت ال��ث��ال��ث »ت����ان����دم« يف ح��ل��ب��ة البحر 

الأردن  م���ن  مت�سابقا   ٣٣ مب�����س��ارك��ة  امل���ي���ت، 

عند  النهائيات  وتنطلق  و�سوريا،  وفل�سطني 

ال�ساعة 7.٣٠ م�ساء غد اجلمعة مب�ساركة ٢٤ 

مت�سابقا الذين يح�سلون على اأف�سل جمموع 

م���ن ال���ن���ق���اط يف اجل���ول���ت���ني ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ت��ني. 

الأردن.  زين  �سركة  ال�سباق بدعم من  ويقام 

كافة  ال��ي��وم  ي�سارك  ال�سباق  تعليمات  ووف���ق 

التاأهيليتان،  اجل��ول��ت��ان  خ���الل  املت�سابقني 

وي�سل اأف�سل ٢٤ مت�سابقا خلو�س مناف�سات 

ال�سباق يوم اجلمعة، ويتاأهل 8 منهم مبا�سرة 

 ١6 ويتناف�س  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  يف  ال�����١6  دور  اإىل 

مت�سابقا اآخرون لي�سل منهم 8 فقط اإىل دور 

الثمانية. الأوائ����ل  املت�سابقني  ملناف�سة  ال����١6 

ي�سكلون  الفائزون   الثمانية  وامل��ت�����س��اب��ق��ون 

ليتاأهل  ب��ي��ن��ه��م،  ف��ي��م��ا  ل��ي��ن��اف�����س��وا  ال������8،  دور 

النهائي،  ن�سف  ل��ل��دور  مت�سابقني   ٤ منهم 

مت�سابقان  م��ن��ه��م��ا  ي��ت��اأه��ل  ���س��ب��اق��ني  ���س��م��ن 

للدور النهائي. وي�سارك يف ال�سباق كل من: 

اأحمد دحام ) ني�سان �سيلفيا ا�س ١٥(، عثمان 

التكريتي )بي ام دبليو ايه ٤6(، اأحمد اجلبايل 

)ني�سان �سيلفيا ا�س ١٣(، �سهيب البكار )بي 

ام دبليو ايه ٤6(، ع�سام اجلمل )بي ام دبليو 

ايه ٣٠(، �سالح اأبو �سقدوم )فل�سطني(،)بي ام 

دبليو ايه ٤6(، راأف��ت ه��ارون )تويوتا جي تي 

ايه  ام دبليو  اأي��وب )�سوريا(، )بي  86(، قي�س 

٣٠(، �سهيل الأ�سبح )فل�سطني(، )بي ام دبليو 

ايه ٣٠(، �سليمان عو�س )بي ام دبليو ايه ٣6(، 

اأن�س احللو )بي ام دبليو ايه ٣٠(، فار�س �سرار 

اي��ه ٤6(، جربيل ح�سونة )بي  دبليو  ام  )ب��ي 

ام دبليو ايه ٣٠(، جماهد البيتموين )بي ام 

دبليو ايه ٣6(، راكان اأبو رزق )بي ام دبليو ايه 

ام دبليو  ٣٠(، عبد الرحمن ال�سواحلي )بي 

ايه ٣٠(، عبد اهلل حمادة )بي ام دبليو ايه ٣٠(، 

اي��ه ٣٠(، موؤيد  دبليو  ام  )ب��ي  حممد كعو�س 

�سمارة  اي��ه ٣٠(، فرا�س  دبليو  ام  )ب��ي  يو�سف 

)بي ام دبليو ايه ٣٠(، ن�سر هنية )بي ام دبليو 

ايه ٣6(، حممد نوفل )بي اأم دبليو ايه 9٠ اإم 

٣(، لوؤي زهدي )بي ام دبليو ايه ٣٠(، حمدي 

اأبو �سنينة )بي ام دبليو ايه ٣٠(، عمر الكخن 

)بي ام دبليو ايه 9٠(، اإبراهيم البا�سا )بي ام 

دبليو ايه ٤6(، نافز ال�سوقي )بي ام دبليو ايه 

٣6(، فوؤاد زا�س )ني�سان األتيما(، معاذ طه )بي 

ام دبليو ايه ٣٠(، مراد القوا�سمي )بي ام دبليو 

اي��ه ٣6(، احمد ك��ري��زان )���س��وري��ا(، ) ني�سان 

�سيلفيا ا�س ١٥(، مرهف �سويكي )�سوريا(، )بي 

)�سوريا(،  ك��ري��زان  حممد  اي��ه ٣6(،  دبليو  ام 

)بي ام دبليو ايه ٣6(.
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االنباط- نعمت اخلورة

