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الثورة الصناعية الرابعة ٠٠٠ 
هل نحن مستعدون لمواكبة 

تحدي العصر؟؟؟

 الفايز يطالب بمحاسبة الجهات المتسببة 
بانهيار عمارة اللويبدة

المعركة االنتخابّية القادمة لغرفتي صناعة 
األردّن وعّمان ..  من المستفيد

 صناعات غذائية أردنية تعزز تواجدها 
بالسوق السعودية

 أردني ينطق بلغة األنباط ويجمع
  25٠٠ كلمة منها

التعليم العالي تسترد حوالي
 11٠ آالف دينار من مكاتب خدمات 

جامعية مخالفة االنباط- عمان

ع����ززت ���ص��ن��اع��ات �أردن���ي���ة ت��ع��م��ل يف جم��ال 

�لت�صنيع �لغذ�ئي تو�جدها بال�صوق �ل�صعودية 

"فوديك�س  معر�س  يف  م�صاركتها  خ��ال  م��ن 

�خ��ر�،  فعالياته  �ختتمت  �ل��ذي  �ل�صعودية" 

بالعا�صمة �لريا�س.

وبح�صب بيان �صادر عن جمعية �مل�صدرين 

�أن  �أك���د �صناعيون  �لأح����د،  �م�����س  �لردن���ي���ن، 

����ص���وق �جل������ارة �ل�����ص��ق��ي��ق��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة مهمة 

بالفر�س  وغنية  �ل�صناعية  �لأردن  ل�صادر�ت 

�لو�عدة �أمام �ل�صناعات �ملحلية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

من  ق��اد  �ل��رَّ بكر  �لأردين  ��اب  �ل�����صَّ ��صتطاع 

2500 كلمة من لغة ح�صارة �لأنباط  جمع 

�لتي �صكنت �لأر�س �لأردنية فرتة طويلة من 

�أه���م عجائب  �إح����دى  وت��رك��ت خلفها  م��ن  �ل��زَّ

بع وهي �لبرت� جنوب �لأردن. �لدنيا �ل�صَّ

���اري���خ  ق�����اد، �مل��ت��خ�����ص�����س يف �ل���تَّ وق�����ال �ل�����رَّ

و�حل���������ص����ارة �لأردن������ي������ة، وخ����ري����ج �جل��ام��ع��ة 

�لأردن���ي���ة، ل��وك��ال��ة �لأن��ب��اء �لأردن���ي���ة )ب���رت�(، 

�لفكرة لزمته ل�صنو�ت  �إنَّ هذه  �م�س �لأح��د، 

ي��وث��ق  م��ن��ت��ج  �إىل  ي�����ص��ل  �أن  ع���دي���دة وح�����اول 

للتاريخ يف �لأردن.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

�ل���ع���ايل و�ل��ب��ح��ث  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أع��ل��ن��ت وز�رة   

�ل��ع��ل��م��ي، �م�����س �لأح�����د، ع���ن �����ص���رتد�ده���ا ما 

دينار من مكاتب  �ألف   110560 جمموعه 

�مل�صتكن  �لطلبة  ل�صالح  جامعية  خ��دم��ات 

لدى �لوز�رة على هذه �ملكاتب �صو�ًء �ملرخ�صة 

�أو غ���ر �مل��رخ�����ص��ة، وذل����ك م���ن ب���د�ي���ة �ل��ع��ام 

�جلامعي.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - وكاالت 

دق����ت ت���ل �أب���ي���ب ن���اق���و����س �خل���ط���ر بعد 

ت�����ص��اع��د ع��م��ل��ي��ات �ن���خ���ر�ط ع��ن��ا���ص��ر من 

�لفل�صطينية  لل�صلطة  تابعة  �أمنية  �أجهزة 

يف ع���م���ل���ي���ات م�����ص��ل��ح��ة ����ص���د �لح����ت����ال 

�لإ�صر�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية.

و�أ����ص���ب���ح���ت �إ����ص���ر�ئ���ي���ل م��ت��وج�����ص��ة من 

ت�����ص��اُع��د ع��م��ل��ي��ات �مل���ق���اوم���ة �مل�����ص��ل��ح��ة يف 

�ل�صفة �لغربية يف �لآون��ة �لأخ��رة، �لأمر 

�لذي عَبرّ عنه قادة �إ�صر�ئيليون �أكرث من 

مرة يف ت�صريحاتهم.

�لتي  تلك  �لعمليات  ه��ذه  �آخ���ر  وك��ان��ت 

�لرحمن  وع��ب��د  �أح��م��د  �ل�صهيد�ن  نفذها 

عابد، و�أ�صفرت عن مقتل �صابط �إ�صر�ئيلي 

على حاجز �جللمة �لع�صكرية قرب مدينة 

جنن �صمايل �ل�صفة �لغربية.

قو�ت �إ�صر�ئيلية بالقرب من ر�م �هلل يف 

�ل�صفة �لغربية - رويرتز

���ص��لَرّ��ط �لإع������ام �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي �ل�����ص��وء 

�أحمد  �ل�صهيد  نفذها  �لتي  �لعملية  على 

�ل�صتخبار�ت  جلهاز  ينتمي  و�ل��ذي  عابد، 

�لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لتابع  �لع�صكرية 

ومل مي�������سِ ع���ل���ى ت���خ���رج���ه م����ن ج��ام��ع��ة 

�ل�صتقال �لع�صكرية �إل �صهور قليلة.

�لعملية  �إ�صر�ئيليون  حمللون  وو�صف 

كانت  �ل��ذي  �ملرعب  �ل�صيناريو  من  بجزء 

تخ�صاه �إ�صر�ئيل �إذ �عتب حملل قناة "12 

�أوه���اد  �لفل�صطينية،  ل��ل�����ص��وؤون  �لعبية" 

�لأمنية  �لأج��ه��زة  عنا�صر  م�صاركة  حمو 

ب�"جتاوز للخطوط �حلمر�ء".

ويعزو خب�ء هذه �لعمليات �لتي يقدم 

عليها.

التفا�صيل �ص »9«

 ُينفذها عناصر أمن تابعون للسلطة.. 
تصاعد العمليات االستشهادية 

االنباط – وكاالت بالضفة الغربية ُيربك حسابات إسرائيل

ح "�إ�صر�ئيل" بهر�وة غليظة �أمام �أجهزة  تلورّ

م�صددة  �إج��ر�ء�ت  بفر�س  تهدد  وهي  �ل�صلطة، 

�أع��م��ال  يف  ع��ن��ا���ص��ره��ا  ���ص��ل��وع  ث��ب��ت  �إذ�  بحقها 

مقاومة بال�صفة، يف ذ�ت �لوقت �لذي حتر�س 

للقيام  �نهيارها  ومنع  �ل�صلطة  ق��وة  على  فيه 

بدور� �لوظيفي �ملنوط بها

و�أع�����ل�����ن ج��ي�����س �لح�����ت�����ال �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي 

نيته �ت��خ��اذ �إج�����ر�ء�ت ���ص��د �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة 

�لفل�صطينية، بعد مقتل �صابط �إ�صر�ئيلي على 

"�جللمة  �أحد عنا�صر �ل�صلطة قرب حاجز  يد 

ب�صار�ت  �صليمان  ي��وؤك��د  ج��ن��ن.  ���ص��رق  �صمال" 

و�لدر��صات  لا�صت�صار�ت  يبو�س  مركز  مدير 

على  ت�صغط  "�إ�صر�ئيل"  �أن  �ل�صرت�تيجية 

بالكامل  تخ�صعها  حتى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

وحت��ول��ه��ا ل��وك��ي��ل �أم��ن��ي ع��ل��ن��ي ي��ع��م��ل ل�صالح 

�لحتال

التفا�صيل �ص »9«

 بهراوة غليظة.. »إسرائيل« تهدد السلطة وتخشى انهيارها

االنباط – عمان 

�لفايز  �لعيان في�صل  رئي�س جمل�س  طالب 

ب���ال���وق���وف ع��ل��ى �����ص���ب���اب �ن���ه���ي���ار ع���م���ارة جبل 

�للوبيدة وحما�صبة �جلهات �ملت�صببة باحلادث.

ودعا �لفايز يف بيان �م�س �لأحد �مانة عمان 

و�جلهات �ملعنية يف كافة �ملحافظات �ىل ت�صكيل 

و�خلا�س  �ل��ع��ام  �لقطاعن  م��ن  خمت�صة  جل��ان 

�لقدمية  �لبنية  ماأمونية  م��دى  على  للوقوف 

ومعاجلة �ي �ختالت بها.

�لبناء،  رخ�س  منح  يف  �لت�صدد  �ىل  دع��ا  كما 

ووق���ف �ل��ت��ج��اوز�ت، وع���دم منح رخ�����س ب��ن��اء �ل 

�مل�صوؤول  يكون  هند�صي  �إ���ص��ر�ف  مكتب  ب��وج��ود 

و�ل�صروط  �ملو��صفات  ووف��ق  �لبناء  عملية  عن 

وت��ر�ع��ي  �لتنفيذ  �م���ان  ت�صمن  �ل��ت��ي  �ل��ازم��ة، 

�لتغر�ت �لطبيعية و�ملناخية .

وقال، �ن �لذين ق�صو� يف حادثة �لعمارة هم 

�صهد�ء وطن، د�عيا �ملوىل عز وجل �ن يتغمدهم 

بو��صع رحمته ويلهم ��صرهم وذويهم وحمبيهم 

�لعاجل  بال�صفاء  مي��ن  و�ن  و�ل�����ص��ل��و�ن،  �ل�صب 

على �مل�صابن.

�لعيان  رئي�س جمل�س  �خ��ر عب  من جانب 

عن تقديره.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط – عمان 

ح لنتخابات جمل�س  �لرت�صرّ باب  فتح  باإعان 

�مل�صهد  بد�  ان  وعمرّ �لأردنرّ  �صناعة  غرفتي  �إد�رة 

خ��ط��وة خطوة  يترّ�صح  ��ن  �ل�����ص��ن��اع��يرّ �أم����ام  �ل��ع��امرّ 

ة و�أنرّ  لختيار ممثرّليهم يف غرف �ل�صناعة، خا�صرّ

حجم  بقيا�س  ممثرّليهم  ي��خ��ت��ارون  �ل�صناعيرّن 

��ة  �لإجن�����از �مل��ق��رتن ب���اإح���د�ث �ل��ف��ائ��دة �لإي��ج��اب��يرّ

�ملنعك�صة على و�قع �ل�صناعة �لوطنيرّة يف �ل�صنو�ت 

�لأخرة �ملا�صية.

كثرة  �إجن���از�ت  قت  حقرّ ان  عمرّ �صناعة  غرفة 

�صهدها  �لرّتي  �ل�صعبة  �ل��ظ��روف  ظ��لرّ  يف  ونوعيرّة 

على  و�نعكا�صها  ك��ورون��ا  جائحة  نتيجة  �ل��ع��امل 

�لق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��يرّ وم���ا ر�ف��ق��ه��ا م��ن �إغ��اق��ات 

اً. دوليرّ

التفا�صيل �ص »2«

الخصاونة: محاسبة المتسبب بفاجعة 
اللويبدة وفق القانون

 الحموري: نسبة األطباء غير االردنيين ال تتجاوز الـ ٪10

األطباء األردنيون عاطلون عن العمل 
والمستشفيات تعج بغيرهم

االنباط – عمان 

��صتهل جمل�س �لوزر�ء جل�صته �لتي عقدها 

�لدكتور  �لوزر�ء  �لأحد، وتر�أَّ�صها رئي�س  �م�س 

�ملرئي،  �لتِّ�صال  تقنيَّة  عب  �خل�صاونة  ب�صر 

ح��ادث��ة  �صحايا  �أرو�ح  ع��ل��ى  �ل��ف��احت��ة  ب��ق��ر�ءة 

ان �لأ�صبوع  “عمارة �للُّويبدة” يف �لعا�صمة عمَّ
�ملا�صي.

��ع��ازي  و�أع����رب رئي�س �ل����وزر�ء ع��ن �أح���رِّ �ل��تَّ

حايا  �ل�صَّ �أه��ايل  �إىل  �ل��وزر�ء  با�صمه وجمل�س 

من  عزيزة  ثلَّة  فقدنا  “�أنَّنا  ��د�ً  م��وؤكِّ وذوي��ه��م، 

�أبناء �لوطن وبناته خال هذ� �حلادث �لأليم، 

ب  بال�صَّ ول��ذوي��ه��م  ح��م��ة  ب��ال��رَّ لهم  �هلل  ن��دع��و 

فاء �لعاجل”. وُح�صن �لعز�ء، وللم�صابن بال�صِّ

�أ���ص��اب��ن��ا  �لأل���ي���م  �مل�����ص��اب  “هذ�  �إنَّ  وق����ال 

حايا  �ل�صَّ �أه��ايل  �أ�صاب  كما  كاأردنين  جميعاً 

و�حد  ج�صد  �لوطن  ه��ذ�  يف  لأنَّنا  و�مل�صابن؛ 

متما�صك ومت�صامن ومتكافل”.

�جلهود  جميع  على  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أث��ن��ى 

ُب��ِذل��ت منذ حلظة وق��وع �حل���ادث وحتى  �لتي 

ول  و�لإخ����اء،  �لبحث  عمليَّات  م��ن  �لن��ت��ه��اء 

طو�قم  بذلتها  �ل��ت��ي  ��ارة  �جل��بَّ �جل��ه��ود  �صيما 

85 �صاعة، يف ظلِّ  �مل��دين على م��دى  ف��اع  �ل��دِّ

ياً؛  ظروف �صعبة ويف مكان جغر�يف �صكَّل حتدِّ

ة  ��ة مكتظَّ ���ص��ك��ن��يَّ م��ن��ط��ق��ة  ل���وج���وده يف  ن���ظ���ر�ً 

ومنحدرة.

����ه و���ص��ل �إىل م��وق��ع �حل���ادث  �أنَّ و�أ����ص���ار �إىل 

خ���ال وق���ت ق�����ص��ر م��ن وق���وع���ه، ح��ي��ث ه��رع 

ة و�لأجهزة �ملعنيَّة  �مل�صوؤولون و�جلهات �ملخت�صَّ

د �ل�صتجابة  للتعامل مع هذ� �حلادث، ما يوؤكِّ

�لإخ��اء  عمليَّات  يف  �لكو�در  جلميع  ريعة  �ل�صَّ

و�لإنقاذ.

�لوطني  �جل��ه��د  �إنَّ  �خل�����ص��اون��ة:  و�أ����ص���اف 

ُب���ِذل خ��ال عمليَّات �لإن��ق��اذ و�لإخ���اء  �ل��ذي 

��اج��ن م���ن ط���و�ق���م �لإن���ق���اذ  و�لإ�����ص����ع����اف ل��ل��نَّ

روف  �لظُّ ظ��لِّ  يف  بالنَّهار  �لليل  و��صلت  �لتي 

عبة. �ل�صَّ

التفا�صيل �ص »2«

االأنباط – دالل عمر 

  ق��ال ع��دة �أط��ب��اء �أردن��ي��ن �ن �لعديد من 

�أطباء �لخت�صا�س عاطلن عن �لعمل، �إ�صافة 

�ىل  �أط��ب��اء �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام �ل���ذي ي����زد�د ع��دد 

�لعاطلن من �لعمل منهم �صنوياً ، فيما بع�س 

�لردن��ي��ن،  غ��ر  ب��الأط��ب��اء  ت��ع��ج  �مل�صت�صفيات 

�مل�صت�صفيات  يف  �ل��ع��م��ل  ح�����ص��ري��ة  �ىل  د�ع����ن 

للطبيب �لردين. 

    وقال نقيب �لأطباء �لدكتور زياد �لزعبي 

�لأط��ب��اء  لعدد  دقيقة  �إح�صائية  توجد  ل  �ن��ه 

�إىل ت��خ��رج  �ل��ع��اط��ل��ن ع���ن �ل���ع���م���ل، م�������ص���ر�ً 

�ملا�صية  �لثاثة  �ل�صنو�ت  يف  طبيب    2500
ي��ع��م��ل ب��ع�����ص��ه��م يف م���ر�ك���ز ل�����ص��اع��ات ط��وي��ل��ة 

فر�س  توفر  "��صتغاًل" لعدم  قليل،  وبدخل 

عمل �أخرى لهم.

ي��ت��درب  �لآخ����ر  بع�صهم  �ن  �إىل  و�أ����ص���ار      

لمت����ام ���ص��ن��و�ت �ل��ت��دري��ب و����ص���وًل لم��ت��ح��ان 

�أزم���ة حقيقية  ي�صكل  �ل��ذي  �لردين،   �ل��ب��ورد 

لاأطباء.

    و�أكد �لزعبي يف حديث خا�س ل�"�لأنباط" 

�ن���ه ي��وج��د 38 �أل���ف ط��ال��ب ي��در���ص��ون �لطب 

�صنوياً  متز�يد  وهو عدد  �لأردن وخارجها   يف 

للنقابة  �ملنت�صبن  �لأط���ب���اء  ع���دد  �ن  مبيناً   ،

يتجاوز  �لعمل  ع��ن  و�لعاطلن  و�ملتقاعدين 

�ملعينن  ع��دد  يتعدى  ل  ح��ن  يف  �أل���ف،   38
�مللكية  �لطبية  و�خل��دم��ات  �ل�صحة  وز�رة  يف 

وم�صت�صفيات �جلامعات 750 طبيباً.

�ل��ن��ق��اب��ة حت���اول ح��ل م�صكلة       و�أك����د �ن 

�لطبيب �لعاطل عن �لعمل عن طريق توفر 

�لردن��ي��ن  لاأطباء  و�خت�صا�س  عمل  فر�س 

خارج �لردن.

التفا�صيل �ص »5«
فريق االنباط / التفا�صيل �ص »6+7«

»  خبراء واكاديميون وسياسيون يتحدثون لـ »
 عن أهميتها وفوائدها ومخاطرها



املحلي

االنباط- عمان

�إ�صابة  و2776  وفيياتيين  ت�سجيل  عيين  ال�سحة،  وزارة  اأعييليينييت   

لعام   37 رقييم  الوبائي  اال�سبوع  خييال  كورونا  بفريو�س  جديدة 

2022، املمتد بن الفرتة من 10 اإىل 16 اأيلول، بانخفا�س بن�سبة 

18 باملئة. االإ�سابات بلغ 

واأو�سح التقرير، ال�سادر ام�س االأحد، اأن عدد فحو�سات )بي 

�سي اآر( التي اأجريت يف هذا االأ�سبوع بلغت 17825فح�سا، ون�سبة 

15.6 باملئة. الفحو�سات االيجابية منها 

وبلغت عدد احلاالت التي تتلقى العاج حالياً يف امل�ست�سفيات 

59 حالة مقارنة مع 76 خال االأ�سبوع ال�سابق.

واأ�سار التقرير اإىل اأن عدد احلاالت الن�سطة بلغ 2371 حالة، 

بانخفا�س  اليي�ييسييابييق،  االأ�ييسييبييوع  خيييال  حيياليية   2967 مييع  مييقييارنيية 

مقداره نحو 20 باملئة.

التي  اجلييرعييات  عييدد  اأن  التقرير  بن  التطعيم،  ملف  وحييول 

واجلرعة   ،1345 اأوىل  اجلرعة  يف  االأ�سبوع،  خال  اإعطاوؤها  مت 

الثانية 1622، واجلرعة الثالثة 838، مبجموع 3805 جرعات.

بن�سبة حواىل   4823361 االأوىل  للجرعة  الكلي  املجموع  وبلغ 

18 �سنة فما فوق، ويف اجلرعة  75.4 باملئة، من الفئة امل�ستهدفة 

امل�ستهدفة،  الفئة  نف�س  باملئة من   71.3 بن�سبة   4560086 الثانية 

678795 جرعة. وبلغ املجموع الكلي للجرعة الثالثة 

عييدد  بييلييغ  �ييسيينيية،   17-12 الييعييمييرييية  الييفييئيية  يف  التطعيم  وحيييول 

واجلييرعيية   ، باملئة   25 بن�سبة   ،238822 االأوىل  اجلييرعيية  متلقي 

الفئة،  هييذه  اأفيييراد  ميين  باملئة   20 بن�سبة  �سخ�سا   203792 ثانية 

5-11 �سنة، فبلغ للجرعة االأوىل  اأما التطعيم يف الفئة العمرية 

258 �سخ�سا. 346، وللجرعة الثانية 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الخصاونة: محاسبة المتسبب بفاجعة 
اللويبدة وفق القانون

االنباط – عمان 

الييتييي  جل�سته  اليييييوزراء  جمييليي�ييس  ا�ييسييتييهييل 

عييقييدهييا امييي�يييس االأحيييييييد، وتيييراأَّ�يييسيييهيييا رئييييي�ييس 

اليييييييوزراء اليييدكيييتيييور بيي�ييسيير اخليي�ييسيياونيية عرب 

بييقييراءة الفاحتة  املييرئييي،  يي�ييسييال  يية االتِّ تييقيينيييَّ

على اأرواح �سحايا حادثة »عمارة اللُّويبدة« 

ان االأ�سبوع املا�سي. يف العا�سمة عمَّ

واأعييييييييييرب رئييييييي�يييس الييييييييييييوزراء عييييين اأحييييييرِّ 

يييعيييازي بييا�ييسييمييه وجمييليي�ييس اليييييييوزراء اإىل  اليييتَّ

يينييا  يييداً »اأنَّ ييحييايييا وذوييييهيييم، ميييوؤكِّ اأهييييايل اليي�ييسَّ

وبناته  الوطن  اأبناء  من  عزيزة  ثلَّة  فقدنا 

خييال هييذا احلييادث االأليييييم، ندعو اهلل لهم 

رب وُح�سن العزاء،  حمة ولذويهم بال�سَّ بالرَّ

العاجل«. فاء  بال�سِّ وللم�سابن 

وقيييال اإنَّ »هيييذا امليي�ييسيياب االأليييييم اأ�ييسييابيينييا 

حايا  جميعاً كاأردنين كما اأ�ساب اأهايل ال�سَّ

اليييوطييين ج�سد  ييينيييا يف هيييذا  وامليي�ييسييابيين؛ الأنَّ

واحد متما�سك ومت�سامن ومتكافل«.

واأثنى رئي�س الوزراء على جميع اجلهود 

التي ُبِذلت منذ حلظة وقوع احلادث وحتى 

االنتهاء من عمليَّات البحث واالإخاء، وال 

طواقم  بذلتها  التي  اجلبَّارة  اجلهود  �سيما 

�ساعة، يف ظلِّ   85 املدين على مدى  فاع  الدِّ

ييل  ظييييروف �ييسييعييبيية ويف ميييكيييان جيييغيييرايف �ييسييكَّ

�سكنيَّة  منطقة  يف  لييوجييوده  نييظييراً  ييياً؛  حتييدِّ

ومنحدرة. ة  مكتظَّ

احلادث  اإىل موقع  و�سل  ييه  اأنَّ اإىل  واأ�سار 

وقوعه، حيث هرع  وقييت ق�سري من  خييال 

واالأجييهييزة  ة  املخت�سَّ واجلييهييات  امليي�ييسييوؤولييون 

د  يوؤكِّ ما  احلييادث،  هذا  مع  للتعامل  املعنيَّة 

ييريييعيية جلييميييييع اليييكيييوادر يف  اال�ييسييتييجييابيية اليي�ييسَّ

عمليَّات االإخاء واالإنقاذ.

الوطني  اجلهد  اإنَّ  اخل�ساونة:  واأ�ساف 

الذي ُبِذل خال عمليَّات االإنقاذ واالإخاء 

يياجيين ميين طييواقييم االإنييقيياذ  واالإ�ييسييعيياف لييليينَّ

روف  التي وا�سلت الليل بالنَّهار يف ظلِّ الظُّ

واجلهات  �سات  املوؤ�سَّ جميع  وميين  عبة،  ال�سَّ

يية  عيين، ييي�ييسييتييحييّق الييتييحيييَّ يية واملييتييطييوِّ املييخييتيي�ييسَّ

والثَّناء.

 مالية النواب تزور مؤسسات
 في العقبة

المعركة االنتخابّية القادمة لغرفتي 
صناعة األردّن وعّمان ..  من المستفيد

االنباط- عمان

النيابية،  اللجنة  واأعيي�ييسيياء  رئييييي�ييس  زار   

ال�سبت،  ال�سعودي،  حممد  النائب  برئا�سة 

عيييييددا مييين مييوؤ�ييسيي�ييسييات حمييافييظيية الييعييقييبيية، 

واليييتيييقيييوا رئييييي�ييس �ييسييلييطيية ميينييطييقيية الييعييقييبيية 

االقت�سادية اخلا�سة نايف بخيت.

وبييحيي�ييسييب بيييييان اأ�ييسييدرتييه الييلييجيينيية ام�س 

االأحد، �سملت الزيارة، �سركة ميناء حاويات 

وتيي�ييسييغيييييل  الإدارة  الييعييقييبيية  �ييسييركيية  الييعييقييبيية، 

املوانئ، م�سروع اإيا، ملعب الغولف، �ساحة 

املم�سى  ال�سيادين،  مر�سى  العربية،  الثورة 

الييبييحييري عييلييى اليي�ييسيياطييئ اجليينييوبييي، �ييسييوق 

اليي�ييسييمييك، حيييييث قيييدم امليي�ييسييوؤولييون ايييجييازات 

اأو  كييل موؤ�س�سة  وواجييبييات  ومييهييام  عيين عمل 

�سركة.

احلرا�سي�س،  �سرار  النواب  الوفد  و�سم 

وعبيد  الرواحنة،  اأ�سماء  العجارمة،  رمزي 

يا�سن.

ميناء  �سركة  يف  العمليات  مييدييير  وقيييال 

اإن ال�سركة  حاويات العقبة كمال هري�سات، 

واالقت�سادية  اللوج�ستية  الركيزة  تعترب 

تييقييدم  بييييينييمييا  االقت�سادية”،  لي”العقبة 

وتييييوفيييير  عييييييييال،  مييي�يييسيييتيييوى  ذات  خيييييدميييييات 

تييكيينييولييوجيييييا مييتييقييدميية يف جمييييال عييمييليييييات 

املييييوانييييئ، وتيي�ييسييهييل كيييل االأعييييمييييال املييتييعييلييقيية 

يوفرها  التي  املرافق  اأن  مبينا  بالب�سائع، 

عالية،  ومعايري  مبوا�سفات  تتميز  امليناء 

الكفاءة  م�ستوى  على  املحافظة  �ساأنها  من 

الت�سغيلية.

يف  كييذلييك  تييقييوم  ال�سركة  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 

مبييبييداأ  وتييوؤميين  واليي�ييسييحيية،  التعليم  خييدميية 

جييزءا  يعترب  اليييذي  املجتمعية،  امليي�ييسييوؤولييييية 

من عملها.

اليييعيييام ل�سركة  امليييديييير  اكيييد  مييين جييانييبييه، 

املجيد  عبد  املوانئ،  وت�سغيل  الإدارة  العقبة 

القرالة، ان من اأبرز املهام املناطة بال�سركة 

الت�سغيلية  االأ�سول  و�سيانة  وت�سغيل  اإدارة 

لل�سركة  تييوكييل  الييتييي  الييبييحييرييية  لييلييمييوانييئ 

اإدارتيييييهيييييا، كييمييا تيييقيييدم اخلييييدمييييات اليييازمييية 

لييليي�ييسييفيين عيييليييى االأر�ييييسييييفيييية، ميييثيييل ميينيياوليية 

خدمات،  ميين  وغييريهييا  والييتييزويييد  الب�سائع 

اليي�ييسيياحييات وامليينيياطييق  تيي�ييسييغيييييل  اإ�ييسييافيية اإىل 

االقت�سادية  العقبة  منطقة  يف  اللوج�ستية 

واال�ييسييتييغييال االمييثييل لييلييمييوارد واملييوجييودات 

املتوفرة يف امليناء.

  االنباط- عمان 

الرت�ّسح النتخابات جمل�س  باب  فتح  باإعان 

امل�سهد  بييدا  وعييّمييان  االأردّن  �سناعة  غرفتي  اإدارة 

اليي�ييسيينيياعييّييين يّت�سح خييطييوة خطوة  اأمييييام  اليييعييياّم 

ة واأّن  الختيار ممّثليهم يف غرف ال�سناعة، خا�سّ

حجم  بقيا�س  ممّثليهم  يييخييتييارون  ال�سناعّين 

االإجنييييياز املييقييرتن بييياإحيييداث الييفييائييدة االإيييجييابييّييية 

املنعك�سة على واقع ال�سناعة الوطنّية يف ال�سنوات 

االأخرية املا�سية.

كثرية  اإجنييييازات  عييّمييان حّققت  �سناعة  غرفة 

�سهدها  اّلتي  ال�سعبة  الييظييروف  ظييّل  يف  ونوعّية 

على  وانعكا�سها  كييورونييا  جائحة  نتيجة  الييعييامل 

االقت�ساد الوطنّي وما رافقها من اإغاقات دولّياً، 

واإدامة �سا�سل التزويد من خال منح الت�ساريح 

الإدامييية العمل يف امل�سانع االأردنييّييية خييال فرتة 

االإغاق  اجلزئّي وال�سامل من خال العمل على 

وال�سماح  فيها،  للعاملن  تنقل  ت�ساريح  اإ�ييسييدار 

بالعمل داخل امل�سانع خال اأّيام احلظر ال�سامل.

وا�ييسييتييطيياعييت غييرفيية �ييسيينيياعيية عيييّميييان حتقيق 

االإجنييييييييياز عيييليييى مييي�يييسيييتيييوى مييي�يييسيييارييييع اليييقيييوانييين 

والت�سريعات االقت�سادّية اّلتي طرحتها احلكومات 

املتعاقبة، وكان لبع�س هذه القوانن تاأثري مبا�سر 

هذه  درا�ييسيية  مّتييت  حيث  ال�سناعّي،  القطاع  على 

القوانن والت�سريعات من قبل االإدارة التنفيذّية 

بالغرفة كما مّت اال�ستعانة مب�ست�سارين قانونّين 

ن، و مّت اإبداء املاحظات حولها مقرونة  وخمت�سّ

وم�سلحة  يييّتييفييق  ومبيييا  لتعديلها  بيياالقييرتاحييات 

القطاع ال�سناعّي.

وحر�ست الغرفة على موا�سلة العمل بربامج 

الييدعييم املييييايّل والييفييّنييّي واّليييتيييي اأ�ييسييهييمييت وت�سهم 

التطوير  تعزيز جميياالت  وا�سح وجلّي يف  ب�سكل 

وزيييييادة  والييتيينييافيي�ييسييّييية  االأداء  ورفييييع  والييتييحيي�ييسيين 

ال�سادرات الوطنّية.

ووا�سلت الغرفة ويف خّط متواز متاماً العمل 

االأميير  لكوادرها،  والفّنّي  االإدارّي  التطوير  على 

اّلذي مّكنها وبتوجيهات من جمل�س اإدارة الغرفة 

على حتقيق اأعلى درجات الر�سا من عموم اأع�ساء 

الهيئة العاّمة واملوؤ�ّس�سات االأخرى ال�سريكة، من 

حيث تقدمي اخلدمة اأّواًل وتعزيز مكانة الغرفة 

كموؤ�ّس�سة ريادّية يف جميع املحافل.

االإجنيييييييازات اليينييوعييّييية اّليييتيييي حتييّقييقييت ومل�سها 

القطاع ال�سناعّي خال ال�سنوات الثاث االأخرية 

للقطاع،  العاّمة  امل�سلحة  مع  مبا�سرة  تقاطعت 

من حيث مبداأ املعاملة باملثل كاأ�سا�س يف التجارة 

اخليييارجيييّيييية، وحيي�ييسيير امليي�ييسييرتيييات احلييكييومييّييية يف 

ح�سول  مع  جنب  اإىل  جنباً  الوطنّية،  ال�سناعة 

القطاع على حوافز �سريبّية لغالبّية القطاعات 

ال�سناعّية على �سكل رّدّيييات �سريبّية للقطاعات 

كلف  لتخفي�س  باالإ�سافة  امليي�ييسييّدرة،  ال�سناعّية 

الطاقة عرب تخفي�س التعرفة الكهربائّية وتثبيت 

احلوافز عند تاأ�سي�س اال�ستثمار ملّدة 10 �سنوات، 

ووقف احلجز التحّفظّي، وتعظيم اال�ستفادة من 

اّلتي  واملتو�ّسطة  ال�سغرية  ال�سركات  دعم  برامج 

االجتماعّي،  وال�سمان  املييركييزّي  البنك  قّدمها 

والعديد من االإجنازات االأخرى.

ال�سناعة الوطنّية املوّحدة برئا�سة واحدة كانت 

التكاملّية  حتقيق  ل�سمان  النجاح  طريق  بداية 

واالأهداف املرجّوة واإي�سال �سوت القطاع لرا�سم 

ال�سيا�سة االقت�سادّية ب�سكل وا�سح دون وجود اأّي 

مناكفات اأو م�سارات �سّيقة واجتهادات �سخ�سّية 

بعيدة عن امل�سلحة العاّمة بن اإدارة الغرفتن.

امل�ستفيد من  االأهيييّم، من  ال�سوؤال  يييربز  وهنا 

انتخابات غرفتي �سناعة االأردّن وعّمان، واالإجابة 

اأمام االإجناز اّلذي يلم�سه القطاع ال�سناعّي.

 الفايز يطالب بمحاسبة الجهات المتسببة بانهيار عمارة اللويبدة

 871 مليون دينار حاصالت دائرة الجمارك في النصف األول

االنباط- عّمان 

على  بالوقوف  الفايز  في�سل  االعيييييان  جمل�س  رئي�س  طالب 

املت�سببة  اجلهات  وحما�سبة  اللوبيدة  جبل  عمارة  انهيار  ا�سباب 

باحلادث.

ودعا الفايز يف بيان ام�س االأحد امانة عمان واجلهات املعنية 

القطاعن  ميين  خمت�سة  جلييان  ت�سكيل  اىل  املحافظات  كييافيية  يف 

القدمية  االبنية  ماأمونية  مييدى  على  للوقوف  واخلييا�ييس  الييعييام 

ومعاجلة اي اختاالت بها.

البناء، ووقف التجاوزات،  الت�سدد يف منح رخ�س  كما دعا اىل 

يكون  هند�سي  اإ�ييسييراف  مكتب  بوجود  اال  بناء  رخ�س  منح  وعييدم 

الازمة،  وال�سروط  املوا�سفات  ووفق  البناء  عملية  عن  امل�سوؤول 

التي ت�سمن امان التنفيذ وتراعي التغريات الطبيعية واملناخية 

.

وطن،  �سهداء  هم  العمارة  حادثة  يف  ق�سوا  الذين  ان  وقييال، 

ا�سرهم  ويلهم  بوا�سع رحمته  يتغمدهم  ان  املوىل عز وجل  داعيا 

العاجل  بال�سفاء  مين  وان  وال�سلوان،  ال�سرب  وحمبيهم  وذويهم 

امل�سابن. على 

مييين جييانييب اخييير عيييرب رئييييي�ييس جمييليي�ييس االعيييييييان عييين تييقييديييره 

العام  واالمن  املدين  الدفاع  كوادر  بذلتها  التي  الكبرية  للجهود 

الليل بالنهار  ايام وا�سلوا خالها  وقوات الدرك على مدار عدة 

خيييال االحييييداث الييتييي رافييقييت انييهيييييار عييمييارة الييلييويييبييدة وق�سى 

ب�سببها عدد من املواطنن وا�سيب اآخرون .

واأ�ساف الفايز خال زيارته اليوم االحد ملديرية االمن العام 

االمنية  اأجهزتنا  ان  املعايطة،  عبيداهلل  اللواء  مديرها  ولقائه 

قدر  على  باأنها  دوما  تثبت  امل�سلحة  وقواتنا  ت�سكياتها  مبختلف 

امل�سوؤولية الوطنية وهي على الدوام دررع الوطن و�سياجه املنيع.

بحادثة  املتعلقة  التفا�سيل  على  زيارته  خال  الفايز  واطلع 

االنهيار واجلهود الكبرية التي بذلها االمن العام والدفاع املدين 

للتقليل قدر االمكان من اخل�سائر الب�سرية جراء احلادثة.

االنباط- عمان

اأكييد مدير عييام اجلييمييارك االأردنييييية، اللواء   

جييييال اليييقييي�يييسييياة، ارتييييفيييياع قيييييميية احليييا�يييسيييات 

الييعييام  مييين  االأول  اليينيي�ييسييف  اجلييمييركييييية خييييال 

مع  مييقييارنيية  دييينييار،  مليون   871.2 اإىل  احليييايل 

نف�سها  اليييفيييرتة  خييييال  ديييينيييار  مييليييييون   811.3

مييين اليييعيييام امليييا�يييسيييي، رغييييم انييخييفييا�ييس اليير�ييسييوم 

اجلمركية.

وبييين، يف حييديييث لييوكيياليية االأنيييبييياء االأردنييييية 

اجلمركية  التعرفة  ميين  باملئة   50 اأن  )بيييرتا(، 

5 باملئة،  معفي، و43 باملئة منها يخ�سع لر�سوم 

باملئة   25 و   15 اإىل  يخ�سع  باملئة   7 اأن  حن  يف 

لها  وميينييتييجييات  �ييسيينيياعييات  غييالييبييا  ت�سمل  والييتييي 

بديل حملي يف خطوة حلماية املنتج املحلي.

وكانت وزوارة املالية قررت تخفي�س وتوحيد 

العام احلايل؛ بهدف  الر�سوم اجلمركية بداية 

تخفي�س تكلفة االلتزام اجلمركي لتقرتب من 

للحد من  ال�سريبي  والتجنب  التهرب  تكاليف 

اأعمال التهريب، وتنظيم ال�سوق.

املرحلة  يف  تييويل  الييدائييرة  اأن  الق�ساة  واأكيييد 

للتجارة  الييوطيينييييية  اليينييافييذة  ميي�ييسييروع  احلييالييييية 

اهيييتيييمييياميييا كييييبييييريا، لييتيي�ييسييهيييييل حيييركييية اليييتيييجيييارة 

وحت�سن  اال�ستثمار،  وتعزيز  االآميينيية،  الدولية 

من  للمجتمع  املييوجييهيية  احلييكييومييييية  اخلييدمييات 

املحلية  الييتييجييارة  تييربييط  اآليييييات  تطبيق  خيييال 

للخدمات  املرونة  وتتيح  والدولية،  واالإقليمية 

العاملية  املييمييار�ييسييات  الأفيي�ييسييل  وفييقييا  اللوج�ستية 

دون االإخال بالرقابة الفاعلة.

لييتييقييدمي  ميينيي�ييسيية  املييي�يييسيييروع  هيييييذا  اأن  وبييييين 

الييبيييييانييات وامليييعيييليييوميييات مييييرة واحييييييدة، بييغيير�ييس 

تزامني،  ب�سكل  ومعاجلتها  وتبادلها  اإداراتييهييا 

و�يييسييينيييع قييييييييرارات مييييوحييييدة ليي�ييسييمييان عييمييليييييات 

الييتييخييلييييي�ييس واالإفيييييييييراج يف �ييسييليي�ييسييليية اليييتيييزوييييد، 

بن  املييعييامييات  تنفيذ  لييدعييم  منظمة  بطريقة 

الييقييوانيين  مييع  املييعيينييييية، مبييا يتما�سى  االأطييييراف 

وواجيييهييية  الييتيي�ييسييريييعييييية  واالأدوات  واالأنيييظيييمييية 

احلكومية  االإجراءات  جلميع  موحدة  حكومية 

والت�سدير. اال�سترياد  بعمليات  املتعلقة 

الييوطيينييييية  الييينيييافيييذة  اأن  الييقيي�ييسيياة  واأ�ييييسيييياف 

بالتقارير  االأردن  مييرتييبيية  حت�سن  اإىل  تييهييدف 

الوطني  االقت�ساد  تناف�سية  وزييييادة  الييدولييييية، 

واإزالييية  العقبة،  ميناء  تناف�سية  �سمنها  وميين 

الييدوائيير  بيين  بالعمل  والييتييعييار�ييس  االزدواجييييييية 

احلييكييومييييية وتييوحيييييد وظييائييفييهييا، وتييقييليييييل عييبء 

االإجيييييييييراءات احلييكييومييييية واجلييمييركييييية وزييييييادة 

وطنية  خماطر  اإدارة  اإىل  والو�سول  كفاءتها، 

الب�سائع  عن  االإفيييراج  زميين  وتخفي�س  فّعالة، 

وال�سفافية  النزاهة  وتعزيز  التكلفة،  وتقليل 

لدى كافة االأطراف.

وحييييول مييراحييل تييطييبيييييق اليينييافييذة الييوطيينييييية 

تطبيقه  بداأ  امل�سروع  اأن  الق�ساة  بن  للتجارة، 

االأوىل  مراحل:  عدة  �سمن  العقبة،  جمرك  يف 

العقبة،  مييركييز جييمييرك  الييرتانييزيييت يف  بيييييانييات 

العقبة  الركاب/  بواخر  حمطة  بيانات  الثانية 

يليها  نويبع/م�سر(،  من  القادمة  )الب�سائع 

لبيانات   20-01 اجلمركية  التعريفة  ف�سول 

جيييميييرك الييعييقييبيية، وامليييرحيييلييية اخليياميي�ييسيية كييانييت 

اجلمركية  التعريفة  ف�سول  جميع  با�ستكمال 

طبق  ثم  ومن  العقبة،  جمرك  لبيانات   99-51

التخلي�س،  مييطييار  جييمييرك  مييراكييز  يف  امليي�ييسييروع 

والعمري، وجابر، وعمان، ومعرب وادي االأردن.

