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الملك والملكة يشاركان بمراسم 
جنازة الملكة إليزابيث 

القدس تقول كلمتها عبر اإلضراب الشامل: 
مدارس فارغة والمقدسيون »على قلب رجل 

واحد« ضد »أسرلة التعليم«

مجلس النواب ُيقر مشروع قانون حقوق 
الطفل لسنة 2022

الحكومة تستعين بالمجلس 
االقتصادي واالجتماعي بالحوار 

لتحديث القطاع االداري

»جو أكاديمي« تستضيف نخبة من 
اإلعالميين في جولة صحفية ميدانية 

ضمن مرافقها

إطالق الخطة الوطنية لتنفيذ التزامات 
نيروبي 2030-2021

الأنب�ط – �سب�أ ال�سكر

    ����ص���رح رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س االق���ت�������ص���ادي 

واالج���ت���م���اع���ي ال���دك���ت���ور م��و���ص��ى ���ص��ت��ي��وي ل� 

ح���وارات  �صيجري  املجل�س  اأن  “االأنباط”، 

للقطاع  االداري  التحديث  خطة  عن  وطنية 

ت�صتمر  العا�صمة عمان حيث  العام، بدءا من 

، ثم  اأ�صابيع  مل��دة ثالثة  اال�صبوع احل��ايل  من 

يف اال�صابيع.

التف��سيل �ص »5«

النب�ط – �سذى حت�ملة 

امل��ل��ي��ون  من�صة  اأكادميي”،  “جو  ن��ظ��م��ت 

للتعليم  واالأح������دث  االأك�����ر  امل��ن�����ص��ة  ط���ال���ب، 

االإلكرتوين التفاعلي يف االأردن جولة ميدانية 

لنخبة  من ممثلي و�صائل االإعالم وال�صحافة 

االأردنية، والتي  نفذتها يف مرافقها يف مقرها 

االإدارة  فريق  بح�صور  مكة،   �صارع  الكائن يف 

التنفيذية العليا.

التف��سيل �ص »4«

النب�ط- عم�ن

اأط���ل���ق امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��ل�����ص��ك��ان، اأم�����س 

التزامات  لتنفيذ  الوطنية  اخلطة  االث��ن��ن، 

واملوؤمتر   ،2019 نريوبي  قمة  نحو  االأردن 

الدويل لل�صكان والتنمية مبنا�صبة مرور 25 

ع��ام��ا، حت��ت ���ص��ع��ار ت�����ص��ري��ع ال��وع��د ل��الأع��وام 

االأمم  �صندوق  من  بدعم   2021-2030
املتحدة لل�صكان.

وق�����ال االأم������ن ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س االأع���ل���ى 

اإطالق  اإن  عي�صى م�صاروة،  الدكتور  لل�صكان، 

اخلطة جاء بنهج ت�صاركي مع جميع اجلهات 

الوطنية.
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النب�ط - وك�لت 

�صردت هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين، 

اأم�س االإثنن، تفا�صيل التنكيل والتحقيق 

العنيف الذي تعر�صت له االأ�صريتان مرمي 

�صلطات  �صرية من  اأب��و  �صوافطة وحترير 

االحتالل داخل زنازين”بتاح تكفا”.

بعد  اإن���ه  الهيئة  ق��ال��ت  التفا�صيل،  ويف 

اع��ت��ق��ال االأ����ص���ريت���ن وخ����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق، 

�صغري،  بكر�صي  �صبحهما  املحققون  تعمد 

وا�صتجوابهما ل�صاعات طويلة.

معهما  ال��ت��ح��ق��ي��ق  “وتخلل  وت��اب��ع��ت: 

فيهما،  وال�����ص��راخ  نابية  باألفاظ  �صتمهما 

عدا عن زجهما بزنازين انفرادية مراقبة 

بالكامريات ال ت�صلح للعي�س الب�صري”.

ي��وم��اً جرى   14 “بعد  اأن���ه  واأو���ص��ح��ت 

وهناك  “اجللمة”،  حتقيق  ملركز  نقلهما 

ع���ان���ت ك��ل��ت��ا االأ�����ص����ريت����ن م����ن امل��ع��ام��ل��ة 

املماطلة  وم��ن  النح�صون  الأف���راد  ال�صيئة 

باال�صتجابة ملطالبهما”.

ونقلت الهيئة عن االأ�صريتن قولهما اإن 

فيها  اأم�صننّ  )كاملنفى(  اجللمة  “زنازين 
�صاعات طويلة دون اكرتاث ملطالبهما”.

جي�س  اأن  اإىل  االأ���ص��رى  هيئة  واأ����ص���ارت 

االحتالل اعتدى بال�صرب على ال�صابتن 

اعتقالهما  ���ص��ري��ة و���ص��واف��ط��ة خ���الل  اأب���و 

بجوار حاجز “اإلياهو”  الع�صكري بالقرب 

م���ن حم��اف��ظ��ة ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة، وُح���ق���ق معهما 

الع�صكري،  احل��اج��ز  م��ن  بالقرب  ميدانياً 

وب��ع��ده��ا ج���رى اق��ت��ي��اده��م��ا مل��رك��ز حتقيق 

تكفا”. “بتاح 
�صوافطة  االأ���ص��رية  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

ق�����ص��اء  ���ص��ع��ري  ب���ل���دة  م���ن  ع����ام����اً(   29(

حم��اف��ظ��ة اخل��ل��ي��ل، واالأ����ص���رية اأب���و �صرية 

)29 ع���ام���اً( م���ن م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س، ج��رى 

اعتقالهما خالل �صهر اآب املا�صي.

التف��سيل �ص »9«

تفاصيل التنكيل والتحقيق العنيف 
ضد األسيرتين صوافطة وأبو سرية

النب�ط – وك�لت 

اعتمدت اإ�صرائيل فكرة “�صناعة العدو” يف 

وجتذرت  والفل�صطينين،  العرب  مع  �صراعها 

من  االإ�صرائيلي  االن�صحاب  بعد  اأك��ر  الفكرة 

جنوب لبنان عام 2000، واحلرب الثانية على 

لبنان عام 2006، حن ف�صلت تل اأبيب بح�صم 

املعركة على اجلبهة ال�صمالية مل�صلحتها.

وت��ع��ت��ق��د ال��ن��خ��ب ال��ع�����ص��ك��ري��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

هي  الفل�صطينية  ال�����ص��اح��ة  اأن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأزماتها  لت�صدير  �صواء  العدو،  �صناعة  �صاحة 

الداخلية اأو جعلها فزاعة اخلطر االأمني على 

امل�صروع ال�صهيوين، وهي الفكرة التي ر�صختها 

منذ  ع��ام��ا،   15 ق��ب��ل  غ���زة  ل��ق��ط��اع  بح�صارها 

اأعلنت قطاع غزة “كيانا معاديا” يف �صبتمر/

اأيلول 2007.

التف��سيل �ص »9«

حصار غزة نموذجا.. إسرائيل تعتمد »صناعة العدو« 
لتضمن استمراريتها موحدة

النب�ط – وك�لت 

امل����دار�����س وال���ط���رق امل����وؤدي����ة اإل��ي��ه��ا ف��ا���ص��ي��ة 

)ف���ارغ���ة( ب��ه��ذه اجل��م��ل��ة ال��ت��ي ك��رره��ا ع�صرات 

مدينة  يف  تفرقوا  ال��ذي��ن  املقد�صين  الن�صطاء 

ال�صور  والتقطوا  وبلداتها  و�صواحيها  القد�س 

وال���ف���ي���دي���وه���ات ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ح��ج��م االل���ت���زام 

م��دار���س  جميع  ع��م  ال���ذي  ال�صامل  ب��االإ���ص��راب 

اأم�س االإثنن، احتجاجا  القد�س املحتلة، �صباح 

على ما بات يعرف ب� اأ�صرلة التعليم

امل��دار���س  خ���ارج  م��ن  الفيديوهات  وان��ت�����ص��رت 

ومن داخلها، وكذلك من ال�صوارع املوؤدية اإليها، 

واأظ��ه��رت ب��واب��ات مغلقة و���ص��اح��ات ف��ارغ��ة من 

الطلبة.

التف��سيل �ص »9«

  النب�ط – عم�ن 

اأقر جمل�س النواب خالل اجلل�صة التي عقدها 

ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س امل��ح��ام��ي ع��ب��دال��ك��رمي 

االثنن،  اأم�س  ال���وزارة  هيئة  وح�صور  الدغمي، 

م�صروع قانون حقوق الطفل ل�صنة 2022.

واأقر املجل�س مواد م�صروع القانون كما جاءت 

من اللجنة النيابية امل�صرتكة “القانونية، واملراأة 

قبل  من  مو�صع  نقا�س  و�صط  االأ�صرة”،  و���ص��وؤون 

ال��ن��واب، واج��راء ع��دد من التعديالت على مواد 

امل�صروع البالغ عددها 33 مادة.

متثلت  والتي  املادة11،  على  املجل�س  وواف��ق 

يف اأن تتخذ وزارة ال�صحة بالتن�صيق مع اجلهات 

الالزمة ل�صمان متتع  التدابري  املخت�صة جميع 

ال��ط��ف��ل ب��اأع��ل��ى م�����ص��ت��وى ���ص��ح��ي، مب���ا يف ذل��ك 

ال��وق��ائ��ي��ة واالإر����ص���اد  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ت��ط��وي��ر 

اأو  الطفل ووال��دي��ه  وت��زوي��د  ال�صحي،  واالإع���الم 

ال�صخ�س املوكل برعايته، بناء على مقرتح تقدم 

االأ�صا�صية  باملعلومات  اخلاليلة،  علي  النائب  به 

املتعلقة ب�صحته وتغذية مبا فيها مزايا الر�صاعة 

ال��ط��ب��ي��ع��ة، وال���وق���اي���ة م���ن االأم����را�����س امل��ع��دي��ة 

واخلطرة واملزمنة.

التف��سيل �ص »2«

اللواء المعايطة يلتقي القادة والمديرين في مديرية األمن العام

مدير األمن العام: سيادة القانون دون تحيز 
أو تمييز وحفظ األرواح والممتلكات

"اتحاد شركات التأمين يحمل »المركزي« المسؤولية والبنك ال يرد

مواطنون يشتكون عدم تعويضهم
 عن الحوادث وشركات تأمين تعلن افالسها

النب�ط – عم�ن 

عبيداهلل  ال��ل��واء  العام  االأم��ن  مدير  التقى 

ال�صباط  كبار  ال��ي��وم،  امل��دي��ري��ة،  يف  املعايطة، 

وال�����ق�����ادة وامل����دي����ري����ن م����ن خم��ت��ل��ف وح�����دات 

وت�صكيالت االأمن العام.

ونقل اللواء املعايطة خالل اللقاء، حتيات 

االأعلى  القائد  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 

ل���ل���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة، وث���ق���ة ج���الل���ت���ه ب��ج��م��ي��ع 

بجهودهم  واع���ت���زازه  ال��ع��ام،  االأم����ن  منت�صبي 

امل��ب��ذول��ة يف �صبيل ال��دف��اع ع��ن اأم���ن ال��وط��ن، 

وخدمة مواطنيه.

������د امل��ع��اي��ط��ة ع��ل��ى ����ص���رورة االج��ت��ه��اد  واأكنّ

احلكيمة،  امللكية  وال��روؤى  التوجيهات  لتنفيذ 

الهادفة اىل االرتقاء بقدرات االأمن العام واأداء 

االأردن���ي���ن،  تطلعات  يحقق  ومب���ا  منت�صبيه، 

وي���خ���دم اح��ت��ي��اج��ات��ه��م يف ال��ن��واح��ي االأم��ن��ي��ة 

واالجتماعية.

القانون  �صيادة  اأن  املعايطة،  اللواء  واأو�صح 

دون حتيز اأو متييز، وحفظ االأرواح واملمتلكات، 

وال��دف��اع ع��ن اأم���ن ال��وط��ن، غاياتنا ال��ت��ي لن 

حتقيقها  �صبيل  يف  و�صنم�صي  ع��ن��ه��ا،  ن��ح��ي��د 

مب�صرية العمل والتطوير.

�������د امل��ع��اي��ط��ة ع��ل��ى ا���ص��ت��م��رار اجل��ه��ود  واأكنّ

امل����ب����ذول����ة مل����ح����ارب����ة اجل�����رمي�����ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

وامل�������ص���ت���ح���دث���ة، وت����وف����ري ك���اف���ة االإم���ك���ان���ي���ات 

هذا  يف  املتخ�ص�صة  ال��وح��دات  عمل  لتطوير 

امل���ج���ال، م�����ص��دداً ع��ل��ى اأن���ن���ا ���ص��ن��وا���ص��ل عملنا 

ن�صتمدها  امل��خ��درات بقوة  اآف��ة  احل��ازم ملحاربة 

من حر�صنا على اأمن الوطن و�صالمة اأبنائه.

العام  االأم��ن  مديرية  اأن  املعايطة  واأو���ص��ح 

لن تاألو جهداً.

التف��سيل �ص »2«

   النب�ط -  فرح مو�سى

اإربد      ي�صكو عدد من مواطني حمافظة 

�صركات  من  تعوي�صهم  عدم  ج��راء  ت�صررهم، 

دفع  اأو  �صياراتهم،  لت�صليح  ال�صيارات  تاأمن 

تعوي�س منا�صب، وت�صاءلوا عن الدور الر�صمي 

اج��راءات �صارمة حتفظ  واتخاذ  يف حمايتهم 

حقوقهم، وخا�صة بعد اإعالن بع�س ال�صركات 

دائ���رة  ل���دى  اأن���ه���ا م�صجلة  ع��ل��م��اً   ، اإف��ال���ص��ه��ا 

م��راق��ب��ة ���ص��رك��ات ال��ت��اأم��ن يف البنك امل��رك��زي 

االأردين.

 ويقول عدد من موظفي العالقات العامة 

حقوق  ان  تعد”مفل�صة”،  ت��اأم��ن  ���ص��رك��ات  يف 

املواطن حمفوظة، داعن البنك املركزي لرفع 

االيقاف عن هذه ال�صركات لتدفع للمواطنن 

حقوقهم.

      امل���واط���ن  مفيد ح��م��ارن��ة  ي��و���ص��ح ان��ه 

ح�صل  معه حادث �صيارة يف �صهر اذار املا�صي، 

ومت اإج�����راء ك���ل االأم�����ور امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���احل���وادث 

عندما  دفعها  مت  وخمالفة  ك��روك��ة،  عمل  من 

املا�صي،   ح��زي��ران  �صهر  يف  مركبته،  ترخ�س 

ا�صافة اىل نحو مائة دينار زيادة على التاأمن، 

ب�صبب احلادث، وي�صيف انه تفاجاأ قبل اأ�صبوع 

باأنه مطلوب للمحكمة حل�صور جل�صة، رفعها 

عليه املت�صرر، يطالبه فيها بت�صليح مركبته، 

التكلفة،  ال��ت��اأم��ن  �صركة  حتمل  ل��ع��دم  وذل���ك 

بحجة اأنها مفل�صة، وموقوفة.  

     وت�����ص��اءل ح��م��ارن��ة: مل���اذا اخ���ذت �صركة 

التاأمن الر�صوم الزيادة ب�صبب احلادث، وملاذا 

�صيارته،  ت�صليح   تكلفة  للمت�صرر  ت��دف��ع   ال 

بحل  التاأمن  ل�صركات  العام  االحت��اد  مطالبا 

هذه امل�صكلة.

التف��سيل �ص »3« 2



املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

مجلس النواب ُيقر مشروع قانون 
حقوق الطفل لسنة 2022

وزير السياحة واآلثار المصري 
يستقبل السفير العضايلة 

  االنباط – عمان 

اأقر جمل�س النواب خالل اجلل�سة التي عقدها 

برئا�سة رئي�س املجل�س املحامي عبدالكرمي الدغمي، 

وح�سور هيئة الوزارة اأم�س االثنني، م�سروع قانون 

حقوق الطفل ل�سنة 2022.

واأق��ر املجل�س م��واد م�سروع القانون كما جاءت 

وامل��راأة  “القانونية،  امل�سرتكة  النيابية  اللجنة  من 

قبل  م��ن  مو�سع  نقا�س  و���س��ط  االأ�سرة”،  و����س���وؤون 

ال���ن���واب، واج����راء ع���دد م��ن ال��ت��ع��دي��الت على م��واد 

امل�سروع البالغ عددها 33 مادة.

ووافق املجل�س على املادة11، والتي متثلت يف اأن 

تتخذ وزارة ال�سحة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة 

الطفل  مت��ت��ع  ل�سمان  ال���الزم���ة  ال��ت��داب��ري  جميع 

باأعلى م�ستوى �سحي، مبا يف ذلك تطوير الرعاية 

ال�سحي،  واالإع����الم  واالإر����س���اد  الوقائية  ال�سحية 

وتزويد الطفل ووالديه اأو ال�سخ�س املوكل برعايته، 

اخلاليلة،  علي  النائب  به  تقدم  مقرتح  على  بناء 

وتغذية  ب�سحته  املتعلقة  االأ���س��ا���س��ي��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 

من  والوقاية  الطبيعة،  الر�ساعة  مزايا  فيها  مبا 

االأمرا�س املعدية واخلطرة واملزمنة.

�سليمة  ب��ي��ئ��ة  ال���ط���ف���ل يف  ت�����س��م��ن��ت ح����ق  ك���م���ا 

و�سحية ونظيفة واآمنة، وتطوير برامج و�سيا�سات 

ال�سحية  ب��اجل��وان��ب  واالإر����س���اد  التوعية  يف جم��ال 

املتعلقة بالطفل والبيئة املحيطة به، وايجاد مراكز 

متخ�س�سة لعالج الطفل وتاأهيله يف حاالت االإدمان 

على املخدرات اأو املوؤثرات العقلية اأو املواد الطيارة 

وفقا لالمكانيات املتوفرة. كما واف��ق املجل�س على 

قرار اللجنة النيابية باأن للطفل احلق يف م�ستوى 

وتتوىل  الفقر،  م��ن  احلماية  ويف  م��الئ��م،  معي�سي 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  االجتماعية  التنمية  وزارة 

امل��خ��ت�����س��ة، و���س��ع ال�����س��ي��ا���س��ات وال���رام���ج ال��الزم��ة 

لتاأمني حق جميع االأطفال يف الرعاية االجتماعية 

االأ�سا�سية، ومتكني االأ�سرة من اأداء دورها االأ�سا�سي 

يف ت��رب��ي��ة ال��ط��ف��ل وت��ع��ل��ي��م��ه واإح���اط���ت���ه ب��ال��رع��اي��ة 

الالزمة من اأجل �سمان منوه الطبيعي على الوجه 

الكامل. واأقر النواب املادة الثالثة ع�سرة، بعد اإعادة 

�سياغتها من اللجنة امل�سرتكة، اأن للطفل املحروم 

احلق  االأ�سرية،  بيئته  من  دائمة  اأو  موؤقتة  ب�سفة 

الق�سائية  ب��ق��رار م��ن اجل��ه��ة  البديلة  ال��رع��اي��ة  يف 

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وت��ت��خ��ذ  امل��خ��ت�����س��ة، 

وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة التدابري الالزمة 

لذلك وفق الت�سريعات ذات العالقة على اأن تراعى 

امل�سلحة الف�سلى للطفل.

التعليم  احل���ق يف  للطفل  اأن  ال��ن��واب  اأق���ر  ك��م��ا 

وفقا  وجمانيا،  اإل��زام��ي��ا  االأ�سا�سي  التعليم  وي��ك��ون 

والتعليم  الرتبية  وزارة  وت��ق��وم  الد�ستور،  الأح��ك��ام 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة باتخاذ االج��راءات 

اأو انقطاعه من التعليم  التي متنع ت�سرب الطفل 

و�سمان نوعيته وتوفري العدد الكايف من املعلمني 

واملر�سدين يف املوؤ�س�سات التعليمية، وتطوير اأدائهم 

ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.

واأقر النواب املادة 16 فقرة “ج” واملتعلقة بتوفري 

و�سحته  ال��ط��ف��ل  ب��ن��م��و  املتعلقة  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج 

تثقيفه  و���س��م��ان  والنف�سية  اجل�سدية  وت��ط��ورات��ه 

وتوفري الرتبية ال�سحية له يف املراحل التعليمية 

كافة، مبا يتالءم مع �سنه وادراكه ويتوافق مع القيم 

الدينية واالإجتماعية.

وقرر جمل�س النواب �سطب الفقرتني “ب، ج” 

من املادة 20، حيث ن�ست الفقرة “ب” ُيعد التدخني 

وتناول امل�سكرات بح�سور الطفل اعتداء على �سحته 

اأو  ال��وال��دي��ن  �سفة  ت�سكل  وال  البدنية،  و�سالمته 

ال�سخ�س املوكل برعاية الطفل عذرا الرتكاب هذا 

الفعل.

وقرر النائب االأول لرئي�س جمل�س النواب اأحمد 

رفعها  م��ن اجلل�سة،  ت��راأ���س جانبا  ال��ذي  ال�سفدي 

ل�سباح يوم االأربعاء املقبل.

االنباط – القاهرة 

ا�ستقبل وزير ال�سياحة واالآثار يف جمهورية م�سر 

العربية احمد عي�سى، اأم�س االأثنني، ال�سفري االأردين 

يف القاهرة اأجمد الع�سايلة، حيث جرى بحث �سبل 

تعزيز التعاون ال�سياحي واالأثري بني االأردن وم�سر.

اللقاء  امل�سري  واالآث���ار  ال�سياحة  وزي��ر  وا�ستهل 

عمق  على  م��وؤك��ًدا  الع�سايلة،  بال�سفري  بالرتحيب 

ال��ب��ل��دي��ن ال�سقيقني على  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��الق��ات 

اأهمية  على  م��وؤك��دا  وال�سعبي،  احلكومي  امل�ستوى 

تعظيم التعاون الثنائي يف املجال ال�سياحي واالأثري 

والعمل على تعزيز قدرات القطاع ال�سياحي.

ال��وزي��ر عي�سى  الع�سايلة  ه��ن��اأ  ال��ل��ق��اء،  وخ���الل 

واالآث���ار،  لل�سياحة  وزي��را  توليه مهام من�سبه  على 

معربا عن متنياته باأن ت�سهد الفرتة املقبلة مزيداً 

ال�سياحى  امل�ستوى  على  البلدين  بني  التعاون  من 

واالأثري.

اأوائ���ل املقا�سد  اأن م�سر تعد من  اأك��د على  كما 

زيارتها،  االأردن��ي��ون  ال�سياح  يف�سل  التي  ال�سياحية 

التي مت  التواأمة  اتفاقية  اإىل  واأ���س��ار خ��الل حديثه 

مدينتي  ب��ني  امل��ا���س��ي  ال��ث��اين  ت�سرين  يف  توقيعها 

اإىل  م�سرًيا  االأردن،  يف  وال��ب��رتاء  م�سر  يف  االأق�سر 

اأهمية العمل على دفع الت�سويق ال�سياحي امل�سرتك.

ال��ت��ع��اون  ���س��ب��ل  اأي�����س��ا مناق�سة  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 

ال�سياحي  امل�ستوى  الثنائي بني م�سر واالأردن على 

واالأث��ري وتن�سيط احلركة ال�سياحية بني البلدين، 

ب��رام��ج  ن��ح��و تنفيذ  امل�����س��ي ق��دم��اً  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

للمعامل  ل��ل��رتوي��ج  م�سرتكة  و�سياحية  ت��روي��ج��ي��ة 

ال�سياحية واالأثرية يف البلدين على امل�ستوى البيني 

وال��دويل، وما يتميز به االأردن وم�سر من منتجات 

�سياحية خمتلفة من ثقافية و�ساطئية وترفيهية، 

يف  اخل���رات  تبادل  على  العمل  اإىل  باالإ�سافة  ه��ذا 

جمال ترميم االآثار وتدريب االآثريني  لتاأهيل فرق 

من اخلراء والفنيني يف هذه املجاالت التي ت�سهد 

اهتماما وتطوراً عامليا.

مدير األمن العام: سيادة القانون دون تحيز 
أو تمييز وحفظ األرواح والممتلكات

اللواء المعايطة يلتقي القادة والمديرين في مديرية األمن العام

االنباط – عمان 

ال��ت��ق��ى م��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء ع��ب��ي��داهلل امل��ع��اي��ط��ة، يف 

املديرية، اليوم، كبار ال�سباط والقادة واملديرين من خمتلف 

وحدات وت�سكيالت االأمن العام.

امللك  جاللة  حتيات  اللقاء،  خ��الل  املعايطة  ال��ل��واء  ونقل 

عبداهلل الثاين، القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، وثقة جاللته 

بجميع منت�سبي االأمن العام، واعتزازه بجهودهم املبذولة يف 

�سبيل الدفاع عن اأمن الوطن، وخدمة مواطنيه.

التوجيهات  لتنفيذ  االجتهاد  �سرورة  على  املعايطة  واأّك��د 

والروؤى امللكية احلكيمة، الهادفة اىل االرتقاء بقدرات االأمن 

العام واأداء منت�سبيه، ومبا يحقق تطلعات االأردنيني، ويخدم 

احتياجاتهم يف النواحي االأمنية واالجتماعية.

اأو  حتيز  دون  القانون  �سيادة  اأن  املعايطة،  ال��ل��واء  واأو���س��ح 

الوطن،  اأمن  والدفاع عن  واملمتلكات،  االأرواح  متييز، وحفظ 

حتقيقها  �سبيل  يف  و�سنم�سي  عنها،  نحيد  لن  التي  غاياتنا 

مب�سرية العمل والتطوير.

واأّك����د امل��ع��اي��ط��ة ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ملحاربة 

االإمكانيات  كافة  وتوفري  وامل�ستحدثة،  التقليدية  اجلرمية 

م�سدداً  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  املتخ�س�سة  ال��وح��دات  عمل  لتطوير 

بقوة  املخدرات  اآفة  ملحاربة  احل��ازم  عملنا  �سنوا�سل  اأننا  على 

ن�ستمدها من حر�سنا على اأمن الوطن و�سالمة اأبنائه.

جهداً  تاألو  لن  العام  االأم��ن  مديرية  اأن  املعايطة  واأو���س��ح 

وتقييمها  خططها  وم��راج��ع��ة  خ��دم��ات��ه��ا،  ك��اف��ة  حت�����س��ني  يف 

وتعزيزها، ال �سّيما يف اجلانب املروري الذي �ستوليه املديرية 

االهتمام الكبري بالتعاون مع كافة اجلهات املعنية.

وبنّي املعايطة، اأن مديرية االأمن العام �ستعزز من دورها يف 

حماية اال�ستثمار، وتوفري البيئة االآمنة لدفع عجلة التنمية 

عمل  اآليات  خ��الل  من  امل��ق��درات،  على  واحلفاظ  واالقت�ساد، 

قانونية واأمنية فاعلة.

درج��ات  اأع��ل��ى  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة  اإىل  املعايطة،  ولفت 

االأمنية  واالأج��ه��زة  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��ع  والتن�سيق  التكامل 

واملوؤ�س�سات الوطنية كافة، �سمن نهج ت�ساركي ي�سهم بتحقيق 

امل�سالح الوطنية العليا.

اإعالمية  ا�سرتاتيجية  اتباع  �سرورة  على  املعايطة،  واأّك��د 

اأدوار  ت�ساحبها  االأم��ن��ي��ة،  اخل��ط��ط  لكافة  م��وازي��ة  وت��وع��وي��ة 

جمتمعية ت�ستند على �سراكة را�سخة مع املواطنني وموؤ�س�سات 

اأ�سيلني يف نهج عملنا لدعم  املجتمع، والذين نعدهم �سركاء 

�سيادة القانون واحلفاظ على االأرواح واملمتلكات.

مو�سعاً  �ستبقى  العام  االأم��ن  مديرية  اأن  املعايطة،  وب��نّي 

خلدمة  خلفها  و�ستم�سي  احلكيمة،  الها�سمية  القيادة  لثقة 

يف  واملهنية  االن�سباط  معايري  اأعلى  وف��ق  االأردين،  االإن�سان 

�سمن  وحقوقهم  كرامتهم  و���س��ون  امل��واط��ن��ني،  م��ع  التعامل 

�سرف  علينا  ميليها  ال��ت��ي  واالأخ��الق��ي��ة  الت�سريعية  االأط����ر 

اخلدمة والواجب.

يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  على  املعايطة،  اللواء  واأثنى 

منت�سبو االأمن العام يف امليدان، م�سيداً باالأداء العايل امل�ستوى 

الذي اأظهره ن�سامى الدفاع املدين يف حادثة اللويبدة وغريها 

من احلوادث التي يتعاملون معها مل�ساعدة املواطنني ب�سجاعة 

واإقدام.

الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

  االنباط – عمان 

�سارك جاللة امللك عبداهلل الثاين 

اأم�س  العبداهلل،  رانيا  امللكة  وجاللة 

االث���ن���ني، يف م��را���س��م ج���ن���ازة ج��الل��ة 

الثانية. اإليزابيث  امللكة 

كما �سارك يف مرا�سم اجلنازة، التي 

يف  وي�ستمن�سرت  دي��ر  بكني�سة  اأقيمت 

ت�سارلز  امللك  جاللة  بح�سور  لندن 

ال���ث���ال���ث، م���ل���ك ب���ري���ط���ان���ي���ا واأف�������راد 

ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة، ق���ادة 

وزعماء وم�سوؤولون من خمتلف دول 

العامل.

وتقدم جاللة امللك ت�سارلز الثالث، 

التي  الراحلة  امللكة  جاللة  م�سيعي 

ا�ستمر حكمها الأكرث من 70 عاما.

وت��وف��ي��ت ج��الل��ة امل��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث 

احلايل  اأيلول  من  الثامن  يف  الثانية 

اإ�سكتلندا. بقلعة باملورال يف 

الثالثاء   20/ 9 / 2022

 المعايطة ينقل تحيات جاللة الملك عبداهلل الثاني، 
لجميع منتسبي األمن العام، واعتزازه بجهودهم المبذولة.

 إستراتيجية إعالمية وتوعوية موازية لكافة الخطط األمنية، 
وشراكة مجتمعية راسخة لدعم سيادة القانون.

 مديرية األمن العام ستعزز من دورها في حماية االستثمار، 
وتوفير البيئة اآلمنة لدفع عجلة التنمية واالقتصاد.

 استمرار الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة التقليدية والمستحدثة 
وتوفير كافة اإلمكانيات لتطوير عمل الوحدات المتخصصة.

 سنواصل عملنا الحازم لمحاربة آفة المخدرات بقوة 
نستمدها من حرصنا على أمن الوطن وسالمة أبنائه.

 اللواء المعايطة يشيد بأداء الدفاع المدني في حادثة اللويبدة 
وغيرها من الحوادث التي يتعاملون معها لمساعدة المواطنين 

بشجاعة وإقدام.



املحلي
30

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
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الثالثاء   20 / 9 / 2022 

  االنباط -  فرح موىس

    ي�سكو ع���دد م��ن م��واط��ن��ي حم��اف��ظ��ة اإرب���د 

�سركات  م��ن  تعوي�سهم  ع���دم  ج���راء  ت�����س��رره��م، 

دف��ع  اأو  ���س��ي��ارات��ه��م،  لت�سليح  ال�����س��ي��ارات  ت��اأم��ن 

الر�سمي  ال��دور  عن  وت�ساءلوا  منا�سب،  تعوي�ض 

���س��ارم��ة حتفظ  اج����راءات  وات��خ��اذ  يف حمايتهم 

ال�سركات  بع�ض  اإع��ان  بعد  وخا�سة  حقوقهم، 

اإفا�سها ، علماً اأنها م�سجلة لدى دائرة مراقبة 

�سركات التاأمن يف البنك املركزي االأردين.

 ويقول عدد من موظفي العاقات العامة يف 

�سركات تاأمن تعد”مفل�سة”، ان حقوق املواطن 

االيقاف  املركزي لرفع  البنك  داعن  حمفوظة، 

عن هذه ال�سركات لتدفع للمواطنن حقوقهم.

      املواطن  مفيد حمارنة  يو�سح انه ح�سل  

معه حادث �سيارة يف �سهر اذار املا�سي، ومت اإجراء 

كروكة،  باحلوادث من عمل  املتعلقة  االأم��ور  كل 

يف  مركبته،  ترخ�ض  عندما  دفعها  مت  وخمالفة 

�سهر حزيران املا�سي،  ا�سافة اىل نحو مائة دينار 

وي�سيف  احل����ادث،  ب�سبب  ال��ت��اأم��ن،  على  زي���ادة 

للمحكمة  مطلوب  ب��اأن��ه  اأ���س��ب��وع  قبل  تفاجاأ  ان��ه 

يطالبه  املت�سرر،  عليه  رفعها  جل�سة،  حل�سور 

فيها بت�سليح مركبته، وذلك لعدم حتمل �سركة 

التاأمن التكلفة، بحجة اأنها مفل�سة، وموقوفة.  

     وت�ساءل حمارنة: ملاذا اخذت �سركة التاأمن 

ومل���اذا ال تدفع   ب�سبب احل���ادث،  ال��زي��ادة  الر�سوم 

للمت�سرر تكلفة ت�سليح  �سيارته، مطالبا االحتاد 

العام ل�سركات التاأمن بحل هذه امل�سكلة.

زياد  �سعيد  املواطن  ي�سيف  ذات��ه  ال�سياق  ويف 

معه  ح�سل  اأن���ه  االأم����ور،  ه��ذه  مثل  على  معقباً 

ح����ادث ق��ب��ل ���س��ن��ة ون�����س��ف ال�����س��ن��ة، وك����ان احل��ق 

ال��ت��اأم��ن، ماطلت  م��ع��ه، لكن ح��ن راج���ع �سركة 

ي��اأخ��ذ حقه  اأ���س��ه��ر، ومل  بالدفع الأك��ر م��ن )٨( 

ال��دف��اع،  ل��ه تكلفة  ت��وك��ي��ل حم���ام، دف���ع  ب��ع��د  اإال 

وكانت احِلجة ان ال�سركة ال يوجد لديها اأموال، 

من  امل�ستوفاة  االأم����وال  ت��ذه��ب  اأي���ن  م�ستغرباً؛ 

ر�سوم التاأمن على ال�سيارات.

تاأمن  �سركة  لكل  ���س��ن��دوق  ب��اي��ج��اد  وط��ال��ب 

داخ������ل ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي، ل��ي��ت��م ح���ف���ظ ح��ق��وق 

املواطنن  يف حال تخلفت ال�سركات عن دفع ما 

عليها من حقوق.

يدفع من  اإن��ه  يقول  �سامة  املواطن خالد 

يتورط  وال  االأم���ر،  كلفه  مهما  اخلا�ض  جيبه 

مع �سركات التاأمن التي متاطل دائماً، معترباً 

اأو تربعا  ما يدفعه للتاأمن كل �سنة؛ �سدقة، 

الإمتام معاملة الرتخي�ض.

 ويت�ساءل حممد خليل؟ ملاذا ي�سمح ل�سركات 

يلزم  ومل��اذا  عملها،  مبمار�سة  املتعرة  التاأمن 

امل��واط��ن��ون ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ودف����ع ر���س��وم لها 

مطالبا ب��اي��ق��اف ه��ذه ال�����س��رك��ات وحت��وي��ل كل 

املوؤمنن عندها ل�سركات  اخرى غري متعرة.

اإن��ت��اج املركبات يف       وي��وؤك��د م�سرف ق�سم 

وهيب  للتاأمن  االوروب��ي��ة  العربية  املجموعة 

خا�سعة  اأ�سبحت  التاأمن  �سركات  ان  عبيدات 

ل��ل��ب��ن��ك امل�����رك�����زي، وع���ل���ى ب��ع�����س��ه��ا ت�����س��وي��ب 

ال�����س��رك��ات  ب��ع�����ض  اأن  اأو���س��اع��ه��ا، م�����س��ريا اىل 

توقفت عن ممار�سة ن�ساطها بقرار من البنك 

املركزي.

ويو�سح رئي�ض جمل�ض اإدارة االحتاد االأردين 

اأن  ل�سركات التاأمن، املهند�ض ماجد �سمريات 

هذا املو�سوع ي�سغل عددا كبريا من املواطنن، 

وان االحتاد، لي�ض له عاقة بهذا املو�سوع، واإن 

�ساحب العاقة هو البنك املركزي.

املحامن عندما  ان  املحامي )م.خ(،  ويذكر 

ه��ذا  م��ن  بق�سية  لتوكيلهم  م��واط��ن  ي��اأت��ي��ه��م 

كانت  اذا  بها  التوكل  يرف�سون  فانهم  ال��ن��وع، 

ال�سركة “مفل�سة«.

ويف ���س��ي��اق م����واز مل ي����رد ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

ممثا بدائرة الرقابة على اعمال البنوك على 

ا�سئلة  �سحيفة” االنباط”،  يف هذا املو�سوع 

ال��ت��ي ار���س��ل��ت ل��ه��ا  ب��ت��اري��خ 9/١٢، ا���س��اف��ة اىل 

املحاوالت امل�ستمرة للتوا�سل معها، تلفونيا.

االنباط – عامن 

  

اأب�������������رم امل�������رك�������ز اجل��������غ��������رايف امل���ل���ك���ي 

االإج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ب��ح��وث  وم��ع��ه��د  االأردين 

االإي��ك��ول��وج��ي��ة، اأم�������ض االث���ن���ن، م��ذك��رة 

التعاون  اأوج���ه  تعزيز  اإىل  تهدف  تفاهم 

ال��غ��زي��رة  االأم����ط����ار  “جمع  م�������س���روع  يف 

)ك��اب��ن  االأردن”  يف  ب��ه��ا  واالح���ت���ف���اظ 

رين).

معهد  به  يقوم  الذي  امل�سروع  ويتناول 

البحوث االإجتماعية – البيئية، املجاالت 

مع  والتكيف  االأرا���س��ي  الإدارة  امل��ح��وري��ة 

التغري املناخي واملخاطر الطبيعية �سمن 

االبتكارات  اأج��ل  من  الدولية  ال�سراكات 

»البحث  االإط���اري  والربنامج  امل�ستدامة 

م���ن اأج����ل ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة« ال��ت��اب��ع 

ل�������وزارة ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��وث 

.)BMBF( االإحتادية االأملانية

وح�������س���ب ب���ي���ان ع����ن امل����رك����ز، ال����ي����وم ، 

وق����ع امل���ذك���رة ع���ن امل���رك���ز م���دي���ره ال��ع��ام 

ال��ع��ق��ي��د امل��ه��ن��د���ض م��ع��م��ر ح���دادي���ن وع��ن 

كاتيا  ال��دك��ت��ورة  امل�����س��رورع  رئي�سة  املعهد 

برينكمان.

