
وزير الخارجية: السالم لن يتحقق 
إاّل بانتهاء االحتالل

الهناندة: أرقام التحصيالت الحكومية 
من الدفع النقدي ال تعكس الحجم 

الفعلي للحركات اإللكترونية
االنباط – عمان 

قال وزير االقت�صاد الرقمي والريادة، 

التح�صيالت  اأرق���ام  اإن  الهناندة،  اأحمد 

احل��ك��وم��ي��ة ال��ن��ق��دي��ة، ال ت��ع��ك�����س حجم 

التي تتم  الفعلية  احلركات االإلكرتونية 

بهذا اخل�صو�س.

نظمته جمعية  ل��ق��اء  خ��الل  واأو���ص��ح 

ال�صبت،  اأم�س  االأردن��ي��ن  االأعمال  رج��ال 

على  االإلكرتونية  اخلدمات  اأثر  ملناق�صة 

 81 نحو  اأن  االأع���م���ال؛  مم��ار���ص��ة  �صهولة 

دينار من  6.5 مليار  اأو ما قيمته  باملئة، 

التح�صيالت  من  دينار  مليارات   8 اأ�صل 

احل��ك��وم��ي��ة، ت��دف��ع ع���ر ق���ن���وات ال��دف��ع 

ون�����ص��ف  امل���ل���ي���ار  اأن  اإال  االإل������ك������رتوين، 

االأخرى اأو ما ن�صبته 19 باملئة، 
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االنباط – عمان

ق�����ال ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال����������وزراء ووزي�����ر 

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

الرابعة  التفاهم  م��ذك��رة  اإن  ال�����ص��ف��دي، 

االأردن  ب���ن  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����ص��راك��ة 

وال��والي��ات املتحدة االأم��رك��ي��ة ل��الأع��وام 

توقيعها  ج��رى  وال��ت��ي   ،)2029  -  2023(

دعم  �صت�صهم يف  اأم�����س،  ي��وم  وا�صنطن  يف 

برنامج االإ�صالح االقت�صادي الذي تبنته 

اململكة والعملية التنموية ب�صكل عام. جاء 

ذل��ك خ��الل لقائه، اجلمعة يف وا�صنطن، 

و�صمال  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  ���ص��وؤون  من�صق 

اإفريقيا يف جمل�س االأمن القومي.
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االحد    22 �سفر  1444 هـ  - املوافق   18  اأيلول  2022 م - العدد  6167    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

االنباط – وكاالت 

حتى جهاز )املو�صاد(، الذي ُيعتر اأقد�س 

االحتالل،  بكيان  االأمنّية  املوؤ�ص�صة  اأق��دا���س 

امل��الأ،  على  العفن  غ�صيه  لن�صر  ُعر�صًة  ب��ات 

اأْن كان �صنواٍت طويلٍة دولًة داخل دولًة،  بعد 

وامتنع االإعالم العرّي، ب�صغٍط من الرقابة 

التي  الف�صائح  ن�صر  ع��ن  امتنع  الع�صكرّية، 

تُهّز هذا اجلهاز، الذي ُي�صّوق نف�صه على اأّنه 

جهاز اال�صتخبارات االأكرث قّوًة يف العامل

قرا�صنة  ك�صف  وب��ع��د  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  ويف 

اإي��ران��ي��ن، م��ن جمموعة )ال��ي��دان  اإن��رتن��ت 

امل��ب�����ص��وط��ت��ان( ع���ن وث���ائ���ق ���ص��خ�����ص��ي��ة ت��ع��ود 

عقب  بارنياع،  ديفيد  املو�صاد  جهاز  لرئي�س 

ا  واأي�صً لزوجته  املحمول  للهاتف  اخرتاقهم 

حل��ا���ص��وب��ه��ا ال�����ص��خ�����ص��ّي، ت���ت���واىل ال��ق�����ص��اي��ا 

االإ�صكالية املرافقة له، 
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موساد الفضائح.. بعد القراصنة ووثائق رئيس )الموساد(.. صدمٌة 
ُمجلجلٌة: مستشارة بارنيع تعمل مع رجال أعمال إماراتيين وسعوديين 

المتضررون يلوحون باالعتصام ٠٠ بلدية اربد تغلق 
محالت غير مرخصة بـ«صناعية اربد«

قطامش: 95٪ نسبة الشفاء من السرطانالكوفحي: منحناهم مهل إضافية وال نستطيع ادامة الخدمة دون الحصول على ثمنها
 اذا اكتشفت اإلصابة مبكرًا

االنباط – �صايل ال�صبيحات

   اكت�صاف م��ر���س ال�����ص��رط��ان م��ب��ك��راً قد 

يف  العالج  يكون  اذ  اكر  �صفاء  فر�صة  يوفر 

بح�صب   ، تكلفة  واق��ل  فعااًل  املبكرة  امل��راح��ل 

ن�صرين  لل�صرطان  احل�صن  موؤ�ص�صة  مديرة 

قطام�س.

   وتقول قطام�س ان ن�صبة حاالت االأ�صابة 

نتيجة  ارت��ف��ع��ت  االأردن  يف  م��ب��ك��راً  املكت�صفة 

اجلهود التي يقوم بها املركز اذ و�صلت %65 

م�صرة اإىل ان ن�صبة ال�صفاء من املر�س تبلغ 

95% اذ اكت�صفت اال�صابة يف مراحلها االوىل.

   وت��زي��د  ان م��رك��ز احل�����ص��ن لل�صرطان 

ي��وف��ر وح�����دات ك�����ص��ف م��ب��ك��رة ل��ل��ع��دي��د من 

للرجال  ال�����ص��رط��ان  اأن����واع  م��ن  الفحو�صات 

وال��ن�����ص��اء ، م��ث��ل ال��ك�����ص��ف امل��ب��ك��ر ل�����ص��رط��ان 

الثدي والقولون وغر ذلك ، ويقدم ن�صائح 

من  الوقاية  طرائق  عن  �صاملة  ومعلومات 

مرة  ول��و  الفح�س  على  م�صددة  ال�صرطان، 

واحدة �صنوياً ،لو كان االإن�صان ب�صحة جيدة.

وت��ب��ن م��دي��رة ق�����ص��م اخل��دم��ة وحت�صن 

املركز   الثدي يف  اجل��ودة يف برنامج �صرطان 

روال اب��وط��ع��ي��م��ة  ان امل��رك��ز ل��دي��ه وح��دت��ن 

متنقلتن للك�صف
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االنباط:  فرح مو�صى 

اغلقت بلدية اربد الكرى اليوم حمالت 

جتارية غر مرخ�صة يف املنطقة ال�صناعية 

���ص��اأن��ه ان يت�صبب  ال����ذي م���ن  ب���ارب���د االم����ر 

ب��ق��ط��ع ارزاق ع���دد ك��ب��ر م��ن م��ن ا���ص��ح��اب 

امل����ح����الت وول������د ل���دي���ه���م ا����ص���ت���ي���اًءا خ��ا���ص��ة 

الطريقة التي مت التعامل بها ملوحن اىل 

البلدية  قيام  عدم  حال  باعت�صامات  القيام 

بالرتاجع عن قرارها . 

ما  البلدية  انه من حق  املت�صررون  واكد 

اتخذتة من اجراءات مطالبن بايجاد بدائل 

منها اعفائهم من جزء من املبالغ املتحققة 

الر�صوم  ال��غ��اء  او  املتبقي  وتق�صيط  عليهم 

اثار  زال��ت  املقبل حيث ما  العام والعام  لهذا 

جائحة كورونا تلقي بظاللها عليهم 

وقال كهربائي ال�صيارات طارق حميد ان 

ما قامت به البلدية اليوم قطع لالرزاق.
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البنك االسالمي االردني يصدر 
بطاقة فيزا بالتينيوم 

مذكرة تفاهم بين جمعية حماية االسرة حفل اشهار حزب ارادة تحت التاسيس
والطفولة وجمعية علياء االمل

»صواريخنا على حقل كاريش«.. نصر اهلل يحذر 
إسرائيل من استخراج الغاز دون تحقيق مطالب لبنان

خوًفا من العمليات.. إقبال كبير من 
المستوطنين على طلبات الحصول على السالح

االنباط  – مرمي القا�صم 

نظم حزب ارادة )حتت التاأ�صي�س( حفل 

جامعة  يف  اجلمعة  م�صاء  احل���زب  ا���ص��ه��ار 

الهيئة  م��واف��ق��ة  ب��ع��د  التطبيقية  ال��ع��ل��وم 

التاأ�صي�س  طلب  على  لالنتخاب  امل�صتقلة 

وا���ص��ت��ك��م��ال ال�������ص���روط ك�����اأول ح����زب وف��ق 

قانون االحزاب اجلديد ، بح�صور فعاليات 

احلفل  خ��الل  وحت���دث  و�صعبية.  ر�صمية 

اع�صاء احلزب املوؤ�ص�صن ، قدر الروا�صدة 

، عالء بني خلف ، الدكتور اجمد العطار 

 ، املكحل  ، عامر  املجايل  تقى  الدكتورة    ،

ار�صيده   اخ��و  ج��واه��ر   ، ال�صطرات  �صيميا 

وعر�س املتحدثون مراحل تاأ�صي�س احلزب 

ي�صعى  التي  امل�صتقبلية  وال��روؤي��ا  واه��داف��ه 

اال�صتقطاب  وج��والت  لتحقيقها،  احل��زب 

ال��ت��ي ن��ف��ذوه��ا يف امل��ح��اف��ظ��ات ك��اف��ة فيما 

اخ���ري���ن ع���ر تقنية  ع���ر����س م��ت��ح��دث��ن 

ب��االن�����ص��م��ام للحزب  ال��ف��ي��دي��و جت��رب��ت��ه��م 

وقناعتهم مب��ب��ادئ��ه وث��واب��ت��ه.   ي��ذك��ر ان 

قانون االحزاب االردين للعام احلايل جاء 

وفق الروؤية امللكية ،
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 االنبا ط- عمان 

االردين  اال�����ص����الم����ي  ال���ب���ن���ك  اأع����ل����ن   

ع��ن ا����ص���داره ل��ب��ط��اق��ة ف��ي��زا ب��الت��ي��ن��ي��وم ، 

العاملية  ك���ارد  ف��ي��زا  �صركة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

وذلك تلبية الحتياجات متعامليه وتقدمي 

م����زاي����ا ف����ري����دة ت��ن��ا���ص��ب اأ����ص���ل���وب ومن���ط 

حياتهم والتزاماً من البنك بتقدمي حلول 

 ، م�صافة  ج��وه��ري��ة  قيمة  ذات  م�صرفية 

ووفق اأحدث التقنيات احلديثة واملتوافقة 

مع اأحكام ومبادئ ال�صريعة االإ�صالمية.

وقال الرئي�س التنفيذي / املدير العام 

للبنك اال�صالمي االردين الدكتور ح�صن 

�صعيد “ ان ا�صدار م�صرفنا لبطاقة فيزا 

بالتينيوم  ي�صاف اىل باقة بطاقات الفيزا 

كارد التي نقدمها ،
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االنباط-  فرح مو�صى

وقعت ام�س ال�صبت توقيع مذكرة تفاهم 

والطفولة يف  اال���ص��رة  بن جمعية حماية 

اربد وجمعية علياء االمل لتنفيذ م�صاريع 

التعليم  جم���االت  يف  م�صتقبلية  وب��رام��ج 

الجل التنمية ومتكن املراة وحماية حقوق 

جماالت  من  وغرها  والطفولة  االن�صان 

العمل امل�صرتك

رئي�صها  اجلمعية  عن  االتفاقية  ووق��ع 

كاظم الكفري وعن جمعية علياء  االمل  

رئي�صتها ختام ابو م�صامح بح�صور النائب 

را�صد ال�صوحة ونائب رئي�س االحتاد فايزة 

الزعبي وعدد من اأع�صاء ادارة اجلمعيات. 

قالت ابو م�صامح  اإىل ان ن�صبة االأمية لدى 

االإناث بلغت نحو 3ر7 باملئة.
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االنباط – وكاالت 

اأظهرت معطيات اإ�صرائيلية ر�صمية ارتفاًعا 

كبًرا يف طلبات احل�صول على رخ�س حلمل 

ال�صالح خا�صة منذ اآذار املا�صي وحتى يومنا، 

�صد  الفدائية  العمليات  م��وج��ة  ت�صاعد  م��ع 

اأهداف اإ�صرائيلية

األف   35 اإن   ”12 “ي�صرائيل  جملة  وقالت 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي ق���دم���وا ط��ل��ب��ات ل��رخ�����س حلمل 

�صهر  يف  العمليات  موجة  بداية  منذ  ال�صالح 

اآذار املا�صي، مقارنة مع 10 اآالف طلب �صنوي 

بن عامي 2020-2016
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االنباط – وكاالت 

ح�صن  اهلل” اللبناين،  “حزب  زع��ي��م  ه��دد 

حقل  با�صتهداف   ، اإ�صرائيل،اأم�س  اهلل،  ن�صر 

ب��روت  ب��ن  عليه  امل��ت��ن��ازع  للغاز  “كاري�س” 
وت��ل اأبيب يف ح��ال مل تتحقق مطالب لبنان، 

امل��ف��او���ص��ات  ي���راق���ب  اأن احل����زب  اإىل  م�����ص��راً 

البحرية مع اإ�صرائيل بهذا اخل�صو�س.  جاء 

ذلك يف كلمة متلفزة لن�صر اهلل قال فيها اإن 

كاري�س”،  حقل  على  و�صواريخنا  “اأعيننا 
)الواقع يف املنطقة البحرية احلدودية املتنازع 

عليها(. اأ�صاف ن�صر اهلل: “اأر�صلنا ر�صالة بعيداً 

عن االإع��الم اأننا اأمام اإ�صكال اإذا بداأ ا�صتخراج 

الغاز من حقل كاري�س”، 
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جاللته يغادر أرض الوطن في زيارة إلى لندن ونيويورك

الملك يلقي 
خطابا في 
اجتماعات 
الجمعية 

العامة في 
نيويورك

الملك يحضر غدًا مراسم جنازة 
الملكة إليزابيث الثانية

االنباط – عمان 

اأر���س  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  غ��ادر 

ت�صمل  زي������ارة  ال�����ص��ب��ت، يف  اأم�������س  ال����وط����ن، 

ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ل���ن���دن، وم��دي��ن��ة 

ل��ن��دن، يح�صر  االأم��ري��ك��ي��ة. ويف  ن��ي��وي��ورك 

اإليزابيث  امللكة  جنازة  مرا�صم  امللك  جاللة 

الثانية، التي �صتقام يوم غٍد االثنن.

ن��ي��وي��ورك،  اإىل  بعدها  جاللته  وي��ت��وج��ه 

ح��ي��ث ي�����ص��ارك ج��الل��ة امل��ل��ك يف اج��ت��م��اع��ات 

دورتها  يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 

ال�صابعة وال�صبعن، والتي تبداأ يف الع�صرين 

من هذا ال�صهر، ويلقي خطابا هناك.

ك��م��ا يعقد ج��الل��ت��ه ع���ددا م��ن ال��ل��ق��اءات 

ال��وف��ود  ال����دول وروؤ����ص���اء  ق���ادة  الثنائية م��ع 

امل�صاركن يف اجتماعات االأمم املتحدة
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املحلي

االنباط – عمان 

الأردنيني  البطريني  الطباء  نقابة  ردت 

على منتقدي تكليف طبيبة بيطرية رئي�سة 

�سحة  م��دي��ري��ة  يف  ال�سحية  امل��راك��ز  لق�سم 

املرة الوىل  اأنها لي�ست  اإىل  العقبة، م�سرية 

التي يعني بها طبيب بيطري مبوقع اإداري.

اإنه  ال�سبت،  اأم�س  بيان  النقابة يف  وقالت 

يعمل عدد من الأطباء البيطريني حالياً يف 

وزارة ال�سحة باملختربات الب�سرية املوجودة 

�سبعة  ا�ستلم  حيث  احلكومية  بامل�ست�سفيات 

من الأطباء البيطريني على فرتات متتالية 

التابعة  واملطاعيم  الأم�سال  ملوؤ�س�سة  مدراء 

لوزارة ال�سحة.

م��دراء  بيطريني  اأطباء  ثالثة  عمل  كما 

ال�سحة  وزارة  يف  رئي�سة  مركزية  ملختربات 

خمتربات  م���دراء  بيطريني  اأط��ب��اء  و�سبعة 

وعمل  احلكومية  امل�ست�سفيات  م��ن  ع��دد  يف 

طبيب بيطري مديراً عاماً مل�ست�سفى جر�س 

لوحدة  م��دي��راً  عمل  اآخ��ر  وزميل  احلكومي 

يعمل  والآن  الب�سري  م�ست�سفى  يف  الأن�سجة 

زم��ي��ل مب��ن�����س��ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة يف 

اإح�����دى ج��ام��ع��ات دول����ة الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

56 طبيبا وطبيبة  املتحدة، كما يعمل حالياً 

بيطرية يف املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.

وتاليا بيان النقابة:

ب��الإ���س��ارة اإىل م��ا مت ت��داول��ه م��وؤخ��راً من 

قرار مدير مديرية �سحة حمافظة العقبة 

و�سام  البيطرية  الطبيبة  الزميلة  بتكليف 

���س��ل��ط��ان ف��ري��ح��ات ب��ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال رئي�س 

اأث��ار  وال��ذي  بالعقبة  ال�سحية  املراكز  ق�سم 

وال�ستغراب  ال�ستهجان  القرار  هذا  �سدور 

ال��دور  يجهلون  الذين  الأ�سخا�س  قبل  من 

ال��ب��ي��ط��ري يف  للطبيب  وال���ف���ّع���ال  احل���ي���وي 

�سحة املجتمع.

اإن����ن����ا يف ن���ق���اب���ة الأط�����ب�����اء ال��ب��ي��ط��ري��ني 

وقناعاتنا  اإمياننا  منطلق  وم��ن  الأردن��ي��ني 

كثري  يف  ال��ب��ي��ط��ري  للطبيب  امل��ه��م  ب��ال��دور 

امل��ج��الت احل��ي��وي��ة واأث����ره املبا�سر على  م��ن 

اأن  ارت��اأي��ن��ا  الإن�����س��ان واحل��ي��وان فقد  �سحة 

نو�سح ونبني حقائق قد تكون غري معلومة 

ل  البيطري  الطبيب  اأهمية  ب��اأن  للكثريين 

تقل اأهميًة عن الطبيب الب�سري، فالطبيب 

اكت�ساف  ومهم يف  اأ�سا�سي  دور  له  البيطري 

تنتقل  التي  امل�سرتكة  الأمرا�س  وت�سخي�س 

م���ن احل���ي���وان ل��الإن�����س��ان وه���و ال����ذي ي��ق��وم 

ال��ل��ح��وم وال��ت��اأك��د م��ن خ��ل��وه��ا من  بفح�س 

اإج��ازت��ه��ا لال�ستهالك  وب��ال��ت��ايل  الأم��را���س 

الب�سري، ويقوم مبعاجلة احليوانات امل�سابة 

بالأمرا�س ل�سمان و�سول منتجاتها ب�سكل 

�سليم لالإن�سان.

للطبيب  الفعالة  الأهمية  منطلق  وم��ن 

تتوزع مهامه يف جم��الت عديدة  البيطري 

اإذ يعمل  العام والقطاع اخلا�س،  القطاع  يف 

احلكومية  ال����وزارات  يف  البيطري  الطبيب 

املحلية  الإدارة  ووزارة  ال��زراع��ة  وزارة  مثل 

امل�سرتكة  وال��ب��ل��دي��ات وجم��ال�����س اخل��دم��ات 

يعمل  ك��م��ا  ال�سحة  ووزارة  البيئة  ووزارة 

للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  يف  منهم  كبري  عدد 

والدواء.

ال��ب��ي��ط��ري يف معظم  ال��ط��ب��ي��ب  وي��ع��م��ل 

ل��وزارة  التابعة  ال�سحة  وم��راك��ز  م��دي��ري��ات 

ال�����س��ح��ة ح��ي��ث ل���ه دور اأ���س��ا���س��ي وف���ّع���ال يف 

ت�����س��خ��ي�����س الأم������را�������س ال���ت���ي ت��ن��ت��ق��ل م��ن 

احليوان لالإن�سان مثل احلمى املالطية وداء 

الكلب وانفلونزا الطيور وانفلونزا اخلنازير 

... اإلخ.

ب���الإ����س���اف���ة اإىل ذل�����ك ي��ع��م��ل ع�����دد م��ن 

زمالئنا الأطباء البيطريني حالياً يف وزارة 

ال�����س��ح��ة ب��امل��خ��ت��ربات ال��ب�����س��ري��ة امل���وج���ودة 

�سبعة  ا�ستلم  حيث  احلكومية  بامل�ست�سفيات 

من زمالئنا الأطباء البيطريني على فرتات 

متتالية مدراء ملوؤ�س�سة الأم�سال واملطاعيم 

التابعة لوزارة ال�سحة.

م��دراء  بيطريني  اأطباء  ثالثة  عمل  كما 

ال�سحة  وزارة  يف  رئي�سة  مركزية  ملختربات 

خمتربات  م���دراء  بيطريني  اأط��ب��اء  و�سبعة 

وعمل  احلكومية  امل�ست�سفيات  م��ن  ع��دد  يف 

طبيب بيطري مديراً عاماً مل�ست�سفى جر�س 

لوحدة  م��دي��راً  عمل  اآخ��ر  وزميل  احلكومي 

يعمل  والآن  الب�سري  م�ست�سفى  يف  الأن�سجة 

ال�سيدلة  كلية  عميد  مبن�سب  ل��ن��ا  زم��ي��ل 

العربيه  اإح��دى جامعات دول��ة الم���ارات  يف 

���س��ت وخم�سون  ح��ال��ي��اً  يعمل  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة، 

العامة  املوؤ�س�سة  يف  بيطرية  وطبيبة  طبيب 

للغذاء والدواء.

ل ي��ت�����س��ع امل����ج����ال ه���ن���ا ل���ذك���ر امل���ج���الت 

البيطري  الطبيب  بها  يعمل  التي  الأخ��رى 

يف معظم القطاعات الهامة واحليوية التي 

لها عالقة ب�سحة الإن�سان .

طبيبة  لنا  زميلة  تكليف  ت��ق��رر  فعندما 

املراكز  ق�سم  رئي�س  باأعمال  للقيام  بيطرية 

)مهمة  العقبة  �سحة  مديرية  يف  ال�سحية 

اإدارية( ل عالقة لها بالعالج، فاإن هذا عائد 

مديرية  م��دي��ر  قبل  م��ن  الأك��ي��دة  للقناعة 

�سحة العقبة بالقدرة والكفاءة العلمية التي 

تتمتع بها الزميلة ، ويكفي اأن مهنة الطب 

البيطري هي مهنة الإن�سان والإن�سانية.

ن��ق��ي��ب الأط���ب���اء ال��ب��ي��ط��ري��ني الردن���ي���ني 

الدكتور احمد حممد الدحيات

نقابة االطباء البيطريين ترد: طبيب بيطري مديرا لمستشفى و10 مدراء مختبرات
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

االحد   18/ 9 / 2022

جاللته يغادر أرض الوطن في زيارة إلى لندن ونيويورك

الملك يلقي خطابا في 
العامة الجمعية  اجتماعات 

 في نيويورك

وزير الخارجية: السالم لن يتحقق إاّل بانتهاء االحتالل

فرق البحث واإلنقاذ »ستبقى« في موقع انهيار بناية اللويبدة حتى إزالة األنقاض

االنباط- عمان

قال نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، اإن مذكرة 

ال�سرتاتيجية  لل�سراكة  الرابعة  التفاهم 

الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  الأردن  ب��ني 

ج��رى  وال���ت���ي   ،)2029  -  2023( ل���الأع���وام 

�ست�سهم يف  اأم�س،  توقيعها يف وا�سنطن يوم 

دع��م ب��رن��ام��ج الإ���س��الح الق��ت�����س��ادي ال��ذي 

تبنته اململكة والعملية التنموية ب�سكل عام.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���ائ���ه، اجل���م���ع���ة يف 

وا���س��ن��ط��ن، من�سق ���س��وؤون ال�����س��رق الأو���س��ط 

القومي  الأم��ن  جمل�س  يف  اإفريقيا  و�سمال 

الأمريكي بريت ماكغورك.

اخل���ارج���ي���ة،  وزارة  ع���ن  ب���ي���ان  وب��ح�����س��ب 

تعزيز  اجل��ان��ب��ان  بحث  فقد  ال�سبت،  اأم�����س 

 - الأردن���ي���ة  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  اآف���اق 

الأم���ريك���ي���ة، وج���ه���ود م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

الأم����ن وال���س��ت��ق��رار يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة لتعزيز 

املنطقة.

وث��ّم��ن ال�����س��ف��دي، خ��الل ال��ل��ق��اء، الدعم 

للمملكة،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تقدمه  ال���ذي 

م����وؤك����داً ���س��الب��ة ع���الق���ات ال�������س���راك���ة بني 

البلدين يف خمتلف املجالت.

جل�سة  يف  ال�����س��ف��دي  ����س���ارك  ذل����ك،  اإىل 

“ويل�سن” لالأبحاث  مركز  نظمها  حوارية 

ال�سراكة  ت��ن��اول��ت  اأم�����س يف وا���س��ن��ط��ن،  ي���وم 

واآف��اق  الأردنية-الأمريكية  ال�سرتاتيجية 

ت��ع��زي��زه��ا، واآخ�����ر امل�����س��ت��ج��دات الإق��ل��ي��م��ي��ة 

اأكد  الأزم���ات، حيث  وال��دول��ي��ة، وجهود حل 

املنطقة  يف  يتحقق  ل��ن  ال�سالم  اأن  خاللها 

ال��دول��ة  ب��اإن��ت��ه��اء الح���ت���الل وجت�����س��ي��د  اإّل 

الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

من حزيران 1967.

االنباط- عمان

اأكد كال من مدير الدفاع املدين العميد 

والإن��ق��اذ  البحث  فريق  وق��ائ��د  جابر  ح��امت 

ال�سبت،  العبادي،اأم�س   اأن�س  املقدم  الدويل 

مكان  يف  �ستبقى  والإن��ق��اذ  البحث  ف��رق  اأن 

حتى  ال��ل��وي��ب��دة  منطقة  يف  البناية  ان��ه��ي��ار 

من  والتاأكد  كامل،  ب�سكل  الأنقا�س  اإزال���ة 

عدم وجود حما�سرين اإ�سافيني.

اأن  �سحفي،  اإيجاز  خالل  جابر  واأ�ساف 

املعلومات املتوفرة ت�سري اإىل عدم وجود اأي 

حما�سرين حتت الأنقا�س.

املحا�سرين  من   %70-65 اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الأوىل بعد  ال���25  ال�ساعات  اأخ��رج��وا خ��الل 

“احلدث انتهى  اأن  انهيار البناية، مو�سحا 

بعد 85 من بداية احلادث”.

انهيار  نتيجة  امل�سابني  جميع  اأن  وب��ني 

عمارة اللويبدة يف و�سع جيد �سحيا.

با�سم مديرية  الإعالمي  الناطق  واأعلن 

الأم������ن ال���ع���ام ع���ام���ر ال�������س���رط���اوي، ف��ج��ر 

ال�سبت، انتهاء عمليات البحث عن وفيات يف 

املبنى املنهار مبنطقة اللويبدة يف العا�سمة 

عمان، بعد العثور على اجلثة الأخرية.

وقال ال�سرطاوي يف بيان �سحفي: “بعد 

ومتوا�سلة  �سعبه  واإن���ق���اذ  ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ات 

�ساعة   84 مل��دة  ا�ستمرت  متعددة  ومب��راح��ل 

متكنت ف���رق ال��ب��ح��ث والإن���ق���اذ م��ن اإخ���الء 

اآخر وفاة من حتت الأنقا�س”.

م��ا مت  اأن ح�سيلة  ال�����س��رط��اوي  واأ���س��اف 

14 وف����اة و10  ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه يف احل���ادث���ة 

ال�ستق�ساء  ك�سف  بح�سب  وذل��ك  اإ�سابات، 

عن املوجودين داخل البناية ال�سكنية.

اأمي��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزي���ر  ق���ال 

امل��ف��ل��ح، اجل��م��ع��ة، اإن م���دة اإي����واء ال��ع��ائ��الت 

ان��ه��ي��ار م��ب��ن��ى يف منطقة  امل��ت�����س��ررة ج���راء 

“ تكون  العا�سمة عّمان  اللويبدة يف و�سط 

“مفتوحة”.
وُفتح باب التربع للعائالت املت�سررة من 

خالل من�ستي اإي فواتريكم ومدفوعاتكم، 

“�ستقوم  احل���ك���وم���ة  اإن  ق����ال  امل��ف��ل��ح  ل��ك��ن 

بتغطية امل�ساريف كافة لحتواء الأزمة”.

ق�سمت  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن  ال��ع��ب��ادي  واأو����س���ح 

الأوىل كانت  اأن  اإىل  3 مراحل، م�سريا  اإىل 

بالتفتي�س ال�سطحي للعثور على اأكرب عدد 

الثاين فتمثلت يف  اأما  الناجني،  ممكن من 

اإدخال الكالب واملعدات اخلفيفة وكامريات 

البحث عن املحا�سرين حتت الأنقا�س.

ب��اإدخ��ال  كانت  الثالثة  املرحلة  اأن  وب��ني 

ج����زء م���ن الآل����ي����ات ال��ث��ق��ي��ل��ة وامل��ت��و���س��ط��ة 

ل��ت��ك�����س��ري ال��ق��واط��ع الإ���س��م��ن��ت��ي��ة ل��ل��و���س��ول 

حتت  ال�سحايا  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك���رب  اإىل 

الأنقا�س.

واأكد العبادي اأن اخلطة متت بنجاح.

حتى  احل���ادث  موقع  يف  “�سنبقى  وت��اب��ع 

انتهاء الأمور القانونية والإدارية ...اأنزلنا 

الكالب ومل جتد اأي �سحية اإ�سافة اإىل اأن 

امل�سح الأمني ل ي�سري اإىل وجود اأي �سخ�س 

حتت الأنقا�س”.

200 �سخ�س �ساركوا  اأن  واأو�سح العبادي 

يف العملية من فريق البحث والإنقاذ.

اجتماع لمتعثري صندوق التنمية 
والتشغيل بمدينة معان

ورشة بلواء الكورة حول الثقافة 
الرقمية واألمن السيبراني

األمن العام : إخالء آخر جثة من تحت 
أنقاض عمارة اللويبدة

االنباط- عمان

اإل��ت��ق��ى م�����س��اء اجل��م��ع��ة ع����دد م���ن اأب��ن��اء 

، ذيبان ، معان والبادية اجلنوبية  الطفيلة 

م���ن امل��ق��رت���س��ني امل��ت��ع��ري��ن م���ن ���س��ن��دوق 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل ك��م��م��ث��ل��ني ع���ن ب��اق��ي 

املتعرين من اأبناء مناطقهم .

 تناول احل�سور الإج���راءات غري املربرة 

وغري القانونية ح�سب قولهم التي تقوم بها 

تختلف  ل  وال��ت��ي  احلالية  ال�سندوق  اإدارة 

احلجز  ك��اأج��راءات   ، ال�سابقة  الإدارات  ع��ن 

على الأموال املنقولة وغري املنقولة عليهم 

ت�����س��ب��ب مب�����س��اك��ل  ال���ك���ف���الء ، مم���ا  اأو ع��ل��ى 

 ، اجتماعية عديدة و�سل اإىل حد القطيعة 

خا�سة لوجود العن�سر الن�سائي كمقرت�سات 

بيانات  ح�سب   %67 ن�سبته  ما  ميثل  وال��ذي 

جانب  م��ن   . والت�سغيل  التنمية  ���س��ن��دوق 

التي  امل��راوغ��ات  واق��ع  ك�سف احل�سور  اأخ��ر 

الرغم  على   ، املتعاقبة  الإدارات  انتهجتها 

للعمل  احلكومة  وج��ه  امللك  جاللة  اأن  من 

على و�سع حلول جذرية لق�سية املتعرين 

،  ويف  ق��ائ��م��ة  زال���ت  امل��م��اط��الت ل  اأن  اإل   ،

حتقيق  على  احل�سور  اأج��م��ع  اللقاء  نهاية 

مطالبهم والتي متثلت باإعادة الدين لأ�سله 

ال��ف��وائ��د وال��غ��رام��ات ، ثم  م��ع �سطب كامل 

اإعادة جدولة القر�س ملدة زمنية ل تقل عن 

 ، اجلماعية  القرو�س  ح�سب  عاماً  ع�سرين 

فوائد  اأية  اإ�سافة  ودون  والفردية  الريادية 

للت�سديد  �سماح  ف��رتة  اإع��ط��اء  م��ع   ، مالية 

املقرت�سني  ليتمكن   ، �سهر   24 ع��ن  تقل  ل 

ولي�سبحوا  املالية  اأو�ساعهم  ت�سويب  من 

قادرين على ال�سداد .

االنباط- عمان

نظم مركز “�سابات دير اأبي �سعيد” بلواء 

الثقافة  ح��ول  ور�سة  ال�سبت،  اأم�س  ال��ك��ورة، 

مب�ساركة  ال�����س��ي��رباين،  والأم�����ن  ال��رق��م��ي��ة 

جمموعة من الفتيات ع�سوات املركز.

وحت���دث���ت امل��ح��ا���س��رة دان���ي���ا ال�����س��ري��دة، 

ملواكبة  الرقمية  الثقافة  ن�سر  اأهمية  حول 

تطورات ع�سر املعلومات ون�سر ثقافة العلم 

واملعرفة �سمن بيئة رقمية اآمنة.

ال�سيرباين”  “الأمن  مل�سطلح  وعر�ست 

الأنظمة  حماية  ممار�سة  اإىل  ي�سري  ال��ذي 

وال�سبكات والربامج من الهجمات الرقمية 

التي تهدف عادة اإىل الو�سول اإىل املعلومات 

احل�سا�سة وتغيريها اأو اإتالفها، لفتة اإىل اأن 

الأمن ال�سيرباين بات �سرورة ملحة خا�سة 

مع ثورة البيانات يف ف�ساء الإنرتنت.

توعية  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال�����س��ري��دة  واأ�����س����ارت 

وتغيري  الأنظمة  حتديث  ب�سرورة  الأف���راد 

والتاأكد من  دوري��اً،  امل��رور لأجهزتهم  كلمة 

اأخ�سائيني  وتعيني  فتحها،  قبل  ال��رواب��ط 

ومراقبة  املوؤ�س�سات،  يف  ال�سيرباين  بالأمن 

ور�سد اأي منط لتعامالت غريبة يف ال�سبكة 

حلمايتها من الخرتاق.

االنباط- عمان

ق���ال ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي ب��ا���س��م مديرية 

الأم���ن ال��ع��ام، اإن���ه مت اإخ���الء اآخ���ر جثة من 

اأن��ق��ا���س ع��م��ارة اللويبدة امل��ن��ه��ارة، ما  حت��ت 

و10  وف���اة   14 اإىل  احل����ادث  ح�سيلة  ي��رف��ع 

اإ�سابات.

واأ�ساف اأن عمليات البحث التي ا�ستمرت 

ومتعددة  �سعبة  مب��راح��ل  م��رت  �ساعة،   84

ل��ل��ع��ث��ور ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ح��ا���س��ري��ن بح�سب 

ك�����س��ف ال���س��ت��ق�����س��اء ع��ن امل��وج��ودي��ن داخ��ل 

العمارة ال�سكنية.

واأكد اأنه مل ترد لالأمن العام اأي بالغات 

جديدة عن مفقودين اآخرين.

أمانة عمان: موقع المبنى المنهار خِطر لعدم 
استقرار األرضية وإزالة األنقاض تستغرق 3 أيام

االنباط- عمان

ق���ال امل��ه��ن��د���س ح�����س��ام ال��ن��ج��داوي نائب 

يف  واملناطق  البيئة  ل�سوؤون  املدينة  مدير 

الأمانة  كافة فرق  اإن  الكربى  اأمانة عمان 

املتخ�س�سة ا�ستلمت العمل يف موقع عمارة 

ال��ل��وي��ب��دة ل���س��ت��ك��م��ال رف���ع م���ا ت��ب��ق��ى من 

التقا�س.

واأ���س��اف اأن ف��رق اأم��ان��ة ع��م��ان ل ت��زال 

ت��ع��م��ل حت����ت ا�����س����راف وق����ي����ادة الأج����ه����زة 

يتم  العمل  اأن  اإىل  م�سرية  املعنية  الأمنية 

يدويا لرفع النقا�س الن ملا يواجه املوقع 

من خطورة ما زالت قائمة حتى اللحظة.

لزال���ة  امل�ستغرقة  امل���دة  اأن  اإىل  وا���س��ار 

ك���اف���ة الن���ق���ا����س ه���ي 3 اأي������ام ع���ن ط��ري��ق 

مقاول متخ�س�س بذلك.

الملك يحضر غدًا اإلثنين  مراسم جنازة 
الملكة إليزابيث الثانية

االنباط- عمان

اأر�س  الثاين  امللك عبداهلل  غادر جاللة 

ت�سمل  زي�����ارة  ال�����س��ب��ت، يف  اأم�������س  ال���وط���ن، 

ال��ع��ا���س��م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل���ن���دن، وم��دي��ن��ة 

الأمريكية. نيويورك 

مرا�سم  امللك  جاللة  يح�سر  لندن،  ويف 

�ستقام  التي  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  جنازة 

يوم غٍد الثنني.

نيويورك،  اإىل  بعدها  جاللته  ويتوجه 

اجتماعات  يف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ي�����س��ارك  حيث 

اجل���م���ع���ي���ة ال����ع����ام����ة ل�������الأمم امل����ت����ح����دة يف 

يف  تبداأ  والتي  وال�سبعني،  ال�سابعة  دورتها 

خطابا  ويلقي  ال�سهر،  ه��ذا  من  الع�سرين 

هناك.

ال��ل��ق��اءات  م��ن  ع���ددا  جاللته  يعقد  كما 

الوفود  وروؤ���س��اء  ال���دول  ق��ادة  م��ع  الثنائية 

امل��ت��ح��دة،  الأمم  اج��ت��م��اع��ات  امل�����س��ارك��ني يف 

لبحث اآخر امل�ستجدات الإقليمية والدولية 

و�سبل تعزيز �سراكة الأردن مع بلدانهم يف 

املجالت. خمتلف 

احل�سني  بن  في�سل  الأم��ري  �سمو  واأدى 

امللك،  جل��الل��ة  نائبا  ال��د���س��ت��وري��ة،  اليمني 

بح�سور هيئة الوزارة.
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االنباط:  فرح موىس 

اغ��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة ارب�����د ال���ك���رى ال��ي��وم 

حمالت جتارية غري مرخ�سة يف املنطقة 

ال�سناعية باربد االمر الذي من �ساأنه ان 

من  م��ن  كبري  ع��دد  ارزاق  بقطع  يت�سبب 

ا�ستياًءا  لديهم  وول���د  امل��ح��الت  ا���س��ح��اب 

خ��ا���س��ة ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي مت ال��ت��ع��ام��ل بها 

م��ل��وح��ن اىل ال��ق��ي��ام ب��اع��ت�����س��ام��ات ح��ال 

عدم قيام البلدية بالرتاجع عن قرارها . 

البلدية  حق  من  انه  املت�سررون  واك��د 

م����ا ات���خ���ذت���ة م����ن اج���������راءات م��ط��ال��ب��ن 

بايجاد بدائل منها اعفائهم من جزء من 

املتبقي  وتق�سيط  عليهم  املتحققة  املبالغ 

او الغاء الر�سوم لهذا العام والعام املقبل 

تلقي  كورونا  اث��ار جائحة  زال��ت  ما  حيث 

بظاللها عليهم .

حميد  طارق  ال�سيارات  كهربائي  وقال 

ال���ي���وم قطع  ال��ب��ل��دي��ة  ب���ه  ق���ام���ت  ان م���ا 

ل������الرزاق وت�����س��ي��ق ع��ل��ي��ن��ا خ��ا���س��ة وان��ن��ا 

اك��ر  ن��ع��اين م��ن ظ���روف �سعبة ون��ع��م��ل 

ال  عليه  وما نح�سل  يوميا  �ساعة   ١٢ من 

يلبي احتياجاتنا اليومية ومما زاد االمر 

����س���وءا ق��ي��ام ال��ب��ل��دي��ة ب���اغ���الق حم��الت��ن��ا 

التجارية .

وقال امليكانيكي ع�سام نعمان ال يتوفر 

معنا ما ندفعه للبلدية والظروف �سعبة 

بتوفري  مطالبا  ت��راج��ع��ا  ي�سهد  وال��ع��م��ل 

مبمار�سة  نفكر  قد  واننا  لدعمهم  اليات 

ع��م��ل��ن��ا يف ال�������س���ارع ال���ع���ام ح����ال ا����س���رت 

البلدية على قرارها . 

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ارب���د 

الكرى الدكتور املهند�س نبيل الكوفحي 

الغرفة  م��ع  بالتعاون  ق��ام��ت  البلدية  ان 

الرب��ع  ا�سافية  مهل  مبنحهم  التجارية 

م���رات ا���س��اف��ي��ة ب��ع��د احل���ادي وال��ث��الي��ن 

من �سهر اذار املا�سي وهو املوعد النهائي 

ل��ل��رتخ��ي�����س ���س��ع��ورا م��ن��ه��ا م���ع االو����س���اع 

ع��ام  ب�سكل  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ح��رك��ة  الع��ام��ة 

حيث عملت على ن�سر االعالنات املتعلقة 

بهذا ال�ساأن عدة مرات .

ادام��ة  ت�ستطيع  ال  البلدية  ان  وب��ن   

ل���ل���م���واط���ن���ن وال����ت����ج����ار دون  اخل����دم����ة 

البلدية  ان  موؤكدا  ثمنها  على  احل�سول 

املبالغ  لتق�سيط  وم��رون��ة  بي�سر  تتعامل 

واالنظمة  القوانن  وفق  عليهم  املرتتبة 

وام��ك��ان��ات��ه��ا امل��ال��ي��ة وق��ن��اع��ت��ه��ا ب��ظ��روف 

امل�ستفيدين.

تعمل  البلدية  اأن  الكوفحي  وا���س��اف 

مب��وج��ب اأن��ظ��م��ة وق���وان���ن ل��دي��ه��ا وان��ه��ا 

تقدمي  بهدف  القانون  تنفيذ  على  تعمل 

خ���دم���ة ع���ادل���ة وم���ت���ط���ورة ل��ل��م��واط��ن��ن 

ي�ساهم  ان  تقت�سي  وال��ع��دال��ة  وال��ت��ج��ار، 

كل م�ستفيد من هذه اخلدمات..