هرينانديز   رودريغيز  روبريتو  عمان  يف  املك�سيكي  ال�سفري  اكد 

فيما  اال�ستقرار  ومع  احلرب  ووقف  ال�سيا�سي  احلل  مع  بالده  ان 

. ورو�سيا  اوكرانيا  الدائرة بني  باحلرب  يتعلق 

و���س��دد ه��رن��ان��دي��ز  ع��ل��ى ���س��رورة اي��ج��اد ح��ل ���س��ري��ع للحرب  

على  بل  واوكرانيا  رو�سيا  يف  االه��ايل  على  فقط  ت�ؤثر  لن  ك�نها 

العام  ه��ذا   �ستعاين  اوروب��ا  ان  اإىل  الفتا  باأكمله،  والعامل  اوروب��ا 

ت��اث��ر ه��ذه احل���رب، ج��اء ذل��ك يف معر�ض  م��ن �ستاء ق��ار���ض م��ن 

ال�سفارة  �س�ؤال خالل م�ؤمتر �سحفي عقده ام�ض  مبقر  رده على 

. الي�م  الذي ي�سادف  212 ال�ستقالل بالده  الذكرى  مبنا�سبة 

ال�سفر  قال    بالده،  ا�ستقالل  بعيد  االحتفال  منا�سبة  وح�ل 

املك�سيك  ال�ستقالل   212 بالي�م  حتتفل  املك�سيك  ان  املك�سيكي   

اال�ستقالل  ب�سرخة  املك�سيكي  الرئي�ض  يق�م  حيث  اأ�سبانيا،  عن 

هيدالغ�ا   ميغيل  الكاهن  به  قام  ما  ال�ستذكار  ال�طني  الق�سر  يف 

بدق جر�ض الكن�سية وال�سراخ على االهايل ليحمل�ا ال�سالح �سد 

ت�سمى  م��ا  وه��ي   1810 ع��ام  ب��داأ   وال��ذي  منها  للتحرر  ا�سبانيا 

ومت   1821 ع��ام  اال�ستقالل  حتقق  حيث  دول���ري�����ض،    ب�سرخة 

300 عام من اال�ستعمار اال�سباين . انهاء 

بهذه  ع��ام  بعد  ع��ام��ا  حتتفل  املك�سيكية  ال�سلطات  اىل  وا���س��ار 

ي�م  يف  وطني  خطاب  القاء  خالل  من  وخارجيا  داخليا  املنا�سبة 

اال���س��ت��ق��الل  وال����ذي ي��ت��م ف��ي��ه ال��ه��ت��اف ل��الب��ط��ال ال��ذي��ن ق��دم���ا 

ارواحهم يف حرب اال�ستقالل .

ا���س��ب��ان��ي��ا  ي��ن��ظ��رون اىل  امل��ك�����س��ي��ك��ي���ن  وا����س���اف ه��رن��ان��دي��ز ان 

 300 امتد  الذي  لبالدهم  اال�ستعمار  من  الرغم  على  ام  كدولة 

العامل  من  جزء  منها  كبرة  ميزات  للمك�سيك  قدم�ا  فهم  ع��ام، 

ب��ه،  تفتخر  ع��رب��ي  ودم  ا�سيلة  ���س��ع���ب  فيها  فاملك�سيك  ال��ع��رب��ي، 

اال�سبانية  اللغة  اكت�سبت  املك�سيك  ان  اإىل  ال�قت  ذات  يف  م�سرا 

والتاأثر االوروبي .

ال�سفر  ق��ال  املك�سيكية،  االردن��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 

ب�سكل  وت��ك��ر  ت��زي��د  املك�سيكية  االردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ان  املك�سيكي 

والتعاي�ض،  للت�سامح  مثاال  يعتر  االردين  املجتمع  وان  تدريجي، 

ل��زي��ادة  واج��ت��م��اع��ات  ن�����س��اط��ات  ب��ع��دة  ت��ق���م  ال�����س��ف��ارة  ان   م�سيفا 

وحك�مية   خا�سة  م���ؤ���س�����س��ات   م��ع  خا�سة  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

منها وزارة ال�سناعه والتجارة ودائرة اجلمارك و�سلطة الطران 

والتعليمي  الثقايف  التبادل  لتعزيز  اجلامعات  اىل  ا�سافة  املدين، 

. للجانبني  التدري�سية  والهيئات   الطالب  بني 

وا�سار هرنانديز ان هناك م�ساريع جتمع البلدين على املدى 

بلغ  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  وان  والبعيد   املت��سط 

حيث  دوالر،  ملي�ن   1488.5 املا�سية  �سن�ات  ال�سبعة  خ��الل 

دوالر،  ملي�ن   1428.3 قيمته  ما  االردن  اىل  املك�سيك  �سدرت 

م��ل��ي���ن   60.2 ق��ي��م��ت��ه  م���ا  ل��ل��م��ك�����س��ي��ك  االردن  ����س���درت  ب��امل��ق��اب��ل 

دوالر 

ول��ف��ت ال�����س��ف��ر اىل ����س���رورة ت��ع��زي��ز ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة اال���س��ب��ان��ي��ة 