تزويد  ت�سمنت  املذكرة  اأن  اإىل  واأ�سار 

اجلوية  ال�����س��ور  م��ن  باحتياجاته  املعهد 

املتوفرة  الرقمية  واخلرائط  والف�سائية 

امل���رك���ز اجل���غ���رايف، وت�����س��ه��ي��ل �سبل  ل���دى 

لدى  املتوفرة  اخل��ربات  وت��ب��ادل  التعاون 

اإع�����داد  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل ج���ان���ب  ال���ط���رف���ن، 

ال���درا����س���ات وال��ت��ق��اري��ر واالإح�����س��ائ��ي��ات؛ 

اأف�������س���ل  خ�����دم�����ات  حت���ق���ي���ق  اإىل  ����س���ع���ي���اً 

وال���دويل،  واالإق��ل��ي��م��ي  امل��ح��ل��ي  للمجتمع 

اجلغرايف  باملركز  العاملن  ق��درات  وبناء 

يف جماالت العلوم املناخية.

وق����ال ح���دادي���ن، ب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان، اإن 

امل����رك����ز اجل�����غ�����رايف ل����ن ي����األ����و ج����ه����داً يف 

دع����م امل��ع��ه��د مب���ا ي��ح��ت��اج��ه م���ن ب��ي��ان��ات 

وخ���رائ���ط ب��اأن��واع��ه��ا وم��ق��اي��ي�����س��ه��ا ك��اف��ة 

واملعلومات  والف�سائية  اجلوية  وال�سور 

اجليومكانية.

ج��اه��دا على  يعمل  امل��رك��ز  اأن  واأ���س��اف 

رف���د امل��م��ل��ك��ة وخم��ت��ل��ف ال�����دول ب��اأ���س��ك��ال 

امل�������س���ان���دة واخل�������ربة يف جم�����ال ال��ع��ل��وم 

امل�����س��اح��ي��ة ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 

وتقنيات اال�ست�سعار عن بعد.

البيانات  حتليل  اأهمية  حدادين  وبن 

وت��وظ��ف��ي��ه��ا  م���ع���ل���وم���ات  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا 

اجلغرايف  امل��رك��ز  اأن  اإىل  الفتا  للمعرفة، 

التنمية  حتقيق  يف  ا�سرتاتيجي  �سريك 

امل�����س��ت��دام��ة ل��ك��ل امل���وؤ����س�������س���ات ال��وط��ن��ي��ة 

وال����دول����ي����ة م����ن خ������ال ت����زوي����ده����ا مب��ا 

حتتاجه من معلومات متخ�س�سة.

وب���ي���ن���ت ال����دك����ت����ورة ب���ري���ن���ك���م���ان، م��ن 

منطلق  م���ن  ت���اأت���ي  امل���ذك���رة  اأن  ج��ه��ت��ه��ا، 

ح���ر����ض م��ع��ه��د ال���ب���ح���وث االإج��ت��م��اع��ي��ة 

االي����ك����ول����وج����ي����ة ع����ل����ى دع�������م وت���وط���ي���د 

ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة مع 

واالإقليمية  الوطنية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

الذي  اجلغرايف  املركز  ال�سيما  والدولية 

اأنواعها  بجميع  للخرائط  م�سدراً  يعد 

والف�سائية  اجلوية  وال�سور  ومقايي�سها 

اململكة. واملعلومات اجليومكانية يف 

ال���ه���دف م���ن م�����س��روع  اأن  واأو�����ضح����ت 

ال��درا���س��ات  ت��وف��ري  ه���و  رين”  “كابن 
مل��راج��ع��ة وحت�����س��ن االأ���س��ال��ي��ب احل��ال��ي��ة 

للتنبوؤ بالفي�سانات الومي�سية الفجائية 

والوقائية منها يف االردن .

�سيقوم  امل�سروع  اإن  برينكمان  وقالت 

والبيئية  االجتماعية  ال��دواف��ع  بتحليل 

للفي�سانات الومي�سية يف اأنظمة االأودية 

امل��ع��ق��دة  االن��ع��ك��ا���س��ات  ورب����ط  االأردن  يف 

ب��ن ت��غ��ري امل��ن��اخ وا���س��ت��خ��دام االأرا����س���ي، 

باال�ستناد على بيانات الطق�ض يف االأردن 

وامل��ن��ط��ق��ة م��ق��رون��ة ب��ال��ن��م��اذج امل��ن��اخ��ي��ة 

رين”  “كابن  �سيقوم  حيث  االإقليمية، 

ال�سكان من هذه  بتحديد تدابري حماية 

ل��ارت��ب��اط��ات  حتليله  وف���ق  ال��ف��ي�����س��ان��ات 

و���س��اع��ة ال��ن��ط��اق ب���ن اأمن�����اط ال��ط��ق�����ض 

وامل����ن����اخ م����ع ال��ف��ي�����س��ان��ات امل���ف���اج���ئ���ة يف 

االأردن.

الصحة تشارك في يوم التغيير 
لدعم مأمونية األدوية

االنباط- عامن

ام�������ض  ال�������س���ح���ة،  وزارة  �����س����ارك����ت   

ال���ذي  التغيري”  “يوم  يف  االث����ن����ن، 

اأط���ل���ق���ه جم��ل�����ض اع���ت���م���اد امل���وؤ����س�������س���ات 

ال�سحية لهذا العام بالتزامن مع اليوم 

الذي  املر�سى  و�سحة  ل�سامة  العاملي 

اأطلقته منظمة ال�سحة العاملية، بهدف 

تت�سمن  مبادرات  على  ال�سوء  ت�سليط 

والعاملن  واملراجعن  املر�سى  �سامة 

ال�سحية. املوؤ�س�سات  يف 

لل�سوؤون  ال��وزارة  عام  اأمن  و�ساركت 

االإداري���������ة وال���ف���ن���ي���ة ال����دك����ت����ورة ال���ه���ام 

خ��ري�����س��ات، م��ن��دوب��ة ع��ن وزي���ر ال�سحة 

ال��دك��ت��ور ف��را���ض ال���ه���واري، ب��ف��ع��ال��ي��ات 

ي�ستهدف  ال��ذي  ال���وزارة،  اليوم يف  ه��ذا 

ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ن  حتفيز 

من اأفراد وموؤ�س�سات.

وت�����س��م��ن��ت ال���ف���ع���ال���ي���ات، م����ب����ادرات 

مديريات  م��ن  لعدد  اإب��داع��ي��ة  واأن�سطة 

ال������وزارة وم��وظ��ف��ي��ه��ا ل��دع��م م��اأم��ون��ي��ة 

االأدوي����ة، وزي���ادة ال��وع��ي ال��ع��ام بالعبء 

ال���ك���ب���ري ع�����ن امل����م����ار�����س����ات ال����دوائ����ي����ة 

اخلاطئة، و�سوال اإىل دواء دون اأ�سرار.

المركز الجغرافي الملكي ومعهد البحوث االجتماعية يوقعان مذكرة تفاهم

  االنباط – عامن 

حتت رعاية �سمو االأمرية منى احل�سن، نظم 

جمل�ض اعتماد املوؤ�س�سات ال�سحية مبادرة “يوم 

التغيري التا�سع، حتت �سعار” دواء بدون اأ�سرار 

تعهدات  وكتابة  م��ب��ادرات  على  يركز  ال��ذي   ،“
تت�سمن �سامة املر�سى واملراجعن والعاملن يف 

املوؤ�س�سات ال�سحية،

وق���ام���ت م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ال��ع��ام 

واخل�����ا������ض واخل�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة امل���ل���ك���ي���ة م��ن 

م�����س��ت�����س��ف��ي��ات وم�����راك�����ز ���س��ح��ي��ة وخم����ت����ربات 

عن  زادت  التي  تعهداتهم،  بتنفيذ  و�سيدليات 

املتعلقة  ن�ساطاتهم  خ��ال  من  تعهد،  األ��ف   ١00

بالدواء االآمن واإدارة الدواء والتفاعل مع املر�سى 

واملراجعن.

اإن  املوؤ�س�سات ال�سحية،  وق��ال جمل�ض اعتماد 

االحتفال  االثنن،  اأم�ض  العامل  ي�سارك  املجل�ض 

ر�سمية  ومن�ساآت  وم�ست�سفيات  م��ع��امل  ب��اإ���س��اءة 

وخ��ا���س��ة ب��ال��ل��ون ال���ربت���ق���ايل، اح��ت��ف��ااًل “بيوم 

التغيري التا�سع” الذي يتزامن مع اليوم العاملي 

منظمة  تطلقه  ال��ذي  املر�سى  و�سحة  ل�سامة 

ال�سحة العاملية يف كل عام.

وذكر املجل�ض اأن �سمو االأم��رية منى احل�سن 

كانت اأول امل�ساركن والداعمن للمبادرة وتعهدت 

بقولها: “اأتعهد بدعم املبادرات كافة التي توؤول 

اأ�سرار يف االأردن، واأدع��و  ب��دون  اإىل حتقيق دواء 

اإىل  واالأن��ظ��م��ة  للقوانن  وامل��ن��ف��ذي��ن  القائمن 

تفعيل تطبيقها لتقليل االأخطاء الدوائية، بهدف 

���س��م��ان ���س��ام��ة و���س��ح��ة امل��ر���س��ى وامل��راج��ع��ن، 

التي  ك��اف��ة  الن�ساطات  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ت��ت��م��ح��ور ح����ول ت��ث��ق��ي��ف امل��واط��ن��ن مب���ا يخ�ض 

ال�سامة الدوائية«.

ب����دوره����ا، اأك������دت امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�ض 

اجل��اع��وين،  �سلمى  ال�سحية،  املوؤ�س�سات  اعتماد 

حتفيز  يف  ت�����س��اه��م  التغري”  “يوم  م���ب���ادرة  اأن 

العاملن بالقطاع ال�سحي من اأفراد وموؤ�س�سات 

لتقدمي االأف�سل يف الرعاية ال�سحية، من خال 

ال��ت��ع��ه��دات ال��ت��ي مت كتابتها ون�����س��ره��ا ق��ب��ل ي��وم 

التغري، عرب املوقع االإلكرتوين اخلا�ض باحلملة، 

الذي ينعك�ض بدوره ب�سورة اإيجابية على جودة 

اخلدمات ال�سحية املقدمة يف اململكة.

و���س��ه��د ال���ي���وم ال����ذي ن��ظ��م��ه جم��ل�����ض اع��ت��م��اد 

املوؤ�س�سات ال�سحية، وبالتعاون مع وزارة ال�سحة، 

واخلدمات الطبية امللكية، والقطاعات احلكومية 

االأردين،  ال��ت��م��ري�����س��ي  وامل��ج��ل�����ض  واخل���ا����س���ة، 

مع  ك��ب��رياً  تفاعًا  املحلي،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

املوظفن والعاملن يف القطاع الطبي.

ي�سعى  املجل�ض  اأن  اإىل  اجل��اع��وين  واأ����س���ارت 

الإ�سراك اأكرب عدد ممكن من التعهدات املتنوعة 

األ��ف تعهد لهذا  ال��� ١00  واملبتكرة التي جت��اوزت 

ال��ع��ام، وج��اءت التعهدات حتت �سعار واح��د وهو 

“دواء دون اأ�سرار«.
وقام جمل�ض االعتماد ومب�ساركة جميع اإدارات 

ومتلقي  فيها  وال��ع��ام��ل��ن  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات 

بتقدمي  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  اخلدمة 

العمل  اإط���ار  اإب��داع��ي��ة خ���ارج  واأن�سطة  م��ب��ادرات 

اليومي.

ودعا املجل�ض جميع اإدارات املوؤ�س�سات ال�سحية 

اإىل  قبل  من  اخلدمة  ومتلقي  فيها  والعاملن 

ال��ت��ع��ه��د ب��ت��ق��دمي م���ب���ادرات واأن�����س��ط��ة اإب��داع��ي��ة 

خ�����ارج اإط������ار ع��م��ل��ه��م ال���ي���وم���ي، ب��ح��ي��ث ت�سمن 

ه����ذه ال��ت��ع��ه��دات ���س��ام��ة امل��ر���س��ى وامل��راج��ع��ن 

يف  ال��ع��ام��ل��ون  ينفذ  ث��م  ال�سحية،  املوؤ�س�سات  يف 

يوم  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  مبتكرة  ت��ع��ه��دات  موؤ�س�ساتهم 

ال��ت��غ��ي��ري(، و����س���واًل اإىل حتقيق  امل���ب���ادرة )ي����وم 

على  وه��و احل�سول  لعام ٢0٢٢  الرئي�ض  الهدف 

تقدميه  عند  االأدوي���ة  ماأمونية  من  ن�سبة  اأعلى 

للمر�سى وامل��راج��ع��ن، وات��خ��اذ اإج����راءات مبكرة 

للحد من ممار�سات دوائية خاطئة مثل: حاالت 

انتقال الرعاية، واالإفراط الدوائي )اال�ستخدام 

املتزامن الأدوي��ة متعددة(، واالأدوي���ة التي ميكن 

اخللط بينها نظرا لل�سبه القريب يف اأ�سمائها اأو 

�سكلها.

انطلقت  االأردن���ي���ة،  اجل��ام��ع��ة  م�ست�سفى  ويف 

جمموعة من املُبادرات اجلماعية والفردّية على 

امل�ستوى ال�سحي، احتفاال بيوم التغيري التا�سع.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان اجل��ام��ع��ة، ال���ي���وم، ف����اإن ه��ذه 

املبادرات تهدف اإىل حتفيز العاملن خارج اإطار 

عملهم اليومي املتكرر، لتح�سن جودة اخلدمات 

املقدمة يف القطاع ال�سحي، وحتقيق اأعلى ن�سبة 

للمر�سى  تقدميه  عند  االأدوي�����ة  م��اأم��ون��ي��ة  م��ن 

واملراجعن، مع التاأكيد على �سامة العاملن يف 

املوؤ�س�سات ال�سحية، وهو ما ينعك�ض اإيجابا على 

�سامة املر�سى واملراجعن.

ونّفذ املبادرات عدد من كوادر اجل�سم الطبي 

والتمري�سي واالإداري والفني وامل�ساند يف م�ساٍع 

حثيثة الإيجاد نوع من التغيري االإيجابي.

وب�������داأت ه����ذه امل�����ب�����ادرات ب��ت��ع��ّه��د م���دي���ر ع��ام 

امل�ست�سفى، الدكتور جمال ملحم، بدعم الكوادر 

مبا  ال����دواء؛  �سامة  �سيا�سات  لتطبيق  املعنّية 

ي�سمن اال�ستخدام االآم��ن ل��ل��دواء، داع��ي��اً ك��وادر 

امل�ست�سفى كافة اإىل ا�ستمرار هذه املبادرة ليكون 

التغيري لاأف�سل يف اأيام العمل ثقافًة وممار�سة.

املُبادرات  اليوم على جمموعة من  وا�ستمل هذا 

حيث  امل�ست�سفى،  دوائ���ر  خمتلف  قدمتها  ال��ت��ي 

ن��ف��ذت دائ�����رة ال�����س��ي��دل��ة م���ب���ادرة ح����ول متكن 

املر�سى وتوعيتهم حول اأدويتهم واالآثار اجلانبية 

تو�سيل  م��ب��ادرة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ل��ه��ا،  امل�ساحبة 

االأدوية للمنازل بالتعاون مع اأرامك�ض.

دائ��رة املختربات، وبالتعاون مع  فيما قدمت 

ب�سيطاً  املركز الوطني ملعلومات ال�سموم، �سرحاً 

ل����ذوي امل��ر���س��ى االأط���ف���ال ح���ول م���دى الت�سابه 

ب���ن االأدوي�������ة وامل������واد ال��ك��ي��م��اوي��ة واحل���ل���وي���ات، 

توعوية حول  من�سورات  التغذية  �سعبة  وقدمت 

التداخات بن الغذاء وال���دواء واالأغ��ذي��ة التي 

تزيد وحتفز اال�ستفادة املثلى من الدواء.

وق���ّدم���ت دائ������رة ال��ت��م��ري�����ض جم��م��وع��ة من 

املبادرات، اأبرزها افتتاح غرفة االأدوية وتخ�سي�ض 

م�سار خا�ض لعاج مراجعي الطوارئ.

الرئي�سية  امل��رك��زة  العناية  وح��دة  كما قدمت 

م�����ب�����ادرة ع���ر����س���ت خ���ال���ه���ا ������س�����وراً ل��ل��رع��اي��ة 

اإىل  باالإ�سافة  ال��وح��دة،  يف  املُقدمة  التمري�سية 

امل�ست�سفى  م��ن  خ��رج��وا  ال��ذي��ن  للمر�سى  ���س��ور 

وذلك لرفع معنوياتهم وحت�سن نف�سيتهم.

ك��م��ا ج���رى تثقيف امل��راج��ع��ن ح���ول ال��ط��رق 

ال���دم عن  ل��رف��ع م�ستوى احل��دي��د يف  الطبيعية 

طريق تناول االأغذية ال�سحيحة، والتوعية حول 

ال�سعبية  اخللطات  م��ن  ب��داًل  االأدوي���ة  ا�ستخدام 

ملر�سى احل��روق، وتثقيف مراجعي طب االأ�سرة 

حول طريقة ا�ستخدام نظام )با دور(.

اأم��ن  ق��ال  التغري،  بيوم  التعهدات  اإط���ار  ويف 

عام املجل�ض التمري�سي االأردين، الدكتور هاين 

النوافلة، “اتعهد بدعم تطوير وحتديث اخلطط 

لتوفري بيئة عمل مثالية للممر�سن واملمر�سات 

املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ات  وال��ق��اب��ات 

ال�سحية والتي توفر التاأهيل والتدريب ل�سقل 

كفاياتهم لتقدمي رعاية �سحية اأمنة وخالية من 

االأخطاء«.

كما تعهد الرئي�ض التنفيذي ل�سركة احلو�سبة 

ال�����س��ح��ي��ة، امل��ه��ن��د���ض ع��م��ر اإب���راه���ي���م ع��اي�����ض، 

بالتحديث والتطوير امل�ستمرين على املعلومات 

الدوائية والطبية يف نظام حكيم، ون�سر التوعية 

التعامل ب�سكل �سحيح مع و�سف، و�سرف،  عن 

واإع��ط��اء ال���دواء للمري�ض ب�سكل اآم��ن م��ن قبل 

حقوق  على  حفاظاً  ال�سحية  الرعاية  مقدمي 

خدمات  تطوير  اإىل  اإ���س��اف��ًة  املري�ض،  و�سامة 

دوري  ب�سكل  االإل��ك��رتون��ي��ة  “حكيمي”  من�سة 

لتمكن املري�ض من االطاع على ملفه ال�سحي 

واأدويته احلالية والتو�سع بخدمة طلب تو�سيل 

االأدوية ال�سهرية لت�سمل حمافظات اململكة كافة.

تحت رعاية األميرة منى، مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ينفذ 
مبادرة »يوم التغيير التاسع« بعنوان »دواء آمن بدون أضرار« 

للمؤتمر  التحضيرية  بالندوة  تشارك  األمانة 
مصر في  المنعقد  العربي  الهندسي 

االنباط – عامن 

����س���ارك���ت اأم����ان����ة ع���م���ان يف ال���ن���دوة 

ال���ت���ح�������س���ريي���ة ال���ث���ال���ث���ة ل���ل���م���وؤمت���ر 

والع�سرين  التا�سع  العربي  الهند�سي 

امل��ن��ع��ق��د يف ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ب��رع��اي��ه 

عنوان  حت��ت  ال��ع��رب  املهند�سن  احت��اد 

وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل��ع��ل��وم��ات��ي  “املجتمع 
املتقدمة يف الوطن العربي ٢0٢٢«.

وق�����دم�����ت ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر امل���دي���ن���ة 

يف  االقت�سادية  والتنمية  للتخطيط 

اأم���ان���ة ع��م��ان امل��ه��ن��د���س��ة رام����ا ال��ع��زي 

عمان  اأمانة  “دور  بعنوان  عمل  ورق��ة 

الكربى يف تطوير مناذج املدن الذكيه 

ا�سرتاتيجية”،  روؤي������ة   - االردن  يف 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة  اإىل  الف���ت���ة 

المانه عمان ٢0٢٢ _٢0٢6 التي اأعلن 

اأخ�����ريا وت�����س��م��ل ٢١3 م�����س��روع��اً  ع��ن��ه��ا 

30 هدفاً  و  ١5 غاية  لتحقيق  ومبادرة 

ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة 9١٨  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 

مليون دينار.

املحاور  ال��ع��زي  املهند�سة  وعر�ست 

االأرب���ع���ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة االأم���ان���ة وم��ا 

ملدينة  تنموية  م�ساريع  من  ت�سمنته 

والبيئة،  احل��ي��اة  ج��ودة  وت�سمل  عمان 

ال��ن��ق��ل واحل����ل����ول امل����روري����ة وال��ب��ن��ي��ة 

والت�سريعات. اال�ستثمار،  التحتية، 

ال��ت��ح��ول  م�������س���روع  اإىل  واأ�������س������ارت 

اأمتتة  اأمانه عمان بعد  االإلكرتوين يف 

�سيما  وال  ب��االأم��ان��ة  اخل��دم��ات  جميع 

اإجن������از واإ�����س����دار ت��راخ��ي�����ض االأب��ن��ي��ة 

وامل�������س���اري���ع اخل���ا����س���ة ورخ�������ض امل��ه��ن 

الكرتونيا.

ال��ع��زي من  امل��ه��ن��د���س��ه  ومت ت��ك��رمي 

ال��ع��رب  املهند�سن  احت���اد  رئ��ي�����ض  ق��ب��ل 

واالأمانه العامه لاحتاد.

»اتحاد شركات التأمين« يحمل »المركزي« المسؤولية والبنك ال يرد

توزيع كراس ومعينات حركية على مصابين 
عسكريين وذوي إعاقة
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للم�سابن  الها�سمية  الهيئة  وزع��ت 

ال���ع�������س���ك���ري���ن ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج��م��ع��ي��ة 

من  وب��دع��م  ال��ع��امل��ي��ة،  االأمل”  “�سبكة 
واأ�سدقائها”  اإريك�سون  “جوين  جمعية 

كرا�سي  الزرقاء،  االأمريكية يف حمافظة 

متحركة ومعينات حركية على عدد من 

املجتمع  واأب���ن���اء  ال��ع�����س��ك��ري��ن  امل�����س��اب��ن 

املحلي من ذوي االإعاقة احلركية.

واأو����س���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب���ي���ان، اأم�����ض 

���س��م��ل��ت  ال���ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ة  اأن  االث����ن����ن، 

م���������س����اب����ن ع�������س���ك���ري���ن م������ن خم��ت��ل��ف 

العديد  اإج���راء  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ح��اف��ظ��ات، 

م����ن االخ�����ت�����ب�����ارات وال����ت����ع����دي����ات ع��ل��ى 

يحقق  مبا  واملعينات،  املتحركة  الكرا�سي 

ال���ف���ائ���دة وال����راح����ة ل��ل��م�����س��اب��ن اأث���ن���اء 

لها. ا�ستخدامهم 

واأ�����س����اد م���دي���ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ي��د 

التي  املبادرة  بهذه  املتقاعد موران ترك، 

مفاهيم  تعك�ض  اإن�����س��ان��ي��ة  اأب���ع���اداً  حت��م��ل 

ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي، ون��ه��ج ال��ه��ي��ئ��ة يف 

اأق�سى درجات الرعاية واالهتمام  تلم�ض 

ب���امل�������س���اب���ن ال���ع�������س���ك���ري���ن م�����ن خ���ال 

ع��اق��ات ال�����س��راك��ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي تربط 

واالإقليمية  املحلية  باجلمعيات  الهيئة 

وال��دول��ي��ة ل��ت��ق��دمي ه���ذه اخل���دم���ات ملن 

يحتاجها.

يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  واأ���س��ار 

مدحت  العاملية  االأمل”  “�سبكة  جمعية 

ت��ق��دمي  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  دور  اإىل  ا����س���ك���ن���در، 

خم��ت��ل��ف خ���دم���ات ال���رع���اي���ة وال��ت��اأه��ي��ل 

موؤكداً  وذويهم،  الع�سكرين  للم�سابن 

الطيبة  النخبة  ب��ه��ذه  واع���ت���زازه  ف��خ��ره 

م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن ال��ذي��ن ق��دم��وا الغايل 

الواجب،  واأداء  للوطن  خدمًة  والنفي�ض 

امل�سوؤولية. اأمانة  وحمل 

وع�����رب امل�������س���ت���ف���ي���دون م����ن امل�����ب�����ادرة، 

م���ن ج��ه��ت��ه��م، ع���ن ���س��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م 

للقائمن على هذه املبادرة التي مكنتهم 

م��ن احل�����س��ول ع��ل��ى م��ا ي��ح��ت��اج��ون��ه من 

حركتهم  عليهم  ت�سهل  حركية  معينات 

وتنقلهم.

�سل�سلة  ���س��م��ن  ال��ن�����س��اط  ه���ذا  وي���اأت���ي 

خمتلف  لتقدمي  الهيئة  تنفذها  اأن�سطة 

للم�سابن  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 

ال���ع�������س���ك���ري���ن وذوي������ه������م ب����ع����د درا�����س����ة 

على  باالعتماد  ورغباتهم  احتياجاتهم 

ع��اق��ات ال�����س��راك��ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي تربط 

الهيئة مع اجلهات الر�سمية واخلا�سة.

مواطنون يشتكون عدم تعويضهم عن الحوادث وشركات تأمين تعلن افالسها
شركات متعثرة تطالب »المركزي« برفع االيقاف عنها اليفاء المتضررين حقوقهم
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قال وزير الزراعة، املهند�س خالد احلنيفات، 

وع��زمي��ة  ث��ب��ات  ب��ك��ل  ت�سعى  ال���زراع���ة  وزارة  اإن 

للو�سول اإىل م�سروع ح�ساد مائي وطني �سامل 

التحدي  مل��واج��ه��ة  اجلميع  ج��ه��ود  فيه  تتكاتف 

ويرتبط  الأردن  ي��واج��ه  ال���ذي  ال���س��رات��ي��ج��ي 

باملياه وتغريات مناخية جنم عنها تذبذب كميات 

الهطول املطري يف خمتلف مناطق اململكة.

واأ����س���اف اأن ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة اأث����رت على 

�سعف  ب�����س��ب��ب  الأردن،  يف  امل����زروع����ات  م��وا���س��م 

اأن  مبينا  ع��دة،  �سدود  وجفاف  املطري  الهطول 

املناخي  ال��ت��غ��ري  ت���اأث���ريات  م��ع  تعاملت  ال�����وزارة 

احل�����س��اد  يف  ال��ت��و���س��ع  الأول  حم����وري����ن،  وف����ق 

من  للتخفيف  للمياه  امل��وف��رة  وامل�ساريع  امل��ائ��ي 

بديلة  طاقة  قرو�س  منح  والثاين  التغري،  اآث��ار 

للم�ساريع وال�سناعات الزراعية.

اأم�س الثنني،  جاء ذلك خالل تفقد الوزير 

خ�سيبة،  اأبو  ل�سد  الإن�سائية  اخلتامية  الأعمال 

حميد  ب��ن  ووادي  املنتجة،  الأ���س��ر  وم�����س��روع��ات 

الدكتور  الطفيلة  حمافظ  بح�سور  ال��زراع��ي، 

الإقليمي  املكتب  ورئي�سة  جامو�س،  اأب��و  حممد 

للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  للمنظمة  ال��ع��رب��ي  للم�سرق 

ال���زراع���ي���ة، امل��ه��ن��د���س��ة ف����داء ال����رواب����دة، وم��دي��ر 

القطامني،  ح�سني  امل��ه��ن��د���س  الطفيلة  زراع����ة 

ومدير مديرية احل�ساد املائي يف وزارة الزراعة 

املهند�س اأحمد القوابعة.

ال�����س��دود واحل��ف��ائ��ر  اأن جم��م��وع  اإىل  ول��ف��ت 

الرابية التي اأقيمت منذ تاأ�سي�س الدولة بلغت 

يف  الأمطار،  مياه  لتجميع  وحفرية  163�سدا 
حني جرى اإن�ساء 63 حفرية و�سدا خالل العام 

احلايل، حظيت الطفيلة بنحو 12 �سدا بينها 6 

�سدود يجري اإعادة تاأهيلها و�سيانتها.

لتوجيهات  تنفيذا  اأن���ه  احل��ن��ي��ف��ات  واأ����س���اف 

ال��زراع��ي،  بالقطاع  للنهو�س  ال�سامية  امللكية 

واإع��ادة  املائي  للح�ساد  م�ستقبلية  خطة  و�سعت 

ت���اأه���ي���ل غ��ال��ب��ي��ة ال�������س���دود واحل���ف���ائ���ر، ب��ط��اق��ة 

الركيز  م��ع  م��ر،  مليون   67 تبلغ  تخزينية 

اأك���ر ع��دد م��ن احل��ف��ائ��ر وال�����س��دود  على تنفيذ 

النتاجية  ال��ق��درة  ذات  واملناطق  املحافظات  يف 

�ستنفذ  الزراعة  وزارة  اأن  اإىل  م�سريا  الزراعية، 

�سلطة  مع  بالتعاون  املقبل،  للعام  اخلطة  ه��ذه 

بتكلفة  و�سدا،  حفرية   30 بواقع  الأردن،  وادي 

تقديرية ت�سل اإىل مليوين دينار.

وتابع اأن الوزارة تتطلع اإىل ا�ستمرار التعاون 

مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية من خالل 

اتفاقيات لعدد من برامج احل�ساد املائي وتقنيات 

خا�سًة  املوا�سي،  ومربي  للمزارعني  املياه  توفري 

يف �سوء التغريات املناخية، لفتا اإىل م�سروع بناء 

ي�سعى  ال��ذي  الأردن  يف  املناخية  التغريات  منعة 

يف  امل��ي��اه  ا�ستخدام  ك��ف��اءة  ا�ستخدام  حت�سني  اإىل 

الزراعة يف حمافظات اجلنوب.

بالتعاون  ال��وزارة عملت،  اإن  وق��ال احلنيفات 

مع القوات امل�سلحة، على اإن�ساء نحو 2500 بئر 

املحافظات  ع��دد من  الأم��ط��ار يف  مياه  لتجميع 

من  وع���دد  بئر  اآلف   5 لإن�����س��اء  خطتها  �سمن 

احلفائر وال�سدود يف مناطق اململكة، و�سول اإىل 

ح�ساد مائي منزيل ي�ساعد يف الزراعة املنزلية، 

ويحقق وفرا من املياه لالأ�سرة.

وتفقد املهند�س احلنيفات �سد وادي خ�سيبة، 

الذي يبعد 12 كيلومرا عن مدينة الطفيلة، 

مكعب،  م��ر  األ���ف   100 تبلغ  تخزينية  ب�سعة 

وتكلفة تقدر بنحو 85 األف دينار.

ياأتي  ال�سد  ه��ذا  اإن�����س��اء  اأن  احلنيفات  وب��ني 

تعزيز  يف  للم�ساهمة  الأم��ط��ار  م��ن  لال�ستفادة 

امل��ي��اه ال�����س��احل��ة وت��وف��ري م�����س��در م��ي��اه قريب 

تقنية  تعزيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��وا���س��ي،  ل�سقاية 

اأه���داف  اأه���م  ال���ذي يعتر م��ن  ال�سحن اجل���ويف 

العربية  املنظمة  بدعم  م�سيدا  املائي،  احل�ساد 

ومتويل  دع��م  يف  وج��ه��وده��ا  ال��زراع��ي��ة  للتنمية 

اإقامة 3 �سدود يف الطفيلة والكرك والأزرق.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى احل���ن���ي���ف���ات، خ����الل ج��ول��ت��ه يف 

امل���ح���اف���ظ���ة، رئ���ي�������س جم��ل�����س امل���ح���اف���ظ���ة ف��اي��ز 

ال�����س��ف��ا���س��ف��ة ورئ��ي�����س جم��ل�����س م��وؤ���س�����س��ة اإع��م��ار 

جمل�س  واأع�����س��اء  ال��ع��وران،  م�سطفى  الطفيلة 

املوؤ�س�سة، وبحث معهم جملة من املطالب  اإدارة 

والحتياجات القطاع الزراعي.

واطلع احلنيفات على اأحد م�سروعات الأ�سر 

لزراعة  بال�ستيكي  بيت  اإقامة  املت�سمن  املنتجة 

اخل�سراوات، فاأ�سار املزارع غازي الفريجات، اإىل 

اأهمية امل�سروع يف زيادة دخل اأ�سرته.

اأن وزارة ال��زراع��ة  اأ���س��ار ال��وزي��ر اإىل  يف وق��ت 

100 بيت بال�ستيكي، وذلك  اإقامة  اإىل  تتطلع 

�سمن م�سروع وطني �سامل جلميع املحافظات.

العربية  املنظمة  اأن  الروابدة  بينت  بدورها، 

للتنمية الزراعية، تنفذ حاليا 3 م�ساريع ح�ساد 

مبحافظة  خ�سيبة  اأب��و  �سد  ه��ي:  باململكة  مائي 

“اجلابيونات”  ك��ن��ت��وري��ة  وح���واج���ز  ال��ط��ف��ي��ل��ة، 

مبحافظة  البيئية  ال��رع��وي��ة  اللجون  مبحمية 

الكرك، وفرية التك�سي يف لواء الأزرق مبحافظة 

واملياه،  ال��زراع��ة  وزارت���ي  بالتعاون مع  ال��زرق��اء، 

م�سرية اإىل قيام املنظمة بتاأهيل وتدريب كوادر 

فنية متخ�س�سة يف جمال املياه من خالل دورات 

متخ�س�سة تنفذها اإىل جانب حتقيق التنمية يف 

جميع الدول العربية.

حزمة  القطامني  املهند�س  ا�ستعر�س  كما 

 700 بتكلفة  احل���ايل،  ال��ع��ام  نفذت  م�سروعات 

األف دينار، ت�سمنت دعم اأ�سر فقرية من تقدمي 

بيوت بال�ستيكية وخزانات جتميع املياه واأنابيب 

اإي�سال املياه للمزروعات.

الحنيفات يتفقد عددا من المشروعات الزراعية والحصاد المائي في الطفيلة

»جو أكاديمي« تستضيف نخبة من اإلعالميين في جولة 
صحفية ميدانية ضمن مرافقها

دورة تدريبية حول الترميم الوقائي لمواقع الفسيفساء األثرية

االنباط – �شذى حتاملة 

امل��ل��ي��ون  م��ن�����س��ة  اأكادميي”،  “جو  ن��ظ��م��ت 

للتعليم  والأح�������دث  الأك�����ر  امل��ن�����س��ة  ط���ال���ب، 

الإلكروين التفاعلي يف الأردن جولة ميدانية 

لنخبة  من ممثلي و�سائل الإعالم وال�سحافة 

الأردنية، والتي  نفذتها يف مرافقها يف مقرها 

الإدارة  فريق  بح�سور  مكة،   �سارع  يف  الكائن 

رئي�سها  ت��راأ���س��ه  ال���ذي  لها  العليا  التنفيذية 

التنفيذي، املهند�س عالء جرار . 

اجل��ول��ة  خ����الل  اأكادميي”  “جو  واأل���ق���ت 

ال�����س��ح��ف��ي��ة ال�����س��وء ع��ل��ى اأه���داف���ه���ا وروؤي��ت��ه��ا 

املتمحورة حول تغيري مفهوم التعلم وت�سهيله، 

ون�سره  الإل��ك��روين  التعليم  ثقافة  وتر�سيخ 

اخل��ي��ارات  ك��اأح��د  لعتماده  وا���س��ع،  نطاق  على 

عن  وكبديل  الطلبة،  اأم��ام  املتاحة  التعليمية 

العادلة  ال��ف��ر���س  لتوفري  التعليمية،  امل��راك��ز 

الفاعلة يف  للم�ساركة  و�سوًل  الطلبة،  جلميع 

وتقدمي  التعليم،  يف  املن�سود  التحول  اإح���داث 

من���وذج ت��رب��وي واأك���ادمي���ي مب��وا���س��ف��ات ج��ودة 

وم���ع���اي���ري ع�����س��ري��ة ت��ل��غ��ي ح����واج����ز ال���زم���ان 

املدر�سي  التعليم  منظومة  يكمل  مبا  وامل��ك��ان، 

واجل���ام���ع���ي، وب���ال���ت���ايل ت��ط��وي��ر خم��رج��ات��ه��ا 

وعلى  م��ت��ط��ورة،  واأدوات  حلول  وم��ع  باأ�سلوب 

اخل��رات  اأ�سحاب  من  املعلمني  من  نخبة  يد 

الوا�سعة .

اأكادميي”  “جو  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  وق����د  ه����ذا 

اأن���ه���ا ت�سعى  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م��ب��ي��ن��ًة  خ��ط��ط��ه��ا 

ل��ل��و���س��ول ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ط��ل��ب��ة، م���ن خ��الل 

عقد واإطالق �سراكات جديدة مع العديد من 

املرافق  الأم��ر  اأهدافها،  الأط��راف مبا يدعم 

اإىل  عملها،  ون��ط��اق  براجمها  يف  التو�سع  م��ع 

ال��ت��دري�����س��ي��ة والفنية  ت��ع��زي��ز ك���وادره���ا  ج��ان��ب 

ي�سمل  وال���ذي  ل��ه  املخطط  النمو  ل�ستيعاب 

ال��ن��م��و اجل���غ���رايف داخ����ل امل��م��ل��ك��ة واإق��ل��ي��م��ي��اً يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط  . 

�ستوا�سل  ب��اأن��ه��ا  اأكادميي”  “جو  واأك����دت 

اأ���س��ه��م يف  ال����ذي  ال��ن��ه��ج  ن��ف�����س  عملياتها ع��ل��ى 

ان��ت�����س��اره��ا وت���اأم���ني م��ك��ان��ت��ه��ا ك��خ��ي��ار مف�سل 

ال��ذي  التعليمي  امل��ح��ت��وى  ح��ي��ث  م��ن  خ��ا���س��ة 

ت��ق��دم��ه، وامل��ب��ن��ي ع��ل��ى اأ���س�����س ع��ل��م��ي��ة؛ حيث 

التعليمية  والأدوات  احللول  توفري  �ستوا�سل 

التوا�سل  تتيح  ال��ت��ي  ال��الزم��ة  الإل��ك��رون��ي��ة 

ال���ف���ّع���ال ب���ني امل��ع��ل��م��ني وال����ط����الب، وت�����س��م��ن 

بالإ�سافة  بفعالية،  املعلومات  واإي�����س��ال  نقل 

لتقدمي اأف�سل م�سادر التعلم مع اآليات تعليم 

مبتكرة  تفاعلية  برامج  مع  وكفوؤة،  م�ستدامة 

املعلومات  اأ�سكال  تنوع  على  تعتمد  ومدرو�سة 

املبا�سرة  والفيديوهات  التو�سيحية  وال�سور 

وغريها . 