البلدية طالبت اجلميع  ان  اىل  ولفت 

اك��ر م��ن م��رة وم��ن��ه��م ال��ت��ج��ار ب��امل��ب��ادرة 

ر���س��وم  م��ن  عليهم  يتحقق  م��ا  ل��ت�����س��دي��د 

ح���ت���ى ت�����س��ت��ط��ي��ع ادام�������ة اخل����دم����ة ل��ه��م 

ب�سفافية  اعمالها  متار�س  انها  مو�سحا 

لال�سف  ول��ك��ن  بعدالة  خدماتها  وت��ق��دم 

مل جن��د ت��ع��اون��ا م��ن ق��ب��ل ال��ت��ج��ار الغري 

مرخ�سن.

االنباط – عامن 

ج����ددت اأم���ان���ة ع���م���ان ت��اك��ي��ده��ا ع��ل��ى ع��دم 

���س��ك��اوى او م��الح��ظ��ات ع���ن وج���ود  ت��ل��ق��ي اي 

اللويبدة  ب��ن��اي��ة  داخ���ل  جت���رى  �سيانة  اع��م��ال 

االحكام  مطابقة  من  التاكد  م�سوؤولياتها  واأن 

عن  فنياً  م�سوؤولة  وغ��ري  لالبنية  التنظيمية 

الهند�سي  املكتب  عن  ت�سدر  التي  املخططات 

وتقدم اليها .

وبن املدير التنفيذي للرتاخي�س املهند�س 

لت�سميم  الفنية  امل�سوؤولية  اأن  عرابي  ابو  زياد 

الهند�سي  امل��ك��ت��ب  اخ��ت�����س��ا���س  م��ن  ه��و  ال��ب��ن��اء 

ون��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س��ن، وان م�����س��وؤول��ي��ة االم��ان��ة 

التنظيمية  االح���ك���ام  م��ط��اب��ق��ة  م��ن  تنظيمية 

وت�����س��م��ل ال��ن�����س��ب امل��ئ��وي��ة ل��ل��ب��ن��اء واالرت�����دادات 

واال�ستعماالت وعدد االدوار واالرتفاعات.

ال  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  امل��خ��ط��ط��ات  اأن  اإىل  وا����س���ار 

تختم من قبل نقابة املهند�سن اال بعد التاكد 

البناء  حتمل  على  وقدرته  البناء  �سالمة  من 

اال�سايف .

و�سدد ابو عرابي على انه ال يجوز ال�سروع 

و�سال�سل  ا�سوار  ان�ساء  او  ردم  او  اعمال  اي  يف 

�سيانة  او عمل  للبناء  داخلي  تعديل  اجراء  او 

من  امل�سبق  الرتخي�س  على  احل�سول  بعد  اال 

االمانة ومن خالل املكتب الهند�سي، ويف حال 

تلقي �سكوى او مالحظة يتم ايقافه وحتويله 

للحاكم االداري .

اجراء  عند  ر�سوم  اي  يوجد  ال  انه  واو�سح 

ل��ل��ب��ن��اء ويطلب  ال��رتم��ي��م وال�����س��ي��ان��ة  اع���م���ال 

اي  عمل  وان   ، غ��ري  ال  تعديلي  خمطط  فقط 

يتطلب  ال��ق��ائ��م  ال��ب��ن��اء  ت��ع��دي��ل يف  او  ���س��ي��ان��ة 

وال��ت��اك��د  هند�سية  خم��ط��ط��ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

ان عمل ال�سيانة ال يوثر على عنا�سر البناية 

. االن�سائية 

وح�����ول ان���ه���ي���ار امل��ب��ن��ى يف ال��ل��وي��ب��دة ا���س��ار 

 ١956 ع��ام  مرخ�س  البناء  ان  اىل  ع��راب��ي  اب��و 

الباقية  للطوابق   ١986 ويف  وار���س��ي  كت�سوية 

وحا�سل على اذن ا�سغال ويقع على درج بعر�س 

م��الح��ظ��ات  اي  ل���الم���ان���ة  ت����رد  ومل  ام���ت���ار   6

بخ�سو�س اعمال �سيانة جتري داخله.

ورشة عن تقنية المعلومات وإدارة 
البيانات بمركز شابات الوسطية

  االنباط – إربد 

الو�سطية  ل���واء  ���س��اب��ات  م��رك��ز  ن��ظ��م 

غ����رب����ي ارب�������د اأم���������س ال�������س���ب���ت، ور����س���ة 

ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان “ ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

مب�ساركة  الرقمية”  ال��ب��ي��ان��ات  وادارة 

جمموعة من الفتيات ع�سوات املركز .

العمري  ي��ا���س��م��ن  امل��درب��ة  وحت��دث��ت 

حول مفهوم تقنية املعلومات ومكوناتها 

واهميتها  واأن���واع���ه���ا  ت��خ��زي��ن��ه��ا  وط����رق 

ان��ه��ا رك��ي��زة  يف االأع����م����ال، م�����س��رية اىل 

ووظ��ائ��ف  ال�����س��رك��ات  ادارة  رك���ائ���ز  م���ن 

تت�سمن  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

حماية البيانات او اال�ستجابة للحوادث 

�سمن منظومة االأمن ال�سيراين .

وت����ن����اول����ت ال����ع����م����ري، اأم����ث����ل����ة ع��ل��ى 

م�سرية  املعلومات،  تكنولوجيا  وظائف 

االأخ����الق����ي����ة  ال���ق�������س���اي���ا  ب���ع�������س  اىل 

املعلومات  تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل��رت��ب��ط��ة 

والن�سر  ال��ط��ب��ع  ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق  م��ث��ل 

وقرا�سنة الو�سول اإىل قواعد البيانات 

على االإنرتنت.

األمانة : ال رسوم عند اجراء اعمال الترميم والصيانة ويكتفى بمخطط تعديلي

  االنباط – عامن 

اأن ال�����س��ن��اع��ة ه���ي امل�����س��غ��ل  ك�����س��ف��ت درا�����س����ة، 

ن�سبته  مبا  اخلا�س،  القطاع  يف  للعمالة  االأك��ر 

30 باملئة من العاملن يف القطاع.

واأظهرت الدرا�سة التي اأجرتها غرفة �سناعة 

ال�سناعي  القطاع  يف  العاملن  عدد  اأن  االأردن، 

اإذ  باملئة،   ٢8.٢ بن�سبة  االأخ��ري  العقد  خالل  منا 

ارتفع عددهم من ١76 األف عامل يف ٢0١١، اإىل 

٢56 األف عامل مع نهاية العام املا�سي.

وبينت الدرا�سة اأن توزيع العمالة يف القطاع 

الذكور  عمالة  ا�ستحواذ  ُيظهر  للجن�س،  وف��ق��اً 

على 66 باملئة من اإجمايل عمالة القطاع، مقابل 

34 باملئة لعمالة االإناث.

اأعلى  والتموينّية،  الغذائّية  ال�سناعات  وتعد 

بن�سبة  الذكور  من  للعمالة  ت�سغياًل  القطاعات 

٢5 ب��امل��ئ��ة، م���ن اإج���م���ايل ال���ذك���ور ال��ع��ام��ل��ن يف 

القطاع ال�سناعّي، فيما تعد ال�سناعات اجللدّية 

للعمالة  ت�سغياًل  ال��ق��ط��اع��ات  اأع��ل��ى  وامل��ح��ي��ك��ات 

االإن��اث  اإجمايل  باملئة من   78 بواقع  االإن��اث  من 

العامالت يف القطاع ال�سناعّي.

ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ق���درة  ال��درا���س��ة  واأّك�����دت 

ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف ت��وف��ري امل���زي���د م���ن ف��ر���س 

التحديات  رغ��م  عمالته،  على  واحلفاظ  العمل 

وال�سعوبات التي واجهها خالل الفرتة املا�سية، 

امل�ستوين  على  واقت�سادية  �سيا�سية  اأزم��ات  من 

والعاملي. االإقليمي 

 – العمالة  كثافة  م�سفوفة  لتحليل  ووف��ق��ا 

راأ����س امل��ال واإن��ت��اج��ّي��ة العامل يف ال��درا���س��ة، ف��اإن 

كونها  واع��دة،  والتموينية  الغذائية  ال�سناعات 

يف  املوؤثرة  الفرعية  ال�سناعية  القطاعات  اأك��ر 

���س��وق ال��ع��م��ل، م��ن ح��ي��ث ت��وف��ري ف��ر���س العمل، 

والقدرة على ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات، 

القطاعات  من  الكيماوية  ال�سناعات  تعد  فيما 

ذات ك��ث��اف��ة راأ������س امل����ال ال��ع��ال��ي��ة، وال�����س��ن��اع��ات 

الكثافة  ذات  القطاعات  من  واملحيكات  اجللدّية 

�سمن  واالأث��اث  اخل�سبية  وال�سناعات  العمالية، 

القطاعات ذات احلاجة اإىل الدعم.

وعمان  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  واأك��د 

امل���ه���ن���د����س ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري، اأه���م���ي���ة ال��ق��ط��اع 

معدالت  وخف�س  الت�سغيل  يف  ودوره  ال�سناعي 

ا���س��ت��ح��داث  ع��ل��ى  “االأقدر  ب�����س��ف��ت��ه  ال��ب��ط��ال��ة، 

اإىل  م�سرياً  الوطني”،  باالقت�ساد  العمل  فر�س 

اأن حتليل متو�ّسط العمالة يف خمتلف االأن�سطة 

العاملن  ع��دد  متو�سط  اأن  اأظهر  االقت�سادية، 

عاماًل،   ١١ نحو  اإىل  ي�سل  ال�سناعية  املن�ساأة  يف 

االقت�سادية  القطاعات  يف  املتو�سط  بلغ  بينما 

يوؤكد  ما  عمال،   4 اخل��ا���ّس  القطاع  يف  االأخ���رى 

العمل  ف��ر���س  ا���س��ت��ح��داث  على  ال�سناعة  ق���درة 

العمالة. وت�سغيل 

الغالبية  ت�سكل  االأردن���ّي���ة  العمالة  اإن  وق���ال 

ال��ع��ظ��م��ى م���ن اإج���م���ايل ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع 

اأنه  اإىل  الفتاً  باملئة،   80 تفوق  بن�سبة  ال�سناعّي 

ا�ستثناء العمالة االأردنية داخل قطاع  اإذا جرى 

اإىل  فاإنها ت�سل  ال�سناعات اجللدية واملحيكات، 

م��ا ي��ق��ارب 90 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج��م��ايل ال��ع��ام��ل��ن يف 

ال�سناعي. القطاع 

م��ن  ال�������س���ن���اع���ة  اأن  اجل����غ����ب����ري  واأ��������س�������اف 

القطاعات الواعدة يف ت�سغيل العمالة االأردنية، 

والتي تخفف من البطالة بن ال�سباب االأردين، 

الت�سغيل  ل��ب��ي��ئ��ة  اأمن�����وذج  ال��ق��ط��اع  اأن  م���وؤك���داً 

حقوق  �سمان  على  حر�سه  خ��الل  م��ن  االآم���ن، 

متطلباتهم  ك��ل  ي��ك��ف��ل  “مبا  ل��دي��ه  ال��ع��ام��ل��ن 

اإ���س��راك ن��ح��و 85 باملئة  وح��ري��ات��ه��م ع��ن ط��ري��ق 

االجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  مظلة  يف  منهم 

ال�سحي. والتاأمن 

دينار  مليار  مبقدار  زي��ادة  اأي  اأن  اإىل  ولفت 

األ��ف   34 نحو  توليد  على  ق���ادرة  ال�����س��ادرات  يف 

جذب  ت��اأث��ري  ع��ن  ف�ساًل  ج��دي��دة،  عمل  فر�سة 

تنمية  اإىل  داع��ي��اً  االإن��ت��اج،  وتو�سيع  اال�ستثمار 

يعود مبا�سرة على خف�س معدالت  القطاع مبا 

البطالة.

دراسة: الصناعة تشغل النسبة األكبر من العمالة في القطاع الخاص

اختتام دورة تدريبية إلنتاج 
العضوي في عجلون السماد 

  االنباط – عجلون 

اخ��ت��ت��م��ت ب��ل��دي��ة ع��ج��ل��ون ال��ك��رى 

احل�سرية  ال��ق��ري��ة  يف  ال�����س��ب��ت،  اأم�����س 

من  لعدد  التدريبية  ال���دورة  فعاليات 

ال�سماد  الإنتاج  املحلي  املجتمع  �سيدات 

من  الكومبو�ست(   ( املعالج  الع�سوي 

خالل فرز النفايات املنزلية.

الزغول  البلدية حمزة  رئي�س  وقال 

ال��دورة  ه��ذه  ان  التخريج  خ��الل حفل 

هي باكورة التعاون مع املجتمع املحلي 

ل��ل�����س��ي��دات  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ن��ف��اي��ات وحت��وي��ل��ه��ا 

الزراعة ما يتطلب  نافعة يف  اإىل مواد 

ال���ت���و����س���ع يف ه�����ذا امل����ج����ال م����ن خ���الل 

تعتمد على  اإقامة م�ساريع  التفكري يف 

النفايات واال�ستفادة منها. ف�سل 

ن�سر  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال���زغ���ول  واأ�����س����ار 

بهدف  املنزل  يف  النفايات  ف�سل  ثقافة 

ال��ت�����س��ه��ي��ل ع���ل���ى ال���ب���ل���دي���ات يف ج��م��ع 

ال���ن���ف���اي���ات وت���وف���ري ال���وق���ت واجل���ه���د 

م���ن خ���الل ف�����س��ل ال��ن��ف��اي��ات امل��ع��دن��ي��ة 

وال�سلبة والورقية الإعادة تدويرها.

وب��ي��ن��ت م��ن�����س��ق��ة ال�����دورة امل��ه��ن��د���س��ة 

ا���س��ت��م��رت  ال�����دورة  اأن  ���س��ه��ا خ��ط��اط��ب��ة 

�سيدة   ١5 م��ن  اأك���ر  ���س��ه��را مب�����س��ارك��ة 

م��ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال��ب��ل��دي��ة بهدف 

النفايات  اال�ستفادة من  تدريبهن على 

�����س����م����اد ع�������س���وي  امل�����ن�����زل الإن������ت������اج  يف 

ال���س��ت��خ��دام��ه يف ال����زراع����ة ب�����داًل م��ن 

الكيماوية. االأ�سمدة  ا�ستخدام 

ن�سرين  امل��ه��ن��د���س��ة  امل���درب���ة  وق��ال��ت 

ال����زغ����ول ان�����ه مت ت����دري����ب ال�����س��ي��دات 

نظرياً وعملياً على كيفية التعامل مع 

النفايات يف املنزل.

ال���زغ���ول  ق�����ام  ن���ه���اي���ة احل���ف���ل  ويف 

ب���ت���وزي���ع ال�������س���ه���ادات ع���ل���ى ال�����س��ي��دات 

امل�ساركات بالدورة .

الكوفحي: منحناهم مهل إضافية وال نستطيع ادامة الخدمة دون الحصول على ثمنها

االنباط – عامن 

اأق��رت الهيئة العامة لغرفة جت��ارة االأردن يف 

ال�سبت،  اأم�س  عقدته،  ال��ذي  ال�سنوي  اجتماعها 

التقرير ال�سنوي عن اأعمال جمل�سها لعام ٢0٢١.

كما اأقرت،خالل االجتماع الذي تراأ�سه رئي�س 

اخلتامية  احل�����س��اب��ات  الكباريتي،  ن��ائ��ل  ال��غ��رف��ة 

وامليزانية العمومية للغرفة لعام ٢0٢١، باال�سافة 

اإىل املوازنة التقديرية لعام ٢0٢3 مقارنة مع عام 

.٢0٢٢

واأق��رت الهيئة العامة للغرفة تو�سية ملجل�س 

الغرفة  اإدارة  جمل�س  بتفوي�س  تتعلق  االإدارة 

اجلديد املنتخب باإجراء اأية تعديالت الزمة على 

الالزمة  املناقالت  واإج����راء  التقديرية  امل��وازن��ة 

ا�ستنادا للمادة 8 من قانون غرف التجارة.

اإن عملية  االجتماع،  الكباريتي، خالل  وق��ال 

الن�ساط االقت�سادي ت�سري ببطء جراء االأو�ساع 

العاملية وتبعات اأزمة فريو�س كورونا بالرغم من 

اأن االأردن بداأ يتعافى منها.

واأ�����س����ار اإىل ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي 

يواجهها العامل بالوقت احلايل وانعكا�س اآثارها 

ب��امل��واد  النق�س  ومنها  ال��وط��ن��ي  االقت�ساد  على 

الغذائية وارتفاع اأجور ال�سحن وال�سلع والب�سائع 

والت�سخم.

واأكد الكباريتي اأن هنالك الكثري من املعطيات 

بالو�سع االقت�سادي قد  اإىل حت�سن  التي ت�سري 

نلم�سه خالل العام املقبل.

اجلهود  اإىل  الكباريتي  اأ���س��ار  ال�سدد،  وب��ه��ذا 

اأف�ست  والتي  الثاين،  عبداهلل  امللك  بذلها  التي 

عربية  دول  م��ع  اقت�سادية  �سراكات  توقيع  اإىل 

العديد من اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  �ستوؤدي اىل 

التعدين  منها  ال��ق��ط��اع��ات،  مبختلف  للمملكة 

ذلك  اأن  م��وؤك��دا  وال�سناعة،  وال��زراع��ة  والطاقة 

�سينعك�س على ن�ساط االقت�ساد الوطني وتوليد 

املزيد من فر�س العمل.

وح�سب التقرير ال�سنوي لغرفة جتارة االأردن 

للعام ٢0٢١، فاإن االقت�ساد الوطني حقق موؤ�سرات 

التي  ال�سعوبات  ثقل  بالرغم من  ع��دة  اإيجابية 

خمتلف  على  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة  فر�ستها 

بذلها  ال��ت��ي  الكبرية  اجل��ه��ود  بف�سل  مفا�سله، 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين وتوجيهاته امل�ستمرة 

الوطني  واالقت�ساد  املواطنن  حماية  ب�سرورة 

من تبعات االأزمة.

اإىل طبيعتها  ع��ودة احلياة  اأن  التقرير  وب��ن 

تن�سيط  يف  ا�سهمت  املا�سي،  العام  منت�سف  بعد 

املختلفة  واخلدمية  التجارية  القطاعات  حركة 

ب�سكل متفاوت، ولكن هناك فرق �سا�سع باملقارنة 

اأن��ه��ا مل تكن م��ن ال�سنوات  م��ع ع��ام ٢0١9، رغ��م 

اجليدة.

وبح�سب التقرير، حمل العام املا�سي يف طياته 

يف  ت�سب  التي  االإيجابية  املوؤ�سرات  من  العديد 

�سالح االقت�ساد الوطني الذي ال زال يثبت قدرته 

كورونا  جائحة  لكن  ال�سدمات،  امت�سا�س  على 

يعانيها  ال��ت��ي  وال�����س��ع��وب��ات  ال��ت��ح��دي��ات  عمقت 

م�سبقا واأطالت يف عمرها.

إقرار التقرير السنوي عن أعمال مجلس تجارة األردن للعام 2021

بالرجولة  املمزوجة  ال�سمرة  �ساحب  يا  ق��در،  وامل��وت  ممر  احلياة  االأغ��ر،  ماهر  اأب��ا 

واملروءة؛ اليوم �سر وغداً اأمر فال جتزع يا �سديقي، واحت�سب جمر الفراق عند قادر 

الذي ال يحمد  اإال باهلل، واأحمد اهلل  بلوة، فا�سر وما �سرك  اأ�سدُّ  مقتدر، واملوؤمنون 

يوم  ير�سيك  كي  حمت�سباً؛  �سابراً  اهلل  ا�سطفاك  فقد  وا�سطر،  �سواه  مكروه  على 

ونيف؛  ثالثة  عقود  كفيه  على  روحه  حمل  الذي  البطل  ال�سجاع  واأنت  الكبري،  اللقاء 

كي حتمي االأر�س والعر�س، وها هو اليوم رب العزة ل�سرك يختر.

برجولتك،  متثاًل  اإال  �سبب  دون  لوجدان  ورفيقاً  ن�سب،  دون  ال��روح  �سقيق  يا  اأدرك 

و�سجاياك الكبرية التي مل نعد ناألفها اإال قلياًل فيمن �سواك، يا عفيف الل�سان، و�سيد 

ن�ساركك  واالنتماء،  والعفوية  البندقية  و�ساركوك  عرفوك  الذين  كل  بن  االإح�سان 

لقّرة  الفقد  وج��ع  معك  ونعي�س  امل���ّرة،  احل�سرة  معك  ونقت�سم  وال��دم��ع،  ال��دم  ح���رارة 

بالدمع  املمزوجة  وم�ساعرنا  �سمائرنا  يف  واهلل  نرحك  وال  ال��روح،  و�سويداء  العن، 

حتى تر�سى وي�ستوي احلزن والر�سى، اللهمَّ اآمن.

يا ابن اأمي التي مل تلدين، هلل درك ما اأ�سرك! ماذا نقول لك واأنت �سيد االإقدام، 

الت�سحية؟ وفار�س 

واأن���ت مم��ن مل  اهلل  اإرادة  ولكنها  ن��ق��وى،  لفديناه مب��ا  واهلل  ُي��ف��دى  ح��زن��ك  ك��ان  ل��و 

ترابه  الوطن، وقد�سية  اأمن  البهية يف خدمة  اأيامك  ملنّية يف كل  ح�ساباً  يوماً  يح�سبوا 

وطهر ثراه، فقد اآن اليوم الذي يعانق االأىل �سرك الكبري كما هو جبينك ال�سامخ يا 

مث  الدَّ اب  ال�سَّ اهلل-  -رحمه  وماهر  فانية،  ودار  موؤقتة،  رحلة  فاحلياة  االأكرمن.  ابن 

اخللوق الكرمي؛ كان نتاج تربيتك العابقة باأخالق الكبار، و�سماحة االأردنين االأخيار

وهو ما �سيكون زادك يوم اأن نلقى ربنا عابدين �سابحن موحدين اإن �ساء اهلل.

بجبل  اأح�س�ست  املقر  دار  اإىل  ال�سباب  زينة  ن�سيع  ونحن  اليوم  الكبري،  �سديقي  يا 

فواهلل  العذّية،  نف�سك  يخالط  الذي  التعب  وذاك  االأبية،  روحك  فوق  املرتاكم  الدمع 

الفر�سان  اأنف�س  ��ت  رقَّ كما  الرحيل  وم�سقة  الفراق،  واأمل  امل��وت،  لعظمة  نف�س  رقت  ما 

واأنت منهم وراأ�س الرمح فيهم، يوم ا�ستبد فينا االإرهاب، واأثقلت علينا الوقيعة فوثبت 

ال�سر  دابر  قطعت  التي  ميناك  وكانت  نيِّة،  الدَّ على  املنية  تقدمون  االأ�ساو�س  كرفاقك 

وعفن املوؤامرة، وكنت رفيق ال�سالح والعهد للوطن والقائد الذي اأحبك واأحببناك معه 

وفاًء ورفعة ل�ساأنك الوطني الكبري.

اأيها احلبيب الويف:

النبيل و�سجايا  ما كانت لتاأتي كل هذه اجلموع لوال نبل �سجاياك، وطهر تاريخك 

اأراد القادر  اإياها؛ فكان طهراً راحاًل  الفقيد التي هي قب�س من �سهابك امل�سرق اأورثته 

ال�سر ولكنه  امتحان قا�ٍس جمبول مبرارة  ال�سر واالإميان فيك،  اأن يختر  احلكيم 

اللهمَّ  العزاء.  ال�سر وح�سن  ولكم عظيم  واملغفرة،  الرحمة  له  اهلل  اأ�ساأل  اأجر عظيم. 

اأمن

العين د.طالل طلب الشرفات

هلل درك يا أبا ماهر ما 
أصبرك!

اجتماع لمتعثري صندوق التنمية 
والتشغيل بمدينة معان

األنباط – الطفيلة 

اإل���ت���ق���ى م�����س��اء اجل��م��ع��ة ع����دد م���ن اأب���ن���اء 

الطفيلة ، ذيبان ، معان والبادية اجلنوبية من 

التنمية  �سندوق  م��ن  املتعرين  املقرت�سن 

املتعرين من  باقي  والت�سغيل كممثلن عن 

االإج���راءات  تناول احل�سور   . اأبناء مناطقهم 

قولهم  ح�سب  القانونية  وغ��ري  امل���ررة  غ��ري 

التي تقوم بها اإدارة ال�سندوق احلالية والتي 

كاأجراءات   ، ال�سابقة  االإدارات  عن  تختلف  ال 

احلجز على االأم���وال املنقولة وغ��ري املنقولة 

عليهم اأو على الكفالء ، مما ت�سبب مب�ساكل 

 ، القطيعة  ح��د  اإىل  و�سل  ع��دي��دة  اجتماعية 

خا�سة لوجود العن�سر الن�سائي كمقرت�سات 

بيانات  ح�سب   %67 ن�سبته  م��ا  ميثل  وال����ذي 

���س��ن��دوق ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل . م���ن ج��ان��ب 

اأخ����ر ك�سف احل�����س��ور واق����ع امل���راوغ���ات التي 

انتهجتها االإدارات املتعاقبة ، على الرغم من 

للعمل على  امل��ل��ك وج��ه احلكومة  اأن ج��الل��ة 

و�سع حلول جذرية لق�سية املتعرين ، اإال اأن 

اللقاء  نهاية  ، ويف  زال��ت قائمة  املماطالت ال 

اأجمع احل�سور على حتقيق مطالبهم والتي 

متثلت باإعادة الدين الأ�سله مع �سطب كامل 

الفوائد والغرامات ، ثم اإعادة جدولة القر�س 

مل��دة زمنية ال تقل ع��ن ع�سرين ع��ام��اً ح�سب 

القرو�س اجلماعية ، الريادية والفردية ودون 

اإ���س��اف��ة اأي���ة ف��وائ��د مالية ، م��ع اإع��ط��اء فرتة 

�سماح للت�سديد ال تقل عن ٢4 �سهر ، ليتمكن 

املالية  اأو���س��اع��ه��م  ت�سويب  م��ن  امل��ق��رت���س��ن 

ولي�سبحوا قادرين على ال�سداد .

المتضررون يلوحون باالعتصام 00 بلدية اربد تغلق محالت غير مرخصة بـ»صناعية اربد«
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ماذا لو كان اخلليفة الرجوب اأو مانديال الفل�سطيني اأو العالول اأو الوزير؟

اأكتب هذا املو�سوع املغرق يف احل�سا�سية: من هو امل�ستخلف الفل�سطيني بعد اخلتيار، اأطال اهلل يف عمره!؟ 

واأدعو اهلل اأن ميد يف عمر اأبو مازن، لأنه مدر�سة من يخالفها يحرتم �سانعها ومن يوافقها يريد لها التقدم 

والنجاح. على ال�سعيد ال�سخ�سي، فاإنني ل�ست من املوؤيدين لها ول املعار�سني، فاأنا مواطن اأردين التزم ب�سيا�سة 

الدولة التي اأنتمي اإليها، واأحتفظ اإن�سانيا مب�ساعري العربية ال�سادقة التي تقول باأمنية كل عربي حمرتم: 

متى نتخل�س من كابو�س )يهود(؟ هذا املخرز الذي �سلخ امل�سرق عن املغرب العربيني من دون مربر اأخالقي.

اأبدا مبحاذير ثالثة قبل اأن اأ�سع ت�سوري )احلد�سي( ملن هو القادم بعد اأبو مازن.

اأول: اإنني اأدعو ربي �سبحانه اأن ميد يف اأمد الرئي�س اأبو مازن، فقد اأدى هذا اخلتيار الذي تعرث يف قيادة 

امل�سروع الوطني الفل�سطيني بجلباب فل�سطني الوا�سع عليه دورا كان الفل�سطيني بحاجة اإليه، مفاده دروؤ تهمة 

)الإرهابي( يف الأو�ساط الأوروبية والأمريكية عن هذا الفل�سطيني النبيل، الذي حمل حلمه دما يوميا مل 

يتوقف ليثبت للعامل اأن فل�سطني وطنه و�ستبقى كذلك، وغزوة )يهود( تبقى عابرة عار�سة ق�سرية فا�سلة.

لقد كان الفل�سطيني بحاجة لروح اأبو مازن )الالجئ ال�سفدي( الذي ولد هناك وعرف معنى الفقدان لــ 

)هناك(.

\ثانيا: اإن الأردنيني حكما وم�سلحة وطنية و�سريبة دم دفعت وتداخل فيها الدمع بالدم ل بد اأن يكون 

لنا راأي يف الــذي يجري واأن يكون لنا موقف لي�س مبعنى التدخل، بل من واجــب الدخول اإىل م�سوؤولياتنا 

الوطنية والقومية وما هو يف م�سلحة فل�سطني. واحلياد يف املو�سوع الفل�سطيني لي�س مقبول اأردنيا قط.

وحني اأ�ستمع لبع�س هواة الأفكار التي تخرج علينا بني احلني والآخر تطالب الدولة عدم التورط واحلياد، 

اأتذكر الأ�سوات غربي النهر التي تطالب بتجنب التدخل الأردين، اأي ذات وجهة النظر التي تقود بال�سلطة 

الفل�سطينية اإىل احل�سن اليهودي املاكر املحتل. كال الراأيني من منبع واحد، اإنهما هواة �سيا�سة ويتدربون على 

احلبو فيها حبوا.

ثالثا: اإن وجهة نظري هذه ل حتتمل اأي اإيحاء اأو وجهة نظر ر�سمية اأو ت�ساورية مع اأحد. اأنا اأحتمل وزرها 

�سخ�سيا وم�سووليتها كاملة. ودافعي اأن ين�ست عاقل من هناك اإليها، فيتقي اهلل يف اأهل فل�سطني. اإن دافعي 

للكتابة يف هادا املو�سوع )املنزلق( هو حماولة والدعوة اإىل جتنب حمام دم ل �سمح اهلل ل حتمد عقباه لو انفلتت 

الأحوال ومت الحتكام لل�سالح.

يف مرة غ�سب اليمنيون يف اجلنوب من بع�سهم بع�سا، وهم اأ�سقاء يطيب احلب معهم، فاأغلقوا على اأنف�سهم 

اأبواب عدن )البي�س وعبد الفتاح ا�سماعيل( اأ�سبوعا كامال واحتكموا لل�سالح، كانت املجزرة قد انك�سفت عن 

اآلف القتلى واجلرحى.

ثمة مازق تاريخي يف ا�ستخالف اأبو مازن الفل�سطيني. ذلك اأن �سطوة )يهود( ترى وب�سبب جنون الغطر�سة 

اأن الفل�سطينيني يقبلون باأي حاكم، ولذا هم يدفعون باجتاه حليف قوي لهم دون اأن ياأخذوا باأ�سوات لعلعة 

الر�سا�س يف اأزقة املخيمات وحواري نابل�س وجنني. وهذا وهم يهودي �سيقود فل�سطني اإىل حمام اأو نهر من 

دماء، لأن الفل�سطيني اأقوى واأكرث ت�سميما على رف�س الإمالء اليهودي.

اأخطاأ الأمريكان �سنة ٢٠٠٦ حني فر�سوا على اأبو مازن اإجراء انتخابات اأف�ست اإىل خلع ال�سلع )اجلنوبي/

غزة( عن الكيان املفرت�س. و�سيخطئ الأمريكان و)يهود( مرة اأخرى لو ظنوا اأنهم بقادرين فر�س )اخلليفة( 

على الفل�سطينيني.

فما احلل اإذا؟!  القيادي اخلاليف اأبو رامي )جربيل الرجوب( – واأبو رامي واجبة لأن تقاليد فتح حتب 

الأبوات – األقى خطاب التاأبني وخطاب التكفني لرت�سح ح�سني ال�سيخ خليفة لـ )اأبو مازن(.

ولي�س مهما ما نّقره جربيل الرجوب على الأردن يف ذلك اخلطاب وعلى الوحدة غربي النهر و�سرقيه، 

هذا مو�سوع يقع خارج ما اأنا ب�سدده الآن، ورمبا اأن اأعود ملباحثة الأخ اأبو رامي به عرب اأثري )عمون( لحقا.

لكن خطاب الرجوب يف ذكرى ا�ست�سهاد اأبو اإياد وجتاهله لذكر اأبو مازن والقفز عن دوره حني غا�س يف دور 

الأبوات )اأبو عمار واأبو جهاد واأبو اإياد(، كان قد د�سن قول )الال( الفل�سطينية لإمالء رئي�س بالرب�سوت. ويف 

نف�س الوقت فاإن اخلطاب ذاته قد اأخرج الرجوب من م�سمار املناف�سة على موقع اخلليفة، وح�سر دوره احلركي 

يف التحري�س على اإعادة اإحياء روح فتح واأن الرجوب �سيظل لعبا رئي�سا يف احلركة وقيادة الن�سال الفل�سطيني.

لقد كر�س خطاب الرجوب �ساحبه قياديا حتري�سيا ي�ستطيع اأن يوازن ويقدر التو�سط بني املتناحرين. لقد 

ورث اأبو رامي دور اأبو اإياد وروحه يف خطاب رام اهلل، وخرج من م�سمار املناف�سة و�سيظل لعبا ماهرا مي�سك 

الريح بيد وثقله املعنوي بيد ولن يتمكن اأحد قادم اإىل الكر�سي الرئا�سي جتاوز دور الرجوب فل�سطينيا وعربيا 

ويهوديا ودوليا.

اإذا.. من هو القادم؟  ح�سني ال�سيخ رغم كل ما يو�سم به من عيوب، فاإنه ا�ستطاع اأن يقفز مبهارة وبت�سجيع 

قوى دولية واإقليمية ولي�س من بينها الأردن )لأن الأردن يف عز دين تدخل العرب يف املنظمة اأبى على نف�سه اأن 

يفعل ذلك، فما بالك الآن!(.

لكن ح�سني ال�سيخ اأ�سبح رقما ومن�سة وتعبري ل�سيا�سة فل�سطينية رمبا جتد من يقبل بها. لكن ح�سني 

ال�سيخ �سيفتت حركة فتح لو قادها و�ستحل فو�سى عارمة، وقد تدع مثل تلك الت�سققات الفتحاوية دربا �سهال 

لجتياح مفاجئ و�ساعق من حما�س، وتلك ماأ�ساة قد تف�سي بفل�سطني اإىل جمزرة دامية ن�ساأل اهلل األ حتدث.

لي�س لعيب يف ح�سني ال�سيخ، لكن اأزعــم اأن ال�ستعجال والت�سريع يف تر�سيحه )وحّمام عر�سه املبكر( قد 

اأودى بفر�سته قبل اأن تبداأ. كذلك فاإن التاريخ املدون لفتح مل ي�سجل له ماأثرة يعتد بها، وهو يف اجلغرافيا 

يتحدر من موقع �سياحي ولي�س مكانا �سياديا )وين ع رام اهلل(؟! اإذ مل يكن دورها يف تاريخ الن�سال الفل�سطيني 

مثريا لل�سهوة مثل القد�س واخلليل وجنني ونابل�س. رام اهلل عا�سمة، ذلك على الراأ�س والعني واأهلها من خرية 

اأبناء فل�سطني، لكن ثمة من�سات اأوىل منها يف الزعامة. لقد خذلت اجلغرافيا والدميوغرافيا ح�سني ال�سيخ، 

وب�سعوبة قاهرة لو ت�سلم زمام الكر�سي �ست�سحل من حتته مبكرا، ذلك ت�سور ولي�س قدرا ل يرد.

اأّما مروان الربغوثي، الذي و�سم اأنه مانديال الفل�سطيني، ف�سلطة )يهود( ل يحتملون روؤيته على ال�سرج 

اإجــراء امل�ساحلة التاريخية بني فل�سطني  الفل�سطيني الآن، لأنهم يف ظني يعلقون عليه ب�سرعيته الوا�سعة 

و)يهود(. وقيادة )يهود( يف هذه املرحلة لي�سوا موؤهلني لأي حل من�سف ول اأقول عادل، ولذا فاإنهم ب�سراوة 

�سيقاومون مقدمه الآن. وهم مي�سكون باأهم ورقة حتول بينه وبني حلمه: اأنه م�سجون لديهم.

ومروان زعيم قادر ومتمكن اأن يت�سدى حلمل الإرث )العرفاتي - العبا�سي( وبكل جدارة. فهو ابن اإحدى 

اأهم ثالث ع�سائر فل�سطينية يف ال�سفة الغربية )عمرو، وجرار، والربغوثي(، وكذلك يقف على فوهة البندقية 

يف ع�سكرة النتفا�سة الثانية، وهو كذلك ابن الت�سويات ال�سيا�سية، وهو ابن )فتح( وما هتف لغريها. اأي اأنه جاء 

من عمق التجربة الفتحاوية ومروان لديه مقومات الزعامة خطيبا ومتحم�سا و�سادقا ومقاتال، لكن اأوانه مل 

ين�سج بعد وكاأنه يحتاج اإىل فرتة انتقالية ولي�س بال�سرورة اأن تكون انتقالية. وورقة اأخرى يف يده اأن حما�س 

ل ت�ستطيع اأن تزاود عليه، فهو املقاتل املنا�سل العنيد العنيف الذي ت�سدى لقوى املهادنة داخل فتح وما حولها.

»نابل�س يا جبل النار”.. ثمة عائالت يف نابل�س �سعد دورها يف وقت لحق وت�سدت للواجهة اإما بقوة املال 

اأو ب�سطوة التاأثري الأردين الكا�سح عرب الوحدة. لكن لنابل�س دوما بخورها و�سباناتها وزعامتها الناعمة التي 

ظلت على املدى تكافح عن دورها الزعاماتي والوطني، ومن هذه العائالت عائلة العالول. اأول ال�سبانات التي 

عّلمت فل�سطني كلها كانت لهم اأو من اأوائل ال�سبانات، و�سمعتهم يف فرتة النتداب الربيطاين مل تهتز ب�سبب 

و�سائج العالقة مع النتداب الربيطاين غري الإن�ساين الذي اأودى قا�سدا بفل�سطني. كانوا بعيدين عن دوائر 

الإجنليز التي جعلت من بع�س ال�سبانات )حا�سنة لف�سيل ال�سالم امل�سلح الذي لحق الثوار(. لقد تغري وجه 

بع�س ال�سبانات لتهتم مبادة )القلي( احلارقة واأ�سحت ل تنتج �سواها، لكن �سبانة العالول ظلت فل�سطينية 

ونظيفة وتنتج ال�سهد الوطني. ومل يناه�س اآل العالول الوحدة الأردنية الفل�سطينية قط ومل يتاآمروا عليها 

وظلوا يرتلون عبادتهم لفل�سطني بخ�سوع مثل نهايات �سالة.

العالول )اأبــو جهاد(. هناك  ويف قلب القلب من هذا اجلو املفعم بالن�سال ن�ساأ وترعرع ونا�سل حممود 

م�سلحة فل�سطينية تاريخية يف وحدة فتح واأن تنه�س من جديد. ول ي�سري )يهود( عدوا قويا قادرا وامل�سلحة 

الإقليمية كلها حتتاج فتح واأن تظل حما�س ف�سيال تابعا لها، وما املبالغة يف دور حما�س بالن�سال والكفاح اإل 

ب�سبب اأن فتح قد فقدت بريقها لأن فتح هي من عّلمت كل فل�سطني وكل يهودي معنى اأن ُتقتل دلل املغربي 

مرتني ب�سبب حقد و�سدمة وهزمية اإيهود براك )اأبو لواء غولين ما غريه(.

وحممود العالول يف قلب القلب من ن�سال القطاع الغربي الذي جعل منه اأبو جهاد الأول قلعة كفاحية 

رهيبة اأو�سلت اليهودية العاملية اإىل قتله بع�سرات الر�سا�س.

حممود العالول اأبو جهاد هو اأبو جهاد املثنى بعد اأبو جهاد الأول، فهل له فر�سة اأن يكمل مهمته ويجعل على 

يديه فل�سطني دولة م�ستقلة وحرة؟

القيادية  املواقع  تبوء  لهما  اأكفياء ويحق  الوزير  العالول وجهاد خليل  اأن كال من حممود  اأي�سا  واأزعــم 

الفل�سطينية الأوىل.

فماذا عن جهاد خليل الوزير؟ �سانع م�سروع النقد الفل�سطيني واملتذمر مبكرا من فتنة الف�ساد املايل التي 

اأ�سحت و�سما يتهم به بع�س رجالت ال�سلطة! وهو جهاد خليل الوزير، بكر خليل وانت�سار يف اآن واحد، وهو 

ال�سيا�سي املُغيب الذي اختار ركنا ق�سيا يف البنك الدويل ليتنف�س اأكرب كمية من الهواء الدويل ليتوازن مع 

اأ�سداء الر�سا�س يف تكوينه النف�سي.

اأبو خليل )جهاد خليل الوزير( وارث ق�سة كفاح وق�سة �سيا�سة، ومن حق فل�سطني اأن تتذكره وواجبها اأن 

ت�سرتده وجهاد يحتاج اإىل فرتة انتقالية، ومن املمكن اأن يكون رئي�س وزراء مطل على املطبخ الدويل ويعرف 

هموم الواقع الفل�سطيني.  تخيلوا معي للحظة اأن يكون حممود العالول )اأبو جهاد( رئي�سا لفل�سطني، وجهاد 

خليل الوزير رئي�س وزراء قادر وُمكن لفل�سطني. تخيلوا كيف ت�سري الدنيا يف رام اهلل!

اأمد اهلل يف عمر اأبو مازن لكن الأبطال التاريخيني هم من يتقنون فن الن�سحاب يف الذروة.

مالحظة للقارئ: اأتعمد عدم ا�ستخدام )ال( التعريف عند الإ�سارة اإىل يهود اإ�سرائيل املعا�سرين لأنهم 

براأيي لي�سوا جمتمعا متما�سكا وحقيقيا بل اأفراد يتواجدون كمجموعات على اأ�س�س م�سطنعة.