ال��دول��ة  ب��ني  ال��ت��ف��اه��م  لت�سهيل  املك�سيك  يف  وال��ع��رب��ي��ة  االردن  يف 

ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��دف��ق��ات  زي���ادة  �سي�سهل  ل��ذل��ك  ون��ت��ي��ج��ة  وال�����س��ع���ب 

. البلدين  بني  الثنائية 

املك�سيك  اىل  بالت�سدير  مهتمني  اعمال  رجال  هناك  ان  وقال 

وان اح����د رج����ال االع���م���ال وال�����ذي مي��ت��ل��ك ح��ل���ي��ات ن��ف��ي�����س��ه يف 

احل��ل���ي��ات  الن��ت��اج  املك�سيك  يف  م�سنع  ف��ت��ح   ع��ل��ى  يعمل  االردن   

اولية  ومب����اد  �سنتني  او  �سنة  خ��الل  الكنافة  وخا�سة  ال�سرقية 

من  منتجاته  ت�زيع  من  و�سيتمكن  االردن   من  ت�سديرها  �سيتم 

. املك�سيك اىل  امريكا 

املك�سيكية  االردن��ي��ة  ال�سداقة  جمعية  هناك  ان  اىل  ا�سار  كما 

وال�سياحة  للثقافة  الرتويج  على  و�ستعمل  التا�سي�ض  حتت  وهي 

املك�سيك واالردن . والتجارة يف 

ال�سفر هرنانديز مبكانة  ا�ساد  االأردنية،  باملراة  يتعلق  وفيما 

املراة يف  او�ساع  املجتمع وانه اف�سل بكثر  من  املراة االردنية يف 

كثرة.  بلدان 

ق��ال  م��ن��ه��ا،  املك�سيك  وم���ق��ف  الفل�سطينية  الق�سية  وح����ل   

ال�حيد  احل��ل  ه���  الدولتني  ح��ل  ان  تعتقد  املك�سيك  ان  ال�سفر 

ال����ذي ي��ن��ه��ي ال�������س���راع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  اال���س��رائ��ي��ل��ي  واالح�����رتام  

مع  وتت�سابه  تتفق  املك�سيك  ان  م�سرا  اجلانبني،     بني  املتبادل 

. ال�سيا�سة اخلارجية   االردن يف مبادئ 

بمؤتمر صحفي بمناسبة عيد استقالل المكسيك

السفير هيرنانديز: العالقات األردنية المكسيكية تتقدم ونتفق 
مع األردن بمبادىء السياسة الخارجية

*  حلويات نفيسه في المكسيك قريبا
*  أوروبا ستعاني من شتاء قارص وندعو لحل سياسي لألزمة

    الروسية االوكرانية
*  أسبانيا تركت لنا دم عربي نفتخر به

*  المجتمع األردني مثال للتسامح والتعايش

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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االنباط – وكاالت 

وجبتك  تناول  م�عد  عن  تاأخرت  قد  كنت  اإذا 

اأو كنت تتبع نظاماً غذائياً قا�سياً يجعلك تق�سي 

اأحياناً  تنتابك  فقد  طعام،  دون  من  ط�ياًل  وقتاً 

�سع�ر الغثيان ب�سبب اجل�ع.

ما �سبب �سعور الغثيان ب�سبب اجلوع؟

ال��ذي ي�سعب  ال�سع�ر  يعاين كثرون من هذا 

فهمه، ملاذا ينفر ج�سمك من تناول الطعام يف وقت 

يحتاج اإليه ب�سدة؟

ك��ري�����س��ت��ني يل، اأخ�����س��ائ��ي��ة اأم����را�����ض اجل��ه��از 

“كليفالند  االأكادميي  الطبي  املركز  اله�سمي يف 

 Live Science مل���ق��ع  اأو���س��ح��ت  كلينك”، 

لهذه  ج���داً  ب�سيطاً  ت��ف�����س��راً  ث��م��ة  اأَنّ  االأم��ري��ك��ي 

الظاهرة.

جزء  يف  الهيدروكل�ريك  حم�ض  امل��ع��دة  تنتج 

ما  م�ستخدمة  الطعام،  الإذاب��ة  عملية ط�يلة  من 

الطاقة وتتخّل�ض  لديها من م�اد غذائية الإنتاج 

من الطعام غر امله�س�م كلّياً.

عندما يبقى اجل�سم فرتة ط�يلة بدون طعام، 

يرتاكم حم�ض الهيدروكل�ريك يف املعدة.

اإىل  ال��ه��ي��دروك��ل���ري��ك  ي��رت��ف��ع حم�ض  ع��ن��دم��ا 

��ه ذل��ك ق��د ي�سبب االإ���س��اب��ة ب��ارجت��اع  امل����ريء، ف��اإَنّ

املريء وحرقة املعدة والغثيان.