ويف تعليق له بهذه املنا�سبة، �سّرح الرئي�س 

امل��ه��ن��د���س  اأكادميي”،  “جو  ل�����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الأ�سرة  بلقاء  “�سعداء  بالقول:  ج��رار،  ع��الء 

على  اإب��ق��ائ��ه��ا  على  نحر�س  ال��ت��ي  ال�سحفية  

دوره��ا يف  اأخبارنا، مثمنني  بكافة  دائم  اطالع 

التي  اأكادميي”  “جو  من�سة  يف  ر�سائلنا  نقل 

الرقمي  التحول  لإح��داث  خاللها  من  ن�سعى 

اإىل  وال��ت��ح��ول  حلو�سبته  و���س��وًل  التعليم  يف 

نظام املدار�س الفرا�سية م�ستقباًل، كل ذلك 

مبا يخدم اأهداف التنمية القائمة على توفري 

ك��ان��وا  اأي��ن��م��ا  الطلبة  جلميع  التعليم  ف��ر���س 

رفد  موا�سلة  ل�سمان  ظروفهم،  كانت  ومهما 

فعلياً،  ج��ي��داً  تعليماً  متعلمة  باأجيال  اململكة 

واملعرفية،  التكنولوجية  للتحولت  ومواكبة 

تعليمية  ب���خ���رات  م��ع��زز  م��ع��ا���س��ر  ب��اأ���س��ل��وب 

ومنهجية واآليات تعليم متطورة وتعتمد على 

التحفيز القائم على ن�ساطات التحدي، لتوفر 

ل��ه��م جت��رب��ة م��اث��ل��ة ل��ت��ج��رب��ة ال��ت��واج��د داخ��ل 

احلا�سوب  ج��ه��از  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سفية  القاعة 

و�سبكة الإنرنت » .

مدر�سة  بان�ساء  قامت  املن�سة  اأن  وا���س��اف 

وو�سع  الكتاب  درو���س  ب�سرح  تقوم  الكرونية 

اختبارات لكل در�س حيث يقوم الطالب بتقييم 

نف�سه بعد ال�سرح . 

ال��ف طالب وطالبة   25 ان��ه يوجد  وت��اب��ع 

جو  من�سة  م��ع  يدر�سون  العامة   الثانوية  يف 

اكادميي من ا�سل 150 الف طالب ، اإذ تقدم 

من�سة جو اكادميي حلول تعليمية من ال�سف 

الول اإىل التوجيهي  مبينا ان املن�سة  �ستطلق 

ح��م��ل��ة خ����الل ال����س���ب���وع ال���ق���ادم ع���ن احل��ل��ول 

التعليمية جلميع ال�سفوف   . 

اك��ادمي��ي  ج��و  ان من�سة  اإىل  ع���رار  وا���س��ار 

 450 اإذ ي��وج��د  70 ك��ور���س ج��ام��ع��ي  ت��ق��دم  

ط��ال��ب ج��ام��ع��ي ي��در���س��ون يف امل��ن�����س��ة و400 

ط��ب��ي��ب ي��در���س��ون يف امل��ن�����س��ة ل��دخ��ول ال��ب��ورد 

ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  خ���الل  ان���ه  مبينا   ، الردين  

مركز  التدريب املهني مل تكن  لديها من�سة  

ف��ا���س��ت��ف��ادة م��ن من�سة ج��و اك���ادمي���ي ورف��ع��ت 

حمتواها على املن�سة . 

  واك��د ان نقابة املحامني خ��الل اجلائحة 

تدريبية  دورات  لعطاء  املن�سة  من  ا�ستفادة 

م�سريا  النقابة   يف  يلتحقوا  حتي  للمتدربني 

اإىل ان  املن�سة الن �سركاء مع مركز احل�سني 

لل�سرطان  حيث يوجد اكرث من 400 طالب 

اكادميي لن  وطالبة يدر�سون مع من�سة جو 

بالختالط  لهم  ت�سمح  ل  ال�سحية  حالتهم 

احل�سني  م��رك��ز  طلبة  اأن   مبينا  الطلبة  م��ع 

الثانوية  يف  جناهم  ن�سبة  ارتفعت  لل�سرطان 

العامة  اإىل  اكرث من 8  اإىل 56 %  . 

يف  تاأ�س�ست  التي  اأكادميي”  “جو  وتتميز 

الكبري  وال��ت��ن��وع  بال�سمولية   ،2013 ال��ع��ام 

اإذ تقدم  يف ما تقدمه م��ن  برامج وخ��دم��ات؛ 

ب���رام���ج ت�����راوح م���ا ب���ني ب���رام���ج ال��ت��وج��ي��ه��ي، 

وب�����رام�����ج ال�������س���ف���وف الأ����س���ا����س���ي���ة، وب���رام���ج 

اجل���ام���ع���ات، ف�����س��اًل ع���ن ال��رن��ام��ج ال����دويل، 

وحم��ت��وى ال��رن��ام��ج الأك���ادمي���ي ل��ل��م��دار���س، 

م��ع ب��اق��ة وا���س��ع��ة م��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي ميكن 
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رئي�س  ف��را���س،  دان���ا  الأم����رية  �سمو  بح�سور 

اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��را، 

و���س��ف��ري ال��ي��ون�����س��ك��و ل��ل��ن��واي��ا احل�����س��ن��ة ل��ل��راث 

الثقايف، عقدت دائرة الآثار العامة بال�سراكة مع 

لدرا�سة  ال��دويل  واملركز  معهد غيتي للرميم، 

�سون وترميم املمتلكات الثقافية، دورة تدريبية 

متقدمة ملتخ�س�سني من الأردن، على الرميم 

الوقائي ملواقع الف�سيف�ساء الأثرية.

وتركز هذه ال��دورة، التي تاأتي �سمن دورات 

لأ���س��ب��وع��ني يف  وت�ستمر  امل��ت��ق��دم��ة،  م��وزاي��ك��ون 

عمان، على اأ�سلوبني ا�سراتيجيني وم�ستدامني 

ا�ستخدام  وهما  الأث��ري��ة،  املواقع  على  للحفاظ 

املالجئ واإعادة الدفن، حيث �سيتعلم امل�ساركون 

يف الدورة، على التقنيات املعقدة التي ميكن اأن 

لالآثار  ا�ستقرارا  اأك��رث  بيئات  توفري  يف  ت�سهم 

من  كالف�سيف�ساء،  ال��ت��اأث��ر،  �سريعة  التاريخية 

خ���الل ا���س��ت��خ��دام امل���واق���ع الأث���ري���ة يف ج��ر���س، 

واأم ال��ر���س��ا���س، وم���اأدب���ا ك��م��واق��ع درا���س��ي��ة يف 

ال��راث  ث��روة  من  وبال�ستفادة  الطلق،  ال��ه��واء 

الف�سيف�سائي يف الأردن.

وق��������ال وزي��������ر ال�������س���ي���اح���ة والآث������������ار ن���اي���ف 

اإط��الق  ال��ف��اي��ز، خ��الل رع��اي��ت��ه حلفل  حميدي 

“الأر�سيات  اإن  الأح����د،  م�����س��اء  ال����دورة  اأع��م��ال 

الف�سيف�سائية يف املواقع الأثرية يف الأردن متثل 

ق�سة تاريخ وح�سارة اإن�سانية مهمة يف املنطقة«.

وا�سار اإىل اأن هذه الدورة تعد فر�سة مهمة 

للحفاظ على اللوحات الف�سيف�سائية واملنت�سرة 

يف اململكة، والتي متثل فنا فريدا من نوعه على 

م�ستوى العامل.

واأ�ساف اأن “الأردن يتميز بوجود العديد من 

مدينة  ومنها  املميزة  الف�سيف�سائية  الأر�سيات 

م���اأدب���ا ال��ت��ي ت��ع��ت��ر م��ن اأ���س��ه��ر امل����دن الأردن���ي���ة 

ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ري م���ن ال��ل��وح��ات 

املكان  ق�سة  حتاكي  التي  املميزة  الف�سيف�سائية 

واأهمها خارطة ماأدبا.

واأو�سح، اأن عملية احلفاظ على الف�سيف�ساء 

اأهمية  م��وؤك��دا  خا�سة،  و�سيانة  عناية  تتطلب 

و�سيانته،  الف�سيف�سائي  ال��راث  على  احلفاظ 

واملحافظة عليه  الثقايف  امل��وروث  بهذا  والعناية 

ل���س��ت��دام��ت��ه ل��الأج��ي��ال امل��ق��ب��ل��ة ومل���ا مي��ث��ل��ه من 

ق�س�س حل�سارات اندثرت.

وق�����ال اإن م��ع��ه��د م���اأدب���ا ل��ف��ن ال��ف�����س��ي��ف�����س��اء 

وال��رم��ي��م ي��ع��ت��ر امل��ع��ه��د ال��وح��ي��د يف ال�����س��رق 

والبحث  والتدريب  بالتعليم  املخت�س  الأو�سط 

العلمي لفن الف�سيف�ساء والرميم، الذي مينح 

درجة الدبلوم يف هذا املجال، مثمنا دور املعهد يف 

احلفاظ على هذه احلرفة ومتكني الجيال من 

احراف �سناعتها كفن متميز وراق، حيث تعد 

اأحد الفنون التي متيز املنتج ال�سياحي الأردين 

وماأدبا على وجه اخل�سو�س.

واأكد الفايز، اأن الأردن وبال�سراكة مع العديد 

من الدول العربية والأجنبية يويل جل اهتمامه 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال������راث الإن�������س���اين ب��اع��ت��ب��اره 

م�سوؤولية جماعية يت�سارك فيها اجلميع.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م���دي���ر ع����ام دائ�����رة الآث�����ار 

الدكتور فادي بلعاوي، اإن “زيادة اخلرة املحلية 

الثقايف  ال��راث  اإدارة  على  القادرين  للمهنيني 

الأثرية، ميثل  املواقع  عليه، وخا�سة  واحلفاظ 

العديد من  الأهمية لأننا نواجه  اأم��را غاية يف 

التحديات يف هذا املجال مثل التنمية احل�سرية 

ال�سريعة، والتهديدات الناجمة عن تغري املناخ، 

اإىل جانب النق�س الوا�سح يف املوارد.

الأردنيني  �ست�ساعد  ال��دورة  هذه  اأن  واأو�سح 

وغريهم من املتخ�س�سني يف جمال ال��راث يف 

للتعقيدات  اأف�سل  فهم  اكت�ساب  على  املنطقة، 

وال��ف��ر���س ال��ت��ي ت��وف��ره��ا الأ���س��ال��ي��ب ال��وق��ائ��ي��ة 

مثل اإن�ساء املالجئ واإعادة الدفن، والتي تعتر 

و�سائل مهمة للحفاظ على تراثنا.

امل�ساركة يف معهد  امل��دي��رة  اأ���س��ارت  ب��دوره��ا، 

اأن  اإىل  تيوتونيكو،  م��اري  جني  للرميم  غيتي 

اإن�����س��اء م��ب��ادرة م��وزاي��ك��ون ج��اء لتحقيق هدف 

رئ��ي�����س��ي ي��ت��م��ث��ل يف ت��ع��زي��ز اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات 

ل�سيانة الف�سيف�ساء يف املواقع الأثرية واملتاحف 

واملخازن يف جميع اأنحاء منطقة البحر الأبي�س 

�سنوات   10 اأكرث من  وبعد  اأنه  املتو�سط، حيث 

امل��ب��ادرة  امل��ي��داين جنحت  ال����دورات والعمل  م��ن 

يف  املتخ�س�سني  ت�سم  ك��ب��رية  �سبكة  تكوين  يف 

�سيانة الف�سيف�ساء.

املتخ�س�سون  اأن يعمل  اأملها يف  وع��رت عن 

يف �سيانة الف�سيف�ساء على نقل املعرفة واملهارات 

لي�ساهموا  ت��دري��ب��ه��م  خ���الل  اك��ت�����س��ب��وه��ا  ال��ت��ي 

اأن���ه يتوىل  ال��ت��ال��ي��ة، مبينة  اإر���س��اد الأج��ي��ال  يف 

يف  متخ�س�سون  خ��راء  دورة،  ك��ل  يف  التدري�س 

هذا املجال ل�سمان اأعلى م�ستويات اجلودة �سواء 

يف التدريب النظري اأو العملي.

م���ن ج��ان��ب��ه، ب���ني م���دي���ر امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي 

حل��ف��ظ ال������راث ال���ث���ق���ايف يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 

اأن  اأ���س��الن،  زك��ي  الدكتور  ال�سارقة(  )اإي��ك��روم- 

املمتلكات  لدرا�سة �سون وترميم  الدويل  املركز 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ي��ت�����س��رف مب�����س��اع��دة امل��ت��خ�����س�����س��ني 

الإقليميني يف �سيانة واإدارة مواقع الف�سيف�ساء 

الأثرية بف�سل خرة 14 عاما من امل�ساهمة يف 

مبادرة موزايكون وال�سراكة مع منظمة اإيكروم 

من خالل برنامج اآثار.

وتابع “رغم من اأن هذه املبادرة ت�سارف على 

حتقيق  يف  بتفانينا  �سن�ستمر  اأن��ن��ا  اإل  نهايتها، 

الإقليمي  التعاون  دعم  ويف  واأهدافها،  مهمتها 

الأبي�س  البحر  الأع�ساء يف منطقة  ال��دول  مع 

املتو�سط.

ال�����س��اب��ق��ة ح��ول  م���وزاي���ك���ون  وع��م��ل��ت دورات 

احل���ف���اظ ع��ل��ى امل���واق���ع الأث����ري����ة ع��ل��ى تغطية 

جم��م��وع��ة م���ن امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي ت��ن��وع��ت بني 

ال��ت��وث��ي��ق اإىل اأ���س��ال��ي��ب ال��ع��ر���س ال��ت��ق��دمي��ي يف 

املواقع«.

وت��وف��ر ه���ذه ال�����دورة امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات 

الدفن  واإع���ادة  املالجئ  اأ�ساليب  ح��ول  املتعمقة 

كممار�سات حفظ م�ستدامة ووقائية، و�ست�سمل 

ت��ف��ا���س��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ات���خ���اذ ال����ق����رار ب�������س���اأن ه��ذه 

املمار�سات بدءا من جدواها و�سول اإىل تنفيذها، 

يف �سياق منظومة اإدارة اأعمال الرميم.

  االنباط – البقعة 

للبحوث  الوطني  امل��رك��ز  ع��ام  وق��ع مدير   

الزراعية، الدكتور نزار حداد، ورئي�س جامعة 

ج���ر����س، ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف ال���ع���دو����س، اأم�����س  

الث���ن���ني، م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ت��ب��ادل اخل����رات 

واإجراء بحوث علمية م�سركة.

واأكد حداد حر�س املركز على تعزيز اأوا�سر 

الأكادميية  املوؤ�س�سات  مع  والت�سبيك  التعاون 

واجل���ام���ع���ات، مت��ا���س��ي��ا م��ع ال�����روؤى امل��ل��ك��ي��ة يف 

التحديث القت�سادي، وتعزيز الأمن الغذائي 

اأكادمييني  علماء  م��ع  الت�ساركية  خ��الل  م��ن 

من جامعة جر�س.

وتطوير  بتعزيز  عني  امل��رك��ز  اأن  واأ���س��اف 

اجلامعات  طلبة  ل��دى  العلمي  البحث  اأدوات 

م���ن خ���الل اإ����س���راك ال��ب��اح��ث��ني يف الإ����س���راف 

ع��ل��ى ر���س��ائ��ل ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ل���دى طلبة 

كلية ال���زراع���ة، وف��ت��ح ال��ب��اب ل��الإ���س��ت��ف��ادة من 

ت�سجيعية،  باأ�سعار  املخرية  امل��رك��ز  خ��دم��ات 

يف  الطلبة  ل��دى  البحثية  ال��ت��ج��ارب  وتنفيذ 

املنت�سرة، وال�ستفادة  حمطات املركز الوطني 

من خرات باحثي املركز يف تاأ�سي�س وتطوير 

م�ساريع زراعية للطلبة اخلريجني وتاأهليهم 

تكون  جديدة  عمل  فر�س  لتوفري  وتدريبهم 

رافدا لهم لبناء م�ستقبل م�سرق.

العدو�س عن اعتزازه  اأبو  من جانبه، عر 

عاتقها  على  يقع  التي  الوطنية  باملوؤ�س�سات 

بالقطاع  والنهو�س  العلمي  البحث  تطوير 

م��ن خ��الل متكني طلبة اجلامعات  ال��زراع��ي 

وتاأهيلهم.

وتطورها  جر�س  جامعة  ن�ساأة  وا�ستعر�س 

وخ��ط��ط��ه��ا ال���س��رات��ي��ج��ي��ة وال��ت��خ�����س�����س��ات 

ودول��ي��اً،  ب��ه��ا، حمليا  تتميز  ال��ت��ي  وال���رام���ج 

م����وؤك����دا ���س��ع��ي اجل���ام���ع���ة ل��ت��وث��ي��ق وت��ع��م��ي��ق 

�سمعتها  راج��ت  التي  املوؤ�س�سات  مع  العالقات 

البحث  لتطوير  م��ن��ارة  واأ���س��ب��ح��ت  العلمية، 

العلمي ي�سار لها بالبنان.

وح�سر حفل التوقيع من جانب اجلامعة 

نائب الرئي�س للكليات العلمية الدكتور اأحمد 

احلوامدة، ونائب الرئي�س للكليات الإن�سانية 

ال��دك��ت��ور زي����اد رب��ي��ع، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��زراع��ة 

الدكتور ب�سام الد�سيت.

  االنباط- الزرقاء

بداأت يف مركزي �سباب الزرقاء النموذجي 

نوعية  �سبابية  م���ب���ادرات  ال�����س��ل��ي��ل،  و���س��ب��اب 

تعزز من دور املراكز يف جمال تاأ�سي�س واإدارة 

امل����ب����ادرات ال��ف��اع��ل��ة، وال���ت���ي ت�����س��ه��م ب��خ��دم��ة 

املجتمع املحلي، وبناء قدرات ال�سباب وتنمية 

وامل�ساركة  ال�سباب  حم��ور  �سمن  م��ه��ارات��ه��م، 

الفاعلة.

ون���ف���ذ م���رك���ز ����س���ب���اب و����س���اب���ات ال����زرق����اء 

النموذجي مبادرة “ ك�سر حاجز” بهدف دمج 

ال�سباب وال�سابات من ذوي الإعاقة يف اأن�سطة 

امل���رك���ز؛ ح��ي��ث ����س���ارك يف امل���ب���ادرة 20 ���س��اب��اً 

اأع�ساء املركز من الفئة العمرية  و�سابًة، من 

)14-12( عاماً.

اإن  ال��غ��وي��ري  ران��ي��ا  امل��رك��ز  وق��ال��ت رئي�سة 

واأن�سطة  برامج  تقدمي  بهدف  ج��اءت  املبادرة 

ال�سباب وال�سابات من ذوي  نوعية تركز على 

وتعزيز  امل��رك��ز،  اأن�سطة  يف  الإع��اق��ة لدجمهم 

يف  اأ�سرهم  وم�ساعدة  اأق��ران��ه��م،  مع  تفاعلهم 

ت�سمنت  لهم؛ حيث  وثرية  اآمنة  بيئة  توفري 

فعاليات املبادرة زيارة ترفيهية ملنتزه بريين، 

التفاعلية  والأن�سطة  الألعاب  وجمموعة من 

للم�ساركني.

ك��م��ا ان��ط��ل��ق��ت يف م���رك���ز ���س��ب��اب و���س��اب��ات 

ال�����س��ل��ي��ل ب���ال���ت���ع���اون م����ع ف����ري����ق ال�����س��ل��ي��ل 

“التوجيهي  م���ب���ادرة  ال��ق��ي��ادي��ة  ل��ل��م��ب��ادرات 

رفع م�ستوى  اإىل  تهدف  والتي  م�سوؤوليتنا”، 

الطلبة من اأع�ساء املركز واملجتمع املحلي يف 

مادتي اللغة الإجنليزية والعربية خالل العام 

الدرا�سي احلايل 2022/2023.

ا�ستقبال  الأول  اليوم  فعاليات  وت�سمنت 

الطلبة امل�ساركني، وجتهيز بياناتهم وادخالها، 

��ع��ب  وت����وزي����ع ال���ق���رط���ا����س���ي���ة، وحت����دي����د ال�����سُّ

اأن  علماً  عليها؛  الطلبة  وت��وزي��ع  ال��درا���س��ي��ة 

ال�سعب املخ�س�سة للذكور �ستكون اأيام ال�سبت 

اأيام  )�سباحي( والثنني )م�سائي(، ولالإناث 

ال�سبت )�سباحي( والثالثاء)م�سائي(.

  االنباط – اربد 

ب���ح���ث م���دي���ر ع�����ام امل���وؤ����س�������س���ة ال��ت��ع��اون��ي��ة 

الثنني،  اأم�س  ال�سلبي،  الفتاح  عبد  الأردن��ي��ة 

مع حمافظ اإربد ر�سوان العتوم، �سبل تطوير 

وماأ�س�ستها  خدماتها  يف  والتو�سع  التعاونيات 

خدمة لأغرا�س التنمية املحلية وامل�ستدامة.

واأ���س��ار ال��ع��ت��وم، خ��الل ال��ل��ق��اء، اإىل اأهمية 

وي�ساعد  يخدم  مبا  والتعاون  التن�سيق  اإدام��ة 

للجمعيات  وال��ت�����س��ه��ي��الت  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف 

التعاونية.

ك��م��ا ن��ظ��م��ت امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة، ال��ي��وم، 

ور���س��ة ت��دري��ب��ي��ة ���س��ام��ل��ة ل��ت��ع��اون��ي��ات حديثة 

اإربد واملفرق  التاأ�سي�س يف حمافظات ال�سمال 

»�سيدات  جمعية  ق��اع��ة  يف  وع��ج��ل��ون  وج��ر���س 

22 ممثال  ال��ت��ع��اون��ي��ة، مب�����س��ارك��ة  ال����روؤي����ا« 

للتعاونيات حديثة التاأ�سي�س.

ال��ور���س��ة،  اف��ت��ت��اح��ه  خ���الل  ال�سلبي،  واأك����د 

امل�سريحي،  اأكرم  اإربد  تعاون  بح�سور مدير 

وم��دي��ر ال��ت��دري��ب ال��ت��ع��اوين امل��ه��ن��د���س ه��اين 

وبناء  تعزيز  على  العمل  ���س��رورة  العدينات، 

جم��الت  يف  والتعاونيني  التعاونيات  ق���درات 

العمل التعاوين انطالقا من دورها احلقيقي 

يف ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع���ات امل���ح���ل���ي���ة، وحت�����س��ني 

اقت�ساديات ال�سكان، ومواجهة حتديات الفقر 

والبطالة.

مديرية  خالل  ومن  املوؤ�س�سة  اأن  واأ�ساف 

التدريبي  اجلانب  ت��ويل  التعاوين،  التدريب 

اهتماماً بالغاً ملا له من فائدة تنعك�س ايجاباً 

املو�سوعات  �سيما  ل  منها،  امل�ستفيدين  على 

يت�سل  وما  التعاونيات  بتاأ�سي�س  العالقة  ذات 

بها من جوانب فنية ومالية واإدارية.

ت�سهم  الور�سات  ه��ذه  اأن  ال�سلبي  واأو���س��ح 

اأف���راد  ب��ني  ال��ت��ع��اوين  وال��ف��ك��ر  الثقافة  بن�سر 

بالنخراط  وال��راغ��ب��ني  ع���اٍم،  ب�سكٍل  املجتمع 

اأن  مبيناً  خ��ا���ٍس،  ب�سكٍل  ال��ت��ع��اوين  العمل  يف 

امل��وؤ���س�����س��ة ت��ط��م��ح اإىل رف���ع ن�����س��ب��ة الأع�����س��اء 

 140 والبالغ عددهم  الأردن،  التعاونيني يف 

األف ع�سو خ�سو�سا بني فئتي ال�سباب واملراأة.

وتناولت الور�سة 5 حماور تتعلق مبفهوم 

ال��ت��ع��اون��ي��ات،  وح���وك���م���ة  ال�����س��ل��ي��م��ة،  الإدارة 

وال�سجالت  ال��ت��ع��اون��ي��ات،  حما�سبة  وم��ب��ادئ 

من  التعاونيات  متكني  اإىل  بال�سافة  املالية، 

جهات  م��ن  للم�ساريع  متويل  على  احل�سول 

الإق��را���س، واأه��م��ي��ة اإع���داد درا���س��ات اجل��دوى 

القت�سادية.

مذكرة تفاهم بين البحوث الزراعية 
وجامعة جرش

بدئ  مبادرات نوعية بالمراكز 
الشبابية في الزرقاء

لقاء يبحث سبل تطوير القطاع 
التعاوني في إربد
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فكر  على  اتفقوا  اأ�شخا�ص  جمموعة  ه��و  ال�شيا�شي  احل��زب  اأن  املعلوم  م��ن 

فالأ�شل  ول��ذل��ك   ، �شيا�شيا  ح��زب��ا  ف�شكلوا  �شيا�شي  ب��رن��ام��ج  اأو  معني  �شيا�شي 

برناجمه  خ��ال  م��ن  للدولة  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  يف  لي�شارك  ي�شكل  احل��زب  اأن 

معا،  واملجتمع  الدولة  خدمة  بهدف  تنفيذه  على  ،ليعمل  املوؤ�ش�شني  من  املعد 

وامل�شاهمة يف حل ق�شايا املواطنني �شواء اخلدمية اأو القت�شادية اأو املجتمعية ، 

ويقوم احلزب بتحقيق وتنفيذ برناجمه عرب مراقبة اأداء احلكومة ، وامل�شاركة 

يف الإنتخابات املختلفة للو�شول لل�شلطة ، وحتى حتقق الأحزاب هذا الطموح 

عمليا، يجب اأن يكون لها راأي وكلمة والتفاعل مع ق�شايا املواطنني من خال 

لكن   ، القانون  عليها  ن�ص  التي  ال�شلمية  والو�شائل  ت�شدرها  التي  البيانات 

اإىل  الأح��زاب جلاأت  العديد من  اأن  الواقع عك�ص ذلك، حيث ناحظ  اأن  يبدوا 

 ، قوتها  لإظهار  والإعامية  والتنظريية  ال�شتعرا�شية  والو�شائل  الأ�شاليب 

لكننا مل ناحظ اأنها دافعت عن املواطن وق�شاياه املختلفة التي طالت ال�شعب 

حيال  ال�شمت  التزمت  اأن��ه��ا  حتى  جتاهها،  ال���راأي  ب��اإب��داء  حتى  ول   ، الأردين 

قانون  كم�شروع   ، الأردين  املجتمع  بني  اأث��ارت جدل  الي  الأخ��رية  الت�شريعات 

املجل�ص  قانون  وم�شروع   ، الطفل  حقوق  قانون  وم�شروع  ال�شتثمارية،  البيئة 

الطبي ، كنا نتمنى اأن ت�شتخدم اجلموع الب�شرية لاأحزاب ال�شيا�شية يف خدمة 

اخلطابات  م��ن  ب��دل  الأزم����ات  وق��ت  جانبه  اإىل  تقف  واأن  وق�����ش��اي��اه،  املجتمع 

اأهميته  على  احلزب  اأع�شاء  عدد  كم  املهم  لي�ص  ال�شعرية،  والق�شائد  الرنانة، 

لغايات الرتخي�ص ، ولي�ص املهم كم عدد الوزراء والنواب والأعيان وامل�شوؤولني 

يف احلزب، لكن الأهم هو اأن يكون احلزب نا�شطا وقائما بواجباته التي ت�شمنها 

جمرد  الأح���زاب  �شتبقى  ذل��ك  وخ��اف   ، واأه���داف  غايات  من  الداخلي  نظامه 

يافطات على املقرات ، واأرقام يف الهيئة امل�شتقلة لانتخابات ، وللحديث بقية .

د. sرافع شفيق البطاينة 

أحزاب استعراضية ،،،

الثالثاء   20 / 9 / 2022 

األميرة بسمة بنت علي تفتتح مشروع وحدة الزراعة الذكية في البلقاء التطبيقية

األنباط – سبأ السكر

    ���ش��رح رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص الق��ت�����ش��ادي 

والج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور م��و���ش��ى ���ش��ت��ي��وي ل� 

حوارات  �شيجري  املجل�ص  اأن  “الأنباط”، 
الداري  ال���ت���ح���دي���ث  خ���ط���ة  ع����ن  وط���ن���ي���ة 

عمان  العا�شمة  م��ن  ب���دءا  ال��ع��ام،  للقطاع 

ح��ي��ث ت�����ش��ت��م��ر م���ن ال���ش��ب��وع احل����ايل مل��دة 

، ث��م يف ال���ش��اب��ي��ع الثاثة  اأ���ش��اب��ي��ع  ث��اث��ة 

جميع  يف  احل����وارات  �شتكون  تتلوها  ال��ت��ي 

حوارية   ندوات  ثاث  و�شتعقد  املحافظات، 

واح����دة يف ك��ل اق��ل��ي��م: ال�����ش��م��ال وال��و���ش��ط 

واجلنوب.

 واأ����ش���اف، اأن امل��ج��ل�����ص ���ش��ي��ن��ظ��م  ث��اث 

تت�شمن  ال��ع��ا���ش��م��ة،  يف  ح���واري���ة  ن�����دوات 

الهيكلة،  وه����ي:  رئ��ي�����ش��ي��ة،  حم����اور  ث��اث��ة 

وامل���������وارد ال���ب�������ش���ري���ة، واخل�����دم�����ات، ف��ي��م��ا 

ملدة  اقليم  كل  يف  نف�شها  املحاور  �شتناق�ص 

يوم واحد .

ا�شتعانت  احل��ك��وم��ة  ان  ���ش��ت��ي��وي،  وت��اب��ع 

باملجل�ص لجراء حوار وطني ملناق�شة خطة 

ذل��ك   ، ال��ع��ام  ل��ل��ق��ط��اع  الداري  ال��ت��ح��دي��ث 

التحديث  مل�شاري  راف��ع��ة  كونها  لأهميتها 

احلوار  ان  مبيًنا   ، وال�شيا�شي  القت�شادي 

الطريق،  خريطة  العام  اط��اره  يف  �شيطرح 

وت��وع��ي��ة الأف������راد وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا م���ع جميع 

الطراف ذات العاقة.

القت�شادي  املجل�ص  دور  ان  اإىل  ولفت، 

والج���ت���م���اع���ي ي����دور ح����ول ال��ت��وا���ش��ل مع 

ال��ف��ئ��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة م��ن اأ���ش��ح��اب امل�����ش��ال��ح 

ال���ن���ق���اب���ات  وال����ع����م����ال يف  الق����ت���������ش����ادي����ة، 

ال���وط���ن���ي���ة، ا����ش���اف���ة مل��ج��ال�����ص امل��ح��اف��ظ��ات 

املجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ب��ل��دي��ات،  وروؤ����ش���اء 

امل����دين، وروؤ����ش���اء واأك��ادمي��ي��ني وط��ل��ب��ة من 

الأردنية. اجلامعات 

واأ�شار �شتيوي،  اإىل ان الهدف من اجراء 

احلوارات؛ هو �شرح خريطة الطريق واأخذ 

فيما  امل�شتهدفة  الفئات  من  نظر  وجهات 

ي��ت��ع��ل��ق ظ��روف��ه��م وع��م��ل��ه��م، وال��ع��م��ل على 

للو�شول  الراجعة  التغذية  من  ال�شتفادة 

وتو�شيات،  ت��ق��اري��ر   اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف 

فعله  ما يجب  للحكومة حول  وماحظات 

للتحديث.

الق�����ت�����������ش�����ادي  امل����ج����ل���������ص  اأن  وب���������ني 

“نحو متكني  ���ش��ع��اره  ال���ذي  والج��ت��م��اع��ي 

املواطنني يف م�شاهمة يف �شنع القرارات”، 

ه���و ب��ي��ت احل�����وار امل��ج��ت��م��ع��ي، ح��ي��ث يقيم  

احل�������وارات حت��ق��ي��ًق��ا ل���ه���ذا ال�����ش��ع��ار ورف���د 

وحتقيقا  املنا�شبة،  بالتو�شيات  احلكومة 

ل��روؤي��ة ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين التي 

ت���دع���و ل��ت��ط��وي��ر ال���ق���ط���اع ال���ع���ام وت��ف��ع��ي��ل 

قطاع  تطوير  خ��ال  م��ن  املجتمعي،  دوره 

ع���ام م�����ش��ت��دام وم��ت��ط��ور، ومم��ّك��ن ، م��وؤه��ل 

وا�شتجابة  وفاعلية،  بكفاءة  مهامه  لتويل 

املواطنني.  احتياجات 

التحديث  ان جلنة  ذك���ُره،  اجل��دي��ر  م��ن 

خريطة  و�شع  على  عكفت  ال��ع��ام،  القطاع 

العامة  ب�����الإدارة  ل��ارت��ق��اء  �شاملة  ط��ري��ق 

وت��ع��زي��ز ال��ن��ه��ج امل��وؤ���ش�����ش��ي يف ال���ش��ت��ج��اب��ة 

ب��ك��ف��اءة ل��ل��م�����ش��ت��ج��دات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، 

وامل�شاهمة بفاعلية من اأجل حتقيق التعايف 

التمّيز  مبادئ  اإىل  بالرتكاز  القت�شادي، 

وتعزيز  بالنتائج  الأداء  ورب��ط  امل�شاءلة  و 

اأطر  �شمن  املوؤ�ش�شني  التن�شيق  و  التكامل 

وبنهج  ال��ع��ام��ة،  ل���اإدارة  ناظمة  ت�شريعية 

وي�شعى  العاملية،  التطورات  اأح��دث  يواكب 

اإىل الرتقاء يف اخلدمات.

االنباط – السلط 

ب��ن��ت علي،  ���ش��م��و الأم�����رية ب�شمة  اف��ت��ت��ح��ت 

موؤ�ش�ص احلديقة النباتية امللكية، اأم�ص الثنني 

وحدة  م�شروع  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  يف 

ال��زراع��ة ال��ذك��ي��ة ال���ذي اأن�����ش��اأت��ه كلية ال��زراع��ة 

الإ�شامية  ال�شبكة  م��ن  بدعم  التكنولوجية، 

لتنمية واإدارة م�شادر املياه.

وجالت �شمو الأم��رية، داخل وحدة الزراعة 

املهند�شني  م��ن  ���ش��رح  اإىل  وا�شتمعت  ال��ذك��ي��ة، 

امل�شرفني عن ميزات امل�شروع وما يحتويه من 

اأحوا�ص زراعة مائية واأهم املزروعات فيها.

وح�����ش��ر ح��ف��ل الف���ت���ت���اح رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ع��ج��ل��وين، وم��دي��ر ال�شبكة 

الإ�شامية لتنمية واإدارة م�شادر املياه الدكتور 

مروان الرقاد، ومدير املركز الوطني للبحوث 

ال��زراع��ي��ة ال��دك��ت��ور ن���زار ح���داد، وم��دي��ر زراع��ة 

ال��ب��ل��ق��اء امل��ه��ن��د���ص قي�ص اأب����و ع��م��رية، وم��دي��ر 

احلديقة النباتية امللكية املهند�ص حممد �شهبز.

التكنولوجية  ال��زراع��ة  كلية  عميدة  وقالت 

اإن  الفتتاح،  حفل  يف  العبادي،  اأم��ل  الدكتورة 

اجلامعة وحتقيقا ل��روؤى امللك عبداهلل الثاين 

يف ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وحت��ق��ي��ق الأم���ن 

الغذائي، اأطلقت م�شروع الزراعة املائية، فاأهّلت 

امل��وق��ع واأع������ّدت اأح��وا���ش��ا زراع�����ة م��ائ��ي��ة تقدر 

خم�ش�شة  مربعا  م��رتا   170 بنحو  م�شاحتها 

ا�شتفاد منها طلبة  العلمي،  والبحث  للتدريب 

الكلية من خمتلف التخ�ش�شات.

وعربت عن اأملها باأن يكون امل�شروع مركزا 

تدريبيا متخ�ش�شا على امل�شتوى املحلي لرفع 

وزي��ادة  تكنولوجيا  الطاب ومتكينهم  ق��درات 

الإن��ت��اج و���ش��م��ان ال���ش��ت��غ��ال الأم��ث��ل للموارد 

املائية للتخفيف من اآثار �ُشحها.

ا�شتحدثت  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال��ع��ب��ادي  وب��ي��ن��ت 

البكالوريو�ص،  م�شتوى  على  جديدا  برناجما 

م��ت��خ�����ش�����ش��ا ب���ال���زراع���ة ال��ع�����ش��وي��ة، ي��ع��د من 

التخ�ش�شات الفريدة التي تطرح لأول مرة يف 

الأردن وال�شرق الأو�شط.

اأجيال  تاأهيل  اإىل  ت�شعى  اجلامعة  اأن  واأك��د 

ج����دي����دة م����ن اخل���ري���ج���ني، م���ت���ج���ددة ال��ف��ك��ر 

واخلربة واملعرفة، ت�شتطيع مواكبة الحتياجات 

واملتطلبات املتغرية ل�شوق العمل الأردين، كما 

منها  املطلوبة  ب�����الأدوار  للقيام  م��وؤه��ل��ة  ت��ك��ون 

وامل�شاهمة  والبيئية،  الطبيعية  امل��وارد  حلماية 

من  امل�����ش��ت��دام��ة  ال�����ش��ام��ل��ة  التنمية  حتقيق  يف 

م�شتوى  على  اأكادميية خمتلفة  برامج  خ��ال 

املاج�شتري والبكالوريو�ص والدبلوم املتو�شط.

لتنمية  الإ���ش��ام��ي��ة  ال�شبكة  م��دي��ر  واأ����ش���ار 

واإدارة م�شادر املياه الدكتور مروان الرقاد، اىل 

اأهمية الزراعة املائية، و�شرورة اختيار املناطق 

امل�شاريع  ه���ذه  م��ث��ل  لإن�����ش��اء  م��ن��اخ��ي��اً  املنا�شبة 

امل�شروع يوفر للطلبة  اأن هذا  الناجحة، مبينا 

القدرة على التدريب العملي والبحث العلمي.

واأ����ش���اد ال��دك��ت��ور ال���رق���اد، ب��اه��ت��م��ام جامعة 

اجل��ان��ب  ع��ل��ى  وت��رك��ي��زه��ا  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء 

باململكة،  املنت�شرة  التطبيقي يف جميع كلياتها 

واأهمية التعاون القائم بني ال�شبكة الإ�شامية 

وجامعة البلقاء التطبيقية.

ال�شبكة  م��ن  �شعيد  ف����ادي  امل��ه��ن��د���ص  وق����دم 

الإ���ش��ام��ي��ة، ���ش��رح��اً ع��ن ف��ك��رة اإن�����ش��اء م�شروع 

وح�����دة ال����زراع����ة ال���ذك���ي���ة، ل��ت��ح��وي��ل اجل��ان��ب 

احللول  على  والعتماد  تطبيقي  اإىل  النظري 

الذكية.

املائية  ال��زراع��ة  ن��ظ��ام  ت�شميم  وا�شتعر�ص 

النظام  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا  عنا�شرها،  واأه���م 

ي�شهم يف توفري 70 باملئة من معدل ا�شتهاك 

املياه مقارنة بالزراعة التقليدية وزيادة الإنتاج 

للمبيدات  اأق����ل  وا���ش��ت��خ��دام  ب��امل��ئ��ة   40 بن�شبة 

احل�شرية وكفاءة ا�شتخدام الطاقة.