أحمد سالمة

الـ )شيخ( والبحر .. 
الصياد والفريسة

الأحد   18 / 9 / 2022 

المعايطة: التطبيق العملي سيعزز ثقة الشباب بأهمية المشاركة السياسية

االنباط  – مريم القاسم 

التاأ�سي�س( حفل  ارادة )حتت  نظم حزب 

مــ�ــســاء اجلــمــعــة يف جامعة  ا�ــســهــار احلــــزب 

الهيئة  مــوافــقــة  بــعــد  الــتــطــبــيــقــيــة  الــعــلــوم 

التاأ�سي�س  طلب  على  لالنتخاب  امل�ستقلة 

وا�ــســتــكــمــال الـــ�ـــســـروط كــــــاأول حــــزب وفــق 

قانون الحزاب اجلديد ، بح�سور فعاليات 

ر�ــســمــيــة و�ــســعــبــيــة. وحتــــدث خـــالل احلــفــل 

الروا�سدة  قدر   ، املوؤ�س�سني  احلــزب  اع�ساء 

العطار  الدكتور اجمــد   ، بني خلف  عــالء   ،

 ، ، عــامــر املكحل  املــجــايل  الــدكــتــورة تقى    ،

ار�ــســيــده   اخـــو  جــواهــر   ، الــ�ــســطــرات  �سيميا 

تاأ�سي�س احلزب  املتحدثون مراحل  وعر�س 

ي�سعى  الــتــي  امل�ستقبلية  والــروؤيــا  واهــدافــه 

ال�ستقطاب  وجـــولت  لتحقيقها،  احلـــزب 

كــافــة فيما  املــحــافــظــات  نــفــذوهــا يف  الــتــي 

عـــر�ـــس مـــتـــحـــدثـــني اخــــريــــن عــــرب تــقــنــيــة 

الــفــيــديــو جتــربــتــهــم بــالنــ�ــســمــام لــلــحــزب 

وقناعتهم مببادئه وثوابته. 

للعام  ان قانون الحزاب الردين   يذكر 

احلــــايل جـــاء وفـــق الـــروؤيـــة املــلــكــيــة ، حيث 

ن�ست املادة الرابعة  اأ. بانه يحق لالردنيني 

وفقا  الــيــهــا  والنــتــ�ــســاب  الحــــزاب  تاأ�سي�س 

مينع  ب.   ، والـــقـــانـــون  الــد�ــســتــور  لحـــكـــام 

امل�سا�س  ذلــك  يف  مبــا  اردين  لي  الــتــعــر�ــس 

او  الــقــانــونــيــة  او  الـــد�ـــســـتـــوريـــة  بــحــقــوقــة 

او حما�سبته من اي جهة ر�سمية  م�ساءلته 

او انتماء اي  او غري ر�سمية ب�سبب انتمائة 

من اقاربة احلزبي . 

املـــادة مينع  نف�س  مــن  ج  للفقرة  ووفــقــا   

الـــتـــعـــر�ـــس لــطــلــبــة مـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات الــتــعــلــيــم 

احلزبي  والن�ساط  النتماء  ب�سبب  الــعــايل 

يحق  بانه  د  الفقرة  ن�ست  فيما  وال�سيا�سي 

هذه  لحــكــام  خالفا  تعر�س  عليه  وقــع  ملــن 

املـــــادة الــلــجــوء لــلــمــحــاكــم املــخــتــ�ــســة لــرفــع 

الــتــعــر�ــس واملــطــالــبــة بــالــتــعــويــ�ــس املــــادي 

واملعنوي.
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الهيئة  مــفــو�ــســي  جمل�س  رئــيــ�ــس  قـــال 

املــ�ــســتــقــلــة لــالنــتــخــاب املــهــنــد�ــس مــو�ــســى 

املرحلة  يف  الناجح  التطبيق  اإن  املعايطة، 

والنتخابات  احلــزبــي  العمل  يف  احلالية 

تدعيم  فر�س  اأهــم  مــن  �سيكون  القادمة 

مــ�ــســاركــة الــ�ــســبــاب مــ�ــســتــقــبــال يف الــعــمــل 

الــ�ــســيــا�ــســي، مــن خـــالل مــتــابــعــة الــ�ــســبــاب 

تبوئهم  اأو  النتخابات  اأقرانهم يف  لنجاح 

مراكز متقدمة يف العمل احلزبي وتقدمي 

النموذج الأن�سب لل�سباب الأردين.

بعنوان  وبني خالل ورقة عمل قدمها 

بــني  الــ�ــســيــا�ــســيــة  الأحــــــــزاب  “م�ستقبل 
الفر�س والتحديات” يف املوؤمتر اخلتامي 

احلريات  لتعزيز  املمكنة  “البيئة  مل�سروع 

القانون”  و�ــــســــيــــادة  والـــدميـــقـــراطـــيـــة 

الأردنية  م�سارات  موؤ�س�سة  نظمته  والذي 

جناح  فر�س  اأهم  اأن  والتطوير،  للتنمية 

هو  الأردن  يف  ال�سيا�سية  الأحــــزاب  عمل 

تــبــنــي الــقــيــادة احلــكــيــمــة لــهــذا الــتــوجــه، 

ــ�ــســات الـــدولـــة بــاأهــمــيــة  واعــــــرتاف مــوؤ�ــس

التحول نحو العمل احلزبي وتدعيمه.

واأ�ـــســـاف املــعــايــطــة، وفــقــا لــبــيــان من 

الهيئة اأم�س ال�سبت، اأن القوانني املحدثة 

هي من الفر�س الهامة، فقانون الأحزاب 

تعزيز  باجتاه  ودفــع  امل�سار،  �سحح  اليوم 

وتفعيل  بــعــمــومــهــا،  الــ�ــســعــبــيــة  املــ�ــســاركــة 

على  مبا�سرة  ون�ّس  واملــراأة،  ال�سباب  دور 

ل�ستمرار  مــنــعــاً  الــعــمــل احلــزبــّي  حــمــايــة 

الــــتخــــوفــــات الـــ�ـــســـبـــابـــيـــة، اأمــــــا قـــانـــون 

حزبٍي  مطلٍب  حتقيق  ف�سهد  النتخاب 

دائم ا�سالحّي بامتياز وهو وجود قائمة 

النيابي  املــجــلــ�ــس  اأعــ�ــســاء  لــثــلــث  حــزبــيــة 

القادم تزداد تدريجياً وفق القانون.

مــلــف  ان حتــــويــــل  املـــعـــايـــطـــة  واأكــــــــد 

امل�ستقلة  الهيئة  اىل  ال�سيا�سية  الحزاب 

الد�ستورية  التعديالت  وفــق  لالنتخاب 

لتطوير  وا�سحة  فر�سة  يعترب  الخرية 

الــــعــــمــــل احلــــــزبــــــي، اميــــــانــــــاً بـــحـــيـــاديـــة 

التجاذبات  عــن  بنف�سها  ونــاأيــهــا  الهيئة 

ا�ــــســــرتاك جــمــيــع  اأن  كــمــا  الــ�ــســيــا�ــســيــة؛ 

حملة  يف  ال�سيا�سي  العمل  يف  الفاعلني 

احلزبية  امل�ساركة  لتعزيز  �ساملة  وطنية 

ي�ساهم يف حتقيق هذا الطموح.

العملي  التطبيق  ان  املــعــايــطــة  وقـــال 

، فعندما  الفر�سة الأهم  لكل ماذكر هو 

اأقـــــرانـــــه قــد  يـــــرى الـــ�ـــســـاب او الـــ�ـــســـابـــة 

انـــخـــرطـــوا بــالــعــمــل احلـــزبـــي وتــ�ــســلــمــوا 

مـــواقـــع قـــيـــاديـــة، بـــل واأ�ـــســـبـــحـــوا نـــوابـــاً 

�سيكون  هـــذا  فـــاإن  الــقــادمــة،  املــرحــلــة  يف 

جدية  على  احلقيقي  العملي  التمرين 

الــــدولــــة يف الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث يف 

عـــمـــومـــه والــــتــــحــــّول نـــحـــو عـــمـــل حــزبــي 

براجمّي.

املعايطة  فلخ�سها  التحديات  عن  اأما 

بـــال�ـــســـتـــمـــرار مبــ�ــســلــ�ــســل الـــتـــخـــّوف مــن 

الـــعـــمـــل احلــــزبــــي، حـــيـــث �ــســكــلــت عــامــل 

ا�ستقطابهم؛  مــن  بــــدًل  لــلــ�ــســبــاب  طــــرٍد 

ال�سلبية  الــروح  بــزرع  البع�س  وا�ستمرار 

ال�سباب. وخ�سو�سا بني 

حفل اشهار حزب ارادة تحت التاسيس

حفل تأبين يستذكر مواقف الراحل الدكتور عبدالحافظ الشخانبة
  االنباط – عامن 

اأقامت اجلمعية الأردنية للعلوم والثقافة، اأم�س 

ال�سبت يف مبناها مبنطقة خلدا، حفل تاأبني لروح 

املرحوم الفقيد الدكتور عبد احلافظ ال�سخانبة.

اأداره الـــوزيـــر الأ�ــســبــق  وحــ�ــســر احلــفــل الــــذي 

الأ�سبق  الـــوزراء  رئي�س  بـــدران،  اإبــراهــيــم  الدكتور 

الوطنية  للمبادرة  العام  والأمـــني  امل�سري  طاهر 

الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة الـــدكـــتـــور مــ�ــســطــفــى الــربغــوثــي 

وجمع غفري من الــوزراء وال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

والوطنية والفعاليات ال�سعبية.

وا�ستذكر امل�سري مواقف الفقيد اأبان جمل�س 

نواب 1993، والذي كان فيه املرحوم مثال حقيقيا 

للطبقات ال�سعبية التي كان يعي حاجاتها؛ كونه 

وخــــالل حمــطــات حــيــاتــه عــا�ــس ظـــروفـــاً قا�سية 

ا�ستطاع اأن يتغلب عليها بفكره وذكائه ووعيه الذي 

يعرفه اجلميع.

واأ�ــســار اإىل تلك الــلــقــاءات الــدولــيــة الــتــي كان 

ي�سارك فيها املرحوم كنائب بالربملان، وقدرته على 

متثيل الأردن ك�سيا�سي ونائب مثقف قدير، فقده 

الأردن والنخب والقواعد ال�سعبية، موؤكدا اأنه فقد 

�سديقا عزيزا على ال�سعيد ال�سخ�سي والوطني.

وحتـــــدث الأمــــــني الـــعـــام لــلــمــبــادرة الــوطــنــيــة 

عن  الــربغــوثــي  م�سطفى  الــدكــتــور  الفل�سطينية 

جامعة  يف  للطب  درا�ستهما  اأبـــان  الفقيد  ن�ساط 

اإياه باملفعم باحليوية  ال�سداقة يف رو�سيا، وا�سفاً 

والنتماء لوطنه والق�سية الفل�سطينية ومناداته 

الدائمة بقيم العدالة الإن�سانية وعمقه ال�سيا�سي 

الذي جعل منه حمبوبا بني اأو�ساط الطلبة يف ذاك 

الوقت.

وقال :” عاد املرحوم اإىل وطنه مكر�سا مهنته 

الطبية يف خدمة الفقراء الذين عا�س معهم وفهم 

حاجاتهم فنقلها بخربة العارف بهم عندما تبواأ 

مواقع �سيا�سية عدة .

لفل�سطني  منا�سرا  كـــان  الفقيد  اأن  واأ�ـــســـاف 

زيــارة  م�ستذكراً  كــافــة،  باملحافل  �سعبها  ون�سال 

املجل�س  اإىل فل�سطني عام ٢٠18 حل�سور  املرحوم 

الوطني الفل�سطيني، حيث كّر�س يف تلك الزيارة 

تالحم ال�سعبني الأردين والفل�سطيني.

الــنــواب  جمل�س  لرئي�س  الــثــاين  النائب  وقـــال 

رئي�س  عن  نيابة  األقاها  كلمة  يف  الزيادين،  هيثم 

املجل�س املحامي عبد الكرمي الدغمي، اإن الأفكار 

تتزاحم عند الرتحم على قامة وطنية كبرية واإن 

املقام ل يت�سع لإن�سافه وهو الأخ الويف واملخل�س.

واأ�ــــســــاف اأن املـــرحـــوم امـــتـــاز مبــجــمــوعــة من 

القناعات والــروؤى والتجديد والغيمان بالتغيري، 

فلم ت�سعف له هّمة ومل تكل له عزمية.

وعن عالقة املرحوم باأهايل مادبا، قال النائب 

عــودتــه  بــعــد  الفقيد  اإن  الــغــيــ�ــســان،  نبيل  الــ�ــســابــق 

حّينا  يف  عيادته  “افتتح  ال�سوفيتي،  الحتـــاد  من 

خريية  جمعية  لتكون  احلمايدة  ل�سوق  املال�سق 

ومنتدى �سيا�سيا، فاجلمعية يوؤمها املر�سى الذين 

كان رحيما بهم وهي ح�سنة �سيجدها اأمامه، فيما 

العيادة  يف  يوميا  ينعقد  فكان  ال�سيا�سي،  املنتدى 

برئا�سته بح�سور حمرتيف ال�سيا�سة وطالبها ».

واأ�ساف”خرج اأبو مك�سيم من ثنائية الأبي�س 

والأ�سود مبكرا، واحرتم الختالف ومل يخ�َس من 

اإياه بال�سيا�سي الذي حمل كل  قول احلق، وا�سفاً 

�سفات الفار�س من �سجاعة وطيب ومع�سر ووقار، 

وعلى ال�سعيد ال�سخ�سي فهو الودود لكنه العنيد 

بالق�سايا الوطنية، وكان املوؤمن بالتعددية كاأ�سا�س 

يف اإغناء متا�سك الوطن«.

اأن  اإىل  ال�سنيد  عــلــي  الأ�ــســبــق  الــنــائــب  واأ�ـــســـار 

املـــرحـــوم اقــتــبــ�ــس مـــن ظـــروفـــه الــ�ــســعــبــة مــعــامل 

حتاكي  راحــت  التي  املتحفزة  القيادية  �سخ�سيته 

اأ�سبحت  حيث  جيله،  اأبــنــاء  من  ال�سباب  تطلعات 

عيادته مق�سدا للحراك ال�سيا�سي والفكر الي�ساري 

والقومي.

للعلوم  الأردنــيــة  اجلمعية  ع�سوة  وا�ستذكرت 

والــثــقــافــة �ــســمــاح املــ�ــســنــات، حــ�ــســور الــفــقــيــد يف 

وما  تنظمها اجلمعية  التي  والندوات  املحا�سرات 

فهو  ثــريــة،  عميقة  ونقا�سات  اأفــكــار  مــن  يطرحه 

مــن رجــــالت الـــدولـــة املــثــقــفــني واملــحــبــني الــذيــن 

خ�سرناهم.

ــــيــــة للعلوم  وحتـــــدث رئــيــ�ــس اجلــمــعــيــة الأردن

عالقته  عن  احلبا�سنة  �سمري  املهند�س  والثقافة 

باملرحوم التي تعود اإىل ثمانينيات القرن املا�سي، 

بقوله “كان املرحوم جريئا يف عمله الربملاين اإىل 

حٍد كبري، واأدى دوراً قويا يف جمل�س الأعيان، وكان 

ميار�س النقد الإيجابي.

اجلمعية  تــاأ�ــســيــ�ــس  يف  م�ساهمته  اإىل  واأ�ـــســـار 

وح�سوره الن�سط فيها، وا�سفا اإياه باأنه من النا�س 

ويف خدمة النا�س ومل ي�سع يف يوم لأجل نف�سه واأنه 

الكرمي الذي يحظى مبئة �سفة.

ابــن الفقيد  اأ�ــســرة الفقيد،  وحتــدث نيابة عن 

الــذي عرب عن الفقد  ال�سخانبة  املحامي مك�سيم 

الــكــبــري الــــذي تــ�ــســعــره الــعــائــلــة واملــقــربــون بــوفــاة 

الــفــقــيــد الـــــذي كــــان يــجــتــمــع حـــولـــه الـــنـــا�ـــس ول 

ين�سرفون، وا�سفا والده بقوة ال�سخ�سية واحلنون 

ال�سمري  ونــقــي  واملت�سامح  الل�سان  وعــف  والــلــني 

و�سايف ال�سريرة الذي ي�سارك يف احلوار مب�سوؤولية 

ووعي، وامل�ستمع لكل الآراء والذي يلملم اخليارات 

ثم يعر�س موقفه بكل عمق و�سراحة.

املجيد  عبد  ال�ساعر  األــقــى  احلــفــل،  نهاية  ويف 

ــيــدة متـــجـــد مبـــنـــاقـــب الــفــقــيــد  الــ�ــســخــانــبــة قــ�ــس

وحما�سنه.

الكرك: ورشة متخصصة بمجال االعالم البيئي والسياحي
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عـــقـــدت، اأمـــ�ـــس الــ�ــســبــت، يف مــقــر احتـــاد 

الكرك، وبتنظيم من  اجلمعيات اخلريية يف 

جمعية البيئة الردنيـة، بالتعاون مع جمعية 

ن�سمة �سوق ال�سياحيــة، ومركز تدريب وكالة 

تدريبية متخ�س�سة  ور�سة  الخبارية،  اجناز 

لعدد  وال�سياحي  البيئي  العـــالم  جمــال  يف 

من ال�سحفيني والعالميني واملهتمني.

وقــــــــال رئــــيــــ�ــــس الـــهـــيـــئـــة ال�ـــســـتـــ�ـــســـاريـــة 

الردنية، رئي�س  البيئة  والتوجيهية جلمعية 

الدكتور  اخلريية  للجمعيات  العام  الحتــاد 

عـــاطـــف عــ�ــســيــبــات، الــــــذي رعـــــى فــعــالــيــات 

املهمة  العنا�سر  من  تعد  البيئة  اإن  الور�سة، 

لالإن�سان ويجب احلفاظ عليها، م�سددا على 

دور التوعية البيئية من خالل الرتكيز على 

البيئي. العالم 

البيئة  عــلــى  احلــفــاظ  اأهــمــيــة  اإىل  واأ�ــســار 

البيئية  الق�سايا  واإبراز  ال�سياحي  والرتويج 

كــالــتــغــري املــنــاخــي والــتــنــوع احلــيــوي واملــيــاه 

تكاتف  اأهمية  على  م�سددا  والرتبة،  والهواء 

اجلــهــود للحد مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

الــبــيــئــة بــاعــتــبــارهــا اأ�ــســبــحــت مـــن اأولـــويـــات 

العتبار  بعني  توؤخذ  التي  العاملية  الق�سايا 

عاتق  على  تقع  البيئة  حماية  م�سوؤولية  لأن 

اجلميع.

وبني ع�سيبات ان اتفاقية اقامة الن�سطة 

وجمعية  الحتــاد  مابني  امل�سرتكة  والربامج 

من  الــواقــع  ار�ـــس  على  تطبيقها  مت  البيئة 

اجــــل تــنــمــيــة الــعــمــل الــتــطــوعــي والــرتكــيــز 

من  عــدد  خــالل  مــن  البيئية  الق�سايا  على 

املحافظات  التي نفذت يف عدد من  الن�سطة 

الت�ساركية. لغة  لتعزيز 

الدكتور  الكرك  احتاد  رئي�س  قال  بــدوره، 

لتنظيم  ي�سعى  الحتـــاد  ان  الــطــراونــة  عــودة 

خمــتــلــف الــفــعــالــيــات الـــتـــي تــ�ــســهــم بــتــنــمــيــة 

م�سيدا  املجالت،  جميع  يف  وتطويره  العمل 

عملت  التي  الأردنــيــة  البيئة  جمعية  بجهود 

الإعالمية  التدريبية  الفعالية  تنفيذ  على 

والهتمام  الــكــرك  حمافظة  يف  املتخ�س�سة 

ــــات بــيــئــيــة تــ�ــســهــم  بــالــبــيــئــة وتــنــظــيــم ور�ــــس

والتثقيف. بالتوعية 

الأردنــيــة  البيئة  جمعية  رئــيــ�ــس  واأو�ــســح 

حتر�س  اجلمعية  ان  فريحات  علي  الزميل 

لتفعيل  املحافظات  يف  الــفــروع  ا�ــســراك  على 

دورهـــــا لــتــكــون مــ�ــســانــدة لــلــجــمــعــيــة الم يف 

البيئة وحمايتها  تعزيز ر�سالة احلفاظ على 

انه  اىل  لفــتــا  امل�ستدامة،  التنمية  وحتقيق 

والن�سطة  الربامج  من  املزيد  تنظيم  �سيتم 

يف الكرك.

ــــــاد فــــريــــحــــات بــــجــــهــــود الـــــزمـــــالء  وا�ــــــس

والـــزمـــيـــالت الــ�ــســحــفــيــني والعـــالمـــيـــني يف 

الـــكـــرك عــلــى مـــا يــقــومــون بـــه مـــن واجــبــات 

املحافظة، مو�سحا  مهنية و�سحفية خلدمة 

دليل  الور�سة  هــذه  لفعاليات  ح�سورهم  اأن 

عــلــى مـــدى حتــمــلــهــم املــ�ــســوؤولــيــة لــالرتــقــاء 

بـــالـــعـــمـــل الـــ�ـــســـحـــفـــي والعــــــالمــــــي لبــــــراز 

املــنــجــزات وتــفــعــيــل دور العـــــالم والعــــالم 

وال�سياحية. البيئية  الق�سايا  املتخ�س�س يف 

فــــرع جمعية  اأ�ـــســـار رئــيــ�ــس  مـــن جــانــبــه، 

اجلعافرة  عـــودة  الــدكــتــور  الــكــرك  يف  البيئة 

التدريبية يف  الور�سة  تنفيذ هذه  اأهمية  اىل 

والتدوير  وال�سياحي  البيئي  العالم  جمال 

نقل  يف  للم�ساهمة  وال�سحفيات  لل�سحفيني 

مبينا  املــجــالت،  هــذه  يف  واملعلومات  املعرفة 

ان اجلمعية تفتح ابوابها للم�ساركة يف جميع 

بالفعاليات  واملــ�ــســاركــة  والــربامــج  الأن�سطة 

وق�سايا  مو�سوعات  وطرح  املتنوعة  البيئية 

حمافظة  يف  البيئية  بامل�ساكل  تتعلق  بيئية 

الكرك.

الــبــيــئــة يف حمافظة  قـــال مــديــر  بـــــدوره، 

املديرية  اإن  املعايطة  را�سد  الدكتور  الكرك 

تــ�ــســعــى مـــن خــــالل ر�ــســالــتــهــا الــبــيــئــيــة اإىل 

الـــرتكـــيـــز عــلــى عــــدد مـــن الــقــ�ــســايــا، مــنــهــا 

العــــــتــــــداءات عـــلـــى الأبــــنــــيــــة، والـــنـــظـــافـــة، 

والفو�سفات،  ال�سمنت  وم�سانع  وال�سركات 

القطاع  تهدد  ان  ومو�سوعات متعددة ميكن 

الإعــالم  دور  اىل  لفتا  املحافظة،  يف  البيئي 

بــالــرتكــيــز عــلــى جــمــيــع الــقــ�ــســايــا املــتــعــلــقــة 

اخلــطــورة  ذات  الق�سايا  ول�ــســيــمــا  بالبيئة، 

النا�س. واملت�سلة بواقع 

ـــارك فــيــهــا  وا�ــســتــمــلــت الـــور�ـــســـة الـــتـــي �ـــس

يف  ال�سحفيني  نقابة  فــرع  رئي�س  وح�سرها 

من  عــدد  و  العمرو،  عامر  الدكتور  اجلنوب 

وروؤ�ساء  الكرك  يف  وال�سحفيات  ال�سحفيني 

املحافظات  يف  البيئة  جمعية  فروع  واأع�ساء 

ــــرات قـــدمـــهـــا مــــديــــر مـــركـــز  عـــلـــى حمــــا�ــــس

الرباعي  زيـــاد  الـــراأي  �سحيفة  يف  الــتــدريــب 

ال�سحفية والتحقيق  الفنون  عن العالم يف 

ـــتـــقـــ�ـــســـائـــي والــــتــــقــــريــــر والـــقـــ�ـــســـ�ـــس  ال�ـــس

وا�ستخدام جميع  امل�سادر  واهمية  ال�سحفية 

بيئية  ق�سايا  ومعاجلة  خلدمة  الفنون  هذه 

املــواطــنــون وحتــ�ــســني م�ستوى  مــنــهــا  يــعــاين 

احلياة.

كـــمـــا قــــــدم الــــدكــــتــــور عـــــــودة اجلـــعـــافـــرة 

حمـــا�ـــســـرة عـــن العــــــالم الــبــيــئــي، ورئــيــ�ــس 

اجلـــمـــعـــيـــة عــــلــــي فــــريــــحــــات عـــــن العــــــالم 

قدمها  الــتــدويــر  عــن  وحمــا�ــســرة  ال�سياحي، 

ن�سايرة،  مــعــن  للجمعية  التنفيذي  املــديــر 

الكي�س”  “غري  حملة  اإطـــالق  اىل  اإ�ــســافــة 

التي تنفذها جمعية البيئة الردنية.

و�ـــســـلـــم عــ�ــســيــبــات الـــ�ـــســـهـــادات والــــــدروع 

لــلــمــ�ــســاركــني يف نـــهـــايـــة الـــور�ـــســـة تــقــديــرا 

البيئة. جلهودهم بخدمة ق�سايا 
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يحكى اأن جمموعة من االذكياء ذهبوا اىل احد املطاعم لتناول وجبة الغداء..

الطاولة  على  املوجودة  امللح  زجاجة  ان  احدهم  اكت�شف  الطعام..  انتظارهم  واثناء 

فيها فلفل.. وزجاجة الفلفل فيها ملح..

ادوات  ي�شتخدموا  ان  دون  طبيعته..  اىل  الو�شع  الع��ادة  طريقة  يجدوا  ان  فقرروا 

غري تلك املوجودة على الطاولة.. ودون خ�شارة الي �شيء من حمتوى الزجاجتني..

هنا اخذ كل واحد منهم يع�شر دماغة ليخرج اف�شل وا�شرع وادق طريقة..

وبعد فرتة من الوقت.. اتفقوا على ان اف�شل طريقة �شتكون با�شتخدام �شحن فارغ 

وملعقة.. ومنديل 

العبقري الذي  التي وجدوها.. واحلل  بامل�شكلة  النادلة البلغها  نادوا على  بعد ذلك 

اوجدوه..

ناأ�شف  وقالت  النادلة  وقفت  العبقري..  احلل  كيفية  عن  حديثهم  يكملوا  ان  وقبل 

وبدلت  الزجاجتني..  تناولت  عفوية  وبكل  يتكرر..  ال  ان  ونعدكم  اخل��ط��اأ..  ه��ذا  على 

اغطيتهما التي كان مكتوب على احداهما ملح.. واالخرى فلفل..

بعد هذا امل�شهد.. �شاد ال�شمت على الطاولة..

�ُشقت عليكم هذه الق�شة.. لي�س لظني انها جديدة عليكم وابهركم بها.. وامنا لكي 

نعلم ان هناك الكثري من االمور التي ُنَعقُدها بطرق تفكرينا العميق.. والذي نظن انه 

يتوجب علينا ان نغو�س يف نظريات وفر�شيات معقدة للتعامل معها..

بينما هي باال�شل ال حتتاج اإال للب�شاطة والي�شر يف التفكري..

التخطيط  اىل  حت��ت��اج  االم���ور  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  ب��ان  يقني  وكلنا  علينا  يخفى  ال 

من  الكثري  الكثري  هناك  باملقابل  ولكن  جدا..  والعميق  العميق  والتمحي�س  والتفكري 

االحداث واال�شت�شارات التي ت�شتنزف غالبية طاقاتنا الإيجاد خمارج وحلول لها.. وهي 

يف اال�شا�س ال حتتاج اال للرتكيز لبع�س الوقت يف �شببها والنتيجة التي نريدها.. ومن 

ثم �شنجد ان هناك حلوال ب�شيطة تو�شلنا اىل مبتغانا والنتيجة التي نريد..

ال�شحيح..  ن�شابها  يف  م�شاألة  او  م�شكلة  كل  ي�شع  ان  كلماتي  يقراأ  من  على  امتنى 

اإال  وان ال يكلف نف�شه العناء يف ايجاد احللول او الو�شول اىل النتائج التي يريدها.. 

بالقدر الذي حتتاجه تلك امل�شاألة..

ال  ان  فعليكم  امل�شورة..  او  اخلدمة  طالبي  على  املُلقى  دور  نن�شى  ال  ان  ارج��و  وهنا 

او  اث��ب��ات  اج��ل  م��ن  كبريا  جهدا  يبذلون  جتعلهم  موا�شع  يف  ت�شت�شريون  م��ن  ت�شعوا 

اقناعكم بحلوٍل �شهلٍة او فكرٍة ب�شيطٍة..

ولنعلم جيدا انه يف غالب االأحيان يكون التعقيد والعمق وتعدد خطوات وطول مدة 

التنفيذ حلل امل�شاألة موؤ�شر �شلبي وغري �شليم..

محمود الدباس

ال ُتَعِقدوها إن كانت 
بسيطة.. فلكل مقام مقال..

الأحد  18 / 9 / 2022 

مذكرة تفاهم بين جمعية حماية االسرة والطفولة وجمعية علياء االمل

االنباط – سايل الصبيحات

قد يوفر  ال�شرطان مبكراً  اكت�شاف مر�س     

امل��راح��ل  ال��ع��اج يف  ي��ك��ون  اذ  اك���ر  �شفاء  فر�شة 

املبكرة فعااًل واقل تكلفة ، بح�شب مديرة موؤ�ش�شة 

احل�شني لل�شرطان ن�شرين قطام�س.

االأ�شابة  ح��االت  ن�شبة  ان  وتقول قطام�س     

املكت�شفة مبكراً يف االأردن ارتفعت نتيجة اجلهود 

اإىل  اذ و�شلت 65% م�شرية  املركز  التي يقوم بها 

ان ن�شبة ال�شفاء من املر�س تبلغ 95% اذ اكت�شفت 

اال�شابة يف مراحلها االوىل.

   وت��زي��د  ان مركز احل�شني لل�شرطان يوفر 

وحدات ك�شف مبكرة للعديد من الفحو�شات من 

الك�شف  مثل   ، والن�شاء  للرجال  ال�شرطان  اأن���واع 

 ، املبكر ل�شرطان ال��ث��دي وال��ق��ول��ون وغ��ري ذل��ك 

ط��رائ��ق  ع��ن  �شاملة  وم��ع��ل��وم��ات  ن�شائح  وي��ق��دم 

الوقاية من ال�شرطان، م�شددة على الفح�س ولو 

مرة واحدة �شنوياً ،لو كان االإن�شان ب�شحة جيدة.

وت����ب����ني م����دي����رة ق�������ش���م اخل����دم����ة وحت�����ش��ني 

اجلودة يف برنامج �شرطان الثدي يف املركز  روال 

ل��دي��ه وح��دت��ني متنقلتني  امل��رك��ز  ان  ابوطعيمة  

للك�شف املبكر ل�شرطان الثدي واحدة يف حمافظة 

اربد ومقرها م�شت�شفى االأمرية رحمة واالأخرى 

يف حمافظة الزرقاء يف مركز �شحي وادي احلجر 

،حيث تقوم الوحداتان بتقدمي خدمة الت�شوير 

اللواتي  لل�شيدات  /املاموجرام  للثدي  ال�شعاعي 

لي�س لديهن اأعرا�س واأعمارهن اأربعني �شنة فما 

فوق. 

وتقول انه تتم درا�شة نقل الوحدة اإىل مكان 

م��ع��ني ب���ن���اءاً ع��ل��ى م���دى ت��وف��ر اخل��دم��ة يف تلك 

هي  امل�شتهدفة  الفئة  ان  اىل  م�شرية   ، املنطقة 

االأقل حظاً.

وتزيد ابوطعيمة انه مت ت�شغيل الوحدة االأوىل 

يف حمافظة املفرق عام  2012 فيما االأخ��رى عام 

2014 يف حمافظة الكرك ، و على مدى االأع��وام 

ال�شابقة خدمت الوحدات املتنقلة يف حمافظات: 

ال��زرق��اء، ومن  مادبا و عمان و ارب��د و البلقاء و 

خال هذه الوحدات مت ا�شتهداف 24637 �شيدة 

ق���ام���وا ب��ال��ف��ح�����س امل��ب��ك��ر ل�����ش��رط��ان ال���ث���دي ومت 

الك�شف عن 248 �شيدة م�شابة تراوحت اعمارهن 

ال��ل��وات��ي مت تثقيفهن يف   م��ن  ع��ام��اً  ب��ني 50-40 

الزيارات املنزلية اأو املحا�شرات ثم حتويلهن اإىل 

الوحدة يف حال جتاوز عمرهن 40 عاماً.

ل�شرطان  االأردين  ال��رن��ام��ج  م��دي��رة  وت��ق��ول 

امل��رك��ز  ان  ال��ع��ج��ل��وين  ال���دك���ت���ورة رمي  ال���ث���دي 

وتوزيعها  اجلغرافية  املناطق  تق�شيم  على  يعمل 

تنفيذ  ع��ن  امل�����ش��وؤوالت  ال�شحّيات  املثّقفات  على 

ال��زي��ارات املنزلية  حيث ت�شرح كل واح��دة اأهمية 

�شرطان  ع��ن  امل��ب��ك��ر  للك�شف  الفح�س  وط��رائ��ق 

ال�شريري  و  ال�شهري  ال��ذات��ي  )الفح�س  ال��ث��دي 

ال�شنوي ابتداء من �شن 25 عاماً، و فح�س االأ�شعة 

املاموجرام ال�شنوي ابتداء من �شن 40 عاماً).

  وت�����ش��اع��د امل��ث��ق��ف��ة ال�����ش��ي��دات ع��ل��ى حت��دي��د 

الفئة  بح�شب  اتباعها  يجب  ال��ت��ي  الفحو�شات 

املثّقفة  تزويد  ويتم  منهن  واح��دة  لكل  العمرّية 

يف  لتوظيفها  تو�شيحّية  و�شائل  بعدة  ال�شحّية 

عملّية ال�شرح والتدريب من �شمنها منوذج للثدي 

القيام  ال�شيدة  م��ن  والطلب  اإر���ش��ادّي��ة  وكتّيبات 

بالفح�س الذاتي بنف�شها با�شتخدام منوذج الّثدي 

للتاأّكد من و�شول املعلومات ب�شكل �شحيح.

  وت��ذك��ر ال��دك��ت��ورة العجلوين ان ك��ل مثقفة 

املناطق  يف  املخت�شة  باجلهات  جتتمع   �شحية  

امل�شتهدفة وتتوا�شل مع قادة املجتمع واملوؤثرين 

ه���ن���اك ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���امل�������ش���روع مل�����ش��اع��دت��ه��م على 

م�شروع  م��ن  امل�شتفيدة  املعنية  الفئة  ا�شتهداف 

ال���زي���ارات امل��ن��زل��ي��ة ث��م اأخ����ذ امل��واف��ق��ات االأم��ن��ي��ة 

ال���ازم���ة وت���ق���وم امل��ث��ق��ف��ة ال�����ش��ح��ي��ة ب��االت�����ش��ال 

باملنزل لتحديد موعد منا�شب للزيارة  بناءاً على 

ال�شيدات  بح�شور  ال��زي��ارة  وتنفذ  ال�شيدة،  رغبة 

املعلومات  ���ش��رح  يتم  امل��ن��زل حيث  امل���وج���ودات يف 

ال��ازم��ة  لل�شيدة ح�شب فئتها  امل�شورة  واإع��ط��اء 

العمرية و�شلوكاتها ال�شحية.

  وتو�شح انه يف اجلل�شة حتاول املثقفة ال�شحية 

ال�شيدات  متنع  ال��ت��ي  املعيقات  وت��زي��ل  تفهم  اأن 

التي  كالعوائق  ال��دوري��ة  الفحو�شات  اإج���راء  من 

واخل��وف  النتائج  م��ن  ك��اخل��وف  باملجتمع  تتعلق 

م���ن ال��ف��ح�����س ن��ف�����ش��ه واخل�����وف م���ن ال�����ش��ائ��ع��ات 

واملعتقدات اخلاطئة وهناك عوائق تتعلق بقطاع 

النظام ال�شحي نف�شه كتقدمي اخلدمة ووجودها 

وجمانيتها وغريها ،وحتويل ال�شيدات املوؤهات 

لعمل ���ش��ورة االأ���ش��ع��ة )امل��ام��وج��رام( يف ال��وح��دة 

املتنقلة التابعة ملركز احل�شني لل�شرطان ،  ومعدل 

ا�شتجابة ال�شيدات للزيارات املنزلية و املحا�شرات 

�شيدات   10 ك��ل  م��ن   7 ت�شتجيب  ح��ي��ث  ه��و %70 

اإىل التثقيف و تتجه اإىل الوحدة املتنقلة لتلقي 

اخلدمة.

 وي���ق���وم م��رك��ز احل�����ش��ني ل��ل�����ش��رط��ان بحملة 

يومياً  ولديه  الثدي  ل�شرطان   10 ب�شهر  �شنوية 

اأن�شطة وحما�شرات واأيام جمانية جمتمعية عن 

واالإع��ام��ي��ني  امل���دين  املجتمع  موؤ�ش�شات  طريق 

وال��ق��ادة الدينني ول��ه �شراكة مع وزارة االأوق��اف 

لبيان اأهمية الفح�س املبكر عن ال�شرطان وحث 

ال�شيدات على ذلك، اإ�شافة اىل العمل  للتعاون مع 

مركز حتديث املناهج يف وزارة الرتبية ليتم اإدراج 

التوعية ب�شرطان الثدي بطرائق تربوية واي�شال 

املعلومة بح�شب العمر والفئة.

املركز  ان  العجلوين  االأي����ام تبني     ويف ه��ذه 

ت��زداد  العاج  وكلف  كبرية  مادية  اأع��ب��اءاً  يواجه 

كما ان هناك حلواًل  ارت��ف��اع احل���االت �شنوياً  م��ع 

م��ق��رتح��ة الأه��م��ي��ة وج���ود ن��ه��ج ت�����ش��ارك��ي تكافلي 

ميول عاج ال�شرطان كما ان االإ�شتثمار بالك�شف 

فالتدخل  العاجية  ال��ف��ات��ورة  م��ن  ي��وف��ر  املبكر 

ي��ت��ج��اوز عملية  ل��اإ���ش��اب��ة ال  امل��راح��ل االأوىل  يف 

جراحية واحتمال �شعيف للكيماوي.

ا�شرتاكات  لل�شرطان  احل�شني  مركز  ول��دى   

االوىل من 59-0  الفئة  العمرية  الفئات  بح�شب 

،لتغطية  وما فوق  الثانية 60 عاما  والفئة  عاما 

�شهريا  دينار   40 اال�شرتاك  اردين  دينار   20،000

الثانية،  للفئة  �شهريا  دينار   للفئة االوىل و200 

لتغطية 30،000 دينار اردين الفئة االوىل 60 دينار 

�شهريا والفئة الثانية 300 دينار �شهريا ، لتغطرية 

40،000 دينار اردين الفئة االوىل 80 دينار �شهريا 

لتغطية  ام��ا   ، �شهريا  دي��ن��ار   400 الثانية  الفئة 

50،000 دينار اردين الفئة االوىل 100 دينار �شهريا 

والفئة الثانية 600 دينار �شهريا.

االنباط-  فرح موىس

وقعت ام�س ال�شبت توقيع مذكرة تفاهم 

يف  وال��ط��ف��ول��ة  اال���ش��رة  حماية  جمعية  ب��ني 

لتنفيذ م�شاريع  االمل  علياء  اربد وجمعية 

التعليم  جم����االت  يف  م�شتقبلية  وب���رام���ج 

الجل التنمية ومتكني املراة وحماية حقوق 

م��ن جم��االت  وغ��ريه��ا  والطفولة  االن�����ش��ان 

امل�شرتك العمل 

رئي�شها  اجلمعية  ع��ن  االت��ف��اق��ي��ة  ووق���ع 

االمل   الكفريي وعن جمعية علياء   كاظم 

النائب  بح�شور  م�شامح  ابو  ختام  رئي�شتها 

فايزة  رئي�س االحتاد  ونائب  ال�شوحة  را�شد 

الزعبي وعدد من اأع�شاء ادارة اجلمعيات.

االأمية  ن�شبة  ان  اإىل  م�شامح   اب��و  قالت 

مقارنة  باملئة  3ر7  نحو  بلغت  االإن��اث  ل��دى 

اإذ تطال  مع الذكور والبالغة نحو 3 باملئة، 

ن��ح��و رب���ع م��ل��ي��ون م��ن امل��واط��ن��ني، بح�شب 

دائرة االح�شاءات العامة للعام 2019 .

   وبني ال�شوحة اإن هذه االتفاقية ت�شكل 

انطاقة جديدة للعمل يف قطاع اجلمعيات 

اخل��ريي��ة م��ن خ��ال اإق��ام��ة ائ��ت��اف��ات بني 

والهدف  الر�شالة  يف  املت�شابهة  اجلمعيات 

بهدف  امل��ت��ق��ارب��ة  املجتمعية  البيئة  �شمن 

تعزيز اجلهود الرامية نحو حمو االأمية.

الت�شبيك  اأن  ال��ك��ف��ريي  اأك����د  ب������دوره،    

واالئ�����ت�����اف ب����ني ج��م��ع��ي��ة ع���ل���ي���اء االم����ل 

جاءت  لدعم  فئة االميني والإطاق �شبكة 

املتغريات  ت��واك��ب  فعالة  وب��رام��ج  م�شاريع 

امل�شتهدفة   للفئات  وو�شلوها  وامل�شتجدات 

ال��ت��ي حت��ت��اج ل��ل��دع��م وال���رع���اي���ة اك���ر من 

غريها.

حملة لمكافحة النمل األبيض في معان
  االنباط – معان 

قال رئي�س بلدية معان الكرى الدكتور 

مع  وبالتعاون  البلدية  اإن  �شاح  يا�شني 

حملة  بتنفيذ  ب��داأت  معان  زراع��ة  مديرية 

“النمل  انت�شار  مكافحة  اأج��ل  م��ن  بيئية 

االأبي�س” يف عدد من اأحياء معان.

ال�شبت،  اأم�س  �شاح  الدكتور  واأ�شاف 

اأن ال��ب��ل��دي��ة ت��ل��ق��ت م��اح��ظ��ات و���ش��ك��اوى 

من  عدد  يف  االأبي�س  النمل  بانت�شار  تفيد 

امل���ن���ازل وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة، واأن���ه���ا ب��ا���ش��رت 

اخلا�شة  باملبيدات  مكافحة  حملة  بتنفيذ 

اأنه مت  من خال كوادرها واآلياتها، مبينا 

التعامل مع 15 منزال و4 مدار�س يف اأحياء 

انت�شر  ق��د  االأبي�س  النمل  ك��ان  متفرقة؛ 

االأثاث اخل�شبي، حيث  فيها وت�شبب بتلف 

وفق  االآف��ة  ه��ذه  مبكافحة  البلدية  قامت 

الطرق احلديثة.