واأ�سار اإىل اأن اخلطة اال�سرتاتيجية للدائرة 

الوطنية  النافذة  تطبيق  يف  التو�سع  اإىل  تنظر 

لت�سمل تطبيقها يف  العام احلايل،  ح�سب خطة 

مراكز جمرك: معرب مدينة احل�سن ال�سناعية 

بييياربيييد، وحييييرة الييييزرقيييياء- مييركييبييات، وامليينييطييقيية 

درا�سة  اإىل  باالإ�سافة  ال�سورية،  االأردنية  احلرة 

مييراكييز  الييوطيينييييية يف  اليينييافييذة  اإمييكييانييييية تطبيق 

املدن ال�سناعية املوؤهلة، والبدء بتد�سن وحدة 

بيانات  اإجناز  على  تعمل  التي  الوطني  ال�سادر 

كافة. الت�سدير 

امل�سجلة حتت  البيانات اجلمركية  وبلغ عدد 

بيانا   435860 للتجارة  الوطنية  النافذة  مظلة 

جمرك  مراكز  يف  املا�سي  العام  خال  جمركيا 

وجابر،  والعمري،  التخلي�س،  ومطار  العقبة، 

اأجنيييزتيييهيييا دائيييييرة اجليييميييارك وجييميييييع اليييدوائييير 

و�سرعة  بييدقيية  اليينييافييذة،  من�سة  عييلييى  االخيييرى 

بزيادة  التزويد،  �سل�سلة  تدفق  ا�ستمرار  �سمنت 

تقارب الي 20 باملئة عن العام ال�سابق.

وخال الن�سف االأول من العام احلايل، مت 

من  جمركي  بيان  األييف   220 نحو  مييع  التعامل 

كفاءة  بكل  االأخييييرى  واليييدوائييير  اجلييمييارك  قبل 

وفيياعييلييييية يف ميييراكيييز جييمييرك الييعييقييبيية، ومييطييار 

كييمييا خف�ست  الييتييخييلييييي�ييس، والييعييمييري، وجيييابييير، 

الييتييعييهييدات اجلمركية  عيييدد  الييوطيينييييية  اليينييافييذة 

ال�سنوية، وما يرتتب على زيادتها من �سكاوى 

باإعادة درا�سة  باملئة، وذلك   75 وم�ساكل، بن�سبة 

يف  املحو�سبة  االأنظمة  على  واالعتماد  غاياتها 

�سبط االإجراءات.

ومت تييطييبيييييق نييظييام الييرتا�ييسييل االإليييكيييرتوين 

نظام  وهييو  العاملي،  اال�سيكودا  نظام  خييال  من 

خا�س بجميع العمليات داخل النافذة الوطنية 

االإجييييراءات  وكييفيياءة  فعالية  ل�سمان  لييلييتييجييارة، 

اأطراف العملية  املتعلقة بعمليات الرتا�سل بن 

اجلمركية،  البيانات  اإجنييياز  خييال  اجلمركية 

كييمييا اأنييييه �يييسيييّرع و�ييسييهييل عييمييلييييية الييتييوا�ييسييل بن 

ووكاء  التخلي�س  و�سركات  اجلمارك  موظفي 

املاحة وب�سكل اإلكرتوين كامل وظاهر جلميع 

االأطراف.

الق�ساة  بن  امل�سبق،  البيان  تخلي�س  وحول 

تيييبيييداأ مييين دخيييول  اأن االإجيييييييييراءات اجلييمييركييييية 

“نظام  االإلكرتوين  النظام  اإىل  ال�سحن  وكاء 

اال�سيكودا العاملي” من خال حتميل معلومات 

قبل  للمملكة  اليييييواردة  والييبيي�ييسييائييع  اليي�ييسييحيينييات 

اأو  العاقة  �ساحب  ي�ستطيع  بحيث  الو�سول، 

االإر�ساليات  عن  الت�سريح  التخلي�س  �سركات 

املرفقة  الوثائق  جميع  واإرفييياق  بهم،  اخلا�سة 

بييالييبيييييان اإليييكيييرتونييييييياً قييبييل و�يييسيييول الييبيي�ييسيياعيية 

االإجيييراءات  تييبييداأ  وحينها  اململكة،  اأرا�ييسييي  اإىل 

اجلييمييركييييية واإجيييييييييراءات الييييدوائيييير احلييكييومييييية 

االأخييييرى ذات الييعيياقيية، ويييجييري االنييتييهيياء من 

املياه  اإىل  الب�سائع  و�سول  بانتظار  االإجييراءات 

اإطيياق  حينها  ليييييجييري  ؛  للمملكة  االإقييليييييمييييية 

“اال�ستهداف- املخاطر” اإلكرتونيا. نظام 

اال�ستهداف”  “انتقائية  نظام  اإطاق  وبعد 

يييييحييييدد االإجييييييييييييراء الييييياحيييييق عيييليييى اليييبيييييييانيييات 

عنها  االإفيييييييراج  ييييجيييري  اأن  فييياإميييا  اجلييمييركييييية، 

مييبييا�ييسييرة كييييون اإجييييراءاتييييهييييا ميينييتييهييييية لييبيييييانييات 

اأو اأن  )امليي�ييسييرب االأخيي�ييسيير، امليي�ييسييرب االأ�ييسييفيير(، 

يييجييري حتييويييلييهييا اإىل �ييسيياحييات املييعيياييينيية واأخيييذ 

للتاأكد  االأحيييمييير(؛  امليي�ييسييرب  حيييال  الييعييييينييات )يف 

البيان  على  التخلي�س  اإجييييراءات  �سامة  ميين 

اجلمركي.

االأولية  الدرا�سات  اأظهرت  ال�سدد،  هذا  ويف 

اأن زمييين االإفيييييراج عيين الييبيي�ييسييائييع الييتييي يييجييري 

زمن  ميين  بكثري  اأقيييل  م�سبقاً،  عنها  الت�سريح 

الت�سريح  يييجييري  الييتييي  الب�سائع  عيين  االإفيييراج 

اجلمارك  اإجيييراءات  اأن  اإذ  الييو�ييسييول،  بعد  عنها 

تبداأ  امل�سبق  الت�سريح  يف  الرقابية  واجلييهييات 

توفري  العاقة  ل�ساحب  وتتيح  الو�سول  قبل 

الييوثييائييق الييازميية واملييطييلييوبيية جلميع اجلييهييات، 

ال�ساحات  يف  الب�سائع  تييكييد�ييس  عييدم  وبييالييتييايل 

اللوج�ستية  التكاليف  وانييخييفييا�ييس  اجلمركية 

هدف  يحقق  ما  العاقة  �ساحب  على  املرتتبة 

الييينيييافيييذة الييوطيينييييية وهيييييدف دائييييييرة اجليييميييارك 

الق�ساة. بح�سب  اال�سرتاتيجي، 

النافذة  خييال  ميين  اأنييه  اإىل  الق�ساة  واأ�ييسييار 

لييدائييرة  ال�ساحيات  كييامييل  �ستكون  الوطنية، 

جلهة  امل�ستثمر  مييراجييعيية  وبييالييتييايل  اجلييمييارك 

رقابية واحدة ما يخفف الوقت واجلهد وزمن 

اخيييراج الييبيييييان اجلييمييركييي، مييوؤكييدا اأن الييدائييرة 

خال  ميين  املخاطر  حتليل  عملية  يف  متر�ست 

املييهيينييييية، فييهيينيياك مييديييرييية خمت�سة  ميي�ييسييريتييهييا 

بت�سنيف  موظفا،   35 الي  يقارب  بكادر  بالدائرة 

اأحييميير،  ميي�ييسييارب:  ثيياث  اإىل  املييدخييليية  الب�سائع 

لكل  املخاطر  ن�سبة  بناء على  واأخ�سر،  واأ�سفر، 

نوع من الب�سائع.

وبييين اأنيييه �ييسيييييجييري حتييويييل كييل �ييسيينييف اإىل 

هناك  اأن  مو�سحا  الرئي�سة،  املخت�سة  اجلهة 

اإزالييتييهييا بن  3500 تييقيياطييع عييلييى اليي�ييسييلييع جيييرى 

اجلييهييات الييرقييابييييية، اأثييييرت عييلييى 83 األيييف بيييييان 

جاري  تقاطع   1500 قرابة  هناك  واأن  جمركي، 

اإزالتها. العمل على 

امليي�ييسييتييوردة  اليي�ييسييركييات  الييقيي�ييسيياة جميع  ودعيييا 

عن  امل�سبق  بالت�سريح  االلييتييزام  اإىل  والييتييجييار 

الييبيي�ييسييائييع، طييبييًقييا الأحييكييام املييييواد اليينيياظييميية من 

نييظييام اإجييييييراءات الييتييخييلييييي�ييس امليي�ييسييبييق، املييرتتييب 

عييليييييهييا اإيييييقيييياع اجييييييييراءات قييانييونييييية عييلييى غييري 

اإقامة  اإىل  م�سريا  امل�سبق،  بالت�سريح  امللتزمن 

التعريفية  الور�سات  العديد من  التجارة  غرف 

واأهييدافييه  امل�سبق  التخلي�س  مفهوم  لتو�سيح 

واآلية عمله.

وفيييييييميييا يييخيي�ييس املييلييكييييية اليييفيييكيييريييية وجيييهيييود 

اجليييييميييييارك ليييتيييعيييزييييزهيييا وحييييميييياييييية امليي�ييسييتييهييلييك 

ال  التي  ال�سارة  املييواد  من  الوطني  واالقت�ساد 

هذه  اأن  بن  املقايي�س،  موا�سفات  اأدنييى  تراعي 

اليييتيييجيييارة القييييت رواجيييييا كيييبيييريا خييييال جييائييحيية 

االأدوييية  تزوير  اخل�سو�س  وجه  وعلى  كورونا، 

م�سادر  اأن  مو�سحا  موا�سفاتها،  يف  والتاعب 

الييبيي�ييسييائييع املييقييلييدة تييو�ييسييع يف قييائييميية امليي�ييسييرب 

االأحمر.

على  تعتمد  الييدائييرة  اأن  اإىل  الق�ساة  واأ�ييسييار 

احلاويات،  �سري  خط  عن  متمر�سة  ا�ستخبارات 

تبداأ من حلظة انطاقها من مينائها االأ�سلي 

حتى و�سولها اإىل ميناء العقبة.

وبن اأنه اإىل جانب برنامج القائمة الذهبية 

 ،2005 عييام  الييدائييرة منذ  الييذي تطبقه  الطوعي 

الف�سية  القائمة  برنامج  اأي�سا  الييدائييرة  اأطلقت 

لل�سركات ذات احلجم املتو�سط وال�سغري وامللتزمة 

بييالييتييعييليييييمييات والييي�يييسيييوابيييط اجلييمييركييييية؛ بييهييدف 

بطلب  للتقدم  وحتفيزها  عملها  على  الت�سهيل 

االن�سمام اإىل القائمة الذهبية االختياري.

واأو�سح اأن دائرة اجلمارك اأ�س�ست الربنامج 

عيييليييى االلييييييتييييييزام بيييامليييتيييطيييليييبيييات واليييتييي�يييسيييرييييعيييات 

ال�سركة  تتقدم  اأن  اإىل  احلاجة  دون  اجلمركية 

بييطييلييب انيي�ييسييمييام، واإمنيييييا مييين خييييال درا�يييسيييات 

املييخيياطيير  اإدارة  مييديييرييية  بييهييا  تيييقيييوم  حتييليييييلييييية 

لييقيييييا�ييس ميييييدى الييييتييييزام الييي�يييسيييركيييات يف جميييال 

والت�سدير. اال�سترياد 

الوطنية،  الذهبية  القائمة  يخ�س  وفيما 

اإىل  بيياالإ�ييسييافيية  ت�سم،  اأنييهييا  اإىل  الق�ساة  اأ�ييسييار 

واليييييييدواء، ووزراة  اليييغيييذاء  الييييدائييييرة، مييوؤ�ييسيي�ييسيية 

اليييزراعييية، ومييوؤ�ييسيي�ييسيية املييوا�ييسييفييات واملييقييايييييي�ييس، 

قطاع  تنظيم  وهيئة  االت�ساالت،  تنظيم  وهيئة 

 8 الييطيياقيية، والييتييي ييينييدرج حتييت مظلتها اليييييوم 

�سركات.

االثنني   19/ 9 / 2022



املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني   19 / 9 / 2022 

االنباط- عامن

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

ا���س��رتداده��ا ما  ع��ن  االأح���د،  ام�����س  العلمي، 

مكاتب  م��ن  دي��ن��ار  األ��ف   110560 جمموعه 

امل�ستكني  الطلبة  ل�سالح  جامعية  خدمات 

ل����دى ال��������وزارة ع��ل��ى ه����ذه امل���ك���ات���ب ����س���واًء 

املرخ�سة اأو غري املرخ�سة، وذلك من بداية 

وح��ت��ى   )2022  /  2021( اجل��ام��ع��ي  ال���ع���ام 

تاريخه.

وقال امل�ست�سار والناطق االإعالمي با�سم 

ال��وزارة  اإن  اليوم،  اخلطيب،  مهند  ال��وزارة 

وجهت عقوبات �سارمة بحق مكاتب اأخرى 

ن��ت��ي��ج��ة خم���ال���ف���ات م��ت��ن��وع��ة، ح��ي��ث ج��رى 

اإغ����الق م��ك��ت��ب��ني م��وؤق��ت��ا، وم��ك��ت��ب��ني ب�سكل 

دائ��م، يف حني وجهت ال��وزارة اإن��ذارات ل�23 

مكتبا.

وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأغ��ل��ق��ت ال�����وزارة 93 

�سادرة  كتب  مبوجب  مرخ�س  غ��ري  مكتبا 

من وزارة التعليم العايل موجهة اإىل وزير 

ملخالفتهم  ن��ظ��را  ال��ف��راي��ة  م��ازن  الداخلية 

التعليم  طلبة  خدمات  مكاتب  نظام  اأحكام 

بالتزامن  ل�سنة )2017(،  رقم )72(  العايل 

فتح  ع��ن  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اإع���الن  م��ع 

ب����اب ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ت��رخ��ي�����س م��ك��ات��ب 

خدمات طلبة التعليم العايل يف االأردن.

ال��ت��ع��ام��ل  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ودع����ا اخل��ط��ي��ب 

املعتمدة  م��ك��ات��ب اخل��دم��ات اجل��ام��ع��ي��ة  م��ع 

ل���دى ال�����وزارة ف��ق��ط، وامل���درج���ة اأ���س��م��اوؤه��ا 

خالل  من  للوزارة  االإلكرتوين  املوقع  على 

www.mohe. ال�����ت�����ايل:)  ال����راب����ط 

.)gov.jo
و�سدد على �سرورة قيام الطالب بتوقيع 

ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة  م��ن  املعتمد  العقد 

املف�سلة  امل��ال��ي��ة  ب��االي�����س��االت  واالح��ت��ف��اظ 

دفعها  يجري  مالية  مبالغ  اأي  توثق  التي 

للمكتب؛ للحفاظ على حقوقهم.

واأ�سار اخلطيب اإىل اأن الوزارة تتابع اأي 

مكاتب  �سد  الطلبة  من  اإليها  ترد  �سكاوى 

اخل��دم��ات اجل��ام��ع��ي��ة امل��رخ�����س��ة، واأن��ه��ا لن 

من  اأي  يرتكبها  خم��ال��ف��ات  اأي  يف  ت��ت��ه��اون 

هذه املكاتب، واأنه يف حال تلقيها اأي �سكوى 

�ستتخذ جميع االإجراءات التي ين�س عليها 

ن���ظ���ام وت��ع��ل��ي��م��ات م��ك��ات��ب خ���دم���ات طلبة 

الطالب  يرفق  اأن  �سريطة  العايل  التعليم 

مع ال�سكوى اأي وثائق تدعمها.

وحذرالطلبة من قيام بع�س االأ�سخا�س 

ب���ال���رتوي���ج م���ن خ����الل م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

ل��ل��درا���س��ة يف ج��ام��ع��ات وهمية  االج��ت��م��اع��ي 

الوزارة،  واأخرى غري معرتف بها من قبل 

ب��ال��درا���س��ة خ���ارج االأردن  ال��راغ��ب��ني  داع��ي��ا 

ال��ت��ي يرغب  اأن اجل��ام��ع��ة  م��ن  ال��ت��اأك��د  اإىل 

ال��ط��ال��ب ب��االل��ت��ح��اق ب��ه��ا م��ع��رتف ب��ه��ا من 

ق���ب���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، واالإط���������الع ع��ل��ى 

وامل�سنفة  ب��ه��ا  امل��ع��رتف  اجل��ام��ع��ات  ق��ائ��م��ة 

ح�سب ال���دول م��ن خ��الل ال��راب��ط ال��ت��ايل : 

http://rce.mohe.gov.jo/

.RecognizedUniversities

االنباط-عامن

والتوا�سل  البحوث  مركز  رئي�س  ا�ستقبل 

امل��ع��ريف االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور يحيى حم��م��ود بن 

جنيد مبقر املركز بالريا�س �سفري جمهورية 

ب��اك�����س��ت��ان االإ���س��الم��ي��ة ال�����س��ف��ري اأم�����ري خ��رم 

بال�سفارة  الثانية  ال�سكرترية  ترافقه  راتهور، 

لل�سوؤون ال�سيا�سية االأ�ستاذة اأمين ندمي.

واأكد ال�سفري الباك�ستاين خالل اللقاء على 

املعريف  والتوا�سل  البحوث  مركز  دور  اأهمية 

ال�سعبني  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  عمليات  ت�سهيل  يف 

ال�سعودي والباك�ستاين، وناق�س اللقاء العديد 

نوق�ست  والثقافية،كما  العلمية  الق�سايا  من 

ال��ف��ر���س امل��م��ك��ن��ة ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ث��ق��ايف 

القائم بني املركز واجلهات البحثية والعلمية 

واجلامعات الباك�ستانية، وزيادة فر�س التعاون 

من خالل اتفاقيات التعاون املبا�سرة ومذكرات 

التفاهم. اإ�سافًة اإىل بحث  اآلية التبادل املعريف 

من خالل الرتجمة املتبادلة بني الثقافتني، 

و اختيار الكتب املنا�سبة لرتجمتها واإتاحتها 

ال�سعودية  الثقافة  على  للتعرف  لل�سعبني 

والثقافة الباك�ستانية يف كال البلدين. 

واأّكد اجلانبان على اأهمية البدء يف تفعيل 

الباك�ستانية،  العمية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون 

لعقد اتفاقيات معها ُت�سهم يف تعميق اجلوانب 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���داع���م���ة ل��ل��ع��الق��ات ال�����س��ع��ودي��ة 

ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة.ك��م��ا ع���ق���د ����س���ع���ادة ال�����س��ف��ري 

ال��ب��اك�����س��ت��اين وجم��م��وع��ة م��ن ب��اح��ث��ي امل��رك��ز 

العالقات  عمق  تناولت  ق�سرية  نقا�س  حلقة 

التعاون  وم�����س��ارات  الباك�ستانية،  ال�سعودية 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن يف �ستى 

وف��ق  ال��ع��الق��ة وم�ستقبلها  واآف����اق  امل���ج���االت، 

ال�سعوديني  الباحثني  م��ن  ع��دد  نظر  وج��ه��ة 

الذين ح�سروا حقة النقا�س.

وق����د اأع������رب ���س��ع��ادة ال�����س��ف��ري ع���ن ���س��ك��ره 

وتقديره ملركز البحوث والتوا�سل املعريف على 

الثقايف،  التوا�سل  تعزيز  يف  القيمة  ج��ه��وده 

يف  املتمثل  القيم  اإه����داءه  على  امل��رك��ز  �ساكرا 

واللباب  ال��زاخ��ر  )العباب  معجم  م��ن  ن�سخة 

الفاخر( الذي �سدر عن املركز موؤخرا.

 إطالق جائزة المجلس األعلى لحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة لإلعالميين لعام 2022

االنباط-عامن

 ب��رع��اي��ة �سمو االأم���ري م��رع��د ب��ن رع��د، 

االأ�سخا�س  حلقوق  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى  اأط����ل����ق   ذوي االإع�����اق�����ة، 

للعام  االإع���اق���ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���س  حل��ق��وق 

االإع��الم��ي��ة  امل�سابقة  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين 

مو�سوعي”،  ب�سكل  مو�سوعي  “تناولوا 
وذلك بهدف ت�سجيع االإعالميني مبختلف 

ومواد  اإبداعية  اأعمال  تقدمي  على  فئاتهم 

اإع���الم���ي���ة م��و���س��وع��ي��ة ت���ت���ن���اول االإع���اق���ة 

م��ن م��ن��ظ��ور ب��ع��ي��د ع��ن ال��ق��وال��ب وال�����س��ور 

االإعاقة  ذي  ال�سخ�س  ت�سع  التي  النمطية 

اإما يف اإطار البطولة اخلارقة اأو اال�ستكانة 

لل�سفقة. املثرية  وال�سعف 

ب��داأ  اأن���ه  ال��ي��وم،  ب��ي��ان  املجل�س يف  وق���ال 

امل�سابقة  يف  للم�ساركة  االأع��م��ال  ا�ستقبال 

https:// من خالل املوقع االإلكرتوين

�سهر  م��ط��ل��ع   ،  3Dsm54v/bit.ly
ت�سرين   31 ولغاية  العام احلايل  متوز من 

�سمن  اجل���ائ���زة  ه���ذه  وت���اأت���ي   .2022 اأول 

العمل  جم���االت  جميع  ت�سمل  ف��ئ��ات  اأرب���ع 

املمار�سات  تعزيز  اىل  وت��ه��دف  ال�سحفي، 

حتييد  و  امل��ج��االت  خمتلف  يف  النموذجية 

االإع���اق���ة يف ال��ت��ن��اول االإع���الم���ي، وجت��ن��ب 

ب��و���س��ف��ه��ا عن�سر  االإع����اق����ة  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي 

كل  يف  ال�سحفية  امل���ادة  وج��وه��ر  الت�سويق 

االإع��اق��ة داخ��اًل يف  ال�سخ�س ذو  م��رة يكون 

مع  والتعاطي  االإعالمية،  التغطية  دائ��رة 

حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وق�ساياهم 

���س��م��ن ال�����س��ي��اق ال���ع���ام حل���ق���وق االإن�������س���ان 

ال�ساملة،  التنموية  واخل��ط��ط  وال��رام��ج 

ب��ح��ي��ث ي���ت���م ت���وظ���ي���ف امل�������واد االإع���الم���ي���ة 

والتق�سري  الفجوات  على  ال�سوء  لت�سليط 

يف و�سائل ممار�سة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

حل��ق��وق��ه��م وح���ري���ات���ه���م االأ����س���ا����س���ي���ة دون 

متييز.

اأن ج��م��ي��ع االأع���م���ال  ال���ب���ي���ان،  واأو�����س����ح 

جلنة  قبل  م��ن  للتقييم  تخ�سع  امل�����س��ارك��ة 

املجاالت  يف  اخل��راء  من  عد  ت�سم  حتكيم 

امل�سابقة  تغطيها  التي  االأربعة  االإعالمية 

امل�سموع،  واالإعالم  املكتوب،  )االإعالم  وهي 

من  للتحقق  وال��درام��ا(،  املرئي،  واالإع��الم 

توافق  وم��دى  فيها  ال��واردة  املعلومات  دقة 

واعتماد  املحددة  املعايري  مع  االأعمال  تلك 

الفائزين عن كل حمور.

ويذكر ان امل�سابقة التي اأطلقها املجل�س 

لالإت�ساالت  اوراجن  �سركة  من  بدعم  تاأتي 

الكويتي  االأردين  والبنك  الذهبي،  الراعي 

لكل  الرونزية  والرعاية  الف�سي،  الراعي 

و�سيتم  االحت��اد،  وبنك  االأهلي،  البنك  من 

من  ك��ل  قبل  م��ن  اعالمياً  امل�سابقة  رع��اي��ة 

التلفزيون االأردين ووكالة االأنباء االأردنية 

والتوزيع  واالإن��ت��اج  لالإعالم  التاج  و�سركة 

الراية االإعالمية وقناة  الفني، وجمموعة 

اململكة.

مو�سوعي  “تناولوا  ج��ائ��زة  اأن  ي�����س��ار 

���س��ن��وي��ة  ج���ائ���زة  ه���ي  مو�سوعي”  ب�����س��ك��ل 

االإعالمية  اجلائزة  وهي  املجل�س،  يقدمها 

ال��ت��ن��اول  ح����ول  امل��م��ل��ك��ة  ت���اري���خ  يف  االأوىل 

االإع���الم���ي ل��ق�����س��اي��ا وح��ق��وق االأ���س��خ��ا���س 

ذوي االإعاقة.

 السفير الباكستاني يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

االنباط- عامن

ق����ال مم��ث��ل ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة 

املهند�س  االأردن،  �سناعة  غرفة  يف  واملحيكات 

اإيهاب قادري، اإن القرار ال�سادر عن ال�سلطات 

منتجات  �سناعة  قطاع  با�ستثناء  امل��غ��رب،  يف 

من  الن�سيجية  واالأغطية  واملوكيت  ال�سجاد 

وارداتها  على  االإغ��راق  مكافحة  ر�سوم  فر�س 

اجل��ه��د  م���ن  ع���ام���ني  ب��ع��د  ج����اء  االأردن،  م���ن 

امل��ت��وا���س��ل��ني وامل�����س��رتك ب��ني الغرفة  وال��ع��م��ل 

الن�سيجية العاملة يف القطاع. وال�سركات 

واأ���س��اف ق���ادري يف ب��ي��ان ام�����س االأح���د، اأن 

ال���ق���رار ي�����س��ت��ث��ن��ي ال�����س��ن��اع��ات االأردن����ي����ة من 

بعد  وم�سر،  ال�سني  على  طبق  ال��ذي  ال��ق��رار 

ال�سجاد  منتجات  م��ن  امل��غ��رب  واردات  زي���ادة 

اأن  ليتبني  الن�سيجية،  واالأغ��ط��ي��ة  وامل��وك��ي��ت 

املغربية  االأ���س��واق  يف  املنتجات  ه��ذه  بيع  �سعر 

من  امل��ن�����س��اأ  ب��ل��د  يف  ت�سنيعها  تكلفة  م��ن  اأق���ل 

وال�سني. م�سر 

االأوىل  امل��رت��ب��ة  يحتل  االأردن  اأن  واأ���س��اف 

ع��رب��ي��ا وال��ث��ال��ث��ة ع��امل��ي��ا، م��ن��ذ ان�����س��م��ام��ه اإىل 

م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة ب���ع���دد ال��ق�����س��اي��ا 

�سد  الوطنية  ال�سناعة  حماية  يف  الناجحة 

ال��واردات، ويعود ذلك  الزيادة غري املررة يف 

ملا ميتاز ويتمتع به كادر غرفة �سناعة االأردن 

ال�سارة  املمار�سات  عاملية يف جمال  من خرة 

يف التجارة الدولية.

امل�سانع  وبالتن�سيق مع  الغرفة  اأن  واأو�سح 

ب��ق��رار  اإع��الم��ه��ا  ال��ل��ح��ظ��ة االأوىل م��ن  وم��ن��ذ 

ل�سلعة  االإغ������راق  ح���ول  امل��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 

وكلت  واالأردن،  وم�سر  ال�سني  م��ن  ال�سجاد 

اخل��ب��ري ال�����دويل ب��ق�����س��اي��ا م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة 

ال��ع��امل��ي��ة امل��ح��ام��ي حم��م��د ط��ق��اط��ق��ة، جلمع 

املعلومات وتفنيد جميع االدعاءات.

االإج���راءات حققت  اأن هذه  ق��ادري  واعتر 

ت��ق��دم��ا يف ت��غ��ي��ري ن��ظ��رة ال�����س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة 

العمل  اأن  مبينا  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ة  جت���اه 

نهاية  حتى  عامني  ملدة  ا�ستمر  الوترية  بهذه 

ال��ع��ام احل��ايل، م��ن خالل  االأول م��ن  الن�سف 

وزيارات  ت�ساورية  وجل�سات  اجتماعات  تنظيم 

م��ي��دان��ي��ة ل��ل�����س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة ل��ل�����س��ن��اع��ات 

االأردن����ي����ة وال��ت��ح��ق��ق امل��ب��ا���س��ر يف ���س��ج��الت��ه��ا 

اإنتاجها الفعلي. واالطالع على 

ال�سناعة  ل���وزارة  امل��وؤث��ر  ال���دور  اإىل  ولفت 

حماية  مبديرية  ممثلة  والتموين  والتجارة 

دليل  االإع��ف��اء  اأن  مو�سحا  ال��وط��ن��ي،  االإن��ت��اج 

يتمتع  ال��ت��ي  العالية  التناف�سية  على  وا���س��ح 

واجلودة،  ال�سعر  االأردين من حيث  املنتج  بها 

وتاأكيد م�سداقية امل�سانع االأردنية والتزامها 

ال���ق���ان���وين واالأخ����الق����ي، م���ع���ززة ب��ذل��ك ثقة 

الدول اخلارجية بالتعامل معها.

ع��ل��ى  ال�����ق�����رار  ه�����ذا  ي��ن��ع��ك�����س  اأن  وت����وق����ع 

خالل  من  على  بالنفع  ال�سناعية  ال�سركات 

التي  الت�سديرية،  اأ���س��واق��ه��ا  على  املحافظة 

زي��ادة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اإح��داه��ا  امل��غ��رب  تعتر 

ح�ستها وفر�سة ح�سورها يف االأ�سواق العاملية 

ال�سناعات  هذه  تطور  يف  ي�سهم  ما  االأخ��رى، 

على  اإيجابا  ينعك�س  مبا  تناف�سيتها،  وتعزيز 

الوطني. االقت�ساد 

الن�سيجية  ال�سناعات  ���س��ادرات  وت��زاي��دت 

املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل  م�ستمر  نحو  على 

نحو   2021 ع����ام  ن��ه��اي��ة  م���ع  ح��ج��م��ه��ا  ب��ل��غ  اإذ 

30 م���ل���ي���ون دي����ن����ار م���ق���ارن���ة م����ع ح������وايل 5 

بلغت  ح��ني  2011، يف  ع���ام  دي��ن��ار يف  م��الي��ني 

تطور  يعك�س  ما   ،2016 ع��ام  دينار  مليون   14

حتظى  ال��ت��ي  والثقة  امل�ستمر  ال�سناعة  ه��ذه 

العربية  االأ����س���واق  يف  االأردن���ي���ة  املنتجات  بها 

والعاملية.

 استثناء صناعات النسيج األردنية من فرض رسوم مكافحة اإلغراق في المغرب

لالنتخاب تنشر جداول  المستقلة   
الصناعة لغرف  األولية  الناخبين 

ن االنباط- عاماّ

على  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  ن�سرت 

م��وق��ع��ه��ا االإل����ك����رتوين ج�����داول ال��ن��اخ��ب��ني 

غرف  اإدارة  جمال�س  النتخابات  االأول��ي��ة؛ 

ال���ق���ط���اع���ات  ومم���ث���ل���ي   2022 ال�������س���ن���اع���ة 

ال�سناعية وفقا لنظام غرف ال�سناعة.

وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب��ي��ان ام�����س االأح����د، 

ت�سمل ج��داول  ن�����س��رت،  ال��ت��ي  اإن اجل���داول 

ال��ن��اخ��ب��ني االأول���ي���ة ل��غ��رف ���س��ن��اع��ة ع��م��ان 

و�سناعة  ل��ل��ر���س��وم(،  امل�����س��ددة  )امل��وؤ���س�����س��ات 

للر�سوم(،  امل�سددة  غري  املوؤ�س�سات   ( عمان 

و���س��ن��اع��ة ال���زرق���اء ) امل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��ددة 

املوؤ�س�سات   ( ال��زرق��اء  و�سناعة  ل��ل��ر���س��وم(، 

اإرب���د )  ل��ل��ر���س��وم(، و�سناعة  امل�����س��ددة  غ��ري 

امل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��ددة ل��ل��ر���س��وم(، و���س��ن��اع��ة 

للر�سوم(،  امل�����س��ددة  غ��ري  )املوؤ�س�سات  اإرب���د 

على  اعرتا�س  طلب  منوذج  اإىل  باالإ�سافة 

من  تبداأ  والتي  االأولية،  الناخبني  جداول 

اأن  اأيام على   3 اأيلول 2022 وملدة   18 تاريخ 

ي��ق��دم االع��رتا���س ع��ل��ى اجل����داول االأول��ي��ة 

ل��دى جلنة االإ���س��راف على االن��ت��خ��اب��ات يف 

موقعها مبقر غرف ال�سناعة.

امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  وكان 

ل��الن��ت��خ��اب ح���دد ي���وم ال�����س��ب��ت امل���واف���ق 29 

ل���الق���رتاع  م���وع���دا   2022 االأول  ت�����س��ري��ن 

ال�سناعة  غ��رف  اإدارة  جمال�س  النتخابات 

ال�سناعية. القطاعات  وممثلي 

التعليم العالي تسترد حوالي 110 آالف دينار من مكاتب خدمات جامعية مخالفة

االنباط- عامن

 اأعلنت املجموعة االأردنية للمناطق احلرة 

والتنموية عن توفر خم�س فر�س ا�ستثمارية 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�������س���وان ال��ت��ن��م��وي��ة ت��ل��ف��ري��ك 

عجلون.

وق���ال���ت امل��ج��م��وع��ة يف اإع��الن��ه��ا ال�����س��ادر، 

ام�س االأحد، اأن الفر�س اال�ستثمارية املتاحة 

يف  �سياحيني  مطعمني  موقع  ت��اأج��ري  ت�سمل 

ال�سوان  مبنطقة   ،43 و   26 رق��م  القطعتني 

التنموية.

ك���م���ا ت�������س���م���ل ال����ف����ر�����س، ت����اأج����ري م��ق��ه��ى 

مبحطة   36 رق��م  القطعة  يف  ���س��وب(،  )ك���ويف 

االن������ط������الق، وحم����ل����ني جت�����اري�����ني ل���غ���اي���ات 

القطعتني  يف  وذل��ك  وت�سغيلهما  جتهيزهما 

رقم 43 و 36.

اال�ستثمار  يف  الراغبني  املجموعة  ودع��ت 

ال��رئ��ي�����س��ي  امل���ب���ن���ى  م���ك���ات���ب  م���راج���ع���ة  اإىل 

رقم  مبنى  زهران  ب�سارع  الكائن  للمجموعة، 

ال��ع��ط��اء،  ن�����س��خ  ع��ل��ى  للح�سول  ب��ع��م��ان،   312

وذلك اعتباراً من اليوم ولغاية 26 من ال�سهر 

با�ستقبال  �ست�ستمر  اأنها  اإىل  م�سرية  احلايل، 

6 ت�سرين االول القادم ،  العرو�س لغاية يوم 

من ال�ساعة التا�سعة اإىل الواحدة ظهرا.

 الحرة والتنموية تعلن فرصا استثمارية بمنطقة الصوان التنموية تلفريك عجلون

 استيتية يترأس الوفد األردني 
المشارك في مؤتمر العمل العربي

االنباط- عامن

العمل  وزي��ر  برئا�سة  اأردين  ي�سارك وفد   

ن��اي��ف ا���س��ت��ي��ت��ي��ة يف م���وؤمت���ر ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 

ال�����دورة 48 ال���ذي ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه ام�س 

االأحد يف القاهرة، بتنظيم من منظمة العمل 

العربية التابعة جلامعة الدول العربية حتت 

رعاية الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي.

يف  ي�سارك  العمل،  ل���وزارة  بيان  وبح�سب 

املوؤمتر وزراء عمل وروؤ�ساء واأع�ساء وفود من 

منظمات اأ�سحاب االأعمال واحتادات عمالية 

االأم��ان��ة  ع��ن  دول��ة عربية، وممثلني  م��ن 21 

واملنظمات  العربية،  ال��دول  جلامعة  العامة 

ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، وع����دد م���ن ال�����س��ف��راء، 

وال�سخ�سيات العامة.

و���س��ي��ل��ق��ي وزي����ر ال��ع��م��ل ك��ل��م��ة امل��م��ل��ك��ة يف 

املوؤمتر يوم غد.

وي�����س��م ال���وف���د ع����ددا م���ن اأع�����س��اء جلنة 

العمل يف جمل�سي االأعيان والنواب والنقابات 

ال�سناعة  وغ��رف  العمل  واأ�سحاب  العمالية 

والتجارة وال�سفري االردين يف القاهرة اجمد 

الع�سايلة.

رواد  م��ن  �سخ�سيتني  ت��ك��رمي  �سيتم  كما 

االأعمال االأردنيني.
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منذ �سهر مل ان�سر اي مقالة يل، اي منذ ان ن�سرت احللقة الثامنة من �سل�سلة مقاالتي 

بعنون ) ف�سف�سة ( . بالرغم من انني كنت اتابع كتابة حلقات مقاالتي تلك ، بحيث جتمعت 

لدي عدة حلقات منها ، اال انني مل ان�سرها . وال�سبب يف ذلك كرثة االحداث الداخلية التي 

وقعت خالل هذا ال�سهر . بع�سها يتعلق مب�سروعات قوانني ، او قرارات حكومية . او حراك 

حزبي . او قرارات جلان حتديث املنظومة الت�سريعية وال�سيا�سية ، واجلدل الذي رافقها .

، ون�سر  االإ�ساءة لالردن  الهدف منها  باال�سافة لن�سر فيديوهات مدبلجة واخبار كاذبة 

الفتنة فيه .

وكان كل مو�سوع منها ي�ستحق ان اكتب عنه مقالة ، ولكني و قبل اأن اأ�سرع بذلك ، كانت 

التي كانت  انه وب�سب الطريقة  . اال  انها اوىل بان اكتب عنها  حت�سل احداثاً جديدة اجد 

بالتكفري واخلروج  ، وو�سلت اىل حد االتهام  ، والتي متيزت باحلدة  جتري بها مناق�ستها 

 . والتخلف  واالره��اب  بالداع�سية  االآخ��ر  الطرف  ومن   ، الرقاب  بقطع  والتهديد  امللة  عن 

الت�سريعات  اأو  القوانني  هذه  ن�سو�ص  على  يطلعوا  مل  معظمهم  ان  اراه��ن  ا�سخا�ص  ومن 

اأو االإج���راءات احلكومية . االم��ر ال��ذي جعلني ات��ردد يف الكتابة عنها ، او حتى امل�ساركة يف 

مناق�ستها .

ال�سعب  املاليني من  وقلوب  قلبي  ادم��ت  والتي   ، اللويبدة  بناية جبل  كارثة  ثم ح�سلت 

التي كان يبذلها ن�ساما اجهزة  ، واجلهود  اتابع احداثها وما ين�سر عنها  ، واخذت  االردين 

انت�سال يف ظل ظروف �سعبة  او  انقاذ  ، من عمليات  العام على خمتلف ت�سكيالتهم  االمن 

 ، وذويهم  ال�سحايا  مع  ال�سعبي  التعاطف  مدى  ومل�ست   . اي��ام  اربعة  مدى  وعلى   ، وخطرة 

ومدى اال�سادة وامل�ساندة لرجال االنقاذ من جهاز االمن العام . ولكني وجدت ان هناك ممن 

ال ي�ستطيعوا العي�ص اال على اآالم االأخرين واحزانهم . والذين وجدوا بتلك احلادثة م�سدر 

رزق وعمل لهم . ال يعنيهم اال ال�سبق بن�سر اخلرب بغ�ص النظر عن �سحته او عدم �سحته . 

، والذين �سارعوا لتقدمي حتليالتهم عن ا�سباب احلادثة .

بامل�سوؤولية  االتهامات  توزيع  ومت   . وقانون  وجيولوجيا  هند�سة  خرباء  اجلميع  وا�سبح 

عن احلادث على االآخرين، وقبل التحقيق باحلادثة وا�سبابها ، و قبل �سدور قرارات اجلهات 

 ، امل�سوؤولية ومن يتحمل عواقبها  والتي حتدد على من تقع   ، والقانونية  الفنية واالمنية 

، وك��اأن هدفهم  املنطقية  املعار�سة  او   . ال�سليم  املنطق  الكثري من حديثهم يبعد عن  وك��ان 

كان هو التهجم على كل ما تقوم به احلكومة اأو تقوله ، حتى لو كان على ال�سيئ ونقي�سه . 

ولكل هذا ودون اال�سطفاف اىل جانب اي طرف من االطراف او الدفاع عنه ، فقد وجدت 

نف�سي الول مرة عاجزاً عن اقول ما اريد ان قوله . وخا�سة وان احلديث يف ال�ساأن الداخلي 

ا�سحى حقل الغام .

ولذا فلم اجد اال ان ارجع اىل ما كنت قد كتبته من حلقات ) ف�سف�سة ( والتي مل ان�سرها 

الن�سغايل مبتابعة االحداث املحلية . وان ا�ستكمل ن�سرها علها تو�سح ما حدث يف املنطقة من 

احداث دولية ، وما هو تاأثريها على دول املنطقة وما هو م�ستقبلها ، فاأنا ومنذ ان بداأت كتابة 

مقاالتي حتت هذا العنوان ، كنت اتابع كل ما كان يجري يف املنطقة من احداث ، وما يرتدد 

. وكنت  اجتماعات وموؤمترات  . وما يعقد من  اخبار وت�سريحات ومقاالت وحتليالت  من 

امل�ص مدى خطورة ما يطرح ويقال على م�ستقبل هذه املنطقة . وكنت االحظ ارتفاع وترية 

احلديث واالح��داث مع ارتفاع وترية احلرب يف اوكرانيا . ومع ارتفاع التخوفات من ازمة 

الطاقة يف اوروبا والعامل . ومع ال�سعي احلثيث اليجاد املزيد من امل�سادر البديلة للطاقة 

املتحدة االمريكية  الواليات  الو�سول التفاق نووي جديد ما بني  اق��رتاب  . ومع  الرو�سية 

وايران ، ومع ابتعاد االمل يف حتقيق ذلك .