ويف ختام حفل الفتتاح قامت �شمو الأمرية 

ب�شمة بنت علي بتوزيع ال�شهادات على الطلبة 

ال��زراع��ة  يف  التدريبية  ال����دورات  يف  امل�شاركني 

وعمليا  نظريا  ت��دري��ب��ا  تلقوا  وال��ذي��ن  امل��ائ��ي��ة، 

قدراتهم  لبناء  م�شعى  يف  يوما   14 م��دار  على 

وتوجيههم نحو طرق غري التقليدية يف الإنتاج 

الزراعي واإقامة م�شاريع اإنتاجية خا�شة بهم.

الشوبكي ييحث مع ملتقى رفاق 
السالح تحسين الظروف المعيشية 

العسكريين للمتقاعدين 

االنباط – عامن 

ب����ح����ث م�����دي�����ر ع��������ام امل���وؤ����ش�������ش���ة 

الق�����ت�����������ش�����ادي�����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 

للمتقاعدين الع�شكريني واملحاربني 

الدكتور  املتقاعد  ال��ل��واء  ال��ق��دم��اء، 

لقائه  خ���ال  ال�����ش��وب��ك��ي  اإ���ش��م��اع��ي��ل 

اأم���������ص الث����ن����ني، رئ���ي�������ص واأع�������ش���اء 

ملقتى رفاق ال�شاح مبقر املوؤ�ش�شة، 

الأم����������ور امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���امل���ت���ق���اع���دي���ن 

حت�شني  �شيما  ل  كافة،  الع�شكريني 

والجتماعية. املعي�شية  ظروفهم 

واأك����د ال�����ش��وب��ك��ي اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة 

الع�شكريني  باملتقاعدين  الها�شمية 

قدموه  الذي  الكبري  للدور  تقديراً 

خدمة للوطن.

اللجنة عن  لأع�شاء  اإيجازاً  وقدم 

وال��روؤى  املختلفة  املوؤ�ش�شة  م�شاريع 

واخل��ط��ط  ل��ت��ط��وي��ره��ا،  امل�شتقبلية 

جديدة  م�شاريع  ل�شتحداث  املقبلة 

ت�����ش��اع��د يف مت��ك��ني امل��ت��ق��اع��دي��ن من 

اإيجاد فر�ص عمل منا�شبة لهم �شواء 

داخل الوطن وخارجه، بالتعاون مع 

القطاعني العام واخلا�ص.

وث����م����ن اأع���������ش����اء امل���ل���ت���ق���ى، م��ن 

تلك  على  القائمني  جهود  جهتهم، 

امل�����ش��اري��ع وال��ع��ام��ل��ني يف م��وؤ���ش�����ش��ة 

اإدارة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

امل��وؤ���ش�����ش��ة وم��ك��ات��ب��ه��ا يف حم��اف��ظ��ات 

كافة. اململكة 

الحكومة تستعين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي 
بالحوار لتحديث القطاع االداري

مياهنا تنفي صحة تنافس أكثر 
من 14 ألف مهندس على 3 

وظائف

النباط – عمان 

“مياهنا”  الأردن  م��ي��اه  ���ش��رك��ة  ن��ف��ت     

�شحة ما يتداوله البع�ص عن تناف�ص اأكرث 

وظائف   3 على  �شخ�شاً،  و321  األفا   14 من 

املدنية  الهند�شة  وبتخ�ش�شات  ال�شركة،  يف 

العامة. وال�شامة 

الثنني،  اأم�ص  بيان،  يف  ال�شركة  وقالت 

»ب���ل���غ جم���م���وع امل��ت��ق��دم��ني ل�����ش��ت��ة ���ش��واغ��ر 

�شهر  اأواخ��ر  ال�شركة  عنها  اأعلنت  هند�شية 

اآب املا�شي 695 طلباً وظيفياُ فقط«، داعية 

واحل��ذر  الدقة  توخي  اإىل  الإع���ام  و�شائل 

يف ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ة، والب���ت���ع���اد ع���ن الإث�����ارة 

والت�شليل.

زراعة النواب تناقش موضوع الطرق الزراعية في منطقة سلطة وادي األردن
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والبادية  وامل��ي��اه  ال��زراع��ة  جلنة  رئي�ص  اأك��د 

النيابية، حممد العاقمة، �شرورة الإ�شراع يف 

اإجناز الطرق البديلة يف منطقة وادي الأردن، 

لتخفيف  ال�شحن”،  “حمرة  طريق  خ�شو�شا 

الأعباء عن املواطنني من �شالكي هذا الطريق.

ج���اء ذل���ك خ���ال ت��روؤ���ش��ه اج��ت��م��اع��ا للجنة 

مناق�شة  خ���ال���ه  مت  الث���ن���ني،  اأم�������ص  ع��ق��دت��ه 

�شلطة  ال��زراع��ي��ة يف منطقة  ال��ط��رق  م��و���ش��وع 

العامة  الأ���ش��غ��ال  وزي��ر  بح�شور  الأردن،  وادي 

�شلطة  ع��ام  واأم���ني  الك�شبي،  يحيى  والإ���ش��ك��ان 

وادي الأردن منار حما�شنة.

اأه��م��ي��ة الإ�����ش����راع بتنفيذ  ال��ع��اق��م��ة  واأك�����د 

ال���ط���رق ال���زراع���ي���ة وت��اأه��ي��ل��ه��ا ب�����ش��ك��ل ي��خ��دم 

وزارة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  مثمنا  امل��زارع��ني، 

م�����ش��روع طريق  م��ن خ��ال تنفيذها  الأ���ش��غ��ال 

العار�شة، الذي يخدم ب�شكل كبري املزارعني.

ال��زراع��ي��ة ل ت�شلح  ال��ط��رق  اإن بع�ص  وق��ال 

ل�شري املركبات عليها، داعيا اإىل �شرورة تاأهيلها 

احتياجات  يلبي  ب�شكل  واإن��ارت��ه��ا،  وتو�شعتها 

املزارع.

من جهتهما، اأكد النائبان عطا اإبداح وعودة 

ال��ن��واي�����ش��ة، اأه��م��ي��ة حت�����ش��ني وت��ط��وي��ر ال��ط��رق 

ال��زراع��ي��ة، و����ش���رورة و���ش��ع ك��ام��ريات مراقبة 

واإ�شارات مرورية على تلك الطرق، حفاظا على 

�شامة مرتاديها.

ال��ط��رق  اأه��م��ي��ة  اإىل  الك�شبي  اأ���ش��ار  ب����دوره، 

ي��خ��دم اجل��م��ي��ع،  وت��اأه��ي��ل��ي��ه��ا ب�شكل  ال��زراع��ي��ة 

تطويرها،  ع��ل��ى  �شتعمل  ال�����وزارة  اأن  م�شيفا 

وذلك بالتعاون مع �شلطة وادي الأردن.

اأن طريق العار�شة لن يطراأ عليه اأي  واأكد 

اأوامر تغيريية.

من ناحيتها، قالت حما�شنة اإن و�شع بع�ص 

وادي  �شلطة  ملناطق  التابعة  الزراعية،  الطرق 

 40 م��ن  اأك���رث  م���رور  نتيجة  متهالكة،  الأردن، 

بحاجة  الطرق  اأن  موؤكدة  اإن�شائها،  على  عاما 

�شريحة  تخدم  اأنها  خ�شو�شا  فورية،  ل�شيانة 

كبرية من املزارعني.

وادي  ���ش��ل��ط��ة  خم�����ش�����ش��ات  اأن  واأو����ش���ح���ت 

الأردن املقررة لل�شيانة الطرق ل تكفي، حيث 

���ش��ن��وي��ا، ما  دي��ن��ار  األ���ف  ت��ت��ج��اوز قيمتها 50  ل 

تلك  وتاأهيل  تنفيذ  اأم��ام  وعائقا  حتديا  ي�شكل 

الطرق.

األردنية للبحث العلمي: عقد المؤتمر االقتصادي الثامن السبت المقبل
  االنباط – عامن 

للبحث  الأردن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 

عقد  ع��ن  والإب�����داع،  وال���ري���ادة  العلمي 

امل���وؤمت���ر الق��ت�����ش��ادي ال��ث��ام��ن ب��ع��ن��وان 

والم��ن  وامل��ي��اه  الطاقة  “اقت�شاديات 
عمان  يف  الطبيعية”،  واملوارد  الغذائي 

املقبل. ال�شبت 

ب��ي��ان �شحفي،  اجل��م��ع��ي��ة، يف  ودع���ت 

واملخت�شني  الباحثني  الث��ن��ني،  اأم�����ص 

ي��ن��اق�����ص  ال�����ذي  امل����وؤمت����ر  ح�������ش���ور  اإىل 

ق�شايا حيوية ومهمة تتعلق بالقت�شاد 

وق��رارات،  بتو�شيات  واخل��روج  الأردين 

ت�����ش��ه��م ب��رف��ع ���ش��وي��ة ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات 

ورف���ع���ه���ا لأ����ش���ح���اب ال����ق����رار ب��ال��دول��ة 

وتعميمها. منها  لا�شتفادة 

ر�شا  الدكتور  اجلمعية  رئي�ص  وقال 

ي��ع��ق��د  ال�����ذي  امل����وؤمت����ر  اإن  اخل�����وال�����دة، 

ال��ب��رتا، يتناول  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة 

الأم��ن  امل��ي��اه،  رئي�شية:  ث��اث��ة حم���اور 

الغذائي، والطاقة، ويهدف اإىل حتديد 

م���ام���ح امل��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة ل��اق��ت�����ش��اد 

الأردين، وما هي الطريقة التي ميكن 

التي  الطبيعية  امل����وارد  ا���ش��ت��غ��ال  ب��ه��ا 

ت��ن��ع��م ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة يف حت��ق��ي��ق الأم����ن 

ال��غ��ذائ��ي، وذل����ك ان�����ش��ج��ام��اً م��ع روؤي���ة 

حيث  للمملكة،  القت�شادي  التحديث 

اإىل  ال��روؤي��ة  ال��دول��ة م��ن خ��ال  ت�شعى 

واجتماعية  اقت�شادية  قاعدة  تاأ�شي�ص 

م��ت��ي��ن��ة، وال���ش��ه��ام يف ت��ع��زي��ز ام��ك��ان��ات 

املدى  على  التنمية  م�شارات  وا�شتدامة 

الطويل.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال رئ���ي�������ص ال��ل��ج��ن��ة 

�شامر  الدكتور  للموؤمتر  التح�شريية 

التي  التحديات  ظ��ل  يف  اإن��ه  ال��رج��وب، 

وب��اء  ان��ت�����ش��ار  نتيجة  ب��ال��ع��امل  ع�شفت 

الأوكرانية،  الرو�شية  واحل��رب  كورونا 

كان ل بد من التوجه اإىل اإعادة �شياغة 

حيث  بالطاقة  يتعلق  فيما  اأولوياتنا، 

ب�شكٍل  ارتفعت  عاملياً  الطاقة  اأ�شعار  اأن 

���ش��خ��م واأ����ش���ب���ح���ت ت�����ش��ك��ل ع��ب��ًئ��ا على 

م��وازن��ات ال���دول امل�����ش��ت��وردة ل��ه��ا، لفتا 

ال��ت��وري��د  ���ش��ا���ش��ل  اإىل ���ش��ع��ف  ك��ذل��ك 

على  كبري  ب�شكٍل  اأث���رت  التي  العاملية، 

حجم ال�شادرات العاملية من الغذاء، ما 

الغذائي  الأمن  حتقيق  ب�شعوبة  اأ�شهم 

لدى الكثري من دول العامل.

ايل  الأوراق  لاأه������������م  وع������ر�������ص 

م�شوؤولني  مب�شاركة  املوؤمتر،  يناق�شها 

وخم��ت�����ش��ني وب���اح���ث���ني وم����ن اأب���رزه���ا 

الوطن  الغذاء يف  “اأزمة  بعنوان  ورقة 

والتحديات”  ال����ف����ر�����ص  ال����ع����رب����ي: 

يقدمها وزير الزراعة ال�شبق الدكتور 

حم���م���ود ال�����دوي�����ري، وورق������ة ب��ع��ن��وان 

ال��غ��ذائ��ي:  الم���ن  م��ع��ل��وم��ات  “حتليل 
يقدمها  والرد”  ال���ش��ت��ج��اب��ة  م��ف��ت��اح 

فا�شل  الدكتور  الغذائي  الم��ن  خبري 

الزعبي، وورقة حول “حتديات املوارد 

ال�شتدامة”  واآف���اق  الردن  يف  امل��ائ��ي��ة 

ل��وزارة  ال�شبق  ال��ع��ام  الم��ني  تقدمها 

امل�����ي�����اه وال���������ري امل���ه���ن���د����ش���ة م��ي�����ش��ون 

ح���ول  ورق������ة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  ال����زع����ب����ي، 

التزويد”  وب��دائ��ل  امل��ائ��ي  “التحدي 
الدكتور  والبيئة  املياه  هند�شة  لأ�شتاذ 

ماجد ابو زريق.

ال���ع���ام  امل����دي����ر  ان  ال�����رج�����وب  وب�����ني 

ال���ش��ب��ق ل�����ش��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة 

ورقة  �شيقدم  احمد حيا�شات  املهند�ص 

– الردن  يف  ال��ط��اق��ة  “قطاع  ب��ع��ن��وان 

�شيكون  ك��م��ا  والطموحات”،  ال���واق���ع 

املتجددة  “الطاقة  هناك ورقة بعنوان 

وان��ظ��م��ة ت��خ��زي��ن ال��ط��اق��ة وال���ع���دادات 

اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  ل��ع��م��ي��د  الذكية” 

احمد  الدكتور  للتكنولوجيا  الوطنية 

ال�شامية.

ك��م��ا ي��ق��دم اأم����ني ع���ام ���ش��ل��ط��ة امل��ي��اه 

الأ����ش���ب���ق امل��ه��ن��د���ص ق�����ش��ي ق��ط��ي�����ش��ات 

“البناء  ب����ع����ن����وان  رئ���ي�������ش���ي���ة  ورق��������ة 

وال��ت�����ش��غ��ي��ل ال��ت��ح��وي��ل��ي يف ق��ط��اع��ات 

لكلمات  اإ���ش��اف��ة  الطبيعية”،  امل����وارد 

ال�شبق  ال����وزراء  لرئي�ص  وم��داخ��ات 

امل�����ش��ت�����ش��ار الع����ل����ى جل���ام���ع���ة ال���ب���رتا 

ال����دك����ت����ور ع����دن����ان ب���������دران، ورئ���ي�������ص 

اجل��م��ع��ي��ة ال���دك���ت���ور ر����ش���ا اخل���وال���دة 

وغريهم.

للبحث  الردن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  وت��ع��ق��د 

م��وؤمت��رات  والب����داع  وال��ري��ادة  العلمي 

دوري  ب�����ش��ك��ل  وع���ل���م���ي���ة  اق���ت�������ش���ادي���ة 

وخمت�شني  وخ���رباء  علماء  مب�شاركة 

من الردن ومن خمتلف انحاء العامل 

وتو�شيات  نتائج  تعميم  على  وتعمل 

هذه املوؤمترات.



املحلي

افتتاح معسكر شبابي في عجلون

رئيس جيبا: السوق األوروبية 
مهمة للمنتجات األردنية

االنباط – عجلون 

الدكتور  ال�شباب  وزارة  ع��ام  اأم��ن  افتتح 

االث��ن��ن، يف مع�شكر  اأم�����س  ح�شن اجل��ب��ور، 

احل�����ش��ن ل��ل�����ش��ب��اب يف ع���ج���ل���ون، ف��ع��ال��ي��ات 

رح��اب  »يف  بعنوان  االأول  ال�شبابي  املع�شكر 

ال�شباب من  وزارة  تنفذه  ال��ذي   « اجلامعات 

بالتعاون  ال�شبابي  االت�شال  مديرية  خالل 

من  طلبة  مب�شاركة  ال��رم��وك  جامعة  م��ع 

جامعات اإقليم ال�شمال.

واأك�����د اجل���ب���ور خ���الل االف���ت���ت���اح، اأه��م��ي��ة 

اجلامعات  لطلبة  الفر�شة  باإتاحة  املع�شكر 

ل��الل��ت��ق��اء وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأ���ش��ح��اب ال��ق��رار 

واكت�شاب  اخل����رات  ل��ت��ب��ادل  اخل���رة  وذوي 

امل���ج���االت، مثمنا  ال��ع��دي��د م���ن  امل���ه���ارات يف 

ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى امل��ع�����ش��ك��ر ال����ذي من 

�شاأنه خدمة ال�شباب االأردين وتعزيز دورهم 

جميع  على  اإيجابا  �شينعك�س  ما  املجتمع  يف 

والثقافية  والريا�شية  التعليمية  امل�شتويات 

وغرها.

املع�شكرات  ق�شم  رئي�س  ب��ن  جهته،  م��ن 

واجلوالة يف عمادة �شوؤون الطلبة يف جامعة 

ال���رم���وك ح�����ش��ن ����ش���م���رات، اأه��م��ي��ة ودور 

منذ  املع�شكرات  ه��ذه  مثل  عقد  يف  اجلامعة 

ن�شاأتها بالتعاون مع وزارة ال�شباب، الفتا اإىل 

اأن اجلامعات هي الذراع البحثي والتنفيذي 

لوزارة ال�شباب.

ال�شبابي  االت�شال  مدير  عر�س  ب���دوره، 

املع�شكر  برنامج  اجلعافرة،  حممد  الدكتور 

املحافل  جميع  يف  ال�شباب  م�شاركة  واأهمية 

املوؤ�ش�شات  غالبية  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال��وط��ن��ي��ة، 

مبواكبة  ب����داأت  م��ن��ه��ا،  ال�شبابية  خ�شو�شا 

ذل�����ك وت���وج���ي���ه اجل����ه����ود الإجن�������اح امل�����ش��رة 

اأ�شا�شي  دور  واإعطاء  االأردنية  الدميقراطية 

لل�شباب فيها.

  االنباط – عمان 

اأك����د رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة االأع���م���ال االأردن���ي���ة 

�شوق  اأهمية  م��راد،  علي  )جيبا(  االأوروب��ي��ة 

للمنتجات  بالن�شبة  االأوروب���ي  االحت��اد  دول 

االردنية، باعتبارها �شوقا ا�شتهالكيا كبرة، 

ال�شلع  ق��اع��دة  تو�شيع  ���ش��رورة  على  م�شددا 

امل�شدرة وتنويعها.

اأم�����س   وق����ال م����راد خ���الل ل��ق��اء �شحفي 

مبختلف  االأردن���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات  اإن  االث���ن���ن، 

اأ���ش��ن��اف��ه��ا مت��ل��ك ف��ر���ش��ة وا����ش���ع���ة ل���زي���ادة 

جلودتها  نظرا  االأوروب��ي��ة  بال�شوق  ح�شتها 

وتناف�شيتها العالية، الفتا اإىل وجود حت�شن 

باأرقام ال�شادرات منذ بداية العام احلايل.

وح�����ش��ب اأرق�����ام ر���ش��م��ي��ة ����ش���درت اأخ����را، 

اأرتفعت ال�شادرات الوطنية اإىل دول االحتاد 

ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف  خ���الل  االأوروب�����ي 

مليون   174 اإىل  لت�شل  ب��امل��ئ��ة،   103 بن�شبة 

دينار، مقابل 86 مليون دينار للفرتة نف�شها 

من العام املا�شي 2021.

با�شتمرار  ت�شعى  “جيبا”  ان  واأك��د مراد 

دول  مع  االأردين  التجاري  التبادل  لتعزيز 

االحتاد االأوروبي وزيادة ال�شادرات واكت�شاف 

ف��ر���س ال��ت�����ش��دي��ر وا���ش��ت��ق��ط��اب ا���ش��ت��ث��م��ارات 

ل��الق��ت�����ش��اد  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  ذات  ج����دي����دة 

الوطني على غرار القائمة حاليا بقطاعات 

عديدة ال �شيما باالت�شاالت وال�شناعة.

تنمية  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  “جيبا”  اأن  وب����ن 

ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك ب���ن ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 

االأردين ونظرائه يف دول االحت��اد االأوروب��ي 

م����ع ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ع���م���ل���ي���ات ال��ت�����ش��دي��ر 

امل�����ش��رتك��ة بقطاع  واال���ش��ت��ث��م��ار، وامل�����ش��اري��ع 

ال�شناعة والتجارة واخلدمات.

ولفت اإىل ارتفاع ال�شادرات االأردنية اإىل 

االأردنية  املنتجات  كون  االأوروب��ي��ة،  االأ�شواق 

امل�شدرين  اأن  تتمتع بجودة عالية، مو�شحا 

با�شتمرار  منتجاتهم  ي��ط��ورون  االأردن���ي���ن 

لتتنا�شب مع امل�شتهلكن االأوروبين ما يزيد 

من فر�س الت�شدير.

“جيبا” يف تنظيم  دور  اإىل  م��راد  وا���ش��ار 

دول  اإىل  وب��ع��ث��ات جت��اري��ة منتظمة  زي����ارات 

االحتاد االأوربي ال�شتك�شاف الفر�س وتعزيز 

امل�شاركة يف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ج��اري،  ال��ت��ب��ادل 

املتخ�ش�شة،  االأورب����ي����ة  امل��ع��ار���س  خم��ت��ل��ف 

اأوروب���ي���ة م�شرتكة  اأردن���ي���ة  واإع�����داد ب��رام��ج 

املوؤ�ش�شات  ق���درات  ول��رف��ع  اخل���رات  لتبادل 

ال�شغرة واملتو�شطة.

واك����د وج����ود اه��ت��م��ام م��ل��م��و���س م���ن دول 

ل��ل��ت��ع��اون م���ع اجلمعية  االحت�����اد االأوروب�������ي 

لتعزيز الرتابط التجاري مع االأردن واإقامة 

بوابة  متثل  اململكة  كون  امل�شرتكة،  امل�شاريع 

مهمة لدخول اأ�شواق دول املنطقة.

ال�شركات  ت�شاعد  “جيبا”  اأن  اإىل  واأ�شار 

االأوروبية  الت�شدير لالأ�شواق  االأردنية على 

متطلبات  مع  للتوافق  منتجاتها  وحت�شن 

االأ���ش��واق االأوروب���ي���ة، ع��ر برنامج اخل��راء 

جمانية  خ��دم��ات  ي��ق��دم  ال���ذي  الهولندين 

ل��ل�����ش��رك��ات ت��ت�����ش��م��ن ال���ت���دري���ب وال��ت��اأه��ي��ل 

ل��ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات ل��ت��ت��م��ك��ن م���ن ال��دخ��ول 

لل�شوق االأوربية.

اأع��م��ال  ب��ي��ئ��ة  االأردن مي��ث��ل  اأن  اأك����د  ك��م��ا 

ج���اذب���ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف ظ���ل ت���وف���ر م��ي��زات 

ك���ث���رة مب��ق��دم��ت��ه��ا اال����ش���ت���ق���رار واالأم������ن 

ال��ذي يجعل منها  املميز  وامل��وق��ع اجل��غ��رايف 

اإىل  املنطقة،  اأ���ش��واق  ل��دخ��ول  مهمة  ب��واب��ة 

تربط  التي  االتفاقيات  م��ن  العديد  جانب 

م�شرا  العامل،  دول  من  العديد  مع  اململكة 

اإىل ����ش���رورة اإع������ادة ال��ن��ظ��ر ب��ك��ل��ف االإن���ت���اج 

واأج��ور  الطاقة  بكلف  يتعلق  فيما  خ�شو�شا 

تناف�شية  لتعزيز  الكلف  تقليل  النقل بهدف 

امل���ن���ت���ج���ات ال���وط���ن���ي���ة حم���ل���ي���ا وخ����ارج����ي����ا، 

واأ�شتقطاب اال�شتثمارات.

ال��ت��ح��دي��ث  روؤي��������ة  اأه���م���ي���ة  اإىل  ول����ف����ت 

االق��ت�����ش��ادي ال��ت��ي ح����ددت م�����ش��ار ال��ط��ري��ق 

االقت�شادي الوطني، باعتبارها خطة طويلة 

برنامج  توفر  ���ش��رورة  على  م�شددا  االأم���د، 

تنفيذي حمدد مبدد زمنية.

“جيبا”  الفاعل الذي تلعبه  الدور  وبن 

وكممثل  امل��دين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  كاإحدى 

ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س يف جت�����ش��ر ع��الق��ات��ه مع 

ن���ظ���ره االأوروب����������ي مب����ا ي�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز 

“جيبا”  اأن  م���وؤك���دا  ال���وط���ن���ي،  االق��ت�����ش��اد 

االأردنية  العالقات  لتعزيز  العمل  �شتوا�شل 

امل�شتقبلية  ال�����ش��راك��ات  واإق���ام���ة  االأوروب���ي���ة، 

االأردنية  الرامج  من  واال�شتفادة  ال��واع��دة 

ورفع  اخل��رات  لتبادل  امل�شرتكة  االأوروب��ي��ة 

قدرات ال�شركات واملوؤ�ش�شات االأردنية.

غر  ه��ي��ئ��ة  “جيبا”،  ج��م��ع��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر 

ربحية تاأ�ش�شت عام 1995، وت�شم بع�شويتها 

����ش���ري���ح���ة وا�����ش����ع����ة م�����ن رج��������ال االأع�����م�����ال 

واالقت�شادين االأردنين اأفراداً وموؤ�ش�شات.

الشلبي يبحث سبل تشبيك العالقات مع الجمعيات التعاونية الفلسطينية

إطالق الخطة الوطنية لتنفيذ التزامات نيروبي 2030-2021

الزرقاء: انطالق مبادرات نوعية بالمراكز الشبابية

  االنباط – عمان

ب��ح��ث م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة 

االأردن������ي������ة ع���ب���دال���ف���ت���اح ال�������ش���ل���ب���ي، اأم�������س 

دولة  من  تعاوين  ن�شوي  وف��د  مع  االثنن، 

ف��ل�����ش��ط��ن، ���ش��ب��ل ت�����ش��ب��ي��ك ال���ع���الق���ات م��ع 

بن  وتبادل اخلرات  التعاونية،  اجلمعيات 

التعاونين.

ال��وف��د  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  خ���الل  ال�شلبي  واأك����د 

 15 ي�����ش��م  وال�������ذي  االأردن،  ي������زور  ال������ذي 

ت�شب  التي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأهمية  م�شاركًة، 

االأردين  ال����ت����ع����اوين  ال���ق���ط���اع  خ����دم����ة  يف 

ال��ت��ج��ارب  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  والفل�شطيني 

ال���ت���ع���اون���ي���ة ب����ن ال���ت���ع���اون���ي���ات االأردن�����ي�����ة 

والفل�شطينية.

اإن امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة ع��ل��ى اأمت  وق���ال 

لكل  وامل�شاعدة  ال��ع��ون  لتقدمي  اال�شتعداد 

خا�شًة  والعربية،  املحلية  التعاونيات  م��ن 

العربي  التعاوين  االحت��اد  �شيا�شات  من  اأن 

تعزيز التعاون بن التعاونيات العربية.

وا����ش���ت���ع���ر����س ال�����ش��ل��ب��ي ن�������ش���اأة احل���رك���ة 

ال��ت��ع��اون��ي��ة االأردن����ي����ة ب������دءاً م���ن ان��ط��الق 

العمل التعاوين يف مطلع خم�شينات القرن 

باملنظمة التعاونية وو�شواًل  املا�شي، مروراً 

اإىل اإن�����ش��اء امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة االأردن���ي���ة 

ك��ج��ه��ة ر���ش��م��ي��ة ت��ع��ن��ى ب�������ش���وؤون وم��ت��اب��ع��ة 

التعاوين. القطاع 

العملية  يف  التعاون  قطاع  اأهمية  واأك���د 

االق���ت�������ش���ادي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة؛ مل�����ش��اه��م��ت��ه يف 

ف�شاًل  والبطالة،  الفقر  م�شكلتي  مكافحة 

امل�شتوى  حت�����ش��ن  يف  ال��ت��ع��اون��ي��ات  دور  ع��ن 

االج���ت���م���اع���ي واالق����ت���������ش����ادي ل���الأع�������ش���اء 

املحلية. واملجتمعات 

م����ن ج���ان���ب���ه، اأ�����ش����اد ن���ائ���ب م���دي���ر ع���ام 

االقت�شادية  للتنمية  الفل�شطيني  امل��رك��ز 

باملوؤ�ش�شة  املب�شلط،  ج��م��ال  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��ت��ع��اون��ي��ة االأردن���ي���ة مل��ا ت��ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود 

خل��دم��ة ق��ط��اع ال���ت���ع���اون، وت��ع��زي��ز اأوا����ش���ر 

ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز م��ن ج��ه��ٍة، واجلمعيات 

اأخرى. التعاونية الفل�شطينية من جهٍة 

الرامج  من�شقة  بح�شور  املب�شلط  وقال 

ن�������ورا ح�����م�����دان، وم���������ش����وؤول����ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 

من  نا�شر  ليانه  اال�شرتاتيجي  والت�شبيك 

الفل�شطيني  الوفد  اإن  افيكت،  وي  منظمة 

مي���ث���ل ع��������دداً م����ن اجل���م���ع���ي���ات ال��ن�����ش��وي��ة 

جماالت  يف  العاملة  الفل�شطينية  التعاونية 

ال��ت�����ش��ن��ي��ع ال��غ��ذائ��ي وال���زراع���ي، واحل���ريف، 

واالأ�شغال اليدوية والرتاثية.

واأكد اأن الفائدة التي حتققها التعاونيات 

امل��ال��ي��ة،  االأرب�����اح  ج��ان��ب  اإىل  الفل�شطينية 

اإىل  م�����ش��راً  ال��ع��ام��ل��ة،  االأي���دي  ت�شغيل  ه��ي 

متتلك  فل�شطن  يف  التعاونيات  بع�س  اأن 

لدى  ر�شمي  ب�شكل  م�شجلة  جتارية  عالمة 

املخت�شة. اجلهات 

ب���دوره���ن، ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ع�����ش��وات ال��وف��د 

اإىل  التعاوين،  جتربتهّن يف جماالت العمل 

التعاونيات  تنفذها  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  ج��ان��ب 

اأهمية  تاأكيدهّن  عن  ف�شاًل  متثلهّن،  التي 

ق��ط��اع ال���ت���ع���اون يف ت��وف��ر ال���دخ���ل امل���ايل، 

وف���ر����س ال��ع��م��ل وت�����ش��غ��ي��ل اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع 

املحلي.

تاأتي  ل��الأردن  ال��زي��ارة  اأن ه��ذه  اإىل  ي�شار 

 WE( افيكت«  “وي  منظمة  من  بتمويٍل 

مع  وبالتن�شيق  ال�شويدية،   )EFFECT
االقت�شادية  للتنمية  الفل�شطيني  امل��رك��ز 

واالجتماعية.
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اأط���ل���ق امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��ل�����ش��ك��ان، اأم�����س 

التزامات  لتنفيذ  الوطنية  اخلطة  االثنن، 

وامل��وؤمت��ر   ،2019 ن��روب��ي  قمة  نحو  االأردن 

م��رور  مبنا�شبة  والتنمية  لل�شكان  ال���دويل 

25 عاما، حتت �شعار ت�شريع الوعد لالأعوام 

االأمم  ����ش���ن���دوق  م���ن  ب���دع���م   2030-2021

املتحدة لل�شكان.

وق����ال االأم�����ن ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س االأع��ل��ى 

لل�شكان، الدكتور عي�شى م�شاروة، اإن اإطالق 

اخلطة جاء بنهج ت�شاركي مع جميع اجلهات 

حالة  اخل��ط��ة  ا�شتعر�شت  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي��ة، 

الدميغرافية  واالأو���ش��اع  االأردن،  يف  ال�شكان 

واالجتماعية واالقت�شادية، مع الرتكيز على 

واجلن�شية  االإجن��اب��ي��ة  ال�شحة  مو�شوعات 

بكافة عنا�شرها ومكوناتها.

ت��ن��اول��ت  ال��وط��ن��ي��ة  اأن اخل���ط���ة  واأو�����ش����ح 

االأردين  املجتمع  يواجهها  التي  التحديات 

يف جم���ال ال�����ش��ح��ة االإجن��اب��ي��ة واجل��ن�����ش��ي��ة، 

ال�����ش��ادرة  ب���االأرق���ام واالإح�����ش��ائ��ي��ات  مدعمة 

عن املوؤ�ش�شات املعنية، اإ�شافة اإىل االلتزامات 

ن��ح��و ق��م��ة ن���روب���ي، وع���دده���ا 12 ال��ت��زام��ا، 

االأردن يف  م����ررات  ت��و���ش��ح  اأن��ه��ا  اإىل  الف��ت��ا 

تغير االأو�شاع يف جمال ال�شحة االإجنابية 

اآل��ي��ة حم��ددة يف  اإىل  وال��و���ش��ول  واجلن�شية، 

هذه العملية.

العملية  ه��ذه  اأن  م�شاروة  الدكتور  وب��ن 

امل��داخ��الت الرئي�شية  اإب���رام  تتم م��ن خ��الل 

التي تعددت طبيعتها، من �شيا�شة وتوعوية 

وتثقيفية وخدمية، بهدف تطوير القوانن 

ال�شيا�شات  القدرات، ور�شم  وبناء  واالأنظمة، 

وات��خ��اذ ال���ق���رارات، م�����ش��را اإىل ات��ب��اع ذل��ك 

ب��ق��ائ��م��ة م���ن االأن�������ش���ط���ة، وت��ن��ف��ي��ذ االآل���ي���ات 

املقرتحة، واآلية املتابعة والتقييم، واجلهات 

امل�شوؤولة عن ذلك.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت م�������ش���وؤول���ة ب��رن��ام��ج 

املتحدة  االأمم  �شندوق  والتنمية يف  ال�شكان 

قمة  م��وؤمت��ر  اإن  ���ش��ر،  اأب����و  ل��ي��ايل  لل�شكان 

لكيفية  وا�شح  اجت��اه  لتحديد  ج��اء  نروبي 

الن�شاء  ل��ك��اف��ة  ال��ع��دال��ة  حتقيق  يف  ال��ت��ق��دم 

ت���زال  اأن م�����ش��رت��ه��م ال  وال��ف��ت��ي��ات، م��ب��ي��ن��ة 

ال��ن��ت��ائ��ج  لتحقيق  ال���وق���ت  وح����ان  م�����ش��ت��م��رة 

امللمو�شة للن�شاء والفتيات.

�شمان  يف  تكمن  ذل��ك  اأهمية  اأن  واأك���دت 

عدم ترك اأي �شخ�س خلف الركب، وحتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة، م�شرة اإىل اأنهم 

الوطنين  ال�شركاء  م��ع  يعملون  االأردن  يف 

ل���و����ش���ع اخل����ط����ط وال�������رام�������ج، ل��ت��ح��ق��ي��ق 

االل���ت���زام���ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��اه��دوا على 

متابعتها وتنفيذها.

ب�����دوره�����ا، ق���دم���ت م����دي����رة ال����رام����ج يف 

�شو�شن  الدكتورة  لل�شكان،  االأع��ل��ى  املجل�س 

ال���دع���ج���ة، ع��ر���ش��ا ح����ول اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة 

 ،2030-2021 ن���روب���ي  ال���ت���زام���ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

ال��ت��زام��ه  يف  االأردن  ا���ش��ت��م��رار  اإىل  م�����ش��رة 

ب��ت��ق��دمي امل��ع��ل��وم��ات وامل�������ش���ورات وخ���دم���ات 

على  امل�شتندة  اجل���ودة  ذات  االأ���ش��رة،  تنظيم 

النائية  للمناطق  خا�شة  احل��ق��وق��ي،  املنهج 

وال��ف��ئ��ات ال��ه�����ش��ة، وت���وف���ر و���ش��ائ��ل تنظيم 

االإجناب من خالل وزارة ال�شحة، وتوزيعها 

لكافة اجلهات املعنية ورفع معدل ا�شتخدام 

الو�شائل احلديثة.

نقا�شية،  جل�شة  االإط����الق  حفل  وت��ن��اول 

العام احلكومي حلقوق  املن�شق  حيث حتدث 

االإن�شان، نذير العواملة عن اأهمية منظومة 

حقوق االإن�شان يف تنفيذ االلتزامات، وحتدث 

عامر  ال��دك��ت��ور  والتوليد  الن�شائية  طبيب 

الرامية  الوطنية  االإج����راءات  ع��ن  غرايبة، 

الإنهاء وفيات االأمهات التي ميكن جتنبها.

ك���م���ا حت�����دث ن���ائ���ب اأم������ن ع�����ام امل��ح��ل�����س 

ال��وط��ن��ي ل�����ش��وؤون االأ����ش���رة حم��م��د ال��زع��ب��ي، 

اإنهاء  اإىل  الرامية  الوطنية  االإج���راءات  عن 

النوع  على  والقائم  االأ���ش��ري  العنف  ح��االت 

االج���ت���م���اع���ي، وحت���دث���ت م���دي���رة م��دي��ري��ة 

الدكتورة  ال�شحة  وزارة  يف  والطفل  امل���راأة 

الوطنية  االإج�������راءات  ع��ن  ه��دي��ل��دال�����ش��ائ��ح، 

ال���رام���ي���ة اإىل اإن���ه���اء احل���اج���ة غ���ر امل��ل��ب��اة 

لتنظيم االإجناب والتحديات.

ي�شار اإىل اأن الوثيقة التي اأعدها املجل�س 

لل�شكان  املتحدة  االأمم  �شندوق  م��ن  بدعم 

املفاهيمي  يف مكتب االأردن، تت�شمن االإطار 

والذي  الوثيقة،  لتطوير  اعتماده  مت  ال��ذي 

ال��دول��ي��ة، مب��ا يف  االأردن  ال��ت��زام��ات  يت�شمن 

ذل���ك خم��رج��ات م��وؤمت��ر ب��ك��ن، وخم��رج��ات 

العاملية  واالأج��ن��دة  لل�شكان،  العاملي  امل��وؤمت��ر 

للتنمية امل�شتدامة، واحلالة الراهنة ل�شكان 

اأ�شحاب  مع  متت  التي  واحل���وارات  االأردن، 

االأخرى  االإ�شرتاتيجيات  وكذلك  امل�شلحة، 

التي مت اإ�شدارها بهذا ال�شاأن.

االنباط – الزرقاء 

و�شباب  النموذجي  ال��زرق��اء  �شباب  م��رك��زي  يف  انطلقت 

يف  املراكز  دور  من  تعزز  نوعية  �شبابية  م��ب��ادرات  ال�شليل، 

جمال تاأ�شي�س واإدارة املبادرات الفاعلة، والتي ت�شهم بخدمة 

مهاراتهم،  وتنمية  ال�شباب  ق��درات  وبناء  املحلي،  املجتمع 

�شمن حمور ال�شباب وامل�شاركة الفاعلة.