مع  وبالتعاون  البلدية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

احرتازيا  �شتقوم  معان؛  تربية  مديرية 

والتاأكد  املدر�شية يف معان  االأبنية  بتفقد 

من خلوها من هذه االآفة، وتنفيذ بع�س 

للتعامل  واالإر�شادية  الوقائية  االإجراءات 

معها حال وقوعها، و�شوال اإىل بيئة اآمنة 

الطلبة. الأبنائنا  و�شحية 

ودع�������ا رئ���ي�������س ال���ب���ل���دي���ة امل���واط���ن���ني 

واإب��اغ��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة  ال��ت��وا���ش��ل م���ع  اإىل 

امل��ت��ع��ل��ق��ة بتلك  ب��ال�����ش��ك��اوى وامل��اح��ظ��ات 

االآفة، لكي يتم التعامل معها ومكافحتها 

واحلد من انت�شارها، كما نوه اإىل �شرورة 

االإباغ عن اأية بوؤر بيئية ومكاره �شحية 

ملوثة.

قطامش: 95٪ نسبة الشفاء من السرطان اذا اكتشفت اإلصابة مبكرًا

»أيلة« توفر معدات السالمة 
األولية  لـ 120  قارب صيد في العقبة

االنباط – العقبة 

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة واح����ة اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر عن 

ت��وف��ري م��ع��دات ال�����ش��ام��ة االأول���ي���ة ل��� 120 

قارب �شيد يف مدينة العقبة، وذلك يف اإطار 

ب��رام��ج م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وح��ر���ش��اً 

ال�شامة  معايري  اأع��ل��ى  ت��وف��ري  على  منها 

تعر  التي  املهن  ودع��م  وال��زوار  لل�شيادين 

عن االإرث العقباوي.

املهند�س  لل�شركة  التنفيذي  املدير  وقال 

���ش��ه��ل دودي����ن، يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي، اأم�����س 

ال�����ش��ب��ت، اإن ه���ذه اخل��ط��وة م��ن ق��ب��ل اأي��ل��ة، 

من  العقبة  �شيادي  وحماية  لدعم  ج��اءت 

امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق���د ي��ت��ع��ر���ش��ون ل��ه��ا اأث��ن��اء 

ب��زي��ادة  وامل�شاهمة  ال�شيد  مهنة  مم��ار���ش��ة 

م�����ش��ت��وى اإن��ت��اج��ه��م م��ن االأ���ش��م��اك وزي����ادة 

دخولهم وحت�شني م�شتوى معي�شتهم ورفع 

م�شتوى االأمان لطواقم هذه القوارب.

واأكد دودين حر�س واهتمام اأيله بقطاع 

ال�شيد من خال ت�شليط ال�شوء على هذا 

القطاع واأهميته، الفتا اىل اأن مهنة ال�شيد 

املتوارثة  امل��ه��ن  م��ن  تعد  العقبة  مدينة  يف 

من االأج��داد اىل االآب��اء واالأحفاد وهي من 

اأه����م امل��ع��امل ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف امل��دي��ن��ة، وت��ع��د 

اأ�شا�شي لل�شيادين. م�شدر رزق 

�شيادي  جمعية  رئي�س  ثمن  جانبه،  من 

ب��در  ال����زراع����ي����ة،  ال��ت��ع��اون��ي��ة  االأردن  ث��غ��ر 

ي���ا����ش���ني، ال���دع���م امل���ق���دم م���ن ���ش��رك��ة اأي��ل��ة 

ل��ل��ت��ط��وي��ر ل��ل��ع��ام��ل��ني يف م��ه��ن��ة ال�����ش��ي��د، 

م����وؤك����دا ان اأي���ل���ة ت��ر���ش��خ دوره������ا امل���ح���وري 

التنمية  اإح��داث  يف  امل�شاهمة  يف  والرئي�شي 

وا�شتثمارياً  اق��ت�����ش��ادي��اً  العقبة  م��دي��ن��ة  يف 

لقطاع  بدعمها  وال��ي��وم  جمتمعياً،  وح��ت��ى 

العاملني  ال�شيادين فهي ت�شاعد يف حماية 

يف ه���ذه امل��ه��ن��ة م���ن خ���ال ت��وف��ري م��ع��دات 

املخاطر  من  �شتحد  التي  االأولية  ال�شامة 

ال���ت���ي ق���د ي��ت��ع��ر���ش��ون ل��ه��ا اأث���ن���اء ق��ي��ام��ه��م 

اليومية باأعمالهم 

حوارات المستقبل تطلق مبادرة لتغير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني
  االنباط – عامن 

امل�شتقبل،  حل��وارات  عمان  جماعة  اأعلنت 

اأم�س  مقرها  يف  عقدته  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 

ال�������ش���ب���ت، ع����ن م���ب���ادرت���ه���ا ل���ت���غ���ري ال��ث��ق��اف��ة 

املهني. التعليم  املجتمعية نحو 

وق������ال رئ���ي�������س ج���م���اع���ة ع���م���ان حل������وارات 

امل��وؤمت��ر  م�شتهل  يف  ح�����ش��ن،  ب���ال  امل�شتقبل 

عن  �شتعلن  ك��ان��ت  اجل��م��اع��ة  اإن  ال�����ش��ح��ف��ي، 

لكن  ك��ورون��ا  ب��دء جائحة  قبل  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

ليجري  االإع���ان  ذل��ك  دون  حالت  اجلائحة 

اإعانها بعد حتديثها اليوم.

اأن اجلماعة بهذه املبادرة توا�شل  واأ�شاف 

اإ�شاح  يف  للم�شاهمة  جهودها  نتائج  تقدمي 

عدد  خ��ال  م��ن  االردن،  يف  التعليم  م�شرية 

وهي  �شابقة،  اأوق��ات  يف  اأعلنتها  املبادرات  من 

الثقافة  “تغيري  مبادرتها  ع��ن  تعلن  ال��ي��وم 

املجتمع  يف  امل��ه��ن��ي  التعليم  ن��ح��و  املجتمعية 

ب���اإن  امل��ط��ل��ق  الإمي���ان���ه���ا  ت��رج��م��ة  االأردين”، 

اإ����ش���اح ال��ت��ع��ل��ي��م مم���ر اإج����ب����اري ل��ا���ش��اح 

ال�����ش��ام��ل ال����ذي ن��رف��ع ���ش��ع��اره م��ن��ذ ���ش��ن��وات 

ط���وي���ل���ة، ك��م��ا اأن���ه���ا ه����ذه ت�����ش��ب يف جم��رى 

اإ�شاح  االأردين من خال  االقت�شاد  اإ�شاح 

ه��ي��ك��ل ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف ه����ذا االق��ت�����ش��اد 

احلقيقية. الحتياجاته  مبرعاتها 

واأ�شار اإىل اأن واقع التعليم املهني والتقني 

يف امل��م��ل��ك��ة م��ن اأه���م ال�����ش��واه��د ع��ل��ى ان��ق��اب 

العقود  خ���ال  امل��ج��ت��م��ع  ن��ظ��رة  ب�شبب  املُ��ث��ل، 

االخ���رية جت��اه العمل ال��ي��دوي وك��ل م��ا ميت 

التعليم  على  االق��ب��ال  ف��رتاج��ع  ب�شلة،  اإل��ي��ه 

املهني والتقني، واتخمت بع�س فروع التعليم 

ب����اأع����داد ت��ف��وق ح��اج��ة ���ش��وق ال��ع��م��ل امل��ح��ل��ي 

واالإق��ل��ي��م��ي م��ا ع��ظ��م م��ن م�����ش��ك��ل��ة ال��ب��ط��ال��ة 

و”ن�شينا اأن نه�شة املجتمع ي�شنعها املهنيون 

والتقنيون.

واع����رب ع��ن اأم��ل��ه اأن ت��ذك��ر ه���ذه امل��ب��ادرة 

ال���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا اجل���م���اع���ة، ال���ن���ا����س ب��اأه��م��ي��ة 

مما  يلب�شوا  واأن  ي���زرع���وا،  مم��ا  “ياأكلوا  اأن 

ي�شنعوا”، م�شريا اإىل اأن هذا هو اال�شتقال 

احل��ق��ي��ق��ي ال�����ذي ت�����ش��ن��ع��ه اأي������دي امل��ه��ن��ي��ون 

امل��ح��رتف��ون امل���درب���ون يف م���دار����س وم��ع��اه��د 

االأمم  نه�شة  خ��ري��ج��وه��ا  �شنع  متخ�ش�شة 

يف  حتى  منتجاتها  على  نعي�س  التي  املتقدمة 

وغذائنا. لبا�شنا 

واأك�������د اأه���م���ي���ة امل�����واءم�����ة ب����ني خم���رج���ات 

وت�شجيع  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  وم��ت��ط��ل��ب��ات  التعليم 

ال�������ش���ب���اب ل���اإق���ب���ال ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ي، 

لاإ�شتفادة من فر�س كثرية يوفرها التعليم 

املهني.

وجاء يف املبادرة التي �شرحها لل�شحفيني، 

ال��دك��ت��ور  اجل��م��اع��ة  يف  التعليم  ف��ري��ق  ع�شو 

يعزفون  الطلبة  اأن  ال��زي��ود،  ���ش��اي��ل  حم��م��د 

ب�شبب  اأ�شرهم  من  بدعم  املهني  التعليم  عن 

دونية  نظرة  تنظر  �شائدة  جمتمعية  ثقافة 

املهني. للعمل 

املجتمعية  الثقافة  اأن  اإىل  ال��زي��ود  واأ���ش��ار 

لعزوف  م�شدراً  اأ�شحت  االأردن  يف  ال�شائدة 

ال�شباب عن التعليم والتدريب املهني.

وب���ني ان ال��ث��ق��اف��ة ت��ر���ش��خ��ت يف ال�����ش��ن��وات 

االأخ�������رية وت�����ش��ك��ل��ت م���ن ع����دة م�������ش���ادر م��ن 

اأب���رزه���ا: ب��ي��ئ��ة ال��ط��ال��ب ب��اع��ت��ب��اره��ا م�����ش��درا 

الآراء ومواقف ومعتقدات يتم�شك بها الكبار، 

ويبدونها حيال الق�شايا املختلفة، ت�شهم اإىل 

مع  وتنمو  الفرد،  ثقافة  تكوين  يف  كبري  حد 

منوه.

ودع����ا اإىل ت��غ��ي��ري ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة مل��واج��ه��ة 

الإع��ت��ب��ارات  ت��ف��اق��م��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ال��ة  م�شكلة 

غ��ري م��و���ش��وع��ي��ة ب��االإم��ك��ان جت��اوزه��ا بجهد 

وطني خمل�س.

عملية  اق��رتاح��ات  تقدم  امل��ب��ادرة  اأن  وب��ني 

حمددة موجهة للجهات ذات العاقة بعملية 

تغيري الثقافة املجتمعية ال�شائدة نحو العمل 

ثقافة وطنية  لبناء  املهني،  والتعليم  اليدوي 

املهني نظرة  والتدريب  للتعليم  بديلة، تنظر 

ت��ق��دي��ر واح�������رتام، وت�����ش��ع ح���ل���وال م��ن��ا���ش��ب��ة 

من  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  للم�شكات 

خ���ال اإع����داد ع��ام��ل��ة م��وؤه��ل��ة وم���درب���ة ومب��ا 

العدالة للجميع. يحقق 

على  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  اجل��م��اع��ة  واأ�����ش����ارت 

تغيري الثقافة املجتمعية نحو التعليم املهني، 

اأم��ن  ع��ل��ى  للحفاظ  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ق�شية  اأ���ش��ب��ح 

ال��وط��ن  اأم���ن  و���ش��م��ان  وا���ش��ت��ق��راره،  املجتمع 

وحت��ق��ي��ق ن��ه�����ش��ت��ه، م��ب��ي��ن��ة اأن ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة 

االأمن  يواجه  الذي  االأخطر  التحدي  ت�شكل 

م�شكلتي  تعظم  كونها  االأردين،  االإجتماعي 

اأخ��رى  اجتماعية  وم�شاكل  الفقر  البطالة 

يف غ���اي���ة اخل���ط���ورة م���ن اأب����رزه����ا امل���خ���درات 

واجلرمية والعنف والتفكك االأ�شري.

واأ�شافت اأن املبادرة قدمت عدة مقرتحات 

لاقبال  واأ�شرته،  الطالب  ت�شجيع  يف  ت�شهم 

اأدوارا  ر���ش��م��ت  ك��م��ا  امل���ه���ن���ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 

ووزارة  اأ�شا�شيا،  �شريكا  تعتر  التي  لاأ�شرة 

لتغيري  االإع��ام  وو�شائل  والتعليم،  الرتبية 

التعليم  ن��ح��و  ال�����ش��ائ��دة  املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة 

املهني.

واقرتحت املبادرة على وزارة الرتبية عدة 

الثقافة  ت�شهم من خالها يف تغري  اإجراءات 

توحيد  منها:  املهني  التعليم  نحو  املجتمعية 

التعليم  على  وامل�����ش��رف��ة  املنظمة  امل��رج��ع��ي��ات 

وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه 

واح���دة،  امل�����ش��وؤول��ي��ة جهة  ه��ذه  ت��ت��وىل  بحيث 

وت�������ش���يي���ق ال���ف���ج���وة ب����ني ب����رام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م 

التعليم  مكانة  الإع���اء  االأك��ادمي��ي  و  املهني 

واالإر���ش��اد  التوجيه  ب��دور  وااله��ت��م��ام  املهني، 

امل��ه��ن��ي، واإن�����ش��اء وح����دات ل��ذل��ك وت��زوي��ده��ا 

القاعدة  وت��ع��زي��ز  امل��وؤه��ل��ة،  الفنية  ب��ال��ك��وادر 

الثقافية امل�شرتكة بني برامج التعليم املهني 

اأ�شبوعية  ح�شة   12 اإىل  لت�شل  واالأك��ادمي��ي 

ق��ن��وات  وف��ت��ح  ال��ث��ان��وي��ة،  التعليم  م��رح��ل��ة  يف 

اأف��ق��ي��ة ب��ني ب��رام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م املهني  ات�����ش��ال 

باالنتقال  للطلبة  ت�شمح  بحيث  االأك��ادمي��ي 

من امل�شارات االأكادميية اإىل املهنية املختلفة.

امل����ب����ادرة يف م��ق��رتح��ات��ه��ا اإىل  ك��م��ا دع����ت 

اجلامعي  التعليم  يف  القبول  اأ�ش�س  مراجعة 

مب���ا ي�����ش��م��ن ت�����ش��ج��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة ل��اإل��ت��ح��اق 

الطلبة  ودع���م  ال��ت��ق��ن��ي،  و  امل��ه��ن��ي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

املهني  التعليم  برامج  امللتحقني  املتميزين 

الريادي  املهني  للعمل  اإعدادهم  ي�شمن  مبا 

اأ�ش�س  من  كل  يف  النظر  واإع��ادة  واالبتكاري، 

ال��ت��ف��ري��ع يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ث���ان���وي و ال��ت��ق��ومي 

بحيث  العايل  التعليم  يف  والقبول  املدر�شي، 

اأي  املهنية  ب��امل��دار���س  االإل��ت��ح��اق  م��ن  يتمكن 

طالب اأنهى درا�شة املرحلة االأ�شا�شية.

وت�����ش��م��ن��ت امل���ق���رتح���ات ك��ذك��ل��ك:اإن�����ش��اء 

مناطق  جميع  يف  م��رك��زي��ة  مهنية  م��دار���س 

التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  ك����وادر  واإع�����داد  امل��م��ل��ك��ة، 

ومتمكنة  متميزة  لتكون  املهني  وال��ت��دري��ب 

تخ�ش�شها  جم���ال  يف  امل�����ش��ت��ج��دات  اآخ���ر  م��ن 

وموؤهلة، وتطوير برامج ومناهج وموؤ�ش�شات 

املهني. التعليم 

العمل  وزارة  على  امل��ب��ادرة  اق��رتح��ت  كما 

معلومات  نظام  اإن�شاء  منها:  اإج���راءات  ع��دة 

وامل�شتقبلية  احلالية  احلاجات  ملعرفة  وطني 

من الكوادر املهنية وذلك بالتعاون مع غرف 

ال�����ش��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وم��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع 

احلقيقية  الفر�س  وتهيئة  واخل��ا���س،  العام 

ب�شوق  لالتحاق  املهني  التعليم  خلريجي 

العمل.

ك��م��ا اق���رتح���ت ت���وف���ري دع����م م����ايل يتيح 

على  مبنية  مهنية  مب�شاريع  البدء  للخريج 

االدارة،  يف  خراء  وبا�شراف  جدوى  درا�شات 

واإي����ج����اد ����ش���راك���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني م��وؤ���ش�����ش��ات 

بالتعليم  امل��ع��ن��ي��ة  واخل���ا����س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع 

التاأهيل  ف��ر���س  وت��وف��ري  امل��ه��ن��ي،  وال��ت��دري��ب 

املهنية  ال��ت��ل��م��ذة  ل��ط��ل��ب��ة  امل��ه��ن��ي  وال��ت��دري��ب 

يف امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت�����ش��غ��ي��ل، ت��ع��دي��ل 

ال��ت�����ش��ري��ع��ات مب���ا ي�����ش��م��ن ق�����ش��ر ال��ت�����ش��غ��ي��ل 

يف جم�����االت ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي ع��ل��ى 

والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  اخلريجني من 

املهني.

اأم������ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات االأخ������رى 

احل���ك���وم���ي م���ن���ه���ا واالأه�����ل�����ي ف������اإن امل����ب����ادرة 

اق����رتح����ت: اإ������ش�����راك ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف 

للطلبة  التطبيقي  العملي  التدريب  توفري 

املهني،  والتدريب  التعليم  امللتحقني برامج 

وعقد اتفاقيات �شراكة مع موؤ�ش�شات حملية 

ال��ك��وادر  م��ن  بحاجتها  لتزويدها  واإقليمية 

ن��ظ��ام معتمد  واإع������داد  وال��ت��م��وي��ل،  امل��ه��ن��ي��ة 

وت��وف��ري  امل��ه��ن��ي��ة،  وال���ك���وادر  امل��ه��ن  لتو�شيف 

للطلبة  جمزية  مالية  بحوافز  عمل  فر�س 

اث��ن��اء ف��رتة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي وب��ع��د التخرج 

واإلزام  واخلا�س،  العام  القطاع  موؤ�ش�شات  يف 

التعليم  خ��ري��ج  بتعيني  اخل��ا���ش��ة  املوؤ�ش�شات 

امل��ه��ن��ي واإح����ال����ه م��ب��ا���ش��رة م���ك���ان ال��ع��م��ال��ة 

الوافدة.

واأك�����دت امل���ب���ادرة اأه��م��ي��ة اأن ت��ق��وم االأ���ش��ر 

ب��ت��وج��ي��ه اأب��ن��ائ��ه��ا م��ه��ن��ي��ا، مب���ا ي�����ش��م��ن لهم 

بعمل  القيام  اأ�شا�شه  م�شرق  مهني  م�شتقبل 

وت�شجيعها  م��ن��ا���ش��ب��ا،  دخ���ا  ي��وف��ر  ���ش��ري��ف 

ل���دع���م ت���وج���ه���ات االأب����ن����اء االإي���ج���اب���ي���ة ن��ح��و 

املهني. والتخ�ش�س  والتدريب  التعليم 

ودع���ت و���ش��ائ��ل االإع�����ام اإىل اإن���ت���اج م��واد 

اإع���ام���ي���ة ت��ع��ل��ي م���ن ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي 

وت�����ش��ج��ع االإق���ب���ال ع��ل��ي��ه، وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء 

ع��ل��ى جت���ارب ري���ادي���ة واب��داع��ي��ة وااب��ت��ك��اري��ة 

للخريجي برامج التعليم املهني وموؤ�ش�شاته.
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االنباط – عامن 

قال وزير �القت�صاد �لرقمي و�لريادة، �أحمد 

�حلكومية  �لتح�صيالت  �أرق�����ام  �إن  �ل��ه��ن��ان��دة، 

�لنقدية، ال تعك�س حجم �حلركات �الإلكرتونية 

�لفعلية �لتي تتم بهذ� �خل�صو�س.

ل��ق��اء نظمته جمعية رج��ال  و�أو���ص��ح خ��الل 

�أثر  ملناق�صة  �ل�صبت،  �أم�س  �الأردن��ي��ن  �الأع��م��ال 

ممار�صة  �صهولة  على  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 

قيمته 6.5  م��ا  �أو  باملئة،  نحو 81  �أن  �الأع��م��ال؛ 

م��ل��ي��ار دي��ن��ار م��ن �أ���ص��ل 8 م��ل��ي��ار�ت دي��ن��ار من 

�ل��ت��ح�����ص��ي��الت �حل��ك��وم��ي��ة، ت��دف��ع ع���ر ق��ن��و�ت 

�لدفع �الإلكرتوين، �إال �أن �ملليار ون�صف �الأخرى 

مليون   27 نحو  ت�صكل  باملئة،   19 ن�صبته  م��ا  �أو 

حركة نقدية مبا�صرة، �أي �أن �أغلب �ملبالغ حت�صل 

�إلكرتونياً، ولكن �أغلب �حلركات تتم مبا�صرة.

�ل����وز�رة م�صوؤولة ع��ن متكن  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 

�لقطاعن  موؤ�ص�صات  من  �القت�صادي  �لتحول 

�لعام و�خلا�س، لتطوير �لتكنولوجيا مبا يخدم 

�أعمالهم، ويقدم خدماتهم بنحو �أف�صل و�أ�صرع.

ول���ف���ت يف رد ع��ل��ى �����ص����وؤ�ل وك���ال���ة �الأن���ب���اء 

�الأردنية)برت�(، �إىل �أن �لتحول �لرقمي �لكامل 

لن ينتهي، و�صيبقى م�صتمر�ً با�صتمر�ر �لتطور 

�لتكنولوجي، و�صيوفر على �حلكومة م�صاريف 

دخ��اًل  لها  ي��در  �أن  دون  وت�صغيلية  مالية  ر�أ����س 

�إ�صافياً.

وبن �أن �لبنية �لتحتية �مل�صرتكة للحكومة 

�آخ��ر خم�س �صنو�ت  �الإلكرتونية، وف��رت خ��الل 

تقريباً، ما بن 60-65 مليون دينار كم�صاريف 

ر�أ�س مالية وت�صغيلية.

وقال �إن “�الأردن ��صتغرق ع�صرين عاماً من 

حكومة  �إىل  للو�صول  �مل��رت�ك��م��ة،  �الإح��ب��اط��ات 

�إلكرتونية، كون �لرتكيز كان من�صباً على �أمتتة 

�خلدمات، من خالل حتويلها على م�صتوى كل 

عدم  �صرورة  م��وؤك��د�ً  �إلكتورنية”  �إىل  موؤ�ص�صة 

�لتاأخر يف �لو�صول �إىل حكومة رقمية مرت�بطة 

ومتكاملة، حتى لو تعددت �ملوؤ�ص�صات.

و�أ�صاف �إن �الإج��ر�ء�ت �ملعقدة، �صكلت حتدياً 

رئي�صياً �أما �لتحول �لرقمي، ويجب �لعمل على 

درج��ة  ب��اأق��ل  وت�صريعها،  وت�صهيلها  تب�صيطها 

تدخل ممكنة من �لعن�صر �لب�صري، ومبا يعزز 

مبد�أ �حلكومة �لو�حدة وال مركزية �خلدمة.

�أن تطبيق �صند، يحوي بعد تطويره،  و�أك��د 

جمموعة كبرية من �خلدمات �ملميزة للمن�صة 

�لو�حدة للخدمة، بهدف تفعيل �لهوية �لرقمية، 

و�لتوقيع �لرقمي، و�مل�صتند�ت �لرقمية.

و�أ�صاد �لهناندى مبنظومة �لدفع �الإلكتورين 

�الأردن��ي��ة، �لتي تتميز بها �ململكة على م�صتوى 

�ملنطقة �لعربية، باإد�رة �لبنك �ملركزي �الأردين.

ب��دوره، �أكد رئي�س �جلمعية حمدي �لطباع، 

حر�س �جلمعية على تعزيز دورها �القت�صادي 

�خل��ا���س،  للقطاع  �ملمثلة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ك��اإح��دى 

م��ن خ��الل �ل��ت��و����ص��ل م��ع �أ���ص��ح��اب �ل��ق��ر�ر من 

�مل�صوؤولن يف �لقطاع �لعام، وبحث �أبرز �ملو��صيع 

وتقريب  �الأردين،  �خل��ا���س  �لقطاع  تهم  �ل��ت��ي 

وجهات �لنظر �لهادفة لتعزيز فاعلية �ل�صر�كة 

بن �لقطاع �لعام و�خلا�س.

تكنولوجيا  ق��ط��اع  �أن  �ىل  �ل��ط��ب��اع  و�أ����ص���ار 

�ملعلومات يعد من �لقطاعات �لو�عدة و�مل�صاندة 

�الأخ��رى، الفتاً  �لقطاعات �القت�صادية  ملختلف 

�لنه�صة  حتقيق  يف  �الأ�صا�صي  �لقطاع  دور  �ىل 

و�لنمو �مل�صتد�م، خا�صة يف ظل �لتوجهات �لعاملية 

�لذكاء  تقنيات  وتبني  �ل��رق��م��ي،  �لتحول  نحو 

�لركيزة  �أ�صبحت  �لتي  �ملتطورة،  �ال�صطناعي 

الأي عملية تطور يف �لهياكل �القت�صادية.

وق���ال “�إن �ق��ت�����ص��ادي��ات �ل����دول �ل��ت��ي حترز 

�الأع��م��ال،  �صهولة ممار�صة  درج���ات متقدمة يف 

و��صع”  بنحو  �الإلكرتونية  �الأنظمة  ت�صتخدم 

م�صري�ً �إىل �صرورة �إتاحة �خلدمات �الإلكرتونية 

وتب�صط  �مل�صتثمرين،  تهم  كونها  وت��وف��ريه��ا، 

�الجر�ء�ت �ال�صتثمارية و�لتجارية.

و�أ�صاف �إن تعزيز �الأمن �ل�صير�ين، ي�صاهم 

يف توفري بيئة �آمنة وجاذبة لال�صتثمار ود�عمة 

�حلثيثة  ب��ذل �جلهود  ي�صتدعي  لالأعمال، مما 

بهدف �إعطاء �صورة م�صرقة للم�صتثمرين عن 

و�قع �أمن �لبيانات و�ملعلومات يف �الأردن، ليكون 

ل��الأع��م��ال يف  �آم��ن��ة ود�ع��م��ة  وج��ه��ة ��صتثمارية 

�لثقة يف  يعزز  �لرقمية، مبا  خمتلف �جلو�نب 

�لبيئة �ال�صتثمارية �الأردنية.

وناق�صو� عدد�ً من �ملحاور �لتي تهم جمتمع 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم������االت  يف  �الأردين  �الأع�����م�����ال 

�الق��ت�����ص��اد  وز�رة  دور  �أه��م��ه��ا  م���ن  �مل��ع��ل��وم��ات، 

�لرقمي و�ل��ري��ادة يف جم��ال رف��ع كفاءة وج��ودة 

نطاق  وتو�صيع  �اللكرتونية،  �خلدمات  تقدمي 

��صتخد�مها ومبا يخدم �أهد�ف �لتحول �لرقمي، 

�إىل ج���ان���ب �حل���دي���ث ح����ول م��ن��ظ��وم��ة �الأم����ن 

�ل�صير�ين ودوره يف حماية �أمن �ملعلومات، وبيان 

�أبرز �لتحديات �لتي يو�جهها �الأردن يف م�صرية 

�ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي وف���ق �أه�����د�ف �ال���ص��رت�جت��ي��ة 

�ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول �ل�����رق�����م�����ي)2025-2021(، 

باالإ�صافة �إىل مناق�صة �الآليات �لالزمة لتوجيه 

م�����ص��ودة ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل���ذك���اء �ال���ص��ط��ن��اع��ي 

)2023- 2027( �حلايل �لعمل عليها نحو جعل 

�الأردن يف �مل�صتقبل �لقريب مركز�ً �قليمياً للذكاء 

و  �ل�صناعية  �مل��ج��االت  يف  خا�صة  �ال�صطناعي 

�لطبية و�لدو�ئية.

  االنباط – عامن 

ح�����ص��ل��ت ���ص��رك��ة ����ص���ن���دوق �مل�������ر�أة ل��ل��ت��م��وي��ل 

�الأ���ص��غ��ر، ع��ل��ى ���ص��ه��ادة �الآي�����زو �ل��دول��ي��ة 9001 

�إد�رة  ب��ن��ظ��ام  �ملتعلقة   ،)9001:2015  ISO  (

�جل��ودة  �إد�رة  نظام  �جتياز  بعد  وذل��ك  �جل���ودة، 

�مل��وث��ق��ة �صمن  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  �ل�����ص��رك��ة  �مل��ط��ب��ق يف 

�ملو��صفة �ملعروفة و�ملتفق عليها دولًيا.

وج����اءت �ل�����ص��ه��ادة، ب��ع��د �ل��ع��م��ل ع��ل��ى توحيد 

و�مل��رت��ب��ط��ة  �ل���ع���الق���ة  �الإج���������ر�ء�ت ذ�ت  ج��م��ي��ع 

ب��خ��دم��ة م�����ص��ت��ف��ي��د�ت �ل�����ص��رك��ة وم�����ص��ت��ف��ي��دي��ه��ا، 

مبا  لتطويرها  �لعمليات  جميع  در����ص��ة  و�إع���ادة 

و�مل��م��ار���ص��ات  و�الأن��ظ��م��ة  �لتعليمات  م��ع  ينطبق 

�لتمويل �الأ�صغر. �لناظمة لقطاع  �لف�صلى 

و�كدت �لرئي�س �لتنفيذي لل�صركة ملى زو�تي، 

�ن هذه �جلائزة تاأتي ثمرة ل�صيا�صات �لتحديث 

خمتلف  ملو�كبة  �ل�صركة  تتبعها  �لتي  و�لتطور، 

و�لتكنولوجية  �ملالية  �ل�صاحة  على  �مل�صتجد�ت 

و�أن�صطتها  وبر�جمها  خدماتها  حت�صن  بهدف 

و�مل�صتفيدين. للم�صتفيد�ت  �ملقدمة 

�الإد�ري���ة  �ل�صركة  منهجية  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت 

كبرًي�  دوًر�  لها  ك��ان  �لب�صرية،  ك��و�دره��ا  وكفاءة 

يف �حل�����ص��ول ع��ل��ى ���ص��ه��ادة �الإع��ت��م��اد �ل��دول��ي��ة، 

ج��دي��ًد�  د�ف��ًع��ا  �صت�صكل  تعبريها  بح�صب  �ل��ت��ي 

على  �مل��ر�أة  متكن  نحو  قدًما  �مل�صي  يف  لل�صركة 

من  م��ا  و�الج��ت��م��اع��ي،  �الق��ت�����ص��ادي  �ل�صعيدين 

يف  ف��اع��اًل  عن�صًر�  لتكون  دوره��ا  ُي��ع��زز  �أن  �صاأنه 

و�صتى  �مل���ج���االت  مب��خ��ت��ل��ف  وم��ن��ت��ًج��ا  جمتمعها 

�لقطاعات.

و�أك������دت زو�ت������ي، �أن �حل�����ص��ول ع��ل��ى ���ص��ه��ادة 

مبا�صر  ب�صكل  حتًما  �صينعك�س  �لدولية  �الآي���زو 

تت�صمن  �لتي  �ملالية،  و�ملعامالت  على �خلدمات 

و�خلدمات  �لتمويالت،  من  متنوعة  جمموعة 

تدريبية  دور�ت  عقد  ت�صمل  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة،  غ��ري 

�مل�����ص��ارك��ة �ملجانية يف  ت��وع��وي��ة، وت��وف��ري  وور����س 

خم��ت��ل��ف �مل���ع���ار����س و�ل�����ب�����از�ر�ت �ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

وم�صتفيديها. للم�صتفيد�تها  �ل�صركة 

�أن �ل�صركة تعتر �صباقة بتوظيف  و�أو�صحت 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف م��ع��ظ��م ع��م��ل��ي��ات��ه��ا �ل��د�خ��ل��ي��ة 

و�خل��ارج��ي��ة و�أمت���ت���ة �ل��ع��دي��د م��ن م��ع��ام��الت��ه��ا، 

ك��و�دره��ا،  “تابلت” على  �أج��ه��زة  وزع��ت  �أن  بعد 

وف��ت��ح��ت حم���اف���ظ �إل���ك���رتون���ي���ة مل�����ص��ت��ف��ي��د�ت��ه��ا، 

و�أطلقت تطبيق “�صندوق �ملر�أة” على �لهو�تف 

�ل����ذك����ي����ة، وه�����و م����ا ي�����ص��ه��م يف ت���ع���زي���ز ج�����ودوة 

�إجر�ء  ت�صهيل  يتيح  حيُث  و�صفافيتها  �خلدمات 

جميع  عن  �ال�صتعالم  خدمة  ويوفر  �ملعامالت، 

خدمات �ل�صركة بكل �صهولة وُي�صر.

�ل���دول���ي���ة،  �ل�������ص���ه���ادة  �أن  زو�ت������ي  و�أ����ص���اف���ت 

�ل��ن��ج��اح��ات و�الجن������از�ت  ���ص��ل�����ص��ل��ة  �إىل  ت�����ص��اف 

�صجلتها  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��ه��اد�ت،  �جل���و�ئ���ز  وق��ائ��م��ة 

خ���الل م�����ص��رية ع��ط��ائ��ه��ا، �ل��ت��ي �م���ت���دت الأك���ر 

ك�صركة   ،1996 عام  تاأ�صي�صها  منُذ  قرن  ربع  من 

�أرباحاً على  خا�صة غري هادفة للربح، وال توزع 

�لبنك  ورق��اب��ة  �إ���ص��ر�ف  �الإط����الق، وتعمل حت��ت 

�مل��ر�أة  م�صلحة  عينيها  ن�صب  و�صعت  �مل��رك��زي، 

�ملُتوفرة. �ل�ُصبل  ومتكينها بكافة 

 االنباط- عامن 

 �أعلن �لبنك �ال�صالمي �الردين عن ��صد�ره 

�صركة  مع  وبالتعاون   ، بالتينيوم  فيز�  لبطاقة 

ف��ي��ز� ك����ارد �ل��ع��امل��ي��ة وذل����ك ت��ل��ب��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات 

�أ�صلوب  تنا�صب  فريدة  مز�يا  وتقدمي  متعامليه 

ومن���ط ح��ي��ات��ه��م و�ل��ت��ز�م��اً م��ن �ل��ب��ن��ك بتقدمي 

 ، م�صافة  جوهرية  قيمة  ذ�ت  م�صرفية  حلول 

مع  و�ملتو�فقة  �حلديثة  �لتقنيات  �أح��دث  ووفق 

�أحكام ومبادئ �ل�صريعة �الإ�صالمية.

وق����ال �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي / �مل���دي���ر �ل��ع��ام 

ح�صن  �ل���دك���ت���ور  �الردين  �ال����ص���الم���ي  ل��ل��ب��ن��ك 

���ص��ع��ي��د “ �ن �����ص���د�ر م�����ص��رف��ن��ا ل��ب��ط��اق��ة ف��ي��ز� 

ب��ط��اق��ات �لفيز�  ب��اق��ة  ي�����ص��اف �ىل  ب��الت��ي��ن��ي��وم  

ملتعاملينا  ت��ق��دي��ر  ،وه����و  ن��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  ك����ارد 

وتقدمي  �حتياجاتهم  وتلبية  لوالئهم  وتعزيز 

حلاملها  �لبطاقة  ت��وف��ره��ا  م��ت��ع��ددة  �م��ت��ي��از�ت 

ومت��ن��ح��ه ف��ر���س مم��ي��زة حم��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً عند 

�ل��ت�����ص��ّوق و�ل�����ص��ف��ر ، ب��االإ���ص��اف��ة �ىل �خل��دم��ات 

بعدد  �ل��ق��ي��ام  �إمكانية   : منها  و�ل��ت��ي   �ملختلفة 

25 �صالة  �مل��ج��ان��ي��ة �ىل   �ل���زي���ار�ت  م��ن  حم���دد 

م��ن ���ص��االت رج����ال �الأع���م���ال وك��ب��ار �ل�����زو�ر يف 

�لعامل  ح��ول  دول��ة  لع�صرين  �لدولية  �مل��ط��ار�ت 

�لبطاقة  بو��صطة  �مل�صرتيات  مع كفالة حلماية 

�إ�صافة  لل�صرقة  تعر�صها  �أو  فقد�نها  ح��ال  يف 

على  و�حل�صول  �مل�صرتيات  كفاالت  متديد  �ىل 

خ�����ص��وم��ات ف��وري��ة ع��ن��د �ل��ت��ج��ار �مل�����ص��ارك��ن يف 

�لفنادق  ح��ج��وز�ت  وعلى  ك���ارد،  �لفيز�  حمالت 

�ل�صحي  و�لتاأمن  �ل�صيار�ت  وتاأجري  و�ملطاعم 

و�لتمتع باخلدمات �ملختلفة �ملميزة يف �ملطار�ت 

ع��ل��ى  ، �ىل ج���ان���ب �حل�������ص���ول  �ل�����ص��ف��ر  �أث����ن����اء 

مبا�صر  بات�صال  �صاعة  م���د�ر24  على  �مل�صاعدة 

وجماين مع متخ�ص�صن �أثناء �ل�صفر )يف حال 

و�لقيام  �لطارئة(  �مل�صاعدة  �أو  �لبطاقة  فقد�ن 

بامل�صرتيات و�ل�صحب �لنقدي من خالل �جهزة 

�ل�����ص��ر�ف �الأيل ون��ق��اط �ل��ب��ي��ع �مل��ن��ت�����ص��رة ح��ول 

�لعامل«.

و�أك����د �ل��دك��ت��ور ح�����ص��ن ���ص��ع��ي��د ع��ل��ى ح��ر���س 

�لو�صائل  �ف�صل  تقدمي  ل�صمان  �لد�ئم  �لبنك 

�مل��ب��ت��ك��رة و�ل��ت��ي ت��ت��م��ا���ص��ى م��ع �أح����دى �ل��رك��ائ��ز 

�ال�صا�صية �ال�صرت�تيجية �لبنك يف �لتوجه نحو 

�مل�صرفية  و�لتو�صع باخلدمات  �لرقمي  �لتحول 

�لرقمية �حلديثة و�لتي تتما�صى مع �لتوجهات 

�مل��دف��وع��ات  لنظم  �الن��ت��ق��ال  ت�صريع  يف  �لعاملية 

�لنقد،   على  �العتماد  وتقليل  �ملتطورة  �لرقمية 

مع  �مل�صرفية  بطاقاته  تنويع  يف  �لبنك  وتو�صع 

��صافيه  و�متياز�ت  عرو�س  تقدمي  ��صتمر�رية 

�أن��و�ع��ه��ا  مبختلف  �لبنك  ب��ط��اق��ات  مل�صتخدمي 

�ل��ب��ن��ك ل��ال���ص��ت��ف��ادة منها  وت��وج��ي��ه م��ت��ع��ام��ل��ي 

قيمة  لهم  تقدم  �لتي  �ملميز�ت  على  و�حل�صول 

م�صافة يف �أ�صلوب �خلدمات �مل�صرفية �حلديثة 

، حيث يتمتع حاملو بطاقات  �لبنك �ال�صالمي 

و�ل��ر�ح��ة  ب���االأم���ان  �أن��و�ع��ه��ا  مبختلف  �الردين 

و�مل���وث���وق���ي���ة و�حل�������ص���ول ع��ل��ى م���ز�ي���ا وم��ن��اف��ع 

�حتياجات  تنا�صب  بطاقة  لكل  خمتلفة متوفرة 

خمتلف متعاملي �لبنك .

الهناندة: أرقام التحصيالت الحكومية من الدفع النقدي ال تعكس الحجم الفعلي للحركات اإللكترونية

البنك االسالمي االردني يصدر بطاقة فيزا بالتينيوم 

صندوق المرأة تحصل على اآليزو الدولية إلدارة الجودة

االحد   18 /9/ 2022 

األردّن عضوًا في مجلس إدارة 
تحالف االبتكار والتكنولوجيا 

والخدمات في العالم

  االنباط  - عامن 

�ل�����و�ردة  �ل���ط���رود �ل��ري��دي��ة  ز�د ع���دد 

�لعام  م��ن  �الول  �لن�صف  خ��الل  للمملكة 

�حلايل بن�صبة 42 باملئة، مقارنة مع نف�س 

�لفرتة من �لعام �ملا�صي.

نقابة  من  �إح�صائية،  معطيات  وح�صب 

بلغ  و�الأقم�صة،  و�الأح��ذي��ة  �الألب�صة  جت��ار 

عدد �لطرود �لريدية �لتي و�صلت �ململكة 

ع��ر م��ط��ار �مل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء �ل����دويل، خ��الل 

�ألف  �لعام �حلايل 598  �لن�صف �الأول من 

�أل��ف ط��رد خ��الل نف�س   422 ط��رد، مقابل 

�لفرتة من �لعام �ملا�صي 2021.

و�أ����ص���ار رئ��ي�����س �ل��ن��ق��اب��ة ���ص��ل��ط��ان ع��الن 

�ل��ري��دي��ة  �ل��ط��رود  ب��امل��ئ��ة م��ن   85 �أن  �إىل 

�ل�����و�ردة �إىل �مل��م��ل��ك��ة خ���الل �ل��ن�����ص��ف من 

و�أح��ذي��ة، ما  �ألب�صة  ك��ان��ت  �ل��ع��ام �حل���ايل، 

يوؤكد تاأثري ذلك على �مل�صتوردين و�لتجار 

بعموم  ب��ال��ق��ط��اع  �ل��ع��ام��ل��ن  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ن 

على  ت��غ��وال  ت����زد�د  “�إنها  ق��ائ��ال  �مل��م��ل��ك��ة، 

�لتقليدية«. جتارتنا 

�ن  ت���وؤك���د  �الرق�������ام  ه����ذه  �أن  و�أ�����ص����اف 

�اللب�صة  قطاع  جت��ارة  يف  �حلا�صل  �خللل 

و�الح���ذي���ة وم���ا ت��ع��ان��ي��ه م��ن��ذ ���ص��ن��و�ت من 

و�صغف  بالن�صاط  و�نكما�س  تر�جع  حالة 

م�صتويات  �ىل  �لطلب  و�نح�صار  �ال���ص��و�ق 

عالية، يعود يف �ال�صا�س �ىل تغول �لطرود 

�لتقليدية. �لتجارة  �لريدية على 

و�أو����ص���ح �ن �أرق����ام �ل���ط���رود �ل��ري��دي��ة 

�ل���������و�ردة ل��ل��م��م��ل��ك��ة ت����وؤك����د وج������ود ق����درة 

����ص���ر�ئ���ي���ة ع���ن���د �مل����و�ط����ن����ن ل��ك��ن��ه��ا غ��ري 

م�����ص��ت��غ��ل��ة مل�����ص��ل��ح��ة �الق���ت�������ص���اد �ل��وط��ن��ي 

خ���ارج  ت��ع��م��ل  ���ص��رك��ات  �الول  و�مل�����ص��ت��ف��ي��د 

�ل��رق��اب��ة على  �إىل ج��ان��ب غ��ي��اب  �ل���ب���الد، 

�ل��ب�����ص��ائ��ع �مل�����ص��ت��وردة ل�����ص��ال��ح م��و�ط��ن��ن، 

من  �لعاملية  �لتجارية  �لعالمات  وع��زوف 

�لكثري  كون  ب��االردن  و�ال�صتثمار  �لتو�صع 

م��ن �ل��ع��الم��ات �مل��ق��ل��دة مت��ر ع��ر �ل��ط��رود 

�لريدية دون رقابة.