اأ�سباب اأخرى لل�سعور بالغثيان عند 

اجلوع

املحتملة  االأ���س��ب��اب  م��ن  اأخ���رى  جمم�عة  ثمة 

لل�سع�ر بالغثيان عند اجل�ع تتعلق ب�سبكة اإ�سارات 

ج�سمك، التي تخرك باأَنّ وقت االأكل قد حان.

الغدد  جهاز  خ��الل  م��ن  االإ���س��ارات  تلك  م  ُتنَظّ

الغدد )يت�سمن  ال�سماء، وه� جهاز متكامل من 

والبنكريا�ض(  الدرقية  وال��غ��دة  النخامية  ال��غ��دة 

اإىل  ال���دم  ع��ر جم��رى  كيميائية  اإ���س��ارات  ير�سل 

خاليا اجل�سم.

مت��د ال��ه��رم���ن��ات، ال��ت��ي ي��ف��رزه��ا ج��ه��از ال��غ��دد 

يحتاجها  ال���ت���ي  ب��امل��ع��ل���م��ات  اجل�����س��م  ال�����س��م��اء، 

للحفاظ على ت�ازن م�ست�ياته الكيميائية.

على �سبيل املثال، يحتاج اجل�سم اإىل ال�سعرات 

احلرارية للحفاظ على م�ست�يات ال�سكر يف الدم 

تنفيذ  ول��دع��م  االآم��ن��ة  ال�سحية  احل����دود  �سمن 

جمم�عة وا�سعة من االأن�سطة اجل�سدية.

اإ������س�����ارات اإىل ج���ه���از ال��غ��دد  ت��ر���س��ل م��ع��دت��ك 

ال�سماء، الذي يحفز اإفراز الهرم�نات.

ال�سعرات  بعدد  الدماغ  الهرم�نات  تخر هذه 

احلرارية املطل�بة. ي�جد الكثر من الهرم�نات 

هما  هرم�نان  ثمة  لكن  العملية،  بهذه  املرتبطة 

“الغريلني” و “اللبتني” م�س�ؤوالن ب�سكل رئي�سي 
با�سم  اأي�ساً  معروفان  لدينا.  ال�سهية  تنظيم  عن 

ال�سبع”. اجل�ع” و”هرم�ن  “هرم�ن 
ه���رم����ن  اُك���ت�������س���ف  ل���ك���ري�������س���ت���ني يل،  وف�����ق�����اً 

“الغريلني”، الذي يحفز ال�سع�ر باجل�ع، يف عام 
د الباحث�ن هرم�ن  1999، منذ ذلك احلني، حَدّ
مرتبطاً  رئي�سياً  هرم�ناً  باعتباره  “الغريلني” 
ب��ع��دد م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ه��م��ة داخ����ل اجل�����س��م، من 

بينها حركة االأمعاء واإفراز حم�ض املعدة وحا�سة 

التذوق وعملية التمثيل الغذائي للكرب�هيدرات.

معاك�ساً،  ت��اأث��راً  “اللبتني”  ه��رم���ن  ُي��ح��دث 

تقليل  خالل  “الغريلني” من  هرم�ن  ي�اجه  اإذ 

ال�سهية.

ثمة العديد من الهرم�نات االأخرى املرتبطة 

ب��ال�����س��ع���ر ب���اجل����ع، ل��ك��ن ال��ت��ف��اع��ل ب��ني ه��رم���ين 

ب���ال���دور  ي�����س��ط��ل��ع  و”اللبتني”  “الغريلني” 
ال��رئ��ي�����س��ي يف ت���اأرج���ح ���س��ه��ي��ت��ن��ا م���ا ب���ني ال���زي���ادة 

والنق�سان.  

يك�ن  عندما  تلقائياً  الهرم�نات  تلك  تنتظم 

اإر�سال  ينبغي جل�سمك  اجل�سم يف حالة طبيعية. 

بلطف  لتذكرك  الي�م  م��دار  على  اإ���س��ارات  ب�سع 

بتناول الطعام.

يفرز ج�سمك هرم�ن “اللبتني” اأثناء تناولك 

بال�سبع  �سع�رك  اإىل  ي�سر  ال��ذي  االأم��ر  الطعام، 

واأَنّك لن حتتاج اإىل تناول طعام لبع�ض ال�قت.

ب����ع����ب����ارة اأخ�����������رى، ي���ن���ت���ج ج�������س���م���ك ه���رم����ن 

ه��ذا  ال��ط��ع��ام،  اإىل  ي��ح��ت��اج  ع��ن��دم��ا  “الغريلني” 
بعد  االأك�����ل،  يف  وت��رغ��ب  ب��اجل���ع  ت�سعر  يجعلك 

ذل����ك، ي���ب���داأ ج�����س��م��ك يف ال�����س��ع���ر ب��ع��دم احل��اج��ة 

ينتج هرم�ن  ل��ذا  الطعام،  م��ن  امل��زي��د  ت��ن��اول  اإىل 

بال�سبع وتت�قف  يجعلك ت�سعر  وهذا  “اللبتني” 
عن االأكل.