ونفذ مركز �شباب و�شابات الزرقاء النموذجي مبادرة “ 

ك�شر حاجز” بهدف دمج ال�شباب وال�شابات من ذوي االإعاقة 

يف اأن�شطة املركز؛ حيث �شارك يف املبادرة 20 �شاباً و�شابًة، من 

اأع�شاء املركز من الفئة العمرية )12-14( عاماً.

امل��ب��ادرة ج��اءت  اإن  الغويري  ران��ي��ا  امل��رك��ز  وق��ال��ت رئي�شة 

ال�شباب  على  تركز  نوعية  واأن�شطة  ب��رام��ج  تقدمي  بهدف 

امل��رك��ز،  اأن�شطة  يف  االإع��اق��ة لدجمهم  ذوي  م��ن  وال�����ش��اب��ات 

اأ�شرهم يف توفر  اأقرانهم، وم�شاعدة  وتعزيز تفاعلهم مع 

بيئة اآمنة وثرية لهم؛ حيث ت�شمنت فعاليات املبادرة زيارة 

واالأن�شطة  االألعاب  من  وجمموعة  برين،  ملنتزه  ترفيهية 

التفاعلية للم�شاركن.

بالتعاون  ال�شليل  و�شابات  �شباب  مركز  يف  انطلقت  كما 

“التوجيهي  القيادية مبادرة  ال�شليل للمبادرات  مع فريق 

من  الطلبة  م�شتوى  رفع  اإىل  تهدف  والتي  م�شوؤوليتنا”، 

اللغة االإجنليزية  املركز واملجتمع املحلي يف مادتي  اأع�شاء 

والعربية خالل العام الدرا�شي احلايل 2023/2022.

ال��ط��ل��ب��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ال  االأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ش��م��ن��ت 

امل�شاركن، وجتهيز بياناتهم وادخالها، وتوزيع القرطا�شية، 

اأن  عب الدرا�شية وتوزيع الطلبة عليها؛ علماً  وحتديد ال�شُّ

)�شباحي(  ال�شبت  اأي��ام  �شتكون  للذكور  املخ�ش�شة  ال�شعب 

واالث���ن���ن )م�����ش��ائ��ي(، ول���الإن���اث اأي����ام ال�����ش��ب��ت )���ش��ب��اح��ي( 

والثالثاء)م�شائي(.

وزير المياه يدشن محطة تنقية الطفيلة الجديدة
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اأم�س  ال��ن��ج��ار،  املهند�س حممد  وال���ري  امل��ي��اه  وزي���ر  د���ش��ن 

االث���ن���ن، حم��ط��ة ت��ن��ق��ي��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة اجل���دي���دة، وال��ت��ي ب���داأت 

وتاأهيل  تو�شعة  اأع��م��ال  ا�شتكمال  بعد  الت�شغيلية  مراحلها 

مرافقها. وتطوير 

االأمركية  ال��وك��ال��ة  بعثة  رئي�س  ترافقه  ال��وزي��ر،  وتفقد 

اأن  موؤكدا  املحطة،  مرافق  كارلن،  �شري  الدولية  للتنمية 

وجود مثل هذه املحطات، يعد اإ�شافة نوعية لقطاع ال�شرف 

املحطة  �شتعمل  ح��ي��ث  ال��ط��ف��ي��ل��ة،  م��ن��اط��ق  خل��دم��ة  ال�����ش��ح��ي 

مناطق  خمتلف  يف  واخل��دم��ي  البيئي  الو�شع  حت�شن  على 

املحافظة.

واأع������رب ال���وزي���ر ع���ن ���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر احل���ك���وم���ة، ل��ل��دع��م 

ال�شديقة  والدول  االمركية  احلكومة  تقدمه  الذي  الكبر 

والطارئة  اال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  االأخرى  وال�شقيقة 

التي تواجهها اململكة خا�شة يف قطاع املياه.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، ث��م��ن��ت ك����ارل����ن، اجل���ه���ود ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا 

ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ق��ط��اع امل��ي��اه مل��واج��ه��ة خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات، 

االأردن اليجاد  التزام بالدها باال�شتمرار يف م�شاعدة  موؤكدة 

حلول للم�شاكل التي تواجه قطاع املياه.

م3   1600 بطاقة   1989 ع��ام  اأقيمت  املحطة  اأن  اإىل  ي�شار 

يوميا، وجرى زيادة قدرتها اىل 5000 م3 يوميا ، ومت حتويل 

وحتويلها  وتطويرها  وحتديثها  بنائها  اإع���ادة  بعد  املحطة 

اكرث من  للعمل بطريقة ميكانيكية متطورة حديثة لتخدم 

70 األف مواطن يف معظم مناطق املحافظة حتى العام 2035.

م3   7500 اإىل  اال�شتيعابية م�شتقبال  زيادة قدرتها  وميكن 

املياه  معاجلة  يتم  حيث  اإ�شافية،  كميات  ال�شتيعاب  يوميا 

للموا�شفة  املطابقة  العاملية  امل�شتويات  اأعلى  وف��ق  العادمة 

االأردن���ي���ة ل��ل��م��ي��اه امل��ع��اجل��ة ال��ت��ي ���ش��ت��زي��د م��ن ك��م��ي��ات امل��ي��اه 

امل�شتفاد منها يف ري املزروعات املقيدة.

الدكتور  وال��ري  املياه  وزارة  ع��ام  اأم��ن  التد�شن،  وح�شر 

العقبة  مياه  �شركة  م��دي��ري  هيئة  ورئي�س  املحاميد،  جهاد 

حممود جراد، ومدير عام �شركة مياه العقبة املهند�س خالد 

العبيدين، ومدير مياه الطفيلة املهند�س م�شطفى زنون.

60 الثالثاء   20/ 9 / 2022

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 6002 يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن اال�سم التجاري )�سالون اللم�سات الناعمه( 

تركي  احمد  �سمر   ( با�سم   )  897222  ( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل 

اخلمي�س( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) جناة احمد تركي اخلمي�س( وتعترب عملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن .

م�سجل اال�سماء التجارية

فقدان وثائق وجواز 

سفر  مصري 

اعلن انا/

احمد جمعه سيد محمد

�سفري  ج���واز  ف��ق��دان  ع��ن 

وت�����س��ري��ح ال��ع��م��ل ودف���ر 

ال�سرائب و�سهادة اجلي�س 

ال����رج����اء مم����ن ي��ج��ده��م 

مركز  اأق��رب  اإىل  ت�سليمهم 

على  االت�����س��ال  او  اأم���ن���ي 

الرقم 0776394565

وله جزيل الشكر
06-5200700
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الثالثاء    20 /  9   / 2022  

البنك العربي يطلق حملة القرض السكني مع تحّمل 
البنك ألول 3 أقساط

 االنباط – عمان 

اأطلق البنك العربي موؤخراً حملة ترويجية خا�سة بالقر�ض 

اأي��ل��ول   30 لغاية  ت�ستمر  وال��ت��ي  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال�سكني، 

عرو�ض  تقدمي  على  ال��دائ��م  البنك  حر�ض  اإط���ار  يف   2022
مي�سرة  و�سروط  متعددة  مزايا  �سمن  مميزة  ترويجية  وبرامج 

لعمالئه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.  

البنك �سمن هذه  التي مينحها  امل��زاي��ا احل�سرية  اأه��م  وم��ن 

احلملة حتّمل البنك العربي الأول ثالثة اأق�ساط ب�سقف 15 األف 

دينار، ومتويل لغاية %100 من قيمة العقار لالأردنيني ولغاية 

%90 من قيمة العقار لغري االأردنيني، اإ�سافًة اإىل االإعفاء من 
اإىل  باالإ�سافة  وال��ره��ن،  الت�سجيل  ور�سوم  القر�ض  منح  عمولة 

منح موافقة مبدئية على القر�ض قبل �سراء املنزل مبا يف ذلك 

دينار مع حتمل  15الف  ب�سقف  املنزل  ملحتويات  تاأمني جماين 

ائتمانية  ال�سنوي االأول، وتزويد العميل ببطاقة  البنك الق�سط 

معفاة من العمولة لل�سنة االأوىل. 

للعمالء  واملتاحة  “بيتي”  خدمة  العربي  البنك  يوفر  كما 

“عربي موبايل” وهي االأوىل من نوعها يف اململكة  عرب تطبيق 

على �سعيد اخلدمات امل�سرفية الرقمية املقدمة لالأفراد، حيث 

من  عقار  امتالك  يف  الراغبني  العمالء  “بيتي”  خدمة  متّكن 

خالل قر�ض �سكني من البنك العربي القيام بالتخطيط املايل 

ال�سليم لهذا الهدف، وح�ساب القر�ض بناًء على و�سعهم املايل، و 

البحث عن منزل من خالل خدمة “البحث عن بيتي” بالتعاون 

ي�ستطيع  وال��ت��ي   »OpenSooq« املفتوح  ال�سوق  من�سة  م��ع 

العمالء من خاللها البحث عن العقارات الكرتونياً ا�ستناداً اإىل 

م�ساحة  ت�سمل  والتي  قبلهم  من  م�سبقاً  حمددة  اختيار  معايري 

ال��ع��ق��ار امل��ط��ل��وب وم��وق��ع��ه وغ��ريه��ا. ك��ذل��ك تتيح ه���ذه احلملة 

للعمالء امل�ستفيدين من القر�ض عرب خدمة “بيتي” احل�سول 

“نقاط  ب��رن��ام��ج  �سمن  ح�����س��ري  ب�سكل  نقطة   2000 ع��ل��ى 

العربي«.

يعقوب  ال�سيد  ق��ال  احل��م��ل��ة،  ه��ذه  اإط���الق  على  تعليقه   ويف 

البنك  ل���الأف���راد يف  امل�سرفية  اخل��دم��ات  دائ����رة  م��دي��ر  م��ع��ت��وق، 

العربي – االأردن: “ياأتي اإطالق حملة القر�ض ال�سكني يف اإطار 

من  العمالء  احتياجات  لتلبية  املتوا�سلة  العربي  البنك  جهود 

امتالك  يف  العمالء  م��ن  الراغبني  ومتكني  ال�سكنية  القرو�ض 

بنكية مرنة مع مزايا  ت�سهيالت  منزل وذلك من خالل تقدمي 

خا�سة تلبي متطلباتهم واأ�سلوب حياتهم.« 

متويلية  حلول  يقدم  العربي  البنك  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در 

ت�سمل  ال��ق��رو���ض  م��ن  متنوعة  باقة  تت�سمن  ل��الأف��راد  متكاملة 

مب��زاي��ا  ال�����س��ي��ارات  وق���رو����ض  وال�سخ�سية  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ق��رو���ض 

العمالء  احتياجات  تنا�سب  ق��رو���ض  مبالغ  تت�سمن:  مناف�سة 

وفرتات �سداد مرنة واأ�سعار فائدة مناف�سة وذلك �سمن خيارات 

مي�سرة و�سرعة يف االإجراءات باالإ�سافة اإىل توفر فريق مبيعات 

خمت�ض خلدمة العمالء.

الرحاحلة: تعديالت قانون الضمان تتدارك الثغرات التأمينية

تجارة عمان: مبادرة لخدمة كبار السن والمرضى وذوي 
اإلعاقة من منتسبيها

االنباط- عمان

     عر�ض مدير عام موؤ�س�سة ال�سمان الدكتور 

حازم رحاحلة خالل لقائه اأع�ساء هيئة تن�سيق 

لالأ�سباب  “همم”،  امل���دين  املجتمع  موؤ�س�سات 

امل���وج���ب���ة ل��ل��ت��ع��دي��الت امل���ق���رتح���ة ع��ل��ى ق��ان��ون 

التاأمينية  الثغرات  مبعاجلة  واملتمثلة  ال�سمان 

االأك��ر  للفئات  االجتماعية  احل��م��اي��ة  وت��وف��ري 

للموؤ�س�سة  امل��ال��ي��ة  اال���س��ت��دام��ة  ودع���م  ه�سا�سة، 

و�سمول كافة العاملني على اأر�ض اململكة مبظلة 

ال�سمان.

اأن  ع��ل��ى  �سابقة  ت��اأك��ي��دات  ال��رح��اح��ل��ة  واأع����اد 

موجودات ال�سمان االجتماعي تناهز اليوم 14 

التاأميني  الفائ�ض  اأن  اإىل  م�سريا  دينار،  مليار 

اأم��وال  ا�ستثمار  �سندوق  اإىل  حتويله  مت  ال��ذي 

5 االأعوام  1.7 مليار دينار خالل  ال�سمان بلغ 

منذ  دي��ن��ار  مليون   255 االأخ���رية، ومت حتويل 

بداية العام احلايل 2022.

وا�ستعر�ض اأبرز مالمح التعديالت املقرتحة 

ع��ل��ى ق���ان���ون ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي، م��ب��ي��ن��اً اأن 

للموؤ�س�سة  بالن�سبة  ي�سكل حتدياً  املبكر  التقاعد 

هو  ال�سيخوخة  وت��ق��اع��د  ال��ق��اع��دة  ه��و  واأ���س��ب��ح 

اال�ستثناء ما يوؤثر �سلباً على الرواتب التقاعدية، 

املتقاعدين  ا���س��رتاك��ات  اإج��م��ايل  اأن  ع��ن  كا�سفاً 

احلاليني اأثناء فرتة عملهم بلغ نحو 3.5 مليار 

دينار يف حني و�سلت املبالغ امل�سروفة لهم لغاية 

اليوم نحو 9.4 مليار دينار.

وبني اأن من التعديالت املقرتحة على قانون 

تكافل  ح�ساب  ا�ستحداث  االجتماعي  ال�سمان 

اجلامعية  ال��درا���س��ة  نفقات  لتغطية  اجتماعي 

املوؤمن عليهم واملتقاعدين ولتمويل �سّم  الأبناء 

الفرتات الالزمة ال�ستحقاق الراتب التقاعدي، 

م��ن  امل���ق���ت���دري���ن  غ����ري  زواج  ن���ف���ق���ات  وت��غ��ط��ي��ة 

االجتماعية،  املنافع  من  ذلك  وغري  امل�سرتكني 

وفقاً الآلية واأ�س�ض وا�سحة وحمددة.

ه��ذا احل�ساب من  �سيتم متويل  اأن��ه  واأو���س��ح 

اق��ت��ط��اع��ات ���س��ه��ري��ة حم�����دودة م���ن امل�����س��رتك��ني 

حال  يف  �سهرياً  واح��د  دينار  بواقع  واملتقاعدين 

ك��ان االأج���ر اأو ال��رات��ب التقاعدي اأق��ل م��ن األ��ف 

دينار، واقتطاع دينارين ممن يبلغ اأجره اأو راتبه 

األف دينار فاأكر.

اأع��اد  القانون  تعديالت  م�سروع  اأن  واأ���س��اف 

ال��ن��ظ��ر ب�������س���روط ا���س��ت��ح��ق��اق ال����ورث����ة ل��ل��رات��ب 

التعديل  ه��ذا  م��ن  �سي�ستفيد  حيث  ال��ت��ق��اع��دي، 

ح��ال  يف  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ف���ور  وري���ث���اً   6750
اإقراره، م�سرياً اإىل اأن م�سروع القانون �سي�ستمل 

على اآلية جديدة لتعديل احلد االأدنى للرواتب 

ال��ت��ق��اع��دي��ة ت��رت��ب��ط ���س��ن��وي��اً مب��ت��و���س��ط اأج����ور 

امل�سرتكني.

زي���ادة  ت��ع��دي��ل  يت�سمن  امل�����س��روع  اأن  واأو����س���ح 

ال��ت�����س��خ��م ال�����س��ن��وي��ة ل��ت��ح�����س��ب وف���ق���اً مل��ت��و���س��ط 

معّدل الت�سخم ومعّدل النمو باالأجور و�سيتيح 

ال��زي��ادات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  م��ب��ك��راً  للمتقاعدين 

تقاعد  ل�سن  و�سولهم  قبل  للت�سخم  ال�سنوية 

ال�سيخوخة.

كما ت�سّمن التعديل املقرتح، ال�سماح ملن�ساآت 

تقل  ال��ذي��ن  العاملني  �سمول  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 

ال�سيخوخة  بتاأمني  عاماً  ثالثني  عن  اأعمارهم 

االأج��ور  من  باملئة   13.5 وبن�سبة  جزئي  ب�سكل 

باملئة   21.75 م��ن  ب���داًل  لل�سمان  اخل��ا���س��ع��ة 

البطالة  من  للحد  املوؤ�س�سة  من  كاإجراء  وذل��ك 

من خالل التحفيز على ت�سغيل ال�سباب.

املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  اأج��اب  اللقاء،  نهاية  ويف 

وف���ري���ق امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات احل�����س��ور 

حول  ومالحظاتهم  مقرتحاتهم  اإىل  وا�ستمع 

اأن���ه �سيتم  م�����س��روع ال��ق��ان��ون امل��ع��دل، الف��ت��ا اإىل 

ال��ت��و���س��ع ب��ا���س��ت��ح��ق��اق ت���اأم���ني االأم����وم����ة حيث 

متقطعة  اأو  مت�سلة  اأ�سهر   8 لديها  مل��ن  �سيتاح 

12 �سهرا من خدمتها قبل الوالدة  خالل اخر 

احل�سول على ذلك البدل مع احلفاظ على حق 

قبل  مت�سلة  اأ�سهر   6 لديها  التي  عليها  املوؤمن 

الوالدة باحل�سول على بدل االأمومة.

و�سارك يف اللقاء املن�سقة العامة لهيئة تن�سيق 

موؤ�س�سات املجتمع املدين “همم” عبري مدانات، 

“ر�سيد” للنزاهة وال�سفافية ومن  ومديرة عام 

م��رك��ز مت��ك��ني ل��ل��م�����س��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة وح��ق��وق 

ومن  كل�ض،  لندا  التنفيذية  وامل��دي��رة  االن�����س��ان، 

م��رك��ز ال���ع���دل ل��ل��م�����س��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة، وخ��ال��د 

اجلمعة، واملديرة التنفيذية هديل عبد العزيز، 

غرايبة،  مثنى  املهند�ض  االإدارة  جمل�ض  وع�سو 

للدرا�سات  الفينيق  ال�سكري، ومن مركز  و�سهاد 

االقت�سادية والرقمية مدير املركز اأحمد عو�ض، 

املجتمعي  االإع�����الم  �سبكة  وم���ن  ك��ت��ك��ت،  وم����راد 

)راديو البلد( املدير العام داود كتاب ومن مركز 

حماية وحرية ال�سحفيني موؤ�س�ض املركز ن�سال 

ا�ستدامة  م�سروع  من�سقة  اإىل  اإ�سافة  من�سور، 

“همم”  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  تن�سيق  هيئة 

حنني الرحمي.

  االنباط- عمان

 اأطلقت غرفة جتارة عمان مبادرة لالرتقاء 

ب���اخل���دم���ات امل���ق���دم���ة الأع�����س��ائ��ه��ا، م���ن خ��الل 

ان���ت���داب اأح����د م��وظ��ف��ي��ه��ا ال���س��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 

االإع��اق��ة  وذوي  واملر�سى  ال�سن  كبار  معامالت 

من منت�سبيها ح�سب طلبهم ممن ال ي�ستطيعون 

الو�سول اإىل مقرها.

وق����ال رئ��ي�����ض ال��غ��رف��ة خ��ل��ي��ل احل����اج توفيق 

يف ب��ي��ان، اأم�����ض االث��ن��ني، اإن جت���ارة ع��م��ان تويل 

االإعاقة  وذوي  واملر�سى  ال�سن  كبار  االأ�سخا�ض 

الإن��ه��اء  متكينهم  على  وتعمل  خا�سا،  اهتماما 

ودون  اأ���س��رع  ب�سكل  باأعمالهم  املتعلقة  االأم����ور 

خدمة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  امل�سقة،  ع��ن��اء  تكلفهم  اأن 

»نخدمك يف بيتك« �ستكون جمانا.

وت�سهيل  لتطوير  ج��اءت  املبادرة  اأن  واأ�ساف 

االإجراءات واملعامالت وحت�سني جودة اخلدمات 

مل��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة م���ن اأع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة، 

وال��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ي��ه��م الإمت������ام م��ت��ط��ل��ب��ات اإجن����از 

م��ع��ام��الت��ه��م ل��ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م 

تطلعاتهم  يخدم  ومب��ا  ر�ساهم  م�ستوى  ورف��ع 

وم�ساندتهم.

اتخذ  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

اعتبارا من مطلع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ق��رارا بتطبيق 

االأ����س���ب���وع امل���ق���ب���ل، و���س��ي��ق��وم م��وظ��ف��و ال��غ��رف��ة 

بخدمتهم  الفئات  ه��ذه  م��ع  للتعامل  امل��درب��ون 

وتقدمي ما يلزم الإنهاء معامالتهم ب�سكل �سريع 

ومريح من منازلهم دون احلاجة لزيارة الغرفة 

وتكبد اأي نوع من املعاناة.

ت�سمل  امل����ب����ادرة  اأن  ت���وف���ي���ق،  احل�����اج  واأك������د 

ال��غ��رف��ة  ل��ل��م��رة االوىل يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  خ���دم���ات 

م��ع اإم��ك��ان��ي��ة اإمت���ام ك��ام��ل امل��ع��ام��ل��ة، واإج����راءات 

التعديل للمعامالت واإ�سدار بطاقات الع�سوية 

معاملة  واأي  ال��ت��وق��ي��ع  �سحة  ع��ل��ى  وامل�����س��ادق��ة 

اأخ������رى ت��خ�����ض ال���غ���رف���ة ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال���وك���االت 

والكفاالت العدلية.

ال�سن  ك��ب��ار  ه��م  امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ة  اأن  وب���ني 

وامل���ر����س���ى م��ت��ل��ق��و اخل���دم���ة ال���ذي���ن ي��واج��ه��ون 

�سعوبة من عملية انتقالهم من مكان اإقامتهم 

ملقر الغرفة، اأو ذوي االإعاقة الذين يعانون من 

حتد ج�سدي مينعهم من اإمكانية احل�سور ملبنى 

الغرفة الإمتام معامالتهم.

ال����ت����ال����ي����ة  االأرق�������������������ام  ت����خ���������س����ي���������ض  ومت 

 )080000777( و   )064001400(

لتلقي االت�ساالت والرقم )0790605060( 

اأوق�������ات ال�����دوام  خل���دم���ة ال���وات�������ض اب، خ����الل 

الر�سمي من ال�ساعة 3:00-8:30 من االحد 

مع  ال�سبت،  ي��وم   2:00  8:30- و  للخمي�ض 

توفري املرونة الالزمة يف احلاالت التي تتطلب 

الر�سمي،  ال���دوام  اأوق���ات  خ��ارج  تقدمي اخلدمة 

وت���وف���ري م��وظ��ف��ة خل��دم��ة م��ت��ل��ق اخل���دم���ة من 

االإناث

  االنباط- عمان

من   120 االأردن  جت�����ارة  غ���رف���ة  جت��م��ع    

اأ���س��ح��اب االأع���م���ال وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن دول 

اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، يف ال��ع��ا���س��م��ة ع���م���ان ي��وم 

ال�������س���اب���ع وال���ع�������س���ري���ن م����ن ال�����س��ه��ر احل����ايل 

ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى ال��ت��وا���س��ل 

اخلليجي –االأردين بدورته الثالثة.

اإن  الكباريتي  ن��ائ��ل  ال��غ��رف��ة  رئي�ض  وق���ال 

امل��ن��ت��دى ال����ذي ���س��ي��ع��ق��د حت���ت ���س��ع��ار )اآف����اق 

واال�ستثماري(،  االقت�سادي  للتعاون  جديدة 

ي�سكل لبنة جديدة يف م�سرية عالقات االأردن 

دول  يف  اال�سقاء  مع  والتجارية  اال�ستثمارية 

التعاون اخلليجي. جمل�ض 

واأ����س���اف رئ��ي�����ض ال��غ��رف��ة يف ب���ي���ان، ام�����ض 

االثنني، “ان املنتدى الذي �سيح�سره روؤ�ساء 

احت�������ادات وغ�����رف جت���اري���ة وك���ب���ار اأ���س��ح��اب 

ف��ع��ال��ي��ات وهيئات  االأع���م���ال وم��ن��دوب��ون م��ن 

اقت�سادية خليجية، ي�سكل حمطة م�سيئة يف 

ودول  اململكة  بني  التاريخي  التعاون  م�سرية 

التعاون اخلليجي«. جمل�ض 

قيام  �ست�سهد  املقبلة  املرحلة  “اأن  وت��اب��ع 

���س��راك��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة م�����س��رتك��ة ب���ني امل��م��ل��ك��ة 

اإق���ام���ة  ال���ع���رب���ي، م���ن خ����الل  ودول اخل��ل��ي��ج 

لالقت�ساد  م�����س��اف��ة  ق��ي��م��ة  ذات  م�����س��روع��ات 

القطاعات االقت�سادية  بالعديد من  الوطني 

اأولوية  ت�سكل  التي  تلك  �سيما  وال  ال��واع��دة، 

امل��زي��د م��ن ف��ر���ض العمل”،  ل��ت��ول��ي��د  ل��ل��ب��الد 

االقت�سادية  ال�سراكة  اآف��اق  بحث  جانب  اإىل 

بني  امل��ت��اح��ة  اال�ستثمارية  وال��ف��ر���ض  املقبلة 

اململكة ودول جمل�ض التعاون اخلليجي.

خمرجات  اإىل  �سيف�سي  املنتدى  اأن  وب��ني 

عجلة  دف��ع  يف  ت�سهم  للتنفيذ  قابلة  عملية 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ن���م���و االق���ت�������س���ادي ل��ل��ط��رف��ني 

وت��وؤ���س�����ض ل��ك��ي��ان اق��ت�����س��ادي ع���رب���ي م��وح��د 

ال�����س��ع��وب��ات  م��واج��ه��ة  خ��الل��ه  م��ن  ن�ستطيع 

وحتقيق الرفاه االجتماعي ل�سعوب االأمة.

ع��ر���ض  ���س��ي�����س��ه��د  امل���ن���ت���دى  “اإن  وق�������ال 

لرواد  ا�ستثمارية  مل�سروعات  جدوى  درا�سات 

االع��م��ال، واأخ���رى ك��ربى يف قطاعات واع��دة 

وال�سياحة  وال�سياحة  واللوج�ستيات  كالنقل 

ال����ع����الج����ي����ة وال�����ق�����ط�����اع امل��������ايل وامل���������س����ريف 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واالأم������ن ال��غ��ذائ��ي 

الزراعي«. والت�سنيع 

�سي�سهد كذلك عر�سا  املنتدى  اأن  واأ�ساف 

جمل�ض  دول  يف  اال�ستثمارية  الفر�ض  ح��ول 

ميدانية  زي��ارات  وترتيب  اخلليجي  التعاون 

اقت�سادية  ومن�ساآت  مل�ساريع  امل�سارك  للوفد 

ل��الط��الع ع��ل��ى ال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة ع��ل��ى اأر����ض 

الواقع.

االردن  جت��ارة  غ��رف��ة  اأن  الكباريتي  واأك���د 

ت��ت��ط��ل��ع م����ن خ������الل ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ل��ل��م��ن��ت��دى 

ال���ذي ت��وق��ف ق�����س��را ج���راء ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض 

ك���ورون���ا، ل��ل��خ��روج ب��خ��ارط��ة ط��ري��ق وخ��ط��ة 

املناف�سة  عن  بعيدة  وتكاملية  ت�ساركية  عمل 

وال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، و���س��م��ن اأه����داف 

حت���وي���ل  اإىل  ت���ف�������س���ي  ووا�����س����ح����ة  حم�������ددة 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 

اىل فر�ض لل�سراكة والتعاون لتعزيز م�سرية 

–االردين  االق��ت�����س��ادي اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ك��ام��ل 

املن�سود.

يعقد  امل��ن��ت��دى  اأن  اإىل  ال��ك��ب��اري��ت��ي  واأ����س���ار 

الها�سمية  ق��ي��ادت��ه  ب��ج��ه��ود  مي�سي  واالأردن 

ن��ح��و ب��ن��اء اق��ت�����س��اد ج��دي��د م��ن خ���الل روؤي���ة 

ح��ددت  ق��ادم��ة  ���س��ن��وات  ع�سر  مل��دة  اقت�سادية 

بحزمة  م��دع��وم��ة  ال��وط��ن��ي،  االقت�ساد  �سكل 

ا����س���الح���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة واإداري���������ة وحم���ف���زات 

ومزايا كثرية لال�ستثمار والتجارة.

ال��ت��ي قدمتها  ال��داع��م��ة  ب��اجل��ه��ود  واأ����س���اد 

مل���واج���ه���ة  ل���������الأردن  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج  دول 

امل�ساريع  ان  م��وؤك��دا  االقت�سادية،  التحديات 

تعد  باململكة  املقامة  االقت�سادية  اخلليجية 

ا�ستثمارا حقيقيا وت�سهم يف دفع عجلة النمو 

م�سافة  قيمة  ذات  اأنها  �سيما  ال  االقت�سادية 

عالية وتوفر فر�ض عمل لالأردنيني.

واأ�سار الكباريتي اإىل اأن الروابط العميقة 

ال���ت���ي جت��م��ع م��وؤ���س�����س��ات ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض، 

ال��غ��رف  م���ع  االأردن  غ��رف��ة جت����ارة  وخ��ا���س��ة 

اأث��ر  ل��ه  ك��ان  ال���دول اخلليجية  ال��ت��ج��اري��ة يف 

التجارية  العالقات  وتعزيز  تطوير  يف  كبري 

واالق����ت���������س����ادي����ة واال����س���ت���ث���م���اري���ة و���س��ك��ل��ت 

ق��اع��دة ق��وي��ة م��ك��ن��ت م��ن ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 

وتعظيم  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  وزي�����ادة 

اال�ستثمارات.

تجارة األردن تجمع أصحاب أعمال ومستثمرين خليجيين في عمان

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات 
النفطية عالميا

الفوسفات: توضيح حول التأمين 
الصحي لمتقاعدي شركة مناجم 

الفوسفات األردنية 

عشرة االف حقيبة مدرسية
 من الفوسفات لطلبة المدارس

 في المملكة

وزير الطاقة: استئناف واردات 
المملكة من النفط الخام العراقي

  االنباط – عمان 

يف  النفطية  امل�����س��ت��ق��ات  اأ���س��ع��ار  انخف�ست 

الثاين من �سهر  االأ�سبوع  العاملية يف  االأ�سواق 

اأيلول احلايل، مقارنة مع معدالت اأ�سعارها يف 

اال�سبوع االأول من ذات ال�سهر، بح�سب بيانات 

اليوم  اأعلنتها وزارة الطاقة والروة املعدنية 

االثنني.

 90 اأوكتان  البنزين  �سجل  للبيانات  ووفقا 

�سعرا بلغ 826 دوالرا للطن، مقارنة مع معدل 

�سعره يف اال�سبوع االأول والذي بلغ 828 دوالرا 

وبن�سبة انخفا�ض بلغت 0.2 باملئة.

كما �سجل �سعر البنزين اأوكتان 95 �سعرا 

 871.4 مقابل  للطن،  دوالر   866.2 بلغ 

وبن�سبة  االأول  اال���س��ب��وع  يف  امل�����س��ج��ل  دوالر 

انخفا�ض بلغت 0.6 باملئة.

كما انخف�ض �سعر الديزل من 1020.6 

وبن�سبة  دوالر   956.3 اإىل  ل��ل��ط��ن  دوالر 

وان��خ��ف�����ض  ب���امل���ئ���ة،   6.3 ب��ل��غ��ت  ان���خ���ف���ا����ض 

اإىل  للطن  دوالر   1088.7 م��ن  ال��ك��از  �سعر 

انخفا�ض  وبن�سبة  للطن  دوالر   1006.9
بلغت 7.5 باملئة.

 401.4 الوقود من  وانخف�ض �سعر زيت 

وبن�سبة  دوالر   385.6 اإىل  ل��ل��ط��ن  دوالر 

انخفا�ض بلغت 3.9 باملئة.

ال��غ��از  �سعر  انخف�ض  ال��ب��ي��ان��ات،  وبح�سب 

اإىل  اأي��ل��ول احل��ايل  ال��ب��رتويل امل�سال يف �سهر 

635 دوالرا للطن، مقارنة مع �سعره امل�سجل 
يف �سهر اآب املا�سي والذي بلغ 662.5 دوالر 

وبن�سبة انخفا�ض بلغت 4.2 باملئة.

و�سجل �سعر خام برنت يف االأ�سبوع الثاين 

اأي��ل��ول احل���ايل ���س��ع��را ب��ل��غ 91.6 دوالر  م��ن 

امل�����س��ج��ل يف  دوالر   91.5 م��ق��اب��ل  ل��ل��ربم��ي��ل، 

اال�سبوع االأول من اأيلول احلايل.

االنباط – عمان 

ل�سركة مناجم  التنفيذي  الرئي�ض  اأو�سح   

ال��وه��اب  عبد  املهند�ض  االأردن���ي���ة،  الفو�سفات 

ب�سان  ال�سركة  اإدارة  ق��رار جمل�ض  ان  ال���رواد، 

به  امل��ع��م��ول  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  تطبيق 

متقاعدي  على  وال��ن��واب  االأع��ي��ان  ملتقاعدي 

�سركة مناجم الفو�سفات االأردنية هو اختياري 

ولي�ض الزامي.

ق��رار جمل�ض  ال���رواد ان  املهند�ض  واو���س��ح 

يف  االردن��ي��ة،  الفو�سفات  مناجم  �سركة  اإدارة 

  ،29/8/2022 بتاريخ   )5( رق��م  جل�سته 

ال��ت��اأم��ني ال�سحي  ن��ظ��ام  ب��ت��ط��ب��ي��ق  وامل��ت��ع��ل��ق 

متقاعدي  على  وال��ن��واب  االع��ي��ان  ملتقاعدي 

ال�سركة؛  ترك الباب مفتوحا اأمامهم وح�سب 

رغبتهم لال�ستفادة منه او البقاء على النظام 

احلايل املعمول به.

بتو�سيح  ما جاء  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 

الرئي�ض التنفيذي لل�سركة الذي اأعلنه اليوم 

كان على اأثر اجتماعه مع عدد من املتقاعدين 

اأم�����ض االأح���د واط��الع��ه على  يف ال�سركة ي��وم 

مطالبهم باالإبقاء على نظام التاأمني ال�سحي 

امل���ع���م���ول ب���ه ح��ال��ي��ا واال����س���ت���م���رار ب��ع��م��ل��ي��ات 

التدقيق والرقابة عليه.

االنباط – عمان 

 اأعلنت �سركة مناجم الفو�سفات االردنية، 

م��در���س��ي��ة  ح��ق��ي��ب��ة  االآف  ب���ع�������س���رة  ت���ربع���ه���ا 

اأ�سرهم  املقتدرة  غري  الطلبة  على  لتوزيعها 

حمافظات  خمتلف  يف  احلكومية  املدار�ض  يف 

واألوية اململكة.

االإثنني  �سحفي  بيان  يف  ال�سركة  وق��ال��ت 

توزيع احلقائب من خالل وزارة  �سيتم  اإن��ه   ،

البيانات  ق��اع��دة  ووف��ق  االجتماعية  التنمية 

الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  لديها  املتوفرة 

والتعليم ومديرياتها يف امليدان.

وبينت ال�سركة اأن هذا التربع ياأتي يف اإطار 

يف  منها  وم�ساهمة  االجتماعية،  م�سوؤوليتها 

العام  بداية  امل�ستهدفني مع  الطلبة  م�ساعدة 

الدرا�سي اجلديد، وانطالقا من دور ال�سركة 

اململكة  التنمية يف  امل�ساهمة بدعم م�سرية  يف 

يف خمتلف املجاالت.

  االنباط- عمان

اأع��ل��ن وزي���ر ال��ط��اق��ة وال����روة املعدنية   

ال��دك��ت��ور �سالح اخل��راب�����س��ة،اأم�����ض االث��ن��ني، 

ا���س��ت��ئ��ن��اف حت��م��ي��ل ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي امل���ورد 

من  العراقي  اجل��ان��ب  انتهاء  بعد  للمملكة 

االجراءات اللوج�ستية.

عملية  اإن  ���س��ح��ف��ي،  ت�����س��ري��ح  يف  وق����ال 

ال��ت��ح��م��ي��ل ب�����داأت م���ن امل���وق���ع اجل���دي���د من 

)م�ستودع كركوك احلديث( بدال من موقع 

وزارة  وان  ب��ي��ج��ي(،  ال�����س��ي��ن��ي��ة/  )حم��ط��ة 

حثيثة  ومبتابعة  املعدنية  وال��روة  الطاقة 

م��ن ال�����س��ف��ارة االأردن���ي���ة يف ب��غ��داد، تو�سلت 

النفط  ت�����س��وي��ق  و���س��رك��ة  ال��ن��ف��ط  وزارة  م��ع 

لتفاهمات  ال��ع��راق  جمهورية  يف  )���س��وم��و( 

النفط  لتجهيز  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  لتمديد 

اخل����ام امل��وق��ع��ة ب��ت��اري��خ 28 ك��ان��ون ال��ث��اين 

 ،2022 االول  ك��ان��ون   31 اإىل   ،2021
وذل������ك ال���س��ت��ك��م��ال ن���ق���ل ك���ام���ل ال��ك��م��ي��ات 

يف  عليها  وامل��ن�����س��و���ض  املتبقية  ال��ت��ع��اق��دي��ة 

مذكرة التفاهم.

العراق  من  ا�ستوردت  قد  اململكة  وكانت 

منذ �سهر اأيلول 2021 وحتى نهاية متوز 

2022 كميات نفط بلغت حوايل 525ر2 
برميال   8359 ومب��ع��دل  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 

�سهريجا   9678 ب��وا���س��ط��ة  نقلت  ي��وم��ي��ا 

حم��م��ل��ة م���ن م��وق��ع )حم��ط��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة /

ب��ي��ج��ي( اإىل م��وق��ع امل�����س��ف��اة / ال���زرق���اء، يف 

مذكرة  مبوجب  املتبقية  الكمية  تبلغ  حني 

التفاهم 2ر1 مليون برميل، حيث ي�ستورد 

10 اآالف برميل يوميا )15(  االأردن نحو 

برنت  نفط  خ��ام  م��ع��دل  اأ���س��ا���ض  على  باملئة 

ال�سهري ناق�سا 16 دوالرا للربميل الواحد 

وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.



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

) �سيدلية الكبري ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )262000 ( با�سم ) ليلى 

مو�سى حممد ابو الهيجاء ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) هدى ا�سحق �سعيد املجدالوى ( 

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

) حلويات �سوا ربينا ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )198091( با�سم 

ابراهيم  الدين  عز   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) الدراو�سه  حممد  خليفه  حممد   (

يحيى خ�سري ( 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

) وكالة غاز الن�سار ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )205858( با�سم 

) عال احمد يا�سني ابو �سيدو ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حنني �سعيد عمر الن�سار ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إنذار بالعودة إىل العمل 
املــــــنذر: شركة املدى للتأجري التمويلي.