بالر�صوم  �لعد�لة  حتقيق  �أهمية  و�أك��د 

�صو�ء  �جلميع  يدفعها  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��ر�ئ��ب 

ك��ان��ت �ل��ب�����ص��ائ��ع م�����ص��ت��وردة ع��ر �ل��ط��رود 

�إ�صافة  �ل��ت��ج��ار،  م��ن خ��الل  �أو  �ل��ري��دي��ة 

كونها  بالرقابة،  �لطرفن  بن  للم�صاو�ة 

ح��ق��ا ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك و�مل����و�ط����ن، م���وؤك���د� �أن 

بالعامل  �اللكرتونية  �لتجارة  منو  معدل 

ال يتجاوز �ليوم 8 باملئة.

مبجل�س  ك��ذل��ك  �لع�صو  ع���الن  و�أ����ص���ار 

�إد�رة غرفة جتارة عمان، �إىل �أن �لب�صائع 

�لريدية ال تخ�صع  �لطرود  �لو�ردة عر 

م�صتورد�ت  تطال  �لتي  �لتخمن  لعمليات 

ن��وع  �أي  “وال ح��ت��ى  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ن،  �ل��ت��ج��ار 

�لقيم  على  �لتدقيق  لغايات  �لعناية  م��ن 

�لو�ردة على �لطرد �لريدي و�لتاأكد من 

�صحتها«.

و���ص��دد ع��ل��ى ���ص��رورة ع���دم ت���رك �ل��ب��اب 

�الإل��ك��رتوين  للبيع  كبري  ب�صكل  مفتوحا 

�صو�بط  دون  من  �لريدية  �لطرود  عر 

ح��ق��ي��ق��ي��ة �أق���ل���ه���ا �مل���������ص����او�ة ب��ال�����ص��ر�ئ��ب 

و�ل���ر����ص���وم �جل��م��رك��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ع��د�ل��ة 

و�مل�صاو�ة بن �لطرفن.

�الجنبية  �ل�صركات  �أن  ع��الن  و�أو���ص��ح 

�الول  �مل�صتفيد  هي  �ململكة  خارج  �لعاملة 

م��ن �ل��ت��ج��ارة �ل��ت��ي جت���ري ع��ر �ل��ط��رود 

�ملحلية  �ل�صركات  ح�صاب  على  �لريدية، 

و�ل���وك���االت �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ت��دف��ع ر���ص��وم��اً 

�لب�صائع  من  م�صتورد�تها  على  و�صر�ئب 

ورو�تب  �ملحال  كاأجور  ت�صغيلية  وتكاليف 

�ملوظفن وغريها.

وت���ع���د �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ريك��ي��ة 

ودول  �الأوروب�������ي  �الحت�����اد  ودول  وت��رك��ي��ا 

جنوب �صرق �آ�صيا، وال �صيما �ل�صن، �أكر 

وب�����ص��ائ��ع منها  م��ن��ت��ج��ات  ���ص��ر�ء  ي��ت��م  دول 

عر �النرتنت.

وي�����ص��غ��ل ق���ط���اع �الأل���ب�������ص���ة و�الأح����ذي����ة 

�ألف   11 يقارب  ما  ي�صم  �ل��ذي  و�الأقم�صة 

م��ن�����ص��اأة ب��ع��م��وم �مل��م��ل��ك��ة، 63 �أل����ف ع��ام��ل 

جتارية  عالمة   180 هناك  فيما  وعاملة 

وت�صتثمر  تعمل  و�الأح��ذي��ة  �الأل��ب�����ص��ة  م��ن 

�ملحلية. بال�صوق 
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�الأردن،  ���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ة  ت��ع��ق��د 

�الأول  �الأح�����د؛ �الج��ت��م��اع  �ل��ي��وم 

ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ل��رن��ام��ج 

�لوطني جلائزة �مل�صنع �الأخ�صر، 

�الن�صطة  تعزيز  م�����ص��روع  �صمن 

�ملمول من  �ملن�صاآت،  يف  �خل�صر�ء 

�لدويل  للتعاون  �الأملانية  �لوكالة 

)جي �آي زد(.

و�أو����ص���ح ب��ي��ان ل��ل��غ��رف��ة �ل��ي��وم 

تنظمه  �الج���ت���م���اع  �أن  �ل�����ص��ب��ت، 

وح�������دة �ل����ط����اق����ة و�ال����ص���ت���د�م���ة 

�لبيئية يف �لغرفة، بعدف �عتماد 

�صروط ومعايري �جلائزة ر�صميا، 

ل��ي��ت��م �الإع�����الن ع��ن��ه��ا و����ص��ت��ق��ب��ال 

ط���ل���ب���ات �مل�������ص���ان���ع �مل���ت���ن���اف�������ص���ة، 

قائمة  �صمن  ت��ك��ون  �أن  �صريطة 

�مل�صانع �خل�صر�ء يف �الأردن.

ت��ع��زي��ز  �إىل  �جل���ائ���زة  وت���ه���دف 

يف  �خل�صر�ء  �ل�صناعية  �ملبادر�ت 

و�لبيئة،  و�ملياه  �لطاقة  جماالت 

يف  �ملمار�صات  الأف�صل  و�ل��رتوي��ج 

ه���ذ� �مل���ج���ال م���ن ق��ب��ل ���ص��ن��اع��ات 

�الإن���ت���اج  م�����و�رد  �إد�رة  يف  ر�ئ�����دة 

�ل�صناعات  وعي  وزيادة  �الأنظف، 

باأهمية تبني هذه �ملنهجية.

ب���������دوره، �أك�������د رئ���ي�������س غ��رف��ة 

�مل���ه���ن���د����س  �الأردن  �����ص����ن����اع����ة 

�الأه��م��ي��ة  �أن  �جل���غ���ب���ري،  ف��ت��ح��ي 

�مل�صنع  جل��ائ��زة  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�الأخ�صر، تن�صوي حتت �الأهد�ف 

�لتي تنتهجها �لغرفة، من خالل 

للمن�صاآت  وطنية  معايري  �عتماد 

�ل�صناعية لتكون م�صانع خ�صر�ء 

�إىل  باال�صافة  للبيئة،  و�صديقة 

لل�صناعات  وط��ن��ي  دل��ي��ل  �إط���الق 

مع  متا�صيا  �الأردن،  يف  �خل�صر�ء 

�أف�����ص��ل �ل��ت��وج��ه��ات و�مل��م��ار���ص��ات 

�ل���ع���امل���ي���ة، وحت��ق��ي��ق��اً ل���الأه���د�ف 

�النبعاثات  تخفي�س  يف  �لوطنية 

باال�صافة  �لبيئة،  على  �ل�����ص��ارة 

�مل��و�رد  ��صتهالك  كفاءة  رف��ع  �إىل 

وتخفي�س  و�ل��ط��اق��ة  �مل���ي���اه  م���ن 

ك���م���ي���ات �ل���ن���ف���اي���ات �ل�����ص��ل��ب��ة يف 

يخف�س  مما  �ل�صناعي،  �لقطاع 

�الإن��ت��اج، وي��زي��د من  م��ن تكاليف 

ق������درة �مل���ن���ت���ج���ات �مل���ح���ل���ي���ة ع��ل��ى 

�ملناف�صة حمليا وخارجيا.

و ت�����ص��م �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة 

�ل��ط��اق��ة  وز�ر�ت  ع�����ص��وي��ت��ه��ا،  يف 

و�ل���������روة �مل���ع���دن���ي���ة، و�ل���ب���ي���ئ���ة، 

و�لتموين،  و�لتجارة  و�ل�صناعة 

و�ملقاي�ص�س،  �ملو��صفات  وموؤ�ص�صة 

و�جل���م���ع���ي���ة �ل���ع���ل���م���ي���ة �مل���ل���ك���ي���ة، 

باالإ�صافة �إىل �لغرف �ل�صناعية.
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خ���الل  م����ن  �الأردّن  ح�������ص���د 

جمعّية �صركات تقنّية �ملعلومات 

“�إنتاج” مقعد�ً يف  و�الّت�صاالت 

�الب��ت��ك��ار  حت��ال��ف  �إد�رة  جمل�س 

و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�خل���دم���ات يف 

�ل��ف��رتة  ع��ن  “ويت�صا”  �ل��ع��امل 

2022 -2024، وذل��ك خالل  من 

�الن����ت����خ����اب����ات �ّل�����ت�����ي �ن���ع���ق���دت 

�أخري�.

�أم�س  للجمعية  بيان  وبح�صب 

“ويت�صا”  حتالف  ف��اإن  �ل�صبت، 

هو �حّتاد ر�ئد الأع�صاء جمعّيات 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م����ن �أك������ر م��ن 

�أع�����ص��اوؤه  80 دول���ة، حيث مي��ّث��ل 

�أك����ر م���ن 90 ب��امل��ئ��ة م���ن ���ص��وق 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ع���امل���ّي، وب��ه��ذ� 

�لفوز �أ�صبحت جمعّية “�إنتاج” 

�إىل جنب  دول���ّي���اً، ج��ن��ب��اً  ع�����ص��و�ً 

مع �لبحرين وم�صر.

و�ن�صمام “�إنتاج” �إىل حتالف 

مهّمة  فر�صة  يعتر  “ويت�صا” 
�ملعلومات  تقنّية  �صركات  لدعم 

ت��ق��دمي  يف  وي�����ص��اه��م  �الأردّن  يف 

�لق�صايا  ب�����ص��اأن  م��وّح��د  م��وق��ف 

وتبادل  بالتكنولوجيا،  �ملتعّلقة 

�مل��ع��رف��ة و�خل�����رة و�مل��ع��ل��وم��ات 

�ل��ه��اّم��ة، و�ل��ع��م��ل ب�����ص��ك��ل وث��ي��ق 

م����ع �مل����ن����ّظ����م����ات �مل����ع����رتف ب��ه��ا 

�لنمّو،  وت�صهيل  لتعزيز  دول��ّي��اً 

و�مل���������ص����ارك����ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ج���و�ئ���ز 

�الب����ت����ك����ار �ل���ع���امل���ّي���ة و�ل���ت���م���ّي���ز 

�ل��ت��ق��ن��ّي ل��ت��ك��رمي م�����ص��ت��خ��دم��ي 

�ملتمّيزين. �لتكنولوجيا 

�مل��دي��ري��ن  رئ��ي�����س هيئة  و�أّك����د 

�أجمد  “�إنتاج” عيد  جمعّية  يف 

�ل�صوي�س، �أهّمّية هذ� �لتحالف 

ك��ون��ه ي��دع��م �ل��ت��ح��ّول �ل��رق��م��ّي 

وت���ن���م���ي���ة ق����ط����اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�ملعلومات.

�لتحالف  ه��ذ�  �أّن  �إىل  ول��ف��ت 

ر����ص���م  يف  ه�����اّم�����اً  دور�ً  ي���ل���ع���ب 

�ّلتي  �لعاّمة �لدولّية  �ل�صيا�صات 

تقّدم  �ّلتي  �ل�صركات  منّو  تعّزز 

خ���دم���ات �ل��رق��م��ن��ة وت���ط���ّوره���ا 

وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ص��ه��ي��ل �ل��ت��ج��ارة 

�لدولّية و�ال�صتثمار يف �ملنتجات 

خالل  م��ن  �لتقنّية  و�خل��دم��ات 

مهّنئاً  م��رم��وق��ة،  ع��امل��ّي��ة  �صبكة 

ج��م��ع��ّي��ة �ل���ب���ح���ري���ن ل�����ص��رك��ات 

يف  “�ّت�صال”  وجمعّية  �لتقنّية 

�لعربّية. جمهورّية م�صر 

�ع���������ص����اء  �أّن  �إىل  ي�����������ص�����ار 

لتحقيق  معاً  “ويت�صا” يعملون 
روؤي����������ة م�������ص���رتك���ة وه�������ي دع����م 

�ملحّرك  باعتبارها  �لتكنولوجيا 

�لعاملّي. لالقت�صاد  �لرئي�صّي 
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والأردن  ع��م��ان  �صناعة  غرفتي  رئي�س  اأع��ل��ن 

املهند�س فتحي اجلغبري عن ت�صكيل “كتلة اإجناز” 

خلو�س انتخابات غرف ال�صناعة املزمع اإجراوؤها 

يف التا�صع والع�صرين من ال�صهر القادم .

م��راك��م��ة  ع���ل���ى  “اإجناز”  ك��ت��ل��ة  و���ص��ت��ع��م��ل 

الجن��������ازات و���ص��ت��وا���ص��ل م�����ص��رية ال���ن���ج���اح ال��ت��ي 

�صطرها املجل�س ال�صابق.

عمان  �صناعة  غرفتي  اإدارة  جمال�س  وحققت 

ال��ف��رة  خ���ال  م�صبوقة  غ��ري  اإجن�����ازات  والأردن 

املا�صية، وا�صتطاعت حت�صيل العديد من املكا�صب 

باملثل  املعاملة  مبداأ  مثل  وال�صناعيني،  لل�صناعة 

مل��ن��ت��ج��ات ال������دول ال���ت���ي ت��ع��رق��ل م�����رور ال��ب�����ص��ائ��ع 

املئات من  ا�صتثناء  اأ�صواقها، كما مت  اإىل  الأردن��ي��ة 

الر�صوم اجلمركية  الأردنية من  واملنتجات  ال�صلع 

التي يفر�صها العراق على امل�صتوردات، الأمر الذي 

مكن ال�صناعيني الأردنيني من ت�صدير منتجاتهم 

واملناف�صة يف ال�صوق العراقي.

ومتكن جمل�صي غرفتي �صناعة عمان والأردن، 

اإع��ادة الهيبة للقطاع ال�صناعي واإع��ادة الألق  من 

ال��دور احلقيقي يف اتخاذ  العامة ومنحها  للهيئة 

ال���ق���رار ع��ر ال��ع��دي��د م��ن الج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي مت 

تهم  التي  الق�صايا  خمتلف  ملناق�صة  تخ�صي�صها 

اأم��ام  موحد  مبوقف  للخروج  ال�صناعي  القطاع 

اجلهات الر�صمية.

ومتكن املجل�صني من ترتيب لقاءات مع جميع 

الوزراء وامل�صوؤولني للوقوف على حتديات القطاع 

القطاع  املعيقات، بعد توحيد  ال�صناعي ومعاجلة 

ال�صناعي كجهة  ال��ق��ط��اع  ب���رز  ح��ي��ث  ال�����ص��ن��اع��ي، 

موحدة وفاعلة وذات تاأثري.

والأردن  ع��م��ان  �صناعة  غرفتي  ح�صور  وك���ان 

الأم��ن  ب���ارزا يف احلفاظ على  دورا  ولعبتا   لفتا، 

التاأكيد  عر  حتقيقه  يف  بقوة  و�صاهمتا  الغذائي 

على جودة املنتجات الوطنية وتوفرها، وا�صتطاعت 

احتياجات  تلبية  الغرف  من  بتوجيهات  امل�صانع 

واملعقمات  والكيماوية  الغذائية  امل��واد  الوطن من 

وغ��ريه��ا م��ن امل��ن��ت��ج��ات، ومت��ك��ن��ت ال��غ��رف��ت��ني من 

اجلهات  م��ع  بالتعاون  الوطنية  امل�صانع  ت�صغيل 

ال��وب��اء  تف�صي  خ���ال  قيا�صية  ب�صرعة  الر�صمية 

لتوفري ال�صلع واملنتجات للمواطنني.

جتربة القطاع ال�صناعي اأثناء اجلائحة كانت 

وب��رزت  القطاعات،  للعديد من  به  مثال يحتذى 

غرفتا �صناعة عمان والأردن كجهة وطنية يعتمد 

اأحلك  امل��واط��ن��ني يف  اح��ت��ي��اج��ات  ت��اأم��ني  عليها يف 

الظروف واأعادتا الألق للقطاع ال�صناعي و�صرورة 

التي  واملعيقات  التحديات  ومعاجلة  ب��ه  العتناء 

ال���وزراء  توافد  ب��رز جليا، حيث  تواجهه. وه��و ما 

على  غرفة �صناعة الأردن لا�صتماع اإىل وجهات 

نظر القطاع ال�صناعي وهيئته العامة.

الن��ت��خ��اب��ات  ت��خ��و���س  “اإجناز” وه����ي  ك��ت��ل��ة 

القادمة ت�صعى ملوا�صلة الجناز يف كافة القطاعات 

القطاع  “هيبة  ع��ل��ى  للمحافظة  و  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 

لعبته  ال���ذي  ال���دور  على  واملحافظة  ال�صناعي” 

يف  وال�صتمرار  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  العامة  الهيئة 

ه��ذا ال���دور ال���ذي م��ن دون���ه ل��ن ي�صتطيع القطاع 

ال�صناعي النمو والتقدم ومواجهة التحديات.

اأ���ص��ب��ح��ت  والأردن  ع���م���ان  ���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي   

م�صاكل  تعالج  فيها  لل�صناعيني،  البيت احلقيقي 

ال�صناعيني ومظلومياتهم وفيها تتخذ القرارات 

واإليها  اجلماعية، ومنها تنطلق ال�صراتيجيات، 

ياأتي ال��وزراء للتحاور مع الهيئة العامة، اللغرفة 

اأ�صبحت قبلة ال�صناعيني ل يخلو يوم عمل من 

الع�صرات من ال�صناعيني الذين ياأتون ب�صكل يومي 

لطرح الفكار واملبادرات والنقا�س حولها.

من  وعزميتها  قوتها  اإجناز”  “كتلة  ت�صتمد 

الهيئة العامة، و�صتعمل كما كانت يف ال�صابق على 

تعزيز الت�صاركية يف اتخاذ القرار.

وي�صم فريق اإجناز، لانتخابات غرفة �صناعة 

عمان

ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري، اح���م���د اخل���������ص����ري، دمي���ا 

يا�صني،ماأمون قطب،متيم  ال�صيخ  �صعد  �صختيان، 

اله�صلمون- جم��دي  الرجبي،  الق�صراوي،عاهد 

فواز ال�صكعه

�صناعة  غرفة  لنتخابات  اجن��از  فريق  وي�صم 

الأردن:

حممد عطا رباح  - هند�صي،حممد اجليطان – 

غذائي،طاهر اخلطيب - تعبئه وتغليف،عاء ابو 

خزنه – با�صتيك،احمد الب�س -  كيماوي،ايهاب 

القادري - املحيكات

 – – ان�صائي،فادي الطر�س  �صبيت  ابو  احمد 

خالد  – تعدين،طاهر  ال��رواد  دوائي،عبدالوهاب 

- القطاع اخل�صبي

و�صتعمل كتلة “اإجناز” برئا�صة فتحي اجلغبري 

التناف�صّية  على عدة حم��اور رئي�صّية، وهي تعزيز 

وتكاليف الإنتاج وحماية املنتج الوطنّي وال�صادرات 

ومتكني  وامل��ن��ح  وال��ت��م��وي��ل  والت�صغيل  وال��ع��م��ال��ة 

الغرف
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يف اإط�������ار م�����ص��وؤول��ي��ت��ه الج���ت���م���اع���ي���ة و 

بكافة  املحلي  املجتمع  خ��دم��ة  يف  اإهتمامه 

حظاً،  الأق��ل  املناطق  يف  وخا�صة  �صرائحه، 

امل�صتدامة،  التنمية  اأه��داف  مع  وان�صجاماَ 

وت��زام��ن��اَ م��ع ب��دء ال��ع��ام ال��درا���ص��ي اجلديد، 

 “ قام البنك الأردين الكويتي بدعم حملة 

وزارة  مع  “ بالتن�صيق  املدار�س  اإىل  العودة 

الإجتماعية. التنمية 

ه�����ذا وق�������ام م����دي����ر ف�������روع امل���ح���اف���ظ���ات 

ب��ال��ب��ن��ك ي��راف��ق��ه م��ت��ط��وع��ني م���ن ال��ف��روع 

امل��در���ص��ي��ة ع��ل��ى طلبة  ب���ت���وزي���ع احل���ق���ائ���ب 

اجليزة،  منطقة  يف  حكوميتني  مدر�صتني 

على  وم�صاعدتهم  اأعبائهم  تخفيف  بهدف 

مب�صاعر  مليئ  ج��و  يف  درا�صتهم،  موا�صلة 

ال����ف����رح وال���ت�������ص���ام���ن، مم����ا ك�����ان ل����ه اأك����ر 

ن��ف��و���س جميع الأط���ف���ال وذوي��ه��م  الأث����ر يف 

والقائمني على هذه احلملة.

الكويتي  الأردين  البنك  ويحر�س  ه��ذا 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات املجتمع  ع��ل��ى 

على  القائمة  اإ�صراتيجيته  �صمن  املحلي 

امل�������ص���ارك���ة يف ت���ق���دمي ال����دع����م ل��ل��ح��م��ات 

اخلريية مل�صاندة الأ�صر العفيفة وخا�صة يف 

املناطق الأقل حظاَ، ويف خمتلف حمافظات 

اململكة.

الجغبير يقود »إنجاز« لخوض انتخابات غرفتي صناعة عمان واألردن

البنك األردني الكويتي يشارك في حملة » العودة الى المدارس «

الأحد   18 /9/ 2022 
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مل�صروع  التوجيهية  اللجنة  بحثت 

بني  ال�صريع  الردد  حافات  ت�صغيل 

اأمانة  وال��زرق��اء وداخ��ل ح��دود  عمان 

الت�صغيلية  الإدارة  ال���ك���رى،  ع��م��ان 

وال���ع���ق���دي���ة ل��ل��ت�����ص��غ��ي��ل امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي، 

جذب  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  والإج�����راءات 

امل�صروع. ت�صغيل  لعملية  امل�صتثمرين 

الثالث  اجتماعها  اللجنة  وعقدت 

ب��رئ��ا���ص��ة وزي���ر النقل  ل��ل��ع��ام احل���ايل 

وزارة  يف  ع����زاي����زة  وج���ي���ه  امل��ه��ن��د���س 

ال���ن���ق���ل ب���ح�������ص���ور اع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة 

وزي���ري الأ���ص��غ��ال ال��ع��ام��ة والإ���ص��ك��ان 

وال�صتثمار  الك�صبي  يحيى  املهند�س 

عمان  واأم��ني  عمرو  خ��ريي  املهند�س 

ال�صواربة. الدكتور يو�صف 

ب��ي��ان ����ص���ادر ع���ن وزارة  وب��ح�����ص��ب 

ال���ن���ق���ل اأم���������س ال�������ص���ب���ت، ا���ص��ت��ع��ر���س 

امل��ج��ت��م��ع��ون ت���ط���ور ���ص��ري ال��ع��م��ل يف 

امل�������ص���روع، وال��ت��م��وي��ل ال�����ازم حل��زم 

للم�صروع. التحتية  البنية  اإن�صاء 

وات�����خ�����ذ امل���ج���ت���م���ع���ون ع�������ددا م��ن 

والل��ت��زام  العمل  لت�صهيل  ال��ق��رارات 

اأع��م��ال  ل�صتكمال  الزمنية  باخلطة 

البنية التحتية وت�صغيل امل�صروع على 

النحو املخطط له.

ت�صافر  ���ص��رورة  املجتمعون  واأك���د 

امل�����ص��روع  بتنفيذ  وال����ص���راع  اجل��ه��ود 

ب��ال��غ��ة يف ت�صجيع  اه��م��ي��ة  ل��ه م��ن  مل��ا 

القت�صادية  العجلة  ودفع  ال�صتثمار 

ت���خ���ف���ي���ف الزم�������ات  وامل���������ص����اع����دة يف 

املرورية.

ك����م����ا ح�������ص���ر الج�����ت�����م�����اع اأم������ني 

و���ص��ام  امل��ه��ن��د���ص��ة  ال��ن��ق��ل  وزارة  ع����ام 

املالية  وزارة  ع��ام  واأم��ني  التهتموين 

واأمني  ال�صبلي  احلكيم  عبد  الدكتور 

وال�صكان  العامة  الأ�صغال  وزارة  عام 

امل�صاحلة  ن��ادي��ة  املهند�صة  بالوكالة 

ومدير عام هيئة تنظيم النقل الري 

يف  امل��دي��ن��ة  وم��دي��ر  احلبا�صنة  ط���ارق 

اأحمد  املهند�س  الكرى  عمان  امانة 

امل���ل���ك���اوي واجل����ه����از ال���ف���ن���ي امل��ت��اب��ع 

للم�صروع من جميع اجلهات.
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تن�صيط  هيئة  عام  مدير  م�صاعد  قال 

ال�صياحة ومدير برنامج اأردننا جنة يزن 

ال�صياحية  امل��ن�����ص��اآت  ع���دد  اإن  اخل�����ص��ري، 

ال�صياحي،  ب��ال��ق��ط��اع  اخل��دم��ة  وم����زودي 

جنة  اأردن��ن��ا  برنامج  م��ن  ا�صتفادت  التي 

م��ن��ذ ان��ط��اق��ه م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام وح��ت��ى 

منت�صف اأيلول احلايل و�صل اىل 10298 

من�صاأة ومزودا للخدمة.

وبني اخل�صري يف ت�صريحات �صحفية 

امل��ن�����ص��اآت وم����زودي اخل��دم��ة  اأع����داد  اأن   ،

مبحافظات  ال��رن��ام��ج  م��ن  امل�صتفيدين 

املطاعم  ك��ال��ت��ايل:  ت��وزع��ت  ك��اف��ة  اململكة 

امل���خ���ي���م���ات  م���ط���ع���م���ا،   74 ال�������ص���ي���اح���ي���ة 

���ص��رك��ة   16 اىل  ا����ص���اف���ة   ،58 وال���ف���ن���ادق 

ل��ل��ن��ق��ل ال�����ص��ي��اح��ي، ����ص���ارك���ت ح��اف��ات��ه��ا 

بت�صيري 5 اآلف رحلة، اىل جانب مرافقة 

الأدلء ال�صياحيني وب�صكل دوري وموزع، 

���ص��ي��اح��ي��اً  وك���ذل���ك م�����ص��ارك��ة 166 م��ك��ت��ب��اً 

بالرنامج.

من  ا�صتفاد  اأن��ه  اىل  اخل�صري،  وا���ص��ار 

ال��رن��ام��ج ، ب��ي��وت ال�����ص��ي��اف��ة وامل��ط��اب��خ 

ال�صعبية،  املاأكولت  تقدم  التي  النتاجية 

ابناء  ال�صغرية من  امل�صروعات  وا�صحاب 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ى بيع 

التقليدية،  واحل��رف  الزارعية  املنتجات 

بالقطاع  املرتبطة  الأن�صطة  جانب  اىل 

ال��ط��رق،  ع��ل��ى  ك��ال���ص��راح��ات  ال�صياحي 

اأه�����داف ال��رن��ام��ج هو  اأح����د  اأن  م���وؤك���داً 

املحلية  املجتمعات  متكني  على  الركيز 

ال�صياحية والأثرية. املجاورة للمناطق 

بالرنامج،  امل�صاركني  اأع���داد  وب�����ص��اأن 

يف  امل�صاركني  عدد  اأن  اىل  اخل�صري  لفت 

الآن  “اأردننا جنة”، و�صل حتى  برنامج 

بلغ  م�����ص��ارك، ح��ي��ث  األ���ف   175 ن��ح��و  اىل 

املواطنني يف رحات  امل�صاركني من  عدد 

اليوم  رح���ات  ويف  األ��ف��ا،   81 نحو  املبيت 

الواحد نحو 94 األفا.

واأو�����ص����ح اخل�������ص���ري، اأن�����ه م���ن ب��داي��ة 

جلنة  ت�صكيل  ج��رى  ال��رن��ام��ج  ان��ط��اق 

وجمعية  والهيئة  ال���وزارة  من  م�صركة 

ملعاجلة  وال�صفر  ال�صياحة  مكاتب  وكاء 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��رن��ام��ج، 

على  والعمل  امل�صاركني  �صكاوى  ومتابعة 

حلها مبا�صرة، موؤكداً اأن املتابعة احلثيثة 

ل��ل�����ص��ك��اوى امل��ق��دم��ة اأ���ص��ه��م ب��ان��خ��ف��ا���س 

اأعدادها.

اأردن��ن��ا  برنامج  �صمن  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 

والآث����ار  ال�����ص��ي��اح��ة  وزارة  اأق���ام���ت  ج��ن��ة، 

وه���ي���ئ���ة ت��ن�����ص��ي��ط ال�������ص���ي���اح���ة، ال���ع���دي���د 

م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ع���رو����س امل��و���ص��ي��ق��ي��ة 

وال��ف��ل��ك��ل��وري��ة وال�����ب�����ازارات، يف غ��ال��ب��ي��ة 

والأث���ري���ة مبختلف  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  امل���واق���ع 

من  انطلقت  وال��ت��ي  اململكة،  حم��اف��ظ��ات 

14 متوز وت�صتمر حتى 30 اأيلول احلايل.

الفعاليات،  اإق��ام��ة  اأن  اخل�صري  وب��ني 

ج���اء ل��ت��ن�����ص��ي��ط ال�����ص��ي��اح��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات، 

ال�صياحية  ب��امل��واق��ع  امل��واط��ن��ني  وت��ع��ري��ف 

املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  ومت��ك��ني  والأث���ري���ة، 

م���ن خ����ال اإق���ام���ة ال����ب����ازارات م���ن قبل 

اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة، لف��ت��ا 

اىل اأنه جرى ت�صيري رحات للمواطنني 

حل�����ص��ور ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ت��ج��ول يف 

ال�صياحية والأثرية. املواقع 

ال��رن��ام��ج  ال���ه���دف م���ن  اأن  واأ�����ص����اف 

امل���دع���وم���ة ك��ل��ف رح���ات���ه م���ن ال������وزارة 

هو  ب��امل��ئ��ة،   50 ت��ت��ج��اوز  بن�صبة  وال��ه��ي��ئ��ة 

ت��ن�����ص��ي��ط ح���رك���ة ال�����ص��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

م��ن خ���ال ت��وف��ري رح���ات ل��ل��ع��دي��د من 

ال���وج���ه���ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة امل���ت���ن���وع���ة ال��ت��ي 

جميع  تنا�صب  باأ�صعار  اململكة،  بها  متتاز 

املواطنني.

الذي  جنة”  “اأردننا  برنامج  ويوؤمن 

جمانياً  نقا  ال�صياحية،  املكاتب  تنفذه 

�صياحي جمهزة  نقل  من خال حافات 

اململكة  حمافظات  من  تنطلق  وحديثة، 

املتوفرة  ال�صياحية  الوجهات  نحو  كافة 

دليل  تخ�صي�س  وك��ذل��ك  ال��رن��ام��ج،  يف 

اإىل  اإ�صافة  حافلة،  لكل  مرافق  �صياحي 

توفري وجبات الطعام.

للمواطن،  امل�صمم  ال��رن��ام��ج  وي��وف��ر 

وجهات  لعدة  الواحد”  “اليوم  رح��ات 

���ص��ي��اح��ي��ة يف م��ن��اط��ق ال�����ص��م��ال وال��و���ص��ط 

وج����زء م���ن م��ن��اط��ق اجل���ن���وب، ورح���ات 

من  وغريها  رم،  ووادي  البرا  يف  مبيت 

املناطق.

وي�����ص��ت��ط��ي��ع امل����واط����ن الط������اع ع��ل��ى 

الوجهات ال�صياحية امل�صمولة واخلدمات 

امل��ق��دم��ة واأ����ص���ع���ار ال���رح���ات وع��م��ل��ي��ات 

احل�����ج�����ز، م�����ن خ������ال ت���ط���ب���ي���ق اأردن�����ن�����ا 

ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى   »Jannah.jo« ج��ن��ة 

الخضير: 10 آالف منشأة سياحية ومزود خدمة استفادوا من أردننا جنة

تخريج أول فوج متخصص بالدرونز 
من مختبر أورنج للتصنيع الرقمي
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“اأورجن” للت�صنيع  خمتر  خرج 

م��ت��خ�����ص�����س يف  ف���وج  اأّول  ال��رق��م��ي، 

ال��ط��ائ��رات امل�����ص��رّية م��ن دون ط��ّي��ار 

)ال������درون������ز(، ب���دع���م م���ن ال���ت���ع���اون 

ال�������دويل الأمل��������اين وب���ال���ت���ع���اون م��ع 

الروبوتات  لأنظمة  “مزار”  �صركة 

الذاتية.

“اأورجن”،  ل�صركة  بيان  وح�صب 

حتى  خرجت  ال�صركة  ف��اإن  الثنني، 

لتعزيز  امل��خ��ت��ر  م��ن  اأف����واج   3 الآن 

فر�س ال�صباب وظيفياً وريادياً.

على  وطالبة  طالباً   15 وا�صتفاد 

املختر  ت��دري��ب  م��ن  �صهرين  م���دار 

وال��ت�����ص��ن��ي��ع  “كاد”،  م���ه���ارات  ع��ل��ى 

ال����رق����م����ي، والأن�����ظ�����م�����ة ال����ذات����ي����ة، 

بناء  ب��ه��دف  ال�صطناعي،  وال��ذك��اء 

طائرات م�صرّية من دون طّيار تقّدم 

ح��ل��ول ذك��ي��ة وم��ت��ط��ّورة يف جم��الت 

ع�����ّدة ل��ت��ع��زي��ز ال���ك���ف���اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة 

وخ����ف���������س ال����ت����ك����ال����ي����ف وت�������ص���ه���ي���ل 

م�صريته  ال��ف��وج  واختتم  العمليات، 

ت�صهم  مبتكرة  م�صرّيات   5 ب�صناعة 

ق��ط��اع��ات  ال���رق���م���ي يف  ال���ت���ح���ّول  يف 

ع���دة ك��ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وخ��دم��ات 

الإ���ص��ع��اف وغ��ريه��ا، وج��اء تخ�ص�س 

هذا الفوج يف جمال الدرونز حر�صاً 

توفري  ع��ل��ى  الأردن  “اأورجن”  م��ن 

املطلوبة  ال��رق��م��ي��ة  امل��ه��ارات  اإح���دى 

ومت���ك���ني  امل�������ص���ت���ق���ب���ل  وظ�����ائ�����ف  يف 

وم�صاعدتهم  تدريبهم  عر  ال�صباب 

م�����ص��اري��ع  اإىل  اأف���ك���اره���م  يف حت��وي��ل 

ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة واب��ت��ك��ار 

ح��ل��ول ت��خ��دم الق��ت�����ص��اد وامل��ج��ت��م��ع 

يف ظ��ل ت��وق��ع��ات من��و ���ص��وق خ��دم��ات 

 63 ليفوق  عاملياً  امل�صرية  الطائرات 

مليار دولر بحلول عام 2025 وذلك 

رقمي  ك��م��زّود  دوره��ا  مع  بالتما�صي 

وم�صوؤول.
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“نتورك  ��������ص�������رك�������ة  مت������ك������ن������ت 

امل��زي��د  اإ���ص��اف��ة  اإنرنا�صيونال”من 

اإياها  مكللة  ل�صجلها،  الإجن��ازات  من 

بتداولت ثابتة يف الأ�صواق الرئي�صية، 

وذل����ك ك��ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ن��ت��ائ��ج ال��ق��وي��ة يف 

من  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ���ال  اأع��م��ال��ه��ا 

حققت  وال���ت���ي   ،2022 احل����ايل  ال���ع���ام 

اإىل  و���ص��ل��ت  ع��امل��ي��ة  اإي�����رادات  �صمنها 

205 مليون دولر منها 136.5 مليون 

الأو���ص��ط،  ال�����ص��رق  منطقة  ع��ن  دولر 

يتجزاأ  ل  ج����زءاً  امل��م��ل��ك��ة  تعتر  ال��ت��ي 

م��ن��ه��ا، وال���ت���ي ���ص��اه��م ف����رع ال�����ص��رك��ة 

الإي���رادات  م��ن   %11 ن�صبته  مب��ا  فيها 

الإقليمية، حمتًا املرتبة الثانية بني 

الفروع امل�صاهمة بعد الإمارات.

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي والإق��ل��ي��م��ي 

�صركة  ل��دى  ال��ع��رب��ي  امل�����ص��رق  ملنطقة 

الأردن،  اإنرنا�صيونال”  “نتورك 
معه  اأعرب يف حديث  ال�صادق،  اأجمد 

حول اأداء ال�صركة يف الأردن عن فخره 

على  ال�صركة  قدمتها  التي  بامل�صاهمة 

ي��د ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال���ذي ب���ذل ج��ه��وداً 

اأ�صا�س النجاح خال  متوا�صلة �صكلت 

الن�صف الأولوقاعدة منوها الافت.

ول����دى ���ص��وؤال��ه ح���ول م��اه��ي��ة ه��ذه 

اجل��ه��ود، اأو���ص��ح ال�����ص��ادق ب���اأن فريق 

الأردن،  اإنرنا�صيونال”  “نتورك 
ال���ت���ي ت���ع���د ال���ذراع���امل���ح���ل���ي���ةل���ل���م���زود 

يف  الرقمية  التجارة  خلدمات  الرائد 

واأف��ري��ق��ي��ا،  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة 

عمل بالتناغم مع ركائز ا�صراتيجية 

بروحه  لكن  الأ�صا�صية  الأم  ال�صركة 

يلبي  والتي  بها،  يتميز  التي  املحلية 

ع��ره��ا الح��ت��ي��اج��ات ���ص��م��ن ال�����ص��وق 

الأردن������ي������ة ال���ت���ي ت���ع���ت���ر ال����ي����وم م��ن 

الأ�صواق الت�صغيلية الهامة ل� “نتورك 

اإنرنا�صيونال«.

و�����ص����رح ال���������ص����ادق م���و����ص���ح���اً ب����اأن 

يف  لل�صركة  ال�صوقية  احل�صة  تو�صيع 

جم���ال خ��دم��ات امل��دف��وع��ات امل��ب��ا���ص��رة 

ل���ل���ت���ج���ار وح����ل����ول اأع�����م�����ال ال���ت���ج���ار، 

م����ع اإط������اق جم���م���وع���ة وا����ص���ع���ة م��ن 

ال��ق��درات اجل��دي��دة وخ��دم��ات القيمة 

امل�صافة مبا يف ذلك خدمات التمويل 

والإقرا�س التجاريفي جميع جمالت 

خا�صة  العماء،  تخدم  التي  الأعمال 

واأ�صحاب  التجزئة  العماء من جتار 

كان  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

م���ن الأه�������داف ال��رئ��ي�����ص��ة ال���ت���ي رك��ز 

عليها فريق العمل.

وب������نّي ال���������ص����ادق ب����اأن����ه مت ت��ن��ف��ي��ذ 

ال��ع��دي��د م��ن اخل��ط��وات والإج�����راءات 

ل���ب���ل���وغ الأه����������داف، وال����ت����ي ك�����ان م��ن 

اجلدد،  العماء  �صم  ت�صريع  اأبرزها: 

واإج����������راء امل����زي����د م����ن ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات 

ع��ق��د جمموعة  وم��وا���ص��ل��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة، 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  ال�صراكات  من 

العام واخلا�س لإثراء  من القطاعني 

اأح��دث  ت��ق��دمي  م��ع  ال��دف��ع،  منظومة 

واأب�������ص���ط احل���ل���ول���ل���ق���ب���ول وم��ع��اجل��ة 

التي  ال��ق��ط��اع��ات  ملختلف  امل��دف��وع��ات 

وذلك  الفندقي،  القطاع  ت�صمل  باتت 

ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ب��اق��ة اأك���ر غ��ن��ى من 

املنتجات واخلدمات املبتكرة،واملت�صمة 

ج���م���ي���ع���ه���ا ب���ال�������ص���ف���اف���ي���ة وامل�����رون�����ة 

وامل��وث��وق��ي��ة وال����ص���ت���دام���ة، وامل���ع���ززة 

يتم  والتي  امل�صبوقة،  غري  بالعرو�س 

ط��رح��ه��ا،  زم���ن  تقلي�س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

وهو ما اأ�صفر عن ت�صريع وترية الأداء 

والنمو.

جراء  املتحققة  النتائج  اأب��رز  وع��ن 

ات��ب��اع ه��ذا ال��ن��ه��ج، ق��ال ال�����ص��ادق ب��اأن 

يف  ب�صمتها  تعزيز  ا�صتطاعت  ال�صركة 

ما يتعلق بزيادة الإقبال على القنوات 

ال��رق��م��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ات امل��ال��ي��ة مع 

يف  الدفع  لأنظمة  امل�صتمر  تطويرها 

الأردن خا�صة مع اإطاق خدمات مثل 

حمققة   ،»»CliQ “كليك  خ��دم��ة 

قائمة  التعاقد مع  مر�صية يف  اأرقاماً 

ط��وي��ل��ة م���ن ال���ت���ج���ار اجل�����دد ال��ذي��ن 

ما  ميزات  من  ال�صتفادة  لهم  ت�صنى 

واجلهد  الوقت  كتوفري  لهم،  تقدمه 

وال���ت���ك���ال���ي���ف ع��ل��ي��ه��م، م����ع اإم��ك��ان��ي��ة 

احل�����ص��ول ع��ل��ى ال������روؤى وامل��ع��ل��وم��ات 

ال���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا حت�����ص��ني اإدارت���ه���م 

وذل��ك  تنميتها،  وب��ال��ت��ايل  لأع��م��ال��ه��م 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع جت��دي��د ال��ع��دي��د من 

ا�صتقطاب  وموا�صلة  القائمة  العقود 

ع��م��اء ح��ل��ول امل�����ص��در وال��ع��م��اء من 

املالية. املوؤ�ص�صات 

وت�����اأت�����ي ه�����ذه ال���ن���ت���ائ���ج ك���ام���ت���داد 

ط��ب��ي��ع��ي ل��ن��ت��ائ��ج ال�����ص��رك��ة ال��ق��وي��ة يف 

العام 2021، الأمر الذي يعك�س جناح 

ا�صراتيجيتها الكفوؤة، وهو ما يتجلى 

يف تعايف موؤ�سرات اأدائها وعودتها اإىل 

م�صتويات ما قبل اجلائحة.