 ، امل��وا���س��وع  ه��ذه  م��ن  الكثري  مقالتي  م��ن  ال�سابقة  الثمانية  احل��ل��ق��ات  ت��ن��اول��ت يف  وق��د 

، او حلف  واحجمت عن تناول بع�سها ، ومنها ما كان يرتدد عن م�سروع حلف ناتو عربي 

ناتو �سرق او�سطي على خطورته واهميته البالغة ، وذلك لكرثة ما دار حوله من احاديث 

اختلطت بها احلقائق مع االوهام ، والتحليالت مع اال�ساعات . وكنت انتظر ثبوت احلقائق 

الحتدث عنها .

املعلومة  ، وهو غياب  الكتابة عن هذا احللف  لتاأخري يف  اآخ��ر  �سبب  كان هناك  انه  كما 

املوؤكدة عنه ، وحتى ال تتاأثر كتابتي بردة فعلي االولية عنه . وحتى ال يف�سر كالمي يف غري 

مو�سعه ، وخوفاً من ان اخرج عن الن�ص واملو�سوعية يف حديثي .

اما االآن فقد خفت احلديث عنه ، واخذت تظهر بوادر ف�سله ، او حتى عدم حقيقته . اال 

انه ال تزال لدي خماويف منه.

وذلك ملعرفتي ان ال�سيا�سة هي اكرث االمور عدم ا�ستقراراً ، وان كل �سيئ ميكن ان يتغري 

حتقيقه  ميكن  اليوم  نفيه  يتم  ما  وان   ، نقي�سه  اىل  النقي�ص  من  و   ، وحلظة  حلظة  بني 

غداً ، وان ما يتوقف احلديث عنه اليوم ميكن ان يكون حمور حديث الغد . والحتمال ان 

يكون توقف احلديث عنه هو يف انتظار انتهاء احلديث عن غريه من االمور . مثل تر�سيم 

املتو�سط  االأبي�ص  البحر  غاز  احوا�ص  تقا�سم  و   . اال�سرائيلية  اللبنانية  البحرية  احل��دود 

بينهما ، والتي جتري برعاية امريكية ت�سعى لفر�ص �سيطرة ا�سرائيلية على الق�سم االكرب 

من هذا الغاز بهدف زيادة ال�سخ منه اىل الدول االوروبية كبديل للغاز الرو�سي ، او اندالع 

�سراع م�سلح على ال�ساحة اللبنانية . ومثل مباحثات امللف النووي االيراين ومدى جديته ، 

والحتمال تعرث هذه املباحثات . ومثل ملف التهدئة يف اليمن ، والذي بدء بوقف اطالق النار 

بني اطراف ال�سراع فيه ، وبطريقة مفاجئة وبرعاية امريكية ، واحلديث عن اعادة تاأهيل 

انتاجه من النفط والغاز . ومثل ا�ستعال احداث نزاع اخرى يف انحاء متفرقة يف العامل ، مثل 

ال�سني وتايوان ، وال�سني والواليات املتحدة . وكوريا ال�سمالية وكوريا اجلنوبية ، و كوريا 

باأن يكون ذلك كله برتتيب وتخطيط  ، واعتقادي  املتحدة االمريكية  ال�سمالية والواليات 

م�سبق للتاأثري على االحداث يف اوكرانيا ، او لتجربها ل�سالح املوقف االمريكي منها .

احلديث  يف  اخو�ص  �سوف  فاأنني   ، احللف  ه��ذا  عن  للحديث  ال��ع��ودة  احتمال  بقاء  وم��ع 

عنه من جديد ، وبطريقة طرح املعلومات والت�سريحات واملقاالت والتحليالت امامكم كما 

�سدرت عن ا�سحابها ، ومن بداية احلديث عنه قبل وخالل وبعد قمة جدة ، والتي عقدت 

بحجة مواجهة اخلطر االإيراين على الدول امل�ساركة فيها ، وكيف ان هذه الدول �سعت بعد 

التغيري من وجهة نظري . و�سوف  ، وا�سباب هذا  اي��ران  هذه القمة لتح�سني عالقتها مع 

اراعي اكرب قدر من املو�سوعية واحليادية يف ذلك .

زيارة  على  عزمة  االمريكي  الرئي�ص  اعلن  عندما  حديثي  يف  االنطالق  نقطة  و�ستكون 

امللكة العربية ال�سعودية ، قائاًل ان زيارتي لل�سعودية ال تتعلق بالطاقة او النفط وامنا تتعلق 

باالمن القومي االإ�سرائيلي .

اللواء المتقاعد مروان العمد

فضفضة .. 
الحلقة التاسعة

  االثنني    19  / 9  / 2022

االنباط-عمان

االأ���س��ت��اذ  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  رع���ى 

ال���دك���ت���ور اأح���م���د ف��خ��ري ال��ع��ج��ل��وين االإح���ت���ف���ال ال���ذي 

للناجحني  تكرمياً  اجلامعة  يف  العاملني  ن���ادي  نظمه 

وبنات  اأب��ن��اء  م��ن  العامة  الثانوية  ال�سهادة  امتحان  يف 

نادي  رئي�ص  بح�سور  اجلامعة  يف  والزميالت  ال��زم��الء 

العاملني املهند�ص علي الدبا�ص واع�ساء النادي والطلبة 

الناجحني وذويهم وذلك على م�سرح مروان احلمود.

وقدم رئي�ص اجلامعة التهاين والتربيك للناجحني 

يف ام��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ول��ذوي��ه��م م��ن ال��زم��الء 

والزميالت مثمناً اجلهود التي بذلوها خالل درا�ستهم، 

التعليم  بتخ�س�سات  االإل��ت��ح��اق  اىل  ال��ن��اج��ح��ني  داع��ي��ا 

و�سد  اجلامعي  التعليم  مبخرجات  تنه�ص  التي  التقني 

ال��ف��ج��وات واالإخ���ت���الالت يف ���س��وق العمل واالإب��ت��ع��اد عن 

التخ�س�سات امل�سبعة والراكدة. 

انفردت على  اأن اجلامعة  اإىل  العجلوين   اأ�سار   كما 

تخ�س�سات  باإ�ستحداثها   الوطنية  اجلامعات  م�ستوى 

تقنية جديدة ميكن االإ�ستفادة منها يف كافة القطاعات 

رحب  كلمة  الدبا�ص  علي  العاملني  ن��ادي  رئي�ص  .واألقى 

باإ�سمه  التهنئة  فيها برئي�ص اجلامعة وباحل�سور وقدم 

ن��ادي  اأن  ال��ن��ادي للناجحني وذوي��ه��م م��وؤك��داً  واأع�����س��اء 

العاملني حر�ص دائماً على اقامة احتفال �سنوي تكرمياً 

الأبناء العاملني الناجحني يف الثانوية العامة متمنياً ان 

بدرا�سة  اأمنياتهم  الناجحني  الطلبة  لكافة  اهلل  يحقق 

التخ�س�سات التي يرغبون بها .

ويف ختام احلفل كرم رئي�ص اجلامعة الطلبة الناجحني 

بهدايا  تذكارية متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

 العجلوني يرعى حفل تكريم الناجحين في الثانوية العامة 
من أبناء العاملين في البلقاء التطبيقية

 الضمان: التعديالت المقترحة تضمنت إصالحات 
الجميع لمصلحة 

 صناعات غذائية أردنية تعزز تواجدها بالسوق السعودية

عبيدات يرعى ندوة حوارية بعنوان : عبد الرؤوف التل بالذاكرة التاريخية

  االنباط- عمان 

لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  ق��ال 

االج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور ح����ازم ال��رح��اح��ل��ة، اإن 

االأ�����س����ب����اب امل���وج���ب���ة ل��ل��ت��ع��دي��الت امل��ق��رتح��ة 

ع���ل���ى ق�����ان�����ون ال�������س���م���ان االج����ت����م����اع����ي ه��ي 

م��ع��اجل��ة ال���ث���غ���رات وال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��ت��غ��ريات 

يف  ال�سباب  ت�سغيل  وحتفيز  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة، 

�ساملة  �سمان  ملظلة  وال��و���س��ول  العمل،  �سوق 

للجميع.

واو���س��ح خ��الل ل��ق��اء نظمته غ��رف��ة جت��ارة 

ع���م���ان، م�����س��اء ال�����س��ب��ت، مل��ن��اق�����س��ة ال��ت��ع��دي��الت 

االجتماعي،  ال�سمان  ق��ان��ون  على  امل��ق��رتح��ة 

اأن املوؤ�س�سة ا�ستطاعت خالل االأع��وام الثالثة 

االأخ������رية االن���ت���ق���ال م���ن االإع������الم ال��ت��ق��ل��ي��دي 

ال��ن��م��ط��ي اإىل االإع�����الم امل��وؤ���س�����س��ي ال��ت��ف��اع��ل��ي، 

مب���ا اأ���س��ه��م يف زي�����ادة وع���ي ج��م��ه��ور ال�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي ب��اأه��م��ي��ة احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

وحقهم بال�سمان.

اأب��واب��ه��ا جلميع  ت��ف��ت��ح  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  واأك����د 

م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين مب���ا ف��ي��ه��ا غ��رف 

�سورته  جتلت  م��ا  وه���ذا  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 

يف  بها  قامت  التي  واحل���وار  النقا�ص  بحلقات 

اأنحاء اململكة كافة، ال �سيما واأن نهج املوؤ�س�سة 

ق���ائ���م ع��ل��ى امل��ك��ا���س��ف��ة وامل�������س���ارح���ة وت��ق��دمي 

املعلومة الدقيقة بكل �سفافية وو�سوح.

وع���ر����ص ال��رح��اح��ل��ة خ����الل ال��ل��ق��اء ال���ذي 

ح�سره جمل�ص ادارة الغرفة وعدد من روؤ�ساء 

ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة وروؤ����س���اء ن��ق��اب��ات اأ���س��ح��اب 

العمل، اأبرز مالمح التعديالت املقرتحة على 

جميع  اأن  مبينا  االجتماعي،  ال�سمان  قانون 

�ستطبق  املبكر  بالتقاعد  املرتبطة  التعديالت 

فقط على من لديهم اأقل من 84 ا�سرتاكا يف 

نهاية العام احلايل.

واأ�سار اإىل اأن التعديالت املرتبطة باحت�ساب 

امل�سرتكني ممن  االأجر �ستطبق على  متو�سط 

تقل ا�سرتاكاتهم عن 120 ا�سرتاكا يف نهاية 

العام احلايل، واأن 90 باملئة من امل�سرتكني لن 

يتاأثروا باالآلية اجلديدة.

وب���ني ان���ه يف ح���ال اإق����رار ال��ق��ان��ون، �سيبداأ 

ح�����س��اب ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ت��ق��دمي دع��م 

الدرا�سي  ال��ع��ام  م��ن  اع��ت��ب��ارا  التعليم  تكاليف 

.2023-2024
املن�سوين  امل�����س��رتك��ني  ع���دد  اأن  اىل  ول��ف��ت 

حتت مظلة ال�سمان اختياريا يقرتب من 86 

باملئة وهو   25 األف م�سرتك مبعدل منو بلغ 

االأعلى منذ ن�ساأة املوؤ�س�سة.

حم��ورا  يعترب  ال�سحي  التاأمني  اأن  وت��اب��ع 

قانون  على  املقرتحة  التعديالت  من  اأ�سا�سيا 

ال�����س��م��ان ال����ذي م���ر مب���راح���ل ع���دي���دة �سعيا 

لتطبيقه، مو�سحا اأن التاأمني ال�سحي ي�سمل 

القطاع  من�ساآت  يف  العاملني  عليهم  امل��وؤم��ن 

اأي  ميتلكون  ال  ال��ذي��ن  واملتقاعدين  اخل��ا���ص 

ال��ت��اأم��ني جميع  ت��اأم��ني ���س��ح��ي، ح��ي��ث يغطي 

باملئة   5 بن�سبة حتمل مقدارها  االأ�سرة  اأف��راد 

م���ن االأج�����ر امل�����س��م��ول ع��ل��ي��ه امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه اأو 

باملئة   4 يقتطع  ب��ح��ي��ث  ال��ت��ق��اع��دي  ال���رات���ب 

لتغطية العالج يف م�ست�سفيات القطاع اخلا�ص 

مركز  يف  ال�سرطان  مر�سى  لعالج  باملئة  و1 

احل�سني لل�سرطان.

م���ن ج���ان���ب���ه، ا����س���ار رئ��ي�����ص غ���رف���ة جت���ارة 

ال��ل��ق��اء  اأن  ت��وف��ي��ق، اىل  ع��م��ان خ��ل��ي��ل احل����اج 

اخلا�ص  القطاع  ب��ني  م��ا  احل���وار  لتعزيز  ج��اء 

ال����ت����ج����اري وال���������س����م����ان االج����ت����م����اع����ي ح���ول 

 ، ال�سمان  ق��ان��ون  على  املقرتحة  التعديالت 

من  التجاري،  القطاع  مع  النقا�ص  ب��اب  وفتح 

على  املقرتحة  التعديالت  على  االط��الع  اجل 

م�����س��روع ال��ق��ان��ون واب����داء ال����راأي وامل��الح��ظ��ات 

ح���ول ب��ن��وده م��ن اج���ل امل�����س��اه��م��ة يف جت��وي��ده 

ل��ل��و���س��ول اىل ق���ان���ون ع�����س��ري ت��واف��ق��ي كل 

االطراف.

ومت خ�����الل ال����ل����ق����اء، ط�����رح ال���ع���دي���د م��ن 

الق�سايا التي تهم القطاع التجاري واخلدمي 

ب���اال����س���اف���ة مل���الح���ظ���ات ح������ول ال���ت���ع���دي���الت 

اجل����دي����دة ل���ق���ان���ون ال�������س���م���ان االج���ت���م���اع���ي، 

وتركزت حول التاأمني ال�سحي واأهمية خف�ص 

واإعادة  املتقاعدين  ي�سمل  واأن  االقتطاع  ن�سب 

ال��ن��ظ��ر ب���ال���غ���رام���ات امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى اأ���س��ح��اب 

املن�ساآت وو�سع اآلية جديدة الأحت�ساب الت�سخم 

بالن�سبة للرواتب التقاعدية.

وم����ن ال��ق�����س��اي��ا ال���ت���ي مت ط��رح��ه��ا اإج�����ازة 

بالغرامات  النظر  واإع��ادة  والطفولة  االمومة 

ت�سديد  عن  املتخلفة  املن�ساآت  على  املفرو�سة 

غري  املن�ساآت  اأ�سحاب  واأخ�����س��اع  اال���س��رتاك��ات 

امل�سمولني مبظلة ال�سمان االجتماعي.

االنباط- عمان

ع�����ززت ���س��ن��اع��ات اأردن����ي����ة ت��ع��م��ل يف جم��ال 

ال�سعودية  بال�سوق  تواجدها  الغذائي  الت�سنيع 

م���ن خ���الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف م��ع��ر���ص »ف��ودي��ك�����ص 

ال�����س��ع��ودي��ة« ال����ذي اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه اخ���ريا، 

بالعا�سمة الريا�ص.

امل�سدرين  جمعية  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 

االردنيني، ام�ص االأحد، اأكد �سناعيون اأن �سوق 

ل�����س��ادرات  مهمة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�سقيقة  اجل����ارة 

االأردن ال�سناعية وغنية بالفر�ص الواعدة اأمام 

ال�سناعات املحلية.

و�سددوا على �سرورة دعم امل�ساركة باملعار�ص 

للرتويج  هامة  من�سة  ت�سكل  كونها  اخلارجية، 

الوطنية،  املنتجات  اأم���ام  ج��دي��دة  اأ���س��واق  وفتح 

م��وؤك��دي��ن اأه��م��ي��ة زي�����ادة ال�������س���ادرات ال��وط��ن��ي��ة 

لتحريك عجلة االقت�ساد وزيادة االنتاج وتوفري 

املزيد من فر�ص العمل.

االأردن��ي��ني،  امل�سدرين  جمعية  اأن  اىل  ي�سار 

»فوديك�ص  معر�ص  يف  االردنية  امل�ساركة  نظمت 

ال�����س��ع��ودي��ة« ال���ذي ي��ع��د اأك���رب م��ع��ر���ص �سعودي 

وامل�سروبات،  االأغ��ذي��ة  بقطاع  متخ�س�ص  دويل 

التعليب،  �سناعات  على  امل�ساركة  توزعت  حيث 

املكمالت  امل���ي���اه،  تعبئة  احل��ل��وي��ات،  امل��ك�����س��رات، 

الطحينية،  احل���الوة،  ال�سوكوالتة،  الغذائية، 

الع�سائر، واجلميد.

الك�سيح  م�سانع  جمموعة  ع��ام  مدير  وق��ال 

امل�ساركة  اإن  الك�سيح،  ح�سام  الغذائية  ل��ل��م��واد 

ب���امل���ع���ر����ص ���س��ك��ل��ت ف���ر����س���ة م���ه���م���ة ل���ل���رتوي���ج 

لل�سناعات االأردنية داخل ال�سوق ال�سعودية.

اأن ال�����س��ع��ودي��ة ت��ع��د ���س��وق��ا  وب����ني ال��ك�����س��ي��ح 

ا���س��ت��ه��الك��ي��ة ���س��خ��م��ة م���ا ي��ع��زز ف��ر���ص ت��واج��د 

املنتجات الوطنية داخلها، م�سريا اىل ان املعر�ص 

من  خ�سو�سا  ال���زوار  م��ن  كبريا  ع��ددا  ا�ستقبل 

التجار وال�سركات الكبرية.

اهتماما  ل��ق��ي  االردين  اجل��ن��اح  اأن  واأ����س���اف 

وح�����س��ورا ك��ب��ريا م��ن ال��ت��ج��ار وزائ����ري املعر�ص 

واجل���ودة  ال��وط��ن��ي��ة  بال�سناعة  ف��وج��ئ��وا  ال��ذي��ن 

ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي و���س��ل��ت ال��ي��ه��ا، الف��ت��ا اإىل ر�سائل 

االهتمام التي تلقتها ال�سركة التي ميثلها الإبرام 

عقود وتوريد من منتجات ت�سنعها ال�سركة.

التنظيمية  ب�����االإج�����راءات  ال��ك�����س��ي��ح  واأ�����س����اد 

امل�سدرين  بها جمعية  قامت  التي  واللوج�ستية 

باملعر�ص  االردن��ي��ة  امل�ساركة  الإجن��اح  االأردن��ي��ني 

ا���س��واق جديدة  وفتح  ال��رتوي��ج  التي مكنت من 

امام املنتجات االأردنية.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأو����س���ح م��دي��ر ���س��رك��ة �سناعات 

ال��ت��ع��ل��ي��ب اإح�����دى ���س��رك��ات جم��م��وع��ة ال�����س��اي��غ 

باملعار�ص  امل�����س��ارك��ة  اأن  اأم����ني،  رام���ي  امل��ه��ن��د���ص 

ال��ت�����س��وي��ق  يف  ك���ب���ريا  دورا  ت��ل��ع��ب  اخل���ارج���ي���ة 

التطورات  واآخر  االأردنية  بال�سناعة  والتعريف 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي و���س��ل��ت لها 

املنتجات الوطنية.

واأ�ساف، اأن املعار�ص اخلارجية توؤثر يف زيادة 

الوطني  االقت�ساد  عجلة  وحت��ري��ك  ال�����س��ادرات 

الدول،  والتوا�سل بني  الرتابط  زي��ادة  عدا عن 

خ�سو�سا دول اجلوار واملنطقة.

ولفت اإىل اأن �سناعات التعليب تعترب واحدة 

م���ن ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة جل��م��ي��ع ق��ط��اع��ات 

او  كيماوية  او  غذائية  كانت  ���س��واء  ال�سناعات 

التوريد  �سال�سل  عنا�سر  اه��م  واح���دى  دوائ��ي��ة 

لل�سناعات .

بالن�سبة  مهمة  ال�سعودية  ال�سوق  ان  واأك���د 

املتينة  ال��ع��الق��ات  ظ��ل  يف  االأردن���ي���ة  لل�سناعات 

خمتلف  على  ال�سقيقني  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

امل�����س��ت��وي��ات وال����ق����رب اجل����غ����رايف، اإ����س���اف���ة اإىل 

الت�ساركية ما بني ال�سناعات االأردنية ونظريتها 

ال�سعودية.

قدمتها  التي  الكبرية  باجلهود  اأم��ني  واأ�ساد 

امل�ساركة  لتنظيم  االأردن��ي��ني  امل�سدرين  جمعية 

ومت���ك���ني ال�����س��ن��اع��ات االأردن����ي����ة م���ن ال���رتوي���ج 

ملنتجاتها وفتح اآفاق جديدة امامها.

لل�سناعات  ا�سرتا  �سركة  ممثل  ق��ال  ب��دوره، 

ال�سيدالين  الغذائية  واملكمالت  ال�سيدالنية 

ل��ل��م��رة االوىل  ال�����س��رك��ة  اإن  ال��ن��واف��ل��ة،  و���س��ف��ي 

ت�سارك يف هذا املعر�ص الذي يعترب من املعار�ص 

الهامة للرتويج وعر�ص املنتجات االأردنية وفتح 

اأ�سواق جديدة اأمامها.

مميزا  اإقباال  �سهد  االأردين  اجلناح  اأن  وبني 

م���ن دول خمتلفة،  امل��ع��ر���ص  زائ�����ري  ق��ب��ل  م���ن 

م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة ب��امل��ع��ار���ص اخل��ارج��ي��ة 

هامة  جتارية  من�سة  تعترب  كونها  املتخ�س�سة 

جودتها  واإظ���ه���ار  االأردن���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات  لت�سويق 

العالية التي تتمتع بها.

امل�سدرين  جمعية  رئي�ص  و�سف  جانبه،  من 

بالناجحة،  امل�ساركة  اخل�سري  اأحمد  االأردنيني 

اإذ م��ك��ن��ت ال�������س���رك���ات م���ن ت���روي���ج م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

اإ�سافة  التجارية،  ال�سفقات  لعقد  والت�سبيك 

ال��ت��ط��ورات يف جمال  اأح���دث  اإىل االط���الع على 

ت�سنيع الغذاء.

واأكد اخل�سري اأن ال�سعودية تعترب من اأهم 

االأ�سواق بالن�سبة لل�سادرات ال�سناعية االأردنية 

يف ظ��ل ال��ع��الق��ة امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين 

وال��ق��رب  امل�����س��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال�سقيقني 

اجلغرايف.

باملعر�ص  االأردن���ي���ة  امل�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال�سناعية االأردنية،  كانت مهمة جدا لل�سركات 

اهتماما  ت�سهد  التي  احلالية  باملرحلة  �سيما  ال 

عامليا بقطاع املواد الغذائية.

�سهدت تطورا  االأردنية  ال�سناعة  اأن  واأو�سح 

كبريا خالل ال�سنوات املا�سية من حيث اجلودة 

وال�����س��ع��ر امل��ن��اف�����ص ب��دل��ي��ل و���س��ول��ه��ا اىل 142 

�سوقا حول العامل، م�سريا اىل �سرورة ا�ستمرار 

ت�سكل  باملعار�ص اخلارجية كونها  امل�ساركة  دعم 

فر�سة هامة للرتويج وفتح ا�سواق جديدة امام 

املنتجات الوطنية.

اإىل ذلك، قال مدير عام اجلمعية حليم ابو 

عام  تاأ�سي�سها  منذ  ت�سعى  اجلمعية  اإن  رح��م��ة، 

1988 ب�سكل م�ستمر يف طرح خمتلف الربامج 
الوطنية  بال�سادرات  االرت��ق��اء  �ساأنها  من  التي 

اإىل خمتلف االأ�سواق العربية واالأجنبية بخا�سة 

التي ترتبط اململكة معها باتفاقيات جتارة حرة.

�سمن  تعمل  اجلمعية  اأن  رح��م��ة  اب���و  وب���ني 

ال�سناعيني  لتمكني  وا���س��ح��ة  وب��رام��ج  خ��ط��ط 

وامل�سدرين من دخول اأ�سواق جديدة من خالل 

امل�ساركة الدائمة باملعار�ص الدولية املتخ�س�سة 

بكيفية  للتعريف  وال��ل��ق��اءات  ال��ور���ص  وتنظيم 

اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��زاي��ا االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي تربط 

امل��م��ل��ك��ة م���ع خم��ت��ل��ف ال��ت��ك��ت��الت االق��ت�����س��ادي��ة 

العاملية.

االنباط-عمان

�سمن فعاليات اإربد عا�سمة الثقافة العربية 

الثقافية  اربيال  �سيدات  جمعية  مع  وبالتعاون 

وامل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي الرب����د ع��ا���س��م��ة ال��ث��ق��اف��ة 

معايل  رع��ى   ، ارب��د  ثقافة  ،وم��دي��ري��ة  العربية 

رئي�ص  عبيدات  طالب  حممد  الدكتور  االأ�ستاذ 

جامعة جدارا اليوم ال�سبت يف القاعة الها�سمية 

يف ب��ل��دي��ة ارب���د ، ن���دوة ح��واري��ة ب��ع��ن��وان: عبد 

،وبح�سور  التاريخية  بالذاكرة  التل  ال���روؤوف 

ع����دد ك��ب��ري م���ن وج���ه���اء امل��ح��اف��ظ��ة وادب���ائ���ه���ا 

الكبري  ال��راح��ل  واق���ارب  وا���س��دق��اء  ومفكريها 

املحامي عبد الروؤوف التل.

واأ������س�����اد ع���ب���ي���دات يف ك��ل��م��ت��ه ال���ت���ي ال��ق��اه��ا 

اأن ه��ذا  امل���رح���وم وق����ال  ، مب��ن��اق��ب  يف احل��ف��ل 

ال��رج��ل ق��د ���س��ج��ل ا���س��م��ه يف ���س��ج��ل اخل��ال��دي��ن 

التل  اأن  ،واأ���س��اف  وال��وط��ن  اإرب���د  على م�ستوى 

امته  ق�سايا  على  حري�ساآ  عروبياآ  قومياآ  ك��ان 

،خمل�ساآ لوطنه وقيادته الها�سمية ،وكان �سلباآ 

بفل�سطني  يتعلق  م��ا  يف  خ�سو�ساً  م��واق��ف��ة  يف 

وانها عربية ونحن قادرون على ا�سرتدادها من 

الغا�سبني.

ب�سمات  ل��ه  الفقيد  اأن  اإىل  عبيدات  واأ���س��ار 

وا����س���ح���ة ع���ل���ى م�������س���رية م���دي���ن���ة ارب������د خ���الل 

اإىل   ٢٠٠٧ من  الفرتة  خ��الل  لبلديتها  تروؤ�سة 

التل  لع�سرية  امل�سرفة  املواقف  وا�ستذكر   ٢٠١١

التل  وع��رار وعبداهلل  اأمثال و�سفي  ورجاالتها 

التي متتد  الع�سرية  والكثري من رج��االت هذه 

جذورها يف عمق التاريخ.

وحت����دث يف ال���ن���دوة جم��م��وع��ة م���ن وج��ه��اء 

امل��ح��اف��ظ��ة وادب���ائ���ه���ا وم��ف��ك��ري��ه��ا ،وا����س���دق���اء 

الفقيد م�ستذكرين يف كلماتهم مناقب الفقيد 

ومواقفه التي ال تنت�سى.

ال��دك��ت��ور  م���ع���ايل  وزع  ال����ن����دوة  ن��ه��اي��ة  ويف 

عبيدات الدروع التذكارية على املتحدثني ،كما 

اجلمعية  درع  حتامله  م��ن��ى  ال�����س��ي��دة  و�سلمت 

لراعي احلفل..

فيه  احل����وار  اأدار  ال����ذي  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

الدكتور املوؤرخ ا�سامة ح�سن عاي�ص قراأ احل�سور 

الفاحتة على روح الفقيد التل.
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الوطن  الت�ضحيات حلماية   اأروع �ضور  املوت ويقدمون  ابطال اليهبون  للوطن رجال 

وار�ضة من كل عدو مرتب�ص وحقود جبان هم اجلباه ال�ضمر درع الوطن حماة الديار ربع 

الكفاف احلمر و العقل مياله .

اجلي�ص رمز  العزة والكرامه جند اأبا احل�ضني الذي يقف رجاله حتت اجنحة ال�ضم�ص 

والوفاء  والت�ضحية  ال�ضرف  طريق  على  اأب��دا  مي�ضون  واالخ��ط��ار  العوا�ضف  خ�ضم  ويف 

ال��ذي ال  ال�ضهداء  دم��اء  م��ن  نهر  وم��ن حولهم   االق���دار  لهم  قانعني مب��ا حتمله  هانئني 

االحرار   ا�ضالفهم  وت�ضحيات  العريق  �ضعبهم  واإرث  ب��االأردن  االمي��ان  �ضالحهم  ين�ضب.. 

مدركون ان االمانة كبرية لكنهم يدركون اأي�ضا ان الوطن ي�ضتحق اكرث.

االخر  على  �ضلبا  ينعك�ص  اأحدهما  يف  خلل  اأي  متالزمان  عن�ضران  والتنمية  االأمن  اإن 

الأن املنظومة االأمنية هي حجر الزاوية يف عملية البناء واال�ضتقرار والتنمية وهي بقيادة 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ضني ورعايتة  الدائمة  تعمل وفق منظومة متكاملة 

جي�ضا  العالية  واجل��اه��زي��ة  وال��ت��دري��ب  امل�ضتوى  يف  املتقدمة  ال���دول  م�ضاف  اإىل  ارت��ق��ت 

ومبادئ  االأم��ة  ه��ذه  بر�ضالة  عميق  واإمي��ان  وب�ضالة  عالية  جهوزية  ويف  ومهنيا  حمرتفا 

الثورة العربية الكربى

وبينما  يقود اجلي�ص معركة �ضارية على احلدود  ال�ضمالية  �ضد جمموعات اجرامية 

نعلمها  �ضيا�ضية  اجندات  �ضمن  واملخدرات  بال�ضالح  البالد  اغراق  حتاول  من�ضبطة  غري 

جميعا معركة عنوانها  الرجولة وال�ضجاعه واالإقدام  والعزة الوطنية واالإقدام مت�ضدين 

اآفة املخدرات  التي تفتك  لقوى ال�ضر والظالم  واالجرام حلماية الوطن واملواطن  من 

باملجتمعات.  

جند م�ضهدا وطنيا فريدا من نوعة عندما  قدم ن�ضامى االأجهزة االأمنية الدفاع املدين 

عرب ٨٥ �ضاعة من العمل خالل فاجعة انهيار عمارة اللويبدة در�ضا ان�ضانيا وطنيا �ضيبقى 

واالإنقاذ  البحث  لعمليات  باأ�ضره  العامل   �ضاهدها  وفيدوهات  �ضور  التاريخ   على  �ضاهدا 

قدم خاللها الن�ضامى مواقف بطولية ملحمية عربحبات العرق والرتاب الذي زين تلك 

اجلباه والبزات الع�ضكرية وهم يجوبون االأنقا�ص جئية وذهابا اناء الليل واطراف النهار 

�ضتبقى  التي  النداءات  “ تلك  موجودين  احنا  ت�ضمعني  “ هل  ال�ضيف  ح��رارة  متحملني 

احل�ضني   ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  خلفهم   ومن  واملكان  الزمان  اأثري  عرب  ترتدد 

الذي تابع كل �ضغرية وكبرية واوعز بتذليل كافة ال�ضعوبات والتحديات الإنقاذ من كتب 

له عمر واجالء من اختارهم اهلل جلوارة.  

حتية  الكا�ضرة  لالأ�ضود  حتية  ال�ضمر  للجباه  حتية  لل�ضناديد  حتية  لالأبطال  حتية 

البطولية حتية  واملاآثر واالأعمال  املواقف  واأ�ضجع  واأنبل  واأعظم  اأروع  اليوم  ملن ي�ضطرون 

املحتفزة  كالليوث  الوطن  ح��دود  على  اليوم  يقفون  ملن   حتية  واملواطن  والوطن  حلماة 

لقتال حتية ملن اأرونا  خالل االأيام واملا�ضية جل ال�ضنايع واأب�ضل الت�ضحيات .

ليتناقلها  للتاريخ  �ضنكتبها  ر�ضمتموها  ملحمية  وم�ضاهد  �ضطرمتوها       مواقف 

اأجيالنا يف كتبهم ومدار�ضهم جيل بعد اآخر. 

و�ضندنا  وقوتنا  عزوتنا  فاأنتم  القتال  جبهات  يف  للمرابطني  الوطن  بحجم       حتية 

وال�ضخرة التي �ضتتحطم عليها كل امل�ضاريع وكل املوؤامرات التي ت�ضتهدف الوطن و�ضعبه.

بكافة  االأمنية  اجهزتنا  ولكافة  امل�ضطفوي  العربي  اجلي�ص  امل�ضلحة  لقواتنا  حتية  

ا�ضكالها وم�ضمياتها خمابرات واأمن ودرك ودفاع مدين وفعال �ضدق من قال  ربع الكفاف 

احلمر و العقل مياله

د. هيثم احمد المعابرة 

 تحية إجالل للجباه السمر درع 
الوطن حماة الديار جند أبا الحسين

االثنني  19 / 9 / 2022 

 الحموري: نسبة األطباء غير االردنيين ال تتجاوز ال ٪10

 أردني ينطق بلغة األنباط ويجمع  2500 كلمة منها

األنباط – دالل عمر 

  ق���ال ع���دة اأط���ب���اء اأردن���ي���ني ان ال��ع��دي��د من 

اإ�ضافة  العمل،  عن  عاطلني  االخت�ضا�ص  اأطباء 

اىل  اأط���ب���اء ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ال����ذي ي�����زداد ع��دد 

، فيما بع�ص  �ضنوياً  العمل منهم  العاطلني من 

امل�ضت�ضفيات تعج باالأطباء غري االردنيني، داعني 

للطبيب  امل�ضت�ضفيات  يف  ال��ع��م��ل  ح�ضرية  اىل 

االردين. 

    وقال نقيب االأطباء الدكتور زياد الزعبي 

ان���ه ال ت��وج��د اإح�����ض��ائ��ي��ة دق��ي��ق��ة ل��ع��دد االأط��ب��اء 

  2٥00 تخرج  اإىل  م�ضرياً  العمل،  عن  العاطلني 

امل��ا���ض��ي��ة يعمل  ال��ث��الث��ة  ال�����ض��ن��وات  ط��ب��ي��ب يف 

بع�ضهم يف مراكز ل�ضاعات طويلة وبدخل قليل، 

“ا�ضتغالاًل” لعدم توفر فر�ص عمل اأخرى لهم.
ي��ت��درب  االآخ�����ر  ب��ع�����ض��ه��م  ان  اإىل  واأ�����ض����ار      

المتام �ضنوات التدريب و�ضواًل المتحان البورد 

االردين،  الذي ي�ضكل اأزمة حقيقية لالأطباء.

    واأكد الزعبي يف حديث خا�ص ل�”االأنباط” 

ان���ه ي��وج��د 3٨ األ���ف ط��ال��ب ي��در���ض��ون ال��ط��ب يف 

االأردن وخارجها  وهو عدد متزايد �ضنوياً ، مبيناً 

واملتقاعدين  للنقابة  املنت�ضبني  االأطباء  عدد  ان 

والعاطلني عن العمل يتجاوز 3٨ األف، يف حني ال 

يتعدى عدد املعينني يف وزارة ال�ضحة واخلدمات 

 7٥0 اجل��ام��ع��ات  وم�ضت�ضفيات  امللكية  الطبية 

طبيباً.

ال��ن��ق��اب��ة حت����اول ح���ل م�ضكلة  ان  واأك�����د       

توفري  طريق  عن  العمل  عن  العاطل  الطبيب 

ف��ر���ص ع��م��ل واخ��ت�����ض��ا���ص ل��الأط��ب��اء االردن��ي��ني 

يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتوا�ضل  االردن  خ��ارج 

االطباء  بتدري�ص   ، اأخ��رى  اأوروب��ي��ة  ودول  اأملانيا 

اللغة االأملانية.

    وت��اب��ع ان ال��ن��ق��اب��ة حت���اول ت��وف��ري فر�ص 

العمل يف امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة االردنية واملراكز 

، لكن امل�ضكلة اأكرب من النقابة. 

    وق����ال ال��زع��ب��ي ان���ه مي��ن��ع ع��ل��ى الطبيب 

ال�����ض��ح��ة  وزارة  يف  ي��ع��م��ل  ان  االأردين  غ����ري 

يف  بالعمل  له  ي�ضمح  ولكن  الطبية،  واخلدمات 

امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة اذا مل يتوفر طبيب اأردين 

باالخت�ضا�ص املطلوب، بعد ان تعلن اجلهة التي 

يتقدم  مل  واذا  الوظيفة  ع��ن  الطبيب  �ضتعني 

طبيب اأردين ميكن تعيني غري اأردين.

اآث����رت على     واأ����ض���ار اإىل ان االزم�����ات ال��ت��ي 

اإىل  اأدت  وال��ع��راق  �ضوريا  مثل  امل��ج��اورة  ال���دول 

جلوء االأطباء منهم اىل االردن ، اإ�ضافة اإىل ان 

على جن�ضيات  االردنيني ح�ضلوا  االطباء  بع�ص 

اأخرى مثل االمريكية واالأملانية.

امل�ضت�ضفيات  رئي�ص جمعية  قال    من جهته، 

انه ال يتوفر  اخلا�ضة الدكتور فوزي احلموري 

االأطباء  تعيني  ح��ول  دقيق  رق��م  ل��دى اجلمعية 

ولكن  اخلا�ضة  امل�ضت�ضفيات  يف  االردن��ي��ني  غ��ري 

اأي طبيب  امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة ال تقوم بتعيني 

اأردين وبعد  اإذا مل يتوفر طبيب  اإال  اأردين  غري 

موافقة نقابة االأطباء ووزارة ال�ضحة.

  واأكد يف حديثه ل�”االأنباط” ان هنالك عدد 

م��ن االأط��ب��اء غ��ري االأردن��ي��ني بن�ضبة ال تتجاوز 

10% يف برامج التدريب )االإقامة( وهذا م�ضموح 

به ح�ضب االأنظمة والتعليمات.

االأط����ب����اء  اأع���������داد  ان  واأ������ض�����ار احل�����م�����وري    

اأ�ضبحت  االأخ���رية  ال�ضنوات  خ��الل  اخلريجني 

ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  ي�ضتطيع  ل��ن  ل��درج��ة  ك��ب��رية 

مب�ضكلة  وا�ضفها   ، ا�ضتيعابهم  واخل��ا���ص  ال��ع��ام 

تتفاقم �ضنوياً.

  موؤكداً على دور اجلمعية يف تعيني االأطباء 

ال���ع���اط���ل���ني ع����ن ال���ع���م���ل ب���ت���وف���ري ف���ر����ص ع��م��ل 

لالأطباء االأردنيني ح�ضب احتياجات امل�ضت�ضفيات 

وعدد االأ�ّضرة فيها.

  م�ضيفاً احلموري ان عدداً من امل�ضت�ضفيات 

اخلا�ضة مت اعتمادها كم�ضت�ضفيات تعليمية من 

الطبي  واملجل�ص  االردين  الطبي  املجل�ص  قبل 

تدريب  ف��ر���ص  ت��وف��ر  اأ�ضبحت  ب��ذل��ك   ، العربي 

االأطباء  ه��وؤالء  ب��اأن  علماً  االخت�ضا�ص،  لغايات 

�ضحي  وت��اأم��ني  رات��ب  على  يح�ضلون  املتدربني 

وا�ضرتاك �ضمان اجتماعي.

االنباط- عامن

من  ق��اد  ال��رَّ بكر  االأردين  اب  ال�ضَّ ا�ضتطاع 

االأنباط  ح�ضارة  لغة  من  كلمة   2٥00 جمع 

ف��رتة طويلة  االأردن��ي��ة  االأر����ص  �ضكنت  ال��ت��ي 

من وتركت خلفها اإحدى اأهم عجائب  من الزَّ

بع وهي البرتا جنوب االأردن. الدنيا ال�ضَّ

��اري��خ  ق����اد، امل��ت��خ�����ض�����ص يف ال��تَّ وق�����ال ال����رَّ

واحل�������ض���ارة االأردن�����ي�����ة، وخ���ري���ج اجل��ام��ع��ة 

االأردن��ي��ة، لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��رتا(، 

ام�ص االأحد، اإنَّ هذه الفكرة الزمته ل�ضنوات 

ي��وث��ق  م��ن��ت��ج  اإىل  ي�����ض��ل  اأن  ع���دي���دة وح����اول 

اجل���وان���ب  يف  خ���ا����ض���ة  االأردن  يف  ل���ل���ت���اري���خ 

قبل  من  االهتمام  من  ج��زء  ينالها  مل  التي 

الباحثني.

����ه خ���رج ق��ب��ل 3 ���ض��ن��وات ب���اأول  واأ����ض���اف اأنَّ

لغة  منقر�ضة،  �ضبه  بلغة  للتكلم  له  حماولة 

االأجداد االأنباط، وهي لغة دفينة بني بع�ص 

مع  وهناك،  هنا  نقو�ضاً  ُتف�ضر  التي  االأبحاث 

بع�ص الكتب االآثارية الثقيلة.

اللغة  ل��ه��ذه  وا���ض��ح��ا  م��ع��ج��م  اأن ال  واأك����د 

اأخ��ذ  ال��وق��ت  دة، ومنذ ذاك  وال ق��واع��د حم���دَّ

ع��ل��ى ع��ات��ق��ه اإع�����ادة اإح���ي���اء ه���ذه ال��ل��غ��ة ول��و 

واليوم  لها،  واح��د  ناطق  على  االأم��ر  اإ�ضتند 

�ضديق  معجم  على  العمل  من  �ضنتني  وبعد 

اإىل  ال��و���ض��ول  وب��ع��د  و���ض��ه��ل،  �ضريع  للعامة، 

هناك  اأ���صب��ح  اللغة  م��ن   2٥00 رق��م  الكلمة 

اأ�ضا�ص ي�ضتطيع االنطالق منه لهذه اللغة.