املنذر إليها: دانه علي حسن يحيي 9972040181.
اأيام متتالية دون عذر، وذلك  نظرُا لتغيبكم عن العمل ملده تزيد عن ع�سرة 

من تاريخ 2022/9/1، فاإننا ننذركم بالعودة اإىل العمل خالل ثالث اأيام من 

تاريخ االإنذار وبعك�ص ذلك فاإنِك تكوين فاقدة حلقوقك العمالية �سندًا لن�ص 

املادة 28/ه من قانون العمل.

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  امل�ساريع  الدارة  غرا�ص  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�ص راأ�سمال ال�سركة من )25.000( الف دينار اردين 

لي�سبح )10.000( الف دينار اردين .

تخفي�ص  على  خطيا  االعرتا�ص  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

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة يو�سف فرح وحممد فرح   

 )  122283( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2021/12/14 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

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

ذ.م.م   التجارية    للوكاالت  ماكنتي  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 48286 ( 

بتاريخ ) 2017/7/16(

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 : فوؤاد قا�سم بال�سمة

والنت�سة  الزامل  جممع   – اجلاردنز   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

التجاري

 �ص ب )910888(  الرمز الربيدي ) 11191( 

خلوي ) 0798962543 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة دياب اخوان  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )1902 ( بتاريخ 

1971/5/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
صادر عن اللجنه اللوائيه للتنظيم 

واالبنيه للواء الرويشد
اجتمعت اللجنه اللوائيه للتنظيم واالبنيه للواء الروي�سد يرئا�سة عطوفة 

تاريخ   11/1 رق��م  بقرارها  وق���ررت  االأع�����س��اء  وبح�سور  ال��ل��واء  مت�سرف 

: 2022/6/15

 2022/6/14 تاريخ    22/1 رقم  املحليه  التنظيم  جلنة  قرار  على  املوافقه 

واملت�سمن تغيري �سفة ا�ستعمال جزء من ا�سل القطعه رقم 702 لوحه 9 حو�ص 

9 / عمر بن عبدالعزيزمن �سكن )ب( اىل جتاري طويل وح�سب الرت�سيم املعد 

من قبل اجلهاز الفني يف البلديه واعالنه لالعرتا�ص ملدة اأ�سبوعني من تاريخ 

الن�سر يف اجلريده الر�سميه وجريدتني حمليتني ورفع القرار ملجل�ص التنظيم 

االأعلى .

يجوز لذوي العالقه االطالع على القرار وتقدمي اعرتا�ساتهم او اقرتاحاتهم 

اىل رئي�ص اللجنه املحليه للتنظيم واالبنيه خالل املده القانونيه .

رئيس اللجنه اللوائيه للتنظيم واالبنيه للواء الرويشد
مصطفى مفلح الخليفات

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 

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�ص  على  املوافقة   

دينار اردين لي�سبح )10.000( الف دينار اردين .

تخفي�ص  على  خطيا  االعرتا�ص  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 )اخري (

 )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�ص راأ�سمال ال�سركة من )60.000( الف دينار اردين 

لي�سبح )15.000( الف دينار اردين .

تخفي�ص  على  خطيا  االعرتا�ص  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 مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

والوكاالت  لال�ستثمار  الذهبية  ال�سلة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

التجارية   ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 33983 ( بتاريخ ) 2013/9/18(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي عبداهلل طالل النجداوي

 – – �سارع ابو حبة االن�ساري  – البيادر  عنوان امل�سفي : عمان 

�سركة الباطون اجلاهز – بناية رقم 21 – مقابل مركز تويوتا

خلوي ) 0798492535 (

م�سفي ال�سركة

اعـــــالن
يعلن الطالع العموم يف منطقة النعيمة اأن اللجنة اللوائية للتنظيم قد قررت بقرارها 

9 /2020/3 املعطوف على قرار اللجنة املحلية ملنطقة النعيمة  رقم  ) 371 (  تاريخ 

2020/3/8 املت�سمن املوافقة على حتويل اأحكام جزء من القطعة  رقم )91( تاريخ 

رقم )2( حو�ص )29/حاطم(  لوحة رقم  ) 47 (  من �سكن ج اىل متعدد اال�ستعمال 

اجلانبي  االرت��داد   ، 4م  االمامي  االرت��داد  ي�سبح  بحيث  خا�سة  باحكام   ) مدر�سة   (

4.5م االرتداد اخللفي 6م الن�سبة املئوية 45% عدد الطوابق 4 طوابق احلد االعلى 

لالفراز  االدن��ى  واحلد  25م  الواجهة  طول   %20 اخل�سراء  امل�ساحة  م   16 لالرتفاع 

اال�ستعمال  متعدد  اىل  �سكن  من  قطعته  حتويل  امل�ستدعي  طلب  على  بناءا   . دومن   3

ح�سب  تعوي�ص  فر�ص  اللجنة  قررت  مدر�سة  وا�ستغالله  البناء  ترخي�ص  من  ليتمكن 

1966م وذلك كون قيمة  79 عام  املدن والقرى رقم  2 من قانون تنظيم   /  47 املادة 

الفائدة العائدة اىل ال�سخ�ص من االر�ص اكرث مما لو منح الرتخي�ص بدون تعديل مبلغ 

) 5 ( دنانري / م2 مت حتويله .

وجريدتني  الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�ص  ذلك  واع��الن 

منطقة  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم  تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني 

النعيمة اذا كان ما يوجب االعرتا�ص على ان تكون مرفقة باملخططات التو�سيحية .

رئيس بلدية اربد الكربى
املهندس حسني سالم بني هاني
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157827(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاوها   املزنه  �سباح  حممد  �سميه  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/11/13 بتاريخ   )115487( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/19 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سلمان حممد �سباح املزنه  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – مني�سري   - الدي�سه   – العقبة   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

07721489660

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الثالثاء   20/ 9 / 2022

رقم العدد   6169
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االنباط – وكاالت 

�مل����د�ر�����س و�ل����ط����رق �مل�����ؤدي����ة �إل���ي���ه���ا ف��ا���ض��ي��ة 

)ف���ارغ���ة( ب��ه��ذه اجل��م��ل��ة ال��ت��ي ك��رره��ا ع�����ش��رات 

مدينة  يف  تفرقوا  ال��ذي��ن  املقد�شيني  الن�شطاء 

ال�شور  والتقطوا  وبلداتها  و�شواحيها  القد�س 

وال���ف���ي���دي���وه���ات ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ح���ج���م االل����ت����زام 

ب��االإ���ش��راب ال�����ش��ام��ل ال���ذي ع��م جميع م��دار���س 

احتجاجا  االإثنني،  اأم�س  �شباح  املحتلة،  القد�س 

على ما بات يعرف ب� اأ�شرلة التعليم

و�ن��ت�����ض��رت �ل��ف��ي��دي���ه��ات م��ن خ���ارج �مل��د�ر���س 

ومن داخلها، وكذلك من ال�شوارع املوؤدية اإليها، 

واأظ���ه���رت ب��واب��ات مغلقة و���ش��اح��ات ف��ارغ��ة من 

باأنه  اأمر و�شفته �شفحات مقد�شية  الطلبة، يف 

قالوا  املقد�شيني  واأن   ، حديديا  التزاما  يعك�س 

كلمتهم، وهم على قلب رجل واحد

وكان االحتاد العام للمعلمني الفل�شطينيني، 

قد اأعلن ت�شامنه الكامل مع اأولياء اأمور الطلبة 

وال��ق��وى وال��ف�����ش��ائ��ل ال��وط��ن��ي��ة واالإ���ش��ام��ي��ة يف 

اإ�شرابهم، اليوم. وهو اأمر �شمل مكاتب الرتبية 

الطلبة  توجه  ع��دم  مع  الفل�شطينية،  والتعليم 

وامل��ع��ل��م��ني وامل��وظ��ف��ني اإىل م��دار���ش��ه��م واأم��اك��ن 

عملهم

وكانت جميع املدار�س احلكومية يف �شواحي 

قد  الرئي�شي،  الر�شمي  املكتب  فيها  مبا  القد�س 

اأعلنت التزامها باالإ�شراب على جميع �شفحاتها 

ب��ق��رار االحت����اد وت�شامنا م��ع م��دار���س  ال��ت��زام��ا 

القد�س واالأهايل

واأظ���ه���رت ا���ش��ت��ط��اع��ات راأي ال��ك��رتون��ي��ة يف 

جمموعة من املدار�س اخلا�شة، رغبة كبرية من 

ال�شامل، حفاظا  باالإ�شراب  االلتزام  االأه��ايل يف 

على ما بات يعرف بحقهم يف اختيار املناهج التي 

يدر�شها اأبناوؤهم

وينظر لاإ�شراب ال�شامل على اأنه خطوة من 

مطلب  حتقيق  حلني  قادمة  خطوات  جمموعة 

املقد�شيني العادل

اأعلنت  الر�شمي،  االإ�شرائيلي  املوقف  وح��ول 

وزارة املعارف وبلدية القد�س التابعة لاحتال، 

تقرر  ال���ذي  امل��ن��ه��اج  ت��ت��دخ��ل يف طبيعة  اأن��ه��ا ال 

رئي�س  نفاه  اأم��ر  وهو  تدري�شه،  القد�س  مدار�س 

زياد  القد�س،  اأم��ور طلبة مدار�س  اأول��ي��اء  احت��اد 

االإ�شرائيلية  ال�شلطات  اأن  م��ع��ت��را  ال�����ش��م��ايل. 

ت�شرح ب�شيء، فيما الواقع يقول �شيئا اآخر

وتابع: يف حال كانت هذه اجلهات ال تتدخل 

يف ف���ر����س امل��ن��ه��اج ���ش��ي��ك��ون ال�������ش���وؤال: مل���ا ت��ق��وم 

املنهاج  بتحريف  االإ�شرائيلية  الر�شمية  اجلهات 

ما  كل  فيه  وت�شع  طباعته  واإع���ادة  الفل�شطيني 

يهدف اإىل تغري هوية املقد�شيني؟

الر�شمية  اجل��ه��ات  نف�س  اأن  ال�شمايل  واأك���د 

تقول  جندها  تدخلها،  تنفي  التي  االإ�شرائيلية 

وت�شرح اأن لها احلق يف فر�س املنهاج طاملا تقدم 

دليل  ذل��ك  اأن  معترا  للمدار�س،  امل��ايل  ال��دع��م 

دامغ على حماوالت اأ�شرلة التعليم وفر�شه من 

خال التمويل امل�شروط

واعتر ال�شمايل اأن امل�شاعدات التي تقدم من 

يف  مكت�شب،  ح��ق  ه��ي  للمدار�س،  القد�س  بلدية 

ال�شرائب،  بدفع  ملتزمون  املقد�شيني  اأن  �شوء 

ف��امل�����ش��اع��دات امل��ال��ي��ة ه���ي ف��ر���س وواج�����ب على 

تكون  اأن  نريدها  التي  املدار�س  االحتال اجتاه 

متطورة ومنوذجية وحديثة

لاإ�شراب،  تاأييد  اأك��ر  حل�شد  حم��اول��ة  ويف 

من  مقاطع  بن�شر  الن�شطاء  م��ن  جمموعة  ق��ام 

ال�شبغة  تظهر  والتي  املحرفة،  املدر�شية  الكتب 

للكتب  ل��ل��م��ق��د���ش��ي��ني  وال����داجم����ة  ال��ت��ه��وي��دي��ة 

امل���ع���دل���ة وامل���ح���رف���ة. ح��ي��ث ت��ظ��ه��ر امل��ق��ت��ط��ف��ات 

ن�شيد  ي�شمى  ما  حول  ودر�شا  اإ�شرائيلية  اأعاما 

اال�شتقال لدولة االحتال

االإ���ش��راب  جن��اح  مقد�شيون  ن�شطاء  وي�شف 

م��دار���س  غالبية  ال��ت��زام  ���ش��وء  يف  ج��دا  بالكبري 

ال��ق��د���س ع��ل��ى اخ���ت���اف ت��ق�����ش��ي��م��ات��ه��ا )خ��ا���ش��ة 

واأوقاف ومعارف(

ريا�س  اأي�شا  التزمت  امل��دار���س،  جانب  واإىل 

االأطفال واملدار�س ال�شرعية يف امل�شجد االأق�شى 

باالإ�شراب ال�شامل رف�شاً ملناهج االحتال

خوي�س:  خديجة  املقد�شية  امل��رب��ي��ة  وق��ال��ت 

الذي  طابي  لوعي  �شيانًة  باالإ�شراب  التزمت 

على  اليوم  �شكوتنا  والأن  كيَّه،  االحتال  يحاول 

مدار�شنا  بع�س  على  االحتالية  املناهج  فر�س 

يعني اأنه �شيفر�س على جميع مدار�شنا

اأكلت يوم  اأن يقال  وتابعت خوي�س: ال نريد 

اأكل الثور االأبي�س

االأم���ور يف  اأول��ي��اء  با�شم جلنة  الناطق  وق��ال 

بلدة كفر عقب بالقد�س، عبد املح�شن قوا�شمي، 

اإن املقد�شيني يف كل اأماكن تواجدهم: متم�شكون 

ب��امل��ن��ه��اج ال����ذي اخ���رتن���اه الأب��ن��ائ��ن��ا وه���و امل��ن��ه��اج 

الوطني الفل�شطيني

متم�شكون  ونحن  قانوين  حق  هذا  واأ�شاف: 

نرغب  ال  وال��ت��ي  الدخيلة  املناهج  اأم��ا  باملنهاج. 

فيها، فا نريدها

وقال اإن االأهايل يف املنطقة التزموا بالدعوة 

ال���ت���ي وج���ه���ت ل���ه���م، وه����ي ت��ع��ك�����س خ�����ش��ارة ي��وم 

تعليمي كامل، معترا اأن من يتحمل امل�شوؤولية 

ت�شببت  التي  االإ�شرائيلية  الر�شمية  اجلهات  هو 

ب��ه��ذه اخل�����ش��ارة بعد ���ش��ن��وات م��ن اال���ش��ت��ق��رار يف 

تدري�س املنهاج التعليمي الفل�شطيني

وبح�شب النا�شط املقد�شي اأ�شامة برهم، فاإن 

االإ�شراب بات هدفا بحد ذاته، كما اأنه غاية من 

خالها يثبت املقد�شيون اأنهم وحدة واحدة

واأ�شاف برهم: اأعتقد اأن االلتزام باالإ�شراب 

هي  الق�شية  اأن  اأرى  اأن���ا  حقيقية،  ر���ش��ال��ة  فيه 

ن�شت�شلم،  اأن  مم��ن��وع  ع���ظ���ام..  ت��ك�����ش��ري  ق�����ش��ي��ة 

وهو  املحتلة  املدينة  على  �شلبا  �شينعك�س  فف�شله 

اأمر يجعلها ت�شهد اأياما عجافا

الن�شال  من  �شيجعل  االإ�شراب  ف�شل  وتابع: 

يف كل ق�شايانا، عقيم

ال�شو�س، ف�شدد  املقد�شي ماهر  النا�شط  اأما 

اإف�شال  ب��اجت��اه  للدفع  حم���اوالت  هناك  اأن  على 

اإف�شاله  اإىل  ي�شعى  م��ن  اأن  واع��ت��ر  االإ����ش���راب، 

وجوههم  انك�شفت  قد  ال�شعب  من  �شرذمة  هم 

القبيحة

واتهم من يعمل وي�شعى اإىل اإف�شال االإ�شراب 

باإنهم اأداة من اأدوات االحتال ي�شتخدمها متى 

�شاء

يذكر اأن معروف الرفاعي، م�شت�شار حمافظ 

اإن  اأم�س،  اأك��د، م�شاء  القد�س، كان قد  حمافظة 

كافة  ي�شمل  املحتلة  بالقد�س  ال�شامل  االإ�شراب 

املدار�س املقد�شية خارج وداخل اجلدار ومدار�س 

االأون��������روا ب��ع��د حم������اوالت م���ن ب��ع�����س اجل��ه��ات 

الإظهار اأن االإ�شراب ال ي�شمل كل املدار�س

�شحافية،  ت�شريحات  يف  ال��رف��اع��ي  واأ���ش��اف 

اأن ال���ه���دف م���ن االإ������ش�����راب ه���و ع�����ودة امل��ن��ه��اج 

فيها  ي��در���س  ال��ت��ي  امل���دار����س  اإىل  الفل�شطيني 

امل��ق��د���ش��ي��ون، وه���ذا ح��ق ���ش��رع��ت��ه ك��اف��ة امل��واث��ي��ق 

�لدولية

واأ�شاف اأن اتفاقية جنيف الرابعة تن�س على 

لها  االح��ت��ال يحق  ال��واق��ع��ة حت��ت  ال�شعوب  اأن 

وكذلك  الأبنائها،  تريده  ال��ذي  املنهاج  حت��دد  اأن 

اختيار املعلمني الذين يتنا�شبون مع هذا املنهاج 

مبا يتنا�شب مع تاريخهم وهويتهم وعاداتهم

احتجاجية  االإ���ش��راب هو خطوة  اأن  واأو���ش��ح 

امل���ع���ارف وال��ب��ل��دي��ة ل��دى  يف وج���ه ت��دخ��ل وزارة 

االح����ت����ال، ح��ي��ث ي���ج���ري مم��ار���ش��ة ال��رته��ي��ب 

املالية على املدار�س الإدخ��ال املنهاج  واالإغ���راءات 

الفل�شطيني املحرف واملزور الذي يفكك الهوية 

الوطنية

املقد�شيون  ف���  �شينجح،  االإ����ش���راب  اأن  واأك����د 

تهدف  التي  املواجهة،  هذه  يف  الواحد  كاجل�شد 

لوقف التعديات ال�شارخة والغا�شمة بحق املنهاج 

والرتاث والهوية الفل�شطينية

وك�شف الرفاعي اأن هناك حماوالت من وزارة 

اأولياء  املعارف لدى االحتال لت�شكيل جمال�س 

اأمور تتبع لبلدية االحتال

ال�شعب  اأن  على  نراهن  نحن  لكن  واأ���ش��اف: 

التي  امل��ع��ارك  وك��ل  واٍع،  �شعب  ه��و  الفل�شطيني 

خا�شها املقد�شيون كانت من خال الرهان على 

ال�شمود والثبات

االنباط – وكاالت 

�شردت هيئة �شوؤون االأ�شرى واملحررين، اأم�س 

العنيف  والتحقيق  التنكيل  تفا�شيل  االإث��ن��ني، 

االأ���ش��ريت��ان م��رمي �شوافطة  ل��ه  ال��ذي تعر�شت 

اأبو �شرية من �شلطات االحتال داخل  وحترير 

زنازين”بتاح تكفا”.

اإنه بعد اعتقال  التفا�شيل، قالت الهيئة  ويف 

املحققون  تعمد  التحقيق،  وخ��ال  االأ���ش��ريت��ني 

�شبحهما بكر�شي �شغري، وا�شتجوابهما ل�شاعات 

طويلة.

�شتمهما  معهما  التحقيق  “وتخلل  وتابعت: 

زجهما  عن  عدا  فيهما،  وال�شراخ  نابية  باألفاظ 

بزنازين انفرادية مراقبة بالكامريات ال ت�شلح 

للعي�س الب�شري”.

نقلهما  ج��رى  يوماً   14 “بعد  اأن��ه  واأو�شحت 

كلتا  ع��ان��ت  وه��ن��اك  “اجللمة”،  حت��ق��ي��ق  مل��رك��ز 

االأ�شريتني من املعاملة ال�شيئة الأفراد النح�شون 

ومن املماطلة باال�شتجابة ملطالبهما”.

اإن  قولهما  االأ���ش��ريت��ني  ع��ن  الهيئة  ون��ق��ل��ت 

“زنازين اجللمة )كاملنفى( اأم�شنينّ فيها �شاعات 

طويلة دون اكرتاث ملطالبهما”.

ج��ي�����س  اأن  اإىل  االأ������ش�����رى  ه��ي��ئ��ة  واأ�������ش������ارت 

اأب��و  ال�شابتني  على  بال�شرب  اع��ت��دى  االح��ت��ال 

�شرية و�شوافطة خال اعتقالهما بجوار حاجز 

حمافظة  م��ن  ب��ال��ق��رب  الع�شكري  “�إلياه�”  
من  ب��ال��ق��رب  م��ي��دان��ي��اً  معهما  وُح��ق��ق  قلقيلية، 

اقتيادهما  وب��ع��ده��ا ج���رى  ال��ع�����ش��ك��ري،  احل��اج��ز 

ملركز حتقيق “بتاح تكفا”.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن االأ����ش���رية ���ش��واف��ط��ة )29 

اخلليل،  حمافظة  ق�شاء  �شعري  بلدة  من  عاماً( 

���ش��ري��ة )29 ع���ام���اً( م��ن مدينة  اأب����و  واالأ����ش���رية 

نابل�س، جرى اعتقالهما خال �شهر اآب املا�شي.

داخل  حالياً  االأ�شريتان  االح��ت��ال  ويحتجز 

حتى  موقوفتان  زالتا  وال  “الدامون”،  معتقل 

ال��ت��ن��ك��ي��ل وال��ت��ح��ق��ي��ق  االآن، م���ع م��ع��ان��ت��ه��م��ا م���ع 

العنيف �شدهما.

وي��ع��ت��ق��ل االح����ت����ال يف ���ش��ج��ون��ه وم���راك���ز 

ال�  التابعة ملخابراته، قرابة  التوقيف والتحقيق 

500 معتقل  اأ�شري فل�شطيني؛ بينهم نحو   4600

اإداري )بدون تهمة(.

القدس تقول كلمتها عبر اإلضراب الشامل: مدارس فارغة 
والمقدسيون »على قلب رجل واحد« ضد »أسرلة التعليم«

تفاصيل التنكيل والتحقيق العنيف ضد األسيرتين صوافطة وأبو سرية

حصار غزة نموذجا.. إسرائيل تعتمد »صناعة 
العدو« لتضمن استمراريتها موحدة

»أوقاف« القدس: الشرطة اإلسرائيلية 
ُتعّطل إصالح نظام الصوتيات بـ»األقصى«

عائلة األسير جربوع تكشف تطورات حالته الصحية

االنباط – وكاالت 

اعتمدت اإ�شرائيل فكرة “�شناعة العدو” يف 

وجت��ذرت  والفل�شطينيني،  العرب  مع  �شراعها 

من  االإ�شرائيلي  االن�شحاب  بعد  اأك���ر  الفكرة 

على  الثانية  واحل���رب   ،2000 ع��ام  لبنان  جنوب 

بح�شم  اأبيب  تل  ف�شلت  حني   ،2006 ع��ام  لبنان 

املعركة على اجلبهة ال�شمالية مل�شلحتها.

وت��ع��ت��ق��د ال��ن��خ��ب ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

االإ�شرائيلية اأن ال�شاحة الفل�شطينية هي �شاحة 

�شناعة العدو، �شواء لت�شدير اأزماتها الداخلية 

امل�شروع  على  االأم��ن��ي  ف��زاع��ة اخلطر  اأو جعلها 

ال�شهيوين، وهي الفكرة التي ر�شختها بح�شارها 

لقطاع غزة قبل 15 عاما، منذ اأعلنت قطاع غزة 

“كيانا معاديا” يف �شبتمر/اأيلول 2007.
“كيانا  غ�����زة  ب�����اإع�����ان  اإ����ش���رائ���ي���ل  اأرادت 

معاديا” التحلل من التزامها جتاه قطاع غزة 

التي  واحل�����روب  ���ش��ي��ح��دث،  ع��م��ا  وم�شوؤوليتها 

�شتخو�شها �شد غزة وتوفري الغطاء القانوين 

اأي  وت��غ��ي��ي��ب  ب���ال���ق���ط���اع،  ع�����ش��ك��ري  ع��م��ل  الأي 

اإىل  تف�شي  اأن  �شاأنها  م��ن  �شيا�شية  مفاو�شات 

تطبيق حل الدولتني واإقامة دولة فل�شطينية يف 

حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

اإ�شرائيل  ف���اإن  املحللني،  ت��ق��دي��رات  وح�شب 

عنيدا،  اأيديولوجيا”  “عدوا  حما�س  يف  ت��رى 

فقد رف�شت حما�س االعرتاف باإ�شرائيل كثمن 

لرفع احل�شار. ويرى املحلل الع�شكري لاإذاعة 

اأن  عليمه،  اآي��ال  “كان”،  الر�شمية  االإ�شرائيلية 

“كيانا  غ���زة  اإع����ان  وراء  م��ن  اأرادت  اإ���ش��رائ��ي��ل 

معاديا” ف�شل القطاع عن ال�شفة الغربية من 

الناحية اللوج�شتية والعملية، واالأهم ال�شيا�شية، 

ليت�شننّى لها التعامل مع ال�شلطة الفل�شطينية 

التفرد  م��ع  منف�شل  ب�شكل  الغربية  وال�شفة 

للجزيرة  حديثه  -يف  عليمه  بالقطاع.ويوؤكد 

اأن ح�شار غزة وال�شرخ بني حما�س وفتح،  نت- 

وخلق مع�شكر “متطرف” و”معتدل”؛ عوامل 

تخدم امل�شلحة االإ�شرائيلية من ناحية �شيا�شية، 

�شواء  الفل�شطينية  الق�شية  لتغييب  وال�شعي 

اأولويات  اأو حتى عن  االإ�شرائيلية  االأجندة  عن 

املجتمع الدويل.

اإ�شرائيل  ت��رم��ي  الع�شكرية،  الناحية  وم��ن 

الهواج�س  وت��ري��ر  ال�����ش��راع،  دورة  اإط��ال��ة  اإىل 

من اخلطر الوجودي، وبهذه الطريقة اأوجدت 

اإ���ش��رائ��ي��ل كيانا ج��دي��دا وجبهة ق��ت��ال م��ا زال��ت 

تفاجئ تل اأبيب يف كل حملة ع�شكرية.

غ��زة  اإع����ان  اأن  الع�شكري  امل��ح��ل��ل  وي��و���ش��ح 

�شناعة  ي�شمى  ما  خال  من  معاديا”،  “كيانا 
“يعود باالأ�شا�س اإىل الفكرة ال�شائدة يف  العدو، 

العقلية االإ�شرائيلية ب�شرورة اإدارة ال�شراع مع 

ال�شعب الفل�شطيني من دون حل مع غزة ومع 

االقت�شادي  ال�شام  �شيا�شة  واع��ت��م��اد  ال�شفة، 

والهدوء  اقت�شاديا  يكون  ال��ذي قد  ال��ردع  عر 

واال���ش��ت��ق��رار م���ع غ���زة وال�����ش��ف��ة ع���ر حت�شني 

الظروف املعي�شية للفل�شطينيني”.

اأما يف اإ�شرائيل، فيقول املحلل الع�شكري اإن 

هو الق�شية الفل�شطينية التي  االأك��ر  “العدو 
ت�شكل تهديدا وجوديا واإ�شرتاتيجيا ال�شتمرارية 

اإ�شرائيل ب�شفتها دولة يهودية لها �شرعية ولها 

اإ�شرائيل  حدود معرتف بها دوليا، حيث تعجز 

عن توفري احللول لهذه الق�شية”.

ي�����ش��ت��ع��ر���س  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،  اجل����ان����ب  ويف 

املتخ�ش�س يف ال�شوؤون االأمنية حممد اليف فكرة 

�شناعة العدو التي وظفتها اإ�شرائيل مع الدول 

العربية ومع حركات مقاومة عربية وكذلك مع 

ال�شعب الفل�شطيني، م�شريا اإىل اأن هناك دوال 

وكيانات انهارت مبفعول احل�شار، وهي و�شفة 

عدائية من دون حرب.

ل��ل��ج��زي��رة ن��ت-  وي��و���ش��ح اليف -يف ح��دي��ث��ه 

ال�شعب  م��ع  تعاملها  يف  ا�شتعانت  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وف���ك���رة ح�����ش��ار غ����زة و���ش��ن��اع��ة 

ال���ع���دو ب���اأف���ك���ار اال���ش��ت��خ��ب��ارات االأم���ريك���ي���ة يف 

رئي�شها،  هم�س  عندما  اخلم�شينيات،  منت�شف 

رائد  ميلتون فريدمان،  اأذن  ريت�شارد هوملز، يف 

“اجعل  ل��ه  ق��ائ��ا  اجلديدة”،  “الليرالية 
ت�شيلي،  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت  ي�شرخ”.  االق��ت�����ش��اد 

والعراق،  واإي���ران  وفنزويا  كوبا  كانت  وبعدها 

يقول  -ك��م��ا  ي��ب��دو  ول��ك��ن  وفل�شطني،  ول��ب��ن��ان، 

املتخ�ش�س يف ال�شوؤون االأمنية- اأن “الفل�شطيني 

اأف�شل م�شروع احل�شار االإ�شرائيلي”.

االأم��ن��ي��ة،  ال�����ش��وؤون  يف  للمتخ�ش�س  ووف��ق��ا 

اأن فر�س  ي��رى  ك��ان  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  املعتقد  ف���اإن 

احل�شار على حركة حما�س، القليلة اخلرة يف 

الأول  احلكم  دف��ة  تقود  الأنها  ال�شيا�شي،  العمل 

مرة؛ �شيبعدها عن امل�شهد ال�شيا�شي على مدى 

باالأ�شا�س  احل�شار  فكرة  تعتمد  حيث  �شنوات، 

احلاكمة  ال�شلطة  على  ال��ن��ا���س  حتري�س  على 

بو�شمها باأنها �شبب للح�شار واجلوع وال�شيق، 

ال�شلطة،  ع��ن  باإزاحتها  العي�س  رغ��د  رب��ط  ومت 

وهذه رواية “تبننّتها اإىل جانب اإ�شرائيل ال�شلطة 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وال����والي����ات امل��ت��ح��دة واالحت�����اد 

االأوروبي”. ويوؤكد اليف اأن اإعان اإ�شرائيل لغزة 

القطاع  على  احل�شار  معاديا” واإحكام  “كيانا 
اأح��دث ردة عك�شية على تل اأبيب، فهذا الو�شع 

اأكر  االقتناع  اإىل  بالفل�شطينيني  دفع  اخلانق 

مب�����ش��روع امل��ق��اوم��ة، ف��ه��و ي���رى اأث����ر االح��ت��ال 

اليومية:  حياته  تفا�شيل  ك��ل  يف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

املياه، والكهرباء، وال�شفر، والعاج.

ال�����ش��راع-  زاد م��ن تر�شيخ ودمي��وم��ة  ومم���ا 

ح�شب اليف- “ما كان من تاأليب قوى اإقليمية 

وحملية على حكومة غزة، واعتماد �شيا�شة فرز 

اإ���ش��رائ��ي��ل،  م��ع  جبهة  جبهتني:  اإىل  للمنطقة 

عنوانها التطبيع، وجبهة �شد اإ�شرائيل عنوانها 

م��ق��اوم��ة االح����ت����ال، وك���ذل���ك ف��ق��د ا���ش��ت��دع��ت 

ا�شتمرار  يف  ���ش��اع��دت  اأخ����رى  اأدوات  اإ���ش��رائ��ي��ل 

ال�شراع وفتح جبهات اأكر ات�شاًعا من غزة”.

وج��ود  يف  ت���رى  “اإ�شرائيل  اإن  اليف  وي��ق��ول 

لتوحيد جبهتها  لها  بها فر�شة  ع��دو يرتب�س 

الداخلية، وا�شتجاب تعاطف الغرب والواليات 

اأن  اأخ�����ريا  ا���ش��ت��ط��اع��ت  وق����د  معها”،  امل��ت��ح��دة 

�شد  عربية  اأنظمة  روؤ���ش��اء  تعاطف  ت�شتقطب 

املناوب”، فات�شعت دائ��رة االنحياز  “العدو  غزة 

الإ�شرائيل، و�شاق اخلناق على م�شروع املقاومة.

ولكن يعتقد املتخ�ش�س يف ال�شوؤون االأمنية اأن 

هذا وهم لن يطول، الأن التعاطف مع اإ�شرائيل 

ينح�شر يف االإط��ار الر�شمي لاأنظمة احلاكمة 

ويف اأ���ش��ي��ق ن���ط���اق، اأم����ا ال�����ش��ع��وب وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

على  فهي  كافة  العربية  املنطقة  يف  املجتمعية 

اإذ تقف مع احلق الفل�شطيني  النقي�س متاًما، 

وترف�س الرواية االإ�شرائيلية باملطلق.

االنباط – وكاالت 

ق���ال���ت دائ�������رة االأوق���������اف االإ����ش���ام���ي���ة يف 

ال�شرطة  اإن  االإث��ن��ني،  ال��ق��د���س،اأم�����س  مدينة 

ال�شوتيات  نظام  اإ�شاح  ل  ُتعطنّ االإ�شرائيلية 

يف املُ�شلى الِقبلي امل�شقوف، بامل�شجد االأق�شى

وقالت االأوقاف يف ت�شريح مكتوب :يعاين 

���اع���ات يف امل�����ش��ل��ى  ن���ظ���ام ال�����ش��وت��ي��ات وال�������ش���منّ

من  امل��ب��ارك  االأق�����ش��ى  امل�شجد  داخ���ل  الِقبلي 

اعات  ُعطل واأ�شرار ج�شيمة على م�شتوى �شمنّ

من   %60 عن  تزيد  بن�شبة  الداخلية،  ال�شوت 

��اع��ات امل���وج���ودة يف ه��ذا  اإج���م���ايل ع���دد ال�����ش��منّ

امل�شلى

االأوق��اف  ل��وزارة  التابعة  الدائرة  واأ�شافت 

اإدارة �شوؤون امل�شجد:  االأردنية، وامل�شوؤولة عن 

االأوىل  اللحظات  االأوق��اف منذ  دائ��رة  عمدت 

ال�شهرين،  ق��راب��ة  منذ  امل�شكلة  ه��ذه  لظهور 

ال�����ش��وت��ي��ة احلديثة  ال�����ش��م��اع��ات  ع��ل��ى ت��وف��ري 

الازمة ال�شتبدال اأكر من 40 �شماعة تالفة، 

لدرء هذه االأعطال التي تنغ�س على امل�شلني 

اأداء �شلواتهم داخل هذا امل�شلى املبارك، فا 

يكاد ي�شمع �شوت االإمام يف اأداء ال�شلوات

االنباط – وكاالت 

قال توفيق جربوع �شقيق االأ�شري نور الدين 

اإنه  �شابر جربوع )27 عاًما( من خميم جنني 

مت اإجراء عملية جراحية لنور قبل يومني، بعد 

ت��دخ��ات م��ن اأط��ب��اء ح��ق��وق االإن�����ش��ان حيث مت 

ل�شعوبة  البطن  على  “الف�شات”  كي�س  زرع 

اإخ���راج���ه���ا م���ن م��ك��ان��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ت��اأث��ريه��ا على 

االإ�شابة مما يوؤدي اإىل التهابات

واأ�شاف جربوع اأنه �شيتم اإجراء عملية اأخرى 

خال االأيام املقبلة لزراعة اللحم واجللد، مبيًنا 

اأن اآخر زيارة لنور يف م�شت�شفى “رامبام” كانت 

تن�شيق من  على  بعد ح�شولهم  اأ�شبوعني  قبل 

ل���40  ال��زي��ارة  ا�شتمرت  حيث  االأح��م��ر  ال�شليب 

دقيقة فقط

واأ���ش��ار اإىل اأن قلب ن��ور ت��وق��ف م��رت��ني كما 

اأ�شيب بفريو�س كورونا نتيجة االإهمال الطبي 

امل��م��ار���س ب��ح��ق��ه، وف��ق��د وع��ي��ه الأك����ر م��ن م��رة 

ويعاين من �شلل ن�شفي نتيجة الإ�شابته باأكر 

من 10 ر�شا�شات قبل اعتقاله

ووج����ه ر���ش��ال��ة، اأن ال��ت��ع��وي��ل ع��ل��ى امل��ق��اوم��ة 

وال�شرعي،  الوحيد  املمثل  تعتر  وال��ت��ي  فقط 

داع��ًي��ا  الفل�شطيني،  �شعبنا  حل��ق��وق  واحل��ام��ي��ة 

اإىل و�شع ق�شية االأ�شرى على اأولوياتها خا�شة 

املر�شى منهم، كنور ونا�شر اأبو حميد ومعت�شم 

رداد، الذين يعانون مرارة االأمل يف م�شت�شفيات 

و�شجون االحتال

االنباط – وكاالت 

اجلبهة  تنظيم  يتبعون  اأ�شريا   30 يوا�شل 

ال�شعبية، حت�شرياتهم خلو�س اإ�شراب مفتوح 

احلالة  ت��ده��ور  ا�شتمرار  ظ��ل  يف  الطعام،  ع��ن 

امل�شاب  حميد  اأب���و  نا�شر  ل��اأ���ش��ري  ال�شحية 

اأ�شبوع  بال�شرطان، والذي دخل منذ اأكر من 

مرحلة االحت�شار

وق���ال���ت اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة، اإن ف��رع��ه��ا يف 

����ش���ج���ون االح�����ت�����ال، ���ش��ي��دخ��ل يف م��واج��ه��ة 

امل�شروعة  احلقوق  لنيل  ال�شجان  �شد  جديدة 

االأ����ش���رى  م���ن   30 اأن  اإىل  الف���ت���ا  ل���اأ����ش���رى، 

عن  مفتوحاً  اإ���ش��راب��اً  �شيخو�شون  االإداري����ني، 

ال��ط��ع��ام يف اخل��ام�����س وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ال�شهر 

االإداري،  اعتقالهم  على  اح��ت��ج��اج��اً  اجل����اري، 

�شد  وكذلك  املتكررة،  اأحكامهم  مدة  ومتديد 

ظروف اعتقالهم وال�شروط غري املائمة

يعد  االإداري  االع��ت��ق��ال  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

اإىل  ، الفتة  االأ�شرى وعائاتهم  جرمية بحق 

اأن هوؤالء االأ�شرى ال�30 اأم�شوا ما يقارب 200 

عام من االعتقال االإداري، وجاء يف بيان فرع 

من  ع��ام   200 ال�شجون:  يف  ال�شعبية  اجلبهة 

رغبة  و�شمن  حماكمة،  اأو  تهمة  دون  االأ���ش��ر 

�شباط خمابرات االحتال ورغباتهم الفا�شية 

التي ال ترتوي من عذابات الفل�شطينيني

واأك������دت اأن م��ئ��ات االأع�������وام ُم��ن��ع خ��ال��ه��ا 

اأطفالهم وهم  االأ���ش��رى م��ن روؤي���ة  االح��ت��ال 

ي���ول���دون اأو ي���ك���رون، ون��ق��ل��ت ع��ن االإداري�����ني 

�ل�������30: مل ن��ح��ت��ف��ل ي���وم���اً ب��اأع��ي��اد م��ي��اده��م، 

ال��درا���ش��ي االأول، مل  ي��وم��ه��م  ن��راف��ق��ه��م يف  مل 

وجاء  بتخرجهم،  االحتفال  حلظات  ن�شاركهم 

�شنحرمكم  لنا  ليقولوا  املناطق  �شباط  اأخرياً 

من فرحة زواج اأبنائكم وبناتكم

واأ�شافوا: 200 عام فقدنا فيها االآباء واالأم 

تزوجت  اأن��ه��ا  اكت�شفت  ال��ت��ي  وال��زوج��ة  واالأخ 

لرغبة  تلبيًة  الزنازين  �شبحا يقطن يف عتمة 

فا�شية ل�شجان

�شعار  حت��ت  �شيكون  االإ����ش���راب  اأن  واأك����دوا 

ق���رارن���ا ح��ري��ة، اإ���ش��راب��ن��ا ح���ري���ة.. ال���ش��ت��ع��ادة 

ح��ي��ات��ن��ا وحل��ظ��ات��ن��ا ال���ت���ي ي��خ��ت��ط��ف��ه��ا وح�����س 

االحتال، ومق�شلة االعتقال االإداري

ويلجاأ االأ�شرى االإداريون خلو�س اإ�شرابات 

ف���ردي���ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ح��ري��ت��ه��م، ومت��ك��ن��وا 