لكن هذا الت�ازن الكيميائي يتغَرّ اإذا جتاهلت 

املر�سلة من ج�سمك ومل  ال�سديد  اإ���س��ارات اجل���ع 

بانتظام، وعندما تق�سي وقتاً ط�ياًل بدون  تاأكل 

طعام، �سيحاول ج�سمك االإحلاح عليك لكي تاأكل 

من خالل اإفراز املزيد من هرم�ن “الغريلني”.

البع�س لديهم ح�سا�سية اأعلى 

للم�ستويات الهرمونّية

بع�ض النا�ض لديهم ح�سا�سية اأعلى للم�ست�يات 

الهرم�ن  م�ست�ى  يف  التباين  ي���ؤدي  الهرم�نية، 

وع����ام���ل اأخ����رى اإىل اإ���س��اب��ة ب��ع�����ض االأ���س��خ��ا���ض 

ومع  يك�ن�ن جائعني جداً  عندما  بغثيان طفيف 

ذل���ك، ق��د تلمح اأع���را����ض ال��غ��ث��ي��ان ال�����س��دي��دة اإىل 

وج�د ا�سطراب من ن�ٍع ما.

ق���ي  اأمل  اأو  ���س��دي��د  ب��غ��ث��ي��ان  ت�����س��ع��ر  ك��ن��ت  اإذا 

يف ح��ال��ة اجل�����ع، ف��ق��د ت��ك���ن اإ����س���ارة م��ن ج�سمك 

تخرك اأَنّك بحاجة اإىل فح�ض متالزمة التمثيل 

الغذائي، 

وه���ي جم��م���ع��ة م��ن اال���س��ط��راب��ات االأي�����س��ي��ة 

ت��زي��د م��ن خ��ط��ر االإ���س��اب��ة ب��ح��االت م��ث��ل ارت��ف��اع 

م�����س��ت���ى ال�����س��ك��ر يف ال����دم وارت���ف���اع ���س��غ��ط ال���دم 

واأمرا�ض القلب.

ماذا تفعل حيال الغثيان الناجم عن 

اجلوع؟

لال�ستجابة  االأوىل  خط�تك  ت��ك���ن  اأن  يجب 

 Health للج�ع هي تناول الطعام، وفقاً مل�قع 

لفرتة  ت��اأك��ل  مل  اإذا  االأم��ري��ك��ي،  الطبي   Line
لتلبية  اللطيفة  الطرق  ف��اإن  ال���ق��ت،  من  ط�يلة 

االحتياجات الغذائية جل�سمك ت�سمل:

امل�سروبات، مثل الع�سائر قليلة ال�سكر.

ح�ساء مرق بالروتني )عد�ض، فا�س�ليا(.

كرب�هيدرات )اأرز ، معكرونة(.

ب��ال��روت��ني، م��ث��ل االأ���س��م��اك  االأط��ع��م��ة الغنية 

واللح�م اخلالية من الده�ن

االأط���ع���م���ة امل��ج��ف��ف��ة م���ث���ل ال���ت���م���ر وامل�����س��م�����ض 

والزبيب.

اإذا كنت تعاين من غثيان اأو اأمل �سديد عندما 

مقدم  مع  االأعرا�ض  فناق�ض  للغاية،  جائعاً  تك�ن 

الرعاية ال�سحية اخلا�ض بك.

كيفية منع ال�سعور بالغثيان عند ال�سعور 

باجلوع

عندما  بالغثيان  ال�سع�ر  اإىل  متيل  كنت  اإذا 

ال�قت،  م��ن  ط�يلة  لفرتة  ف��ارغ��ة  معدتك  تك�ن 

ففكر يف تناول الطعام على فرتات اأق�سر.

مل يتم اإثبات �سحة ما اإذا كان النظام الغذائي 

اأكرث  الذي يتك�ن من �ست وجبات �سغرة ي�مياً 

اتباع نظام غذائي يحت�ي على ثالث  �سحة من 

اأق��ل من الطعام  اأك��ر، لكن تناول كميات  وجبات 

مع وقت اأقل بني تلك ال�جبات قد ي�ساعد يف منع 

الغثيان.

ومع ذلك، حتذر جامعة تافت�ض االأمريكية من 

اأك��ر م��ن ال�جبات على  ت��اأك��ل ع���دداً  اإذا كنت  اأن��ه 

اأق��ل يف كل  تتناول كميات  اأن  الي�م، فيجب  م��دار 

تتناول  كنت  اإذا  �ستاأكله  كنت  مبا  مقارنة  جل�سة 

وجبات اأقل ي�مياً.

اأن  اإىل  اأي�ساً  الر�سمي  اجلامعة  م�قع  واأ���س��ار 

تناول اأقل من ثالث مرات ي�مياً قد يجعل اإدارة 

�سهيتك اأكرث �سع�بة.