ه���ذا واأع�����رب ال�����ص��ادق ع���ن ف��خ��ره 

اإنرنا�صيونال”  “نتورك  بلغته  مبا 

ل���ل���ع���زم  م���������ص����رياً  ال������ي������وم،  الأردن 

ع���ل���ى م���وا����ص���ل���ة ال���ع���م���ل ا����ص���ر����ص���اداً 

ب��ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت�����ص��ري��ع والب��ت��ك��ار 

�����ص����م����ان����اً ل����ي���������س ف����ق����ط ل���ت���ح���ق���ي���ق 

ن�����ت�����ائ�����ج اأف�����������ص�����ل خ���������ال ال�����ف�����رة 

امل���ق���ب���ل���ة، ب����ل ول���ل���ب���ق���اء يف ال��ط��ل��ع��ي��ة 

ك�����ص��رك��ة امل��دف��وع��ات الأك����ر ت��رك��ي��زاً 

ع���ل���ى ال����ع����م����اء، والأ�������ص������رع من�����وايًف 

ال��ف��ر���س  ظ���ل  يف  وامل��ن��ط��ق��ة،  الأردن 

ه��ذه  ب���اأن  امل��ت��اح��ة، خمتتماً  ال��واع��دة 

اأفرزته من نتائج  ال�صراتيجية وما 

ملوا�صلة  لها  داف��ع��اً  ي�صكل  الآن  حتى 

مت��ك��ني ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رون��ي��ة 

وحلول الدفع املبتكرة.

»نتورك إنترناشيونال« األردن... أداء قوي يعبر عن مسار استراتيجي يركز على جوانب التطوير والنمو المستدام

توجيهية حافالت التردد السريع تبحث 
تعزيز االستثمار في تشغيل المشروع



االعالين
08

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) �سغف الفواكه للكيك ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )180939( با�سم 

)حممد جمال ر�سدي عمرو( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )ن�سال خليل خمي�ص ر�سر�ص( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) مكتب تك�سي احلارث ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )148621( با�سم 

)عبداهلل �سعود علي عيال �سلمان( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�سطام غالب عطا اهلل الرفوع ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

املياه و�سيانتها   ابار  النهر اجلاري حلفر  اأرجو من دائني �سركة  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات معفاة  حتت الرقم  

) 2516 ( بتاريخ ) 2021/5/18(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ا�سامة كمال عبد الرحيم عبد الفتاح

عنوان امل�سفي : عمان – اجلبيهة – عمارة كارفور – مبنى رقم 

79 -  مكتب 205 – الطابق الثاين

خلوي ) 0795140507 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

ذ.م.م   الع�سائر   ل�سناعة  املرحه  البطه  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 14630 ( بتاريخ 

)2007/7/16 (

ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة  املالية جتاه  �سرورة تقدمي مطالباتهم 

الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد حممود �سعيد البطة

 ( التل  و�سفي  �سارع   – العلي  تالع  منطقة   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

 – – طابق االول   2 – مدخل رقم  �سابقا ( عمارة اخلفجي  اجلاردنز 

مكتب 33 

�ص.ب ) 5515 ( الرمز الربيدي ) 1153 (

خلوي ) 0795642599 (

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

ل�سنة  رقم )22(  ال�سركات  قانون  املادة )68/ب(من  ا�ستنادا الحكام 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997

التجمع  ل�سركة  العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة 

الدويل للتجارة امل�سجلة لدينا ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم )16807( 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   )2008/7/17( بتاريخ 

من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ص  على  املوافقة   )  2022/5/23( بتاريخ 

)60.000( الف دينار اردين لي�سبح )15.000( الف دينار اردين .

ويحق لكل من دائني ال�سركة االعرتا�ص خطيا على تخفي�ص راأ�سمال 

ال�سركة لدى املراقب خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200169872 (

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997

�سركة البكريات وابو جودة  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن

بطلب  تقدمت  قد    2018/10/28 بتاريخ   )  118887( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/19

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة

طارق ح�سني ح�سن ابو جودة او عبداهلل جعفر �سحاده البكريات  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – خريبة ال�سوق – ت: 0796367376

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام  شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب   يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة 

النحله  خط  ل�سركة  العامة  الهيئة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سناعة االلب�سه اجلاهزه وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم ) 8313( بتاريخ 2003/11/10 

 2022/8/30 العادية  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�سر  قد 

املوافقة على عزل املحامي عالء م�سطفى قطان وتعيني املحامي 

واملحامي   ، �سالمة  حنا  الن��ا  واملحامية   ، �سعبان  ف��وؤاد  ا�سامة 

رمي  واملحامية  حينا  احمد  واملحاميةحال  القي�سي  خليل  حممد 

او   / و  جمتمعيم   . الطويق  حممود  �ساره  واملحامية  حداد  ايهم 

منفردين كم�سفني لل�سركة . م�سفيا لل�سركة وان عنوان امل�سفي 

هو : 

– هاتف  احلارث  بن  �سعيد  �سارع   41 – اللويبدة  – جبل  عمان 

0795533381 - 065651919

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، 1997وتعديالته  ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة النهر اجلاري حلفر 

ابار املياه و�سيانتها وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات معفاه حتت 

الرقم )2516( بتاريخ 2021/5/18 قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ 2022/8/8 املوافقة على ت�سفية ال�سركة 

ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد ا�سامة كمال عبد الرحيم عبد 

الفتاح  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – اجلبيهة – عمارة كارفور – مبنى رقم 79 – مكتب 205 

– الطابق الثاين– هاتف 0795140507
مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200117428 (

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة مامون خري�سات و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن

تقدمت  قد    2011/3/27 بتاريخ   )  101029( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/15

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة

مامون احمد عبدالرحمن خري�سات  م�سفيا لل�سركة .

 : ت   – االك���راد  وادي   – ال�سلط   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0796600099

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200051527(
ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   املعايطة  حامد  كايد  �سركة  ب��اأن 

�سركات ت�سامن

حتت الرقم )32969 ( بتاريخ 1993/4/28  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/14

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة

وعد طالل حامد املعايطه  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - العبديل

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  خيوط للدراي كلني  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 45397 ( بتاريخ

)2016/10/18 ( 

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي ر�سا ن�سال را�سي ال�سدر

الدين  �سالح  �سارع   – احل�سني  جبل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

االيوبي – بناية رقم 174 – الطابق االر�سي

خلوي ) 0797955861 (

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ل�سنة   22 ال�سركات رقم  املادة )13( من قانون  ا�ستنادا الحكام 

1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة عمر فحماوي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل  

�سركات  ت�سامن حتت الرقم ) 107722(  بتاريخ 2013/8/22 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمر فحماوي و�سريكه

اىل �سركة : مروان فحماوي و�سريكه

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د- وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200156615 (

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكاته  العوران  نايف  احمد  نايف  �سركة  باأن 

�سجل �سركات ت�سامن

تقدمت  قد    2016/9/26 بتاريخ   )  114854( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/14

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة

نايف احمد نايف العوران  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الطفيله

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة)200058090(

1997  يعلن  22 ل�سنة  ال�سركات رقم  28/اأ من قانون  املادة  ا�ستنادا الحكام 

مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة : باأن ال�سيد /ال�سادة

يحيى ر�سمي ابو رخيه

يف  وامل�سجلة  و�سركاه  رخيه  ابو  ر�سمي  يحيى  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم ) 57668(  

بتاريخ 2000/11/2

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2022/7/4

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه  بابالغ  وقام   

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/8/28

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مصفي الشركة

ا�ستنادا الأحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

االأردنيه  �سركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته،   )1997( ل�سنة 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  امل�سجلة  لالألب�سه  ال�سوريه 

ال�سركات  �سجل  يف   2007/6/28 بتاريخ   )14546( ال��رق��م 

جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة  حمدوده  م�سئولية  ذات 

�سهرين  خالل  وذلك  ال  اأم  الدفع  م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة 

من تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج 

اململكة، وذلك على العنوان التايل:

ا�سم م�سفي ال�سركة: اأمني حممد عبد الرزاق نا�سر الدين

احل�سني-  بنت  زينب  �سارع  ال�سماق-  ام  عمان-  امل�سفي:  عنوان 

عمارة رقم )5(

هاتف رقم )0790110697( 

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء قصبة املفرق 
رقم ) 225 ( تاريخ 2022/7/6

قد  املفرق   ق�سبة  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

قرار  على  االط��الع  وبعد   2022/7/6 بتاريخ   )  225  ( رقم  بقرارها  قررت 

تاريخ   )  76  ( رقم  الكربى  املفرق  لبلدية  واالبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة 

2022/6/26 واملت�سمن :

م   )  8  ( �سعة  طريق  ا�ستحداث  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديال  على  املوافقة 

املقتطع من القطعة رقم ) 2 ( من حو�ص رقم ) 13 ( املقام – �سمن منطقة 

املرفق  باملخطط  مبني  هو  وكما  املقدم  اال�ستدعاء  على  بناء  – وذلك  املفرق 

واملعد لهذه الغاية   .

اعاله  القرار  على  املوافقة  املفرق  ق�سبة  للواء  اللوائية  اللجنة  وق��ررت 

وايداع اعالنه لالعرتا�ص ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني 

ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم 

يوجب  ما  كان  اذا  اعرتا�ساتهم  وتقدمي   ، الكربى  املفرق  بلدية  يف  واالبنية 

االعرتا�ص خالل املدة القانونية لالعرتا�ص .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

للواء قصبة املفرق 

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، 1997وتعديالته  ل�سنة   )22(

التمار  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ال�سركات ذات  لدينا يف �سجل  وامل�سجلة  الغذائية   لال�ستثمارات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )56722( بتاريخ 2020/2/19 

 2022/6/27 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

خالد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة 

�سالح يا�سني حميدان  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �ساحية الر�سيد – هاتف 0797674343

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

االحد   18/ 9 / 2022

رقم العدد   6167

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2022/49 ( الخاص بعقد برامج تدريبية 
متنوعة ملوظفي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

تدعو �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف اال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم واال�سغال يف 

ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري وتفوي�ص خطي ي�سمح حلامله با�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 49 /2022 ( اخلا�ص بعقد برامج تدريبية متنوعة ملوظفي �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة ح�سب  الربامج 

وال�سروط املرجعية  الواردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�سون  دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 750 ( �سبعمائة وخم�سون دينار من ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان 

يكون با�سم املناق�ص املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�ص : على مقدم العر�ص تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�ص الفني ) ا�سل و�سورة ( ون�سخة عدد ) 2 ( من العر�ص املايل ) ا�سل و�سورة ( 

وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ص الظرفني معا يف حزمة واحدة 

وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ص املناق�سة وختم جميع وثائق العطاء.

تقييم العرو�ص : يتم تقيم العرو�ص الفنية املقدمة اوال وتفتح العرو�ص املالية لل�سركات التي مت تاأهيلها فنيا وتعاد العرو�ص االخرى غري املوؤهلة ال�سحابها مغلقة .

تودع العرو�ص يف �سندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم واال�سغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 

. 2022/10/5

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء واية مالحق �سادرة عن العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد االلكرتوين

م. نايف احمد بخيت / رئيس مجلس املفوضني



الدويل
90 الأحد   18/ 9 / 2022 

االنباط – وكاالت 

ر�سمية  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  م��ع��ط��ي��ات  اأظ���ه���رت 

ارت��ف��اًع��ا ك��ب��ًرا يف ط��ل��ب��ات احل�����س��ول على 

اآذار  رخ�����ص حل��م��ل ال�����س��اح خ��ا���س��ة م��ن��ذ 

ت�ساعد موجة  م��ع  ي��وم��ن��ا،  وح��ت��ى  امل��ا���س��ي 

اإ�سرائيلية اأهداف  العمليات الفدائية �سد 

 35 اإن   ”12 “ي�سرائيل  جم��ل��ة  وق��ال��ت 

األ����ف اإ���س��رائ��ي��ل��ي ق���دم���وا ط��ل��ب��ات ل��رخ�����ص 

العمليات  موجة  بداية  منذ  ال�ساح  حلمل 

اآالف   10 مع  مقارنة  املا�سي،  اآذار  �سهر  يف 

طلب �سنوي بني عامي 2020-2016

وبينت اأن االرتفاع احلاد بداأ منذ معركة 

�سيف القد�ص باأيار 2021، اإذ جرى ت�سجيل 

وب��ل��غ ع���دد رخ�����ص  ���س��ه��ري،  اآالف ط��ل��ب   6

اليوم  حتى  “اإ�سرائيل”  يف  ال�ساح  حمل 

)196،409( األف رخ�سة حتى متوز املا�سي

وق�����ال م�������س���وؤول ���س��ع��ب��ة ال��راخ��ي�����ص يف 

ارتفاًعا  اإن  “اأفي�سار الندو”  وزارة احلرب 

ج���ن���ون���ًي���ا ���س��ه��د خ����ال االأ����س���ه���ر االأخ�����رة 

ع��ل��ى ط��ل��ب��ات احل�����س��ول ع��ل��ى رخ�����ص حلمل 

ب��ن�����س��ب��ة 100% م��ق��ارن��ة  ال�����س��اح، م��رت��ف��ع��ة 

باالأ�سهر التي �سبقت املوجة احلالية

مرتبطة  الطلبات  اأن  التقرير  يف  وج��اء 

اإذ  اآذار،  بعمليات اجتاحت مدن الكيان منذ 

بئر  عملية  بعد  طلًبا   8،642 ت�سجيل  جرى 

ال�سبع يف 22 اآذار منهم 363 من امل�ستوطنني 

فيها )3.5% من الن�ساء(

 27.3 ي��وم  اخل�سرة  عملية  اأع��ق��اب  ويف 

بينهم  ���س��اح  ل��رخ�����س��ة  ط��ل��ًب��ا   9،232 ق���دم 

براك  بني  بعد عملية  اأما  املدينة،  135 من 

من   341 بينها  طلًبا   9،816 ق��دم   29.3 ي��وم 

 7.4 يوم  اأبيب”  “تل  عملية  وبعد  املدينة، 

من   273 منها  طلبات   4،806 تقدمي  ج��رى 

املدينة )5% منهم من الن�ساء(

ووف����ق����اً ل��ل��م��ع��ط��ي��ات ف��امل��ن��ح��ن��ى احل����اد 

باأيار  ب��داأ  ال�ساح  على  احل�سول  لطلبات 

2021 بالتزامن مع احلرب على قطاع غزة 

وتدحرجت  املختلطة  امل��دن  يف  واملواجهات 

بعدها كرة الثلج حتى و�سلت االأمور الأرقام 

جنونية، وفقاً مل�سوؤول �سعبة الراخي�ص

طلبات احل�سول على  “الندو”  وو�سف 

قائًا:  “متطرفة”،  باأنها  موؤخرا  ال�ساح 

جنونًيا  ارت��ف��اًع��ا  ن��رى  امل��ا���س��ي  اآذار  “منذ 
ف��ي��ه، احت���دث ع��ن اأك���ر م��ن 35 األ���ف طلب 

اآذار  الهائلة خال �سهري  وتظهر الطلبات 

اأيار”

وه���ذه  ط��ل��ب  األ����ف   15 “و�سلنا  وق�����ال: 

جنونية” معطيات 

االنباط – وكاالت 

التابع  االإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب  اأف���اد 

االح��ت��ال  �سلطات  اأن  “اأوت�سا”  املتحدة  ل���اأمم 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي ه��دم��ت و�����س����ادرت 44 م��ب��ن��ى ت��ع��ود 

)ج(  واملنطقة  القد�ص  يف  لفل�سطينيني  ملكياتها 

املا�سيني،  االأ���س��ب��وع��ني  خ��ال  الغربية،  بال�سفة 

بذريعة “افتقارها اإىل رخ�ص البناء”.

ال��ذي اطلعت عليه  “اأوت�سا”،  وج��اء يف تقرير 

“قد�ص بر�ص”، اليوم ال�سبت، اأن �سلطات االحتال 
“�سّردت بفعل عمليات الهدم بني 30 اآب/اأغ�سط�ص 
بينهم  م��ن  فل�سطينًيا،   29 اأيلول/�سبتمرب،  و12 

ت��اأث��رت �سبل عي�ص ح���وايل 140  اأط��ف��ال، فيما   10

اآخرين”.

واأ�ساف التقرير اأن من هذه املباين “نحو 35 

املنطقة )ج(، منها 19 مبنى �سودر  مبنى يقع يف 

دون �سابق اإن��ذار، مما حال دون قدرة املالكني على 

االعرا�ص م�سبًقا”.

اأخ����رى يف  ُه��دم��ت ت�سعة م��ب��اٍن  “كما  وت��اب��ع: 

اإىل  اأ�سحابها  ا�سطر  خم�سة  بينها  من  القد�ص، 

ه��دم��ه��ا ب��ع��د ���س��دور اأوام�����ر ال���ه���دم، لتجنب دف��ع 

االحتال  �سلطات  اأن  التقرير  وب��نّي  الغرامات”. 

هدمت، يف 6 اأيلول/�سبتمرب اجلاري، �سقة �سكنية 

الطوابق يف مدينة  غر ماأهولة يف مبنى متعدد 

جنني )�سمال ال�سفة( ل�”اأ�سباب عقابية”، مملوك 

ل��ع��ائ��ل��ة ال�����س��ه��ي��د رع����د خ�����ازم، ال����ذي ق��ت��ل ث��اث��ة 

م�ستوطنني يف ني�سان/اأبريل املا�سي.

اأ�سراًرا حلقت مبنزلني اآخرين،  اأن  واأ�سار اإىل 

ج���راء تفجر م��ن��زل ال�سهيد خ���ازم، م��ا اأث���ر على 

اأ�سرتني فل�سطينيتني تتاألفان من 12 فرًدا، بينهم 

ثمانية اأطفال.

اإن  االإن�����س��ان��ي��ة  ال�����س��وؤون  تن�سيق  مكتب  واأك����د 

���س��ل��ط��ات االح����ت����ال ه���دم���ت، م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 

مقارنة  عقابية”،  ل�”اأ�سباب  م��ن��زاًل   11 اجل���اري، 

بثاثة يف عام 2021، و�سبعة يف عام 2020.

اأن  اأ�سبوعني،  ال��ذي ي�سدر كل  واأف��اد التقرير، 

“الهدم العقابي �سكل من اأ�سكال العقاب اجلماعي، 
وهو غر قانوين مبوجب القانون الدويل”.

اأط��ل��ق  االح���ت���ال  ج��ي�����ص  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأردف 

النار وقتل �سبعة فل�سطينيني يف حوادث خمتلفة 

املا�سيني،  االأ�سبوعني  خ��ال  الغربية،  ال�سفة  يف 

واأ�ساب نحو 315 فل�سطينًيا، من بينهم 37 طفًا، 

على االأقل.

ال��ف��رة،  ذات  يف  امل�ستوطنني،  ه��ج��م��ات  واأّدت 

اإىل جرح نحو 21 فل�سطينًيا، كما اأحلقت اأ�سراًرا 

وفق  خمتلفة،  حالة   27 يف  فل�سطينية  مبمتلكات 

“اأوت�سا”.
�سابق،  وق��ت  ق���ال، يف  االأمم���ي  املكتب  اأن  يذكر 

“ب�سبب عدم وجود  ع��ادة  ُتنفذ  الهدم  اإن عمليات 

ت�ساريح اإ�سرائيلية، والتي يكاد يكون من امل�ستحيل 

احل�سول عليها، اأو قد تكون الأ�سباب عقابية، والتي 

يتم تنفيذها كجزء من االأن�سطة الع�سكرية” وفق 

تعبرها.

وي�سار اإىل اأن اتفاقية “اأو�سلو” الثانية )1995( 

هي:  مناطق؛  ث��اث  اإىل  ال�سفة  اأرا���س��ي  �سنفت 

و)ب(  كاملة،  فل�سطينية  ل�سيطرة  وتخ�سع  )اأ( 

وتخ�سع ل�سيطرة اأمنية اإ�سرائيلية ومدنية واإدارية 

فل�سطينية، و)ج( وتخ�سع ل�سيطرة مدنية واإدارية 

واأمنية اإ�سرائيلية، وت�سكل االأخ��رة نحو 60 باملئة 

من م�ساحة ال�سفة.

تغير  اأي  اإج���راء  الفل�سطينيني  على  ويحظر 

اإ�سرائيلي،  ت�سريح  دون  )ج(  املنطقة  يف  بناء  اأو 

امل�ستحيل،  �سبه  اأم����ًرا  عليه  احل�سول  يعد  ال���ذي 

املنازل  �سيا�سة هدم  وفق منظمات دولية. وت�سكل 

الفل�سطينية منهجية اإ�سرائيلية قدمية منذ ن�ساأة 

دول��ة االح��ت��ال ع��ام 1948، فقد دم��رت ال�سلطات 

االإ�سرائيلية منذ النكبة اأكر من 500 قرية وبلدة 

فل�سطينية.

ُمؤتمرٌ قد ُينقذها... أزمة مالية تعصُف 
باألونروا وتهدد رواتب موظفيها

االنباط – وكاالت 

اأك�����د امل�����س��ت�����س��ار االإع����ام����ي ل��وك��ال��ة 

الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل  غوث 

اأم�ص  ح�سنة،  اأب��و  ع��دن��ان  “االأونروا” 
ال�سبت ، اأنه من املقرر عقد موؤمتر لدعم 

ال�سهر  م��ن   22 يف  “االأونروا”  م��وازن��ة 

اجل�����اري ب���دع���م م���ن ال�����س��وي��د ، م��ع��رب��اً 

ع��ن اأم��ل��ه ل��ن��ج��اح امل��وؤمت��ر وخ��ا���س��ة بعد 

%3 من  الأك��ر  العربي  الدعم   انخفا�ص 

وح�����ذر اأب�����و ح�����س��ن��ة خ����ال ت�����س��ري��ح��ات 

ل�������س���وت ف��ل�����س��ط��ني م����ن اأزم��������ة م��ال��ي��ة 

ق����د ت���ت���ع���ر����ص ل���ه���ا االأون�����������روا وت���ط���ال 

املوظفني  وروات���ب  الت�سغيلية  امل�ساريع 

ل�����س��ه��ري ن��وف��م��رب ودي�����س��م��رب يف ح��ال 

ع����دم ح�����دوث ت���ربع���ات خ����ال امل���وؤمت���ر 

احل��������ايل ، م�����ع�����رباً ع�����ن خ�������س���ي���ت���ه م��ن 

وخا�سة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  �سيناريو  ت��ك��رار 

 يف ظ������ل وج���������ود ع����ج����ز م�������ايل م���رك���ب

وقال اأبو ح�سنة : “اإن املانحني يركزون 

االأزمة  على  االأيام  جهودهم خال هذه 

االأوكرانية ، باالإ�سافة اإىل ارتفاع اأ�سعار 

اأن  اإىل  ، م�سراً  ، وك��ورون��ا  امل��واد اخل��ام 

توؤثر  املنطقة  يف  �سيا�سية  تغرات  هناك 

 ب�سكل كبر على الدعم املقدم لاأونروا”

ح�سنة:  اأب��و  قال   ، العري  الدعم  وب�ساأن 

 200 ي�سكل  ك���ان  ال��ع��رب��ي  ال��دع��م  “اإن 
يف   ، ال�سابقة  االأع����وام  يف  دوالر  م��ل��ي��ون 

ح���ني و���س��ل ح��ال��ي��اً ل�����20 م��ل��ي��ون دوالر 

اأن اجلهود متوا�سلة  اإىل  فقط ، م�سرا 

م���ع ك��اف��ة ال�����دول ال��ت��ي ق��ط��ع��ت ال��دع��م 

الإعادة االأموال”

القدس.. االحتالل ُيصادق على بناء 
جديد استيطاني  مخطط 

االنباط – وكاالت 

للتخطيط  اللوائية  اللجنة  �سادقت 

والبناء االإ

ال�سبت،  ال��ي��وم  ال��ق��د���ص،  رائ��ي��ل��ي��ة يف 

ع���ل���ى خم���ط���ط ا���س��ت��ي��ط��اين ج���دي���د يف 

م�ستوطنة ب�سغات زئيف �سمال القد�ص

واأك���������دت م���وؤ����س�������س���ات ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

رئي�ص  م��ن  م��وق��ع  ق��رار  على  ح�سولها 

الإن�ساء  املخطط  على  اللوائية  اللجنة 

م�ساحة  على  ح�سرية  طبيعية  حديقة 

امل��ن��ت��زه  منطقة  يف  دومن،   700 ُت���ق���ارب 

)ن���اح���ال زم������ري(، وه���ن���اك ق��ط��ي��ع من 

ال��غ��زالن واأن�����واع ف��ري��دة م��ن ال��ن��ب��ات��ات 

واحليوانات

وم�����س��ت��وط��ن��ة ب�����س��غ��ات زئ��ي��ف ���س��م��ال 

ال����ق����د�����ص ال�������س���رق���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة، اأك����رب 

امل�����س��ت��وط��ن��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف امل��دي��ن��ة، 

حيث يتجاوز عدد امل�ستوطنني فيها 55 

ال��دائ��ري��ة  امل�ستوطنات  م��ن  وه��ي  األ��ًف��ا، 

اخل��م�����س��ة ال���ت���ي حت��ا���س��ر ال��ق��د���ص من 

ال�سمال

ب���االإ����س���اف���ة اأن���ه���ا ت��ف�����س��ل االأح���ي���اء 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع����ن ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����ص 

ق��رى،   5 اأرا���س��ي  ح�ساب  على  وتتو�سع 

هي: �سعفاط وبيت حنينا، غرب حزما، 

جنوب م�ستوطنة النبي يعقوب، و�سمال 

عناتا وخميم �سعفاط للاجئني

العن�سري  الف�سل  بناء جدار  وعقب 

اأ���س��ب��ح��ت امل�����س��ت��وط��ن��ة داخ�����ل اجل����دار 

العازل يف القطاع ال�سمايل من القد�ص 

ب��ي��ن��م��ا ا���س��ت��ث��ن��ي خم��ي��م ���س��ع��ف��اط ومت 

اإخراجه خلف اجلدار

اال�ستيطانية  ال�����س��رك��ات  واأو���س��ح��ت 

اأن  االحتال  وبلدية  الطبيعة  و�سلطة 

اأرا���س��ي  على  احلديقة  ه��ذه  بناء  خطة 

���س��ع��ف��اط وب���ي���ت ح��ن��ي��ن��ا وح���زم���ا ك��ان��ت 

مببادرة قام بها امل�ستوطنني املتطرفني 

م���ن ب�����س��غ��ات زئ��ي��ف ال��ت��ي ت��ل��ق��ت دع��ًم��ا 

املتعاقبة  االحتال  كبًرا من حكومات 

ودعًما من بلدية القد�ص

وي���ع���ت���رب ق�������رار امل�������س���ادق���ة ت��ث��ب��ي��ت 

دومًن��ا   1170 لنحو  امل�����س��ادرة  ل��ق��رارات 

من اأرا�سي �سعفاط وبيت حنينا وعناتا

امل�ساحة  ع��ل��ى  يق�سي  ال��ق��رار  وه���ذا 

املقد�سيني املتوفرة لتو�سع  الوحيدة 

خوًفا من العمليات.. إقبال كبير من المستوطنين على طلبات الحصول على السالح

 االحتالل هدم وصادر 44 عقاًرا يعود لفلسطينيين خالل أسبوعين

االنباط – وكاالت 

اأخطاء  ارتكاب  ك�سف جي�ص االحتال عن 

حاجز  عند  وقعت  التي  العملية  يف  تكتيكية، 

اجللمة �سمال جنني، واأدت اإىل مقتل �سابط، 

ال��ع��ربي��ة، م�ساء   13 ال��ق��ن��اة  اأف�����ادت  ح�����س��ب��م��ا 

اجلمعة.

وبح�سب القناة العربية، فاإن رئي�ص اأركان 

اأف��ي��ف ك��وخ��ايف، �ساهد  اجل��ي�����ص االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الرائد  التي قتل فيها  العملية  بنف�سه توثيق 

بار فاح عند حاجز اجللمة.

ح��ق��ي��ق��ة  م���ن  ك���وخ���ايف  “تاأكد  وت���اب���ع���ت: 

ع���دم وج����ود ���س��اح م��ع امل��ن��ف��ذي��ن، وب��ال��ت��ايل 

غر  فل�سطينيني  ع��م��ال  اأن��ه��م  التقدير  ك��ان 

من  �سل�سلة  القوة  ارتكبت  ولذلك  قانونيني، 

التكتيكية«. االأخطاء 

االحتالل يكشف عن أخطاء تكتيكية ارتكبها جنوده في كمين الجلمة

بالمناهج  متمسكون  القدس  أهالي  بكيرات: 
لفلسطينية ا

االنباط – وكاالت 

ذك���ر رئ��ي�����ص اأك���ادمي���ي���ة االأق�����س��ى للوقف 

وال�����راث ال�����س��ي��خ ن��اج��ح ب��ك��رات ،اأن اأه���ايل 

ال���ق���د����ص ���س��ي��ظ��ل��ون م��ت��م�����س��ك��ني ب��امل��ن��ه��اه��ج 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و����س���ي���ب���ق���ون ح���ام���ل���ني ل��ل��ه��وي��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، رغ����م خم��ط��ط��ات االح���ت���ال 

ال�ساعية اإىل اأ�سرلة العملية التعليمية

اأمام  ن�ست�سلم  لن  اأننا  و�سدد بكرات على 

خم��ط��ط��ات االح���ت���ال ال��ت��ي ب����داأت م��ن��ذ ع��ام 

اأردات حكومة االحتال تغير  1967، حينما 

كافة املناهج وال�سيطرة على العملية التعليمية 

يف القد�ص

وق�����ال: ل��ك��ن اأه����ل ال��ق��د���ص رف�����س��وا ه��ذه 

واالأج��ي��ال، ما  بالثقافة  تتعلق  الق�سية الأنها 

دفع قوات االحتال العتقال عدد كبر جداً 

تطبيق  رف�سوا  الذين  وامل���دراء  املعلمني  من 

ه����ذه ال�����س��ي��ا���س��ة يف ذل����ك ال����وق����ت، و���س��اع��ف 

واال�ستخباراتية  االأم��ن��ي��ة  ج��ه��وده  االح��ت��ال 

لل�سيطرة على التعليم بالقد�ص

اق��راأ/ي اأي�سا: القد�ص: وقفة احتجاجية 

الأول�����ي�����اء االأم���������ور رف�������س���اً ل���ف���ر����ص امل��ن��ه��اج 

االإ�سرائيلي

واأفاد ال�سيخ بكرات اأنه منذ اتفاقية اأو�سلو 

بداأت االأو�ساع التعليمية يف القد�ص تتدهور، 

ومع بداية انتفا�سة االأق�سى اأغلق االحتال 

م��ع��ظ��م اجل��م��ع��ي��ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و����س���واًل 

الإغاق مكتب الربية والتعليم بالقد�ص عام 

2018، وحماولته فر�ص واقع جديد باملدينة 

املقد�سة

واأو������س�����ح اأن ال����واق����ع اجل����دي����د ت���رك���ز يف 

املناهج  بتغير  يتعلق  االأول  م�سارات،  ث��اث 

الفل�سطينية والثاين تعيني معلمني ومدراء 

ال يتمتعون بقدر عايل من الوطنية واالنتماء 

ل��ف��ل�����س��ط��ني، وال���ث���ال���ث ب��ن��اء م���دار����ص ك��ث��رة 

القد�ص،  طلبة  م��ن  الكبر  ال��ك��م  ال�ستيعاب 

لتطبيق �سيا�ساته االحتالية التعليمية

ال�سبت،  اأم�ص  املقد�سيني  من  ع��دٌد  ونظم 

املحتلة،  القد�ص  مدينة  يف  احتجاجية  وقفة 

رف���������س����اً الن����ت����ه����اك����ات ����س���ل���ط���ات االح����ت����ال 

االإ�سرائيلي جتاه الطلبة، وحماوالتها اأ�سرلة 

املنظومة التعليمية

عدة،  �سعارات  الوقفة  يف  امل�ساركون  ورف��ع 

ط��ال��ب��وا ف��ي��ه��ا ب��وق��ف ا���س��ت��ه��داف االح��ت��ال 

للمنهاج الفل�سطيني، وحماولة تعميم منهاج 

حم����رف، اإىل ج��ان��ب ����س���رورة ���س��م��ان االأم���ن 

واالأمان جلميع الطلبة

وبداأت ما ت�سمى بوزارة املعارف االإ�سرائيلية 

اخلا�سة  امل���دار����ص  ع��ل��ى  بالت�سييق  م���وؤخ���را 

واالأهلية يف مدينة القد�ص، �سعًيا الإخ�ساعها 

للح�سول  �سروطاً  عليها  وفر�ست  لقراراتها 

على متويل

امل��دار���ص  تلك  االح��ت��ال  �سلطات  ومنعت 

اأي مظاهر وطنية، مثل  واإق��ام��ة  تنظيم  من 

رفع العلم الفل�سطيني، اأو تعليم الطلبة اأغاين 

تراثية ووطنية

االنباط – وكاالت 

قالت �سحيفة ي�سرائيل هيوم العربية، �سباح 

اأع��ق��اب االأح���داث االأمنية  اإن��ه يف  ال�سبت،  اأم�ص 

االأخ�����رة، ب����داأت ال�����س��رط��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة برفع 

حالة التاأهب يف جميع اأنحاء اإ�سرائيل مبنا�سبة 

االأعياد العربية

حالة  رف��ع  �سيتم  اأن���ه  ال�سحيفة،  واأ���س��اف��ت 

التاأهب تدريجياً حتى بداية االأعياد، و�ست�ستمر 

حتى نهاية االأعياد، ملنع حدوث ن�ساطات معادية، 

ك��م��ا �ستعمل ال�����س��رط��ة ع��ل��ى م��ن��ع االح��ت��ك��اك��ات 

خال االأعياد بني ال�سكان اليهود والعرب

واأو�سحت، وفق ترجمة معا ، اأنه �سيتم ن�سر 

احل��دود  وح��ر���ص  ال�سرطة  عنا�سر  م��ن  االآالف 

واملتطوعني يف االأماكن احل�سا�سة و�سيتم ع�سية 

العيد تعزيز القوات و�ستجرى الدوريات بالقرب 

املركزية  ال�ساة  واأماكن  اليهودية  املعابد  من 

واحلدائق واأماكن الرفيه

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه يف جمال االأن�سطة 

االأم��ن��ي��ة، �سيتم ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق��د���ص وخ��ط 

التما�ص وال�سفة الغربية ملنع دخول فل�سطينيني 

ال يحملون تاأ�سرات دخول، والذين قد ينفذون 

عمليات داخل اإ�سرائيل، وملنع ظاهرة دخول من 

ت��اأ���س��رات دخ���ول، مت زي���ادة ن�ساط  ال يحملون 

قوات حر�ص احلدود وال�سرطة

واأك�������دت اأن�����ه ���س��ي��ت��م ال��ع��م��ل ب�����س��رام��ة �سد 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني ال����ذي����ن ي��ن��ق��ل��ون وي�����س��غ��ل��ون 

مبا  دخ��ول،  تاأ�سرات  يحملون  ال  فل�سطينيني 

يف ذلك مطالبة املحاكم بفر�ص عقوبات �سديدة 

من  اال�ستخباراتية  املعلومات  وزي����ادة  عليهم، 

البحث  ن�ساطات  وزي��ادة  االجتماعية،  ال�سبكات 

ع���ن االأ���س��ل��ح��ة امل�������س���روع���ة، واإح����ب����اط ت��ه��ري��ب 

االأ�سلحة عرب احلدود

القد�ص  م��دي��ن��ة  يف  اإن���ه  ال�سحيفة،  وق��ال��ت 

متزايدة  بقوات  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  �ستعمل 

اجلمعة  �ساة  خ��ال  العبادة،  بحرية  لل�سماح 

�ساة  واأث���ن���اء  ال��ق��د���س��ي  احل���رم  يف  للم�سلمني 

اليهود عند حائظ الرباق

ولفتت اإىل اأن ال�سرطة االإ�سرائيلية �ستعمل 

على منع االحتكاك بني �سكان القد�ص ال�سرقية 

و���س��ك��ان غ���رب امل��دي��ن��ة، م��ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ي��وم 

يف  ال�سكل  بنف�ص  ال�سرطة  و�ستعمل  ال��غ��ف��ران، 

املدن املختلطة، وذلك ملنع االحتكاك بني ال�سكان 

اليهود والعرب

إسرائيل ترفع درجة التأهب للقصوى عشية األعياد.. نشر آالف 
الجنود وقرار بمنع االحتكاك ومخاوف من الغضب الفلسطيني
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عندما  م�ؤخراً  ب��داأت  الثانية،  احلالية  ن�سختها  يف  ال�ا�سعة  الأرمينية  احل��رب  اأن  لنا،  يبدو   

اتَّ�َسَم  ال��ذي  ال��ن��ار  اإط��اق  اإىل  اإن���ذار،  �سابق  ودون  ف��ج��اأة  الأذرب��ي��ج��اين  اجلي�ش  م���اق��ع  تعّر�ست 

الأرمينية  الق�ات  اأ�ستمرت  كذلك،  2022م.  احل��ايل  اأيل�ل  �سبتمرب/   11 م�ساء  وذل��ك  بالكثافة، 

و�س�ًل من هذه  اأذربيجان،  �سد  الأيق�ل�جي  الإرهاب  املعتدية، مبمار�سة  امللي�سياوية  واأ�سياعها 

�سرقتها  وحماولة  الأذربيجانية،  املياه  وتل�يث  “الفاونا”،  و  “الفل�را”  على  لاإجهاز  الق�ات 

كما �سبق و�سرقت املعادن الأذربيجانية النفي�سة من اأرا�سي اأذربيجان، بخا�سة يف منطقة قرة باغ 

القت�سادية الأذربيجانية اخلا�سة، وه� ما ت�سهد عليه ال�ثائق الأذربيجانية والأجنبية، اأ�سافة 

اأذربيجان واحلياة الطبيعية  ا�ستخدمتها يرفان �سد �سعب جمه�رية  التي  الف��سف�رية  للقنبلة 

ومتخ�س�سة  دولية  ة من منظمات  ُمقرَّ ب�ثائق  ذلك  على  التاريخ  وَي�سهد  فيها،  الغنية  والغابات 

لة بكل ذلك. ذات �سِ

الأذربيجانية  الق�ات  م�اقع  اإنَّ  قال،  الأذربيجانية،  الدفاع  ل���زارة  الإعامي  للمكتب  وفقاً   

مبحافظة  ن�ف�اإفان�فكا  قرية  اجت��اه  يف  “تتمركز  املفاجىء  الأرميني  للق�سف  �ست  تعرَّ التي 

كدبك، وقرية ه��س�ل� مبحافظة لت�سني، كما تعر�ست الق�ات الأذربيجانية لإطاق النار من 

امل�اقع الأرمينية ال�اقعة يف قرية جييل مبحافظة جمربك، وقرية خانازاخ مبحافظة ج�رو�ش. 

الأرا���س��ي  �سرعية  غ��ر  ب�����س���رة  حتتل  ال��ت��ي   - امل�سلحة  الأرم��ي��ن��ي��ة  امليلي�سيات  ق�سفت  ك��ذل��ك، 

كلَبَجر،  مبحافظة  ال�سكنية  اآغ��ق��اي��ا  منطقة  يف  الأذرب��ي��ج��اين  اجلي�ش  م���اق��ع   - الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 

اأوقع )77(  ا  ِمَّ الرو�سية،  ال�سام  دائرة م�س�ؤولية ق�ات حفظ  تقع يف  اأذربيجانية  وهي منطقة 

الأذربيجانية،  الدفاع  وزارة  ر�سمياً  عنه  اأعلنت  ما  وه�  املِقدام،  الأذربيجاين  من اجلي�ش  �سهيداً 

على  النطاق  ال�ا�سعة  الأرمينية  ال�ستفزازات  لعمليات  اأذربيجان  “ردع  عن  اأي�ساً  حتدثت  التي 

احلدود«. 

والل�ج�ستيات  والإع��ام  وباملال  وت�سليحاً  ر�سمياً  املدع�مة  وميلي�سياتها  الأرمينية  الق�ات   

بنمط  تت�سم   ،)!( اأي�ساً  وال��دول  احلك�مات  من  غرها  من  ورمب��ا  يرفان  حك�مة  من  املختلفة 

ُي�سرح�ن  الذي  عم�ماً؛  الأذربيجاين  والِعرق  و�سعبها  اأذربيجان  مع  التعامل  يف  وا�سح  فا�سي 

بالق�ات  الع�سكري  التحر�ش  على  م�ؤخراً  داأبت  اأنها  اإذ  )!(؛  ج�سدياً  بت�سفيته  رغبتهم  عن  علناً 

الدولية  للق�انني  تام  جتاهل  يف  لأذربيجان،  واملدنية  الع�سكرية  امل�اقع  وق�سف  الأذربيجانية، 

اإليها �سابقاً بني الأطراف ذات  والأعراف الإن�سانية، وه� ماُيعاِر�ش التفاقات التي مت الت��سل 

علييف  اإل��ه��ام  الرئي�ش  اأج��راه  هاتفي  اإت�سال  يف  ج��اء  كما  واأرمينيا.  رو�سيا  اأذرب��ي��ج��ان،  لة:  ال�سِّ

لأرمينيا  الع�سكرية  ال�سيا�سية  القيادة  اأنَّ  �سبتمرب:   13 يف  ماكرون،  اميان�يل  فرن�سا  رئي�ش  مع 

اأن  اإىل  ُم�سراً  النطاق،  ال�ا�سع  الع�سكري  ال�ستفزازي  العمل  هذا  عن  كافًة  امل�س�ؤوليات  تتحمل 

“رد على اجلانب الأرميني”. كذلك، جرت يف 15 �سبتمرب، مكاملة هاتفية  اجلانب الأذربيجاين 

رو�سيا  دف��اع  ووزي��ر  ولييف،  ك��رمي  اجل��رال  الأذرب��ي��ج��اين،  للجي�ش  العامة  الأرك���ان  رئي�ش  ب��ني 

الحتادية، اجلرال �سرغي �س�يغ� مببادرة من اجلانب الرو�سي، ومل يك�سف لاآن عن فح�اها.