اخل��اوي��ة  باأمعائهم  خا�شوها  ال��ت��ي  ب��امل��ع��ارك 

م��ن االن��ت�����ش��ار ع��ل��ى ق��ي��ود واأغ�����ال ال�شجان 

االإ�شرائيلي

ه��ذا وق��د اأع��ل��ن ن��ادي االأ���ش��ري، اإن �شلطات 

عن  يزيد  ما  اأ���ش��درت  االإ�شرائيلي،  االحتال 

2015 حتى  اإداري، منذ عام  اأمر اعتقال   9500

العام اجلاري

واأو�شح نادي االأ�شري، اأن �شلطات االحتال 

منذ  اإداري  اع��ت��ق��ال  اأم���ر   1365 نحو  اأ���ش��درت 

ب���داي���ة ال���ع���ام اجل�������اري، ب��ي��ن��ه��ا 272 اأم�����ر يف 

اأغ�شط�س املا�شي

املعتقلني االإداري��ني بلغ  اأن عدد  اإىل  واأ�شار 

760 معتقًا بينهم اأربعة قا�شرين واأ�شريتان، 

)ال��ن��ق��ب،  �شجني  ع���دد منهم يف  اأك���ر  وي��ق��ب��ع 

وع��وف��ر(، وه��ذه الن�شبة ه��ي االأع��ل��ى منذ عام 

2015

ال�شحية  احل��ال��ة  تتجه  فيما  ذل��ك،  وي��اأت��ي 

بال�شرطان  امل�شاب  حميد،  اأبو  نا�شر  لاأ�شري 

ن���ح���و االأ�������ش������واأ، يف ظ����ل ت���وق���ف ج�������ش���ده ع��ن 

املر�س  وتف�شي  الكيميائي،  للعاج  اال�شتجابة 

وفاته  ع��ن  االإع����ان  ينتظر  حيث  ج�����ش��ده،  يف 

اأن��ه دخل  اأبلغه االأط��ب��اء  اأن  اأي حلظة، بعد  يف 

مرحلة االحت�شار

وال ت����زال ���ش��ل��ط��ات االح���ت���ال ت��رف�����س كل 

الطلبات التي قدمت من اأجل اإطاق �شراحه، 

اأ�شرته، على غرار  اأيامه االأخ��رية بني  لق�شاء 

بال�شرطان،  اأ�شيبوا  �شابقني  باأ�شرى  ما فعلت 

ومنهم  االح��ت��ال  زن��ازي��ن  داخ��ل  وا�شت�شهدوا 

�شامي اأبو دياك وب�شام ال�شائح

طلب  يف  بالنظر  املخت�شة  اللجنة  وك��ان��ت 

اأب��و حميد، رف�شت  االإف��راج املبكر عن االأ�شري 

لتثبيت موعد  ب��ه حم��ام��ي��ت��ه،  ت��ق��دم��ت  ط��ل��ب��ا 

اجلل�شة التي كانت مقررة يف الثامن ع�شر من 

ال�شهر اجلاري

حكم  اأ�شقاء  خم�شة  بني  من  االأ�شري  وه��ذا 

جن ملدى احلياة، ولهم  عليهم االحتال بال�شنّ

�شقيق �شاد�س �شهيد وهو عبد املنعم اأبو حميد، 

���ش��ت ل��اع��ت��ق��ال،  ك��م��ا اأن ب��ق��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ة ت��ع��رنّ

وح���رم���ت وال���دت���ه���م م���ن زي���ارت���ه���م ل�����ش��ن��وات، 

كما  اعتقالهم،  �شنوات  والدهم خال  وفقدوا 

تعر�س منزل العائلة للهدم خم�س مرات، كان 

اآخرها عام 2019

ويف ال�����ش��ب��اق، ق��ال��ت هيئة ���ش��وؤون االأ���ش��رى 

واملحررين، نقًا عن حماميها معتز �شقريات 

ب����اأن االأ����ش���ري امل���ع���زول اأي���ه���م ك��م��م��ج��ي ي��ع��اين 

زن��ازي��ن معتقل  داخ��ل  اأو���ش��اع��اً �شحية �شعبة 

يعاين من  االأ���ش��ري  ه��ذا  اأن  اإىل  ، الفتة  اي�شل 

اأوج���اع ب��ال��راأ���س وال��ع��ني الي�شرى، وق��د ب��داأت 

اإب��اغ��ه  ومت  ال��ي��م��ن��ى،  لعينه  تنتقل  االأوج�����اع 

من قبل طبيبة املعتقل باأنه يعاين من جفاف 

ال��ع��ني، كما  ال��ي��م��ن��ى، وجت��ل��ط بغ�شاء  ب��ال��ع��ني 

ي�شتكي من ارتفاع �شغط الدم ودوار م�شتمر، 

واآالم بالكتف نتيجة التحقيق معه يف اجللمة

املماطلة  تتعمد  ال�شجن  اإدارة  اأن  وذك���رت 

ب��ت��ق��دمي ال���ع���اج ال������ازم مل�����ش��اك��ل��ه ال�����ش��ح��ي��ة 

العديدة، وقالت اإنه بحاجة منذ فرتة طويلة 

الإجراء فح�س لاأمعاء ولرعاية حثيثة، لكن 

فقط،  امل�شكنات  باإعطائة  تكتفي  املعتقل  اإدارة 

واأ���ش��اف��ت ال��ه��ي��ئ��ة ون��ق��ًا ع��ن ل�����ش��ان االأ���ش��ري 

���ش��ه��ر، ا�شتيقظ  ب���اأن���ه ق��ب��ل ح����وايل  ك��م��م��ج��ي 

كممجي من النوم وكاأنه فاقد للذاكرة لب�شع 

ث�����واٍن وق���د ت���ك���ررت ه���ذه احل���ال���ة م��ع��ه خ��ال 

ال�شاة ومل يعلم ماذا �شيفعل اأثناء ال�شاة

واالأ����ش���ري كممجي ك���ان م��ن ب��ني االأ���ش��رى 

�شجن  من  الفرار  عملية  نفذوا  الذين  ال�شتة 

جلبوع قبل عام

30 أسيرا أمضوا 200 عام في االعتقال اإلداري 
يستعدون لإلضراب عن الطعام في سجون االحتالل
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ال�صغرية  تايوان  وجتيي�ش  الُكربى  ال�صني  باإغاظة  بيلو�صي  نان�صي  تكتِف  مل 

اإىل  البعيدة  وا�صنطن  املرة من  هذه  تقفز  هاهي  بل  ال�صخمة،  بكني  مواجهة  يف 

يرفان االآ�صيوية ال�صغرية والتي ال تطل ال على بحر وال حتى على خليج، وتديل 

على  راأ�صاً  واحلقائق  التاريخ  وتقلب  اأذربيجان،  �صد  ورنَّانة  طنَّانة  بت�صريحات 

عقب لتجريد اأذربيجان من اأرا�صيها بزعم اأنها اأرمينية!

ال��دول  بع�ش  بتجيي�ش  اإدارت��ه��ا  �صيا�صة  بيلو�صي  ت��وا���ص��ل  ذل���ك،  اإىل  اإ���ص��اف��ة   

االأ�صلحة  باإر�صاليات  وع��ود  خ��ال  م��ن  وال�صني،  لرو�صيا  املحاذية  لها  احلليفة 

على  بل  االأنظمة،  لتلك  ُحبِّها  اإب���راز  لي�ش  وال��ه��دف  اإليها،  ال�صاربة  االأمريكية 

وق�صايا  بحروب  الغربية  غري  البلدان  هذه  اإ�صغال  وهو  متاماً،  ذلك  من  العك�ش 

داخلية، وتعري�صها للدمار، و�صواًل اإىل اإ�صعافها، بهدف اإبعادها عن املناخ الدويل 

م�صكاتها  يف  حلب�صها  ���َص��ع��َي��اً  مم��ي��ة، 
ُ
االأ اأدواره����ا  وحتييد  ال��دول��ي��ة،  وال��ع��اق��ات 

االإقليمية التي يتم “ا�صتيادها بيلو�صياً” دون توقف!

 الَقنَبلَة” البيلو�صية تتلخ�ش يف توليد حروب متتالية َتق�صف خالها الدول 

�صام”،  “عمو  اإدارة  خزائن  على  االأم��وال  تنهمر  ذلك،  مقابل  ويف  بع�صاً،  بع�صها 

ي�صنعون  الذين  غريهم  ولي�ش  هم  الذين  الغربيني  ال�صاح  اإحتكارات  واأ�صحاب 

بعدما  املتهاوية،  الغربية  االقت�صادات  الإ�صناد  حماولة  يف  االأمريكية،  ال�صيا�صة 

نف�صها  وحب�صها  رو�صيا،  مع  لعاقاتها  معاجلتها  يف  ال�صيا�صات  ه��ذه  عقم  تبنينّ 

الزاوية،  يف  وح�صرتها  عنها  �صدرت  عقانية،  وغ��ري  مت�صرعة  ب��ق��رارات  بنف�صها 

دت اقت�صاداتها من خمتلف الدعامات.   وجرنّ

اإمنا َتعني حماولة ا�صتحداث حرب جديدة وُكربى  اإىل يرفان   زيارة بيلو�صي 

وع��ود  اأن  اإذ  بخا�صة،  العربية  منطقتنا  على  و�صريعاً  مبا�صر  �صك  ب��ا  �صتوؤثر 

هذه  الإ�صعاف  حماولة  هي  اأذربيجان  ل�صرب  باالأ�صلحة  يرفان  باإمداد  بيلو�صي 

ال�صلبية،  التطورات  بهذه  وارت��ب��اط��اً  وتكنولوجياً.  واقت�صادياً  ع�صكرياً  ال��دول��ة 

يف  واأرمينيا  الأذربيجان  املجاورة  االأخ��رى  ال��دول  الإ�صعاف  اأمريكي  �صعي  هنالك 

الف�صاءات وغريها. 

بل  بعينها،  دوٍل  وق�صف  بَقنَبلة  احلارة  تقت�صر على احلرب  بيلو�صي ال  َقَنبلَة   

الأذربيجان  ا�صتهدافاً  االإعامية  احل��رب  اإىل  بالِفعل  ذل��ك  امتد  وق��د  و�صتمتد، 

تخجل  مل  اإذ  باأرمينيتها،  والزعم  التاريخية،  اأرا�صيها  من  جتريدها  مبحاولة 

على  اأذربيجان  و�صيادة  االأنّذربيجاين  للتاريخ  فة  املَُحرِّ ت�صريحاتها  من  بيلو�صي 

اأرا�صيها التاريخية، متاماً كما زعمت اأن تايوان لي�صت �صينية! 

االإ�صرتاتيجية  القوقاز  �صام” لتوتري منطقة  “عمو   ويف جهة موازية، ي�صعى 

وخلق  واخل�صومة،  والعداء  النزاعات  اإىل  ب�صعوبها  والدفع  جيو�صيا�صياً،  برمتها 

اأن القوقاز هو  اأن نن�صى هنا،  الكراهية وال�صغينة بني بع�صها البع�ش، وال يجب 

يف  هي  القوقاز  يف  وال�صكينة  فالهدوء  لرو�صيا،  االإ�صرتاتيجية  اجلنوبية  احلدود 

�صالح جميع االأطراف �صمنها اأرمينيا التي يبدو اأنها ال ُتدرك لاآن هذا االأمر!

– اأرمينية” الإ�صعال بوؤرة  “اأمريبيلو�صية  اأن هنالك تفاهمات   يبدو للمتابع، 

توتر جديدة ووا�صعة يف القوقاز وجنوب رو�صيا وبالذات “يف كل االجتاهات”، ما 

اآ�صيا  اِر�ش تاأثرياً �صلبياً على تركيا واإيران ودول اأخرى عديدة يف  اأن ُيَ يكن له 

اإقليم  لي�صت يف م�صلحة  االأع��رية  اأزم��ات من خمتلف  اإىل  �صُيف�صي  ما  الو�صطى، 

القوقاز و�صعوبه ودوله.

*موؤ�ص�ش ورئي�ش اللوبي “العرباأذري” الدويل.

األكاديمي مروان سوداح 

»الَقنَبَلة البيلوسية« 
الَقاِصَفة ! االنباط – وكاالت 

عون  مي�صال  اللبناين  الرئي�ش  اأع��ل��ن 

البحرية  احل���دود  تر�صيم  مفاو�صات  اأن 

اإ�صرائيل باتت مبراحلها االأخرية مبا  مع 

ي�صمن حقوق لبنان يف التنقيب عن الغاز 

مبنطقته  امل���ح���ددة  احل��ق��ول  يف  وال��ن��ف��ط 

االقت�صادية

لاأمم  اخلا�صة  املن�صقة  لقائه  وخال 

قال  فروني�صكا،  ج��وان��ا  لبنان  يف  املتحدة 

االأمريكي  الو�صيط  التوا�صل مع  اإن  عون 

بع�ش  ح��ول  م�صتمر  هوك�صتاين  اآم��و���ش 

بعملية  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل 

ي�صاهم  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  الرت�صيم، 

اإع�����ادة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف  امل���ي���اه  ال��ت��ن��ق��ي��ب يف 

�صهد  ال���ذي  اللبناين  االق��ت�����ص��اد  اإن��ه��ا���ش 

املا�صية  ال�����ص��ن��وات  ك��ب��ريا خ���ال  ت��راج��ع��ا 

واال���ص��ت��ق��رار يف  االأم���ن  تعزيز  ع��ن  ف�صا 

اجلنوب

التزام  على  التاأكيد  ع��ون  ج��دد  وفيما 

منها  �صيما  وال  الدولية  بالقرارات  لبنان 

اأهمية تطبيق كل  اإىل  اأ�صار  القرار 1701، 

مندرجاته

ب��ني  “التن�صيق  اأن  ع����ل����ى  و������ص�����دد 

ال����ق����وات ال���دول���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف اجل��ن��وب 

اأم��ر  ال��ل��ب��ن��اين  واجل��ي�����ش  “اليونيفيل” 
�صروري لتاأمني جناح مهمة حفظ االأمن 

وال�صام على احلدود”، الفتا اإىل وجوب 

اأي  ح�صول  ملنع  املائمة  املناخات  توفري 

�صدام بني االأهايل واجلنود الدوليني

االنباط – وكاالت 

ق�����ال م���ت���ح���دث ب���ا����ص���م ط���ال���ب���ان اإن 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأف���رج���ت ، وف���ق ما 

ذكرته وكالة رويرتز.

اإعام  بينما ذكرت تقارير يف و�صائل 

ر���ص��م��ي��ة اأن�����ه م���ن ب���ني اآخ�����ر امل��ع��ت��ق��ل��ني 

االأفغان يف معتقل خليج غوانتانامو.

فيما قال حممد نعيم، وهو متحدث 

تغريدة  يف  ال��دوح��ة،  يف  ط��ال��ب��ان  با�صم 

امل��ح��رتم  ����ص���راح  طلق 
ُ
“اأ ت���وي���رت:  ع��ل��ى 

ح��اج��ي ب�����ص��ري ب��ع��د ���ص��ج��ن��ه ع��ل��ى م��دى 

عقدين وو�صل اإىل كابول اأم�ش”.

اع��ت��ق��ل ب�����ص��ري ن������ورزاي، وه���و زع��ي��م 

قبلي اأفغاين، يف عام 2005 ووجهت اإليه 

تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دوالر 

من الهريوين اإىل الواليات املتحدة.

وقت  يف  ن���ورزاي  حمامي  نفى  بينما 

الح����ق ك����ون م���وك���ل���ه ت���اج���ر خم�����درات، 

وط��ال��ب ب�����ص��رورة اإ���ص��ق��اط ال��ت��ه��م؛ الأن 

خدعوه  االأمريكية  احلكومة  م�صوؤويل 

ليعتقد اأنه لن يتم القب�ش عليه.

ك��ان��ت ت��ق��اري��ر اأم��ري��ك��ي��ة ك�����ص��ف��ت اأن 

ي�����ص��غ��ط��ون  “طالبان”  ح���رك���ة  ق�����ادة 

“تاجر  ���ص��راح  الإط���اق  وا�صنطن  على 

ع��ق��وب��ة  ي��ق�����ص��ي  اأف����غ����اين  خمدرات” 

���ص��ج��ن  ب���ال�������ص���ج���ن م������دى احل�����ي�����اة يف 

مهند�ش  �صراح  اإطاق  مقابل  اأمريكي، 

اأف��غ��ان�����ص��ت��ان منذ  اأم��ري��ك��ي حم��ت��ج��ز يف 

عامني.

جملة “فورين بولي�صي” االأمريكية 

الثاين  يناير/كانون  �صهر  خال  قالت 

ت�����ص��ع��ى الإط���اق  اإن احل���رك���ة  امل���ا����ص���ي، 

اإطاقها  مقابل  ن���ورزاي،  ب�صري  ���ص��راح 

�����ص����راح امل���ه���ن���د����ش االأم����ري����ك����ي م����ارك 

فريري�ش.

تهدد  “طالبان  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  كما 

مبنع اإجاء ع�صرات االآالف من االأفغان 

اأو  االأمريكية  اجلن�صية  الذين يحملون 

الواليات  يف  توطينهم  الإع��ادة  املوؤهلني 

امل��ت��ح��دة، يف حم��اول��ة الإج��ب��ار وا�صنطن 

على اإطاق �صراح تاجر املخدرات”.

يف  �صاعد  “نورزاي  اأن  املجلة  ذك��رت 

بعائدات  طالبان  مترد  وت�صليح  متويل 

القب�ش  واأل���ق���ي  ب��ال��ه��ريوي��ن.  االجت����ار 

بتهمة   2005 ع��ام  يف  نيويورك  يف  عليه 

وي��ق�����ص��ي حكمني  ب���امل���خ���درات  االجت�����ار 

بال�صجن مدى احلياة منذ 2009”.

فريري�ش  االأم��ري��ك��ي  اإن  ق��ال��ت  فيما 

ال�����ذي ت���ق���رتح ط���ال���ب���ان االإف��������راج ع��ن��ه 

ه��و م��ه��ن��د���ش م���دين وج��ن��دي ���ص��اب��ق يف 

البحرية االأمريكية، اختطف يف يناير/

كانون الثاين 2020 عندما كان يعمل يف 

اأفغان�صتان. اإمنائية يف  م�صاريع 

اأن  م�����ص��ادر  ع��ن  امل��ج��ل��ة  نقلت  بينما 

االإفراج عن تاجر املخدرات االأفغاين ال 

يكن اأن يتم اإال باأمر من الرئي�ش جو 

يتعار�ش  الرئا�صي  العفو  اأن  اإال  بايدن، 

م���ع ���ص��ي��ا���ص��ة ع���دم ت��ق��دمي ت���ن���ازالت اأو 

فدية مقابل االختطاف.

الجامعة العربية تكشف عن حيثيات 
المشاروات بشأن عودة سوريا إلى صفوفها

االنباط – وكاالت 

جلامعة  ال��ع��ام  االأم���ني  م�صاعد  ق��ال 

اإن اجلزائر  الدول العربية ح�صام زكي، 

���ص��وري��ا ل�صغل  اأب����دا ع���ودة  ت�����ص��رتط  مل 

القمة  وح�صورها  اجلامعة  يف  مقعدها 

العربية

واأو�صح زكي يف ت�صريح اأن “ح�صور 

���ص��وري��ا مل ي��ك��ن ���ص��رط��ا ج���زائ���ري���ا، بل 

ك��ان��ت اجل���زائ���ر حت���ذوه���ا رغ��ب��ة يف اأن 

ع��ودة  ال��ق��ادم��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  ت�صهد 

اللحمة  اأ�صكال  من  �صكل  الإعادة  �صوريا 

على  م�صددا  االآن”،  املفتقدة  العربية 

لي�صت  ���ص��وري��ا  ع����ودة  يف  “الرغبة  اأن 

ج��زائ��ري��ة ف��ق��ط ب��ل ه��ن��اك دول اأخ���رى 

ع���رب���ي���ة ت���رغ���ب يف ذل�����ك ل���ك���ن ع��م��ل��ي��ا 

ال��ع��ق��ب��ات ال ت����زال م���وج���ودة يف ط��ري��ق 

حتقيق هذه الرغبة«

ال���ع���ام  االأم��������ني  اأن  زك�����ي  واأ������ص�����اف 

ل��ل��ج��ام��ع��ة اأح���م���د اأب�����و ال���غ���ي���ط، خ��ال 

زي��ارت��ه ل��ل��ج��زائ��ر حت���دث ط��وي��ا ح��ول 

نتيجته  وكانت  ت�صاور  وح�صل  املو�صوع 

�صوريا  ل��ع��ودة  بعد  يحن  مل  ال��وق��ت  اأن 

واالأمر يحتاج اإىل توافق

وك����ان وزي����ر اخل���ارج���ي���ة اجل���زائ���ري 

رم��ط��ان ل��ع��م��ام��رة، ق��ال يف وق��ت �صابق 

اإن غياب �صوريا عن القمة العربية جاء 

ب��رغ��ب��ت��ه��ا ول��ي�����ش ق����رارا م��ن اجل��ام��ع��ة، 

“القيادة ال�صورية مل ترغب  اأن  موؤكدا 

ي��وم��ا يف ت��اأج��ي��ل ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة اأو يف 

ط����رح ����ص���روط م��ع��ي��ن��ة واإمن�����ا م���ن ب��اب 

يريدون  ال  القمة  جن��اح  على  احل��ر���ش 

����ص���وري���ا ج�����زء م��ن  م�������ص���األ���ة  اأن حت���ت���ل 

احلا�صرين« اهتمامات 

جيش االحتالل يعلن »إحباط« 
الجوالن عملية في 

االنباط – وكاالت 

اأم�ش  االإ�صرائيلي،  االحتال  جي�ش  اأعلن 

االإثنني، عن “اإحباط” عملية حاول تنفيذها 

اأرب���ع���ة ���ص��وري��ني ق����رب ال�����ص��ي��اج االأم���ن���ي مع 

اجلوالن املحتل

وذكر املتحدث با�صم جي�ش االحتال، وفق 

�صوريني  “اأربعة  اأن  “�صفا”،  وكالة  ترجمة 

األقوا عبوات باجتاه احلدود مع اإ�صرائيل دون 

وقوع اإ�صابات”

وقال اإن: “قوة ع�صكرية هرعت اإىل املكان، 

ال�صوريني  اأح��د  فاأ�صيب  النار  باإطاق  وردت 

ب��ج��راح خ��ط��رية ن��ق��ل ع��ل��ى اإث���ره���ا مل�صت�صفى 

بوريا يف طربيا لتلقي العاج، فيما ان�صحب 

االآخرين اإىل االأرا�صي ال�صورية”

“عملية  اأن  االح����ت����ال  ج��ي�����ش  وي��ع��ت��ق��د 

ال�صياج االأمني  اإحباطها قرب  كبرية” جرى 

عبارة  العبوات  اأن  تبنينّ  بعدما  اجل���والن،  مع 

عن األغام اأر�صية م�صادة لاأفراد

واأ����ص���ار امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م جي�ش االح��ت��ال 

الإب��ط��ال  امل��ت��ف��ج��رات  خ����رباء  “ا�صتقدام  اإىل 

مفعولها”

ميشال عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت في مراحلها األخيرة

أمريكا تفرج عن قيادي كبير بطالبان اعتقلته قبل 23 
عامًا.. قصة آخر المعتقلين األفغان بغوانتانامو

االنباط – وكاالت 

بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�ش  ح  �صرنّ

ق��راره  ب�صاأن  بعد  اأم��ره  يح�صم  مل  باأنه 

لكن  ث��ان��ي��ة،  رئا�صية  ل��والي��ة  بالرت�صح 

توجد نية للقيام بذلك

�صبكة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ب���اي���دن يف  وق����ال 

ه��ذه  ع���ن  م��ت��ح��دث��ا  اإ�ش”  ب���ي  “�صي 
اأنوي الرت�صح  اأنني  “نبداأ من  امل�صاألة: 

اأما  اأخ��رى، لكن ه��ذه جم��رد نية.  م��رة 

مرة  بالرت�صح  حا�صم  ل��ق��رار  بالن�صبة 

اأخرى، ف�صوف نرى ما �صيكون”

وت���اب���ع ال��رئ��ي�����ش االأم���ري���ك���ي يف ه��ذا 

ب��ع��م��ل��ي  اأق������وم  “اأنا  ق����ائ����ا:  ال�������ص���ي���اق 

العمل، ويف غ�صون فرتة  بهذا  و�صاأقوم 

زمنية معقولة يف االإطار بعد... الدورة 

اإىل العام املقبل،  االنتخابية، واالنتقال 

م�صريا  به”،  القيام  يجب  فيما  �صاأبت 

ي���زال  “ال  ال���وق���ت  اأن  ي��ع��ت��رب  اأن����ه  اإىل 

وو���ص��ف  ذل����ك،  ع��ن  مبكرا” ل��ل��ح��دي��ث 

ال��ق��در  “يحرتم  ���ص��خ�����ش  ب���اأن���ه  ن��ف�����ص��ه 

كثريا”

وي��ع��د ب���اي���دن ال��رئ��ي�����ش االأك����رب �صنا 

و�صيبلغ  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ت���اري���خ  يف 

اأن��ه  كما  نوفمرب،   20 يف  الثمانني  �صن 

وال��ث��م��ان��ني يف  ال��ث��ان��ي��ة  ���ص��ن  �صيكون يف 

بداية والية رئا�صية ثانية حمتملة، ويف 

بنهايتها والثمانني  ال�صاد�صة 

الن�صفية  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل  ي�صار 

امل���ت���ح���دة  ال������والي������ات  ل���ل���ك���ون���غ���ر����ش يف 

�صيتم  وب��ع��ده��ا  ن��وف��م��رب،  يف  ���ص��ت��ج��رى 

النواب  ت�صكيلة جمل�ش  انتخاب  جتديد 

اأن  ال�������ص���ي���وخ، يف ح���ني  وث���ل���ث جم��ل�����ش 

عام  يف  �صتجرى  الرئا�صية  االنتخابات 

2024

بايدن عن مستقبله السياسي: النية موجودة لكن القرار لم يتخذ بعد

االنباط – وكاالت 

ال��ذي  الت�صريح  اأن  ال�صني  اأك��دت 

بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�ش  اأطلقه 

ب�����ص��اأن ا���ص��ت��ع��داد ب����اده ل��ل��دف��اع عن 

تايوان يف حال تعر�صها لغزو �صيني 

ي�����ص��ك��ل ان���ت���ه���اك���اً خ���ط���رياً ل�����ص��ي��ا���ص��ة 

وا�صنطن املعلنة حيال اجلزيرة

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ف��ران�����ش ب��ر���ش عن 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث��ة 

ال���������ص����ي����ن����ي����ة م���������او ن����ي����ن����غ ق����ول����ه����ا 

خطري  انتهاك  ذلك  اإن  لل�صحفيني: 

اللتزام مهم قطعته الواليات املتحدة 

ب���ع���دم ت���اأي���ي���د )ا����ص���ت���ق���ال ت���اي���وان( 

وب��ذل��ك ف��اإن��ه��ا ت��وج��ه ر���ص��ال��ة خاطئة 

االن��ف�����ص��ال��ي��ة  ال���ق���وى  اإىل  وخ���ط���رة 

هناك النا�صطة 

م�صتعدون  ن��ح��ن  م����او:  واأ���ص��اف��ت 

ل��ب��ذل م��ا اأم��ك��ن م��ن ج��ه��ود ���ص��ادق��ة 

�صعياً الإيجاد الظروف املوؤاتية الإعادة 

نف�صه  الوقت  ويف  ال�صلمية  التوحيد 

تهدف  اأن�صطة  باأي  اإطاقاً  نقبل  لن 

بخيار  ونحتفظ  ال��ب��ل��د  تق�صيم  اإىل 

اتخاذ كل التدابري ال�صرورية

االأمريكي  الطرف  نح�ش  وتابعت 

ع��ل��ى االإق�������رار ب��االأه��م��ي��ة ال��ق�����ص��وى 

البالغة  وح�صا�صيتها  ت��اي��وان  مل�صاألة 

وع���ل���ى االل����ت����زام ال�������ص���ادق ب��ال��ت��ع��ه��د 

بعدم  اأم��ري��ك��ي��ون  ق���ادة  قطعه  ال���ذي 

ا�صتقال تايوان تاأييد 

الصين: تصريحات أمريكا حول تايوان انتهاك خطير لسياسة واشنطن المعلنة تجاه الجزيرة
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ذهبية للشرباتي في بطولة سلوفينيا للتايكواندو 

االنباط - عامن 

ُت������������وج الع����������ب امل�����ن�����ت�����خ�����ب ال�����وط�����ن�����ي 

بامليدالية  ال�شرباتي  �شالح  للتايكواندو، 

وامل�شنفة  �شلوفينيا  بطولة  يف  الذهبية، 

“ال�شرباتي”  وحقق  النجمتني.  عيار  من 

 ،٢٠٢٠ ط���وك���ي���و  ف�شية اأوملبياد  ح���ام���ل 

وزن  مناف�شات  �شمن  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 

 ٢٠ ر���ش��ي��ده  اإىل  ل��ي�����ش��ي��ف  ك��غ��م   ٨٠ حت���ت 

يف  م�شاركته  “ال�شرباتي”  وافتتح  نقطة. 

ال�شربي  ال��اع��ب  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز  ال��ب��ط��ول��ة 

يف   ٢-٠ بنتيجة  اأج��دوك��وف��ي��ت�����ش  دمي���ري 

ال��دور  ال��ف��وز يف  ُيحقق  اأن  قبل   ١٦ ال���  دور 

ربع النهائي على الاعب الكرواتي ماتيج 

ن�شف  ال����دور  ويف   ٢-٠ بنتيجة  نيكوليك 

الاعب  على  “ال�شرباتي”  ف��از  النهائي 

وان�شحب   .٢-٠ بنتيجة  تانغ  هاو  ال�شيني 

يف  ال�شرباتي  اأم��ام  كانايت  توين  الكرواتي 

الوطني  املنتخب  جن��م  لُيحققق  النهائي 

الذهبية. امليدالية 

القيسي يحصد لقب 
بطولة محاربي االمارات 

االنباط - عامن 

توج العبنا علي القي�شي، بطا للن�شخة 

الدولية ال�33 من بطولة حماربي االإمارات، 

جي�شي  ال���ك���ن���دي  املaقاتل  ع��ل��ى  ب���ف���وزه 

اأرن���ي���ت، يف ���ش��ال��ة االحت����اد اآري���ن���ا ب��ج��زي��رة 

اأبوظبي. وح�شم القي�شي، املواجهة  يا�ش يف 

ب���االإخ�������ش���اع يف اجل���ول���ة ال���ث���ال���ث���ة، ل��ي��ت��وج 

املنعم  ع��ب��د  ق��ب��ل  م��ن  ال��ري�����ش��ة،  وزن  بلقب 

ال��ه��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����ش االحت���ادي���ن االإم���ارات���ي 

االحت��اد  لرئي�ش  االأول  النائب  واالآ���ش��ي��وي، 

ال��ت��ت��وي��ج،  وح�����ش��ر  للجوجيت�شو.  ال����دويل 

دائرة  يف  ال�شياحة  مدير  اجلزيري،  �شالح 

بن  وحم��م��د  اأب��وظ��ب��ي،  وال��ث��ق��اف��ة  ال�شياحة 

احتاد  اإدارة  جمل�ش  ع�شو  الظاهري،  دملوج 

االإمارات للجوجيت�شو، رئي�ش جلنة الفنون 

رئي�ش  دروي�����ش،  وف���وؤاد  املختلطة  القتالية 

القي�شي،  واأك��د  للبطولة.   املنظمة  اللجنة 

اأبوظبي  لقناة  تليفزيونية  ت�شريحات  يف 

بعد  والتتويج  بالفوز  �شعادته  الريا�شية، 

مباراة قوية ا�شتعد خلو�شها طوال الثاثة 

ب��ال�����ش��ك��ر للجنة  وت���وج���ه  امل��ا���ش��ي��ة.  اأ���ش��ه��ر 

النجاح  على  ولاإمارات  للبطولة،  املنظمة 

التنظيمي واجلماهريي الذي حتقق. 

سيميوني يشيد بأداء ريال مدريد 
مدريد - وكاالت 

املدير  �شيميوين،  دييجو  االأرجنتيني  ���ش��دد 

الفني الأتلتيكو مدريد، عقب خ�شارة الديربي يف 

عقر داره اأمام ريال مدريد )١-٢(  يف قمة اجلولة 

ال�شاد�شة بالليجا، على اأنه “يحب” روؤية “فريق 

يدافع ب�شابة يف اخللف ويهاجم” مثل الفريق 

اأقيم  ال��ذي  اللقاء  عقب  ت�شريحاته  ويف  امللكي. 

بالر�شا  “اأ�شعر  )ميروبوليتانو(:  ملعب  على 

عن املباراة التي قدمها الفريق، ولدي �شعور باأن 

يف  بالفعل  ح��دث  عما  يعرب  مل  بهدفني  التاأخر 

ال�شوط االأول، ولكن فاعلية الريال مذهلة، وروؤية 

يذكرين  الطريقة،  بهذه  ويهاجم  يدافع  فريق 

كو�شتا،  دييجو  م��ع  منتلكه  كنا  ال���ذي  بالفريق 

املرتدة. عندما تكون  عندما كنا نقوم بالهجمة 

القدم رائعة«.  هناك فاعلية وح�شم، ت�شبح كرة 

وتابع: “ال ميكنني مطالبة الاعبني باأي �شيء، 

بعيدا عن اخلطاأ الذي قد يحدث داخل امللعب، 

لقد قدموا كل �شيء، وكانوا حا�شرين يف اللقاء. 

بداأنا ب�شكل طيب، ولكن املناف�ش ميتلك طريقة 

فريق  روؤي���ة  اأح���ب  للغاية.  ج��ي��دة  مبا�شرة  لعب 

جيدا،  ويلعب  املنظمة،  الطريقة  ب��ه��ذه  ي��داف��ع 

املواقف  وي�شتغل جيدا  امل��رت��دة،  الهجمة  ويلعب 

الهجومية كما يفعل الريال«. واأثنى ال”ت�شولو” 

كارلو  االإي��ط��ايل  امللكي،  الفريق  يف  زميله  على 

اأن�شيلوتي، موؤكدا اأن الف�شل االأكرب يعود اإليه يف 

العمل الكبري الذي يقدمه الفريق حتت قيادته. 

وقال يف هذا ال�شدد: “عمل كبري يقوم به املدرب 

كارلو اأن�شيلوتي، الأنه جنح يف جتميع جمموعة 

من الاعبني تلعب كرة قدم جيدة للغاية، ويف 

نف�ش الوقت تعمل دفاعيا، وكذلك يف الهجمات 

املرتدة«. وتابع: “ولكن بالرغم من كل هذا، كان 

لنا تواجد يف املباراة، وفكرنا دائما يف عدم اخلروج 

من االأجواء رغم التاأخر بهدفني وهو ما كان قويا 

بالنظر ملا حدث داخل امللعب. اإذا مل تلعب بكثافة 

 اأمام الريال، فمن ال�شعب اأن ت�شيطر على اللقاء«.

وحول ابتعاد الفريق عن ال�شدارة بفارق ٨ نقاط، 

مب��ب��اراة،  م��ب��اراة  املناف�شة  ع��ل��ى  “اعتدنا  ق���ال: 

ونحاول تقدمي اأق�شى جهد ممكن يف كل مباراة 

من اأجل ح�شد اأكرب عدد من النقاط. 

ختام دورة التدريب االسيوية للياقة البدنية 

االنباط - عامن 

من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 

البدنية  للياقة  االآ���ش��ي��وي��ة  ال��ت��دري��ب  دورة 

االحت����اد  م��ق��ر  يف   ،A1 االأول  ل��ل��م�����ش��ت��وى 

ال����دورة  وا���ش��ت��م��ل��ت  ال���ق���دم.  ل��ك��رة  االأردين 

كرمي  ال��دويل  املحا�شر  عليها  ي�شرف  التي 

وعملية،  نظرية  حما�شرات  على  مالو�ش، 

اإبراهيم،  حممد  م�شاركني:   10 وبح�شور 

ب���ال ع��ب��د ال����دامي، حم��م��د ع��ب��د ال����روؤوف، 

عي�شى  ح��اوة،  اأب��و  اأحمد  الب�شول،  حممد 

ال�����ش��ب��اح، اأح��م��د ال�����ش��غ��ري، حم��م��د ع��رب��ي��ات، 

وتقام  العجلوين.  حممود  العمارين،  �شعد 

ت��ق�����ش��ي��م��ه��ا  ال��������دورة ع���ل���ى م������دار ع�����ام ومت 

ع���ل���ى 4 م����راح����ل، ح���ي���ث ي���ت���اح ل��ل��م�����ش��ارك 

ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��ا ال��ت��دري��ب واحل�����ش��ول على 

معتمد.  ب���دين  كمعد  االآ���ش��ي��وي��ة  ال��رخ�����ش��ة 

وت�����ش��ه��د ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، ت���ط���ورا يف 

امل��ن��اه��ج ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل��ي��ة، 

وف��ق روؤي���ة احت���اد ك��رة ال��ق��دم وال��ت��ي تهدف 

وتعزيز  الوطني،  باملدرب  واالرت��ق��اء  ل�شقل 

االأردين،  االحتاد  وح�شل  وخرباته.  قدراته 

م�شتوياتها  ب��اأع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 

امل���ن���اه���ج  �����ش����وء  ع���ل���ى  “االآ�شيوي”،  م����ن 

االحتاد  يقدمها  والتي  احلديثة  التدريبية 

للم�شاركني.