تتبع نظامًا غذائيًا قاسيًا ولكنك تشعر بالغثيان عندما تجوع؟ إليك 
أسبابه وطرق منعه من الحدوث

ما هي أفضل طريقة لتهدئة 
األطفال الباكين؟ باحثون يتوصلون 

لـ »االستراتيجية الُمثلى« بعد 
سلسلة تجارب

بطارية للسيارات الكهربائية 
تشحن في 3 دقائق

حكم بسجن محمود المهدي طليق 
منة عرفة عامًا كاماًل مع الشغل

االنباط – وكاالت 

ال��ت��ج��ارب  م��ن  �سل�سلة  ب��اح��ث���ن  اأج����رى 

االأطفال  لتهدئة  طريقة  اأف�سل  الكت�ساف 

ال��ب��اك��ني، وم�����س��اع��دة اآب��ائ��ه��م ع��ل��ى ال��ن���م، 

وعمدوا اإىل ت�س�ير االآباء وهم يحت�سن�ن 

اأط���ف���ال���ه���م، وي��ح��م��ل���ن��ه��م، وي��ه��زون��ه��م يف 

عربات االأطفال ويرقدونهم، وت��سل�ا اإىل 

على  اأو  لتهدئتهم،  املُثلى  اال�سرتاتيجية 

اأف�سل م��ن الطرق  اإىل واح���دة م��ن  االأق���ل 

االأخرى.

 The Guardian ����س���ح���ي���ف���ة 

13 �سبتمر/ الريطانية قالت، الثالثاء 

�سجل  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  اإن   /2022 اأي��ل���ل 

 ،Current Biology بحثه يف جملة

الباكي،  طفلهم  يحمل�ا  ب��اأن  االآب��اء  اأو�سى 

ومي�����س���ا ب��ه مل���دة خ��م�����ض دق���ائ���ق- دون اأي 

ت���ق��ف م��ف��اج��ئ اأو ت��غ��ي��رات م��ف��اج��ئ��ة يف 

االجت������اه- ث���م ي��ج��ل�����س���ن وي��ح��م��ل���ن��ه مل��دة 

مرة  يرقدونه  ث��م  دق��ائ��ق  ثماين  اأو  خم�ض 

اأخرى.

ي���ق����ل ال���دك���ت����ر ك����م���ي ك���������رودا، من 

م���رك���ز ري���ك���ني ل��ع��ل���م ال����دم����اغ يف م��دي��ن��ة 

�سايتاما اليابانية: “ثبت اأن البكاء املفرط، 

لت�تر  رئي�سي  م�سدر  الليل،  اأثناء  خا�سة 

ال�الدين. وهذه الطريقة التي تبلغ مدتها 

15 دقيقة تقريباً ت�ستحق التجربة قبل اأن 
ي�سعر ال�الدان بالقلق على الطفل”.

ه����ذه ال��ف��ك��رة م�����س��ت��م��دة م���ن االأب���ح���اث 

جتيد  ال  التي  الثدييات  على  جريت 
ُ
اأ التي 

�سغارها االعتناء بنف�سها عند والدتها مثل 

وال�سناجب،  وال��ف��ئ��ران  وال��ك��الب  القطط 

وبطبيعة احلال، الب�سر. 

حني  ال�سغار  اأن  اإىل  درا���س��ات  ت�سر  اإذ 

انقياداً،  اأكرث  ي�سبح�ن  اأمهاتهم،  حتملهم 

النقل”.  “ا�ستجابة  ي�����س��م��ى  ت���اأث���ر  وه���� 

ف����احل����ي�����ان����ات غ����ال����ب����اً حت������رك ���س��غ��اره��ا 

هذه  تط�رت  ورمب��ا  و�سيك،  خطر  لتجنب 

اال�ستجابة مع حت�سن معدالت بقاء الن�سل.

فيدي�  بت�سجيالت  الباحث�ن  ا�ستعان 

لت�سنيف  ال�سغار  قل�ب  مراقبة  واأج��ه��زة 

اأثناء  االأطفال  لتهدئة  اأربع طرق خمتلفة 

ال��ب��ك��اء: ح��م��ل ال��ط��ف��ل اأث��ن��اء اجل��ل������ض، اأو 

اأو  امل�سي،  اأث��ن��اء  حمله  اأو  �سرير،  يف  و�سعه 

هّزه يف عربة اأطفال اأو ما �سابه.

متى يقل بكاء االأطفال؟

حني  اإال  البكاء  يقّل  مل  البحث،  ح�سب 

ك���ان االأط���ف���ال يف ح��ال��ة ح���رك���ة، اإم����ا عند 

الثابت مع  اأما اجلل��ض  اأو حملهم.  هزهم 

الطفل اأو و�سعه يف �سريره فلم ي�ساعدا يف 

وقف البكاء.