الأذربيجانية،  الدفاع  الأذربيجانية، نقًا عن وزارة  “اذرتاج” الر�سمية  اأنباء  واأفادت وكالة   

الق�ات  ارتكبتها  التي  املنطقة، وال�ستفزازات  ال�سيا�سي يف  الع�سكري  ال��سع  ناق�سا  الطرفني  اأن 

اأخرى. امل�سلحة لأرمينيا وق�سايا 

و�سرعية  اأذرب��ي��ج��ان،  جمه�رية  ح��ق���ق  م��ع  ال��ع��امل��ي  الت�سامن  �سعيد  على  اآخ���ر  ت��ط���ر  ويف   

مطالباتها با�ستعادة اأرا�سيها املحتلة اأرمينياً منذ اأكرث من ثاثني عاماً م�ست، اأعربت منظمات 

الأمانة  اأذربيجان، �سمنها  بياناتها هنا، عن ت�سامنها مع  دولية كثرة ل جمال لإدراج  وجهات 

بعدد  ق��ارات،  اأربع  على  م�زعة  اأ�سامية  دولة   57 متثل  التي  الإ�سامي  التعاون  ملنظمة  العامة 

�سكان اأكرث من مليار و 700 األف  ن�سمة، عن قلقها ال�سديد واإدانتها لا�ستفزاز الع�سكري للق�ات 

امل�سلحة الأرمينية على ط�ل حدود الدولة بني اأذربيجان واأرمينيا، ودعت “الأمانة” جمه�رية 

ورو�سيا  واأرمينيا  اأذرب��ي��ج��ان  بني  امل�قع  الثاثي  للبيان  وفقاً  بالتزاماتها  ال���ف��اء  اإىل  اأرمينيا 

الحتادية يف 10 ن�فمرب 2020، وكذلك التفاقات التي مت الت��سل اإليها بني اأذربيجان واأرمينيا، 

و�سحب ال�حدات الأرمينية امل�سلحة غر ال�سرعية من بقية اأرا�سي اأذربيجان.

 كذلك، اأ�سارت منظمة التعاون الإ�سامي اإىل القرار الذي اتخذه جمل�ش وزراء خارجية هذه 

 23-22 الإ�سامية يف  باك�ستان  اأباد، يف جمه�رية  اإ�سام  ُعقدت يف  التي   48 ال�  دورته  املنظمة يف 

اأ�سا�ش  مار�ش 2022، اإىل دع�ة الأمانة العامة اإىل تطبيع العاقات بني اأذربيجان واأرمينيا على 

وحدودهما  اأرا�سيهما  و�سامة  بع�ساً،  بع�سهما  �سيادة  طرف  كل  واح��رام  املتبادل،  الع��راف 

املعرف بها دولياً.

 ومب�ازاة كل ما تقدم، ا�سَتنَكَر “الحتاد العربي لاإعام الإلكروين” “الأعمال التخريبية 

“بعمليات  له  بيان  يف  الحت��اد  َد  ون��دَّ اأذربيجان”.  جمه�رية  ِحيال  ارمينيا  ق�ات  بها  تق�م  التي 

الق�سف التي قامت بها ق�ات ارمينيا بحق م�اقع اذربيجانية، والتي اأ�سفرت عن �سق�ط اأبرياء، 

م�ؤكداً حق اأذربيجان يف اتخاذ ما يلزم للحفاظ على اأمنها وحماية املدنيني«.

 كما دعا “الحتاد العربي لاعام الإلكروين” املجتمع الدويل، خا�سة جمل�ش الأمن، اإىل 

اتخاذ م�قف حا�سم جتاه النتهاكات الأرمينية، والعمل على حماية اأرواح الأبرياء. 

لفخامة  ن��رف��ع  ال�سنني،  ع�سرات  ع�سرات  منذ  لأذرب��ي��ج��ان  احلليفة  عائلتي  وا���س��م  با�سمي   

القلبية،  ت��ع��ازي��ن��ا  ال�سقيقة،  اأذرب��ي��ج��ان  ج��م��ه���ري��ة  رئ��ي�����ش  اهلل،  حفظه  علييف  اإل��ه��ام  ال��رئ��ي�����ش 

يف  ال�سماء  اإىل  وارتقائهم  �سهداًء،  الأفذاذ  الأذربيجانيني  الع�سكريني  ل�سق�ط  الكبر  وتعاطفنا 

ه�ؤلء  اأبنائها  فقدت  التي  الثكلى  للعائات  م��س�لة  كذلك  والتعزية  العظيم،  اخلالق  رح��اب 

ف�سيح  واأ�سكنهم  ال�سهداء جميعاً  اهلل  رحم  برمته.  ال�سقيق  الأذربيجاين  ولل�سعب  ال�طن،  ُحماة 

جنانه، وهم خالدون يف التاريخ ويف اأفئدتنا الي�م وكل ي�م.

� م�ؤ�س�ش ورئي�ش “الل�بي العرباأذري الدويل«.

مروان سوداح 

أذربيجان إذ تتصدى للعدوان 
والَعالم يتضامن معها االنباط – وكاالت 

الأم��ن  جمل�ش  �سَكّل   ،1945 ع��ام  تاأ�سي�سه  منذ 

الدويل التابع لاأمم املتحدة اأمًا لدى ال�سع�ب 

التي تعاين من ق�سايا مف�سلية �س�اء كانت تتعلق 

مردية  اقت�سادية  ب��اأو���س��اع  اأو  الإن�����س��ان  بحق�ق 

جمل�ش  لكن  فا�سلة،  اإدارات  اأو  حلك�مات  نتيجة 

الأمن يق�م مبهام �سبه معطلة ب�سبب الفيت� الذي 

متلكه 5 دول ت�ستطيع من خاله الت�س�يت �سد 

اأ�سبحت  حتى  اأجندتها  م��ع  يتماهى  ل  ق���رار  اأي 

اأمريكا ت�ستخدم �ساح الفيت� حلماية اإ�سرائيل.

احتكرت 5 دول ال�سيطرة على املجل�ش بالفيت�، 

ورث��ت مقعد  التي  ورو�سيا  املتحدة  ال�ليات  وهي 

ال�س�فييتي وفرن�سا وبريطانيا وال�سني،  الحت��اد 

اأع��اق��ت ب��ه ال���دول اخلم�ش 265 م��رة، وف��ق تقرير 

من�س�ر على م�قع الأمم املتحدة ي�ستعر�ش املرات 

التي ا�ستخدم فيها الفيت� واأبرز القرارات التي مت 

الت�س�يت �سدها. 

ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية   77 ال�����دورة  تفتتح 

املتحدة، على وقع مطالب ل تت�قف من غالبية 

راأ�سها تركيا  الأع�ساء )193 دول��ة(، وعلى  ال��دول 

واأملانيا والهند والربازيل وم�سر وجن�ب اإفريقيا، 

ب�سرورة اإ�ساح املجل�ش، باعتباره “حجر الزاوية 

ال�سلم والأم��ن الدوليني، وعليه  يف احلفاظ على 

ن�ستعر�ش يف هذا التقرير املرات التي ا�ستخدمت 

فيها ال�ليات املتحدة الأمريكية الفيت� لل�ق�ف 

اأمام حق�ق ال�سعب الفل�سطيني ل�سالح اإ�سرائيل.

تقريراً  املتحدة  ال���لي��ات  اأ�سقطت   1976 ع��ام 

لتمكني الفل�سطينيني من مار�سة حق�قهم وحق 

ال�سادر عن  رق��م 3236  ال��ق��رار  امل�سر، يف  تقرير 

اجلمعية العامة التابعة لاأمم املتحدة.

العامة،  اجلمعية  “اإن  ال��ق��رار  ن�ش  يف  وج���اء 

وقد نظرت يف ق�سية فل�سطني، وقد ا�ستمعت اإىل 

بيان منظمة التحرير الفل�سطينية، مثلة �سعب 

فل�سطني، واعرافاً منها باأن لل�سعب الفل�سطيني 

احلق يف تقرير امل�سر وفقاً مليثاق الأمم املتحدة، 

واإذ تعرب عن بالغ قلقها لك�ن ال�سعب الفل�سطيني 

قد منع من التمتع بحق�قه غر القابلة للت�سرف، 

ت�سر�سد  واإذ  م�����س��ره،  تقرير  يف  حقه  �سيما  ل 

اإىل قراراتها  واإذ ت�سر  امليثاق ومبادئه،  مبقا�سد 

امل��ت�����س��ل��ة ب��امل������س���ع، وال���ت���ي ت����ؤك���د ح���ق ال�سعب 

الفل�سطيني يف تقرير م�سره”.

يف عام 1980 رف�ست ال�ليات املتحدة الت�س�يت 

�سد اإدانة الأمم املتحدة لإ�سرائيل مبحاولت �سم 

املتحدة وحدها  ال�ليات  كانت  ال�سرقية،  القد�ش 

مقابل  الأم���ي 478 يف  ال��ق��رار  �سد  �س�تت  التي 

جميع الدول الأع�ساء.

ق���راراً  العربية  املجم�عة  اأع���دت   2001 ع��ام  يف 

طلبت فيه ن�سر مراقبني يف ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة، لتحجيم التمدد الإ�سرائيلي، �س�تت 12 دولة 

من اأ�سل 15 بامل�افقة على القرار، وامتنعت دولتان 

عن الت�س�يت، ولكن رف�ست وا�سنطن!

ث����م ����س����ت���ت وا����س���ن���ط���ن يف جم���ل�������ش الأم������ن 

م�ستخدمة الفيت� عام 2003 �سد القرار رقم 891 

تهديد  اأو  ترحيل  ب��ع��دم  اإ���س��رائ��ي��ل  يطالب  ال���ذي 

�سامة الزعيم الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات.

ال��ع��ام  م���ن  الأول  اأك��ت���ب��ر/ت�����س��ري��ن  م���ن  يف 6 

وا�سنطن �سد  به  اأمريكي �س�تت  ك��ان فيت�  ذات��ه 

الإ�سرائيلية  العمليات  ق��رار عربي ل�قف  م�سروع 

يف قطاع غزة، ومن اأ�سل 15 دول��ة، اأي��دت 11 دولة 

هي  الت�س�يت  ع��ن  دول  ث��اث  وامتنعت  امل�سروع 

اأملانيا وبريطانيا ورومانيا، فيما رف�ست وا�سنطن 

امل�سروع. 

يف عام 2011 اأوقفت اأمريكا جمدداً قراراً ملجل�ش 

القد�ش  يف  الإ�سرائيلية  الت��سعات  يدين  الأم���ن 

وال�سفة الغربية واعتبارها ت��سعات غر �سرعية، 

فيما طالب القرار باإيقاف ال�سرطان ال�ستيطاين، 

لتعيد اأمريكا الكرة، وت�س�ت �سد م�سروع القرار.

الأ�سبق  الأمريكي  الرئي�ش  اأبلغ  ذات��ه  العام  يف 

ب��اأن  عبا�ش  الفل�سطيني  الرئي�ش  اأوب���ام���ا  ب����اراك 

اأم��ام  لل�ق�ف  النق�ش  ح��ق  �ست�ستخدم  وا�سنطن 

اأي حت��رك يف جمل�ش الأم��ن ل��اع��راف بالدولة 

�سبيل  ل  اأن����ه  وا����س���ح  ت�����س��ري��ح  يف  الفل�سطينية، 

لاعراف بحق�ق ال�سعب الفل�سطيني طاملا ملكت 

اأمريكا حق النق�ش “الفيت�”.

ا�ستخدمت  ال��ت��ي  ت��ك��ن وا���س��ن��ط��ن وح��ده��ا  مل 

الفيت� �سد الفل�سطينيني، ففي املرة التي رف�ست 

اإ�سرائيل  ق��رار يجرب  الت�س�يت �سد  اأوب��ام��ا  اإدارة 

على اإقامة دولة فل�سطينية وفق حدود عام 1948 

الفيت�،  ل�ستخدام  ن����ادراً  ا���س��ت��ع��داداً  رو�سيا  اأب���دت 

لعرقلة القرار.

وي��ت��األ��ف جمل�ش الأم����ن ح��ال��ًي��ا م��ن 15 دول���ة، 

م��ن��ه��ا 5 دائ���م���ة ال��ع�����س���ي��ة ه���ي ال�����س��ني وف��رن�����س��ا 

ورو�سيا وبريطانيا وال�ليات املتحدة، و10 اأع�ساء 

تنتخبهم اجلمعية العامة وفق الت�زيع اجلغرايف.

ويجب اأن حت�سل الدولة املنتخبة على اأ�س�ات 

ثلثي الدول احلا�سرة جلل�سة اجلمعية العامة، من 

اأجل احل�س�ل على الع�س�ية امل�ؤقتة، ويتم جتديد 

الدائمني  غر  املنتخبني  الأع�ساء  مقاعد  ن�سف 

كّل عام.

االنباط – وكاالت 

هدد زعيم “حزب اهلل” اللبناين، ح�سن ن�سر 

اهلل، اإ�سرائيل،اأم�ش ، با�ستهداف حقل “كاري�ش” 

للغاز املتنازع عليه بني بروت وتل اأبيب يف حال 

مل تتحقق مطالب لبنان، م�سراً اإىل اأن احلزب 

بهذا  اإ�سرائيل  م��ع  البحرية  املفاو�سات  ي��راق��ب 

اخل�س��ش. 

جاء ذلك يف كلمة متلفزة لن�سر اهلل قال فيها 

كاري�ش”،  حقل  على  و�س�اريخنا  “اأعيننا  اإن 

املتنازع  احلدودية  البحرية  املنطقة  يف  )ال�اقع 

عليها(.

عن  بعيداً  ر�سالة  “اأر�سلنا  اهلل:  ن�سر  اأ�ساف 

اإذا ب��داأ ا�ستخراج الغاز  اإ�سكال  اأم��ام  اأننا  الإع��ام 

من حقل كاري�ش”، و�سدد على اأنه “ل ميكن اأن 

ن�سمح با�ستخراج النفط والغاز من حقل كاري�ش 

قبل اأن يح�سل لبنان على مطالبه املحقة”.

ي�ني�/ مطلع  ا�ستقدمت  قد  اإ�سرائيل  كانت 

حزيران 2022، اإىل حقل “كاري�ش” �ُسفناً تابعة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ي���ن��ان��ي��ة  “اإنرجني”  ل�����س��رك��ة 

اعرا�ش  اأث���ار  م��ا  ال��غ��از،  ل�ستخراج  املخ�س�سة 

احلك�مة اللبنانية.

لكن ال�سركة اأعلنت الأ�سب�ع املا�سي يف بيان، 

النفطي عدة  الغاز من احلقل  ا�ستخراج  تاأجيل 

اأ�سابيع، دون ت��سيح اأ�سباب ذلك.

ر�سمي  م�سدر  ق��ال  اأغ�����س��ط�����ش/اآب 2022،  يف 

لر�سيم  ات��ف��اق  اإىل  الت��سل  ميكن  اإن��ه  لبناين 

جداً”،  قريبة  ف��رة  “خال  البحرية  احل���دود 

اإذا مت التفاهم على بع�ش النقاط العالقة ب�ساأن 

اخلط 23 وحقل “قانا” كامًا الذي تطالب به 

بروت، وفقاً ل�كالة الأنا�س�ل. 

حقل كاري�ش يقع يف منطقة متنازععليها بني 

لبنان واإ�سرائيل - اجلزيرة

كان وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�ش قد 

حذر، الإثنني 22 اأغ�سط�ش/اآب 2022، حزب اهلل 

من اأن اأي هج�م على حقل الغاز “كاري�ش” قد 

ي�ؤدي اإىل حرب.

ا�ستعداد  على  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  غانت�ش  اأ���س��ار 

مع  اتفاق  اإىل  والت��سل  مقدراتها”  “حلماية 
احلك�مة اللبنانية ب��ساطة اأمريكية ب�ساأن حقل 

�سيدون، وه� حقل غاز اآخر ُيعرف يف لبنان با�سم 

“حقل قانا”.
ي��ق��ع اجل���زء ال�����س��م��ايل م��ن ح��ق��ل “قانا” يف 

باملنطقة  املعروفة  البحرية  اجلغرافية  البقعة 

لبنان  يعتربه  ال���ذي   23 اخل��ط  و�سمن   ،9 رق��م 

لدى  امل���دع��ة  للخرائط  وفقاً  البحرية،  ح��دوده 

الأمم املتحدة، فيما ي�جد اجلزء اجلن�بي �سمن 

اخلط 29.

بحرية  منطقة  على  واإ�سرائيل  لبنان  يتنازع 

غنية بالنفط والغاز يف البحر الأبي�ش املت��سط، 

وتت��ّسط  مربعاً،  كيل�مراً   860 م�ساحتها  تبلغ 

ال����لي���ات امل��ت��ح��دة يف م��ف��او���س��ات غ��ر مبا�سرة 

بينهما لت�س�ية النزاع وتر�سيم احلدود.

كانت مفاو�سات “غر مبا�سرة” انطلقت بني 

بروت وتل اأبيب يف اأكت�بر/ت�سرين الأول 2020، 

احل��دود  تر�سيم  بهدف  امل��ت��ح��دة،  الأمم  برعاية 

ب��ني اجل��ان��ب��ني، ح��ي��ث ُع��ق��دت ع���دة ج�����لت من 

التفاو�ش. 

تبلغ  منطقة  على  الأول��ي��ة  النقا�سات  رك���زت 

عليها  متنازع  مربعاً  كيل�مراً   860 م�ساحتها 

وذلك وفقاً ملطالب لبنان التي �سّجلت لدى الأمم 

ت��سيع  لبنان  طلب  ولح��ق��اً   ،2011 يف  امل��ت��ح��دة 

م�ساحة هذه املنطقة اإىل 1430 كيل�مراً مربعاً، 

بحيث ت�سمل حقل “كاري�ش”.

صوتت 82 مرة نصفها ضد فلسطين وحدها.. كيف استغلت أمريكا سالح »الفيتو« لحماية إسرائيل؟

»صواريخنا على حقل كاريش«.. نصر اهلل يحذر إسرائيل من استخراج الغاز دون تحقيق مطالب لبنان

االنباط – وكاالت 

ي�سارك نح� 150 من قادة العامل الأ�سب�ع املقبل 

املتحدة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  يف 

ب��ن��ي���ي���رك، و���س��ط ان��ق�����س��ام��ات ب�سبب احل���رب يف 

اأوكرانيا

وق���ب���ل اأي�������ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن الج���ت���م���اع ال�����س��ن���ي 

احلا�سد قال الأمني العام لاأمم املتحدة اأنت�ني� 

وت�����س��رب��ه  احل������روب،  ت���دم���ره  غ�تري�ش”عاملنا 

العار  ويغمره  ال��ك��راه��ي��ة،  وتق�سه  امل��ن��اخ،  ف��سى 

جراء الفقر وانعدام امل�ساواة« واأ�ساف غ�تري�ش اأن 

النق�سامات اجلي��سراتيجية “مل تكن اأبدا بهذا 

احلجم منذ احل��رب الباردة على الأق��ل ... وت�سل 

ال�ستجابة العاملية لهذه التحديات الهائلة”، داعيا 

قادة العامل اإىل “العمل معا” لإيجاد حل�ل

ويرى املراقب�ن اأن ت�حيد اجله�د العاملية بات 

املناق�سات ح�ل  املنال، كما يت�سح من  اأم��ا بعيد 

م�ساركة الرئي�ش الأوكراين عرب الفيدي�

و2021   2020 ع���ام���ي  يف  اجل���ائ���ح���ة،  وخ�����ال 

األقى القادة خال دورت��ي اجلمعية العامة اآنذاك 

خطاباتهم على الأقل جزئيا عن طريق الفيدي�

الربوت�ك�لت  اإىل  ال��ع���دة  ال��ع��ام،  ه��ذا  و�ستتم 

املعتادة، لكي يتحدث اأي قائد اأمام اجلمعية العامة 

اع��ت��ب��ارا م��ن ي���م ال��ث��اث��اء، ب�سكل ح�����س���ري��ا، مع 

“ا�ستثناء خا�ش” لفادمير زيلين�سكي
عن  زيلين�سكي،  الأوك������راين  ال��رئ��ي�����ش  ل  وُخ�����ِ�ّ

ي�م  ال��ع��ام��ة،  ط��ري��ق ت�س�يت خ��ا���ش يف اجلمعية 

اجلمعة، بت�جيه ر�سالة للجمعية م�سجلة م�سبقا، 

رغم ا�ستياء رو�سيا التي نددت مبا �سمته “ت�سيي�ش 

م�ساألة اإجرائية«

وقالت ال�سفرة الأمريكية لدى الأمم املتحدة، 

بري�ش:  فران�ش  ل�كالة  ت�ما�ش غرينفيلد،  ليندا 

“ي�سعر عدد من الدول بالقلق من اأننا بينما نركز 

على اأوكرانيا فنحن ل ن�يل اهتماما كافيا لأزمات 

اأخرى يف جميع اأنحاء العامل. الأمر لي�ش كذلك«

واأ�سافت اأن “الأم�ر جتري كاملعتاد. ل ميكننا 

جتاهل ما يحدث يف بقية العامل”، م�سددة ب�سكل 

خا�ش على اأزمة الغذاء التي �ستك�ن حم�ر العديد 

الفرن�سية من  ال��رئ��ا���س��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات وق��ال��ت  م��ن 

جانبها اإن الرئي�ش اإميان�يل ماكرون “�سيحر�ش 

فكرة  لتبديد  اجلن�ب  �سركاء  مع  احل���ار  على... 

“حالة  اأن  وع��ل��ى  العامل”،  بقية  �سد  ال��غ��رب  اأن 

“يف �سميم كل  اأي�سا  املناخية” �ستك�ن  الط�ارئ 

امل�ا�سيع امل�سببة للقلق«

الجمعية العامة لألمم المتحدة تنعقد األسبوع المقبل وسط انقسامات عميقة وأزمة عالمية

تستعيد  »أستانا«  كازاخستان  عاصمة 
رئاسي وبقانون  اسمها رسميا 

االنباط – وكاالت 

وق����ع ال��رئ��ي�����ش ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين، 

ق��ا���س��م ج�����م����ارت ت����ك���اي���ف، اأم�����ش 

ال���������س����ب����ت، ق����ان�����ن����ا ح�������ل اإدخ��������ال 

ت���ع���دي���ات ع���ل���ى د����س���ت����ر ال����ب����اد، 

عا�سمة  ا�سم  بتغير  اأحدها  يق�سي 

اإىل  “ن�ر�سلطان”  م����ن  ال����ب����اد 

“اأ�ستانا”.

“اإدخال  القان�ن:  ن�ش  يف  وج��اء 

ال���ت���غ���ي���رات والإ�����س����اف����ات ال��ت��ال��ي��ة 

كازاخ�ستان  جمه�رية  د�ست�ر  على 

يف  اجلمه�ري  ال�ستفتاء  يف  املعتمد 

30 اأغ�سط�ش 1995: الهيكل الإداري 

الإق���ل���ي���م���ي ل���ل���ج���م���ه����ري���ة، وو����س���ع 

ع��ا���س��م��ت��ه��ا ي���ح���دده���م���ا ال���ق���ان����ن. 

ه��ي مدينة  ك��ازاخ�����س��ت��ان  وع��ا���س��م��ة 

اأ�ستانا”.

االنباط – وكاالت 

اأق��د���ش  حتى ج��ه��از )امل������س��اد(، ال���ذي ُيعترب 

بات  الح��ت��ال،  بكيان  الأمنّية  امل�ؤ�س�سة  اأق��دا���ش 

ُعر�سًة لن�سر غ�سيه العفن على املاأ، بعد اأْن كان 

�سن�اٍت ط�يلٍة دولًة داخل دولًة، وامتنع الإعام 

امتنع  الع�سكرّية،  الرقابة  من  ب�سغٍط  العربّي، 

تُهّز هذا اجلهاز، الذي  التي  الف�سائح  عن ن�سر 

ُي�سّ�ق نف�سه على اأّنه جهاز ال�ستخبارات الأكرث 

قّ�ًة يف العامل

ويف هذا ال�سياق، وبعد ك�سف قرا�سنة اإنرنت 

املب�س�طتان(  )ال��ي��دان  اإي��ران��ي��ني، من جمم�عة 

امل��ساد  لرئي�ش جهاز  تع�د  �سخ�سية  وثائق  عن 

ديفيد بارنياع، عقب اخراقهم للهاتف املحم�ل 

تت�اىل  ال�سخ�سّي،  حلا�س�بها  ��ا  واأي�����سً لزوجته 

دع�ة  واآخ��ره��ا  ل��ه،  املرافقة  الإ�سكالية  الق�سايا 

)احلركة من اأج��ل ج���دة احلكم(، وهي منظمة 

اإ�سرائيلية، ل�قف عمل امل�ست�سارة  غر حك�مية 

الإعامية لبارنياع

مطلبهم  ف���اإّن  ال�سلة،  ذات  امل�سادر  وبح�سب 

جاء اإثر الك�سف عن اأّن املُ�ست�سارة تعمل يف تقدمي 

ال�ست�سارات لرجال الأعمال يف دولتْي الإم��ارات 

وال�سع�دية يف ال���ق��ت ذات���ه، الأم���ر ال��ذي ُيعترب 

انتهاًكا �سارًخا للعقد الذي وّقعته مع احلك�مة 

الإ�سرائيلّية

مل�قع  ال�سيا�سّي  املرا�سل  راف��ي��د  ب���اراك  ونقل 

)WALLA( العربي عن املحامي �ساهار بن 

مئر، مطالبته للم�ست�سارة القان�نية للحك�مة، 

بالطلب من دي���ان رئي�ش ال����زراء يائر لبيد، 

ال����ذي ي��خ�����س��ع ل���ه ج��ه��از امل������س��اد ال��ت���ق��ف عن 

مّت  ال��ت��ي  الإع��ام��ي��ة  ال��ت���ا���س��ل م��ع م�ست�سارته 

التحفظ على ذكر ا�سمها لأ�سباٍب اأمنّيٍة

اأّك�����د اأّن ت���ظ��ي��ف��ه��ا غ���ر ق��ان���ين،  امل��ح��ام��ي 

وخم��ال��ف لقان�ن اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، وع��ل��ى نحٍ� 

امل�ست�سارين  بت�ظيف  اخلا�سة  الائحة  خا�شٍّ 

اخلارجيني يف ال�زارات احلك�مية، كما قال

�سروط  اإّن  ال��ع��ربّي  للم�قع  ق��ائ��ًا  وم�سى 

ت�ظيف م�ست�سار خارجي يف ال�زارات احلك�مية 

يِجب اأْن يك�ن م�سروًعا م�ؤقًتا، اأْو مهمة عابرة، 

وم��ق��دم خ��دم��ات ل��دي��ه خ���ربة خ��ا���س��ة يف جم��ال 

ال�ست�سارات، ول ميكن ت�ظيفه كم�ظف مدين 

ت�ظيف  مّت يف  م��ا  اأّن  ح��ني  الأه��ل��ي��ة، يف  ك��ام��ل 

لتقدمي  دائ��م��ة  وظ��ي��ف��ة  ه���  ب��ارن��ي��اع  م�ست�سارة 

واحل��ايل  ال�سابق  للرئي�سنْي  ال��ت��ح��دث  خ��دم��ات 

جلهاز امل��ساد ي��سي ك�هني وديفيد بارنياع

ع����اوة ع��ل��ى م���ا ج���اء اأع������اه، ل��ف��ت امل��ح��ام��ي 

ا�ست�سارات  �سركة  امتاكها  عن  ف�سًا  اأّن���ه  اإىل 

تعمل  اأّن��ه��ا  الأخ��ط��ر  ف���اإّن  خا�سة،  اإ�سراتيجية 

م�ست�سارة لأطراف خارجية يعمل فيها امل��ساد

و�سّدّد املحامي على اأّن ما قامت به م�ست�سارة 

امل�سالح،  يف  ت�سارب  وج����د  ع��ن  يك�سف  ب��ارن��ي��اع 

وان���ت���ه���اك ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات الإل���زام���ي���ة ال��ت��ي ت��دخ��ل 

يف ن��ط��اق واج��ب��ات��ه��ا ومهنها الأخ�����رى، م��ا ح��دا 

باملحامي ت�مر ناوؤور رئي�ش الق�سم القان�ين يف 

احلركة من اأجل ج�دة احلكم للق�ل الف�سل اإّن 

هذه امل�ساألة مقلقة للغاية، لأّنها تتم حتت غطاء 

من ال�سرية والأ�سباب الأمنية داخل امل��ساد، ول 

ميكن الك�سف عن تفا�سيلها

وتابع قائًا: طاملا اأّن لديها عاقات جتارية 

مع كيانات اأخرى خارج اإ�سرائيل، فقد ين�ساأ خ�ف 

اأ�سكال  اأح���د  يعني  م��ا  امل�سالح،  ت�����س��ارب يف  م��ن 

الف�ساد احلك�مي

لرئي�سي  الإع��ام��ي��ة  امل�ست�سارة  اأن  وك�����س��ف 

ومعروفة  حم��رف��ة  واحل����ايل،  ال�سابق  امل������س��اد 

جدا، ويف ال�قت ذاته تقدم ال�ست�سارات لل�سركات 

وامل�ؤ�س�سات العامة ولرجال الأعمال من اإ�سرائيل 

والعامل، واأحد عمائها �سخ�سية عامة بارزة يف 

اأخ��رى  وم�ساريع  اإ�سرائيل  يف  متثلها  الإم����ارات، 

ح�ل العامل، كما قدمت ا�ست�سارات ل�سهر الرئي�ش 

الأمريكي ال�سابق غاريد ك��سر، ول ميكن ن�سر 

ا�سمها لأنه حممي مب�جب اأمر امل��ساد للرقابة 

الع�سكرية، لأ�سباب تتعلق باملخاطر الأمنية

�ساليف مرا�سلة  ذات��ه، نقلت ط��ال  ال�سياق  يف 

م���ق��ع )زم����ان اإ���س��رائ��ي��ل( ع��ن اث��ن��نْي م��ن كبار 

ت�ظيف  اإّن  ق�لهم  ال�سابقني،  امل��ساد  م�س�ؤويل 

م�����س��ت�����س��ار ات�����س��الت خ���ارج���ي م���ن ع����امل رج���ال 

اأمام  الأعمال يثر احل��رة وع��دم الراحة، لأننا 

ف����رد ل��دي��ه م�����س��ال��ح جت���اري���ة، وي���خ���دم ب�سفته 

الإ�سرائيلية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  با�سم  امل��ت��ح��دث 

الأكرث �سرية وح�سا�سية

اإّن م�س�ؤولني يف مكتب رئي�ش  واأ�ساف: حتى 

ب��ه��ذه املاحظة،  ب��ارن��ي��اع  اأ����س���اروا على  ال������زراء 

بتعيني  ون�سح�ه  امل�سكلة،  اإىل  انتباهه  ولفت�ا 

م��ا دف��ع بق�سم  م�ست�سارة مهنية داخ���ل اجل��ه��از، 

املتحدثني الر�سميني يف مكتب رئي�ش ال�زراء اإىل 

اإيجاد مر�سح ملن�سب املتحدث با�سم  العمل على 

امل��ساد

لرئي�ش  اخل��ارج��ي��ة  امل�ست�سارة  اأّن  واأو���س��ح��ت 

امل��ساد زادت من ن�ساطها وم�ساركتها يف عمليات 

امل������س��اد، ويف ال���ق��ت ذات���ه ق��دم��ت امل�����س���رة ملدير 

ت��ن��ف��ي��ذي اإم����ارات����ي، ورج����ل اأع���م���ال اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اأ�����س����رايل ان��ت��ق��ل ل��ل��ع��ي�����ش يف دب�����ي، وق�����ادا معا 

وا�سعة  اإعامية  بتغطية  حظي  دولًيا  م�سروًعا 

اإ�سرائيل وح���ل العامل، وتركز يف ال�ستثمار  يف 

الإ�سرائيلية،  الفائقة  التكن�ل�جيا  �سركات  يف 

اأم����ال ال�سندوق من  ا�سُتقطب ج��زء كبر من 

ال�سع�دية

و�سبق اأْن اأكدت امل�ست�سارة الإعامية لرئي�ش 

اأم���ام  اأّن ك������س��ر ميكنه ف��ت��ح الأب�������اب  امل������س��اد 

ال�سركات الإ�سرائيلية يف البلدان التي ل تربط 

اإ�سرائيل بها عاقات دبل�ما�سية، مثل ال�سع�دية 

الطرف  ه�  امل��ساد  اأّن  العلم  مع  واإندوني�سيا، 

مع  والأمنية  ال�سيا�سية  العاقات  عن  امل�س�ؤول 

ال�����س��ع���دي��ة، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ع��اق��ة وا���س��ع��ة مع 

اإندوني�سيا ، على حّد  امل�س�ؤولني احلك�ميني يف 

ق�لها

جديٌر بالذكر اأّن )راأي الي�م( كانت قد ن�سرت 

يف اخلام�ش من �سهر اأيل�ل )�سبتمرب( اجلاري 

)اليدان  اقتحام جمم�عة  تقريًرا مف�سًا عن 

ارتباطها  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��زع��م  ال��ت��ي  املب�س�طتان(، 

ب���اإي���ران، ج���اء حت��ت ع��ن���ان: ���س��م��ُت اإ���س��رائ��ي��ل��يٌّ 

ب�سرعة ال�س�ت: )اليدان املب�س�طتان( املُرتِبطة 

وتن�سر  جم���دًدا  امل������س��اد  رئي�ش  ت�سرب  ب��اإي��ران 

ا  �س�رته ببط�لة اأوروبا باجل�دو وتقريًرا �سحيًّ

لنفي اإ�سابته بال�سرطان: ديدي، هل اأنَت م�ستّعٌد 

للهدّية القاِدمة؟

موساد الفضائح.. بعد القراصنة ووثائق رئيس )الموساد(.. صدمٌة 
ُمجلجلٌة: مستشارة بارنيع تعمل مع رجال أعمال إماراتيين وسعوديين 
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الرياضة االردنية تحصد جوائز فاطمة بنت مبارك 

االنباط - عامن 

تيييوجيييت اليييرييييا�يييضييية الأردنييييييييية بييجييائييزتيين 

فاطمة  جائزة  من  ال�ضاد�ضة  الن�ضخة  خالل 

بيينييت ميييبيييارك لييريييا�ييضيية املييييييراأة واليييتيييي اأقيييييم 

الإماراتية  العا�ضمة  يف  ال�ضبت  �ضباح  حفلها 

فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  ورعاية  بدعم  اأبوظبي 

العام  الن�ضائي  الحتييياد  رئي�ضة  مييبييارك  بنت 

والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة 

الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية »اأم 

الإمارات«. وفاز الحتاد الأردين لكرة القدم 

اليينييا�ييضييئييات  لتنمية  بييرنييامييج  اأفيي�ييضييل  بييجييائييزة 

اليييقيييدم  كيييييرة  تيييطيييويييير  يف  دوره  عيييليييى  وذلييييييك 

بالالعبات  والهييتييمييام  الأردن  يف  الن�ضائية 

اليينييا�ييضييئييات وحتييفيييييزهيين عييلييى ممييار�ييضيية كييرة 

للمنتخب  الفني  املدير  كذلك  وفيياز  الييقييدم. 

الوطني للتايكواندو، فار�س الع�ضاف، بجائزة 

اأفييي�يييضيييل ميييييدرب وذليييييك بييفيي�ييضييل الإجنيييييييازات 

الوطني  املنتخب  رفقة  حققها  التي  املتعددة 

 يف خمتلف البطولت وعلى كافة امل�ضتويات.

وعيير فييار�ييس الع�ضاف عيين فييخييره واعييتييزازه 

كونها  اأهميتها  اإىل  ميي�ييضييراً  اجلييائييزة  بييهييذه 

متيينييح امليييييييراأة الييريييا�ييضييييية الييعييربييييية فيير�ييضيية 

لإثييييبييييات تييفييوقييهييا وتيي�ييضييليييييط الييي�يييضيييوء عييلييى 

اإجنازاتها املختلفة يف كافة املجالت املتعلقة 

بالريا�ضة.

االميرة بسمة تتوج ابطال الجولة السابعة لبطولة الفروسية 
االنباط - عامن 

طالل  بنت  ب�ضمة  الميييرة  �ضمو  تييوجييت 

الييفييائييزييين بييالييقيياب بييطييوليية بييطييوليية الردن 

 2022 لييعييام  احلييواجييز  عيين  القفز  لفرو�ضية 

اجليييولييية اليي�ييضييابييعيية ،اليييتيييي نييظييمييهييا الحتيييياد 

للفرو�ضية على ميدان مركز فور�ضت  امللكي 

هيييييل لييلييفييرو�ييضييييية،بييحيي�ييضييور المييييين الييعييام 

لحتييييياد الييفييرو�ييضييييية املييلييكييي نييييور الييرفيياعييي 

اليييفيييائيييزيييين ،ومبييي�يييضييياركييية وا�يييضيييعييية وفيير�ييضييان 

و�ضهيل  ال�ضايل  الفرو�ضية  مييراكييز  مثلوا 

اخليييييل وا�ييضييطييبييالت اليي�ييضيييييفييي والييكيييييايل و 

لييفيير�ييضييان  ،ا�يييضيييافييية  العربي   اجليييييواد  نييييادي 

فييور�ييضييت هيييييل،عييلييى امليييييدانيياملييركييز .واأ�ييضييرف 

مدير  بييركييات  �ضيفان  الييبييطييوليية  ادارة  عييلييى 

لييلييبييطييوليية،وميي�ييضييوؤول ريييا�ييضيية قفز احلييواجييز 

امل�ضلك  وم�ضمم  من�ضور   عييدنييان  بييالحتيياد 

بنت  ب�ضمة  الميييرة  �ضمو  ،وقييامييت  �ييضييوزان 

طيييييالل اليييتيييي تيييابيييعيييت مييي�يييضييياركييية حييفيييييدتييهييا 

بتتويج  الفر�ضان  وبقية  الداغ�ضتاين  اميان 

الييفييائييزييين ميييع اليييرفييياعيييي وكيييبيييار احليي�ييضييور 

النتائج كمايلي: ،وكانت 

اليينييتييائييج الييفيينييييية فييئيية ارتيييفييياع 110 �ييضييم؛ 

الأول:فييييار�ييييس اليينييابييليي�ييضييي عييلييى اجلييييواد )ال 

الييثيياين:هييمييام  59:38ث،  بيييزمييين  بيياتيي�ييضيييييو( 

عليان على اجلواد )اوليتم(، الثالث: حمزة 

عييليييييان عييلييى اجليييييواد )لييفييلييي( ،الييييرابييييع:ادم 

ارتييفيياع  احلييلييو على اجليييواد )ميييورانيييو(. فئة 

حمزة  ،الييثيياين:  احللو  الأول:ادم  �ضم؛   100

،الرابع: جويل  الثالث:همام عليان   ، عليان 

فييان ويييجييك،اخليياميي�ييس:جييويييل فييان ويييجييك. 

 ، الهدهد  الأول:ح�ضام  �ضم؛   90 ارتفاع   فئة 

الثاين: دميا ال�ضايف الثالث:ماهر حرباوي 

ارتفاع   فئة   . ويييجييك  فييان  ،الييرابييع: جييويييل 

الييثيياين:   ، �ييضييم؛ الأول:فيييييييرح اخلييطيييييب   80

حرباوي،  ماهر  الثالث:   ، ال�ضواوره  خليف 

نينكي  اخليياميي�ييس:  اليي�ييضييواوره،  الرابع:علي  

فئة  ال�ضاد�س:دارين خالد جياد.  ريج�ضدام، 

اخلطيب،  فييار�ييس  الأول:  �ييضييم؛   60 ارتفاع  

نادين  الثالث:  روين�ضون،  �ضا�ضكيا  الثاين: 

اخلام�س:  ريج�ضدام،  نينكي  جفري،الرابع: 

زارا كورت، ال�ضاد�س: �ضوفيا جيكا�س.

 دحام يحسم لقب سباق الدرفت »تاندم«

أبو جابر عضوا للجنة المرأة باالتحاد الدولي للبريدج 

االنباط - عامن 

تييلييقييت اأمييييينيية اليي�ييضيير واليينيياطييق الإعييالمييي 

عايدة  ال�ضيدة  لييلييريييدج؛  الأردين  لييالحتيياد 

اأبو جابر؛ ات�ضال من رئي�س الحتاد الدويل 

بتعيينها  يييفيييييد  كييياميييرا�يييس؛  جييييان  لييلييريييدج 

ر�ييضييميييييا يف عيي�ييضييوييية جليينيية املييييراأة يف الحتييياد 

اليييدويل لييلييريييدج. يييذكيير اأن اأبيييو جييابيير؛ هي 

الن�ضوي  الأردين  املنتخب  �ضفوف  يف  لعبة 

ليييليييرييييدج؛ و�يييضييياركيييت بييييطييييولت الييييعييييامل يف 

العام  الييرازيييل  ويف  2007؛  الييعييام  ال�ضن 

ويف  2011؛  الييعييام  هولندا  ويف  2009؛ 
الييعييام  فييرنيي�ييضييا  ويف  2015؛  اليييعيييام  الييهيينييد 

املنتخب  �ضمن  جابر  اأبو  و�ضاركت   .2017
اآ�ضيا  اليينيي�ييضييوي لييلييريييدج والييييذي فييياز بييكيياأ�ييس 

الن�ضوي  املنخب  مييع  و�ضاركت  مييرات؛  ثييالث 

العام  تركيا  يف  الذهنية  الأوملبية  الألعاب  يف 

الييعيياميين  يف  اليي�ييضيين  دورتيييييي  ويف  2004؛ 
اأي�ضا  جابر  اأبييو  وكانت  و2011.   2008
الأردين  الحتيييياد  ادارة  جمييليي�ييس  يف  عيي�ييضييوت 

�ضفوف  يف  لعبة  كانت  ذلييك  وقبل  للتن�س؛ 

للتن�س. الوطني  املنتخب 

منتخب الشباب يجتاز سوريا ويواجه تايبيه الليلة 

االنباط - عامن 

حقق املنتخب الوطني ت20 فوزا مهما على 

اأاقيمت  التي  املييبيياراة  يف   ،2-1 ال�ضوري  نظره 

اجلمعة على ملعب البرتاء يف مدينة احل�ضن 

لل�ضباب، �ضمن املجموعة الرابعة من الت�ضفيات 

الييفييوز، اقيييرتب املنتخب من  الآ�ييضيييييوييية.وبييهييذا 

الثالث  فييوزه  بعد  الآ�ضيوية،  للنهائيات  التاأهل 

�ضوريا  بييقيياء  مييع  الييتييا�ييضييعيية،  للنقطة  وو�ييضييولييه 

وتايبيه ال�ضينية ثانيا ب6 نقاط، تركمان�ضتان 

3، وجزر �ضمال ماريانا اأخرا دون نقاط. و�ضمت 
ت�ضكيلة املنتخب باللقاء: مراد الفالوجي، زكريا 

عمرو، يو�ضف ح�ضان، عالء دية، عا�ضم اأبو التن، 

حممد اأبييو هييزمي، عمر الع�ضاد )حممد رائييد(، 

�ضيف دروي�س، اأمن ال�ضناينة )ق�ضي املن�ضوري(، 

مهند اأبو طه، بكر كلبونة )زيد الأ�ضفر(. جاءت 

بداية اللقاء قوية من اجلانبن، وبداأت الهجمات 

ملنتخبنا  ملحوظة  خييطييورة  مييع  املييرمييييين  على 

النتيجة  افتتاح  ميين  كلبونة  ليتمكن  الييوطيينييي، 

ال�ضناينة،  ميين  رائييعيية  بينية  ا�ضتقبل  اأن  بييعييد 

واجه بها احلار�س و�ضددها بنجاح داخل املرمى 

وا�ضح  اللعب ب�ضغط  دقائق  باقي  لتمر  د.13، 

نحو الأمييام لكن دون ترجمة حقيقية للفر�س.