اللغة  اأنَّه اقرتب من مرحلة ت�ضكل  وبني 

ت�����ض��ك��ي��ل معنى  يف ذه��ن��ه ك��ل��غ��ة ق�����ادرة ع��ل��ى 

اأ���ض��ك��ال  م��ن  ب�ضيط  �ضكل  وح��ت��ى  ب��ل  وح���وار 

م�����ض��ورا  م��ق��ط��ع��ا  ��ل  و���ض��جَّ واالأدب،  ال�����ض��ع��ر 

بلغة  احل��دي��ث  ميكن  كيف  فيه  يبني  لذلك 

االأنباط.

حم����اول����ة  ل���ي�������ض���ت  ه������ذه  اأن  اأك��������د  ك����م����ا 

ل��الإن��ف�����ض��ال ك��م��ا ق��د ي�����ض��اء ال��ف��ه��م، ف��دائ��رة 

ال��وط��ن ال ت��ت��ق��اط��ع اأو ت��ت��ع��ار���ص م��ع دائ���رة 

ك�����اأردين،  االأم������ة، وال ع��ن�����ض��ري��ة يف احل���ي���اة 

وحم��اول��ة ا���ض��ت��ع��ادة ج���زء اأ���ض��ا���ض��ي م��ن اإرث 

له  يكون  لن  تاريخ  له  لي�ص  فالذي  املا�ضي، 

م�ضتقبل.

ت��ت��ع��ار���ص  ال��ه��وي��ة االأردن���ي���ة ال  اأن  وب���ني 

علينا  اأطلق  من  فنحن  العربية،  الهوية  مع 

ال��ع��رب، نحن؛  االإغ��ري��ق واال���ض��وري��ون لقب 

ع����رب ال�����ض��م��ال، االردن����ي����ون اأح���ف���اد غ�����ض��ان 

وجذام وق�ضاعة وعاملة وبلي وغريهم.

اإىل  التَّاريخية  امل�ضادر  من  ع��دد  وت�ضري 

العربية  ال��ق��ب��ائ��ل  اإح����دى  ه��ي  االأن���ب���اط  اأنَّ 

امليالد  قبل  اد�ص  ال�ضَّ القرن  يف  عا�ضت  التي 

وتركوا  اجلنوب،  مناطق  و�ضكنوا  االأردن  يف 

االأهمية  ذات  البرتا  يف  متثَّلت  عديدة  اآث��ارا 

الكبرية. التَّاريخية 

 استحداث برنامج الدكتوراة المشترك في اللغة 
األلمانية كلغة أجنبية في الجامعة األلمانية األردنية

االنباط-عامن

ا���ض��ت��ح��دث��ت اجل��ام��ع��ة االأمل��ان��ي��ة االأردن���ي���ة 

االأملانية  اللغة  امل�ضرتك يف  الدكتوراة  برنامج 

ك��ل��غ��ة اأج��ن��ب��ي��ة وذل����ك يف ك��ل��ي��ة االإن�����ض��ان��ي��ات 

جامعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ل��غ��ات  التطبيقية 

من  اع��ت��ب��اراً  االأمل��ان��ي��ة  التطبيقية  ف��راي��ب��ورغ 

للعام  املقبل  االأّول  ال��درا���ض��ي  الف�ضل  ب��داي��ة 

اجلامعي 2023/2022.

الدكتور  االأ���ض��ت��اذ  اجلامعة  رئي�ص  واأ���ض��ار 

اأن ال��ربن��ام��ج  ع���الء ال��دي��ن احل��ل��ح��ويل اىل  

م��وؤخ��راً  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�ص  اق��ره  ال��ذي 

امل�����ض��رتك يف  ل��ل��دك��ت��وراة  ب��رن��ام��ج  اأول  ُي��ع��د 

االأردن  م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى  واالأول  اجل���ام���ع���ة، 

احل��اد  النق�ص  ل�ضد  ي��ه��دف  حيث  واملنطقة، 

على  التخ�ض�ص  ه���ذا  يف  ال��دك��ت��وراة  حل��م��ل��ة 

م�����ض��ت��وى اجل���ام���ع���ات االأردن�����ي�����ة احل��ك��وم��ي��ة 

واخل��ا���ض��ة م���ع ارت���ف���اع ح��اج��ة ���ض��وق ال��ع��م��ل 

املجال  بفتح  االإقليمي  امل�ضتوى  ،وعلى  لذلك 

فيه،  للت�ضجيل  العربية  ال���دول  م��ن  لطلبة 

امل��دة  ن�ضف  ال��ربن��ام��ج  طلبة  �ضيق�ضي  حيث 

الدرا�ضية يف االأردن والن�ضف الثاين يف اأملانيا 

اأ�ضاتذة متخ�ض�ضن من كال  و�ضي�ضرف عليه  

اجلامعتني. 

وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى ف��ق��د اأع���ل���ن���ت ع��م��ادة 

الدرا�ضات العليا يف اجلامعة عن بدء ا�ضتقبال 

ي�ضرتط  حيث  بالربنامج  االلتحاق   طلبات 

فيمن يرغب الت�ضجيل فيه اأن يكون حا�ضاًل 

يف  واملاج�ضتري  البكالوريو�ص  �ضهادتي  على 

مقدرة  واإث��ب��ات  جيد  بتقدير  االأمل��ان��ي��ة  اللغة 

،علما   )16  :TestDaF( االأملانية  باللغة 

باأن عدد �ضاعات الربنامج ٥4 �ضاعة معتمدة.

األطباء األردنيون عاطلون عن العمل والمستشفيات تعج بغيرهم

 بدء برنامج تدريبي في الخدمات 
السياحية في مأدبا

االنباط- مأدبا

بتنفيذ  م��اأدب��ا،  �ضياحة  م��دي��ري��ة  ب���داأت   

ال��ت��دري��ب��ي  ال���ربن���ام���ج  م���ن  االأول  امل�������ض���ار 

ومقدمي  ال�ضياحية  اخل��دم��ات  مل�����ض��روع��ي 

موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  ال�ضياحية،  التجارب 

املهني. التدريب 

وقال مدير �ضياحة ماأدبا وائل جعنيني، 

اأ�ضهر  ث��الث��ة  ي�ضتمر  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  اإن 

 3٥ ب��ه  التحق  تدريبية،  �ضاعة   300 ب��واق��ع 

املحلي ومنت�ضبي  املجتمع  اأبناء  متدربا من 

ج��م��ع��ي��ات امل��ح��ل��ي��ة، وي�����ض��ت��م��ل ع��ل��ى ث��الث��ة 

الطعام  وخدمة  اإنتاج  مهارات  هي  برامج، 

وال�����ض��راب، واإن���ت���اج امل��خ��ب��وزات واحل��ل��وي��ات 

واملعجنات، وحرف يدوية �ضعبية وتقليدية.

ال��ربن��ام��ج  يف  امل�������ض���ارك  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 

م��زاول��ة  ���ض��ه��ادة  على  �ضيح�ضل  ال��ت��دري��ب��ي، 

مهنة حمدد املهارة، و�ضهادة تدريب �ضادرة 

اإىل  باالإ�ضافة  املهني  التدريب  عن موؤ�ض�ضة 

بدل موا�ضالت.

ال��ث��اين  ال���ربن���ام���ج  م�����ض��ار  اأن  واأ�����ض����اف 

القطاع  يف  العاملني  ق��درات  برفع  اخلا�ص 

ال�����ض��ي��اح��ي، ���ض��ي��ن��ف��ذ خ���الل االأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة 

 2٥ فيه  وي�ضارك  تدريبية،  �ضاعة   40 بواقع 

م��ه��ارات  تطوير  ب��ه��دف  وم��ت��درب��ة،  متدربا 

م�������زودي اخل����دم����ات وم���ق���دم���ي ال���ت���ج���ارب 

ال�����ض��ي��اح��ي��ة يف م��ادب��ا وت��وف��ري ف��ر���ص عمل 

لل�ضباب.

 البنك األردني الكويتي ومؤسسة الحسين للسرطان يوقعان إتفاقية شراكة
ن االنباط- عاماّ

  

 

ال���ك���وي���ت���ي  االأردين  ال���ب���ن���ك  \وق�������ع 

وم��وؤ���ض�����ض��ة احل�����ض��ني ل��ل�����ض��رط��ان ات��ف��اق��ي��ة 

با�ضم  �ضندوق  اإن�ضاء  مبوجبها  جاء  تعاون، 

البنك وتخ�ضي�ضه لربنامج املِنح الدرا�ضية 

تكاليف  تغطية  ب��ه��دف  للموؤ�ض�ضة،  التابع 

العامة  الثانوية  لطلبة  اجلامعي  التعليم 

)التوجيهي( مّمن يتلقون العالج يف مركز 

لل�ضرطان. احل�ضني 

موؤ�ض�ضة  عام  مدير  االتفاقية،  وقع  وقد 

احل�������ض���ني ل���ل�������ض���رط���ان، ال�������ض���ي���دة ن�����ض��ري��ن 

للبنك  التنفيذي  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  قطام�ص، 

االأردين الكويتي، ال�ضيد هيثم البطيخي. 

وجاء تاأ�ضي�ص ال�ضندوق ا�ضتكمااًل لنجاح 

ال���ربن���ام���ج ول��ت��و���ض��ي��ع ن��ط��اق ع��م��ل��ه، حيث 

بتغطية  املا�ضية  ال�ضنوات  م��دى  على  ق��ام 

الدرا�ضة اجلامعية ل� 4٥ طالباً وطالبة من 

املركز بدعم من البنك االأردين الكويتي. 

قطام�ص،  ن�ضرين  ال�ضيدة  اأع��رب��ت  وق��د 

االأردين  ل��ل��ب��ن��ك  و���ض��ك��ره��ا  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن 

الكويتي لدعمه هذا الربنامج، وقالت:”اإن 

ه����ذا ال���ت���ع���اون ي���دع���م م��ن��ه��ج��ن��ا يف ت��وف��ري 

يت�ضمن  مب��ا  ملر�ضانا  ال�ضمولية  ال��رع��اي��ة 

اجل���ان���ب ال��ط��ب��ي وال��ن��ف�����ض��ي واالأك����ادمي����ي، 

حيث �ضيتيح ملر�ضى املركز موا�ضلة التعليم 

التي  التحديات  كل  من  بالرغم  اجلامعي 

ميّرون  بها دون ال�ضماح للمر�ص بالوقوف 

يف وجه جناحهم الدرا�ضي«. 

من جانبه، اأعرب ال�ضيد هيثم البطيخي 

الطبي  ال�ضرح  ب��ه��ذا  واع��ت��زازه  ف��خ��ره  ع��ن 

ال��ب��ن��ك  دع���م  اأن  اإىل  اأ����ض���ار  ح��ي��ث  امل��ت��م��ي��ز، 

املنح  ���ض��ن��دوق  لتاأ�ضي�ص  الكويتي  االأردين 

لل�ضرطان  اجلامعية ملر�ضى مركز احل�ضني 

التي  النبيلة  ب��ال��ر���ض��ال��ة  م��ن��ا  اإمي���اًن���ا  ي��اأت��ي 

ت���ت���ب���ن���اه���ا امل���وؤ����ض�������ض���ة، ودوره����������ا احل���ي���وي 

وامل�����ض��ت��دام يف امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، وت��رج��م��ة 

االجتماعية  وم�ضوؤوليتنا  ال�ضرتاتيجيتنا 

لقطاعي  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  نحو 

�ضعادته  عن  اأع��رب  كما  وال�ضحة،  التعليم 

الطرفني  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�ضراكة  بتعزيز 

ل��ت��وح��ي��د اجل��ه��ود يف م��ك��اف��ح��ة وع���الج ه��ذا 

امل���ر����ص، ح��ي��ث ����ض���دد ع��ل��ى ح���ر����ص ال��ب��ن��ك 

لتقدمي كل الدعم للمر�ضى خالل م�ضرية 

والعمل  ال�����ض��رط��ان.   م��ر���ص  �ضد  كفاحهم 

مما  املحلي،  املجتمع  يف  املر�ضى  دم��ج  على 

�ضي�ضاعدهم على جتاوز ال�ضعوبات املرافقة 

للعالج والدرا�ضة مًعا. 

وي��ذك��ر اأن ب��رن��ام��ج املِ��ن��ح ال��درا���ض��ي��ة هو 

لل�ضرطان  احل�����ض��ني  موؤ�ض�ضة  ب��رام��ج  اأح���د 

التي تدعم طلبة “التوجيهي” من مر�ضى 

م��ادي  دع��م  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن   ، امل��رك��ز 

ليتمكنوا من متابعة درا�ضتهم اجلامعية اأو 

املهني. تدريبهم 

 بلدية السلط الكبرى تطلق ميدان المرحوم صبحي البحبوح 
االنباط-السلط

يف  ال��ك��ربى  ال�ضلط  بلدية  جمل�ص  ق��رر 

ج��ل�����ض��ة ع��ق��ده��ا ب��رئ��ا���ض��ة امل��ه��ن��د���ص حممد 

و  البحبوح  �ضبحي  مثلث  تاأهيل  احلياري 

�ضبحي  امل��رح��وم  م��ي��دان  باإ�ضم  دوار  اإن�ضاء 

ال��ب��ح��ب��وح ت��ك��رمي��ا ل������دورة االإج���ت���م���اع���ي و 

ال��ت��ط��وع��ي و اخل����ريي يف م��دي��ن��ة ال�����ض��ل��ط 

الكربى 

وق���ال رئ��ي�����ص ال��ب��ل��دي��ة امل��ه��ن��د���ص حممد 

املنطقة  تاأهيل  ي�ضمل  ال��ق��رار  اإن  احل��ي��اري 

مبا  االأ�ضجار  زراع��ة  و  االأر�ضفة  و  املحيطة 

ال�ضلط  يتنا�ضب مع املوقع و طبيعة مدينة 

الرتاثي.

و ع��ل��ى ���ض��وء ه���ذا ال���ق���رار ت��ع��ه��د اأب��ن��اء 

بامل�ضاهمة  البحبوح  �ضبحي  احلاج  املرحوم 

التكاليف على نفقتهم اخلا�ضة  بكامل 

ال��ه��ن��د���ض��ي��ة يف  ال����ك����وادر  ت���ق���وم  اأن  ب��ع��د 

و  الهند�ضية  الت�ضاميم  ب���اإع���داد  ال��ب��ل��دي��ة 

امل�ضروع. لتنفيذ  االإن�ضائية 



فريق االنباط

لتطلق  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  جاءت 

لتفر�ض  العوملة،  من  الرابع  اجليل  �صرارة 

اأم��ام  اجل��دي��دة  التغريات  من  الكثري  معها 

حم���اول���ة  ل����  ال����ع����امل،  دول  يف  احل���ك���وم���ات 

ال���ت���اأق���ل���م ت��ن��ظ��ي��م��ًي��ا واأخ����اق����ًي����ا وق��ي��ا���ض 

م���دى ال���ق���درة واال���ص��ت��ع��داد خل��و���ض غمار 

ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة اجل���دي���دة، ودخ�����ول االأ����ص���واق 

التجارية والفوز باملكانة يف العامل اجلديد.

وتعترب الثورة ال�صناعية الرابعة مبثابة 

النامية،  ال���دول  ط��وق جن��اة الإق��ت�����ص��ادي��ات 

ح��ي��ث ت�����ص��اه��م يف ت��ع��زي��ز ال�����ص��م��ول وال��ن��م��و 

القادر على الثبات، وهنا تربز اأهمية تناول 

والتنمية  اال�صطناعي  الذكاء  بني  العاقة 

ت��ط��ب��ي��ق��ات  دور  خ����ال  م���ن  االق���ت�������ص���ادي���ة 

ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف حت��ق��ي��ق ت��ن��م��ي��ة 

الفرد  بالنفع على  اقت�صادية حقيقية تعود 

يف خمتلف القطاعات االقت�صادية.

ال����ذك����اء  ا�����ص����ت���������ص����اري  ق�������ال  ال���������ص����ي����اق،  يف 

ال��ع��امل على  اإن  ال��ب��ط�����ض  اال���ص��ط��ن��اع��ي ه���اين 

تتميز  ث��ورة  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  اأعتاب 

ب���دم���ج ال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ت���ي ت��ط��م�����ض اخل���ط���وط 

ال��ف��ا���ص��ل��ة ب���ني امل����ج����االت امل����ادي����ة وال��رق��م��ي��ة 

احلالية  االخ��راق��ات  و���ص��رع��ة  والبيولوجية، 

ال����ت����ي ل���ي�������ض ل���ه���ا رئ���ي�������ض ت���اري���خ���ي م���ق���ارن���ة 

ب���ال���ث���ورات ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال�����ص��اب��ق��ة، م���وك���ًدا اأن���ه 

على  وتاأثريها  ونطاقها  �صرعتها  خ��ال  وم��ن 

القطاعات  وتاأثر على جميع  �صت�صمل  االأنظمة 

ال�صركات. وعلى  ال�صناعية 

ال�صحيح  املزيج  حتديد  اإن  البط�ض،  وتابع 

ال����دول م���ن تعظيم  ���ص��ي��م��ك��ن  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  م���ن 

على  امل�صتند  املتزايد  املحلي  االقت�صاد  فوائد 

منا�صب  ب�صكل  والت�صدي  الرقمي  االقت�صاد 

عاوة  التحول،  هذا  عن  الناجتة  التحديات  ل� 

املوظفني للعمل  على ذلك ميكن تقليل حاجة 

االأمتتة  تقنيات  با�صتخدام  امل��ت��ك��ررة،  امل��ه��ام  يف 

و�صري العمل املتقدم الذي يقوم مبهام متكررة.  

واأ�����ص����اف، ان امل��ك��ا���ص��ب االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي 

ت��ق��دم��ه��ا ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، وم��ث��ل 

ه��ذا ال��ت��ح��والت اجل��وه��ري��ة ق��د ت��ك��ون �صخمة، 

والبطالة  ال�����ص��ي��رباين  االأم���ن  خم��اط��ر  اأن  اإال 

ونق�ض  املهارات  يف  والفجوات  االأمتتة،  ب�صبب 

خا�صة  مكلفة  تكون  قد  واال�صتعداد،  القدرات 

ال�صيا�صات  تكون  اأن  م�صددا  النامية،  الدول  يف 

ال�صدارة  مركز  يف  الوطنية  واالإ�صراتيجيات 

اأ���ص��واق  وب��ن��اء  التكنولوجي،  االب��ت��ك��ار  لتوجيه 

ع��م��ل م��رن��ة، و���ص��ق��ل م��ه��ارات االأف����راد واإع���ادة 

تاأهيلهم.

بناء  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت   )IR4( ث���ورة  ان  وت���اب���ع، 

جعل  ال��ذي  االأم��ر  هائلة  بن�صب  بيانات  قواعد 

ع����دد ق��ل��ي��ل م���ن االأ����ص���خ���ا����ض ال��ت��ح��ك��م ب��ه��ذه 

ال��ب��ي��ان��ات م���ا ي����وؤدي اإىل اإ����ص���اءة ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 

اال�صتفادة  م��ن  االآخ��ري��ن  املناف�صني  وا�صتبعاد 

منها، مبيًنا انه ملعاجلة هذه امل�صكلة يجب و�صع 

وال��ل��وائ��ح،  واحل��وك��م��ة  البيانات  حلماية  اإط���ار 

وال���ب���ي���ان���ات يف ق���ل���ب ال����ث����ورة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

اإدارة  ان  باالأ�صافة  و�صريان احلياة لاقت�صاد، 

خماطر االأمن الرقمي باأنظمة و�صيا�صات اإدارة 

لتعزيز  �صرورية  وحمايتها  وحتليلها  البيانات 

الثقة يف البيئة الرقمية املحلية.

ول���ف���ت ال��ب��ط�����ض اأن�����ه يف امل���ق���اب���ل، ���ص��ت��ع��م��ل 

ال���ت���ق���ن���ي���ات اجل�����دي�����دة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال����ق����درة 

التناف�صية ال�صناعية يف ال�صوق االأردين، الذي 

���ص��ي��وف��ر ف��ر���ض ل��ت��ط��وي��ر وت�����ص��دي��ر اخل��دم��ات 

امل��ن��ط��ق��ة وال��ع��امل،  ل��ل��ت��داول اىل دول  ال��ق��اب��ل��ة 

ال��روة،  وخلق  العمل  فر�ض  تو�صيع  وبالتايل 

وف���ت���ح ف���ر����ض ع��م��ل ج���دي���دة مم���ا ي������وؤدي اىل 

تعمل  ان  ميكن  وكذلك  البطالة  ن�صبة  تقليل 

التي  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  على 

االأردين  امل��ح��ل��ي  االق��ت�����ص��اد  ت���دف���ع  اأن  مي��ك��ن 

ال�صناعية  ال��ث��ورة  اأن  اإىل  م�صريا  االأم���ام،  اإىل 

واالإدارة  االإنتاج  اأنظمة  بتحويل  ُتب�صر  الرابعة 

خال  م��ن  و�صتت�صاعف  باأكملها،  واحل��وك��م��ة 

وامل��رك��ب��ات  وال��روب��وت��ات،  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 

ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة، وال��ط��ب��اع��ة ث��اث��ي��ة االأب���ع���اد، 

احليوية،  والتكنولوجيا  ال��ن��ان��و  وتكنولوجيا 

وت���خ���زي���ن ال���ط���اق���ة، واحل���و����ص���ب���ة ال��ك��م��وم��ي��ة، 

واملعزز  االفرا�صي  والواقع  االأ�صياء  وانرنت 

الرقمية، وغريها  والتوائم  امليتافري�ض  وعامل 

من اأدوات وتقنيات ال�صناعة 4.0.

الفر�ض  م��ن  العديد  و�صط  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة، ال 

كبري،  قلق  م�صدر  العمالة  على  التاأثري  ي��زال 

والروبوتات  الرقمية  التقنيات  ن�صر  �صيوؤدي  اإذ 

ال��ع��دي��د من  ت��غ��ي��ري  اإىل  ال��ت�����ص��ن��ي��ع  ق��ط��اع  يف 

ال��وظ��ائ��ف م��ع خ��ل��ق وظ��ائ��ف ج��دي��دة يف نف�ض 

لاآالت  غيار  قطع  وتوريد  اإنتاج  مثل  الوقت، 

اجلديدة، مبيًنا ان تعمل احلكومة على �صمان 

وتعزيز  ب��ن��اء  خ��ال  م��ن  ام��ك��ان��ي��ات��ه��ا،  ت�صخري 

الوطنية،وتطوير  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  بنيتها 

ال��ت��ع��ل��ي��م ودع������م ال���ت���م���وي���ل ال����ع����ام واخل���ا����ض 

وال�صراكة مع القطاع اخلا�ض.

الركيز  ���ص��روري��ة  االأردن  على  ان  واأ���ص��ار، 

ع���ل���ى ع�����دة ج����وان����ب ل���ك���ي ي��ح��ق��ق اال����ص���ت���ف���ادة 

ال��ك��ام��ل��ة م���ن ال���ث���ورة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، اأب���رزه���ا 

 )IR4(ا�صراتيجية الحت�صان تقنيات تطوير 

ال�صحيحة  ال�صيا�صات  تطوير  اإىل  واحل��اج��ة 

ل����زي����ادة امل��ك��ا���ص��ب االإن���ت���اج���ي���ة م���ن ا���ص��ت��خ��دام 

م�صتوى  رفع  اإىل  واحلاجة  الرقمية،  التقنيات 

املواهب  مهارات  وتطوير  الب�صري  مالنا  راأ���ض 

املحلية.

�صيا�صة الذكاء الإ�صطناعي 

 2020

تعزيز ا�ستخدام  »احلكومة” 

الذكاء ال�صطناعي يف كافة 

القطاعات االقت�سادية احليوية

الذكاء  �صيا�صة  وتهدف احلكومة من خال 

ا�صتخدام  تعزيز  اىل   2020 لعام  اال�صطناعي 

ال����ذك����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي يف ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�صادية احليوية، مثل اخلدمات احلكومية 

امل��ي��اه،  ال��ط��اق��ة،  التعليم،  ال�����ص��ح��ة،  ال��رق��م��ي��ة، 

املايل وغريها،  القطاع  الذكية،  املدن  الزراعة، 

اال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  امل��م��ك��ن��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة 

مب����ا ي�������ص���م���ل ك������ٍل م����ن ال���ب���ي���ئ���ة ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 

البنية  وتطوير  والتكنولوجية،  والتنظيمية 

احتياجات  ومواكبة  لتلبية  الرقمية  التحتية 

خ��ال  م��ن  اال���ص��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 

اال�صطناعي  للذكاء  االأردن��ي��ة  اال�صراتيجية 

اأعدتها  التي   2027-2023 التنفيذية  واخلطة 

لتفعيل  عام  والريادة  الرقمي  االقت�صاد  وزارة 

ذات  القطاعات  ك��اف��ة  يف  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 

االأول����وي����ة يف امل��م��ل��ك��ة، ور����ص���م خ���ارط���ة ط��ري��ق 

واملبادرات  امل�صاريع  لتنفيذ  باإطار زمني حمدد 

املنبثقة من اال�صراتيجية واخلطة التنفيذية 

وم��دت��ه��ا 5 ����ص���ن���وات، وال���ت���ي ت�����ص��ت��م��ل ع��ل��ى 66 

م�صروع ومبادرة.

ب�  معني  ميثاق  ال�صيا�صة  ه��ذه  ع��ن  واإن��ب��ث��ق 

مع  بالتعاون  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  اأخ��اق��ي��ات 

املجتمع  ومنظمات  واخلا�ض  العام  القطاعني 

امليثاق  يغطي  ويغطي  واالأك��ادمي��ي��ني،  امل���دين 

تعزز  التي  واالإر����ص���ادات  امل��ب��ادئ  م��ن  جمموعة 

����ص���ي���ادة ال���ق���ان���ون وح���ق���وق االإن�������ص���ان وال��ق��ي��م 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ت��ن��وع وامل�����ص��ائ��ل االأخ��اق��ي��ة 

بالتوافق  اال�صطناعي،  ال��ذك��اء  ال�صتخدامات 

تو�صيات  منها  الدولية  املمار�صات  اأف�صل  مع 

وال���ع���ل���م  ل���ل���رب���ي���ة  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة 

وال��ث��ق��اف��ة )ال��ي��ون�����ص��ك��و( اخل��ا���ص��ة ب��اأخ��اق��ي��ات 

بني  املوازنة  على  ويعمل  اال�صطناعي،  الذكاء 

لتكنولوجيات  واالخاقي  امل�صوؤول  اال�صتخدام 

واالبتكار  االإبداع  وحتفيز  اال�صطناعي  الذكاء 

مت اإقراره يف �صهر اآب من العام احلايل،  

الرقمي  االق��ت�����ص��اد  وزارة  وق��ع��ت  ذل���ك  اإىل 

تعاون  اتفاقية  احل��ك��وم��ة  ع��ن  نيابة  وال��ري��ادة 

م�������ص���رك م����ع ال���وك���ال���ة ال���ي���اب���ان���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون 

م�����ص��روع  ب���اإط���اق  ت��ت��ع��ل��ق  “جايكا”  ال�����دويل 

ال����ت����ع����اون ال���ف���ن���ي ب����ني ال���ط���رف���ني يف جم���ال 

ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي وت��ع��زي��ز ���ص��ب��ل ال��ت��ع��اون 

يف ب��ن��اء وت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ة ال��داع��م��ة ل��ل��ذك��اء 

وزارة  وب����ا�����ص����رت  االردن،  يف  اال����ص���ط���ن���اع���ي 

االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وال����ري����ادة ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال��وك��ال��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل واإح���دى 

�صتاليون  الرائدة )جمموعة  العاملية  ال�صركات 

واملتخ�ص�صة  اال���ص��ط��ن��اع��ي(  ل��ل��ذك��اء  الكندية 

وطني  م�صروع  بتنفيذ  اال�صطناعي  الذكاء  يف 

لتبني  العام  القطاع  لقيا�ض جاهزية موؤ�ص�صات 

طريق  خ��ارط��ة  وتطوير  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 

مل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ت��ت��واف��ق م��ع ال��روؤي��ة 

الوطنية للذكاء اال�صطناعي يف اململكة. 

امل�������ص���روع ا���ص��ت��ه��دف ت��ق��ي��ي��م ج��اه��زي��ة اأب����رز 

 18 موؤ�ص�صات القطاعات ذات االأولوية وعددها 

 9 اأول  تقييم  م��ن  االن��ت��ه��اء  مت  حكومية،  جهة 

تف�صيلي  بتقرير  واخلروج  موؤ�ص�صات حكومية، 

الذكاء  لتطبيق  املوؤ�ص�صة  جاهزية  مدى  يقي�ض 

اإ�صافة  لديهم،  الفجوات  وحتليل  اال�صطناعي 

5 �صنوات  مل��دة  ب��خ��ارط��ة ط��ري��ق  ت��زوي��ده��م  اىل 

ي��ن��ب��ث��ق م��ن��ه��ا اأه����م امل�����ص��اري��ع وامل����ب����ادرات ال��ت��ي 

ي��ج��ب ع��ل��ى امل��وؤ���ص�����ص��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ل��ت��ح��ول من 

الذكاء  تتبنى  موؤ�ص�صة  اىل  تقليدية  موؤ�ص�صة 

بالبيانات. اال�صطناعي ومدارة 

التنمية  »خرباء اإقت�ساديون” 

االإقت�سادية ترتكز ب�سكل اأ�سا�سي 

على الثورة ال�سناعية الرابعة

القطاعات االقت�سادية دجمت 

االأنظمة الذكية يف عملها لزيادة 

الربح وتقليل التكلفة والوقت 

املبذول

الدكتور  االقت�صادي  اخلبري  اأكد  جهته  من 

وج����دي امل��خ��ام��ره اأه��م��ي��ة ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

وحتقيق  ال��دول��ة  اقت�صادية  تنمية  يف  الرابعه 

اي���������رادات ل���ه���ا م����ن ن���اح���ي���ة ال�������ص���رائ���ب ال��ت��ي 

���ص��ت��ح��ق��ق��ه��ا ع���ن���د ارت����ف����اع االرب��������اح امل��ل��ح��وظ 

وحتقيق  حت�����ص��ني  اإىل  وال��و���ص��ول  ل��ل�����ص��رك��ات، 

ج���ودة خدمة  ورف���ع  وا���ص��ح،  ب�صكل  االن��ت��اج��ي��ة 

ال��ع��م��ي��ل، ا���ص��اف��ة اإىل امت��ت��ة ع��م��ل��ي��ات االن��ت��اج 

ال��ي��وم،  لها  للو�صول  ال��ع��امل  دول  ت�صعى  ال��ت��ي 

مبيًنا  االم��داد،  �صا�صل  بني  التكامل  وحتقيق 

انه عند حتقيق ذلك �صيكون له االأثر االيجابي 

تخفي�ض  ح��ي��ث  م���ن  االق���ت�������ص���ادي،  ال��ن��م��و  يف 

عمليات  يف  التكنولوجيا  حتقيق  االنتاج،  كلف 

الدولة  تناف�صية  على  �صينعك�ض  مما  ال�صناعة، 

بني دول الثورة  ال�صناعية الرابعة، وامكانيات 

زيادة �صادراتها وحتقيق ايرادات جيدة.

اأمتتة  ل�  النامية  الدول  اعتماد  ان  واأ�صاف، 

احلديثة  التكنولوجيا  وا���ص��ت��خ��دام  االأق��ت�����ص��اد 

�صيعمل على جذب اال�صتثمار وحتقيق تناف�صية 

اال���ص��ت��ث��م��ار ب���ني ال������دول امل��ح��ي��ط��ة، وت��و���ص��ع��ة 

ل�صعورها  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  ب��ني  ال�����ص��راك��ات 

“الثورة  ي�صمى  ما  لتحقيق  موؤهلة  الباد  ان 

ال�صتخدامها  ا���ص��اف��ة  الرابعة”،  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

تقدمي  اأو  ال�صناعية  العمليات  التكنولوجيا يف 

اخلدمات.

اأ����ص���ت���اذ ال���ذك���اء  ال�������ص���ي���اق ذات�������ه، ق�����ال  ويف 

يف  الكبرية  البيانات  حتليل  وعلم  اال�صطناعي 

اجلامعة االأردنية الدكتور اإبراهيم اجلراح، اأن 

تاأتي  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  مواكبة  اأهمية 

تقدمها،  ال��ت��ي  والتقنيات  االأدوات  خ��ال  م��ن 

ك���� اأن���رن���ت االأ����ص���ي���اء وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي، 

االأم��ن  االف��را���ص��ي،  وال��واق��ع  البيانات،  وعلم 

ال�صيرباين، التي تبنى عليها معظم ال�صناعات 

االق��ت�����ص��ادي��ة، م���وك���ًدا ان���ه ي��ج��ب ع��ل��ى جميع 

وال�صحية  والتعليمية  االقت�صادية  القطاعات 

االأخذ بعني االعتبار الثورة ال�صناعية الرابعة 

على  انعكا�صها  ب�صبب  ذلك  اأدواتها،  وا�صتخدام 

كافة م�صاريع وا�صراتيجيات الدولة.

االقت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  معظم  اأن  وت��اب��ع، 

الذكية يف جمال عملها،  االأنظمة  قامت بدمج 

اأنه  خا�صة  وامل�صانع،  وامل�صت�صفيات  البنوك  ك� 

ب�  ب��ال��ت��وازي  للقطاع  ال��رب��ح  زي���ادة  ع��ل��ى  يعمل 

لتلبية  ا�صافة  املبذول،  والوقت  التكلفة  تقليل 

االأخرى،  العاملية  وال�صركات  العميل  متطلبات 

مواكبة  االقت�صادية  القطاعات  على  ان  مبيًنا 

ال��ت��غ��ي��ريات ال���ت���ي ط�����راأت ع��ل��ى ����ص���وق ال��ع��م��ل، 

واإع�������ادة ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب االأف�������راد ب��امل��ه��ارات 

�صوق  متطلبات  مع  متا�صًيا  م�صتقبًا  املطلوبة 

العمل اجلديدة، ا�صافة اإىل ا�صتحداث وظائف 

والبيانات  البيانات  حجم  م��ع  تتوائم  ج��دي��دة 

وجود  ظل  يف  معها،  التعامل  وكيفية  الكبرية 

لقابلية  االأف��راد  وبني  الوظائف  على  تناف�صية 

االأنرنت( دون احلاجة لوجود  توظيف )عرب 

الفرد داخل املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة.

التقليدية  اإىل ان القطاعات  واأ�صار اجلراح، 

�صتواجه �صغوطات يف حال عدم مواكبة الثورة 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة، يف ظ��ل ا���ص��ت��غ��ن��اءه��ا عن 

جدد  مبوظفني  واال�صتعانه  موظفيها،  معظم 

وت��غ��ري ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال�����ص��رك��ة، واال���ص��ط��رار 

الأخ����ذ ق�����رارات م�����ص��ريي��ه ل��ع��دم مت��ا���ص��ي��ه��ا مع 

ب��اأن��ه يجب  الف��ًت��ا  لف�صلها،  ي���وؤدي  ال��ث��ورة مم��ا 

ال�صناعية  ال��ث��ورة  اأخ��اق��ي��ات  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ان 

ال��راب��ع��ة ب��و���ص��ع ق��وان��ني حت��ك��م ع��م��ل االأدوات 

الأغرا�ض  ا�صتخدامها  ولعدم  االأن�صان،  ل�صالح 

غري حميدة ومدمرة.

اأ�����ص����ت����اذة  اأو�����ص����ح����ت  ذات��������ه،  ال�������ص���ي���اق  ويف 

املالية يف جامعة العلوم التطبيقية  تكنولوجيا 

اخلا�صة الدكتورة مها �صحادة، اأن ع�صر الثورة 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة ي��ت��م��ي��ز ب���وج���ود ت��ق��ن��ي��ات 

امل��ه��م مواكبتها  م��ن  واأ���ص��ب��ح  رق��م��ي��ة ح��دي��ث��ة، 

حتى ال يتم ا�صتبعاد القطاع امل�صريف من �صوق 

اأن فوائد ا�صتخدام التكنولوجيا  العمل، مبينًة 

احل��دث��ي��ة الأق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي ع���دي���دة، اأه��م��ه��ا؛ 

اجلودة،  وحت�صني  واالأي��رادات  االنتاجية  زي��ادة 

العمالية. والكفاءات 

واأ����ص���اف���ت، اأن اأب����رز امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��راف��ق 

ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، ك���� االخ���راق���ات 

كبرًيا  االأهتمام  جتعل  ال�صيربانية،  والهجمات 

“االأمن ال�صيرباين  “اجلي�ض الثالث  يف تقوية 

العمل  ف��ر���ض  تقلي�ض  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال���دول،  يف 

ال��وظ��ائ��ف، ك�االعتماد  امل�����ص��اواة يف ط��رح  وع��دم 

على الذكاء اال�صطناعي بعيًدا عن االأفراد.

وتابعت �صحادة، انه مت ا�صتخدام مناذج عمل 

تقليدي  م��ن من���وذج عمل  واالن��ت��ق��ال  ج��دي��دة، 

ال��ب��ن��وك  اأن ق��ط��اع  اإىل من���وذج رق��م��ي، م��ب��ي��ن��ًة 

حت����ول م���ن من�����وذج ت��ق��ل��ي��دي ي���ق���دم خ��دم��ات��ه 

مالية  خدمات  بتقدمي  لينتقل  الفروع،  داخ��ل 

)Mobile Banking( اأب��رزه��ا  رقمية، 

خال  من   Internet Banking  (  ( و 

الرقمية  وال���ف���روع  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  تطبيقات 

موظفني  دون  اآالت   على  فقط  حت��ت��وي  ال��ت��ي 

�صاعة،   24 م���دار  ع��ل��ى  اخل��دم��ات  جميع  ت��ق��دم 

وال���ت���ي ���ص��اه��م��ت ب��ت��ق��ل��ي��ل االزدح��������ام، وت��ق��ل��ي��ل 

ال��ت��ل��وث ال��ب��ي��ئ��ي، اإ���ص��اف��ة اإىل ت��ق��ل��ي��ل ال��وق��ت 

واجلهد.

وطالبت ب� �صرورة تاأهيل الكفاءات واملهارات 

التي  التحديات  اأكرب  تعترب من  التي  الرقمية 

ت���واج���ه ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة يف م��واك��ب��ة 

من  الرقمية  الثقافة  ن�صر  طريق  عن  الثورة، 

واإالع��ان  والدعاية  التعليمية  املناهج  خ��ال 

وتقبل  االلكرونية  وا�صتعياب اخلدمات  عنها، 

اإ����ص���اف���ة اىل ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا، 

التقنيات  يف  القطاع  داخ��ل  العاملني  االأف���راد 

وكيفية  ت�صني”،  “البلوك  تقنية  ك���  اجل��دي��دة 

اال����ص���ت���ف���ادة م���ن ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي داخ���ل 

البنكية. الفروع 

احلاجة باتت  »اأكادمييون” 

�رضورية لـ امكانات الذكاء 

ال�صطناعي

الرتكيز على التعليم التقني 

والتطبيقي وهذا ما مييز االأردن 

عن دول اجلوار

الذي  التكنولوجي  التطور  مع  التزامن  وب� 

ي�����ص��ه��ده ال��ع�����ص��ر يف ح��ال��ي��ا اجت��ه��ت اجل��ام��ع��ات 

ا�صتحداث  اإىل  االردن��ي��ة  التعليمية  وامل��ع��اه��د 

ت��خ�����ص�����ص��ات ح���دي���ث���ة ل���ه���ا ع����اق����ة ب���ال���ث���ورة 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م���ث���ل ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي 

واالم����ن ال�����ص��ي��رباين وع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات وغ��ريه��ا 

امل�صتقبل  تخ�ص�صات  كونها   ، التخ�ص�صات  من 

يف  مهاراتهم  تطوير  من  طلبتها  متكن   التي 

الكفاءات  وتعزز  واملنطقي  التحليلي  التفكري 

وامل�����ه�����ارات واخل��������ربات يف جم�����ال احل���ا����ص���وب  

اإىل  ا�صافة  التكنولوجية  التطورات  وت��واك��ب  

انه توفر خلريجيها  م�صقبا وظيفيا جيدا. 

با�صم  االعامي  الناطق  اأو�صح  ال�صياق  ويف 

مهند  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 

�صرورية  الرقمية  التخ�ص�صات  ان  اخلطيب 

�صي�صتغرق  العمل  �صوق  اأن   مبينا  ومطلوبة، 

ع�����ص��رات ال�����ص��ن��وات ل��ت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ات��ه امل��ح��ل��ي��ة 

الطاقة  ، هند�صة  ال�صيرباين  االأمن  منها مثل 

امل��ت��ج��ددة ، ع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات ، 

 ، الرقمي  االع��ام   ، اال�صطناعي  ال��ذك��اء  علم 

التكنولوجيا   ، وااللكروين  الرقمي  الت�صويق 

املالية ، علم البيئة ال�صحابية .

�صهادات  يبحث عن  العمل ال  �صوق  اأن  وبني 

بل عن موؤهات جامعية مبا يف ذلك   جامعية 

واللغة  ال�صخ�صية  واملهارات  الرقمية  املهارات 

االجن��ل��ي��زي��ة ، م��و���ص��ح��ا اأن����ه ق��ب��ل ا���ص��ت��ح��داث 

تقوم  بع�صها  وق��ف  اأو  م�صتقبلية  تخ�ص�صات 

االقت�صادية  اجل��دوى  درا�صات  باعداد  ال��وزارة 

ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة واالط������اع ع��ل��ى اأع������داد ال��ط��ل��ب��ة 

من  يتم  بحيث  التخ�ص�صات  بهذه  امللتحقني 

خ��ال��ه��ا م��ع��رف��ة  ح��اج��ة ���ص��وق ال��ع��م��ل املحلية 

وال��ع��امل��ي��ة وجم�����االت ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة ، وذل���ك 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع دي���وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ووزارة 

العمل وعدة جهات معينة . 

ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  اأن  اإىل  اخل���ط���ي���ب،  وا�����ص����ار 

ال��وق��ت احل���ايل  ه��ي تخ�ص�صات  امل��ط��ل��وب��ة  يف 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل ال��ت��ي ك�����ص��ف��ت ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا عن 

فقط  االردن  يف  ل��ي�����ض  ل��ه��ا  ال��ك��ب��رية  احل���اج���ة 

وامن�����ا يف ����ص���وق ال���ع���م���ل االق���ل���ي���م���ي وال���ع���امل���ي 

)ك��ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي واالأم����ن ال�����ص��ي��رباين 

الت�صويق   ، ال��ب��ي��ان��ات  وحتليل  ال��ب��ي��ان��ات  علم   ،

الرقمي االلكروين واالعام الرقمي ، البيئة 

ال�صحابية  الفتا اإىل انه يوجد توجه كبري من 

احلكومة  انظمة  كل  لنقل  االردن��ي��ة  احلكومة 

ال��ط��اق��ة  وه���ن���د����ص���ة  ال�����ص��ح��اب��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإىل 

املتجددة .

ب��� امل��ق��اب��ل ق���ال رئ��ي�����ض ق�����ص��م ع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات 

والذكاء اال�صطناعي يف جامعة البرا الدكتور 

ا����ص���ت���ي���وي ان اجل���ي���ل اجل���دي���د  ع����ب����دال����رووف 

خلفية  وميتلكون  التكنولوجيا  ع��امل  يف  ن�صاأ 

متكنهم  ذكية   واجهزة  وامكانيات  ومعلومات 

وت�����ص��اع��ده��م يف اجن�����از ال���ع���دي���د م���ن االم����ور 

امكانيات  ت��ط��ور  م��ع  اأن  مبينا  التكنولوجية 

على  و�صهلت  اتاحت  التي  اال�صطناعي  الذكاء 

البحثية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  واجل��ام��ع��ات  ال��ب��اح��ث��ني 

اال�صطناعي  الذكاء  على  تركز  التي  والعلمية 

احل�صول على  جمموعات �صخمة من البيانات 

واملعلومات .

اخ���رق���ت  جميع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن  وت���اب���ع 

املجاالت كالبنوك والوزارات وجميع املوؤ�ص�صات 

ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ب���ي���ان���ات وارق�������ام  ���ص��خ��م��ة ل��ذا 

ا���ص��ب��ح ه��ن��اك ح��اج��ة ملحة الم��ك��ان��ات ال��ذك��اء 

اال�صطناعي ، مو�صحا اأن التطور التكنولوجي 

اال�صخا�ض  ك��ان  اذا  معرفة  من  البنوك  مكن  
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قادرين على �سداد قرو�سهم من خالل  درا�سة 

ال�����س��خ�����ص خ���الل اخلم�سة  ب��ي��ان��ات  ك��ام��ل��ة ع��ن 

ع�سر املا�سية .

الوقت  يف  التكنولوجيا  اأن  ا�ستيوي  واو�سح 

االيدي  جميع  يف  ومتوفر  ا�سهل  ا�سبح  احلايل 

الن اجليل اجلديد موؤهل تكنولوجيا ، الفتا اإىل 

التخ�س�سات   بع�ص   قامت بطرح  اأن اجلامعات 

ال�����س��وق بحاجة  ال��ع��م��ل الن  ���س��وق  ت��غ��ذي  ال��ت��ي 

دائمة للذكاء اال�سطناعي .

ت��ط��وي��ر  ت��ك��م��ن يف  ال�����س��وق  اأن ح��اج��ة  وب����ن 

برامج متخ�س�سة و�سمان دميومتها وت�سحيح 

ال��ع��م��ل  بحاجة  ���س��وق  اأن  ، م��وك��دا  اخل��ل��ل فيها 

ال��ذك��اء  الن  ال�����س��ي��راين  االم���ن  تخ�س�ص  اإىل 

مت  ح��ال  ويف  ب��ي��ان��ات  م��ع  يتعامل  اال�سطناعي 

ن��ك��ون م�ستفيدين  ال  ال��ب��ي��ان��ات   ه���ذه  اخ����راق 

م���ن ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي ل����ذا ه���ن���اك ح��اج��ة 

ملحة  لالمن ال�سيراين حلماية البيانات من 

ال�سيراين  االم��ن  اأن  اإىل  اإ���س��اق��ة   ، االخ���راق 

الذكاء  امكانيات  دون  منه  اال�ستفادة  ميكن  ال 

اال�سطناعي .

وا�سار ا�ستيوي اإىل اأن اجلامعات تقوم بتوعية 

بالتخ�س�سات  للت�سجيل  وت�سجيعهم  الطلبة 

الفتا   ، اال�سطناعي  بالذكاء  عالقة  لها   التي 

بالثورة  عالقة  لها  التي  التخ�س�سات  اأن  اإىل 

التكنولوجية توفر فر�ص عديدة لدرا�ستها  يف 

اخلارج .

املومتتة  االن��ظ��م��ة  ق�سم  رئ��ي�����ص  ق���ال  ب���دوره 

البلقاء  جامعة  يف  اال�سطناعي  الذكاء  كلية  يف 

التطبيقية  الدكتور حممد الوديان ان ا�ستحداث 

التكنولوجية  بالثورة  عالقة  ذات  تخ�س�سات 

ج�������اءت  مل���واك���ب���ة ال����ت����ط����ورات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

ال��ع��امل��ي��ة يف ع��ل��وم ال��ذك��اء االإ���س��ط��ن��اع��ي وال��ت��ي 

اأن  م�سيفا   ، االن  ت��ط��ورا  ال��ع��ل��وم  اك��ر  تعتر 

خريجيها  تزويد  يف  اهمية  التخ�س�سات  لهذه 

ب���امل���ه���ارات ال���الزم���ة وت��ل��ب��ي��ة اإح��ت��ي��اج��ات ���س��وق 

امل��ح��ل��ي واالإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي يف خ�سم  ال��ع��م��ل 

ال����ث����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��رق��م��ي��ة 

الرابعة، من خالل تخ�س�ساتها الذكية  الذكاء 

اال���س��ط��ن��اع��ي وال���روب���وت���ات، وع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات، 

والف�ساء  املعلومات  واأمن  االفرا�سي،  الواقع 

االلكروين، والتحقيقات اجلنائية الرقمية .  

اهميتها   تنبع  التخ�س�سات  ه��ذه   اأن  وت��اب��ع 

قطاع  ك��ل  م�ستقبل  على  العلم  ه��ذا  ت��اأث��ر  م��ن 

اق��ت�����س��ادي واج��ت��م��اع��ي وك���ل اإن�����س��ان ع��ل��ى ه��ذا 

اأن هذه التخ�س�سات باتت   اإىل  الكوكب م�سيفا 

املحرك الرئي�سي جلميع التقنيات النا�سئة مثل 

جمع البيانات ال�سخمة والروبوتات واإنرنت .

 واكد الوديان اأن من املتوقع اأن يلعب الذكاء 

امل�ستقبل  يف  وحم��وري��ا  اك��ر  دوًرا  اال�سطناعي 

ال��ق��ادم��ة   ال�����س��ن��وات  ي�����زداد اال���س��ت��ث��م��ار يف  وان 

م��و���س��ح��ا ان����ه يف امل��م��ل��ك��ة ي��ت��م ال���رك���ي���ز ع��ل��ى 

التعليم التقني والتطبيقي وهذا ما مييزنا عن 

دول اجلوار وترجم هذا التمييز يف فوز طلبتنا 

يف عدة م�سابقات عربية ودولية . 

وب���ن ال���ودي���ان اأن����ه ل�����س��م��ان ت��وف��ر ف��ر���ص 

عمل خلريجيها   فان  هذه اخلطط  اعدت من 

التخ�س�سات  هذه  يف  خرة  ذوي  ا�سخا�ص  قبل 

ب��خ��ط��ط م���ن اع���رق  اإىل  اال���س��ت��ع��ان��ة  اإ����س���اف���ة 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن خراتها  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 

الف��ت��ا اإىل اأن  ه��ن��اك دائ���رة اخل��ط��ط واجل��دول 

ال����درا�����س����ي م��ه��م��ت��ه��ا اال������س�����راف امل���ب���ا����س���ر م��ن 

الدرا�سية  اخلطط  على  تطوير  ان�ساء،  تعديل، 

املراحل  كلية جلميع  الدرا�سي يف كل  واجلدول 

هذه  مواكبة  ي�سمن  دوري  وب�سكل  الدرا�سية 

العلوم �سريعة التطور .

ويف ال�����س��ي��اق ذات���ه وق���ال ال��ن��اط��ق االع��الم��ي 

ان  ع��واد  احمد  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  با�سم 

بناء  ال�سباب  بن  البطالة  ن�سب  ارتفاع  ظل  يف 

اأن  اكدت  التي  العامة  االح�ساءات  تقارير  على 

اأكر من  22 % من ال�سباب يعانون من البطالة 

يف  اجلامعية  التخ�س�سات  ا���س��ب��اع  اإىل  اإ���س��اف��ة 

لل�سباب  عمل  فر�ص  توفر  وع��دم  العمل  �سوق 

وال�سابات، لذا ا�سبح يف الوقت احلايل الفر�ص 

وال��ت��دري��ب  التعليم  ���س��ه��ادات  حل��م��ل��ة  امل��ت��وف��رة 

املهني والتقني . 

يف  اململكة  يف  امللتحقن  ع��دد  اأن  اإىل  وا���س��ار   

اأن املوؤ�س�سة  17 % الفتا اإىل  هذه الرامج بلغت 

 ،  %20 اإىل  املقبل  العام  يف  و�سولها  اإىل   ت�سعى 

مو�سحا حتى نتمكن من  اال�ستفادة من جتارب 

امل��ت��ق��دم��ة يف اال���س��ل ان تكون  ال��ع��امل وال����دول 

الن�سبة اكر من  50 – 70 % . 

واكد عواد �سرورة التحاق ال�سباب يف دورات 

والتقني  املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  و���س��ه��ادات 

ال��ذي��ن  ل��ال���س��خ��ا���ص  ال���ي���وم  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ؛ الن 

ا�سبحنا  ان��ن��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  مب��ه��ارات  يتمتعون 

نعي�ص يف ع�سر املهارة التي فر�ص عمل وخا�سة 

التخ�س�سات الفنية والتقنية و املهنية . 

مل��وؤ���س�����س��ة  اأن اخل��ط��ة اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  وب���ن 

امل��وؤ���س�����س��ة االوىل  ت��ك��ون  اأن   امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب 

وذل��ك  القادمة  الثالثة  ال�سنوات  يف  للتدريب 

العام  املدير  من  مبا�سرة  توجيهات  خ��الل  من 

هذه  اأن  اإىل  م�سرا  الغرايبة  احمد  للموؤ�س�سة  

اخلطة ينفذها فريق عمل كامل وكوادر ادارية 

وفنية  .

ا�سراتيجية  حم���اور  ه��ن��اك  اأن  ع���واد  وذك���ر 

تتمثل  املهني  التدريب  ملوؤ�س�سة  اخ��رى  رئي�سة 

لتتحول  اخلا�ص  القطاع  مع  ال�سراكة  بتعزيز 

ا�ستحداث  مت  انه  اإىل  الفتا   كاملة  �سراكة  اإىل 

تخ�س�سات  وا�ستحداث   للتميز  جديدة  مراكز 

ج���دي���دة ت��ت��واك��ب م���ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة 

العمل  ���س��وق  يف  امل��ط��ل��وب��ة  امل�ستقبل  وم���ه���ارات 

حتليل  وعلم  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  ادخ��ال  مثل 

البيانات وغرها  . 

واو�سح اأن هناك حماور ا�سراتيجية اخرى 

املوجودين  املدربن   تاهيل  واع��ادة  تعزيز  وهي 

يف املوؤ�س�سة بحيث يكون املدرب مواكب للتطور 

ال�سراكات مع قطاعات  التكنولوجي من خالل 

اإ�سافة   ، املانحة  واجل��ه��ات  املختلفة  التنموية  

ت��ع��ن م���درب���ن ج����دد مي��ت��ل��ك��ون م���ه���ارات  اإىل 

 . التكنولوجيا احلديثة 

االلتحاق  اإىل  وال�سابات  ال�سباب  ع��واد  ودع��ا 

واملوؤ�س�سات  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  برامج  يف 

امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي ت���وف���ر ل���ه���م ف��ر���س��ة 

م�ستدامة يف الدخول اإىل �سوق عمل �سواء كان 

داخل اململكة اأو خارجها .

عمل  »�أخ�صائيون �إجتماعيون” 

�الفر�د من منازلهم �صيوؤدي �ىل 

�نتاجيتهم حت�صني 

جم���االت  يف  ال����رائ����دة  ال���ب���ل���دان  م���ن  االردن 

واإقليما الرقمية عربيا  والتكنلوجيا  العلوم 

الدكتور  اال���س��ت��اذ  االج��ت��م��اع  علم  ا�ستاذ  ب��ن 

االردين  امل����ج����ت����م����ع  ان  اخل�������زاع�������ي  ح���������س����ن 

جم��ت��م��ع م��ت��اب��ع ل��ك��ل م���ا ه���و ج��دي��د وع�����س��ري 

م���ن ال��ن��اح��ي��ت��ن االك���ادمي���ي���ة وال��ع��م��ل��ي��ة حيث 

ان اجل���ام���ع���ات االردن����ي����ة ���س��ب��اق��ة جل��ل��ب اه��م 

ال��دول  يف  تطرح  التي  امل�ستجدة  التخ�س�سات 

ال�����رائ�����دة يف امل����ج����االت االك����ادمي����ي����ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

يعتر من  االردن  ان  اىل  والتكنلوجية، م�سرا 

البلدان الرائدة يف جماالت العلوم والتكنلوجيا 

ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ع��رب��ي واالق��ل��ي��م��ي 

تطراأ  التي  امل�ستجدات  بكل  يرحب  وجمتمعنا 

على ال�ساحة من تطور علمي ومعريف ما يوؤدي 

اىل حدوث نقلة علمية ومعرفية تنقل املجتمع 

اىل م�����س��ت��وى م��ت��ط��ور ع��ل��ى ���س��ع��ي��د امل���ج���االت 

فيه. واالقت�سادية  التنموية 

ف�  املحلي  العمل  �سوق  م�ستوى  على  وا�ساف 

املوؤ�س�سات  يف  نوعية  نقلة  ح��دوث  اىل  ���س��ت��وؤدي 

يزيد  ما  عملهم  جم��االت  و�سيطور  وال�سركات 

�سيعمل  وه��ذا  اقت�سادهم  ويعزز  واردات��ه��م  من 

بدوره على تطوير االقت�ساد املحلي.

و����س���دد اخل���زاع���ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ث��ورة 

وف���وائ���ده���ا ال��ك��ب��رة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع وت��اأث��ره��ا 

تنتج  ملا  االف��راد  على  �سينعك�ص  الذي  االيجابي 

منها من فر�ص عمل متنوعة و�سيخلق مهارات 

ال�سابقة  ل��ل��م��ه��ارات  م��غ��اي��رة  ج��دي��دة  وق����درات 

وال���ت���ي ت��ع��ت��ر روت��ي��ن��ي��ة وت��ق��ل��ي��دي��ة م��ب��ي��ن��ا ان 

مواكبة كل ما هو جديد �سيجعل ال�سباب اكر 

و�ستو�سع  كثرا  منها  و�سي�ستفيد  ون�سجا  وعيا 

يف  االن��ت��اج  عجلة  دوران  يعزز  ما  وه��ذا  افاقهم 

البالد.

واو�سح ان من اأهم منتجات الثورة ال�سناعية 

ال��راب��ع��ة حت��ول ن�سبة ك��ب��رة م��ن االع��م��ال اىل 

ايجابيا  �سينعك�ص  وه��ذا  بعد  ع��ن  العمل  نظام 

من  االف��راد  عمل  ان  اىل  م�سرا  املجتمع،  على 

االف��راد  انتاجية  حت�سن  اىل  �سيوؤدي  منازلهم 

ن��ظ��را الب��ت��ع��اده��م ع���ن ال�����س��غ��وط��ات ال��ت��ي من 

املمكن ان تواجههم يف بيئة العمل وهذا �سيعزز 

ال��ت��ف��ك��ر االب����داع����ي ل��ل��م��وظ��ف وي��ج��ع��ل��ه اك��ر 

ابتكارا وابداعا.

الفرد  �سيجعل  املنزل  من  العمل  ان  وا�ساف 

الوقت  يف  وظيفة  من  باأكر  العمل  على  ق��ادرا 

ن��ف�����س��ه وه����ذا م���ا ���س��رف��ع م���ن دخ��ل��ه ال�����س��ه��ري 

وم��ه��ارات  خ���رات  ع��ل��ى  ب��االي��ج��اب  و�سينعك�ص 

حت�سن  اهمية  مبينا  ال�سخ�سية  وقدراته  الفرد 

ن��ف�����س��ي��ة وان��ت��اج��ي��ة ال�����س��اب ع��ن��دم��ا ي�����س��ع��ر ان��ه 

ازدهار  يعزز من  ومنتج يف جمتمعه مما  مفيد 

الوطني. االقت�ساد 

ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه او����س���ح���ت ا����س���ت���اذة ع��ل��م 

االج��ت��م��اع وال��درا���س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال��دك��ت��ورة 

���س��ن��اء ع��ب��داهلل ان ال��ث��ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة 

اىل  املحلي  االق��ت�����س��اد  �ستنقل  عظيمة  فر�سة 

احلايل  امل�ستوى  عن  ومتطور  مرتفع  م�ستوى 

االجتماعية  احلياة  على  ايجابيا  �سينعك�ص  ما 

وا�ستقرارهم  انتاجيتهم  من  ويح�سن  لالفراد 

معدالت  زي���ادة  على  و�سيعمل  وامل���ادي  النف�سي 

انتاجية الفرد  النمو االقت�سادي وارتفاع ن�سبة 

، م�سرة اىل مدى اهمية ذلك على حياة الفرد 

واال�سرة يف املجتمع.

ال��ث��ورة  ه���ذه  مكت�سبات  اه���م  م��ن  ان  وب��ي��ن��ت 

و�سقل  امل��ف��ي��دة  ب��االع��م��ال  ال�سباب  اوق���ات  ملئ 

خ����رات����ه����م، و����س���ت���خ���ل���ق ف����ر�����ص ع���م���ل ك���ث���رة 

ن�سب  تقليل  ع��ل��ى  ب���دوره���ا  �ستعمل  وم��ت��ن��وع��ة 

ال��ب��ط��ال��ة امل��رت��ف��ع��ة ب���ن او����س���اط ال�����س��ب��اب من 

تتوفر  مل  ال��ذي��ن  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����س��ه��ادات  حملة 

، م�����س��ي��ف��ة  ل���ه���م ف���ر����ص ع���م���ل يف جم���االت���ه���م 

ان خ���ل���ق ف���ر����ص ع���م���ل ل��ل�����س��ب��اب ���س��ي��ع��زز م��ن 

انتاجيتهم و�ستقلل من احتمالية وقوع ال�سباب 

يف م��ن��زل��ق��ات اجل��رمي��ة واالدم����ان االم���ر ال��ذي 

توؤثر  ال��ت��ي  املخاطر  تلك  م��ن  املجتمع  �سينقذ 

�سلبا على امنه و�سالمته.

ام��ا ع��ن ال��ت��ح��ول اىل ن��ظ��ام ال��ع��م��ل ع��ن بعد 

اأو�سحت الدكتورة ان هناك ايجابيات و�سلبيات 

ك��ث��رة يف ه���ذا اجل��ان��ب ف��م��ث��ال م��ن اي��ج��اب��ي��ات 

حمافظة  يف  العمل  جم��ال  فتح  امل��ن��زيل  العمل 

ال��ذه��اب  ب��ل��د اخ���ر دون احل��اج��ة اىل  اخ���رى او 

ال��ي��ه��ا م��و���س��ح��ة ان ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ت��ت��م عر 

املكانية  احل��واج��ز  ك�سرت  العنكبوتية  ال�سبكة 

والزمانية.

العمل  �سغوطات  ان  بينت  نف�سه  الوقت  ويف 

ان  ا���س��اف��ة اىل  امل��ن��زل  ال��ع��م��ل م��ن  ع��ن��د  �ستقل 

الفرد �سيقلل من انفاقه لالموال الأنه مل يعد 

وظيفته  اىل  التنقل  اج���رة  دف��ع  اىل  م�سطرا 

يق�سيه  ال��ذي  امل��ه��دور  ال��وق��ت  �سيحول  واي�سا 

يف  منه  �سينتفع  وق��ت  اىل  العمل  اىل  للو�سول 

ل��ي��اأخ��ذ ق�سطا من  او  ال��ع��م��ل  ان��ت��اج��ه يف  زي���ادة 

الراحة وهذا �سيقلل من اجلهد والتوتر الواقع 

على الفرد من العمل.

وع���ن ���س��ل��ب��ي��ات ال��ع��م��ل م��ن امل��ن��زل او���س��ح��ت 

تدفع  ق��د  فعلية  ع��م��ل  ���س��اع��ات  وج���ود  ع���دم  ان 

امل��وظ��ف اىل ع���دم ال���راح���ة يف ال��ع��م��ل ح��ي��ث ان 

املوظف  من  يطلب  قد  ال�سركات  م��دراء  بع�ص 

ت���اأدي���ة ع��م��ل م�����س��ت��ع��ج��ل يف خ����ارج وق���ت ال��ع��م��ل 

ن��ف�����س��ه اجل���ل���و����ص ام��ا  ال���وق���ت  ال��ر���س��م��ي ، ويف 

حالة  �ستت�سبب  طويلة  لفرة  احلا�سوب  �سا�سة 

على  ا���س��رار  اىل  ا�سافة  واخل��م��ول  الك�سل  م��ن 

م�ستوى النظر، اإ�سافة اإىل اأن املوظف اجلديد 

ا�سحاب  زمالئه  من  امل�سورة  اخذ  ي�ستطيع  لن 

اخلرة يف العمل وهذا �سيجعله يكت�سب اخلرة 

اىل عملهم  ي��ذه��ب��ون  اك��ر مم��ن  زمنية  ب��ف��رة 

من مقر موؤ�س�ستهم.

االقت�سادي  االنتعا�ص  اأن  حديثها،  وختمت 

الذي �سينجم عن هذه الثورة ال�سناعية �سيعزز 

ن�سب هجرة  يقلل من  ما  للوطن  االنتماء  قيم 

ال�����س��ب��اب م���ن ا���س��ح��اب ال���ك���ف���اءات االك��ادمي��ي��ة 

حياة  ع��ن  للبحث  اخ���رى  ب��ل��دان  اىل  وامل��ه��ن��ي��ة 

يتمنونه  ما  كل  بلدهم  لهم  توفر  حيث  اف�سل 

وهذا �سيعطيهم دفعة نحو التقدم واالبداع.

ر�ؤيتنا  »�صيا�صيون �حزبيون” 

�ال�صتفادة من �لتكنولوجيا 

�حلديثة ملا لها من �ثر �يجابي 

على �ملنت�صبني �خدمة بر�جمنا

�لتكنولوجيا �خت�رصت �لكثري 

من �لوقت يف هذه �اليام

ط��ارق  ارادة  ح��زب  با�سم  االع��الم��ي  الناطق 

التكنولوجيا  ووج���ود  مواكبة  ان  ق��ال  املومني 

اجل����دي����دة وال�����ذك�����اء اال����س���ط���ن���اع���ي ����س���روري 

املجتمع  كموؤ�س�سات  االح���زاب  وغ��ر  ب��االح��زاب 

اأنها يجب ان تتما�سى مع الثورة  املدين ، داعيا 

العامل  ي�سهدها  التي  والتطورات  التكنولوجية 

، مو�سحا ان التكنولوجيا اخت�سرت الكثر من 

الوقت يف هذه االيام وبالتايل هذا علم ومعرفة 

يجب ان تتزود فيها االحزاب.

وبن ان جزء من روؤيتنا ب� احلزب اال�ستفادة 

ا�سنافها  مبختلف  احلديثة  التكنولوجيا  من 

وتخدم  املنت�سبن  على  ايجابي  اث��ر  من  لها  ملا 

برامج و�سيا�سات احلزب ، وجزء كبر من عملنا 

يف احلزب يعتمد على التكنولوجيا ، حيث يجب 

اال�ستفادة من هذا اجلانب يف مرحلة التا�سي�ص 

وما  احل��زب  داخ��ل  الكثر من عملنا  �سهل  النه 

موؤ�س�سن  م��ع  وتوا�سل  اج���راءات  م��ن  ب��ه  نقوم 

 ، اللقاء  خمتلف  يف  النا�ص  مع  التوا�سل  وحتى 

حزب  ل�  التا�سي�ص  مرحلة  يف  االن  اننا  مو�سحا 

عمل  يف  التكنولوجيا  دم��ج  على  ونعمل  اإرادة 

احلزب، حيث �ستكون جزء ا�سا�سي من �سيا�سات 

وبرامج احلزب.

ن��ائ��ب ام���ن ع���ام ح���زب االئ���ت���الف ال��وط��ن��ي 

القانون  ان  اأو�سح  العماوي  م�سطفى  الدكتور 

اجلديد ن�ص على انه  يجب ان يكون لالحزاب 

مواقع الكرونية، وال بد ان من توفر موؤهالت 

وك���ف���اءات ح��زب��ي��ة وخ����رات ف��ن��ي��ة ف��ي��م��ا يتعلق 

، ك���ون هناك  ب��االن��خ��راط يف احل��ي��اة احل��زب��ي��ة 

تتعلق  التي  النقابات  يف  االنتخابات  على  اقبال 

يف ال��رمل��ان وال��الم��رك��زي��ة وال��ب��ل��دي��ات وام��ان��ة 

عمان، فال بد من وجود ذكاء ا�سطناعي يتعلق 

يف هذه التخ�س�سات حتى يكون هناك م�ساركة 

لالحزاب مع موؤ�س�سات املجتمع املدين ومع كل 

موؤ�س�سات الدولة االردنية .

خطة  لديها  �سيكون  االأح��زاب  اأن  اىل  وا�سار 

التكنولوجية  التخ�س�سات  طلبة  الإ���س��ت��ه��داف 

احل���دي���ث���ة امل��ت��م��ي��زي��ن واق��ن��اع��ه��م ب��االن�����س��م��ام 

ل����الح����زاب، وم����ن ث���م ت��اه��ي��ل��ه��م وع���م���ل دورات 

، ليتم  ال��ت��خ�����س�����ص  ل��ه��ذا  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وت��وع��وي��ة 

م���ن خ���الل���ه���م امل�����س��اه��م��ة يف خ���ط���ة احل��ك��وم��ة 

زال���ت  ال���ك���رون���ي���ة، م��و���س��ح��ا ان احل��ك��وم��ة ال 

االلكرونية  احل��ك��وم��ة  عمل  اآل��ي��ة  يف  مق�سرة 

وال���ن���واف���ذ االل���ك���رون���ي���ة يف ج��م��ي��ع ال������وزارات 

ان  علما  اال�ستثمار،  وزارة  خا�سة  واملوؤ�س�سات 

االردن مقبل على ثورة تكنولوجية. 

وال��ذك��اء  التكنولوجيا  ان  العماوي  واو���س��ح 

اال���س��ط��ن��اع��ي م���وج���ود وم��ط��ب��ق يف م��ن��ه��ج��ي��ة 

ب� عمل  اأنهم يقومون  اإىل  عمل احلزب، م�سرا 

حت��دي��ث��ات ع��ل��ى امل���وق���ع االل����ك����روين اخل��ا���ص 

باحلزب لين�سجم مع هذا النوع من التخ�س�ص. 

ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه ق���ال ال��ن��اط��ق االع��الم��ي 

وائل  االجتماعي  الدميوقراطي  احل��زب  با�سم 

م��ن�����س��ي ان احل�����زب ي���ق���وم ع��ل��ى ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

حتتوي  املقبلة  الفرة  خ��الل  �ست�سدر  حديثة 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  االول��ي��ة  موؤ�سراتها  يف 

احل���دي���ث���ة وال����ذك����اء االإ����س���ط���ن���اع���ي يف م��ع��ظ��م 

مع  بالتزامن  �ستعلن  حيث  تدريجيا  اأعمالها 

الت�سويب. موؤمتر 

وب���ن ان���ه ���س��ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 

لالأع�ساء تبن هويتهم البيولوجية و�سورهم، 

وب��ا���س��ت��خ��دام ك���ام���را ذك��ي��ة ت�����س��ج��ل احل�����س��ور 

وحم�������س���ر االج����ت����م����اع ����س���م���ن االإج����ت����م����اع����ات 

ح�سور  ت�سجيل  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ول���ن  ال��وج��اه��ي��ة 

وكتابة حم�سر اجتماع.

االثنني    19/ 9 / 2022



انـــذار نهائي

اسم ورقم العامل : 

شادي خري حسني 

عباسي  246 / 12

القسم : املطبخ الصيني
خالل  العمل  من  غيابك  تكرر  لقد 

اذن  دون   )21( وبعدد  �سنة   فرتة 

هذا  يكون  لذا  االدارة   من  م�سبق 

انذارا نهائيا بعدم تكرار ذلك . ويف 

اال�ستغناء  يتم  الغياب  تكرار  حال 

ح�سب  ال�سركة  لدى  خدماتك  عن 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   /  28 امل���ادة 

االردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسة

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

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) املعادن  لت�سكيل  اكتينيوم  موؤ�س�سة   (

)يزن  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) �سليمان  عبداهلل  علي  احمد   ( با�سم   )262422(

هذا  ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) احلافظ  عبد  ريا�ض  �سفيان 

االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

بالل عوده حماد عويضة
سلطان محمد موسى القناص

ايام متتالية خالل �سهر  اب  نظرا لتغيبكم عن مركز عملكم دون �سبب م�سروع اكرث من ع�سرة 

ال�سم�سية ذ.م.م  دون عذر ر�سمي او مربر  2022 لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة  وايلول من عام 

العودة  ب�سرورة  ينذركم  االردين  العمل  قانون  من  28/ه�  املاده  وح�سب  املنذر  فان  لذا  قانوين 

لوظيفتكم  فاقدين  تعتربوا  ذلك  وبعك�ض  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  �ساعة   48 خالل  للعمل 

وكافة حقوقكم العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

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

) اعالنات ال�سنبله ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )82189 ( با�سم ) عباده 

حممد حممود علقم ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة اعالنات ال�سنبله ذ.م.م  ( 

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

) �سوبر ماركت �سوفيا و�سيلينا ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )255855( 

با�سم ) مها وليد �ساري الزبن ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عبد الرحمن حممود باير 

املقابله ( 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

)منتجع االقم�سة للدراي كلني( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226340 ( 

با�سم ) لوؤي غازي حممد احلاج عي�سى ال�سفدي ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد 

غازي حممد احلاج عي�سى ال�سفدي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن دعوة عطاء للمرة االوىل
صادر عن بلدية املفرق الكربى

اعالن طرح عطاء للمرة االوىل / عملية شراء
 رقم ) 10 / 2022 (

بخصوص : شراء وتوريد حاويات نفايات 
معدنية عدد ) 300 ( سعة )1100 لرت (

يدعى ال�سادة ا�سحاب ال�سركات والراغبني ب�سراء وثائق ال�سراء مراجعة بلدية املفرق اعتبارا 

الواحده  ال�ساعة  ولغاية  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من   2022/9/20 تاريخ  الثالثاء  يوم  من 

ظهرا وفقا ملا يلي :

ثمن ن�سخة املناق�سة الواحدة ) 75 ( دينار اردين غري م�سرتدة .

 2022/10/4 تاريخ  الثالثاء  يوم  ظهرا  الواحدة  ال�ساعة  هو  املناق�سة  ن�سخ  لبيع  موعد  اخر 

) رقم  بو�سائل االت�سال  البلدية  للوثائق تزويد  ا�ستالمه  املفو�ض قبل  ال�سركة  وعلى مندوب 

موبايل ووات�ض اب وبريد الكرتوين ( .

على املقاول التاكد من ا�ستالم كافة وثائق العطاء .

العطاء دون ابداء اال�سباب وبدون ان يرتتب عن هذا االلغاء اية  الغاء  العمل  يحق ل�ساحب 

مطالبة مالية اوقانونية .

تقدم كفالة دخول املناق�سة يف مغلف منف�سل عن العر�ض املقدم ،على ان تت�سمن ما يلي :

 قيمة الكفالة 3% من قيمة العر�ض املقدم ) كفالة بنكية او �سيك م�سدق ( �سارية ملدة ) 90 

( يوما من تاريخ االيداع با�سم رئي�ض بلدية املفرق باال�سافة لوظيفته وعلى ان تكون مطابقة 

للنموذج املعتمد مبينا عليها ا�سم ورقم العطاء وا�سم املناق�ض كما هو يف الت�سنيف .

اخر موعد ال�ستالم اال�ستف�سارات هو نهاية دوام يوم ال�سبت  تاريخ 2022/10/8 على امييل 

 Mafraq_cit_mun@yahoo.com
يتم �سراء وثائق العطاء وا�ستالمها من قبل مندوب ال�سركة مبوجب تفوي�ض ر�سمي �سادر عن 

ال�سركة وكذلك املالحق التي قد ت�سدر للعطاء .

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف بلدية املفرق يف موعد اق�ساه ال�ساعة العا�سرة 

ع�سر  احلادية  ال�ساعة  يف  العرو�ض  فتح  و�سيتم   2022/10/12 تاريخ  االربعاء  يوم  �سباحا 

�سباحا من اليوم يف جل�سة علنية .

كلفة االعالن يف ال�سحف يتحملها املناق�ض الذي ير�سو عليه العطاء مهما تكرر االعالن .

يجب تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سجل جتاري عند �سراء ن�سخة العطاء .

جلنة ال�سراء غري ملزمة باالحالة على املناق�ض �ساحب اقل اال�سعار .

رئيس بلدية املفرق الكربى
ناصر الدين عبداهلل اخورشيدة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الف  باء  فاء  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  م�سممون   

قد    2011/10/23 بتاريخ    )26511( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2022/9/8 بتاريخ   املنعقد  ال��ع��ادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  املوافقة على 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  علي    احل��اج  احمد  رفيق  ح�سام 

امل�سفي هو :

عمان – البيادر – �سارع ال�سناعة – هاتف 0799103066

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن )ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  للتجارة  الدويل  التجمع  ل�سركة 

ق��ررت  ق��د   )2008/7/17( بتاريخ   )16807( ال��رق��م  حت��ت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2022/5/23 ( املوافقة 

على تخفي�ض راأ�سمال ال�سركة من )60.000( الف دينار اردين 

لي�سبح )15.000( الف دينار اردين .

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن )اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة جدارا الدولية خلدمات ال�سياحة وال�سحن  امل�سجلة لدينا 

ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم )5560( بتاريخ )1998/12/17( 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2022/9/14 

الف   )35.000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على  املوافقة   )

دينار اردين لي�سبح )10.000( الف دينار اردين .

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن )اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  امل�ساريع  الدارة  غرا�ض  ل�سركة 

ق��ررت  ق��د   )2014/4/21( بتاريخ   )36546( ال��رق��م  حت��ت 

املوافقة  املنعقد بتاريخ )2022/9/8 (  العادي  باجتماعها غري 

على تخفي�ض راأ�سمال ال�سركة من )25.000( الف دينار اردين 

لي�سبح )10.000( الف دينار اردين .

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتنمية  العامة ل�سركة   اجلذل  الهيئة  ال�سناعة والتجارة بان 

اىل  تهدف  ال  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  امل�ستدامه   

قررت  قد     2018/5/27 بتاريخ    )1133( الرقم  حتت  رب��ح 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/8/3  املوافقة على 

زياد  حذيفة  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية 

خليل الدغامني   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 – املن�سور  حي   – اجلبيهة  االردن   11947 عمان   254 ���ض.ب 

هاتف 0795763768

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ال�سياحي  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف  باأن �سركة اورا�ض لال�ستثمار 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )28337( 

بتاريخ )2012/4/18( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالنات صادرة عن متصرف لواء 
الهاشمية  / رئيس اللجنة

اللوائية للتنظيم واالبنية للواء الهاشمية 
الدكتور صخر املور املقيش

 

 يعلن الطالع العموم مبقت�سى اأحكام قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم   

اللوائية  واالبنية  والقرى  املدن  تنظيم  جلنة  بان   )  1966  ( ل�سنة   )  79  (

للواء الها�سمية قررت مبوجب قرارها رقم ) 31 ( ل�سنة 2022م املوافقة  على 

تعديل م�سار واحداث والغاء تخفي�ض ال�سعة واعتماد طريق ب�سعة ) 6 ( مرت 

املخطط  وح�سب  امل�ساقبه  مذبح   )  4  ( حو�ض   )  162  ( رقم  بالقطعة  واملار 

املعد لهذه الغاية واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر من تاريخ ن�سره باجلريدة 

الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز ال�سحاب العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم 

خالل الفرتة القانونية لدى رئي�ض اللجنة للتنظيم لبلدية الها�سمية خالل 

�ساعت الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية .

اعالن رقم ) 27 / 2022 (
اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري 

الصالحة لالستعمال باملزاد العلني
واحل�سور  ال��ل��وازم  معاينة  بال�سراء  الراغبني  ال�سادة  فعلى 

 / ال�سامية  �سحي  ملركز  اخللفية  ال�ساحة  يف  عليها  للمزايدة 

من  العا�سرة  ال�ساعة  متام  يف  العقبة  حمافظة  �سحة  مديرية 

�سباح يوم االربعاء املوافق 2022/9/21 .

وزارة الصحة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   امل�ستدامة    للتنمية  اجل��ذل  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

 ) 1133 وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 2018/5/27(

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 : حذيفه زياد خليل الدغامني

عنوان امل�سفي : عمان – اجلبيهة – حي املن�سور 

�ض.ب ) 254 ( الرمز ) 11947 (

خلوي ) 0795763768 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حامد  كايد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

املعايطه و�سركاه  

ال��رق��م  حت��ت  ت�����س��ام��ن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)32969 ( بتاريخ 1993/4/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200172٥36(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   �سلكاوي  ماهر  �سركة  باأن  

ت�سامن 

2019/5/7 قد تقدمت بطلب  حتت الرقم )119611( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/12/1

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد عايد حممد النجار م�سفيا 

لل�سركة .

باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء - �ساحية االمريه هيا– ت:  علما 

0790161317

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  فاء باء الف م�سممون   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 26511 ( بتاريخ 

)2011/10/23 (

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 : ح�سام رفيق احمد احلاج

عنوان امل�سفي : عمان – البيادر – �سارع ال�سناعة

خلوي ) 0799103066 (

م�سفي ال�سركة

االثنني   19/ 9 / 2022

رقم العدد   6168

06-5200700

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

�سراء   )  2022/ م  ع   /  124  ( رقم  عطاء  طرح  عن  امل�سرتيات  ادارة   / العام  االم��ن  مديرية  تعلن 

احتياجات الدفاع املدين من املواد تبداأ ) بوحدة انقاذ مناهل خا�سة متعددة اال�ستخدامات مع ون�ض 

�سحب ( وتنتهي ) بلوحة �سحن طاقة �سم�سية قابلة للطي ( :

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امانة �سر جلنة ال�سراء املركزية يف مديرية  االمن العام )عمي�ض ( 

م�سطحبًا معه �سورة عن رخ�سة املهن  �سارية املفعول و�سورة عن ال�سجل التجاري و كتاب تفوي�ض من 

ال�سركة للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم االثنني املوافق 2022/10/24م وطيلة ايام 

اال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم الثالثاء املوافق 2022/10/25 وال تقبل 

بعد هذا املوعد .

ثمن ن�سخة العطاء ) 125 ( دينارًا غري م�سرتدة .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

موقع مديرية االمن العام ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

رئيس لجنة الشراء املركزية لالمن العام

اعالن
اعالن صادر عن وزارة الزراعة

تعلن وزارة الزراعة عن طرح العطاءات التالية :

فعلى ال�سركات املخت�سة يف هذا املجال واحلا�سلة على رخ�سة مهن �سارية املفعول تخولها بيع او توريد او �سناعة مثل هذه اللوازم 

وامل�سجلة بال�سجل التجاري مراجعة مديرية العطاءات وامل�سرتيات يف الوزارة للح�سول على وثيقة العطاء مقابل الثمن املبني ازاء 

كل منها .