منتخب الشباب يحقق انجاز التاهل للنهائيات االسيوية 
االنباط - عامن 

النهائيات  اإىل  ت20  الوطني  املنتخب  ت��اأه��ل 

االآ�شيوية 2023، للمرة ال�شاد�شة يف تاريخه، بعد 

التي  املباراة  0-0، يف  ال�شينية  تايبيه  تعادله مع 

اأقيمت م�شاء االأحد على �شتاد البراء، مع اختتام 

مناف�شات املجموعة الرابعة من الت�شفيات. وبهذا 

للنهائيات  ال�شباب عبوره  التعادل، �شمن منتخب 

االآ����ش���ي���وي���ة، ب��ع��د و���ش��ول��ه ل��ل��ن��ق��ط��ة ال��ع��ا���ش��رة يف 

للحدث  بالتاأهل  اأحقيته  معلنا  املجموعة،  �شدارة 

وا���ش��ت��ح��ق��اق، متقدماً على  ال�����ش��ق��اري ع��ن ج���دارة 

9، ثم تايبيه  املنتخب ال�شوري الذي ا�شتقر ثانيا 

ماريانا  �شمال  جزر   ،3 تركمان�شتان  ال�شينية 7، 

املنتخب  ت�شكيلة  الوفا�ش(.و�شمت  )خايل  اأخ��ريا 

ب��ال��ل��ق��اء: م���راد ال��ف��ال��وج��ي، زك��ري��ا ع��م��رو، يو�شف 

اأب��و  ال��ت��ني، حممد  اأب���و  دي���ة، عا�شم  ح�شان، ع��اء 

هزمي، عمر الع�شاد، �شيف دروي�ش، اأمني ال�شناينة، 

ال�شياب(.  )�شلطان  كلبونة  بكر  ط��ه،  اأب���و  مهند 

وبدت  الطرفني،  بني  هادئة  امل��ب��اراة  بداية  ج��اءت 

مرور  مع  تذكر،  خطورة  دون  متبادلة  الهجمات 

التوغل  وب��داأ  الكرة  على  املنتخب  ا�شتحوذ  الوقت 

ب��ني دف���اع���ات اخل�����ش��م ع��رب اأب����و ط��ه وال�����ش��ن��اي��ن��ة، 

ومب�����ش��ان��دة دروي�����ش وال��ع�����ش��اد ودي���ة، وق��ب��ل نهاية 

ال�شوط، اأر�شل اأبو طه عر�شية نحو كلبونة، الذي 

حولها براأ�شية ارتطمت بالعار�شة، كادت اأن تعلن 

الهجومي  ال�شغط  وزاد  للمنتخب.  االأول  الهدف 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب م���ع ب���داي���ة ال�����ش��وط ال���ث���اين، وح����اول 

الت�شجيل يف اأكرث من م�شهد، قبل اأن مينع القائم 

هدف حمقق من ت�شديدة اأبو هزمي داخل املنطقة، 

اأه���داف.  ب��دون  ال�شلبي  بالتعادل  امل��ب��اراة  لتنتهي 

املنتخب  اأن  ذيابات،  اإ�شام  املدرب  اأكد  من جانبه، 

االآ�شيوية  للنهائيات  ال��و���ش��ول  ا�شتحق  ال��وط��ن��ي 

وخ��ط��ف ب��ط��اق��ة ال��ع��ب��ور ب��ط��ا ل��ل��م��ج��م��وع��ة عن 

جدارة وا�شتحقاق، دون اأي خ�شارة. واأ�شاف: اأ�شكر 

الاعبني االأبطال الذين كانوا على قدر امل�شوؤولية 

يف  بذلوها  التي  وج��ه��وده��م  امللعب،  وخ���ارج  داخ��ل 

والتزامهم  ان�شباطهم  املن�شود..  الهدف  حتقيق 

يف  مهما  �شببا  كان  الفنية،  للتعليمات  وتطبيقهم 

املنتخب  حقق  املجموعة،  نف�ش  وحل�شاب  التاأهل. 

املباراة  يف   ،4-1 تركمان�شتان  على  ف��وزا  ال�شوري 

التي اأقيمت على ذات امللعب. و�شارك يف الت�شفيات 

جمموعات   10 على  توزيعهم  مت  منتخبا   44
جمموعات   6 �شمت  بحيث  التجمع،  بنظام  تقام 

5 منتخبات.  4 جمموعات  4 منتخبات، و�شمت 
ويتاأهل اإىل النهائيات االآ�شيوية 2023 املقامة يف 

اأوزبك�شتان، �شاحب املركز االأول يف كل جمموعة، 

5 منتخبات حت�شل على املركز  اأف�شل  اإىل جانب 

الثاين.

االنباط - عامن 

تتوا�شل م�شاء اليوم الثاثاء مناف�شات االأ�شبوع ال�شاد�ش من دوري 

ال��ب��راء،  ملعب  على  كفر�شوم   م��ع  البقعة  ويلتقي  االأوىل،  ال��درج��ة 

االأم��ري  ملعب  على   FC عمان  نظريه  الطرة  يواجه  الوقت  وب��ذات 

ع�شر  الرمثا  احت��اد  نظريه  ملعبه  على  ال�شرحان  وي�شتقبل  ها�شم. 

ملعب  على  الها�شمية  مع  العربي  يلتقي  التوقيت  وبنف�ش  االأرب��ع��اء، 

�شتاد االأمري حممد، واالأهلي  بلعما على  االأمري ها�شم، والعالية مع 

الفرق  الرمثا ترتيب  البراء.ويت�شدر احتاد  مع اجلليل على ملعب 

وال�شرحان  االأهلي   ،12 ب�  ثانيا  الها�شمية  وحل  نقطة،  بر�شيد 13 

10، اجلليل 8، العالية والطرة 7، الريموك والبقعة 6، الكرمل 5، 
عمان FC وكفر�شوم والعربي 4، وبلعما اأخري بنقطتني.

تواصل منافسات االسبوع السادس لدوري االولى 

أنس جابر تحافظ على مركزها العالمي 

باريس - وكاالت

على  ج��اب��ر،  اأن�����ش  التون�شية  حافظت 

الت�شنيف  يف  ع��امل��ي��ا،  ال���ث���اين  م��رك��زه��ا 

العاملي اجلديد لاعبي التن�ش، ال�شادر 

نقطة.  ب��ر���ش��ي��د 5٠9٠  االإث���ن���ني،  ال��ي��وم 

كانت اأن�ش، ا�شتعادت يوم االإثنني املا�شي، 

م��رك��زه��ا ال��ث��اين ع��امل��ي��ا، ب��ع��د ان اأدرك���ت 

الدور النهائي لبطولة اأمريكا املفتوحة. 

ع��رب��ي��ة  الع���ب���ة  اأول  اأن�����������ش،  و����ش���ت���ك���ون 

واأفريقية ت�شمن م�شاركتها يف البطولة 

اخل��ت��ام��ي��ة ل��اع��ب��ات امل��ح��رف��ات وال��ت��ي 

الفرة  تك�شا�ش يف  ال��ع��ام يف  ه��ذا  �شتقام 

امل��م��ت��دة م����ن3١ اأك��ت��وب��ر/ت�����ش��ري��ن اأول ، 

املقبل.  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�شرين   7 اإىل 

تون�ش  يف  ح��ال��ي��ا  ج��اب��ر،  وتتواجد اأن�ش 

اليا�شمني  وت�شتعد للم�شاركة يف بطولة 

للتن�ش  التون�شي  االحت���اد  ينظمها  التي 

الأول مرة يف تاريخ التن�ش التون�شي، وهي 

وتبلغ قيمة  بطولة من فئة ٢5٠ نقطة 

جوائزها املالية ٢5٠ الف دوالر. من جهة 

اأخرى، �شعدت امل�شرية ميار ال�شريف، يف 

الت�شنيف وباتت حتتل املركز ال73 عامليا، 

ب79٠ نقطة.

الجولة األخيرة من بطولة األردن لسباقات الكارتينغ 
االنباط - عامن 

الزمن  م��ع  ���ش��راع  يف  ال�شائقون  ي��دخ��ل 

م���ن اأج����ل ال��ت��ق��دم ن��ح��و م���راك���ز ال�����ش��دارة 

يف ���ش��ب��اق ال��ك��ارت��ي��ن��غ اجل���ول���ة  اخل��ام�����ش��ة 

ل�����ش��ب��اق��ات  االأردن  ب��ط��ول��ة  م���ن  واالأخ������رية 

الذي  ماك�ش(  روتاك�ش  حتدي   ( الكارتينغ 

حلبة  اجلمعة  يف  ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات��ه  تنطلق 

لفئات  امل��ط��ار  ط��ري��ق  �شنر  �شبيد  ج���وردن 

)ال�شينيور - ماك�ش(. بدعم من �شركة زين 

االأردن. وتبداأ اجلوالت احلرة لل�شباق عند 

)بري  جولة  تبداأ   �شباحا  َ  ١٠.٢5 ال�شاعة 

ال�شاعة ١١.١5 �شباحا، وت�شم  فاينل( عند 

وت�شم  )فاينل(  جولة  ثم  وم��ن   ، لفة     ١5

٢٠  لفة عند ال�شاعة ١١.45 ظهرا. ال�شباق 

تعزيز  اأج��ل  من  للمت�شابقني  مهما   يعترب 

الرتيب  �شلم  على  النقاط  من  ر�شيدهم 

الكارتينغ  ل�شباقات  االأردن  لبطولة  العام 

كونه ي�شكل اجلولة  االأخرية من البطولة، 

مم��ا ي��ج��ع��ل ال�����ش��ب��اق م��ن اأك����رث ال�����ش��ب��اق��ات 

لل�شائقني  القوي  التناف�ش  ت�شويقا. ويتيح 

الرتيب  يف  مراكزهم   لتبديل  ال��ف��ر���ش��ة 

وحقق  م��اك�����ش.   - ال�شينيور  ف��ئ��ة  يف  ال��ع��ام 

انت�شارات    4 فريج  الرحمن  عبد  املت�شابق 

على  وه����و  ماك�ش،    - ال�����ش��ي��ن��ي��ور  ف��ئ��ة  يف 

للكارتينغ  االأردن  بطولة  لقب  اأعتاب ح�شم 

ال�����ش��ب��اق جلنة  ع��ل��ى  وي�����ش��رف   .٢٠٢٢ ل��ع��ام 

)رئي�شا(،  النجار  اأمين  من  املكونة  احلكام 

والع�شوين عمر فراح، وعمر زعرور ويدير 

ال�شباق طارق �شختيان، وم�شووؤيل التوقيت 

ح�شان،  وي���زن  ال�����ش��ري��دة  نرج�ش  وال��ن��ت��ائ��ج 

وع��ب��د ال��رح��ي��م حم��م��ود، وم��وؤي��د ح��ل��واين، 

املت�شابقني  ���ش��وؤون  و���ش��اب��ط  ف���راح،  وخ��ال��د 

مي���ان اأب����و ال��ع��د���ش، وك��ب��ري امل��راق��ب��ني من 

ح��ل��ب��ة ج�����وردن ���ش��ب��ي��د ���ش��ن��ر، وم�����ش��وؤويل 

ت��اوي  وليث  زك��ري��ا،  ف��رح  الفني  الفح�ش 

نا�شرالدين،  دال��ي��ا  الت�شويق  وم�����ش��وؤول��ة   ،

ال�شيانة ح�شان جعافرة،  منطقة  وم�شوؤول 

وامل���دي���ر امل����ايل حم��م��د ال�����ش��ي��د، وامل�����ش��وؤول 

ال��ل��وج�����ش��ت��ي خ��ل��ي��ل ال�����ش��واع��ري، وم�����ش��ووؤل 

امل���ع���دات ر���ش��ا ب��ك��ر، وم�������ش���وؤول ال��ت�����ش��وي��ر 

موؤيد فريج. الفوتوغرايف 
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االنباط – وكاالت 

غ��ال��ب��اً م��ا ُيعترب وق��ت ال��ن��وم ه��و ال��وق��ت من 

اأطفالنا  اإىل  اأق��رب  باأَنّنا  فيه  ن�شعر  الذي  اليوم 

ال�����ش��غ��ار، خ��ا���ش��ة م���ع م���ا ي�����ش��اح��ب��ه م���ن ق���راءة 

م���ى امل��ح�����ش��وة، وو���ش��ع  ال��ق�����ش�����ص وال��ع��ن��اق وال���ُدّ

اأط��ف��ال��ه��م يف ال�����ش��ري��ر وت���وف���ر ب��ي��ئ��ة م��ائ��م��ة 

ليحظوا بنوٍم هانئ.

ل��ك��ن يف ال���واق���ع، ل ي��ك��ون ه���ذا الأم����ر �شهًا 

ياأوون  الأطفال  بع�ص  جعل  لأن  للجميع،  دائماً 

عديدة  م��رات  منه  النهو�ص  دون  ال��ف��را���ص  اإىل 

يكاد  للغاية  �شعب  اأم��ر  الليل،  ف��رة  م��دار  على 

�شغر  من  الرغم  على  فالأطفال  معركة.  يكون 

من  ال��ع��دي��د  اإي��ج��اد  اأدم��غ��ت��ه��م  ت�شتطيع  �شنهم 

عدة  ال�شتيقاظ  اأو  النوم  وقت  لتاأجيل  الأع��ذار 

مرات قبل اأن ي�شت�شلموا يف نهاية املطاف.

وت���ك���ون اأن����ت ق���د اأ���ش��اب��ك الإن���ه���اك وال��ت��ع��ب 

على  حت�شل  ولن  قبلهم،  للنوم  ت�شت�شلم  ورمب��ا 

حل�شن  اليوم،  نهاية  يف  وال�شكينة  الهدوء  بع�ص 

اإذا  ذلك  لتحقيق  م�شتحيًا  لي�ص  الأم��ر  احلظ 

التالية: الن�شائح  اتبعت 

املهمة  ي�سهل  الأط��ف��ال  ن��وم  روت��ن   -1

ويح�سن احلالة املزاجية لالأم

���ش��ان��ت ج��وزي��ف  بح�شب درا���ش��ة م��ن ج��ام��ع��ة 

حتديد  ف���اإَنّ  ل��اأط��ف��ال،  فيادلفيا  وم�شت�شفى 

النوم  اإىل  خلودهم  ُي�شّهل  ل  للنوم  ثابت  موعد 

تقليل  يف  اأي�����ش��اً  ي�شاعد  اأن  مي��ك��ن  ب��ل  فح�شب، 

اأثبتت  بالنوم.  املتعلقة  الإ�شكالية  ال�شلوكيات 

منتظم  روت��ن  وج��ود  اأَنّ  نف�شها  الدرا�شة  اأي�شاً 

“احلالة املزاجية لاأم”. للنوم ُيح�ّشن اأي�شاً 

لبع�ص  الن���ت���ب���اه  ي��ج��ب  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  ويف 

موعد  ح��ل��ول  قبل  جتّنبها  يجب  ال��ت��ي  الأ���ش��ي��اء 

اإىل ���ش��رورة الب��ت��ع��اد عن  اأب��ح��اث  ال��ن��وم، ت�شر 

مم���ار����ش���ة اأن�����ش��ط��ة م��ث��ل م�����ش��اه��دة ال��ت��ل��ف��از اأو 

اأو ال��رك�����ص  ا���ش��ت��خ��دام الأج���ه���زة الإل��ك��رون��ي��ة 

ا�شتبدالها  ذل���ك مي��ك��ن  م��ن  ب���دًل  وه��ن��اك.  ه��ن��ا 

بالقراءة والغناء وال�شتحمام والعناق، لأن هذه 

امل��زاج��ي��ة  احل��ال��ة  حت�شن  يف  ت�شاعد  الأن�����ش��ط��ة 

وت����ط����ور ال���ل���غ���ة وت���ع���زي���ز ال����راب����ط ال��ع��اط��ف��ي 

ب��ن ال��وال��دي��ن وال��ط��ف��ل و���ش��ل��وك��ي��ات ال��ن��ظ��اف��ة 

الإيجابي.  ال�شخ�شية والت�شال اجل�شدي 

2- اج��ع��ل م��ك��ان ن��وم الأط��ف��ال م��الذًا 

وال�سرتخاء للمتعة 

غرفة  يف  وال�شرخاء  املتعة  عنا�شر  توفر 

ن���وم الأط���ف���ال ي��ع��ت��رب ح���اف���زاً وم�����ش��ج��ع��اً جلعل 

الأطفال ي�شعرون باحلما�شة عندما يحن وقت 

وعدم  الفرا�ص  اإىل  الذهاب  وياأتي موعد  النوم، 

بتوفر مرتبة جيدة  تبداأ  والتي  النهو�ص منه، 

متنح طفلك ال�شعور بالراحة.

النوم  تزين غرفة  املرتبة ميكن  اإىل  اإ�شافة 

للنوم،  اآمناً  ببع�ص العنا�شر التي جتعلها ماذاً 

وم���ع ذل����ك، ت��خ��ت��ل��ف ف��ك��رة ك���ل ط��ف��ل ع���ن �شكل 

البيئة املريحة. بينما قد ي�شتمتع اأحد الأطفال 

ب��ب��ع�����ص ال�����ش��و���ش��اء ال��ب��ي�����ش��اء و����ش���وء ال��ل��ي��ل، 

ق��د ي��رغ��ب ط��ف��ل اآخ���ر يف احل�����ش��ول ع��ل��ى دمية 

حم�شوة، والظام التام، وال�شمت املطلق.

وداف��ئ��ة  ناعمة  بطانيات  ت��ه��م  اأ���ش��َرّ على  �شع 

م��ى  ال��ُدّ اأَنّ  اأظ���ه���رت درا����ش���ات  وُدم����ى حم�����ش��وة. 

امل��ح�����ش��وة ق���د ت�����ش��اع��د يف خ��ل��ق ���ش��ل��وك��ي��ات ن��وم 

واملواظبة عليها. اإيجابية 

وج����رب ب��ع�����ص الأ���ش��ي��اء امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���رى ما 

ال����ذي ي�����ش��اع��د ط��ف��ل��ك ع��ل��ى ال�����ش��ع��ور ب��ال��راح��ة 

الليلية  املخاوف  يكون تخفيف  اأن  اأكرث، وميكن 

مفتاحاً جلعل طفلك ينام ب�شكل م�شتقل.

رف�ض  مهما  ه��دوئ��ك  على  ح��اف��ظ   -3

طفلك البقاء يف الفرا�ض

البقاء  لعدم  الأع���ذار  خمتلف  الطفل  يبتكر 

اأن يقول  ب��اأن��ه ن�شي  ي��خ��ربك  ال��ف��را���ص، رمب��ا  يف 

ب�شر ما،  اإخبارك  اأو يريد  لك ت�شبح على خر، 

الأمور  اأن هذه  اأن تفهم  ويف هذه احلالة عليك 

طبيعية جداً واأنك تخترب �شربك وقدرتك على 

التحمل.

الأط���ف���ال جي�شون  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي ط��ب  ي��ق��ول 

اأحياناً  بالف�شول  الأط��ف��ال  “ي�شعر  ���ش��رم��ان: 

ع��ن��دم��ا ي��ذه��ب��ون اإىل ال���ن���وم، ك��م��ا ي��رغ��ب��ون يف 

ال�شتك�شاف وق�شاء الوقت مع النا�ص. قد يكون 

اخلروج من ال�شرير اأو رف�ص النوم عامة على 

اأو قد  اإىل مزيد من التنظيم،  اأن طفلك يحتاج 

ي�شر اإىل عامات على اأن طفلك ي�شعر بالتوتر 

اأو القلق ويحتاج اإىل الطماأنينة”.

امل��ه��م ه��و احل��ف��اظ على ال��ه��دوء، وم��ا عليك 

باأقل قدر ممكن  اإىل فرا�شه  اإعادة طفلك  �شوى 

م���ن ال���ت���ف���اع���ل، يف ك���ل م����رة ي��ن��ه�����ص ف��ي��ه��ا من 

العنيفة  اأو  العالية  ال�شوت  ن��ربة  لأَنّ  الفرا�ص، 

اأث��ر  لها  وي��ك��ون  عيونهم،  م��ن  ال��ن��وم  ت�شرق  ق��د 

عك�شي على النتيجة التي تريدها وهي خلودهم 

اإىل النوم.

ثمة فكرة اأخرى- اأو�شى بها طبيب الأطفال 

مل�شق  اإن�����ش��اء  يف  ��ل  ت��ت��م��َثّ وي�شبلوث–  م����ارك 

اتفاقية  يت�شمن  طفلك  مع  النوم”  لـ”قواعد 

لـ”البقاء يف ال�شرير”.

4- اجعل وقت النوم جتربة اإيجابية

رمب�����ا ي���ك���ون ال����ك����ام اأ����ش���ه���ل م����ن ال���ف���ع���ل، 

ي��ع��اين م��ن �شعوبة  ك��ان طفلك  ل��و  ل��ك��ن ح��ت��ى 

يف الل���ت���زام ب���روت���ن ال���ن���وم املُ���ح���ّدد ل���ه، فمن 

ال����روت����ن جت��رب��ة  ي���ظ���ل ه�����ذا  اأن  ال���������ش����روري 

اإيجابية.

ورمبا من املفيد مكافاأة طفلك عندما يلتزم 

بالبقاء يف �شريره بعبارات الت�شجيع الإيجابية 

والهدايا  ال�شحية  اخلفيفة  الوجبات  وتقدمي 

يف �شباح اليوم التايل.

العديد  ال��ف��را���ص  م��ن  ينه�ص  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى 

والعديد من املرات، فمن الأف�شل عدم املعاقبة 

�شباح  يف  ال�شابقة  بالليلة  ح��دث  �شلوك  على 

اليوم التايل.

ق���د ي����وؤدي رب���ط روت����ن اخل���ل���ود اإىل ال��ن��وم 

ب�شلوك �شلبي اإىل جعل طفلك ينظر اإىل النوم 

اإىل  اخللود  عملية  يجعل  ما  عقوبة،  باعتباره 

النوم باأكملها �شيئاً يريد الهروب منه.

خالل  ن�سيطًا  ج�سمه  على  حافظ   -5

فرتة النهار حتى يكون م�ستعدًا لوقت النوم

ل��اأط��ف��ال يف ف��رة  ال��ب��دين  ال��ن�����ش��اط  يعترب 

يذهب  اأن��ه  ل�شمان  ال��ط��رق  اأف�شل  اأح��د  النهار 

للفرا�ص ب�شرعة عندما يحن وقت النوم.

من  النهار  اأثناء  طاقته  ا�شتنفاد  بعد  خا�شة 

خال ممار�شة ن�شاط بدين، يحافظ على اإبقاء 

درا�شات  تك�شف  وحركة.  ن�شاط  حالة  يف  ج�شده 

اأَنّ الأطفال ي�شتغرقون 3 دقائق اإ�شافية للخلود 

يكونون  ال��ي��وم  م��ن  �شاعة  ك��ل  مقابل  ال��ن��وم  اإىل 

فيها غر ن�شطن.

مي��ك��ن��ك اب���ت���ك���ار األ����ع����اب يف ال����ه����واء ال��ط��ل��ق 

ت�����ش��اع��دك يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ن�����ش��اط اأط��ف��ال��ك 

الألعاب،  تلك  �شاركتهم  اإذا  اأي�شاً  اأنت  ون�شاطك 

اأو ابحث عن حلول داخل املنزل، واألعاب تت�شمن 

كثراً من احلركة.

6- ل جتعل طفلك يتالعب بك

ب��ي��ن��م��ا ي��رغ��ب ال��ع��دي��د م���ن الآب�����اء يف اإع����ادة 

يت�شلل  ع��ن��دم��ا  ���ش��ري��ره  اإىل  ب��ا���ش��ت��م��رار  ال��ط��ف��ل 

ما  فاإنهم غالباً  الليل،  اإىل غرفتهم يف منت�شف 

ل  بحيث  حمبطن  اأو  للغاية  متعبن  يكونون 

“مت�شقن”. يكونون 

عن  طفلك  يتوقف  اأن  ت��ري��د  كنت  اإذا  ول��ك��ن 

اإر����ش���ال ر���ش��ال��ة مت�شقة  ف��ع��ل��ي��ك  ���ش��ري��ره،  ت���رك 

وا�شحة كل ليلة.

واحتجاجه  اإ�شراره  حيل  اأن  طفلك  راأى  اإذا 

بك  التاعب  ميكنه  اأن��ه  تعلمه  ف�شوف  فعالة، 

اإىل  طفلك  اإع���ادة  يف  ثابتاً  ك��ن  ال�شلوك،  ب�شوء 

���ش��ري��ره ول ت�����ش��ع ا���ش��ت��ث��ن��اءات ت��ن�����ص ع��ل��ى اأن��ه 

لأنك  اأو  متعب  لأنه  �شريرك  يف  النوم  ي�شتطيع 

اإر�شال ر�شائل خمتلطة لن  مررت بيوم ع�شيب. 

يوؤدي اإل اإىل اإطالة امل�شكلة.

كيف تحسم معركة الخلود إلى النوم مع أطفالك؟ إليك هذه 
النصائح إلبقائهم في الفراش

االنباط – وكاالت 

بعد خروجها من �شاحات الق�شاء، دخلت ق�شية 

النجم الأمريكي جوين ديب وزوجته ال�شابقة اآمرب 

هرد مواقع الت�شوير لتتحول اإىل فيلم �شينمائي.

وت�شتعد من�شة »Tubi« املجانية لعر�ص فيلم 
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التي  الت�شهر  ق�شية  ي��ت��ن��اول  ال���ذي   ،»Trial
ك�شبها جوين ديب �شد اآمرب هرد.

امل��م��ث��ل م���ارك ه��اب��ك��ا دور  اأن يلعب  امل��ق��رر  وم���ن 

دور  دافيز  ميجان  املمثلة  تلعب  فيما  دي��ب،  ج��وين 

دور  م��ارت��ي  امل��م��ث��ل��ة ميلي�شا  وت��ل��ع��ب  ه����رد،  اآم����رب 

حم��ام��ي��ة ج���وين ك��ام��ي��ل ف��ا���ش��ك��ي��ز، ف��ي��م��ا تتقم�ص 

“الين  اآمرب هرد  ماري كاريج �شخ�شية حمامية 

بريديهوفت«.

للجدل  املثرة  الت�شهر  ق�شية  الفيلم  ويتناول 

التي اأ�شدل �شتارها يف الأول من يونيو املا�شي، حن 

 10 اآمرب هرد بدفع  باإلزام  ق�شت هيئة املحلفن 

ماين دولر جلوين ديب.

وبح�شب و�شائل اإعام اأمريكية، فاإن الفيلم من 

اإخراج �شارة لومان، ومن تاأليف جاي نيكولوت�شي، 

 30 يف   »Tubi« على من�شة  املقرر عر�شه  وم��ن 

�شبتمرب اجلاري.

ويف 20 يوليو تقدمت النجمة الأمريكية اآمرب 

10 ماين  با�شتئناف �شد تغرميها  ر�شميا  هرد 

دولر يف دعوى الت�شهر التي رفعها زوجها ال�شابق 

جوين ديب.

اأن  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  “فورب�ص”  جملة  واأ����ش���ارت 

الر�شمية  الأوراق  ق���دم  ه���رد  اآم����رب  دف����اع  ف��ري��ق 

دائ��رة مقاطعة فرفاك�ص  اإىل حمكمة  لا�شتئناف 

بولية فرجينيا.

وج����اء ا���ش��ت��ئ��ن��اف احل��ك��م ب��ع��د اأي�����ام م���ن رف�����ص 

حمكمة اأمريكية للطعن الذي قدمه حمامو اآمرب 

دي���ب، وطلبوا  ال�����ش��ادر ل�شالح  ���ش��د احل��ك��م  ه���رد 

اأن احلكم مل  اإ�شقاط مبلغ الغرامة، بحجة  خاله 

يكن مدعوما بالأدلة.

وكان ديب قد رفع دعوى ق�شائية �شد هرد بتهمة 

الت�شهر ب�شبب مقال راأي كتبته يف دي�شمرب 2018 

نف�شها  وو���ش��ف��ت  بو�شت”،  “وا�شنطن  �شحيفة  يف 

“�شخ�شية عامة متثل العنف املنزيل”.  باأنها  خاله 

على  للت�شهر  تعر�ص  امل��ق��ال  اأن  دي��ب  حمامو  وزع��م 

الرغم من اأن ا�شمه مل يذكر مطلًقا يف املقال.

وحت��ول��ت امل��ح��اك��م��ة امل��ت��ل��ف��زة ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت 6 

الكثر  ورك���زت  النجمن  ب��ن  م��ب��ارزة  اإىل  اأ�شابيع 

م��ن ال�����ش��ه��ادات ع��ل��ى م��زاع��م ه���رد ب��اأن��ه��ا تعر�شت 

هرد  وو�شفت  دي��ب  قبل  م��ن  اجل�شدي  لاعتداء 

اع��ت��داًء مزعوًما، وه��و ما نفاه ديب   12 اأك��رث من 

جملة وتف�شيا.

جوني ديب وآمبر هيرد.. بعد أن فرقتهما المحكمة تجمعهما السينما

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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االنباط – وكاالت 

ي�����ع�����ّرف اأط������ب������اء م���ت���خ�������ش�������ش���ون م���ق���اوم���ة 

الإن�شولن باأنها تعني اأن ا�شتجابة خايا اجل�شم 

ل��اإن�����ش��ول��ن ت��ك��ون ق��ل��ي��ل��ة، اإذ مت��ت�����ص اخل��اي��ا 

اأو ل متت�شه،  ال���دم  م��ن  ال��غ��ل��وك��وز  م��ن  ال��ق��ل��ي��ل 

اإ�شارة للبنكريا�ص لإفراز املزيد من  ويعطي هذا 

ومن  ال��دم،  يف  ال�شكر  ن�شبة  لتنظيم  الإن�شولن 

ثم تن�شاأ حلقة مفرغة.

مر�شى  مل�شاعدة  الأملانية  اجلمعية  واأو�شحت 

يف  تكمن  الإن�شولن  مقاومة  اأ�شباب  اأن  ال�شكري 

العامل الوراثي، وال�ِشمنة )كرثة دهون البطن(، 

يف  الكولي�شرول  وارت��ف��اع  ال��دم،  �شغط  وارت��ف��اع 

اإ�شافة  ال��دم،  يف  ال�شكر  م�شتوى  وارت��ف��اع  ال��دم، 

اإىل التدخن.

وت��ت��م��ث��ل الأع�����را������ص ال����دال����ة ع���ل���ى م��ق��اوم��ة 

الإن�شولن يف ارتفاع م�شتوى ال�شكر بالدم، وزيادة 

ال�����وزن ب�����ش��ب��ب ت��خ��زي��ن ال���ده���ون يف اجل�����ش��م مع 

بالتعب  امل�شتمر  وال�شعور  ال��وزن،  فقدان  �شعوبة 

وكرثة  ال�شديدين،  واجل��وع  والعط�ص  والنعا�ص، 

والإح�شا�ص  بالتهابات،  الإ�شابة  وتكرار  التبول، 

اأو ال��ق��دم��ن، وا���ش��ط��راب��ات  ب��ال��وخ��ز يف ال��ي��دي��ن 

الدورة ال�شهرية، اإ�شافة اإىل ت�شبغات على اجللد 

طيات  يف  ل�شيما  ل��اأ���ش��ود،  م��ائ��ل  ب��ن��ي  ل��ون  ذات 

اجل�شم مثل الرقبة والإبط وال�شرة.

و����ش���ددت اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ����ش���رورة ا���ش��ت�����ش��ارة 

للخ�شوع  الأعرا�ص  فور ماحظة هذه  الطبيب 

ل��ل��ع��اج يف ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب وجت��ن��ب ال��ع��واق��ب 

ال���وخ���ي���م���ة، ال����ت����ي ق����د ت����رت����ب ع���ل���ى م���ق���اوم���ة 

النوع  م��ن  بال�شكري  الإ���ش��اب��ة  مثل  الإن�شولن، 

ال���ث���اين، وم��ت��ازم��ة ت��ك��ي�����ص امل��ب��اي�����ص، وف��ق��دان 

والأوعية  القلب  اأمرا�ص  اإىل  اإ�شافة  اخل�شوبة، 

الدموية واأمرا�ص الكلى.

مواجهة  ميكن  ال��دوائ��ي،  العاج  جانب  واإىل 

م���ق���اوم���ة الإن�������ش���ول���ن م���ن خ����ال ات���ب���اع ن��ظ��ام 

والفواكه  اخل�شراوات  على  يقوم  �شحي  غذائي 

ال���ط���ازج���ة واحل����ب����وب ال��ك��ام��ل��ة والب���ت���ع���اد ع��ن 

ممار�شة  على  املواظبة  مع  واحللويات،  الدهون 

ال��ري��ا���ش��ة والأن�����ش��ط��ة احل��رك��ي��ة، والإق�����اع عن 

التدخن.

كثرة دهون البطن في المقدمة.. انتبهوا إلى أسباب 
مقاومة اإلنسولين

انحراف إبهام القدم.. غالبًا ما يصيب 
صاحبات »الكعب العالي«

سأل شقيقه: إنت ليه بتطلع ترد 
وتتكلم عني؟.. صورة جديدة لعادل 

إمام بعد إشاعة إصابته بالزهايمر

مشروبات وأغذية قد تضعف 
مفعول األدوية

االنباط – وكاالت 

اأف��������ادت اأخ�������ش���ائ���ي���ة ج����راح����ة ال��ع��ظ��ام 

اأ�شيمينيا   - دافني  الربوفي�شورة  الأملانية، 

اإ���ش��ب��اخ، ب���اأن ان��ح��راف اإب��ه��ام ال��ق��دم يعني 

حدوث انحناء غر طبيعي لإ�شبع القدم 

اأ�شابع القدم الأخ��رى، مع  الكبر باجتاه 

ت�شّوه ن�شيج العظام والأوتار والع�شات يف 

م�شط القدم، كما يربز راأ���ص عظم امل�شط 

داخل القدم.

واأ���ش��اف��ت اأن »ان���ح���راف اإب���ه���ام ال��ق��دم 

ارت���داء  ب�شبب  ال��ن�����ش��اء،  ي�شيب  م��ا  غ��ال��ب��اً 

اإىل  م�شرة  العايل«،  الكعب  ذات  الأحذية 

امل�شي  اأثناء  ب��الأمل  ال�شعور  يت�شبب يف  اأنه 

�شعوبة  وبالتايل  وال��ت��ورم،  الح��م��رار  مع 

ارتداء احلذاء.

واأ�����ش����ارت ال���ربوف���ي�������ش���ورة داف���ن���ي اإىل 

اأن����ه مي��ك��ن ع���اج ان���ح���راف اإب���ه���ام ال��ق��دم، 

م���ن خ����ال ت��ط��ب��ي��ق��ات ت���ق���ومي ال��ع��ظ��ام، 

اجلياتينية  القدم  اأ�شابع  فوا�شل  مثل 

احل��الت  بع�ص  يف  ميكن  كما  واجل��ب��رة، 

امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  اإىل اجل��راح��ة  ال��ل��ج��وء 

لإزالة الت�شخم العظمي غر الطبيعي يف 

م�شط القدم وت�شحيح النحناء.

االنباط – وكاالت 

ن�����ش��ر ال��ف��ن��ان امل�����ش��ري ع��م��ر متويل 

�شورة جديدة جتمعه مع الزعيم عادل 

اإمام، بعد الأنباء املتداولة حول اإ�شابة 

الأخر مبر�ص الزهامير.

وعلق عمر متويل علي ال�شورة التي 

يف  �شفحته  ع��رب  الأح����د  اأم�����ص  ن�شرها 

يخليك  “ربنا  “ان�شتغرام”:  تطبيق 

لينا”.

اأن�����ه يف وق��ت  اإىل  الإ�����ش����ارة  وجت�����در 

�شقيق  اإم���ام  ع�شام  املنتج  ك�شف  �شابق، 

وما  ال�شحية  حالته  ت��ط��ورات  الزعيم 

اأثر عنها يف الآونة الأخرة.

وق��������ال خ�������ال م����داخ����ل����ة ه��ات��ف��ي��ة 

بربنامج “كلمة اأخرة “ الذي تقدمه 

�شا�شة  على  احلديدي  ملي�ص  الإعامية 

ال�شائعات  “الواحد مل من   :”ON“
�شكل  �شائعة  �شوية  ك��ل  عليها  وتعودنا 

وم�ص عارفن نعمل اإيه؟”.

بنتكلم  ق���اع���دي���ن  “كنا  واأ������ش�����اف: 

ده  ع�شام  ي��ا  وبيقلي  وبنهرج  ال��ن��ه��اردة 

�شت مرات  اأو  موتوين قبل كده خم�ص 

هيقولوا اإيه تاين؟”.

اأنباء  اإم��ام  الزعيم ع��ادل  وعن �شماع 

“م�ص  ع�شام:  قال  بالزهامير  اإ�شابته 

لكن  كتر  ميديا  �شو�شيال  ه��و  متابع 

���ش��األ��ن��ي اإن����ت ل��ي��ه ب��ت��ط��ل��ع ت���رد وتتكلم 

عني؟ قلت له ملا يقولوا عندك زهامير 

اإيه؟  على  هرد  قاللي  واأرد  اطلع  لزم 

اإذا كان موتوين قبل كده خم�ص اأو �شت 

مرات”.

االنباط-وكاالت

لعلم  كليه  فيليب  ح��ّذرت مديرة معهد 

جامعة  م�شت�شفى  يف  ال�����ش��ري��ري��ة  الأدوي�����ة 

هيليو�ص يف فوبرتال باأملانيا، الربوفي�شورة 

الأغ��ذي��ة قد  اأن بع�ص  ت��ورم��ان، من  بيرا 

توؤثر �شلباً يف مفعول بع�ص الأدوي��ة، فعلى 

���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، ق���د ي���وؤث���ر ت���ن���اول اجل��ري��ب 

ق��ن��وات  �شلباً يف م��ف��ع��ول ح��ا���ش��رات  ف���روت 

ارت��ف��اع  ل��ع��اج  ُت�شتخدم  ال��ت��ي  الكال�شيوم، 

�شغط الدم، وعقار الربو »الثيوفيلن«.

امل����رة يف اجل��ري��ب  اأن »امل�����واد  واأ���ش��اف��ت 

الإنزميات،  تاأثر  ُت�شعف  اأن  ميكن  ف��روت 

الكبد،  يف  الفعالة  امل���واد  تفكيك  ث��م  وم��ن 

امل���واد الفعالة  اإىل زي���ادة مفعول  ي���وؤدي  م��ا 

زائ��دة  يف اجل�شم، وم��ن ثم ت�شبح اجلرعة 

عن احلد«.

العرق�شو�ص  »تناول  اأن  تورمان  واأك��دت 

بال�شلب قي  يوؤثر  اأن  بكميات كبرة ميكن 

مفعول الأدوية اخلاف�شة ل�شغط الدم.

ت��ت��ع��ار���ص  الأل����ب����ان  م��ن��ت��ج��ات  اأن  ك��م��ا 

م������ع امل������������واد ال����ف����ع����ال����ة م������ن جم���م���وع���ة 

الكال�شيوم  مينع  ق��د  اإذ  )الترا�شيكلن(، 

امت�شا�ص  الأل���ب���ان  م��ن��ت��ج��ات  يف  امل���وج���ود 

اجل�شم للمواد الفعالة.

ت���ن���اول  ي��������وؤدي  ذل�������ك،  اإىل  واإ�����ش����اف����ة 

امل�����ش��روب��ات امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى ال��ك��اف��ي��ن مثل 

ال��ق��ه��وة وال��ك��ول م��ع بع�ص الأدوي�����ة، مثل 

الفلوروكينولونات يوؤدي اإىل الأرق وي�شّرع 

�شربات القلب.