اإن االأط���ف���ال بعد  ك��م��ا ق���ال ال��ب��اح��ث���ن 

جميع  ت���ق��ف  دق��ائ��ق،  خم�ض  مل���دة  حملهم 

ن�سفهم  ون��ام  البكاء  عن  الباكني  االأطفال 

تقريباً. ولكن امل�سكلة ال تنتهي هنا بالن�سبة 

االأطفال  ثلث  ح���ايل  ا�ستيقظ  اإذ  ل��الآب��اء؛ 

مرة اأخرى ف�ر ع�دتهم اإىل الفرا�ض.

ملعرفة ما دفع االأطفال اإىل اال�ستيقاظ، 

ف��ح�����ض ال��ع��ل��م��اء ب��ي��ان��ات م��راق��ب��ة ال��ق��ل��ب. 

�سربات  م��ع��دل  اأن  الفح�ض  ه���ذا  واأظ��ه��ر 

تكفي  بدرجة  اأحياناً  يرتفع  االأطفال  قلب 

الإيقاظهم عند انقطاع ات�سالهم اجل�سدي 

بال�الدين. 

ك��م��ا اأن حم���اول���ة اإرق�����اد ال��ط��ف��ل ب��رف��ق 

�ساعد فعاًل كان  ف��رق. وم��ا  اأي  حُت��دث  مل 

اجلل��ض مع الطفل النائم ملدة خم�ض اإىل 

�سقط يف  به حتى  امل�سي  بعد  دقائق  ثماين 

مرحلة اأعمق من الن�م.

رغم اأن هذه الطريقة اأجنح من البقية، 

اأن��ه��ا احل���ل ال�سحري  ف��ال ي��زع��م ال��ع��ل��م��اء 

ال���ن����م. فالبحث  امل��ح��روم��ني م���ن  ل���الآب���اء 

اليابان  يف  ر�سيعاً   21 على  ج���ري 
ُ
اأ ال���ذي 

واإيطاليا “ا�ستك�سايف”، ونتائجه حتتاج اإىل 

مراجعة من درا�سات اأكر.

اأ���س��ت��اذ  اإ���س��ب���زي��ت���،  اإذ ق����ال ج��ي��ان��ل���ك��ا 

البحث  يف  وامل�سارك  التنم�ي  النف�ض  علم 

ينام�ن  “االأطفال قد ال  ترينت�:  بجامعة 

الطفل  ك���ان  ف��ل���  ج����داً؛  الأ���س��ب��اب خمتلفة 

ي��ع��اين اآالم����اً يف امل��ع��دة، ف��ال اأظ���ن اأن ه��ذا 

من  كثر  �سيظل  ولالأ�سف  كثراً.  �سيفيد 

االآب���اء حم��روم��ني م��ن ال��ن���م.. وه���ذا جزء 

من �سريبة االأب�ة واالأم�مة”. 

االنباط – وكاالت 

ط�����رت ���س��رك��ة ن��ا���س��ئ��ة ب��ط��اري��ة �سلبة 

منا�سبة لل�سيارات الكهربائية ميكن �سحنها 

اأك��رث من �سعف  وت��دوم  بالكامل يف دقائق 

اأي���ن(،  )ليثي�م  احلالية  البطاريات  عمر 

“اإندبندنت”،  �سحيفة  ذك���رت���ه  مل���ا  وف��ق��ا 

االأربعاء.

خللية  االأويل  ال��ن��م���ذج  ح��ق��ق  اأن  وب��ع��د 

�سحن مدتها  ال��ب��ط��اري��ة جن��اح��ا مب��ع��دالت 

دورة  اآالف   10 م���ن  واأك�����رث  دق���ائ���ق  ث���الث 

“اآدن  ���س��رك��ة  تلقت  ال��ع��م��ر،  يف   )cycle(

اإنرجي” )Adden Energy( التابعة 

دوالر  م��ل��ي���ن   5.15 ه����ارف����ارد  جل��ام��ع��ة 

التكن�ل�جيا،  مل�ا�سلة تط�ير هذه  كتم�يل 

بهدف ت�س�يقها يف امل�ستقبل القريب.

وي����اأم����ل وي���ل���ي���ام ف���ي���ت���زه����غ، ال��رئ��ي�����ض 
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يف املئة من االأمركيني الذين لي�ض لديهم 

مرائب يف املنزل، وبالتايل ال ميكنهم �سحن 

ال�سيارات الكهربائية ط�ال الليل.

وقال اإن هذه التقنية تهدف اإىل تقليل 

وقت �سحن بطاريات ال�سيارات الكهربائية، 

ال�����س��ي��ارات  تعبئة  ل���ق��ت  م�سابها  لي�سبح 

التقليدية بال�ق�د.

حت����ل  اأن  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات  وت�������س���ر 

ال�سيارات التي تعمل بال�ق�د اإىل كهربائية 

غ������ازات  ان����ب����ع����اث����ات  ي���خ���ف�������ض  اأن  مي���ك���ن 

16 يف  العاملية بن�سبة  االحتبا�ض احلراري 

املئة.