وزير الزراعة
املهندس خالد الحنيفات

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

الخميس 2022/9/29االربعاء 2022/9/28) 25 ( دينارخزان ماء حديد117 / 2022
وحدة ضخ غاطسة ومواسير 118 / 2022

تعليق
الخميس 2022/9/29االربعاء 2022/9/28) 50 ( دينار

  2022 / 103
اعادة

LC.MS. قطع غيار جهاز
MS

الخميس 2022/9/29االربعاء 2022/9/28) 25 ( دينار

  2022 / 68
اعادة

مواد مختبرات ومنضومات 
فحص

الخميس 2022/9/29االربعاء 2022/9/28) 25 ( دينار

  2022 / 108
اعادة

لوازم شبكة ري / مركز 
الريشة الزراعي

الخميس 2022/9/29االربعاء 2022/9/28) 25 ( دينار
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االنباط-وكاالت

تلّوح »�إ�سر�ئيل« بهر�وة غليظة �أمام �أجهزة 

�إج��ر�ء�ت م�سددة  �ل�سلطة، وهي تهدد بفر�ض 

�أع��م��ال  يف  عنا�سرها  ���س��ل��وع  ث��ب��ت  �إذ�  بحقها 

مقاومة بال�سفة، يف ذ�ت �لوقت �لذي حتر�ض 

للقيام  �نهيارها  ومنع  �ل�سلطة  ق��وة  على  فيه 

بدورها �لوظيفي �ملنوط بها

و�أع����ل����ن ج��ي�����ض �لح����ت����ال �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي 

�لأمنية  �لأج��ه��زة  �سد  �إج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  نيته 

�لفل�سطينية، بعد مقتل �سابط �إ�سر�ئيلي على 

�أحد عنا�سر �ل�سلطة قرب حاجز »�جللمة  يد 

�سمال« �سرق جنني

يبو�ض  مركز  مدير  ب�سار�ت  �سليمان  يوؤكد 

�أن  �ل�سرت�تيجية  و�ل��در����س��ات  لا�ست�سار�ت 

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  على  ت�سغط  »�إ�سر�ئيل« 

�أمني  حتى تخ�سعها بالكامل وحتولها لوكيل 

علني يعمل ل�سالح �لحتال

لاإعام«:  �لفل�سطيني  ل�«�ملركز  وي�سيف 

�ل�سهيد  عملية  من��وذج  �إ�سر�ئيل  ت�ستغل  »ق��د 

مموليها  و�إق��ن��اع  �ل�سلطة  على  لل�سغط  عابد 

وو�سفها  لها  و�ل�سيا�سي  �مل��ايل  �ل��دع��م  بوقف 

جزًء� من تركيبة �ملقاومة بال�سفة«

�لع�سكرية  باحلمات  �ل�ستمر�ر  ويرتبط 

�سمال �ل�سفة بخيار �لو�سول لعملية ع�سكرية 

كبرية قبل �نتخابات �لكني�ست، مطلع نوفمرب 

بالعمل  لل�سلطة  و�ل�سماح  �لرت�جع  �أو  �ملقبل 

هناك وتعزيز مكانتها بالتن�سيق �مل�سرتك

وعلى قاعدة »�لأمن �أوًل« �مل�ستمرة دوماً يف 

�أحو�ل  �إىل در��سة  »�إ�سر�ئيل«  �لكيان، قد تلجاأ 

وتدر�ض  �لفل�سطينية  �لأم��ن  �أجهزة  �أف��ر�د  كل 

قرب كل و�حد من �ملقاومة وحتاول ف�سله من 

توقع  ح�سب  �عتقاله  �أو  ر�تبه  قطع  �أو  �لعمل 

�خلبري ب�سار�ت

�لو�سائل  ��ستخدمت ذ�ت  »�إ�سر�ئيل«  وكانت 

�مل��ق��اوم��ة �ملنتمني لأج��ه��زة  �أف����ر�د  يف حم��ارب��ة 

�ل�سهد�ء  وذوي  �ملحررين  و�لأ���س��رى  �ل�سلطة 

�مل��ا���س��ي��ة من  �ل�����س��ن��و�ت  ح��ني حرمتهم ط���و�ل 

رو�تبهم ولحقتهم بالقتل و�لعتقال

يقول �ملحلل �ل�سيا�سي د. حممود �لعجرمي 

بري�ض«  »�سميعون  قال  كما  »�أو�سلو«  �تفاق  �إّن 

كتب بالعربية وترجم للعربية وهو �سك �إذعان 

و�فقت فيه منظمة �لتحرير �لفل�سطينية على 

باإ�سر�ئيل  و�لع����رت�ف  �مل�سلح  �ل��ك��ف��اح  �سطب 

فوق %78 من �أر�ض فل�سطني

لاإعام«:  �لفل�سطيني  ل�«�ملركز  وي�سيف 

»م���ا ي��ج��ري ه��و ت��خ��اب��ر �أم��ن��ي ول��ي�����ض تن�سيق، 

ف��ال��ت��ن�����س��ي��ق ي��ل��زم��ه ط���رف���ان م�����س��ت��ف��ي��د�ن من 

�لتعاون و�لحتال �سي�ستمر يف تقوية �ل�سلطة 

�إ�سر�ئيلية- و�سائل  ولهم  �خلال�سة  مل�سلحته 

�أمريكية«

وك�����ان رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة �لح����ت����ال »ي��ائ��ري 

�أكد� قبل  لبيد« ووزير �جلي�ض »بني غانت�ض« 

وع�سكريًّا  ��ا  م��اديًّ �ل�سلطة  دع���م  ���س��رورة  �أي����ام 

حتى توؤدي مهام مناط بها تقا�سم وظيفي مع 

»�إ�سر�ئيل«

�لرئي�ض  ك��ام  �إىل  �لعجرمي  �ملحلل  ون��ّوه 

�لأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته »بلينكن« 

ا بعد �أن ثبت  ل�سرورة �إ�سناد �ل�سلطة �قت�ساديًّ

�لتخابر  �أف��ر�ده��ا على مهمة  م��ن  ع��دد  مت��رد 

فحذو� حذو �ل�سهيد عابد

ويرجح �خلبري يف �ل�سئون �لع�سكرية �للو�ء 

�لأم��ن��ي  �لتن�سيق  ����س��ت��م��ر�ر  ���س��رق��اوي  يو�سف 

�مل�����س��رتك ب���ني �أج���ه���زة �ل�����س��ل��ط��ة و�لح���ت���ال 

من  ي��ت��ورط  م��ن  و�ع��ت��ق��ال  ماحقة  و�قت�سار 

�أجهزة �ل�سلطة يف �أعمال مقاومة

ل��اإع��ام«:  �لفل�سطيني  ل���«�مل��رك��ز  وي��ت��اب��ع 

يف  زم��اءه  حتر�ض  قد  عابد  �ل�سهيد  »عملية 

�أجهزة �ل�سلطة، فا ميكن جتريد �لفل�سطيني 

من م�ساعره، ما يوؤرق �لحتال من م�ساركة 

بالنابل  �حل��اب��ل  �خ��ت��اط  ه��و  �ل�سلطة  �أف����ر�د 

من  �مل�سلح  م��ن  �ل��ع��ادي  �مل�سلح  تفرقة  وع���دم 

�أجهزة �ل�سلطة«

م�شتقبل م�شرتك

�لإ�سر�ئيلية  و�لع�سكرية  �لأمنية  �لقياد�ت 

ب���دًء�  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«  يف  �ل�سيا�سي  �ل��ه��رم  وح��ت��ى 

»غانت�ض«  و�ل��وزي��ر  »لب��ي��د«  �حلكومة  برئي�ض 

بالتحول �خلطري  �ل�سهيد عابد  ق��ر�أو� عملية 

�مل�سلحة  �أن  �سربو�  �ل�سطور  وب��ني  و�ل��ن��وع��ي 

دعم �ل�سلطة رغم لهجة �لوعيد بالعقوبة

�لحتال  �أنَّ  �لعربية  »ك��ان«  قناة  وك�سفت 

�لفل�سطينية يبلغها  �ل�سلطة  �إىل  �أر�سل ر�سالة 

�لأج���ه���زة  �أي ع��ن�����س��ر م���ن  �إذ� ع��ل��م ع���ن  ب���اأن���ه 

�سيقوم  باأعمال مقاومة،  �لقيام  ينوي  �لأمنية 

معلومات  �أي  دون  باعتقاله  �لح��ت��ال  جي�ض 

م�سبقة

ويرجح �خلبري بب�سار�ت �أن تف�سل �إجر�ء�ت 

�لحتال يف وقف تكر�ر منوذج �ل�سهيد عابد؛ 

لأن �ل���ع���دو�ن م��ت�����س��اع��د و�ل��ع��ق��ي��دة �لأم��ن��ي��ة 

�أفر�دها  �ل�سلطة لن تنجح يف جتريد  لأجهزة 

من �نتمائهم �لوطني

و�سارك �ملئات من �أفر�د �أجهزة �أمن �ل�سلطة 

�أع����م����ال م���ق���اوم���ة ���س��د �لح����ت����ال مطلع  يف 

�ن��ت��ف��ا���س��ة �لأق�����س��ى وخ���ال ح�����س��ار �لرئي�ض 

�لو�قي  �ل�سور  وعملية  عرفات  يا�سر  �ل��ر�ح��ل 

عام 2002م

�ل�����س��ل��ط��ة  �أنَّ  �ل���ع���ج���رم���ي  �مل���ح���ل���ل  وي������رى 

وقت  �أي  م��ن  �أ�سعف  تبدو  �لآن  �لفل�سطينية 

وتربير  على مت��ري��ر  ق���ادرة  غ��ري  فهي  م�سى، 

ترتتب  �ل��ت��ي  �لح��ت��ال  م��ع  �لتخابر  �سيا�سة 

عليها �عتقالت وعمليات ماحقة م�ستمرة

وجتتمع عو�مل زيادة �ل�ستيطان و�لتهويد 

�لت�سوية  �أف���ق  �ل��ق��د���ض و�ل�����س��ف��ة و�ن�����س��د�د  يف 

و����س���ع���ف م�������س���روع �ل�����س��ل��ط��ة ع����ام����ًة يف ظ��ل 

�مل�سهد  �نفجار  نحو  �ملت�سدد  �ليمني  حكومة 

�لفل�سطيني جتاه �نتفا�سة �سعبية

بعد  �مل�ستوطنني  حماية  �لح��ت��ال  وي��ع��زز 

ع�سكرية  ب��ف��رق  �لأم����و�ج«  »ك�سر  عملية  ف�سل 

كبرية �لعدد و�لعتاد كما يجري موؤخر�ً يف قرب 

يو�سف وم�سافر يطا حلمايتهم

�ملحلل  مر�قبة  ح�سب  �لح��ت��ال  ويخ�سى 

�لعجرمي من �ندلع �نتفا�سة �سعبية خمتلفة 

هذه �مل��رة، �لأم��ر �لذي ي�سبب له ماأزقاً نوعيًّا 

و�ساملة  �سعبية  وم��ق��اوم��ة  حت���دي  روح  �أم����ام 

بال�سفة

ح رئي�ض هيئة �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية  ورجَّ

�لأو���س��اع  �أنَّ  هاليفا«،  »�أه����ارون  �لإ�سر�ئيلية 

بال�سفة تتجه للت�سعيد مع زيادة �ل�سر�ع على 

ور�ثة رئي�ض �ل�سلطة حممود عبا�ض

�سعبية  ثالثة  �نتفا�سة  »حدوث  �أّن  و�أ�ساف 

تتز�من مع  �سيناريو حمتمل، و�سوف  وعنيفة 

�لرئا�سة، ونحن بحاجة  معركة �خلافة على 

�إىل �لتنبيه و�ل�ستعد�د »

ك��ل م��ا ترغب ب��ه »�إ���س��ر�ئ��ي��ل« ه��و �لو�سول 

حلالة  كاملة  و�سلطته  �لفل�سطيني  بال�سعب 

�لإذع������ان و�ل���ت���ي ت��ع��ان��ده��ا �لآن ح�����س��ب روؤي���ة 

يف  �ملت�ساعدة  �لتحدي  روح  �سرقاوي  �خلبري 

�نتفا�سة �ل�سفة �لو�سيكة

بعدم  �لإ�سر�ئيلي  �لأم��ن  �أجهزة  قادة  ويقّر 

�ل�سلطة  �أج��ه��زة  لعمل  حقيقي  ب��دي��ل  وج���ود 

م�ساعدة  هما:«  خيارين  �أم��ام  و�أنهم  بال�سفة، 

�لأج����ه����زة �لأم���ن���ي���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل���س��ت��ع��ادة 

�لوقوف  �أو  �ل�سفة،  �سمال  �لأمنية  �مل�سوؤولية 

على �حلياد وم�ساهدة �ل�سلطة تنهار«

االنباط-وكاالت

جمل�ض  رئي�سة  �لأح��د،  �أذرب��ي��ج��ان،  �نتقدت 

�تهمت  �لتي  بيلو�سي  نان�سي  �لأمريكي  �لنو�ب 

�أرمينيا،  مع  ح��دودي  ن��ز�ع  فتيل  باإ�سعال  باكو 

وق���ال���ت: �إن �ل��ت�����س��ري��ح��ات »�مل��ج��ح��ف��ة �ل��ت��ي ل 

�أ����س���ا����ض ل��ه��ا« خ���ط���رة، ومت��ث��ل ���س��ف��ع��ة خ��ط��رة 

�ل�سام جلهود 

ود�ن���������ت ب���ي���ل���و����س���ي ب���������س����دة م�����ا و���س��ف��ت��ه��ا 

�لتي  �مل�����س��روع��ة«  »غ��ري  �حل��دودي��ة  بالهجمات 

���س��ن��ت��ه��ا �أذرب���ي���ج���ان ع��ل��ى �أرم��ي��ن��ي��ا، و����س��ت��غ��ل��ت 

للتعهد  لرو�سيا  �لع�سكري  للحليف  زي��ارت��ه��ا 

�أرمينيا �أمريكي ل�سيادة  بدعم 

بيان:  �لأذري����ة يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 

�أ�سا�ض لها �لتي  �إن �لتهامات �ملجحفة �لتي ل 

مقبولة..  غ��ري  لأذرب��ي��ج��ان  بيلو�سي  وجهتها 

م����وؤي����دة  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ب���ي���ل���و����س���ي  �أن  وم�����ع�����روف 

لاأرمينيني

خطرة  »�سفعة  �لت�سريحات  �أن  و�أ���س��اف��ت 

جل����ه����ود ت���ط���ب���ي���ع �ل����ع����اق����ات ب�����ني �أرم���ي���ن���ي���ا 

�أرمينية« و�أذربيجان«، وو�سفتها باأنها »دعاية 

�لقتال كان  �أن  �أذرب��ي��ج��ان، جم���دد�ً،  و�أك���دت 

من  �لنطاق«  و��سع  ع�سكري  »��ستفز�ز  نتيجة 

جانب �أرمينيا، وهي رو�ية تنفيها يريفان

�إط���اق  �أن »وق���ف  �إىل  �أذرب��ي��ج��ان  و�أ����س���ارت 

�لنار �سامد حالياً، ومت منع تفاقم �لو�سع«

بيلو�سي  ت�سريحات  �أن  �أذربيجان  و�عتربت 

قبل  �لأم��ري��ك��ي��ني  �لأرم���ن  ل�ستمالة  حم��اول��ة 

�نتخابات �لتجديد �لن�سفي بالوليات �ملتحدة

نقل  �مل���ق���ب���ول  غ���ري  »م����ن  �أن�����ه  �إىل  ول��ف��ت��ت 

�مل���وؤ�م���ر�ت �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى �لأج��ن��دة 

عرب  �لقوقاز  جنوب  منطقة  �إىل  �لأمريكية.. 

�أرمينيا«

ونبهت �إىل �أن ت�سريحات بيلو�سي حمفوفة 

باملخاطر

ه���ذه  »م����ث����ل  �خل����ارج����ي����ة:  وز�رة  وق����ال����ت 

�خل���ط���و�ت �لأح���ادي���ة و�ل��ت�����س��ري��ح��ات �ل��ت��ي ل 

�ملنطقة،  يف  �له�ض  �ل�سام  تعزز  ل  لها  �أ�سا�ض 

ت�����س��اع��د  �إىل  ت��������وؤدي  �ل���ع���ك�������ض،  ع���ل���ى  و�إمن��������ا 

�لتوتر�ت«

 بهراوة غليظة.. »إسرائيل« تهدد السلطة وتخشى انهيارها

أذربيجان ترد على بيلوسي: تصريحاتها »مجحفة وخطرة«

االنباط-وكاالت

دقت تل �أبيب ناقو�ض �خلطر بعد ت�ساعد 

�أمنية  �أجهزة  من  عنا�سر  �نخر�ط  عمليات 

ت��اب��ع��ة ل��ل�����س��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ات 

م�����س��ل��ح��ة ���س��د �لح����ت����ال �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي يف 

�لغربية. �ل�سفة 

ت�ساُعد  �إ�سر�ئيل متوج�سة من  و�أ�سبحت 

�لغربية  �ل�سفة  �مل�سلحة يف  �ملقاومة  عمليات 

يف �لآونة �لأخرية، �لأمر �لذي عرَبّ عنه قادة 

�إ�سر�ئيليون �أكرث من مرة يف ت�سريحاتهم.

وك���ان���ت �آخ����ر ه���ذه �ل��ع��م��ل��ي��ات ت��ل��ك �ل��ت��ي 

ن��ف��ذه��ا �ل�����س��ه��ي��د�ن �أح���م���د وع��ب��د �ل��رح��م��ن 

�إ�سر�ئيلي  �سابط  مقتل  عن  و�أ�سفرت  عابد، 

مدينة  ق��رب  �لع�سكرية  �جللمة  حاجز  على 

جنني �سمايل �ل�سفة �لغربية.

قوات اإ�شرائيلية بالقرب من رام اهلل 

يف ال�شفة الغربية - رويرتز

����س���لَّ���ط �لإع��������ام �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي �ل�����س��وء 

ع��ل��ى �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ي ن��ف��ذه��ا �ل�����س��ه��ي��د �أح��م��د 

�ل���س��ت��خ��ب��ار�ت  و�ل���ذي ينتمي جل��ه��از  ع��اب��د، 

ومل  �لفل�سطينية،  لل�سلطة  �لتابع  �لع�سكرية 

�ل�ستقال  جامعة  من  تخرجه  على  مي�ِض 

�إل �سهور قليلة. �لع�سكرية 

�لعملية  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون  حم��ل��ل��ون  وو���س��ف 

ب��ج��زء م��ن �ل�����س��ي��ن��اري��و �مل��رع��ب �ل���ذي كانت 

 12« قناة  حملل  �عترب  �إذ  �إ�سر�ئيل  تخ�ساه 

حمو  �أوهاد  �لفل�سطينية،  لل�سوؤون  �لعربية« 

ب�«جتاوز  �لأمنية  �لأجهزة  عنا�سر  م�ساركة 

للخطوط �حلمر�ء«.

وي����ع����زو خ�������رب�ء ه�����ذه �ل���ع���م���ل���ي���ات �ل��ت��ي 

ي���ق���دم ع��ل��ي��ه��ا ع��ن��ا���س��ر م���ن �أج����ه����زة �أم��ن��ي��ة 

ت�سهدها  �سعف  ح��ال��ة  �إىل  لل�سلطة،  ت��اب��ع��ة 

�لأخرية، وفجوة �آخذة يف �لت�ساع مع �ل�سارع 

�لفل�سطيني.

�لإ�سر�ئيلي،  لل�ساأن  �ملتابع  �ملحلل  وق��ال 

�ل�����س��ارع  �ل��ت��وج��ه يف  �إن  م��ن�����س��ور،  ع�����س��م��ت 

بد�أ  �لعمليات  من  مزيد  لتنفيذ  �لفل�سطيني 

يجرف معه حتى عنا�سر �لأجهزة �لأمنية.

و�أ����س���اف �مل��ت��ح��دث يف ت�����س��ري��ح ل���«ع��رب��ي 

�ل�سلطة  �سعف  على  ُيوؤ�سر  �لأمر  �أن  بو�ست« 

م�سيفاً  عنا�سرها،  على  �سيطرتها  و�سعف 

كموؤ�سر  �لأم���ر  ه��ذ�  �إىل  تنظر  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �أن 

�لأخ��ط��ر  �مل��وؤ���س��ر  وه��و  �ل�سلطة،  تفكك  على 

�إليها. بالن�سبة 

�إ�سر�ئيلية  قناعة  هناك  �إن  من�سور  وقال 

ر��سخة باأن هذه �لعمليات جاءت دون �أو�مر، 

م�ساألة  م��ن  تتغري  مل  �ل�سلطة  �سيا�سة  و�أن 

�لتن�سيق �لأمني، وعدم تبني �لكفاح �مل�سلح.

لكن �ملقلق بالن�سبة لإ�سر�ئيل �أن �ل�سلطة 

غ��ري ق����ادرة ع��ل��ى �ل��ق��ي��ام ب���دوره���ا يف ف��ر���ض 

روؤي��ت��ه��ا ح��ت��ى ع��ل��ى �أع�����س��اء �أج��ه��زت��ه��ا رغ��م 

تغيري  حماولة  يف  �لكبري  �لغربي  �ل�ستثمار 

عقيدة �لأجهزة �لأمنية.

�ل�����س��ل��ط��ة  �أن  ت����رى  �أ���س��ب��ح��ت  �إ����س���ر�ئ���ي���ل 

�لفل�سطينية غري قادرة على �سبط �لأو�ساع 

�لأمنية يف �ل�سفة | خا�ض

منفذي  و�رتباط  �جلديدة  �حلالة  دفعت 

�لفل�سطينية،  �لأمنية  ب��الأج��ه��زة  �لعمليات 

بوجود  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  ل��دى  �لع��ت��ق��اد  تعزيز  �إىل 

مزيد من �لعنا�سر �لذين يعملون يف �أجهزة 

ل�سفوف  ين�سمون  �لليل  ويف  نهار�ً،  �ل�سلطة 

�مل�سلحة.  �ملقاومة 

ف��اإن  فل�سطينيني  خل���رب�ء  بالن�سبة  لكن 

ينحدر  �إذ  م�����س��ت��غ��رب،  وغ���ري  طبيعي  �لأم����ر 

�لقرى  �ستى  م��ن  �لفل�سطيني  �لأم��ن  �أف���ر�د 

و�ملدن يف �ل�سفة، و�لتي تتعر�ض لقتحامات 

قبل  من  يومية  �سبه  و�ع��ت��د�ء�ت  و�نتهاكات 

جي�ض �لحتال.

�مل�ستمر على   كذلك دفعت حالة �لنتقاد 

�أجهزة  �أف��ر�د  تدخل  لعدم  �لتو��سل  �سبكات 

�ل�سلطة يف �لدفاع عن �أبناء �سعبهم �إىل خلق 

���س��يء يف  لفعل  ب��احل��اج��ة  �ل�سعور  م��ن  ح��ال��ة 

�أو�ساط هوؤلء �لع�سكر. 

�مل��ح��ل��ل �ل�����س��ي��ا���س��ي، خ��ل��ي��ل ���س��اه��ني ق��ال 

على  ي��ت��ق��دم  ب���ات  �لفل�سطيني  »�ل�����س��ع��ب  �إن 

وك��ذل��ك يف  �لح��ت��ال،  م��و�ج��ه��ة  �سلطته يف 

�أن  م�سيفاً  �ل�����س��ر�ع«،  طبيعة  ح��ول  �ل��وع��ي 

يف�سر  �أمنية  �أج��ه��زة  من  عنا�سر  »�ن��خ��ر�ط 

ل�سعبهم  ينتمون  �لذين  ه��وؤلء  بني  �لفجوة 

وبني �لقيادة �ل�سيا�سية �لتي تر�وح مكانها«. 

 وم�����ن ج���ان���ب �آخ������ر �أو�����س����ح ����س���اه���ني يف 

�ل��ع��ن��ا���س��ر  �أن  ب���و����س���ت«  ل����«ع���رب���ي  ت�����س��ري��ح 

ب���الأ����س���ا����ض ت�سم  ه���ي  �ل�����س��ف��ة  �لأم���ن���ي���ة يف 

�أع�����س��اء يف �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة، وي��ن��ح��درون 

م���ن ق����رى وخم���ي���م���ات ت��ت��ع��ر���ض ل��وح�����س��ي��ة 

�لحتال. 

ل��ي�����س��ت  �ل���ع���م���ل���ي���ات  ه������ذه  �أن  ب������د�  ك���م���ا 

�إمن����ا من  ق��ائ��م��ة ع��ل��ى رد�ت ف��ع��ل ف��ح�����س��ب، 

�سد  �مل�سلح  �لعمل  ب��ج��دوى  ر��سخة  قناعة 

قناعة  ع��دم  �إىل  ي�سري  م��ا  وه��و  �لح��ت��ال، 

�ل�سلطة  م�����س��روع  ب��ج��دوى  �لفل�سطينيني 

�ل�سلمية. �ملقاومة  �لقائم على  �لفل�سطينية 

�أوردت  �لأخ�����رية،  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �أع���ق���اب  ويف 

�لإذ�ع������ة �ل��ع��ربي��ة �ل��ر���س��م��ي��ة، �أن ت���ل �أب��ي��ب 

حذرت �أجهزة �أمن �ل�سلطة من �سقوط مدن 

�أخرى يف �ل�سفة �لغربية باأيدي �ملقاومني.

�أن��ه ج��اء يف ر�سالة  �إىل  و�أ���س��ارت �لإذ�ع���ة 

�لفل�سطينية:  لل�سلطة  �إ�سر�ئيل  بها  بعثت 

قريبون  لأنكم  نابل�ض  يف  �لعمل  »��ستاأنفو� 

من فقد�ن �ل�سيطرة على �ملدينة متاماً كما 

حدث يف جنني«.

�إن  �ساهني  خليل  �ل�سيا�سي  �ملحلل  وق��ال 

�ل�سلطة  على  �ملتو��سل  �لإ�سر�ئيلي  �ل�سغط 

يدفع  �أن  ���س��اأن��ه  م��ن  �مل��ق��اوم��ني  ���س��د  للعمل 

�إذ�  �ل�سلطة  تتفكك  �أن  �إما  خيارين،  باجتاه 

وبالتايل  لإ�سر�ئيل  �ل�ستجابة  �خ��ت��ارت  ما 

�لأجهزة  �أبناء  من  متز�يدة  �أع��د�د  �نخر�ط 

رف�ساً  �لح��ت��ال  ���س��د  عمليات  يف  �لأم��ن��ي��ة 

لل�سغوط،  �ل�سلطة  رف�ض  �أو  �لتوجه،  لهذ� 

وب��ال��ت��ايل ق��د حت���دث م��و�ج��ه��ة و����س��ع��ة بني 

�لأمنية و�لحتال.  �ملوؤ�س�سة 

م�سوؤولني  حتذير�ت  �ساهني  ف�سر  وبهذ� 

و��سعة  عملية  �سن  من  �سابقني  �إ�سر�ئيليني 

يف �سمال �ل�سفة، لأن ذلك قد يوؤدي لتدهور 

�لبقاء  تتطلب  كهذه  عملية  ك��ون  �لأو���س��اع، 

ل����ف����رت�ت ط���وي���ل���ة يف ه�����ذه �مل���ن���ط���ق���ة، وم���ن 

�لفل�سطيني  �لأم���ن  �أف����ر�د  �سبط  �ل�سعب 

لا�ستهد�ف.  �ملعر�سني 

ل��ل�����س��اأن  �مل��ت��اب��ع  ي���رى  �ل�����س��ي��اق،  ذ�ت  ويف 

�لنتقاد�ت  �أن  من�سور،  ع�سمت  �لإ�سر�ئيلي 

�لع�سكرية  �مل��وؤ���س�����س��ة  م��ن  لل�سلطة  �لعلنية 

�ل�سلطة  على  �سغطاً  تت�سمن  �لإ�سر�ئيلية 

للدخول مبو�جهة مع �سعبها.

�أن مي��ار���ض �سغط  �ملتوقع  م��ن  �إن��ه  وق��ال 

للقيام  �ل�سلطة  على  و�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �أم��ري��ك��ي 

ب���ه���ذ� �ل������دور، م�����س��ت��ب��ع��د�ً ق��ب��ول��ه م���ن قبل 

�لأخرية لعدم وجود حو�فز �سيا�سية.

 ُينفذها عناصر أمن تابعون للسلطة.. تصاعد العمليات االستشهادية بالضفة الغربية 
ُيربك حسابات إسرائيل

االثنني    19  /  9  / 2022

االنباط-وكاالت

ل�����س��وؤون  �ل��رئ��ا���س��ة  دي����و�ن  م�ست�سار  ق���ال 

ج��م��ي��ع  »�إن  �ل���روي�������س���ي  �أح����م����د  �ل���ق���د����ض 

ثقافة  لفر�ض  �لحتال  �سلطات  حم��اولت 

�لحتال على �ملقد�سيني �ستف�سل �أمام �ر�دة 

وتاريخهم،  �لوطنية،  بهويتهم  �ملتم�سكني 

وح�سارتهم �ملمتدة على هذه �لأر�ض«

و�أ������س�����اف �ل���روي�������س���ي، يف ب���ي���ان ���س��در 

عنه �م�����ض �لأح����د، »ن��خ��و���ض م��ع �لح��ت��ال 

�ل��رو�ي��ات، ودول���ة �لح��ت��ال و�همة  معركة 

وم�ساريعها  بر�جمها  فر�ض  مبقدورها  �أن 

�لتي ت�ستهدف �حلجر و�لن�سان و�ملقد�سات 

و�لأر�ض«

و�أو�����س����ح �أن ���س��ع��ب��ن��ا ق�����ادر ع��ل��ى ح��م��اي��ة 

�حلجر و�لأر�ض و�ملقد�سات، و�سينت�سر على 

حماولت �لحتال تزوير �لتاريخ، وفر�ض 

�ملنهاج �ملحرف على �لطلبة بدل من �ملنهاج 

�لفل�سطيني

وقال �لروي�سي: �ن �لقيادة �لفل�سطينية 

تقود حركا دوليا ن�سطا، وحتديد� مع و�سول 

�ل��رئ��ي�����ض حم���م���ود ع��ب��ا���ض �ىل ن��ي��وي��ورك، 

و�لقاء  �لعامة  �جتماعات �جلمعية  حل�سور 

كلمة ولقاء�ت مع قادة �لعامل، �سرتكز على 

ح��ق��وق��ن��ا �ل��ث��اب��ت��ة يف م��دي��ن��ة �ل��ق��د���ض، و�أن 

و�ل���س��ت��ي��ط��ان  و�ل��ت��ه��ج��ري  �ل��ت��زوي��ر  �سيا�سة 

�إل  ت��ك��ون  ل��ن  �ل��ت��ي  �ملدينة  حقيقة  تغري  ل 

عا�سمة لدولة فل�سطني

االنباط-وكاالت

ق��ال ن���ادي �لأ���س��ري، �إن ث��اث��ني معتقا 

�إد�ريا ي�ستعدون خلو�ض �إ�سر�ب مفتوح عن 

�لطعام، رف�سا جلرمية �لعتقال �لإد�ري

وج��ه��و�  ق��د  �لإد�ري������ون،  �ملعتقلون  وك���ان 

�أن مو�جهة �لعتقال �لإد�ري  �أكدو�  ر�سالة، 

���س��ج��ون  �إد�رة  مم���ار����س���ات  و�أن  م�����س��ت��م��رة، 

�لأمنّي  �لهو�ض  يعد يحكمها  �لحتال »مل 

�أج��ه��زة �لح��ت��ال، بل  ل��دى  كمحرك فعلّي 

باتت �نتقاًما من ما�سيهم«

ياأتي  �خلطوة  لهذه  �ل�ستعد�د  �أّن  يذكر 

من  ت�سعيده  يف  �لحتال  ��ستمر�ر  ظل  يف 

د�ئ��رة  و�ت�����س��اع  �لإد�رّي،  �لع��ت��ق��ال  عمليات 

�ملعتقلني  �ل���س��ت��ه��د�ف، ح��ي��ث جت����اوز ع���دد 

 760 �لح����ت����ال  ����س���ج���ون  �لإد�ري����������ني يف 

وكبار  ون�ساء،  �أطفال  بينهم  �إد�ري���ا  معتقا 

من   80% �أّن  علما  وم��ر���س��ى،  �ل�����ّس��ن،  يف 

�مل��ع��ت��ق��ل��ني �لإد�ري�������ني ه���م �أ����س���رى ���س��اب��ق��ون 

وجل  �لح��ت��ال،  �سجون  يف  �سنو�ت  �أم�سو� 

كانت  لها  تعر�سو�  �لتي  �لعتقال  عمليات 

�عتقالت �إد�رّية

االنباط-وكاالت

دع�����ت م��وؤ���س�����س��ة �ل���ق���د����ض �ل���دول���ي���ة يف 

و�سد  �ل��ع��ام  للنفري  �مل��ق��د���س��ي��ني  فل�سطني 

�ل����رح����ال ل��ل��م�����س��ج��د �لأق�������س���ى ل��ل��ت�����س��دي 

رئي�ض  و�أك���د  ل��ه.  �مل�ستوطنني  لقتحامات 

�مل��وؤ���س�����س��ة �ل��دك��ت��ور �أح���م���د �أب����و ح��ل��ب��ي��ة �إن 

�ل�سنة  )ر�أ����ض  �ل��ي��ه��ودي��ة«  »�لأع��ي��اد  مو��سم 

�لعر�ض«(  »عيد  �لغفر�ن«،  »عيد  �لعربية«، 

�أ���س��ب��ح��ت �ح���ت���ف���الت ع���دو�ن���ي���ة ي���ق���وم بها 

�مل�سجد  ب��ا���س��ت��ب��اح��ة  �ل��ي��ه��ود  �مل�����س��ت��وط��ن��ون 

يف  ��ستفز�زية  م�سري�ت  وبتنفيذ  �لأق�سى 

�ملو�طنني  على  وي��ع��ت��دون  �لقدمية  �لبلدة 

و�أرز�قهم  وحماتهم  و�لتجار  وممتلكاتهم 

وك����ل م���ن ي�����س��ادف��ه��م م���ن �مل������ارة م���ن غري 

�ليهود بال�سرب و�ل�ستائم

و�أكد �أبو حلبية يف بيان له\ �أن �لأخطر 

�مل�سجد �لأق�سى يف هذ�  هو ما يتعر�ض له 

�لتوقيت وما هو خمطط لتنفيذه فيه من 

قبل �سلطات �لحتال و�جلماعات �لدينية 

�ل����ع����ام، ح��ي��ث تنفيذ  ه����ذ�  �ل���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

�ل��ط��ق��و���ض �ل��دي��ن��ي��ة م���ن ت��رت��ي��ل �ل��ع��ب��ار�ت 

�لتلمودية وما ي�سمونه ب�«�ل�سجود �مللحمي« 

و�لنفخ يف �لبوق وتقدمي »قربان �لغفر�ن« 

و«قر�بني �لعر�ض« �لنباتية

وقال: �لتناف�ض �لنتخابي بني �لأحز�ب 

�سي�سكل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لإ�سر�ئيلي  �لكيان  يف 

ح���اف���ز ل��ل�����س��ي��ا���س��ي��ني يف دول������ة �لح���ت���ال 

للمز�يد�ت فيما بينهم لك�سب ود �جلماعات 

»�لإ�سر�ئيلي«  و�جلمهور  �لدينية  �ليهودية 

�ل����ذي ي�����زد�د ت��ط��رف��اً ي���وم���اً ب��ع��د ي���وم �سد 

»�لأق�������س���ى« ل�����س��ال��ح ت��غ��ري �ل��و���س��ع �ل��ق��ائ��م 

وت��ق��ا���س��م �مل�����س��ج��د ب���ني �مل�����س��ل��م��ني و�ل��ي��ه��ود 

�أن  �إقامة �لهيكل �ملزعوم. و�أ�ساف  ومن ثم 

�إح��ب��اط تعاين منه  كل ه��ذ� يحدث يف ظل 

و��ست�سام  و�لإ�سامية  �لعربية  �جلماهري 

ر�سمي من حكوماتها ملا يحدث يف فل�سطني 

و�ل��ق��د���ض و���س��ع��ور بالعجز ع��ن �ل��ق��ي��ام ب��اأي 

دوٍر م�����س��ان��د ل��ل��دف��اع ع��ن �ل��ق��د���ض و�أه��ل��ه��ا 

ومقد�ساتها

 الرويضي: إرادة المقدسيين 
ستفشل محاوالت االحتالل تزوير 

الحقائق التاريخية

 ثالثون معتقال إداريا يستعدون 
لخوض إضراب مفتوح عن الطعام

 تصدًيا لالحتالل ومستوطنيه... 
دعوات واسعة للنفير وشّد 

الرحال لألقصى
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االنباط-وكاالت

القد�س  مدينة  يف  االأو�ضاع  لت�ضاعد  منًعا 

املييحييتييليية، ولييتييوفيير االأجيييييييواء لييلييميي�ييضييتييوطيينيين 

املبارك  االأق�ضى  امل�ضجد  وا�ضتباحه  القتحام 

اأيييية  خييييال االأعييييييييياد اليييييهييودييية املييقييبييليية دون 

قيييييود، تييعييتييزم �ييضييرطيية االحييتييال االإ�ييضييرائيييييلييي 

اتيييخييياذ خيييطيييوات واإجييييييييراءات ا�ييضييتييبيياقييييية �ضد 

املدينة الفل�ضطينين يف 

اليهودية  االأعييييييياد  فيييرة  ت�ضبق  مييا  وعييييادًة 

والفتية  ال�ضبان  بحق  وا�ضعة  اعتقاالت  حملة 

املييقييد�ييضييييين، بيياالإ�ييضييافيية اإىل اإ�يييضيييدار قيييرارات 

باالإبعاد عن االأق�ضى والقد�س، تطال ع�ضرات 

امليي�ييضييليين واملييرابييطيين واليينيي�ييضييطيياء، واالأ�يييضيييرى 

املحررين

وميييييع اقييييييييراب ميييو�يييضيييم االأعييييييييييييياد، تيييييزداد 

بييحييق االأقيي�ييضييى ورواده  ممييار�ييضييات االحيييتيييال 

“الهيكل”  منظمات  وت�ضتغل  �ييضييراوة،  اأكيير 

زيادة  على  التحري�س  يف  الفرة  تلك  املزعوم 

فيه،  جديد  واقييع  �س  وفيير  املقتحمن،  اأعييداد 

الييتييلييمييودييية  الييي�يييضيييليييوات  “فر�س  خييييال  مييين 

والييينيييفيييخ بييياليييبيييوق، واقيييتيييحيييام امليي�ييضييجييد بييثييييياب 

القربان  لطقو�س  وحماكاة  بي�ضاء،  كهنوتية 

النباتية«

واأعيييلييينيييت �يييضيييرطييية االحييييتييييال عيييين اتيييخييياذ 

خطوات وتدابر ملنع انفجار االأو�ضاع واندالع 

االأعييييياد  ع�ضية  الييقييد�ييس،  مدينة  يف  مييواجييهييات 

 17 وحتى  اجلييياري  �ضبتمرب   26 يف  تييبييداأ  التي 

املقبل اأكتوبر 

وقييالييت اليي�ييضييرطيية اإن ميين بيين االإجيييييراءات 

الييتييي تييتييخييذهييا يف املييدييينيية املييقييد�ييضيية، الييقيييييام 

باعتقاالت احرازية، واإ�ضدار اأوامر اإبعاد عن 

امل�ضجد االأق�ضى ومدينة القد�س

وميييوؤخيييًرا، ا�ييضييتييمييع وزيييير االأميييين الييداخييلييي 

ليييييف خيييال جل�ضة  بيييار  االإ�ييضييرائيييييلييي عييوميير 

االأجهزة  من  كبار  م�ضوؤولن  بح�ضور  عقدها 

اأن  مغبة  من  حتذير  اإىل  وال�ضرطة،  االأمنية 

ينت�ضر الت�ضعيد يف ال�ضفة الغربية اإىل داخل 

القد�س واالأرا�ضي املحتلة عام 1948

ا�ضتباقية خطة 

املقد�ضين  االأ�يييضيييرى  اأهييييايل  جليينيية  رئييييي�ييس 

“�ضفا” اإن  لييوكيياليية  يييقييول  اأبيييو ع�ضب  اأجميييد 

خطة  و�ضعت  اأنييهييا  اأعييليينييت  االحييتييال  �ضرطة 

ا�ضتباقية  واإبييعييادات  اعييتييقيياالت  حملة  لتنفيذ 

وهذا  االأق�ضى،  وامل�ضجد  القد�س  مدينة  عن 

�ضيء غر م�ضتبعد

وحييياقيييد  غيييا�يييضيييب  كيييييييان  “هذا  وييي�ييضيييييف 

وجمرم ال ياأبه مب�ضاعر النا�س وال معتقداتهم 

الدينية وال حقوقهم، وبالتايل يريد اأن ُيثبت 

نف�ضه يف املدينة املقد�ضة، واأن ُيحقق م�ضروعه 

الو�ضائل« بكل 

عن  يييوًمييا  االحييتييال  �ضلطات  تتوقف  ومل 

مدينة  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبيينيياء  اعتقال 

الييقييد�ييس، وخييا�ييضيية امليي�ييضييجييد االأقيي�ييضييى، بهدف 

الفل�ضطينين امل�ضلن  تفريغه من 

زادت خييال  قيييوات االحييتييال  اأن  ويييو�ييضييح 

اليي�ييضيينييوات اليي�ييضييابييقيية ميين وتييييرة االعييتييقيياالت، 

بذلك  م�ضتهدفة  كبرة،  الأعييداد  و�ضلت  حتى 

كييان لهم  الييذييين  املييحييررييين  االأ�ييضييرى  �ضريحة 

امليي�ييضييجييد االأقيي�ييضييى  اليييدفييياع عييين  بييييارز يف  دور 

وامل�ضلن وخدمته 

هدف  لديها  االحتال  �ضلطات  اأن  ويوؤكد 

دييينييي مييدعييوم ميين امليي�ييضييتييويييات اليي�ييضيييييا�ييضييييية يف 

اأجيييييل حيي�ييضييم ق�ضية  حييكييوميية االحيييتيييال مييين 

القد�س واالأق�ضى، وتفريغه من امل�ضلن، بغية 

�ضلواتهم  الأداء  للم�ضتوطنن  املييجييال  اإتيياحيية 

و�ضواًل  املقتحمن،  اأعييداد  وزيييادة  التلمودية، 

ملرحلة هدم االأق�ضى وبناء “الهيكل” املزعوم

اأبييييو عيي�ييضييب اأن حتييمييل اليي�ييضيياعييات  ويييتييوقييع 

القادمة يف طياتها الكثر، وحتديًدا يف ق�ضية 

متهيًدا  االأق�ضى،  عن  واالإبييعييادات  االعتقاالت 

امل�ضتوطنن  اقتحامات  اأمييام  االأجييواء  لتهيئة 

للم�ضجد املبارك خال االأعياد املقبلة

ال�ضيادة فر�س 

يف  تييي�يييضيييور  ليييدييييه  “االحتال  اأن  وبييييين 

مو�ضوع فر�س �ضيادته على القد�س، وال يريد 

اأي  يحارب  لذلك  فيه،  م�ضا�س  اأي  يح�ضل  اأن 

جتمع اأو حدث اأو اأي رمز فل�ضطيني من �ضاأنه 

ب�ضيادته« امل�ضا�س 

كيييورونيييا  اأزميييييية  خييييال  “�ضاهدنا  وييييتيييابيييع 

واليييييفيييييرة امليييا�يييضييييييية كيييييييف حيييياربييييت �ييضييلييطييات 

االحييتييال ميين ُييينييظييفييون اليي�ييضييوارع وييينييفييذون 

اأعييييمييييال وميييييبيييييادرات اإنييي�يييضيييانييييييية، ليييذليييك يييريييد 

تكري�س �ضيادته، واأن ُيثبت للعامل باأن امل�ضجد 

االأق�ضى مكان مقد�س له وحده«

مقد�س  مكان  االأق�ضى  امل�ضجد  اأن  ويييوؤكييد 

للم�ضلمن وحدهم، وال يوجد اأي �ضريك فيه، 

اقتحامها  خييال  ميين  االحييتييال  �ضلطات  واأن 

لييياأقييي�يييضيييى بييييياأعيييييداد كيييبيييرة حتيييييياول اإعيييطييياء 

امل�ضجد امل�ضيطرة على  باأنها  انطباًعا 

مييغييايييرة متيياًمييا  اليي�ييضييورة  “لكن  وييي�ييضيييييف 

الييتييعييدي عييلييى االأقيي�ييضييى، يف ظل  لييذلييك، الأن 

وجييييييود اأُنيييييا�يييييس ُيييييدافييييعييييون عييينيييه بيييكيييل بيي�ييضيياليية 