“ال�ضوري”  ا�ضتطاع  الثاين،  ال�ضوط  بداية  مع 

تييعييديييل اليينييتيييييجيية عييير لعيييبيييه هييييييوزان عييثييمييان 

د.51، لياأتي الرد �ضريعا بعد اأن اأر�ضل ال�ضناينة 

كرة من ركنية نحو اأبو طه، الذي حولها براأ�ضه 

معلنا بها هدف الفوز د.56، لتنتهي املباراة بفوز 

املنتخب 1-2. من جانبه، اأكييد مييدرب املنتخب 

ال�ضحفي  املوؤمتر  اإ�ضالم ذيابات خالل  الوطني 

الذي عقد بعد املباراة، اأن املنتخب ا�ضتحق الفوز 

قيا�ضاً مبا قدمه من ان�ضباط تكتيكي، وجناحه 

اأن  على  ميي�ييضييدداً  الييلييقيياء،  التحكم مبييجييريييات  يف 

ن�ضامى  اأ�ضكر  اأ�ييضيياف:  بييعييد«.  تنته  مل  “املهمة 
املنتخب على اإجنيياز املهمة اليوم وحتقيق الفوز 

الثالث على الييتييوايل، لنقرتب اأكيير واأكيير من 

الييتيياأهييل.. لكن لدينا مواجهة هامة بعد  هييدف 

يومن اأمام تايبيه ال�ضينية، نتطلع من خاللها 

والعبور  الكاملة  بالعالمة  الت�ضفيات  لإنييهيياء 

اأبو  مهند  اأ�ضاد  بيييدوره،  ال�ضدارة.  يف  للنهائيات 

طه خييالل املييوؤمتيير ال�ضحفي، بعد اأن نييال لقب 

اأفيي�ييضييل لعيييب بيييامليييبييياراة، بييجييهييود كييافيية زمييالئييه 

الييالعييبيين كييانييوا على قدر  “جميع  الييالعييبيين، 

عند  املييبيياراة  نقاط  ك�ضب  ا�ضتطعنا  امل�ضوؤولية.. 

املجموعة،  نف�س  وا�ضتحقاق«.وحل�ضاب  جيييدارة 

حقق منتخب تايبيه ال�ضينية فوزا على نظره 

املنتخب  ويييلييتييقييي   .9-0 ميياريييانييا  �ييضييمييال  جيييزر 

نظره تايبيه ال�ضينية عند التا�ضعة م�ضاء الحد 

وي�ضبق اللقاء مواجهة �ضوريا وتركمان�ضتان عند 

الرابعة والن�ضف ع�ضرا على ذات امللعب.ويحتاج 

املنتخب يف مواجهته القادمة، للفوز اأو التعادل 

باأي نتيجة ل�ضمان التاأهل بال�ضدارة، بعيدا عن 

الت�ضفيات  يف  وي�ضارك  الثاين.  املركز  ح�ضابات 

10 جمموعات  توزيعهم على  44 منتخبا مت 
تقام بنظام التجمع، بحيث �ضمت 6 جمموعات 

4 منتخبات، و�ضمت 4 جمموعات 5 منتخبات. 
ويتاأهل اإىل النهائيات الآ�ضيوية 2023 املقامة 

كل  يف  الأول  امليييركيييز  �ييضيياحييب  اأوزبييكيي�ييضييتييان،  يف 

جمموعة، اإىل جانب اأف�ضل 5 منتخبات حت�ضل 

على املركز الثاين.

االنباط - عامن 

فريقه  اأن  ذيييابييات،  اإ�ييضييالم  لل�ضباب  الأردين  املنتخب  ميييدرب  اأكيييد 

ا�ضتحق الفوز اأمام �ضوريا )1-2(، لينفرد ب�ضدارة املجموعة الرابعة 

ن�ضرها  ت�ضريحات  يف  ذيييابييات،  وقييال  لل�ضباب.  الآ�ضيوية  للت�ضفيات 

يجب،  كما  الييلييقيياء  يف  “حتكمنا  الأردين:  لييالحتيياد  الر�ضمي  املييوقييع 

بعد«. تنته  مل  الت�ضفيات  يف  مهمتنا  لكن  م�ضتحقا،  فيييوزا   وحققنا 

التكتيكي،  الأردين على الن�ضباط  املنتخب  ن�ضامى  “اأ�ضكر  واأ�ضاف: 

اأكر من  واإجناز املهمة بتحقيق الفوز الثالث على التوايل، لنقرتب 

ال�ضينية، حيث  تايبيه  اأمييام  “لدينا مواجهة مهمة  التاأهل«. وختم: 

والعبور  الكاملة  بالعالمة  الت�ضفيات  لإنييهيياء  خاللها  ميين  نتطلع 

م�ضواره  ا�ضتهل  قييد  الأردن  منتخب  وكييان  اليي�ييضييدارة«.  يف  للنهائيات 

بالفوز على تركمان�ضتان )1-3( وجزر �ضمال ماريانا )0-16(، ثم 

فاز على �ضوريا )2-1(.

ذيابات يتطلع الجتياز تايبيه والتاهل 

اتضاح معالم الفرق المتأهلة لكأس االردن 

االنباط - عامن 

دور  مناف�ضات  اجلمعة  م�ضاء  اختتمت 

 .2022 الأردن  كييياأ�يييس  بييطييوليية  مييين   16 الييييي 

ربع  لييلييدور  الييتيياأهييل  الرمثا بطاقة  وحييجييز 

وتغلب   ،1-3 ال�ضلط  على  بييفييوزه  النهائي 

ح�ضم  فيما   ،0-3 �ييضييحيياب  عييلييى  الفي�ضلي 

مغر ال�ضرحان تاأهله على ح�ضاب ال�ضريح 

التعادل  بعد   5-6 الرتجيحية  بييالييركييالت 

على  احل�ضن  وفيياز   .1-1 الأ�ضلي  بالوقت 

ال�ضرحان  عييلييى  واليييوحيييدات   ،1-3 الييعييربييي 

4-0، بينما حجز عمان FC بطاقة التاأهل 

بعد فوزه بالركالت الرتجيحية 6-5 على 

البقعة بعد انتهاء الوقت الأ�ضلي بالتعادل 

بدون اأهداف. وتخطى �ضباب العقبة نظره 

فيما �ضعد  بييهييدف نظيف،  الييرمييثييا  احتييياد 

اجلزيرة اإىل الدور ربع النهائي بفوزه على 

 4-5 الرتجيحية  بالركالت  الأردن  �ضباب 

بعد التعادل يف الوقت الأ�ضلي 0-0. ويقام 

اليييدور ربييع النهائي خييالل الييفييرتة 16-14 

عمان  يلتقي  حيث  املقبل،  الأول  ت�ضرين 

FC مع مغر ال�ضرحان، �ضباب العقبة مع 
والوحدات  الرمثا،  مع  اجلزيرة  احل�ضن، 

مع الفي�ضلي.

اتحاد الكرة ينجز ترتيبات مباراة منتخبنا مع اسبانيا 
االنباط - عامن 

اليييقيييدم،  ليييكيييرة  الأردين  الحتييييياد  ييينييظييم 

احليييييدث اليييرييييا�يييضيييي الأبيييييييرز والأهيييييييم هييذا 

اليييعيييام، مييع ا�ييضييتييقييبييال امليينييتييخييب الإ�ييضييبيياين، 

بالعا�ضمة   ،2010 العامل  كاأ�س  لقب  حامل 

الن�ضامى  منتخب  ملواجهة  عمان،  الأردنية 

يف لقاء دويل ودي واجنز الحتاد ترتيبات 

اخلمي�س  م�ضاء  لتقام  ال�ضتثنائية،  املباراة 

17 تيي�ييضييرييين اليييثييياين الييييقييييادم، عييلييى �ييضييتيياد 

الر�ضمي  النطالق  لت�ضبق  الييدويل،  عمان 

يخو�ضها  اأخيييرة  وكييمييواجييهيية  لييلييمييونييديييال، 

“قطر  املنتخب الإ�ضباين قبل كاأ�س العامل 

خييالل  الأردين  الحتيييياد  و�ضيعلن   .»2022

امل�ضاحبة  الفعاليات  عن  القادمة،  الفرتة 

م�ضاعي  ييياأتييي �ضمن  واليييذي  الييلييقيياء،  لييهييذا 

الحتييييييياد ليييتييياأمييين ميييبيييارييييات ودييييييية قييوييية 

العاملية،  النخبة  منتخبات  مييع  للن�ضامى، 

للمنتخب  املييثييايل  الإعيييداد  م�ضرة  لتعزيز 

الييقييادميية.  لييال�ييضييتييحييقيياقييات  الأول  الييوطيينييي 

امليينييتييخييب الإ�ييضييبيياين حييامييل لقب  اأن  يييذكيير 

الييعييامل يف 2010، هييو الأكيير حتقيقاً  كيياأ�ييس 

اأملانيا،  مييع  بالت�ضاوي  اأوروبييييا،  كيياأ�ييس  للقب 

بثالث مرات اأعوام 1964 و2008 و2012.

االنباط - عامن 

نييييال املييتيي�ييضييابييق اأحيييميييد دحييييييام، اليييعيييائيييد اإىل 

على  �ضنوات،   6 انقطاع  بعد  الييدرفييت  �ضباقات 

�ضباق  لقب   ،”15 ا�ييس  �ضيلفيا  “ني�ضان  ميين 

بطولة  �ضمن  ر�ضميا  الأول  )تاندوم(  الدرفت 

اقيييييمييت  والييييييذي  الييييدرفييييت،  ليي�ييضييبيياقييات  الأردن 

واجلمعة  اخلمي�س  يومي  مدار  على  مناف�ضاته 

يف �ضاحة رايل الأردن يف البحر امليت.

وجاء يف املركز الثاين يف ال�ضباق الذي اأقيم 

تفاعل  و�ضط  “زين” الأردن  �ضركة  من  بدعم 

كييبيير ميين قييبييل اجلييميياهيير، الإمييياراتيييي حممد 

350 زد”،  نا�ضر احلربلي على من “ني�ضان 

وحل يف املركز الثالث العماين عثمان التكريتي 

على من “بي ام دبليو ايه 46”.

لريا�ضة  لييالأردنييييية  التنفيذي  املييدييير  وقييام   

ال�ضيارات زيد بلقز بتتويج الفائزين يف ال�ضباق 

جلنة  عليه  واأ�ضرف  حزينة  مو�ضى  اأداره  الييذي 

احليييكيييام امليييكيييونييية مييين و�يييضييياح عييقييبيية )رئييييي�ييضييا( 

والأع�ضاء اأمين النجار وقي�س تفاحة.

خر  يف  ال�ضيارات  لريا�ضة  الأردنية  وقالت 

اجلولتن  يف  تاأهل  اإنييه  ال�ضبت،  �ضحفي،اليوم 

املا�ضي  اخلمي�س  يوم  ال�ضباق  من  التاأهيليتن 

24 مت�ضابقا، هم: اأحمد دحام )ني�ضان �ضيلفيا 
احلربلي  نا�ضر  حممد  والإميياراتييي   ،)15 ا�ييس 

)ني�ضان 350 زد(، و�ضهيب البكار )بي ام دبليو 

املب�ضلي)تويوتا  ريييا�ييس  والييعييميياين   ،)46 ايييه 

ايه  دبليو  ام  )بييي  التكريتي  وعثمان  �ييضييوبييرا(، 

ا�س  �ضيلفيا  )ني�ضان  اجلييبييايل  واأحييمييد   ،)46
 ،)30 ايه  دبليو  ام  )بي  اجلمل  وع�ضام   ،)13
دبليو  ام  )بي  �ضقدوم  اأبييو  �ضالح  والفل�ضطيني 

46(، وراأفييييييت هيييييارون )تيييوييييوتيييا جيييي تي  ايييييه 

ايه  دبليو  ام  )بي  اأيوب  قي�س  وال�ضوري   ،)86
 ،)36 30(، وموؤمن الدحلة )بي ام دبليو ايه 
ايه  دبليو  ام  )بي  الأ�ضبح  �ضهيل  والفل�ضطيني 

 ،)36 30(، و�ضليمان عو�س )بي ام دبليو ايه 
وفار�س   ،)46 ايييه  دبليو  ام  )بييي  احللو  واأنيي�ييس 

�ضرار )بي ام دبليو ايه 46(، وجريل ح�ضونة 

البيتموين  وجميياهييد   ،)30 ايييه  دبليو  ام  )بييي 

اأبييو رزيييق )بي  36(، وراكييان  ايه  ام دبليو  )بي 

ام دبليو ايه 30(، و الفل�ضطيني عبد الرحمن 

الرحمن  وعبد   ،)46 ايه  دبليو  ام  )بي  خرمه 

اهلل  وعبد   ،)30 ايه  دبليو  ام  )بي  ال�ضواحلي 

�ضداد  30(، وحممود  ايه  دبليو  ام  حماده )بي 

)بي  كعو�س  وحمييمييد   ،)30 ايييه  دبليو  ام  )بييي 

30(، وموؤيد يو�ضف )بي ام دبليو  ام دبليو ايه 

ايه 30(.

16 يف  الي  دور  اإىل  8 منهم مبا�ضرة  وتاأهل 

املكان،  نف�س  يف  اجلمعة  جييرت  التي  النهائيات 

منهم  وو�ييضييل  اآخيييرون  مت�ضابقا   16 وتناف�س 

اليمت�ضابقن  ملناف�ضة   16 الي  دور  اإىل  فقط   8
الثمانية. الأوائل 

�ضكلوا  اليييفيييائيييزون  اليييييثييمييانييييية  واملييتيي�ييضييابييقييون 

ليييييتيياأهييل   ، بييييينييهييم  فيييييمييا  لييييينييافيي�ييضييوا   ،8 اليييي  دور 

ميينييهييم 4 مييتيي�ييضييابييقيين ليييليييدور نيي�ييضييف اليينييهييائييي، 

للدور  مت�ضابقان  منهما  يتاأهل  �ضباقن  �ضمن 

النهائي.

بن   16 اليييي  دور  يف  قييوييية  ميينييافيي�ييضيية  ودارت 

ا�س  �ضيلفيا  )ني�ضان  دحيييام  اأحييمييد  املت�ضابقن 

 ، �ييضييقييدوم  اأبييييو  �ييضييالييح  والييفييليي�ييضييطييييينييي   ،)15
وجريل ح�ضونة )بي ام دبليو ايه 30(، وراأفت 

املب�ضلي  86(، وريا�س  هارون )تويوتا جي تي 

) تويوتا �ضوبرا(، و�ضليمان عو�س )بي ام دبليو 

ايه  دبليو  ام  )بي  التكريتي  وعثمان   ،)36 ايه 

 ،)30 46(، و�ضهيل الأ�ضبح )بي ام دبليو ايه 
 350 نيييا�يييضييير احليييربيييليييي )نييييييي�يييضيييان  و حميييميييد 

 ،)46 اييييه  دبييليييييو  ام  زد(، وفييار�ييس �ييضييرار )بيييي 

 ،)30 ايه  دبليو  ام  )بي  اأيييوب  قي�س  وال�ضوري 

واأن�س   ،)46 ايه  دبليو  ام  )بي  البكار  و�ضهيب 

46(، واأحمد اجلبايل  احللو )بي ام دبليو ايه 

)بي  �ضداد  حممود   ،)13 ا�س  �ضيلفيا  )ني�ضان 

ام دبليو ايه 30(.

 وو�ضل اإىل دور الثمانية اأحمد دحام ، �ضالح 

)ُعمان(،عثمان  املب�ضلي  وريييا�ييس  �ضقدوم،  اأبييو 

قي�س  نا�ضر”احلربلي،  “حممد  الييتييكييريييتييي، 

وو�ضل  اجلبايل،  واأحمد  البكار،  و�ضهيل  اأيوب، 

وعثمان  دحيييام  اأحييمييد  النهائي  ن�ضف  دور  اإىل 

نا�ضر”  و”حممد  اجلبايل  واأحييمييد  التكريتي 

احلربلي ، اأحمد اجلبايل .

وتيياأهييل اإىل الييييدور اليينييهييائييي اأحييمييد دحيييام و 

وا�ضتطاع  احلربلي  وحممد   ، التكريتي  عثمان 

الأول وجيياء احلربلي يف  املركز  اأن يحرز  دحييام 

املركز  يف  التكريتي  عثمان  وحييل  الثاين  املركز 

الثالث وجاء اأحمد اجلبايل يف املركز الرابع.
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أيهما أفضل: الركض حافي القدمين أم بالحذاء؟ 
الفوائد واألضرار

االنباط – وكاالت 

بالطبيعة،  رائعة لالت�صال  الرك�ض حافياً فكرة  يبدو  قد 

زادت  اإذ  ال��واق��ع؟  يف  لك  بالن�صبة  اأف�صل  فكرٌة  هي  هل  لكن 

ما  الآراء  لكن  الأخ��رة،  ال�صنوات  يف  احل��ايف  الرك�ض  �صعبية 

تزال منق�صمًة حوله.

اإن ال��رك�����ض ح���ايف ال��ق��دم��ن ي��زي��د جم���ال حركة  وُي���ق���ال 

ما  ويحاكي  الرك�ض،  وطريقة  ال��ت��وازن  وُيح�ّصن  القدمن، 

كنا نفعله ب�صكٍل طبيعي منذ اآلف ال�صنن.

يزيد  ق��د  احل��ايف  الرك�ض  اأن  م��ن  ي��ح��ّذرون  البع�ض  لكن 

خطر الإ�صابة نتيجة عدم حماية باطن القدم وتركه عر�صًة 

لال�صطدام.

فوائد الرك�ض احلايف

اإجابة  لتقدمي  احل��ايل  الوقت  يف  للغاية  حم��دود  البحث 

علمية حم���ددة ح���ول ف��وائ��د اجل���ري ح���ايف ال��ق��دم��ن، وف��ق��اً 

للجمعية الطبية الأمريكية لطب القدم.

“اجلري  ح��رك��ة  يبطئ  مل  ال��ب��ح��ث  يف  النق�ض  ه���ذا  ل��ك��ن 

ب���اأن ع��دم  ق���وي  اع��ت��ق��اد  ي��وج��د  الطبيعي” امل��ت��زاي��دة، ح��ي��ث 

ارتداء احلذاء يقلل من خماطر الإ�صابات املزمنة، وال�صبب 

يعود اإىل تقنية اجلري.

ب��ال��ن�����ص��ب��ة مل��ع��ظ��م ال��ن��ا���ض، م���ن امل��ح��ت��م��ل اأن ي��ك��ون ل��دي��ك 

منط  على  ي�صجع  اإنه  القدمن،  حايف  تعمل  اأف�صل  ميكانيكا 

اأكرث كفاءة. ت�صغيل 

وع����ادًة م��ا ت��ك��ون خ��ط��وات ح���ايف ال��ق��دم��ن اأق�����ص��ر واأك���رث 

اأ�صفل جذعك ب�صكل مبا�صر. اإحكاماً وتالم�ض 

ج�صمك  ثقل  مركز  مع  اأف�صل  ب�صكل  امل�صية  هذه  تتوافق 

وع���ادًة م��ا ت���وؤدي اإىل زي���ادة الن��ح��ن��اء يف ال��رك��ب��ة، مم��ا ي�صمح 

اأف�صل. ب�صكل  ال�صربات  بامت�صا�ض  ملفا�صلك 

اإىل  اأي�صاً  القدمن  حفاة  مي�صون  الذين  العداوؤون  مييل 

من  يزيد  مم��ا  الكعب،  م��ن  اأك��رث  قدمهم  ك��رة  على  الهبوط 

كفاءة احلركة.

من  ويقلل  طبيعية  اأك���رث  اجل���ري  من��ط  يعد  ع���ام،  ب�صكل 

التحميل على مفا�صلك.

اجلري حايف القدمن ي�صاعد القدم امل�صطحة

الطبي   Cleveland Clinic موقع  ذك��ره  ملا  وفقاً 

ي�����وؤدي اجل����ري ح����ايف ال��ق��دم��ن اإىل  اأن  الأم���ري���ك���ي، مي��ك��ن 

تقوية ع�صالت القدم و�صدها؛ للم�صاعدة يف ا�صتقرار القو�ض 

امل�صطحة.

فاأنت ل ت�صيف قوة  اأحذية داعمة،  دائماً  اإذا كنت ترتدي 

ت��ك��ون م�����ص��دودة  ال��ت��ي ل  ال��ع��ظ��ام  ل��دع��م  ع�صلية يف ق��دم��ي��ك 

ي�صبب  اأن  ينبغي  ل  ذل���ك  ورغ���م  بنيتها،  يف  طبيعي  ب�صكل 

الن�صاط حايف القدمن اأي اأمل.

بالتهاب  الإ�صابة  خطر  من  القدمن  حايف  اجل��ري  يقلل 

الأخم�صية اللفافة 

القدمن  ي�صاعد اجلري حايف  قد  مبا�صرة،  بطريقة غر 

)اأمل  الأخم�صية  اللفافة  التهاب  م�صاكل  على  احل��ف��اظ  يف 

اأ���ص��ف��ل ق��دم��ك ب��ال��ق��رب م��ن ك��ع��ب��ك(. مل���اذا؟ غ��ال��ب��اً م��ا ي��وؤدي 

اجلري باأقدام عارية اإىل تقنية واإيقاع اأف�صل، ميكن اأن يوؤدي 

�صكل اجلري غر املتقن اإىل اإجهاد اللفافة الأخم�صية.

اجل�����ري ح����ايف ال���ق���دم���ن ي���ح���رق م����زي����داً م���ن ال�����ص��ع��رات 

احلرارية

اإىل  دفعك  على  اجل��ري  اأحذية  يف  الربيعية  النعال  تعمل 

الأمام بينما يختفي هذا الرتداد عند خلع احلذاء.

�صيكون اجلري حايف القدمن اأ�صعب واأكرث حتدياً، لذلك 

هناك فر�صة جيدة لأن حترق مزيداً من ال�صعرات احلرارية 

يف اأثناء القيام بذلك.

عيوب الرك�ض احلايف

بع�ض  توجد  الأمريكي،   Live Science ملوقع  ووفقاً 

العيوب املحتملة للرك�ض احلايف اأي�صاً اإىل جانب الفوائد، اإذ 

اإن الرك�ض احلايف قد يعّر�ض قدميك للجروح واللتهابات، 

جتربة  ت��ق��رر  عندما  اإ�صافية  احتياطات  ات��خ��اذ  يجب  ل��ه��ذا 

الأمر.

عليك التعامل مع الرك�ض احلايف كعمليٍة تدريجية، حتى 

ت�صمح لقدميك بالتكيف على الأمر.

الأرا�صي  من  اأك��ر  اخلر�صانية  الأر�صفة  تاأثر  و�صيكون 

الع�صبية. وامل�صارات 

ال��ب��ث��ور حتى  ع��ر���ص��ًة لظهور  اأك���رث  ق��د جت��د نف�صك  ل��ه��ذا 

على  تتاأقلم  اأن  بعد  �صمكاً،  اأك��رث  جلٍد  طبقة  لديك  تتكون 

ال�صاحرة. الرك�ض و�صط الطبيعة 

املرتبطة  ب��احل��الت  اإ�صابتك  خ��ط��ورة  تزيد  ق��د  اأن��ك  كما 

اأي�����ص��اً، فعندما ي���زداد ق��رب ال��ك��ع��ب م��ن الأر����ض،  ب��ال��رك�����ض 

وزي��ادة  العرقوب  وت��ر  على  ال�صغط  زي��ادة  العيوب  تت�صمن 

ال�صكاوى من اآلم الربلة واأخم�ض القدمن.

عند  الأق�����دام  امل�����ص��اب مب�صكلة يف  ال���ع���ّداء  ي��ع��اين  ورمب���ا 

ريا�صي  حلذاء  �صتحتاج  امل�صكلة  منطقة  لأن  حافياً،  الرك�ض 

اإ�صايف. متخ�ص�ض بدعٍم ت�صحيحي 

وت�صمل قائمة امل�صكالت املذكورة القدم امل�صطحة، والأورام 

امللتهبة، والتهاب اللفافة الأخم�صية، والتهاب الأوتار.

كما اأن تغير اأ�صلوب الرك�ض لن يلغي احلمل بالكامل، بل 

الرك�ض  اإذ ينقل  اأخرى يف اجل�صم،  اأجزاء  اإىل  �صينقل بع�صه 

ووتر  الربلة،  القدم، وع�صلة  اإىل م�صط  الوزن  بع�ض  احلايف 

ال��ع��رق��وب، مم��ا ي��زي��د اح��ت��م��ال��ي��ة الإ���ص��اب��ة ب��اإج��ه��اد ال��رب��ل��ة، 

والتهاب وتر اأخيل، والك�صور الإجهادية يف م�صط القدم.

ذات  الأحذية  باأن  القائل  الزعم  اأدلٌة تدعم  ولي�صت هناك 

اإذ يتعن على الع�صالت العمل  البطانة تقلل قوة القدمن، 

اأي�صاً، من اأجل  اأثناء ارتداء اأحذية الرك�ض العادية  بقوة يف 

التحكم يف القوة التي متر عر ج�صمك يف اأثناء الرك�ض.

أخطأ بتاريخ ميالد زوجته فربح 200 ألف يورو
االنباط – وكاالت 

خطاأ  اأن  فرن�صيان  زوج���ان  يتوقع  مل 

و�صيك�صبهما  ح��ظ  �صربة  اإىل  �صيتحول 

ل��ع��ب��ة  يف  ي��������ورو  األ��������ف   200 ح��������واىل 

بعد  �صبتمر  �صهر  بداية  يف  اليان�صيب  

ذات��ه��ا  الأرق�����ام  ي�صتخدم  ال����زوج  ك���ان  اأن 

دائماً.

ك��م��ا يفعل  ���ص��ب��ت��م��ر،  م���ن  ال���ث���اين  يف 

يف  ماركت  �صوبر  اإىل  زوج  ذهب  بانتظام، 

ليحاول  الفرن�صية  غ��وي��ب��اف��ا���ض  م��دي��ن��ة 

127 مليون يورو. هذه املرة الفوز ب�

ولأن�����ه ن�����ص��ي ن��ظ��ارت��ه يف ال��ب��ي��ت ومل 

ي���ك���ن ي����رى ب���و����ص���وح، اأخ����ط����اأ ال������زوج يف 

ت��اري��خ م��ي��الد زوج��ت��ه ال���ذي اع��ت��اد على 

ا���ص��ت��خ��دام��ه يف ك��ل م���رة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

تواريخ ميالد اأقاربه.

ويف ات�������ص���ال م���ع ���ص��رك��ة ال��ي��ان�����ص��ي��ب 

اأك��دت   ،»Française des jeux«

بيهان   لو  فالري  التنفيذية،  امل�صاعدة 

اأن »خطاأ هذا الرجل غر املق�صود مّكنه 

اأرق��ام �صحيحة يف   5 من احل�صول على 

ال�صحب، بالإ�صافة اإىل جنم حمظوظ«.

6 لعبن يف  اأنه »واحد من  واأ�صافت 

األ��ف ي��ورو.   200 اأوروب���ا ف��ازوا بحواىل 

ول���و ح��ال��ف��ه احل���ظ اأك����رث، وح�����ص��ل على 

جنم حمظوظ ثاٍن، كان �صيفوز باجلائزة 

الكرى البالغة 127 مليون يورو«.

»اأن��ه  على  بالتاأكيد  حديثها  وت��اب��ع��ت 

الفرن�صي الوحيد الذي متكن من الفوز 

بهذا املبلغ الذي ت�صلمه يوم الإثنن 12 

�صبتمر«.

وخ��ت��م��ت ب���ال���ق���ول: »ال����زوج����ان وب��ع��د 

بهذا  �صعداء  هم  امل��ح��اولت،  من  �صنوات 

ويعتزمان  بال�صدفة  وق��ع  ال��ذي  املك�صب 

اأحبائهما«. ال�صتمتاع به مع 

»بربري« و»كادبوري« ..عالمات تجارية مهددة 
بفقدان »الدعم الملكي« بعد وفاة الملكة إليزابيث

االنباط – وكاالت 

اإليزابيث الثانية تواجه خطر  حواىل �صتمئة من العالمات  التجارية املف�صلة  للملكة 

حرمانها من الدعم امللكي، وبات على هذه ال�صركات انتظار ال�صتح�صال على موافقة خلفها 

امللك ت�صارلز الثالث.

من �صاي “فورتنوم وماي�صن” اإىل معاطف “ُبرُبري” مرورا ب�صوكول “كادبوري” وحتى 

�صركات م�صنعة لأغذية الكالب اأو املكان�ض اليدوية... عالمات جتارية كثرة تواجه خطر 

فقدان مكانتها امللكية.

ففي حال مل حت�صل ال�صركات على موافقة امللك اجلديد، �صيكون اأمامها عامان لإزالة 

اخلتم امللكي الذي مييزها كجهات موردة مف�صلة لدى ملك بريطانيا.

يف دوره ال�صابق كاأمر لويلز، منح ت�صارلز ختمه امللكي اخلا�ض لأكرث من 150 عالمة 

جتارية.

ويرمز هذا الدعم امللكي قبل كل �صيء اإىل جودة املنتج.

وقالت رابطة حاملي �صهادات الدعم امللكية اإن حامليها يح�صلون على “احلق يف عر�ض 

واملباين  والإع���الن���ات،  والقرطا�صية،  والأغ��ل��ف��ة،  منتجاتهم،  على  املنا�صب  امللكي  ال�صعار 

واملركبات” التابعة لهم.

ولبع�ض ال�صركات، ي�صكل الدعم امللكي و�صيلة هامة لتن�صيط اأعمالها، حتى لو كان من 

ال�صعب قيا�ض التاأثر احلقيقي على املبيعات.

الثانية، وجتار  اإليزابيث  امللكة  للبقالة لدى  الر�صمي  “فورتنوم وماي�صن” املزود  كانت 

ال�صاي والبقالن لدى اأمر ويلز.

وقال املتجر الفاخر يف لندن “نحن فخورون بح�صولنا على دعم من �صاحبة اجلاللة 

منذ عام 1954، وباأننا قدمنا خدماتنا لها ولالأ�صرة امللكية طيلة حياتها”.

العائلة  مع  الوثيق  التعاون  من  طويل  تاريخ  وماي�صن” التجارية  “فورتنوم  ولعالمة 

امللكية، اإذ ابتكرت �صاي “رويال بلند” للملك اإدوارد ال�صابع يف عام 1902.

كان لدى �صركة “توينينغز” اأي�صا دعم ملكي كمزود للملكة اإليزابيث واأمر ويلز بال�صاي 

والقهوة.

م�صروبات وحقائب

من بن العالمات التجارية الأخرى التي ا�صتفادت من ارتباطها بامللكة اإليزابيث، كانت 

ماركة امل�صروبات “دوبونيه”، املكّون الرئي�صي يف كوكتيلها املف�صل “دوبونيه وجن”.

تواجه  1968، فباتت  اليد منذ عام  امللكة بحقائب  بتزويد  “لونر” التي تفتخر  اأما 

خطر فقدان الدعم امللكي الثمن.

الطق�ض  يف  الريفية  للحياة  خا�ض  ب�صكل  املالئمة  “باربور”،  �صرتات  كانت  ذل��ك،  مع 

الريطاين، امل�صِنّع الر�صمي للمالب�ض الواقية املقاومة للماء لكل من امللكة اإليزابيث وابنها 

الأكر.

لكن بالن�صبة للعالمات التجارية الأقل ارتباطا بامللكة اإليزابيث يف اأذهان اجلمهور، فاإن 

الدعم امللكي هو “قبل كل �صيء، اعرتاف باملهارات والتقاليد”، على ما قال لوكالة فران�ض 

ريكار”  “برنو  �صركة  يف  العاملية  الأعمال  لتطوير  الإداري  املدير  بورتا،  كري�صتيان  بر�ض 

املالكة لعالمة “دوبونيه”.

و”كروغ”،  “بولينغر”،  م��ارك��ات  اإن  اإذ  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  قوية  مناف�صة  هناك  ذل��ك،  م��ع 

و”فوف  �صاندون”  اأن��د  و”مويه  روديرير”،  و”لوي�ض  برييه”،  و”لوران  و”لن�صون”، 

كليكو”، حتمل اأي�صا �صهادات دعم ملكية.

تطوير نظام للذكاء االصطناعي بين البشر والروبوتات.. قد  يفعل بالضحك والدعابة
االنباط – وكاالت 

يهدف  ا�صطناعي  ذك��اء  نظام  تطوير  على  العلماء  يعمل 

وتعليمها  وال��روب��وت��ات  الب�صر  ب��ن  امل��ح��ادث��ات  حت�صن  اإىل 

بح�صب  املنا�صب،  الوقت  ويف  ال�صحيحة  بالطريقة  ال�صحك 
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ال��روب��وت  يطور  ال��ذي  الفريق  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  ال�صحيفة 

امل�صروع  اأن  “اإيريكا” اأكدوا  ا�صم  اأطلق عليه  الذي  ال�صاحك 

واأنظمة  الأ�صخا�ض  بن  العفوية  املحادثات  يح�صن  اأن  ميكن 

ال�صطناعي. الذكاء 

ب����دوره، ق���ال ال��دك��ت��ور ك��وج��ي اإي���ن���و، م��ن ج��ام��ع��ة ك��ي��وت��و، 

 Frontiers املوؤلف الرئي�صي للبحث، الذي ُن�ِصر يف دورية

اأَنّ اإحدى الوظائف  “نعتقد   :in Robotics and AI
لذلك  التعاطف.  هي  للمحادثة  ال�صطناعي  للذكاء  املهمة 

قررنا اأَنّ اإحدى الطرق التي ميكن للروبوت اأن يتعاطف بها 

امل�صتخدمن هي م�صاركة �صحكاتهم”. مع 

ال�صطناعي  الذكاء  نظام  تعليم  يف  وزم��الوؤه  اإينو  و�صرع 

اخل���ا����ض ب��ه��م ف���ن ال�����ص��ح��ك اأث���ن���اء امل���ح���ادث���ة. وق���د ج��م��ع��وا 

ال�صريع  للتعارف  ح��واراً   80 من  اأك��رث  من  التدريب  بيانات 

به يف  ال��ذي حتّكم  وال��روب��وت،  الذكور  بن طالب اجلامعات 

البداية اأربع ممثالت هواة.

ال�صحك  اأنواع 

كما حدد العلماء 3 اأنواع من ال�صحك لتعليمها للروبوت 

)مثل  الجتماعي  وال�صحك  املنفرد،  ال�صحك  “اإيريكا”: 
البت�صامات املهذبة اأو املحرجة(، وال�صحك تعبراً عن املرح. 

ي�صتطيع  ك��ي  الآيل  ال��ن��ظ��ام  ل��ت��دري��ب  ال��ب��ي��ان��ات  ا���ص��ت��خ��دم��ت 

ب�صاأن  وكذلك  ل،  اأو  �صي�صحك  كان  اإذا  ما  ب�صاأن  قرار  اتخاذ 

ال�صحك. نوع 

من  “اإيريكا”،  ل���دى  الدعابة”  “روح  ال��ف��ري��ق  واخ��ت��ر 

�صخ�ض،  مع  مل�صاركتها  ق�صرة  ح��وارات  اأرب��ع��ة  اإن�صاء  خ��الل 

ودم����ج خ��وارزم��ي��ة ال�����ص��ح��ك امل�����ص��رتك اجل���دي���دة يف ب��رام��ج 

ي�صحك  مل  التي  ال�صيناريوهات  قورنت  احلالية.  املحادثة 

“�صحكة  اأو حن عر عن  الإط��الق،  “اإيريكا” على  خاللها 

اجتماعية”.

هذا  واجهناه يف  الذي  الأك��ر  التحدي  “كان  اإينو:  وتابع 

وهو  امل�صرتك،  لل�صحك  الفعلية  احلالت  حتديد  هو  العمل 

ل  ال�صحك  معظم  ف��اإَنّ  تعلم،  كما  لأن��ه  ال�صهل  بالأمر  لي�ض 

اأن ن�صّنف بدقة ال�صحكات  ُي�صاَرك على الإطالق. كان علينا 

التي ميكن ا�صتخدامها لتحليلنا، وعدم الكتفاء بالفرتا�ض 

باأَنّ اأية �صحكة ميكن ال�صتجابة لها”.

الدعابة” “روح 
اختر الفريق “روح الدعابة” لدى الروبوت اإيريكا، من 

�صخ�ض،  مع  مل�صاركتها  ق�صرة  ح��وارات  اأرب��ع��ة  اإن�صاء  خ��الل 

ودم����ج خ��وارزم��ي��ة ال�����ص��ح��ك امل�����ص��رتك اجل���دي���دة يف ب��رام��ج 

ي�صحك  التي مل  بال�صيناريوهات  وقورنت  احلالية.  املحادثة 

فيها اإيريكا على الإطالق اأو ي�صدر �صحكة اجتماعية يف كل 

مرة ير�صد فيها فعل ال�صحك.

خوارزمية  �صنفوا  متطوعاً   130 على  املقاطع  وُعِر�َصت 

ال�����ص��ح��ك امل�������ص���رتك ب���اأن���ه���ا الأك�������رث ت��ف�����ص��ي��اًل ل��ل��ت��ع��اط��ف 

الإن�صان والتفاهم. والطبيعية والت�صابه مع 

من جانبها، قالت الروفي�صور �صاندرا وات�صرت، من معهد 

اأك�صفورد لالإنرتنت يف جامعة اأك�صفورد: “اأحد الأ�صياء التي 

اخلوارزمية  اأو  الروبوت  اأَنّ  هو  العتبار  يف  اأ�صعها  اأن  يجب 

ول  تعرفك  ل  الروبوتات  اأب��داً.  فهمك  على  ق��ادرة  تكون  لن 

تفهمك ول تفهم معنى ال�صحك”.

يف  ج��ي��دة  لكنها  واع��ي��ة،  لي�صت  “وهي  اأ���ص��اف��ت:  وات�����ص��رت 

جعلك تعتقد اأنها تفهم ما يحدث”.

االحد    18 /  9  / 2022

6 أسباب رئيسة لالرتفاع الحاد 
لسكر الدم.. تعرف إليها

االنباط – وكاالت 

بال�صارقة،  الأ�صرة  ل�صوؤون  الأعلى  للمجل�ض  التابعة  ال�صكري،  اأ�صدقاء  جمعية  اأفادت 

تناول  الإف��راط يف  تتمثل يف  الدم،  لل�صكر يف  رئي�صة لالرتفاع احلاد  اأ�صباب   6 باأن هناك 

غر  جرعة  اأخ��ذ  اأو  املعتادة  اجلرعة  اأخ��ذ  وع��دم  والن�صويات،  احللويات  وخا�صة  الطعام 

كافية من الأن�صولن اأو حبوب ال�صكري، والتوتر وال�صغط النف�صي، والأمرا�ض العار�صة 

وفرتات  املعتادة،  بالتمارين  القيام  عدم  اأو  احلركة  وقلة  احل��ادة،  باللتهابات  والإ�صابة 

ال�صريع. النمو 

كتيب  يف  الأم���ري،  اإل��ه��ام  ال��دك��ت��ورة  ال�صكري،  اأ���ص��دق��اء  جمعية  رئي�ض  نائب  وذك���رت 

ال��غ��ث��ي��ان، وج��ف��اف احللق  تتمثل يف  ال���دم  �صكر  ارت��ف��اع  اأع��را���ض  اأن  اأ���ص��درت��ه اجل��م��ع��ي��ة، 

وال�صعور بالعط�ض، وزيادة التبول، والتعب والنعا�ض، وجفاف اجللد مع حكة اأو فطريات، 

وزغللة وعدم و�صوح يف الروؤية.

ولفتت اإىل اأن اأعرا�ض الرتفاع احلاد لل�صكر مع ارتفاع الأحما�ض يف الدم )الكيتون اأو 

ونق�ض  الفم،  من  الأ�صيتون  رائحة  وانبعاث  التنف�ض،  معدل  �صرعة  يف  تتمثل  الأ�صيتون( 

�صريع يف الوزن، واأمل يف البطن مع قئ، وتراجع يف م�صتوى الوعي والإدراك قد يتفاقم 

الغيبوبة. اإىل 

كان  اإذا  الكيتون  الدم، مع �صرورة فح�ض  ال�صكر يف  ن�صبة  بفح�ض  الأم��ري،  ووجهت 

300-250 ملغ/دل ول يوجد  املري�ض يعالج بالأن�صولن، فاإذا كانت ن�صبة ال�صكر بن 

والقيام  امل��اء،  من  كثر  �صرب  مع  بعد  تفعل  مل  اإن  ال��دواء  جرعة  بتناول  ين�صح  كيتون، 

بتمرين ريا�صي ملدة ن�صف �صاعة، واإعادة فح�ض ال�صكر بعد �صاعتن، واإذا انخف�صت ن�صبة 

على  ال�صكر  اإعادة فح�ض  يجب  الأول،  الفح�ض  عليه يف  كانت  الذي  امل�صتوى  عن  ال�صكر 

اأو  4 �صاعات، واإن مل ينخف�ض يجب الت�صال بالطبيب  فرتات متقاربة كل �صاعتن اإىل 

العيادة. مبراجعة 

ملغ/   300 من  اأك��رث  فح�ض  اأول  عند  ال��دم  يف  ال�صكر  ن�صبة  كانت  اإذا  “اأما  وتابعت: 

دل، ين�صح ب�صرب كثر من املاء وعدم القيام باأي مترين ريا�صي، واإذا كان املري�ض يعالج 

بالإن�صولن وظهر لديه كيتون يف الدم اأو البول يجب اأخذ جرعة اإ�صافية من الأن�صولن 

ق�صر املدى )�صريع املفعول(، ح�صب ن�صائح الطبيب اأو مر�صد ال�صكري اأثناء املراجعات 

ال�صابقة معهم، واإعادة فح�ض �صكر الدم كل �صاعة وكيتون الدم اأو البول كل �صاعتن، واإذا 

مل تتح�صن اجته اإىل اأقرب م�صت�صفى اأو عيادة.