ويذكر اأن بطاريات �س�ليد �ستيت، تعتر 

ال�����س��ي��ارات،  ���س��ن��اع��ة  ل�����س��رك��ات  “جذابة” 
عر�سة  واأق����ل  للطاقة  ك��ث��اف��ة  اأك���رث  الأن��ه��ا 

لال�ستعال، مقارنة ببطاريات الليثي�م اأي�ن 

للت�سقق،  عر�سة  فهي  ذلك،  ومع  ال�سائلة. 

وفقا  االإن���ت���اج،  يف  تكلفة  اأك���رث  حاليا  وه��ي 

لرويرتز.

االنباط – وكاالت 

املهدي، طليق  خ��الف بني حمم�د  ن�ساأ 

م��ن��ة ع���رف���ة، ون��ق��ي��ب ال��ف��ن��ان��ني امل�����س��ري��ني 

اأ����س���رف زك����ي، وو����س���ل ذل���ك اخل����الف اإىل 

الق�سية،  يف  النظر  وبعد  املحاكم.  ق��اع��ات 

ق�������س���ت حم���ك���م���ة ج���ن���ح ال����دق����ي ب��رئ��ا���س��ة 

امل�����س��ت�����س��ار ���س��ل��ي��م ���س��ل��ي��م، ب��ح��ب�����ض حم��م���د 

اأ���س��رف زكي  امل��ه��دي يف ق�سية �سب وق��ذف 

وزوجته روجينا عر اإحدى ال�سحف.

مع  ع��ام  مل��دة  باحلب�ض  عليه  حكم  حيث 

ال�سغل، باالإ�سافة اإىل غرامة مالية قدرها 

جنيه،  اآالف   5 وكفالة  جنيه  اآالف   10
وتع�ي�ض مدين م�ؤقت، ف�ساًل عن اإلزامه 

بدفع اأتعاب املحاماة وامل�ساريف.

وت���ع����د اأ����س����ل االأزم������ة ب���ني ال��ط��رف��ني 

ع���ن���دم���ا ق�����ام حم���م����د امل����ه����دي مب��ه��اج��م��ة 

اأ�سرف زكي نقيب املهن التمثيلية فى اأحد 

اأ���س��رف زك��ي ع�سان  “اإيه  ال��رام��ج ق��ائ��اًل: 

مي�سك نقابة املهن التمثيلية واأغلب اأدواره 

ك�مبار�ض؟! وهذا ال يعيبه”. 

املجل�ض  ق��رر  اأن  �سبق  ذل��ك  على  وب��ن��اًء 

اإغ���الق ح�سابات حمم�د  ل��الإع��الم  االأع��ل��ى 

بعد  واإن�����س��ت��غ��رام  الفي�سب�ك  ع��ل��ى  امل��ه��دي 

�سك�ى اأ���س��رف زك��ي ���س��ده، وال���ذي ق��ال اإن 

املهدي قد اأ�ساء اإليه واإىل عدد من الفنانني 

االآخرين، من بينهم اإلهام �ساهني.

وق���د اأت����ى ه���ذا ال���ق���رار ب��ع��د اأن ���س��ارك 

امل���ه���دي ع����دة م���ن�������س����رات ع��ل��ى ح�����س��اب��ات��ه 

ال�������س���خ�������س���ي���ة ع����ل����ى م������اق�����ع ال���ت����ا����س���ل 

ت�سهراً  من�س�راته  وت�سمنت  االجتماعي، 

وت��ه��دي��داً وط��ع��ن��اً يف االأع���را����ض ل��ع��دد من 

الفنانني.

اأث��ار  قد  ك��ان  املهدي  اأن حمم�د  ويذكر 

ب�سبب  فقط  لي�ض  �سابق،  وق��ت  يف  اجل���دل 

خالفه مع كثرين يف ال��سط الفني، لكن 

ال�سابقة  زوجته  من  املتكرر  طالقه  ب�سبب 

منة عرفة.

ف���ق���د اأع����ل����ن ال�����زوج�����ان ط��الق��ه��م��ا ث��م 

ثانية  طالقهما  اأعلنا  ثم  لبع�سهما،  ع��ادا 

وت��راج��ع��ا ع��ن ال��ط��الق، اأم���ا امل���رة الثالثة 

املا�سي،  ي�لي�/مت�ز  يف  فكانت  واالأخ���رة 

حيث اأعلن الزوجان الطالق ب�سكل نهائي.

فيها  يعلنان  الثنائي  ك��ان  م��رة  ك��ل  ويف 

الطالق كانا يتبادالن االتهامات واالإ�ساءات 

على م�اقع الت�ا�سل االجتماعي، وقد طال 

فنانني اآخرين ن�سيُبهم من تلك االإ�ساءات 

برفع دع�ى ق�سائية  االأمر  وانتهى  اأي�ساً، 

ب�سجنه  بحكٍم  انتهت  املهدي  حمم�د  �سد 

عاماً كاماًل.