وربييياطييية جييياأ�يييس، وحتيييدييييًدا �ييضييريييحيية اليينيي�ييضيياء 

باأن  للعامل  ر�ضالة  ير�ضلون  فهم  ال�ضن  وكبار 

كييل هيييذه الييتيي�ييضييديييدات االأميينييييية واالإجييييييراءات 

و�ضتبوء  باءت  واالإبعادات  واالعتقاالت  الظاملة 

بالف�ضل«

يفر�س  ما  دائًما  االحتال  اأن  اإىل  ويلفت 

اأعياده،  قبيل  املقد�ضين،  على  ظاملة  اإجراءات 

ميييين خيييييال االعييييتييييقيييياالت وتيييفيييعيييييييل �ييضيييييا�ييضيية 

والباغة  للمركبات  املخالفات  وحترير  الهدم 

وهيينيياك،  هنا  �ضربة  يييوجييه  “فهو  املتجولن، 

وُيييرو�ييس  الفل�ضطيني  ُي�ضتت  اأن  يييريييد  الأنيييه 

االأميير  وب�ضيا�ضة  باالحتال  يقبل  كييي  عقله، 

الواقع«

وييي�ييضييدد اليينييا�ييضييط املييقييد�ييضييي عييلييى اأنيييه رغييم 

جرائمه  االحييتييال  وتنفيذ  والييقييتييل  البط�س 

يييزال  مييا  اأنيييه  اإال  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  بييحييق 

اأر�ضه ومقد�ضاته متم�ضًكا بحقه يف 

االأو�ضاع انفجار 

واأمييييا املييخييتيي�ييس يف �يييضيييوؤون الييقييد�ييس نييا�ييضيير 

“�ضفا” اإن االحتال  الهدمي فيقول لوكالة 

والعائق  االأ�ضا�س  العرة  حجر  اأن  متاًما  يعي 

هم  التهويدية  خمططاته  تنفيذ  يف  االأكيييرب 

اأهييييل الييقييد�ييس وكييييل مييين ييي�ييضييتييطيييييع الييو�ييضييول 

وال�ضفة  املييحييتييل  الييداخييل  اأهيييل  ميين  للمدينة 

اليييغيييربييييييية، ليييذليييك ييي�ييضييتييهييدفييهييم بيياالعييتييقييال 

واالإبعاد

ييي�ييضييتييهييدف هيييوؤالء  اأن االحيييتيييال  ويييو�ييضييح 

التهديد  فييرة  يف  فقط  لي�س  الفل�ضطينين 

واإمنيييا  االأقيي�ييضييى،  للم�ضجد  والييكييبيير  املييبييا�ييضيير 

طيييييليية اليييعيييام مييين خييييال الييتيينييكيييييل واالإبييييعيييياد 

والقانونية املالية  واملاحقة 

تييريييد  االحيييتيييال  �ييضييلييطييات  اأن  اإىل  وييي�ييضيير 

الدفاع  يف  موؤثًرا  عن�ضًرا  تظنه  من  كل  اإبعاد 

عن امل�ضجد، وقادًرا على حتريك اجلماهر اأو 

الرباط يف امل�ضجد

فاإن هناك ت�ضور وا�ضح  الهدمي،  وبح�ضب 

ترتكبه  ما  بخطورة  االحييتييال  �ضلطات  لييدى 

من اعتداءات على امل�ضجد، مبا يوؤدي النفجار 

واإمنا  القد�س،  مدينة  يف  فقط  لي�س  االأو�ضاع 

يف كل فل�ضطن املحتلة

املدينة  يف  االأو�ييضيياع  ت�ضاعد  فيياإن  وبنظره، 

وجتييروؤه  االحييتييال  وقاحة  مييدى  على  يعتمد 

وامليي�ييضييتييوطيينيين يف االعييييتييييداء عييلييى االأقيي�ييضييى، 

التوتر  ميين  حيياليية  تعي�س  الييقييد�ييس  اأن  خييا�ييضيية 

والرقب ال�ضديد ملا �ضتوؤول اإليه االأو�ضاع

االنباط-وكاالت

غررّ حزب الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل 

االأمام” ا�ضمه  اإىل  “اجلمهورية  ماكرون 

وذلك  “النه�ضة”،  حزب  لي�ضبح  ر�ضمياً 

انعقد  الييذي  احلييزب  بييرملييان  موافقة  بعد 

بالعا�ضمة  �ييضييبييتييمييرب/اأيييلييول   17 اليي�ييضييبييت 

اأي�ضاً  عييرف  اليييذي  املييقييرح،  بييارييي�ييس على 

دميييج حييزبيين اآخيييريييين يف حيييزب الييرئييييي�ييس 

الفرن�ضي.

عييام واحييد من  اأن�ضئ احلييزب قبل  فقد 

االإليييييزيييه يف 2017،  اإىل  و�ييضييول ميياكييرون 

 .2022 يف  انييتييخييابييه  الإعيييييادة  اأداة  ييل  و�ييضييكرّ

لن  بينما  نف�ضه  ت�ضكيل  احليييزب  ويييعيييييد 

للح�ضول  اليي�ييضييعييي  ميين  مييوؤ�ييضيي�ييضييه  يتمكن 

عييلييى فييرة رئييا�ييضييييية ثييالييثيية يف عييام 2027، 

وفق ما ذكرته وكالة االأنباء الفرن�ضية.

الييرئييييي�ييس  حيييييزب  اأن  اأو�يييضيييحيييت  حيييييييث 

اإميانويل ماكرون، وهو احلزب  الفرن�ضي 

على  وافييق  الوطنية،  اجلمعية  يف  االأكييرب 

موؤمتر  يف  “النه�ضة”  اإىل  ا�ضمه  تغير 

ُعييقييد اليي�ييضييبييت، بييعييد انييدميياجييه مييع حزبن 

اأ�ضغر منه حجماً. حليفن 

ميياكييرون،  ر  حيييَذرّ باملنا�ضبة،  لييه  كلمة  يف 

الذي بات الرئي�س الفخري لي”النه�ضة”، 

من اأنه “من دون الوحدة فاإن املتطرفن 

�ضيفوزون«.

اإذ اأعيد انتخاب ماكرون، يف مايو/اأيار

املييييا�ييييضييييي، بيييعيييد خيييو�يييضيييه الييي�يييضيييبييياق يف 

مواجهة مر�ضحة التجمع الوطني )مين 

الييتييي ح�ضلت  ليييوبيييان،  مييتييطييرف( مييارييين 

على اأكر من 41% من االأ�ضوات.

الفرن�ضية  الييوزراء  رئي�ضة  قالت  بينما 

بداية  “هذه  املييوؤمتيير  بييورن يف  اإليييييزابيييييث 

دولتنا”.  ل  حتييييييورّ يف  جييييديييييدة  ميييرحيييلييية 

جديدة  �ضفحة  فتحنا  “اليوم  وتابعت: 

مع  اأنييه  م�ضيفة  ال�ضيا�ضي”،  تاريخنا  يف 

تغير اال�ضم اأ�ضبحت احلركة “نا�ضجة«.

االنتخابات  اأنييه يف  اإىل  االإ�ييضييارة  جتييدر 

يونيو/ �ضهر  يف  اأجريت  التي  الت�ضريعية 

الغالبية  ماكرون  خ�ضر  املا�ضي،  حزيران 

الفرن�ضية،  الوطنية  اجلمعية  يف  املطلقة 

امليييتيييطيييرف 89  اليييييييمييين  يف حيييين حييي�يييضيييد 

مقعداً.

المطران حنا للشباب المسيحيين: ال تهاجروا 
من فلسطين.. الغرب غربة والهجرة آخرها ندم

االنباط-وكاالت

امليييطيييران عييطييا اهلل حيينييا، رئي�س  وجيييه 

االأرثييوذكيي�ييس،  لييلييروم  �ضب�ضطية  اأ�ييضيياقييفيية 

ال�ضبيبة  اإىل  ر�ضالة  االأحييد،  ام�س  �ضباح 

اليييتيييي يعقد  الييفييليي�ييضييطييييينييييية،  امليي�ييضيييييحييييية 

مييهييرجييانييهييا وميييوؤمتيييرهيييا يف هيييذه االأيييييام 

يف مييدييينيية بيييييت حلييييم، متيينييى فيييييهييا لهم 

التم�ضك باإميانهم وبانتمائهم لوطنهم

ال�ضباب  بيياأنييه يخاطب  املييطييران  وقييال 

خمل�ضن  دائما  يكونوا  بيياأن  لهم  متمنيا 

الإميييييانييييهييييم املييي�يييضيييييييحيييي، وتيييييابيييييع: كيييونيييوا 

ميي�ييضيييييحييييين حييقيييييقييييين مييتيي�ييضييبييثيين بقيم 

االإجنيييييييل املييقييد�ييس وتييعيياليييييمييه ور�ييضييالييتييه 

يف هيييذا اليييعيييامل. وانييطيياقييا ميين اإميييانيينييا 

دعيياة  دومييا  �ضنبقى  باأننا  نييوؤكييد  امل�ضيحي 

منا  ولي�س مطلوبا  و�ييضييام،  واأخيييوة  حييق 

اأن نييكييون حيييييادييين يف اليي�ييضيياأن الييوطيينييي، 

واحليييييييييادييييية يف الييي�يييضييياأن اليييوطييينيييي اإمنييييا 

تييثيير عييامييات ا�ييضييتييفييهييام كييثييرة، فنحن 

معروفة  فهويتنا  هييوييية  اأزمييية  نعي�س  ال 

لييلييقييا�ييضييي والييييييييداين، نييحيين ميي�ييضيييييحيييييون 

بها، ونحن  جناهر مب�ضيحيتنا ونتم�ضك 

فل�ضطينيون ننتمي اإىل هذا الوطن واإىل 

ق�ضيتنا  هي  التي  العادلة  الق�ضية  هييذه 

جميعا كاأبناء لل�ضعب الفل�ضطيني الواحد

اإنيييييه ييييييدرك جيييييييدا اأن هيينييالييك  وقيييييال 

خوف  حالة  تعي�س  ال�ضباب  من  �ضريحة 

االأو�ييضيياع  ب�ضبب  جمييهييول  م�ضتقبل  ميين 

اليييراهييينييية، وبيي�ييضييبييب ميييا يييحيييييط بييهييم من 

حتييييديييييات. وهييينييياليييك �يييضيييبييياب ييينييتييظييرون 

تييياأ�يييضيييرة اليي�ييضييفيير لييكييي يييييغييييادروا بييلييدهييم 

ويهاجروا اإىل بلدان اأخرى، وهنالك من 

يتقوقعون ويتوهمون باأن امل�ضيحية التي 

اإمنييا هي عييازل وحائل  ننادي ونوؤمن بها 

يييقييف بيننا وبييين اإخييوتيينييا االآخيييريييين من 

اأبناء هذا الوطن

يفكرون  الذين  ل�ضبابنا  اقييول  وتابع: 

خطاأ  فهذا  بييذلييك،  تفكروا  ال  بالهجرة؛ 

مكانا  جتييدوا  ليين  الأنييكييم  ترتكبونه  كبر 

وما  العامل،  هييذا  فل�ضطن يف  اأجمل من 

اأقوله لكم لي�س �ضعارا وكاما ف�ضفا�ضا 

كما يظن البع�س، بل هذا هو الواقع

ودعيييياهييييم لييي�يييضيييوؤال مييين �ييضييافيير خييال 

احلقب املن�ضرمة، وبع�ضهم ي�ضعر بالندم 

اتخذه يف حياته، وال  قييرار خاطىء  على 

يجد طريقة لت�ضحيح هذا اخلطاأ

واأ�ضاف مناديا: ال ترتكبوا هذا اخلطاأ 

وخا�ضة  امل�ضيحين،  هييجييرة  الأن  الييفييادح 

�ضريحة ال�ضباب من هذا الوطن، اإمنا هي 

خ�ضارة لنا جميعا، وخ�ضارة لكم اأنتم بنوع 

خا�س، الأننا ال نريد اأن ت�ضعروا بالغربة، 

وال نريد اأن تتحول كنائ�ضنا اإىل متاحف 

يوؤمها الييزوار واحلجاج االآتييون اإليها من 

البع�س  بييياأن  . منوها  كييل حييدب و�ييضييوب 

يييوجييهييون �ييضييهييام اتييهيياميياتييهييم لييلييقيييييادات 

عن  يحدثوننا  االآخر  والبع�س  الكن�ضية، 

العن�ضرية،  واالأ�ييضييوات  التطرف  ظاهرة 

وكييذلييك انيييعيييدام وجييييود تيي�ييضيياريييح ت�ضهل 

حييركيية االنييتييقييال مييين مييكييان اإىل مييكييان، 

وكلها مييربرات ال طعم لها وال لييون، وال 

يجوز اأن جتعل ال�ضاب امل�ضيحي اأن ي�ضعر 

بالغربة واأن يفكر بالهجرة

بادنا مقد�ضة

وقييييييال املييييطييييران حييينيييا، يف خميياطييبييتييه 

اإن  امل�ضيحين،  الفل�ضطينين  لل�ضباب 

فييليي�ييضييطيين اأر�ييييييس مييقييد�ييضيية لييييي�ييس فقط 

مهد  باعتبارها  ومقد�ضاتها  بتاريخها 

امل�ضيحية، بل هي مقد�ضة الأن فيها اأقدم 

العامل،  هييذا  يف  م�ضيحي  ح�ضور  واأعيييرق 

االأوىل  امل�ضيحية  للجماعة  امييتييداد  وهييو 

التي عا�ضت يف هذه الديار منذ اأكر من 

األفي عام. وم�ضى يحثهم لعدم الهجرة: 

حييافييظييوا عييلييى هييييذا اليييتيييارييييخ وحييافييظييوا 

عييلييى هييييذا الييييييراث، فييهييذه ميي�ييضييوؤوليييييتيينييا 

الكني�ضة  ميي�ييضييوؤولييييية  اإنييهييا  وقيييال  جميعا، 

اأنها  كما  ال�ضيا�ضية،  القيادة  وم�ضوؤولية 

�ضغارا  اأم  كانوا  كبارا  االأفيييراد  م�ضوؤولية 

امل�ضيحي  احليي�ييضييور  يييبييقييى  اأن  اأجييييل  مييين 

املقد�ضة.  االأر�ييس  باحلياة يف هذه  ناب�ضا 

وتييابييع: كييونييوا �ييضييهييودا ليياإميييان يف هييذه 

البقعة املقد�ضة التي منها انطلقت ر�ضالة 

ومغاربها،  االأر�يييس  م�ضارق  اإىل  االإمييييان 

�ضعبكم  عيين  حقيقين  مدافعن  وكييونييوا 

وق�ضيتكم فهذه الق�ضية هي ق�ضيتنا كما 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء  كل  هي ق�ضية 

الواحد

�ضيا�ضات  حتويل  لعدم  دعاهم  كذلك 

االحييييتييييال ومييييين الييييتيييييييييارات املييتييطييرفيية 

ن�ضمعه يف  اليييذي  االإقيي�ييضييائييي  واخلييطيياب 

اأزميية  اإىل  يدخلكم  �ضببا  االأحيييييان  بع�س 

وحيياليية ميين الييتييوتيير واخلييييوف، الأن حالة 

من هذا النوع هي التي توؤدي اإىل الهجرة 

من  اأقييوى  كونوا  واأ�ضاف  الرحيل.  واإىل 

االحيييتيييال ومييين اأبيييواقيييه ومييين الييطييابييور 

اخلام�س ومن اأ�ضوات التطرف والتخلف 

اأياً كان �ضكلها واأياً كان لونها. ال ت�ضعفوا 

اأمييييام هيييذه املييظيياهيير، كييونييوا اأقيييويييياء الأن 

اإمياننا يعلمنا اأن نكون اأقوياء يف ال�ضدائد 

واالآالم واالأحزان والظروف ال�ضعبة

ال تكونوا م�ضيحين باال�ضم

اأال يكونوا م�ضيحين باال�ضم،  وحثهم 

وقال ما اأكر اأولئك الذين يقولون اإنهم 

م�ضيحيون، ولكنهم مل ياأخذوا �ضيئا من 

امل�ضيحية �ضوى ال�ضعارات، يلب�ضون �ضليبا 

اأي  مع  ولكنهم  اأو�ضاما،  ي�ضع  وبع�ضهم 

ظاهرة �ضلبية نراهم يخافون ويرددون 

ويت�ضاءل  والهجرة.  بالرحيل  ويفكرون 

اأنيييتيييم مييين اليي�ييضييليييييب الييييذي يعلمنا  اأييييين 

املحبة والت�ضحية والفداء؟ اأين اأنتم من 

ال�ضمود  تعلمنا  الييتييي  احلييقيية  امل�ضيحية 

الظروف  كل  عن  رغما  والثبات  والبقاء 

ال�ضعبة التي نعي�ضها ونلم�س وجودها

وتابع: قد يقول قائل باأن هذا املطران 

اآخيير، وال  يتحدث وكاأنه يعي�س يف كوكب 

يرى ما يعي�ضه �ضبابنا واأبناوؤنا، وجوابي 

وت�ضمعونه  تعي�ضونه  مييا  بييياأن  ذلييك  على 

وترونه نعي�ضه ونراه اأكر منكم، وندركه 

ونعرفه اأكر من اأي واحد منكم، ولكننا 

م�ضيحيا  تييكييون  اأن  بيياأنييه  ونعتقد  نييوؤميين 

يف  ثابتا  تييكييون  اأن  يجب  اأنيييك  يعني  هييذا 

اإميانك وح�ضورك ويف �ضهادتك للم�ضيح 

والكني�ضة

�ضعارات  لي�ضت  هذه  كلماته  اأن  منبها 

ي�ضفها  اأن  للبع�س  يييحييلييو  كييمييا  رنيييانييية، 

يف بع�س االأحيييييان، بييل هييذا هييو اإميييانيينييا، 

وهييييذه هيييي قيييييميينييا، وهييييذه هيييي اليير�ييضيياليية 

بييهييا. وتييابييع، حاثاً  نيينييادي  اأن  الييتييي يجب 

اإيييييياهيييييم بيييليييغييية عييياطيييفييييييية ووجييييدانييييييييية/ 

كونوا  قلوبهم وعقولهم معا:  خماطبا 

م�ضيحين  ولي�س  حقيقين،  م�ضيحين 

اأنييكييم  تييتييذكييرون  مييو�ييضييمييييين  �ضطحين 

واملييوا�ييضييم.  االأعييييياد  يف  فقط  م�ضيحيون 

كونوا م�ضيحين متحلرّن بقيم االإميان 

قييلييوبييكييم، ولي�س  ميييييزروع يف  واليي�ييضييليييييب 

فقط معلقا يف اأعناقكم واأحبوا وطنكم، 

والتج�ضد  والقيامة  املييييياد  وطيين  وهييو 

والفداء، ومهما علت اأ�ضوات التحري�س 

والييعيينيي�ييضييرييية والييكييراهييييية والييتييطييرف ال 

ونييرك  ننحرف  هييذا  يجعلنا  اأن  يييجييوز 

واأن  نتم�ضك  اأن  يييجييب  الييتييي  امليييبيييادىء 

ننادي بها

وخيييلييي�يييس املييييطييييران حييينيييا ليييليييقيييول: ال 

يييير عييليييييكييم ويييجييعييل  جتييعييلييوا اأحييييييدا يييييوؤثرّ

بييو�ييضييلييتييكييم تييينيييحيييرف، كييييونييييوا اأقييييوييييياء 

قييوي وحمبة ال حدود  بيياإميييان  متحلن 

�يييضيييون  لييييهييييا، ومييييين ييييتيييطييياوليييون وييييحيييررّ

وييي�ييضيييييئييون نيييدعيييو لييهييم بييالييهييداييية لكي 

ر�ضدهم.  واإىل  اإن�ضانيتهم  اإىل  يييعييودوا 

يحفظ  واأن  يحفظكم،  بييياأن  اهلل  نيي�ييضيياأل 

الديار،  من بقي من م�ضيحين يف هذه 

مع متنياتي لكل واحد منكم باأن تكونوا 

العربية  وبهويتكم  باإميانكم  متم�ضكن 

الفل�ضطينية امل�ضرقية

 إضراب شامل اليوم... القدس ترفض 
لمناهجها اإلسرائيلي  والتزييف  التحريف 

االنباط-وكاالت

اأعييليينييت الييقييوى الوطنية واالإ�ييضييامييييية يف 

الييقييد�ييس املييحييتييليية، االإ�يييضيييراب اليي�ييضييامييل لكافة 

الأي  رف�ضاً  االثنن  غد  يييوم  القد�س  مدار�س 

�ضكل من اأ�ضكال فر�س املناهج االإ�ضرائيلية اأو 

املنهاج املزيف وحملت القوى يف بيان م�ضرك 

اأي مدر�ضة  اإدارة  الييقييد�ييس،  اأمييييور  اأولييييياء  مييع 

والدينية  واالأخيياقييييية  الوطنية  امليي�ييضييوؤولييييية 

بيياخلييروج عيين اإجييميياع االأهيييايل وخييرق املوقف 

املقد�ضين  الييبيييييان متيي�ييضييك  الييوطيينييي وجييييدد 

مبوقفهم الييثييابييت، بييالييرفيي�ييس املييطييلييق والييتييام 

م�ضتحدث  اأو  مزيف  منهاج  فر�س  ملييحيياوالت 

اختاف  عييل  املييدار�ييس  جميع  يف  اأبنائنا  على 

بغر  القبول  وعيييدم  االأكييادميييييية  مرجعياتها 

املنهاج الفل�ضطيني

وعيييييربت اليييقيييوى عييين رفييي�يييس كيييل اأ�ييضييكييال 

املييعييارف  اليييذي متار�ضه وزارة  امليييايل  االبييتييزاز 

االإ�ييضييرائيييييلييييية وبييلييدييية االحيييتيييال يف املييدييينيية 

على اإدارات املدار�س و�ضيا�ضة التهديد العلني 

واملبطن جتاهها

الفل�ضطيني  اليي�ييضييعييب  حيييق  عييلييى  واأكييييييدت 

الأبنائه،  تدري�ضه  يتم  اليييذي  املنهاج  باختيار 

ال�ضلة  ذات  اليييدولييييييية  املييوؤ�ييضيي�ييضييات  مييطييالييبيياً 

بالوقوف عند م�ضوؤولياتها وكبح جماح تغول 

االحتال واأذرعه التنفيذية وحماية املوؤ�ض�ضات 

التعليمية الفل�ضطينية

كما طالبت احلكومة الفل�ضطينية بتوفر 

الييبييدائييل احلييقيييييقييييية، وتييياأمييين االحييتييييياجييات 

الييفييعييلييييية وامليييييييوارد اليييازمييية حلييميياييية امليينييهيياج 

والعبارات  ال�ضعارات  عن  بعيداً  الفل�ضطيني 

الف�ضفا�ضة

واأكييدت القوى الوطنية اأن االإرث الوطني 

والتاريخي لن متحوه كل حماوالت التزييف 

والتزوير، ولن تنال منه كل اأ�ضاليب وم�ضلكيات 

الوطنية  الييذاكييرة  وكييي  العقول  على  ال�ضطو 

الأجيال متعاقبة عانت وما زالت تعاين ويات 

�ضيا�ضات القمع والتهجر الق�ضري والتمييز 

االحتال  حكومة  متار�ضها  التي  العن�ضري 

وبلديتها يف عا�ضمتنا املحتلة

 تستهدف تفريغ األقصى من المصلين.. عشية األعياد.. إجراءات 
إسرائيلية استباقية بالقدس منًعا النفجار األوضاع

 حزب الرئيس الفرنسي ُيغّير اسمه ويندمج مع حزبين آخرين.. وماكرون يحّذر من »فوز المتطرفين«

االنباط-وكاالت

مع  الييعييربييييية  “العاقات  قيييييرار  اعيييتيييمييياد  مت 

اليييي158  الييييدورة  ال�ضعبية” يف  اليي�ييضيين  جييمييهييورييية 

ملييجييليي�ييس جييامييعيية اليييييدول الييعييربييييية عييلييى امليي�ييضييتييوى 

الييييوزاري املنعقدة يف الييفييرة مييا بيين يييومييي 6 و7 

�ضبتمرب، الذي اأكد جمددا على دعم الدول العربية 

واأعيييرب عن حر�ضها على  الييواحييدة،  ال�ضن  ملبداأ 

تعزيز التعاون مع ال�ضن يف خمتلف املجاالت يف 

والطريق”، ويثمن اجلهود  “احلزام  ظل مبادرة 

التي تبذلها الدبلوما�ضية ال�ضينية لدعم الق�ضايا 

العربية الإيجاد حلول �ضلمية لاأزمات القائمة يف 

املنطقة، مبا يعزز ال�ضام واالأمن على ال�ضعيدين 

االإقليمي والدويل.

اليييدول العربية  اليييي158 ملجل�س جامعة  اليييدورة 

على امل�ضتوى الييوزاري تنعقد يف القاهرة عا�ضمة 

م�ضر يف احلقيقة، قد تبنى جمل�س جامعة الدول 

العربية على امل�ضتوى الوزاري قرارات ب�ضاأن تطوير 

ملييدة ما يقرب من 20 عاما  ال�ضن  العاقات مع 

متتاليا. لرنى القائمة التالية:

جامعة  ملجل�س  املتعاقبة  الييييدورات  تبنت    ●

الدول العربية على امل�ضتوى الوزاري قرارات ب�ضاأن 

العاقات مع ال�ضن منذ عام 2003، الإعادة التاأكيد 

عييلييى تييعييزيييز الييدعييم الييعييربييي لل�ضن والييعيياقييات 

ال�ضينية العربية.●  مت اإدراج امل�ضمون ب�ضاأن دعم 

مبداأ ال�ضن الواحدة الأول مرة يف القرار ال�ضادر 

الييدول العربية على امل�ضتوى  عن جمل�س جامعة 

الوزاري يف مار�س عام 2006. ●  مت اإدراج مبادرة 

ال�ضادر  القرار  “احلزام والطريق” الأول مرة يف 
الييدول العربية على امل�ضتوى  عن جمل�س جامعة 

الييوزاري يف مار�س عام 2018. ●  اأعييرب جمل�س 

جييامييعيية الييييدول الييعييربييييية عييلييى امليي�ييضييتييوى الييييوزاري 

يف  ال�ضينية  الدبلوما�ضية  للجهود  التقدير  عيين 

قيييراره يف �ضبتمرب  ال�ضرق االأو�ييضييط الأول مييرة يف 

عام 2021. من املوؤكد اأن �ضاحب االأخيياق �ضيجد 

املييوؤيييدييين لييه. اإن الييقييرارات اليي�ييضييادرة عيين جمل�س 

جييامييعيية الييييدول الييعييربييييية عييلييى امليي�ييضييتييوى الييييوزاري 

ب�ضاأن العاقات مع ال�ضن على مر ال�ضنن جت�ضد 

بجاء عزمية الدول العربية الثابتة على تطوير 

العاقات مع ال�ضن، وتعك�س ال�ضداقة التقليدية 

بن  الرا�ضخة  اال�ضراتيجية  وال�ضراكة  العميقة 

ال�ضن والييدول العربية. وت�ضتجيب ال�ضن دوما 

تطلعات الدول العربية لل�ضام واالأمن بخطوات 

لتحقيق  العربية  اليييدول  نيييداء  وتييدعييم  ملمو�ضة، 

ال�ضينية  االأميييتييين  ليييدى  واال�ييضييتييقييرار.  التنمية 

والعربية هدف م�ضرك، وهما تتجهان نحو نف�س 

االجتاه: اإقامة املجتمع ال�ضيني العربي للم�ضتقبل 

امل�ضرك يف الع�ضر اجلديد.  الرئي�س �ضي جينبينغ 

يلقي كلمة مهمة حتت عنوان “الت�ضارك يف خلق 

العربية”  ال�ضينية  للعاقات  اأفيي�ييضييل  م�ضتقبل 

 21 يف  بييالييقيياهييرة  العربية  اليييدول  جامعة  مقر  يف 

امل�ضرك على  الهدف  هييذا  عييام 2016 يقوم  يناير 

اأ�يييضيييا�يييس اليييدعيييم امليييتيييبيييادل الييثييابييت بييين اجلييانييبيين 

ثابت  ب�ضكل  اليي�ييضيين  تييدعييم  والييعييربييي.   ال�ضيني 

التحرر الوطني  العربية لتحقيق  ال�ضعوب  جهود 

تدعم  وهييي  املا�ضي،  القرن  من  اخلم�ضينات  منذ 

الوطنية  �ضيادتها  عيين  الييدفيياع  العربية يف  اليييدول 

ووحدة اأرا�ضيها واحلفاظ على اأمنها وا�ضتقرارها 

وحقوقها وم�ضاحلها امل�ضروعة، وتعار�س التدخل 

اخلارجي والعدوان �ضدها. كما تدعم ال�ضن بكل 

ثبات جهود ال�ضعوب العربية يف ا�ضتك�ضاف الطرق 

ال�ضن  حتيياول  ومل  امل�ضتقلة،  بيياإرادتييهييا  التنموية 

مثلما  العربية  لييلييدول  “معلرّما”  تييكييون  اأن  اأبييييًدا 

فعلته فييييرادى الييييدول. يف املييقييابييل، قييدمييت الييدول 

ملمو�ضة.  بخطوات  لل�ضن  قويا  دعما  العربية 

اليييدول العربية  اأ�ييضييدرت االأمييانيية العامة جلامعة 

االأمريكي  النواب  زيييارة رئي�ضة جمل�س  فييور  بيانا 

نان�ضي بيلو�ضي لتايوان يف اأغ�ضط�س املا�ضي، واأكدت 

الواحدة،  ال�ضن  الثابت مببداأ  فيه على مت�ضكها 

واأعيييربت جميع الييدول العربية من خييال قنوات 

مببداأ  الثابت  التم�ضك  من  موقفها  عن  خمتلفة 

ال�ضن الييواحييدة. يف وجييه مييا قامت بييه الييواليييات 

املتحدة والييدول الغربية ب�ضكل متكرر من ت�ضويه 

�ضورة ال�ضن با�ضتغال ما ي�ضمى بامل�ضائل املتعلقة 

ب�ضينجيانغ وحقوق االإن�ضان، تلتزم الدول العربية 

بكل ثبات بالعدالة واالإن�ضاف وقدمت دعما قويا 

لل�ضن يف اجلمعية العامة لاأمم املتحدة وجمل�س 

حييقييوق االإنيي�ييضييان، ممييا حييافييظ بييقييوة على امل�ضالح 

امل�ضركة لل�ضن والدول العربية والدول النامية. 

يييقييوم هييذا الييهييدف امليي�ييضييرك على اأ�ييضييا�ييس املفهوم 

حلل  والعربي  ال�ضيني  اجلانبن  لييدى  امل�ضرك 

ال�ضن  تفر�س  مل  االإقليمية.   االأمنية  الق�ضايا 

االأمنية  الق�ضية  االآخييرييين يف  اإرادتييهييا على  اأبيييدا 

ي�ضمى  مييا  ك�ضب  اإىل  اأبييييدا  ت�ضع  ومل  املنطقة،  يف 

بامل�ضالح اجليو�ضيا�ضية االأنانية، ناهيك عن ملء 

ما ي�ضمى بفراغ ال�ضلطة. ظلت ال�ضن ترى اأنه من 

م�ضوؤوليتها اأن حتافظ على ال�ضام واال�ضتقرار يف 

جميع  مع  الوثيق  التن�ضيق  على  وتبقى  املنطقة، 

وتعمل  ال�ضاخنة،  الق�ضايا  ب�ضاأن  العربية  الييدول 

على تنفيذ مييبييادرة االأمييين الييعيياملييي الييتييي طرحها 

املنطقة  دول  مع  وتتعاون  جينبينغ،  �ضي  الرئي�س 

بالتعاون  املت�ضم  اجلديد  الطريق  على  ال�ضر  يف 

امليي�ييضييركيية واالأمييين  والتنمية  امليي�ييضييرك  والييكيي�ييضييب 

امل�ضرك.    واأعربت الدول العربية عن تقديرها 

�ضي  الرئي�س  طرحها  التي  العاملي  االأمييين  ملييبييادرة 

ف�ضا  اإيييجييابييي،  ب�ضكل  معها  وجتيياوبييت  جينبينغ 

عييين املييفيياهيييييم اليييتيييي طييرحييهييا اجليييانيييب ال�ضيني 

النقاط  ذات  امليييبيييادرة  االأخييييرة مثل  اليي�ييضيينييوات  يف 

اخلم�س ب�ضاأن تعزيز االأمن واال�ضتقرار يف ال�ضرق 

االأو�ضط، واملبادرة ذات النقاط االأربييع الإيجاد حل 

النقاط  ذات  واالأفييكييار  ال�ضورية،  للم�ضاألة  �ضيا�ضي 

الق�ضية  يف  “الدولتن”  “حل  لتنفيذ  الييثيياث 

جلامعة  العامة  االأمييانيية  واأ�ييضييدرت  الفل�ضطينية. 

التعاون بن  “مبادرة  ال�ضن  العربية مع  الييدول 

اأميين  العربية يف جميييال  الييييدول  ال�ضن وجييامييعيية 

البيانات”، مما جعل الييدول العربية اأول منطقة 

اأمن  مييبييادرة  اإ�ييضييدار  ال�ضن يف  �ضاركت  العامل  يف 

البيانات.   الرئي�س �ضي جينبينغ يراأ�س اجتماع 

احلوار الرفيع امل�ضتوى للتنمية العاملية عرب فيديو 

يف بيجينغ، ويلقي كلمة مهمة حتت عنوان “اإقامة 

عاقات ال�ضراكة العالية اجلودة والعمل �ضويا على 

فتح ع�ضر جديد للتنمية العاملية” يف م�ضاء يوم 

اأ�ضا�س  امل�ضرك على  الهدف  هييذا  24 يونيو يقوم 

وراء  العربية  واليييدول  لل�ضن  امل�ضركة  امل�ضاعي 

حتقيق التنمية. رغم اختاف الظروف الوطنية 

بن ال�ضن والدول العربية، اإال اأنه لدى اجلانبن 

رغبة م�ضركة يف حتقيق التنمية وتعزيز التعاون. 

بعد اأن طرح الرئي�س �ضي جينبينغ مبادرة “احلزام 

والطريق” يف عام 2013، بادرت الدول العربية يف 

دولة   20 وقعت  وقييد  الغر،  قبل  اإليها  االن�ضمام 

“احلزام  بناء  ب�ضاأن  الييتييعيياون  وثيقة  على  عربية 

والطريق” مع ال�ضن حتى االآن. طرح الرئي�س �ضي 

جينبينغ مبادرة التنمية العاملية يف �ضبتمرب املا�ضي، 

وجتاوبت  عاليا  تقديرا  العربية  اليييدول  و�ضجلت 

بن�ضاط مع هذه املبادرة. كما بادرت الدول العربية 

يف ال�ضنوات االأخرة تعميم وا�ضتخدام تكنولوجيا 

ال�ضينية،  لل�ضركات  لات�ضاالت  اخلام�س  اجليل 

واإجراء التعاون املعمق والوا�ضع النطاق مع ال�ضن 

يف املجاالت النا�ضئة مثل االقت�ضاد الرقمي والذكاء 

اال�ضطناعي واحلو�ضبة ال�ضحابية. تتخذ ال�ضن 

والييدول العربية خطوات عملية لت�ضريع املواءمة 

�ضويا على ترجمة  التنموية، وتعمان  للمفاهيم 

الييواقييع، لتعود  اأر�ييس  اإىل  مييبييادرة التنمية العاملية 

ال�ضيني  ال�ضعب  عييلييى  بييالييفييوائييد  التنمية  نييتييائييج 

على  �ضويا  اجلانبان  و�ضيعمل  العربية،  وال�ضعوب 

اإقامة عاقات ال�ضراكة التنموية العاملية املت�ضمة 

للجميع،  والنفعة  والييتييوازن  وامل�ضاواة  بالت�ضامن 

م�ضت�ضار  العاملية.    التنمية  ق�ضية  يف  ي�ضهم  مبا 

الدولة وزير اخلارجية وانغ يي ي�ضلط ال�ضوء على 

الييدور ال�ضيني يف اإيجاد حلول للق�ضايا ال�ضاخنة 

يف ال�ضرق االأو�ضط يف املوؤمتر ال�ضحفي للدورتن 

الييدويل يف  الو�ضع  ي�ضهد  ال�ضنويتن يف 7 مار�س 

الوقت الراهن التغرات واال�ضطرابات املت�ضابكة، 

اإن  امل�ضبوقة.  غيير  التحديات  الب�ضرية  وتييواجييه 

واليييدول  ال�ضن  تبذلها  الييتييي  امل�ضركة  اجلييهييود 

الييعييربييييية تيي�ييضييخ عيييواميييل اال�ييضييتييقييرار والييثييقيية اإىل 

اإىل  �ضيو�ضلنا  التطلع  واإن  امليي�ييضييطييرب.  الييعييامل 

�ضديقا  و�ضتكون  كانت  ال�ضن  اإن  الرحلة.  نهاية 

و�ضريكا عزيزا للدول العربية اإىل االأبد. و�ضتوا�ضل 

ال�ضن والدول العربية العمل جنًبا اإىل جنب على 

التغلب على ال�ضعوبات ومواجهة التحديات وخلق 

م�ضتقبل اأف�ضل للمنطقة والعامل.

الصين والدول العربية: تتجه نحو نفس االتجاه
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أعالن تشكيلة سوريا لبطولة االردن الرباعية

االنباط – عامن 

الأول،  �سوريا  ملنتخب  الفني  املدير  اأعلن 

ح�����س��ام ال�����س��ي��د، ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ن�����س��ور 

ال��ودي��ة  ال���دورة  يف  �ست�سارك  ال��ت��ي  قا�سيون، 

ال��رب��اع��ي��ة ب��������الأردن. وي��غ��ي��ب ع���ن ال��ق��ائ��م��ة 

وعمر  عثمان  واإي��از  هدايا  اإليا�س  “احلار�س 
حممد  اع��ت��ذر  بينما  ل���إ���س��اب��ة،  خريبني” 

خا�سة. ظ��روف  ب�سبب  احل�سور  عن   عثمان 

و���س��م��ت ال��ق��ائ��م��ة ك���� م���ن: اأح���م���د م��دن��ي��ة، 

���س��اه��ر ال�����س��اك��ر، ط���ه م��و���س��ى، ���س��ع��د اأح��م��د، 

ب���ل حلبوين،  م��ي��داين،  ك��روم��ا، عمر  ث��ائ��ر 

ع��ب��دال��رح��م��ن وي�������س، ح�����س��ني ج���وي���د، خ��ال��د 

ك��ام��ل حمي�سة،  ال����دايل،  اأح��م��د  ك��رداوغ��ل��ي، 

دعبول،  ماهر  عنز،  حممد  امل��رم��ور،  حممد 

ع���م���رو ج���ن���ي���ات، حم���م���ود امل�����وا������س، ح�����س��ام 

عاي�س، عمار رم�سان، حممد ريحانية، عمر 

ال�سومة، حممود البحر، ع�ء الدين دايل«.

فضية وبرونزية لمنتخبنا ببطولة المغرب البارالمبية 
االنباط – عامن 

هندي  احمد  الباراملبي  البطل  اكتفى   

ال��ك��رة  دف���ع  مناف�سات  يف  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز 

العداء  ونال   ،F34 فئة  �سمن  احلديدية 

يف  الثالث  املركز  مقابلة  نبيل  الباراملبي 

���س��ب��اق 5000 م��ر ج���ري ل��ل��م��ك��ف��وف��ني يف 

املغرب  ببطولة  الأردن��ي��ة  امل�ساركة  خ��ت��ام 

ال���دول���ي���ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة لأل��ع��اب 

ال����ق����وى. و�����س����ارك يف ال���ب���ط���ول���ة ق���راب���ة 

من  دول��ة  اأرب��ع��ني  م��ن  وبطلة  400 بط� 

وال�سيوية  والوربية  الفريقية  القارات 

والم���ري���ك���ي���ة ال�����س��م��ال��ي��ة واجل���ن���وب���ي���ة. 

احلليق  اإب��راه��ي��م  ال��وف��د  رئي�س  وبح�سب 

اأم���ني ���س��ن��دوق ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ف��اإن 

هندي  اأحمد  حرم  البطولة  ت�سوير  عدم 

ال��رم��ي��ة الأوىل  اأن  ، واأك���د  ال��ذه��ب��ي��ة  م��ن 

رمى  التي  الثانية  حتت�سب  ومل  احت�سبت 

12.01 م��ر لكن  مل�����س��اف��ة  ال��ك��رة  خ���ل��ه��ا 

خاطئة.  الثانية  الرمية  اعتربوا  احلكام 

اعر�س  الأردين  الوفد  اأن  احلليق  واأك��د 

ع��ل��ى ع���دم اإح��ت�����س��اب ال��رم��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة اإل 

الإع��را���س  رف�����س��ت  املنظمة  اللجنة  اأن 

وجود  ع��دم  ب�سبب  الفنيني  مراجعة  بعد 

ك���ام���رات ت�����س��وي��ر ل��ل��ب��ط��ول��ة. يف ���س��ي��اق 

اإىل  ال��ت��اأه��ل  ن��ق��اط  امل��ق��اب��ل��ة  ع���زز  مت�سل 

ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا   2024 ب���اري�������س  ب���ارامل���ب���ي���ك 

حيث  م��ر   5000 �سباق  يف  الثالث  امل��رك��ز 

�سباقات  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  ق��د حقق  ك��ان 

الفئات يف  دمج  وبعد   12 لفئة  1500 مر 

الرابع.  للمركز  تراجع  مر   1500 �سباق 

واأ�����س����اد احل��ل��ي��ق ب���اجل���ه���ود ال���ت���ي ب��ذل��ه��ا 

املدرب الوطني القدير اأحمد احلرا�سي�س 

ي��وازن بني ق�سر فرة  اأن  ا�ستطاع  ال��ذي 

ال�سفر ومتكن من جتهيز  وعناء  الأقامة 

وق���ت قيا�سي  وف��ن��ي��ا يف  ب��دن��ي��ا  ال���ع��ب��ني 

ل��ل��دخ��ول يف اأج������واء امل��ن��اف�����س��ات. واأ����س���اد 

احل��ل��ي��ق اأي�����س��ا ب��ج��ه��ود ال���ع��ب��ني اأح��م��د 

ما  كل  اللذان قدما  مقابلة  ونبيل  هندي 

اإيجابية  بنتيجة  العودة  اأجل  من  لديهما 

اإىل اأر�س الوطن، موؤكدا اأن الوفد �سيعود 

الإثنني. من جانبها  عمان  العا�سمة  اإىل 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع��ام  الأم����ني  ع���ربت 

م��ه��ا ال���ربغ���وث���ي ع���ن ف��خ��ره��ا ب��ال��ن��ت��ائ��ج 

التي حققها البطلني اأحمد هندي ونبيل 

مقابلة .

تشافي يشيد بأداء برشلونة الكبير 
برشلونة – وكاالت 

ك����ال ت�����س��ايف ه��رن��ان��دي��ز امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

لرب�سلونة، املديح ل�عب ال�ساب األيخاندرو 

اإل��ت�����س��ي بنتيجة  ال��ف��وز ع��ل��ى  ب��ال��دي ع��ق��ب 

ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  مناف�سات  �سمن   )0-3(

كامب  “�سبوتيفاي  ملعب  على  الليجا،  من 

نقلتها  ت�سريحات  خ�ل  ت�سايف،  وقال  نو«. 

املباراة: “بالدي  ع��ق��ب  »اآ�������س«  ���س��ح��ي��ف��ة 

هدفني،  ب�سناعة  الطرف  على  اليوم  تفوق 

وول���د اخل��ط��ورة يف ال��ه��ج��وم، ول��دي��ه حالة 

ب��دن��ي��ة مم��ي��زة، ومن��ل��ك 3 لع��ب��ني مميزين 

“نحن  واأكمل:  الأي�سر«.  الظهر  مركز  يف 

ويتدرب  يعمل  واجلميع  ج��ًدا،  كبر  فريق 

ج���ي���ًدا، ومن���ر ب�����س��ن��ة غ���ر من��ط��ي��ة وت��ق��ومي 

عمن  وبعيدا  للجميع،  ونحتاج  م�سغوط، 

ي��ل��ع��ب��ون، ف��ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ق���در امل�����س��وؤول��ي��ة«. 

للعب،  وا�سحة جًدا  اأفكار  “لدينا  واأ�ساف: 

ون��ري��د ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ك��رة، واأع��ت��ق��د اأن 

الوقت  وحان  و�سولنا،  منذ  حت�سن  الفريق 

مل��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل ك��ك��ت��ل��ة واح�����دة وع��ائ��ل��ة«. 

جاهزون  ال���25  ال�عبني  “جميع  ووا�سل: 

الكثر  ال�عبون  اأدى  وال��ي��وم  م��ب��اراة،  لأي 

واع��ت��رب  ال��ف��ردي��ة«.  ال��دف��اع��ي��ة  الأدوار  م��ن 

اإل��ت�����س��ي م��ن��ق��و���س��ا ب��داي��ة  امل�����درب اأن ل��ع��ب 

ال���دق���ي���ق���ة 14 ع���ق���ب ط�����رد ج��ون��ث��ال��و  م����ن 

اللعب  “�سار  و���س��رح  امل��ب��اراة.  غ��ر  ف���ردو 

ث�ثة.  اأو  بلم�ستني  الطرد،  بعد  متو�سعيا 

���س��ارت الأم���ور اأ���س��ه��ل بعد ال��ط��رد«. واأث��ن��ى 

ت�����س��ايف ع��ل��ى الأداء ال���ذي ق��دم��ه ب��ي��دري يف 

ب����ارز لأن���ه  “اإنه لع���ب  امل���ب���اراة ح��ي��ث ق���ال 

اإمكانياته  وم��ع  طيبة،  ك��ث��رة  اأم���ورا  يفعل 

الو�سط  باأف�سل لعبي خط  مقارنته  ميكن 

الذين مروا على هذا الفريق«. وبخ�سو�س 

ت�سدر  واإم��ك��ان��ي��ة  العا�سمة  دي��رب��ي  م��ب��اراة 

مدريد  ري��ال  تعرث  حال  للم�سابقة  البار�سا 

قبل  امل�سابقة  “ت�سدر  ق��ال:  اأتلتيكو  اأم���ام 

�سيئا  لي�س  لكنه  جيد،  اأمر  الدويل  التوقف 

بر�سلونة  يقفز  النت�سار  وبهذا  حم��وري��ا«. 

ل�������س���دارة ت���رت���ي���ب ال��ل��ي��ج��ا ب�����س��ك��ل م���وؤق���ت 

ب��ر���س��ي��د 16 ن��ق��ط��ة، ب��ي��ن��م��ا جت��م��د ر���س��ي��د 

اإلت�سي عند نقطة وحيدة يف املركز الأخر.

االتحاد بصدارة دوري المحترفات 

االنباط – عامن 

التا�سعة من  اختتمت مناف�سات اجلولة 

تقام  والتي  للمحرفات،  الأردين  الدوري 

ال��ب��ول��و يف م��دي��ن��ة احل�سني  ع��ل��ى م���ع��ب 

الن�سر  على  الأرثوذك�سي  وتفوق  لل�سباب. 

الأه��ل��ي  على  الحت���اد  تغلب  فيما   ،2-0
اجل��ول��ة،  م��ن��اف�����س��ات  اخ��ت��ت��ام  وم���ع   .2-1

 16 ح���اف���ظ الحت������اد ع��ل��ى ال�������س���دارة ب 

الأهلي  ثم   ،15 الأرثوذك�سي  يليه  نقطة، 

)نقطتني(.  وال�ستق�ل   ،5 الن�سر   ،13
ال��دوري  بنظام  البطولة  م��ب��اري��ات  وت��ق��ام 

م���ن 3 م���راح���ل ذه�����اب واإي�������اب، وم��رح��ل��ة 

ذه���ب���ي���ة، ب��ح��ي��ث ي���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب ال��ف��ري��ق 

ت��رت��ي��ب  يف  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  احل���ا����س���ل 

النهائي. الفرق 

منتخبنا الوطني يواصل االعداد للبطولة الدولية 

االنباط – عامن 

القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  يوا�سل 

الفنية  ت��دري��ب��ات��ه  الث��ن��ني  ال��ي��وم  م�����س��اء 

البطولة  خل��و���س  ا���س��ت��ع��داداً  وال��ب��دن��ي��ة، 

ي�ست�سيفها  وال��ت��ي  ال��رب��اع��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 

م��ن  ال����ف����رة  خ������ل  الأردين  الحت��������اد 

على  اجل������اري،  اأي���ل���ول   )27 اإىل   19(

���س��ت��اد امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، مب�����س��ارك��ة 

م��ن��ت��خ��ب��ات ال���ع���راق، ُع���م���ان، ���س��وري��ا، اإىل 

ج���ان���ب ال��ن�����س��ام��ى. وك�����ان ال��ن�����س��ام��ى قد 

ال�����س��ب��ت  م�������س���اء  الأول  ت���دري���ب���ه  اأج������رى 

ح��م��د، وبح�سور  ع��دن��ان  امل����درب  ب��ق��ي��ادة 

ال�)25(  ق���ائ���م���ة  م�����ن  لع�����ب�����اً   )22(

م��وؤخ��راً  الفني  اجل��ه��از  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي 

خل���و����س ال���ب���ط���ول���ة، ب���ان���ت���ظ���ار اك��ت��م��ال 

ال�����س��ف��وف ال��ي��وم الث��ن��ني، ق��ب��ل ال��دخ��ول 

وت�سم  الث�ثاء.  م�ساء  مغلق  مع�سكر  يف 

مالك  ليلى،  اأب��و  يزيد  الن�سامى:  قائمة 

ح�سي�س،  اأب����و  حم��م��د  ���س��ظ�����س��ظ��ال��زع��ب��ي، 

حم��م��د ك���ل���وب، اإح�����س��ان ح�����داد، ح��ج��ازي 

م���اه���ر، اأن�������س ب��ن��ي ي��ا���س��ني، ي���زن ال��ع��رب، 

�سالح  احل��وراين،  هادي  ن�سيب،  عبداهلل 

راتب، اأحمد �سمر، نور الروابدة، رجائي 

ع��اي��د، اإب��راه��ي��م ���س��ع��ادة، ن���زار ال��ر���س��دان، 

عمر  التعمري،  مو�سى  املر�سي،  حممود 

“�سرارة”، علي  زري��ق  اأب��و  ه��اين، حممد 

ال���دردور.  حمزة  النعيمات،  ي��زن  ع��ل��وان، 

وبح�سب جدول ونظام البطولة، يخو�س 

اأيلول   23 الن�سامى املواجهة الأوىل يوم 

ال��ذي  ال��وق��ت  ال�����س��وري، يف  اأم���ام املنتخب 

يلتقي فيه العراق مع ُعمان على الطرف 

 26 ي�سهد  اأن  على  ال��ي��وم،  ب���ذات  الآخ���ر 

البطل  حتديد  مواجهة  ذات��ه  ال�سهر  من 

اإىل  املباراتني،  من  الفائز  يجمع  وال��ذي 

ج���ان���ب م����ب����اراة حت���دي���د ���س��اح��ب امل��رك��ز 

ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  ي��ع��ق��د  ف��ي��م��ا  ال��ث��ال��ث، 

القادم  اخلمي�س  ظهر  بالبطولة  اخلا�س 

22 اجلاري. ويتطلع الحتاد من خ�ل 
رف��ع  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة،  وا���س��ت�����س��اف��ة  تنظيم 

م�ستوى جاهزية الن�سامى ل��ستحقاقات 

اآ�سيا  كاأ�س  القادمة، ويف مقدمتها خو�س 

ج��ان��ب  اإىل   ،2023 ال����ق����ادم  ال���ع���ام  يف 

اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ج��م��اه��ر الأردن���ي���ة، 

مل���ت���اب���ع���ة وم������������وؤازرة امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي 

منتخب  اأن  ي��ذك��ر  املدرجات   على  الأول 

الن�سامى و�سل اإىل كاأ�س اآ�سيا بعد ت�سدر 

�سمت  وال��ت��ي  الت�سفيات،  يف  جمموعته 

بالع�مة  ون��ي��ب��ال،  واإندوني�سيا  الكويت 

يخو�س  اأن  وينتظر  نقاط(،   9( الكاملة 

يف ال��ع��ام ال��ق��ادم ب��ط��ول��ة غ���رب اآ���س��ي��ا اإىل 

القارية. النهائيات  جانب 

االنباط – عامن 

الثانية  ال��درج��ة  دوري  من  ال�ساد�س  الأ�سبوع  مناف�سات  اختتمت 

�سباب  على  �سما  تغلب  الأوىل،  املجموعة  وحل�ساب   .2022 ملو�سم 

ح��وارة على  و�سباب   ،1-0 القطني على جر�س  اأم  وف��از   ،3-1 ن��زال 

وبذات   ،3-0 �سحم  على  الوحدة  فاز  املقابل،  يف   .2-0 ال�سايف  غور 

مع  حرثا  تعادل  فيما  ال�سرحان،  رب��اع  على  اخلالدية  تفوق  النتيجة 

الثانية. املجموعة  احل�سن 1-1، �سمن مناف�سات 

ختام منافسات االسبوع السادس لدوري الثانية 

ريال مدريد يستضيف مباراة الحلم 

مدريد – وكاالت 

ي�سعى ريال مدريد ل�ست�سافة “مباراة 

احللم” بني اأ�سطورتي التن�س، ال�سوي�سري 

روجر فيدرر والإ�سباين رافاييل نادال، على 

الفريق  معقل  برنابيو،  �سانتياجو  ملعب 

اأن  فرغم  �سحفي.  تقرير  بح�سب  امللكي، 

اإع�ن فيدرر اعتزاله التن�س ل يزال حديثا، 

ومل مير عليه �سوى ما يزيد قلي� عن 24 

العرو�س  من  العديد  هناك  اأن  اإل  �ساعة، 

ال�سدد،  ه��ذا  ويف  الأ�سطورة.   وداع  حلفل 

ري��ال مدريد  اأن    »ESPN« سبكة� ذك��رت 

بني  ا�ستعرا�سية  م��ب��اراة  ا�ست�سافة  ي��ري��د 

فيدرر ونادال، بعد جتديد ملعب �سانتياجو 

رئي�س  اأن  اإىل  ال�سبكة  واأ���س��ارت  برنابيو.  

امللكي، فلورنتينو بريز، ي�ستهدف  النادي 

ت�سجيل رقم قيا�سي للح�سور اجلماهري 

ملباراة تن�س، وذلك بتواجد 80،000 متفرج 

يف مواجهة فيدرر ون��ادال. ويعد النجمان 

اأب��رز لعبي التن�س  ال�سوي�سري والإ�سباين 

نوفاك  ال�سربي  اإىل جانب  ال��ت��اري��خ،  ع��رب 

ديوكوفيت�س.

منتخب الناشئين يتعادل مع قطر وديا 
االنباط – عامن 

ال��وط��ن��ي ت17 مع  امل��ن��ت��خ��ب  ت���ع���ادل 

امل��ب��اراة  يف   ،2-2 ودي��ا  القطري  نظره 

ال����ت����ي اأق����ي����م����ت ال�������س���ب���ت ع���ل���ى م��ل��ع��ب 

�سمن  القدم،  لكرة  الإم��ارات��ي  الحت��اد 

م��ع�����س��ك��ره ال���ت���دري���ب���ي ال������ذي ي��ق��ي��م��ه 

ا�ستعدادا  اجل��اري،   21 ب��الإم��ارات حتى 

ال�سهر  الآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات  خل��و���س 

باللقاء:  املنتخب  مثل  ب��الأردن.  املقبل 

حم��م��د ال��ط��راي��رة، ���س��ي��اء اأب���و رح��م��ة، 

عدنان  ال�سمامرة،  اأيهم  خليل،  اأحمد 

اخل��ط��ي��ب )ي��ام��ن الأب���ط���ح(، اإب��راه��ي��م 

اأمني  اخل�سور،  الرحمن  عبد  �سربة، 

ح���داد،  اخل����ب(، حم��م��د  )اأن�����س  خليفة 

ع��ز ال��دي��ن اأب���و ع��اق��ول��ة، ���س��ال��ح فريج 

اأداء  امل��ن��ت��خ��ب  )ع��م��ر اجل���م���ل(. وق����دم 

جيدا خ�ل �سوطي اللقاء، ومتكن من 

هدفني  تلقى  اأن  بعد  النتيجة  تعديل 

ل��ي��اأت��ي  ال��دق��ي��ق��ة 4 و6،  م��ب��ك��ري��ن ع��ن��د 

 19 ���س��ربة  اإب��راه��ي��م  ثنائية  ال���رد ع��رب 

و27، لتنتهي املباراة بالتعادل الإيجابي 

2-2. ويلتقي املنتخب نظره الإماراتي 

م�ساء  الأردن-  -توقيت  ال�ساد�سة  عند 

الإماراتي  الث�ثاء على ملعب الحتاد 

ل����ك����رة ال������ق������دم. وي���������س����ارك امل��ن��ت��خ��ب 

الأوىل،  املجموعة  حل�ساب  بالت�سفيات 

اإىل جانب اليابان حامل لقب الن�سخة 

الأخرة من البطولة، �سوريا، الفلبني 

وت��رك��م��ان�����س��ت��ان. وت�����س��م ال��ت�����س��ف��ي��ات 

 10 ع���ل���ى  ت���وزي���ع���ه���م  مت  م��ن��ت��خ��ب��ا   44

التجمع، بحيث  تقام بنظام  جمموعات 

م��ن��ت��خ��ب��ات،   4 جم���م���وع���ات   6 ����س���م���ت 

م��ن��ت��خ��ب��ات.   5 4 جم���م���وع���ات  و���س��م��ت 

ويتاأهل اإىل النهائيات الآ�سيوية 2023، 

�ساحب املركز الأول من كل جمموعة، 

حت�سل  منتخبات   5 اأف�سل  جانب  اإىل 

على املركز الثاين.
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الرو�سي  الغاز  اإم��دادات  قطع  خلفية  على 

الأوروب��ي��ون  ي�ستعد  الطاقة،  اأ�سعار  وارت��ف��اع 

انقطاعات  ل�ستاء قار�س و�سط حتذيرات من 

ثالثة  وارت��ف��اع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي،  للتيار  م��ت��ك��ررة 

اأ�سعاف يف فاتورة الغاز

باأن  بو�ست«،  »وا�سنطن  �سحيفة  واأف���ادت 

ال���دول الأ���س��د ت�����س��ررا ج���راء قطع اإم���دادات 

ال����غ����از ال���رو����س���ي ه�����ي: اأمل���ان���ي���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 

واإي���ط���ال���ي���ا وه���ول���ن���دا، ال���ت���ي ي���ع���اين داف��ع��و 

اإىل  ت�سل  �سنوية  زي��ادة  من  فيها  ال�سرائب 

اإىل  الأمريكية  ال�سحيفة  %210.ولفتت 
التي  الأوروبية  ال��دول  من  العديد  �سكان  اأن 

ت��ع��اين م���ن ن����درة ال���وق���ود وارت���ف���اع اأ���س��ع��اره 

وج�����دوا ���س��اّل��ت��ه��م يف احل���ط���ب ل��ال���س��ت��ع��داد 

املالية كثريا  ال�سائقة  ال�ستاء.ودفعت  لف�سل 

اإىل  منها  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  الربيطانيني  م��ن 

ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ح��ي��وان��ات��ه��م الأل��ي��ف��ة، يف وق��ت 

على حتّمل  قدرتها  املدار�س من عدم  حذرت 

امل��در���س��ي��ة اجل���دي���دة ب�سبب  ال��ك��ت��ب  ت��ك��ال��ي��ف 

ال�سلطات  تبحث  الطاقة.فيما  اأ�سعار  ارتفاع 

اأق��ن��ع��ة مكافحة  ت��وزي��ع  اح��ت��م��ال  ال��ب��ول��ن��دي��ة 

ل���ل���دخ���ان، وي��ف��ك��ر ال��ب��ول��ن��دي��ون يف ال��ل��ج��وء 

يف  ال�����س��ت��اء،  يف  للتدفئة  ال��ق��م��ام��ة  ح���رق  اإىل 

اأملانيا  يف  الغربية  برلني  �سكان  ينف�س  حني 

ال��غ��ب��ار ع��ن اأف����ران ال��ف��ح��م والأخ�����س��اب التي 

ا�ستهداف  على  الرو�س  لإق��دام  حت�سبا  بنوها 

ال��ب��اردة، بح�سب  اإم��دادات الطاقة يف احل��رب 

ن��ق��ري��ر ن�����س��رت��ه »وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت«.وذك��رت 

�سالتها يف احلطب  وج��دت  اأوروب��ي��ة  دول  اأن 

اأ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة، الأم���ر ال��ذي  ب�سبب ارت��ف��اع 

على  الكبري  بالإقبال  مرتبطة  م�ساكل  اأف��رز 

لل�ستاء،  ا���س��ت��ع��دادا  وتخزينه  احل��ط��ب  ���س��راء 

حم���ذرة م��ن ن�����س��اط ل�����س��و���س ���س��رق��ة ج��ذوع 

الأ����س���ج���ار، وظ���ه���ور حم��ت��ال��ني ع��ل��ى م��واق��ع 

مواقع  باأنها  متظاهرين  مزيفة  اإلكرتونية 

وك�سفت  امل�ستهلكني،  خل���داع  اخل�����س��ب  لبيع 

املعلومات نفاد اأفران احلطب من الأ�سواق يف 

العديد من البلدان الأوروبية ب�سبب الإقبال 

ال�سديد عليها.ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤول 

قوله:  اأملانيا،  »برمين« يف  �سركة  الأنظمة يف 

اإن »احلطب اأ�سبح الذهب اجلديد«

االنباط-وكاالت

���س��ج��ت م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل يف م�����س��ر وال��ع��امل 

تفيد  ب�سائعة  الأخ���رية  ال�����س��اع��ات  خ��الل  ال��ع��رب��ي 

ب��اإ���س��اب��ة ال��ن��ج��م امل�����س��ري ال��ك��ب��ري، ع����ادل اإم����ام، 

مبر�س "الزهامير"، لكن �سرعان ما مت نفي هذه 

الأخبار على ل�سان �سقيق "الزعيم".

واأو�سح املنتج ع�سام اإمام يف ت�سريحات خا�سة 

ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، اأن عادل اإمام، ب�سحة 

ي�ستعد  اأن��ه  كما  مر�س،  اأي  من  يعاين  ول  جيدة، 

لفيلم جديد مع جنله الفنان حممد اإمام.

اأن هذه الأخبار جمرد �سائعات من  اإىل  واأ�سار 

"الرتيند". اأجل 

ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه��ذه  تكن  ومل 

الفنان عادل اإمام، من ال�سائعات، فكثري ما يرتدد 

حتى  للم�ست�سفى،  ونقله  �سحته،  ح��ول  �سائعات 

و�سل الأمر، اإىل الوفاة.

اإ���س��اب��ة  ���س��ائ��ع��ة  خ��رج��ت   ،2020 م��ار���س  ويف 

هذه  وت�سدرت  كورونا،  بفريو�س  امل�سري،  الفنان 

خا�سة  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ال�سائعة، 

تكرمي  ع��ل��ى  للح�سول  اإم����ام،  ع���ادل  ذه���اب  ل��ع��دم 

التكرمي  وت�سلم  الكاثوليكي،  املركز  يف  به  خا�س 

عنه، جنله املخرج رامي اإمام.

عن  ���س��ائ��ع��ات  خ��رج��ت   ،2021 ن��وف��م��رب  ويف 

اأن ح��ال��ت��ه  ب�����س��ب��ب  ال��ت��م��ث��ي��ل،  اع���ت���زال���ه، جم����ال 

ال�سحية ل ت�سمح له بالعمل.

واأي�������س���اً خ����رج ���س��ق��ي��ق��ه امل��ن��ت��ج ع�����س��ام اإم�����ام، 

الربامج  اأح��د  يف  ا�ستيائه  ع��ن  وع��رب  ذل��ك،  ونفى 

جتاوز  فيه  ح�سل  "املو�سوع  قائاًل  التليفزيونية، 

�سديد بطريقة غري طبيعية، وخا�سة فيما يتعلق 

ب�سحته وحالته احلرجة".

ويف عامل التمثيل ل احلقيقة، ج�ّسد عادل اإمام 

"الزهامير"،  مب��ر���س  اإ���س��اب��ت��ه��ا  ادع���ت  �سخ�سية 

ا���س��م   ،2010 ال����ذي ���س��در ع���ام  ال��ف��ي��ل��م  وح��م��ل 

املر�س.

تعليق عادل اإمام

املا�سية،  ال�سنوات  يف  اإم��ام،  عادل  الفنان  وعلق 

وخا�سة  تالحقه،  ما  دائماً  التي  ال�سائعات  ح��ول 

وع��رب  ووف���ات���ه،  ال�سحية،  ح��ال��ت��ه  ت��ده��ور  �سائعة 

اأحد  يف  هاتفية  مكاملة  خالل  ال�سديد،  حزنه  عن 

التليفزيونية. الربامج 

وقال "النا�س عايزين اأموت ليه.. اأنا يف البيت 

و�سحتي  متقاطعة  كلمات  واأح���ل  اجل��رائ��د  اأق���راأ 

جيدة".

وي��غ��ي��ب ال��ف��ن��ان امل�����س��ري ع��ن الأع��م��ال الفنية 

اأع��م��ال��ه ال��ف��ن��ي��ة، وه���و م�سل�سل  اآخ���ر  م��ن��ذ ع��ر���س 

ومن   ،2020 عام  يف  عر�س  الذي  "فالنتينو"، 
تاأليف اأمين بهجت قمر، واإخراج رامي اإمام.

العزيز  عبد  دلل  الراحلة  بطولته  يف  و�سارك 

ور�سا  عيد  و�سليمان  امل��ريغ��ن��ي  ح��م��دي  وال��ف��ن��ان 

اإدري�س وبدرية طلبة وغريهم من النجوم.

 شتاء قارس.. أوروبا تستنجد بمواقد الفحم واألخشاب

»شائعة الزهايمر« تالحق عادل إمام.. وعائلته ترد
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ي���ه���دد ذوب������ان اجل��ل��ي��د يف ك���ل م���ن ال��ق��ط��ب��ني 

ال���ع���امل، وال����ذي ت�سبب به  ال�����س��م��ايل واجل��ن��وب��ي 

البحر  يف  املياه  من�سوب  بارتفاع  املناخي،  التغري 

وه����و م���ا ي���ن���ذر ب����اإغ����راق م��ن��اط��ق ���س��اح��ل��ي��ة ح��ول 

العامل، لكن بحثا جديدا اقرتح حال لهذة امل�سكلة 

اخلطرية.

جم�����ل�����ة  يف  ن�����������������س��������ر  ب����������ح����������ث  ووف������������������������ق 

 Environmental Research"
Communications" العلمية، فاإن اإعادة 
جتميد القطبني عن طريق تقليل �سوء ال�سم�س 

ال���ق���ادم ���س��ي��ك��ون ق���اب���ال ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق وجم���دي���ا من 

الناحية القت�سادية.

كيف �سيتم اإعادة جتميد القطبني؟

النفاثة  ال��ط��ائ��رات  �ستقوم  العلماء،  بح�سب 

ال��ت��ي حت��ل��ق ع��ل��ى ارت���ف���اع ع����اٍل ب��ر���س ج��زي��ئ��ات 

الغالف اجلوي عند  املجهرية يف  الهباء اجلوي 

عرب  وجنوبا  �سمال  درج��ة   60 عر�س  خطوط 

�سخها على ارتفاع 43 األف قدم.

اجلزيئات �سوف تنجرف ببطء نحو القطب، 

قليال،  حت��ت��ه��ا  ال�����س��ط��ح  تظليل  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا 

وم���ن���ع اأ����س���ع���ة ال�����س��م�����س م���ن م��وا���س��ل��ة ت��ذوي��ب 

اجلليد.

وي���ق���ول امل����وؤل����ف ال��رئ��ي�����س��ي ل���ل���درا����س���ة وي��ك 

الهباء اجلوي  ن�سر  ب�ساأن  "هناك خوف  �سميث: 

لتربيد الكوكب، ولكن اإذا كانت معادلة املخاطر 

اأمام املنافع �ستوؤتي ثمارها يف اأي مكان، ف�ستكون 

كذلك عند القطبني".

ي��ق��ول �سميث:  ال��ع��م��ل��ي��ة،  اأه��م��ي��ة ه���ذه  وع���ن 

يعالج اأعرا�س تغري املناخ  اجلوي  الهباء  "حقن 
اإن���ه الأ���س��ربي��ن،  ول��ك��ن لي�س امل��ر���س الأ���س��ا���س��ي، 

جهود  ع��ن  ب��دي��ال  لي�س  وه��و  البن�سلني،  ولي�س 

التخل�س من الكربون".

يخدم  اأن  نف�سه  الطائرات  لأ�سطول  وميكن 

القطب  اإىل  وي��ن��ت��ق��ل  الأر���س��ي��ة،  ال��ك��رة  ن�سفي 

املقابل مع تغري الف�سول، ويتم حقن اجل�سيمات 

ب�سكل مو�سمي يف اأيام الربيع واأوائل ال�سيف.

 كم تبلغ تكلفة العملية؟

الع�سكرية  بالوقود  ال��ت��زود  ناقالت  متتلك  ل 

 A330"و  "KC-135" م���ث���ل  امل�����وج�����ودة 

الرت��ف��اع��ات  ع��ل��ى  ك��اف��ي��ة  MMRT" ح��م��ول��ة 
امل��ط��ل��وب��ة، ومي��ك��ن لأ����س���ط���ول م��ك��ون م���ن 125 

املناطق  اأن يرفع حمولة كافية لتربيد  �سهريجا 

���س��ن��وي��ا، مما  م��ئ��وي��ة  درج���ة   2 القطبية مب��ق��دار 

�سيعيدها قريبا من متو�سط درجات احلرارة التي 

كانت عليها قبل الع�سر ال�سناعي.

وبح�سب الدرا�سة، تقدر التكاليف ب� 11 مليار 

تكلفة تربيد  ث��ل��ث  م��ن  اأق����ل  وه���ي  ���س��ن��وي��ا  دولر 

الكوكب باأكمله بنف�س القدر 2 درجة مئوية وجزء 

النبعاثات  �سايف  اإىل  الو�سول  تكلفة  من  �سغري 

ال�سفرية.

م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة: ارت��ف��اع قيا�سي 

لتمويالت املناخ يف 2022

 اأهمية تربيد القطبني

مبا�سرة  حماية  القطبني  يف  التربيد  �سيوفر 

الرغم من  على  الكوكب،  جلزء �سغري فقط من 

اأن خطوط العر�س الو�سطى يجب اأن ت�سهد اأي�سا 

بع�س النخفا�س يف درجة احلرارة.

1 يف امل��ئ��ة م���ن ���س��ك��ان ال��ع��امل  اأق����ل م���ن  ولأن 

حت��ول  اأي  ف���اإن  امل�ستهدفة،  امل��ن��اط��ق  يف  يعي�سون 

متعمد ملنظم احل��رارة العاملي �سيكون ذا م�سلحة 

القطب  فقط  ولي�س  جمعاء،  للب�سرية  م�سرتكة 

ال�سمايل وباتاغونيا.

لي�ست  اإعدادها،  فريق  وفق  احلالية،  الدرا�سة 

���س��وى خ��ط��وة واح����دة ���س��غ��رية واأول���ي���ة ن��ح��و فهم 

التكاليف والفوائد واملخاطر املرتتبة على القيام 

بالتدخل املناخي عند خطوط العر�س العليا.

هذه  مثل  ب��اأن  لالعتقاد  اإ�سافيا  �سببا  وتوفر 

على  احل��ف��اظ  يف  مفيدة  تكون  اأن  ميكن  الأدوات 

ارتفاع  واإبطاء  القطبني،  قرب  اجلليدي  الغالف 

م�ستوى �سطح البحر على م�ستوى العامل.

 علماء يقترحون حال سحريا لمشكلة تهدد الحياة على األرض

 تعرض بيانات »أوبر« لالختراق.. 
والمتسلل يترك صورة فاضحة

 »الرجل العنكبوت« يتسلق ناطحة 
سحاب احتفاال ببلوغه الـ60

 دراسة تكشف عدد الخطوات 
التي تقي من األمراض الخطيرة

االنباط-وكاالت

اأعلنت �سركة "اأوبر" عن تعر�س اأنظمة 

قر�سنة  لعملية  بها  اخل��ا���س��ة  الكمبيوتر 

اإلكرتونية طالت بيانات مل حتدد طبيعتها 

اأو ح��ج��م��ه��ا، وامل��ف��ارق��ة يف الأم����ر اأن��ه��ا مل 

ت��ع��رف ع���ن الخ������رتاق اإل ب��ع��دم��ا اأب��ل��غ��ه��ا 

املت�سلل الذي نفذ الخرتاق.

تاميز"  "نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 

ال��ع��دي��د  اأوق���ف���ت  "اأوبر"  اأن  الأم���رك���ي���ة 

م��ن اأن��ظ��م��ت��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة اخل��م��ي�����س اأث��ن��اء 

حماولتها تقييم ال�سرر الناجم عن عملية 

الخرتاق.

ومل تك�سف "اأوبر" عن عدد الأ�سخا�س 

كانوا  �سواء  الأمني،  باخلرق  تاأثروا  الذين 

املعلومات  طبيعة  اأو  موظفني،  اأو  عمالء 

التي مت اخرتاقها.

امل��ت��خ�����س�����س  "ما�سابل"  م���وق���ع  وق�����ال 

اأ����س���درت  "اأوبر"  اإن  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ب���الأخ���ب���ار 

تطبيق  ا�ستخدام  بعدم  ملوظفيها  تعليمات 

العمل،  الر�سائل يف مكان  "�سالك" لتبادل 
اخلا�سة  الأن��ظ��م��ة  بع�س  عطلت  اأن��ه��ا  كما 

بها.

اأن���ه���ا  ب����ي����ان  يف  "اأوبر"  واأو������س�����ح�����ت 

ب���اأم���ن���ه���ا  ي���ت���ع���ل���ق  حل���������ادث  "ت�ستجيب 
ال�سيرباين"، لفتة اإىل تعاونها يف احلادثة 

مع جهات اإنفاذ القانون.

وكانت تقارير �سحفية قد حتدثت عن 

حادثة الخرتاق كا�سفة اأن "اأوبر" مل تعلم 

بها اإل بعدما اأبلغ املخرتق املوظفني بذلك، 

املت�سلل ر�سالة للموظفني قال  اأر�سل  حيث 

فيها: "اأعلن اأين مت�سلل واأن اأوبر تعر�ست 

خلرق يف البيانات".

اأنها  زع��م  ما  املخرتق  ر�سالة  وت�سمنت 

مت  التي  الداخلية  البيانات  بقواعد  قائمة 

الو�سول اإليها، واأرفقها مع �سورة فا�سحة 

املوظفني  م��ع��ل��وم��ات  �سفحة  ع��ل��ى  ن�����س��رت 

الداخلية.

ت��ع��ر���س��ت  "اأوبر"  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

 ،2016 �سنة  يف  مماثلة  اخ���رتاق  لعملية 

57 مليون م�ستخدم يف جميع  اأث��رت على 

اأنحاء العامل.

وت�����س��رتت ال�����س��رك��ة وق��ت��ه��ا ع��ل��ى عملية 

الخرتاق تلك، ودفعت فدية قدرها 100 

مقابل  للمت�سللني  اأم���ريك���ي  دولر  األ����ف 

حذفهم للبيانات التي ح�سلوا عليها.

االنباط- وكاالت

امل��ت�����س��ل��ق احل��ر  اآلن روب�����ري،  ت�����س��ل��ق 

الفرن�سي"،  العنكبوت  "بالرجل  امللقب 

طابقا   48 من  موؤلفة  �سحاب  ناطحة 

الذي حدده  الهدف  باري�س، حمققا  يف 

لنف�سه مبجرد بلوغه �سن ال�ستني.

مبالب�س حمراء، رفع روبرت ذراعيه 

تور  قمة مبنى  اإىل  و�سل  عاليا عندما 

ت���وت���ال اإن���رج���ي���ز ال����ذي ي��ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه 

187 مرتا يف حي الأعمال ل ديفون�س 
بالعا�سمة الفرن�سية.

ق��ال روب���ري، ال��ذي ك��ان عيد ميالده 

اأر�سل  اأن  "اأريد  املا�سي،  ال�سهر  ال�ستني 

ل��ل��ن��ا���س ر���س��ال��ة م��ف��اده��ا اأن ك��ون��ك يف 

ال�ستني من العمر ل يعد �سيئا. ل يزال 

والن�ساط  الريا�سة  ممار�سة  باإمكانك 

والقيام باأ�سياء رائعة".

واأ�ساف لرويرتز "وعدت نف�سي منذ 

عدة �سنوات اأنه عندما اأبلغ ال�ستني من 

اأخرى  ال��ربج مرة  �ساأ�سعد هذا  عمري 

يف  التقاعد  �سن  اإىل  ترمز  ال�ستني  لأن 

فرن�سا واعتقدت اأن هذه مل�سة لطيفة".

كان روبري، الذي اأراد اأي�سا ا�ستخدام 

احل��اج��ة  ح���ول  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  الت�سلق 

املناخ،  تغري  ب�ساأن  اإج���راءات  اتخاذ  اإىل 

قد ت�سلق بالفعل برج توتال اإنرجيز يف 

منا�سبات عديدة.

وب��داأ روب��ري الت�سلق يف ع��ام 1975 

ح���ني ت����درب ع��ل��ى م���ن���ح���درات ب��ال��ق��رب 

بجنوب  فالين�س  يف  راأ���س��ه  م�سقط  م��ن 

ف��رن�����س��ا. ب����داأ ال��ت�����س��ل��ق مب��ف��رده يف ع��ام 

كبار  من  اأ�سبح  ما  و�سرعان   1977
املت�سلقني.

االنباط-وكاالت

اأظهر عدد من الدرا�سات اأن التمرينات 

وتكافح  ال�سحة  حت�سن  اأن  ميكن  البدنية 

ال�������س���ي���خ���وخ���ة، ل���ك���ن ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا ن��ظ��ر 

اأن  يجب  التي  بال�سبط يف عدد اخلطوات 

لتلك  للو�سول  يوميا  الأ�سخا�س  مي�سيها 

النتائج.

ووج�������د ع���ل���م���اء م����ن ج���ام���ع���ة ���س��ي��دين 

خطوة  اآلف   10 اأن  ال���دمن���ارك،  وج��ن��وب 

للو�سول  مهمة  و�سيلة  بالفعل  ال��ي��وم  يف 

مدى  اأن  علما  مر�سية،  �سحية  نتائج  اإىل 

يكون  اأن  ميكن  بها  من�سي  ال��ت��ي  ال�سرعة 

بالأهمية ذاتها.

ودر�س العلماء خالل بحثهم 78500 

عامي  بني  املتحدة  اململكة  يف  بالغ  �سخ�س 

و2015.  2013
ارتدى امل�ساركون اأجهزة تعقب الن�ساط 

اأ�سبوع  مل��دة  اليوم  �ساعة يف   24 م��دار  على 

التي  ع��دد اخل��ط��وات  واح��د، والتي ت�سجل 

�ساروها بالإ�سافة اإىل ال�سرعة التي �ساروا 

بها، ونظر الباحثون يف نتائجهم ال�سحية 

بعد �سبع �سنوات.

اآلف   10 امل�����س��ي  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 

الإ�سابة  خطر  م��ن  يقلل  ال��ي��وم  يف  خطوة 

50 باملئة، وخطر الإ�سابة  باخلرف بنحو 

ب���امل���ئ���ة، وخ��ط��ر   30 ب��ن��ح��و  ب���ال�������س���رط���ان 

الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية 

بنحو 75 باملئة.

وبح�سب حمطة "�سي بي �سي" الكندية، 

قال اأحد الباحثني الرئي�سيني يف الدرا�سة، 

اإن ه���دف امل�سي  ك����روز،  ب����وزو  ب��ورخ��ا دي���ل 

10000 خطوة ن�ساأ يف الواقع من حملة 
ت�سويق يابانية يف ال�ستينيات تهدف اإىل بيع 

عدادات اخلطوات، التي حلت مكانها لحقا 

ال�ساعات الذكية.

واأ�ساف كروز: "بالن�سبة لبع�س النا�س، 

قد يكون هذا الرقم غري واقعي، اإل اأن كل 

وافعلها،  اخ��رج  فقط  اأهميتها.  لها  خطوة 

لأن اأي �سيء اأف�سل من ل �سيء".

ووجدت الدرا�سة اأي�سا اأن امل�سي بوترية 

اأ�سرع كان مرتبطا بفوائد �سحية اإ�سافية.

اآلف خطوة   10 امل�سي  اإن  ك��روز  وق��ال 

يف اليوم يقلل من خطر الإ�سابة باخلرف 

اأ�سرع  50 باملئة، لكن امل�سي بوترية  بن�سبة 

بن�سبة  اإ�سافيا  انخفا�سا  ي�سيف  اأن  ميكن 

املخاطر. يف  باملئة   15 اإىل   10
يقل  �سرعة م�سيك ل  "مدى  واأ���س��اف: 

اأهمية، اإن مل يكن اأكرث اأهمية، عن مقدار 

م���ا مت�����س��ي، مل���زي���د م���ن ال�����س��ح��ة امل��ث��ال��ي��ة، 

ب��وت��رية  اآلف خ��ط��وة   10 امل�����س��ي  مي��ك��ن��ك 

اأ�سرع".


