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الملك يبحث جهود التحديث 
االقتصادي مع البنك الدولي

كارثة اللويبدة تسلط الضوء 
على ظاهرة المباني الخطرة  

االنباط- نيويورك

ب��ح��ث ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

يف ن��ي��وي��ورك ام�����س ال��ث��اث��اء، م��ع رئي�س 

جمموعة البنك الدويل ديفيد مالبا�س، 

التحديث  روؤي���ة  تنفيذ  يف  الأردن  جهود 

املقبلة. الع�شرة  القت�شادي لاأعوام 

وتناول اللقاء، الذي عقد على هام�س 

للجمعية  وال�����ش��ب��ع��ن  ال�����ش��اب��ع��ة  ال�����دورة 

ال��ع��ام��ة ل����اأمم امل��ت��ح��دة ب��ح�����ش��ور �شمو 

ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شن  الأم��ر 

مع  الأردن  �شراكة  تعزيز  فر�س  العهد، 

امل�شاريع  لدعم  ال��دويل  البنك  جمموعة 

القت�شادية. بالروؤية  املرتبطة  التنموية 

واأ����ش���ار ج��ال��ة امل��ل��ك اإىل ال��ق��ط��اع��ات 

ذات الأولوية �شمن الروؤية القت�شادية، 

وجهود الأردن يف تعزيز ال�شتثمار فيها.

التي  اخلطوات  ا�شتعرا�س  جرى  كما 

حتديث  م�شار  �شمن  احل��ك��وم��ة  تنفذها 

ال��ع��ام، واأه��م��ي��ت��ه يف دع��م تنفيذ  ال��ق��ط��اع 

روؤية التحديث القت�شادي.

وح�����ش��ر ال��ل��ق��اء م��دي��ر م��ك��ت��ب جالة 

وال�شفرة  ح�شان،  جعفر  الدكتور  امللك، 

الأردنية يف وا�شنطن دينا قعوار.

االأنباط – نزار البطاينه

املوؤملة  اللويبدة  عمارة  كارثة  �شلطت 

ال�����ش��وء على ظ��اه��رة امل��ب��اين وال��ع��م��ارات 

ال��ق��دمي��ة خ��ا���ش��ة ت��ل��ك ال���ت���ي ل ت��ت��وف��ر 

تلك  او  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ام��ة  ���ش��روط  فيها 

فوري  ترميم  او  �شيانة  اإىل  حتتاج  التي 

اإىل  ملا لها من تبعات قد ت�شل  اإخاء  او 

ببناية  ك��م��ا ح���دث  وال�����ش��ق��وط  الن��ه��ي��ار 

التي انهارت على راأ�س �شاكنيها.     

ويركز  وي��ح��دق  منا  اي  ينظر  عندما 

يف م��ن��اظ��ر وو���ش��ع امل��ب��اين ال��ت��ي ت��ق��ع يف 

واجلوف  واللويبدة  النظيف  جبال  �شفح 

ووادي �شرور ورا�س العن مثا وغرها 

م���ن امل��ن��اط��ق اجل��ب��ل��ي��ة ي�����ش��اب ب��ال��رع��ب 

واخل�������وف وي���ت�������ش���اءل يف ق�������رارة ن��ف�����ش��ه 

ه��ي  اأي�����ن  م��ت�����ش��ائ��ا،  ٠٠؟  ل���و  م�����اذا   ٠٠

هي  وم��ا  ال��ظ��اه��رة  بهذه  املعنية  اجل��ه��ات 

اتخاذها  يجب  التي  والإج����راءات  الآل��ي��ة 

على  ي��وم��ا  ن�شتيقظ  اأن  دون  للحيلولة 

الع�شرات  وحتتاج  منهارة.  عمارة  كارثة 

ورمب���ا امل��ئ��ات م��ن ال��ع��م��ارات وامل��ب��اين  يف 

وترميم  ل�شيانة  القدمية  ع��م��ان  ج��ب��ال 

منها  كثر  لأن  �شكانها،  من  اخائها  اأو 

تتوفر  لل�شكن ول  ا�شا مل تعد �شاحلة 

فيها �شروط ومتطلبات ال�شامة العامة 

متابعتة  املعنية  اجلهات  على  امللف  وهذا 

عليه. والعمل 
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االنباط-عمان

األ��ق��ى ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

ام�����س ال���ث���اث���اء، خ��ط��اب��ا يف اج��ت��م��اع��ات 

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

بح�شور  وال�����ش��ب��ع��ن،  ال�����ش��اب��ع��ة  دورت���ه���ا 

�شمو الأمر احل�شن بن عبداهلل الثاين، 

ويل العهد. وفيما يلي ن�س اخلطاب:

الرحيم الرحمن  اهلل  "ب�شم 
الرئي�س، ال�شيد 

ال�شيد الأمن العام،

الفخامة، اأ�شحاب 

جن��ت��م��ع ال���ي���وم يف اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة، 

حولنا  م��ن  اخل��ط��ر  ن��اق��و���س  ي���دق  بينما 

اإذ تتعدد وتتداخل الأزمات التي  جميعا، 

تواجه عاملنا.
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 ينعكس سلبا على األطفال وال يجوز اال بموافقة ولي االمر

نشر صور األطفال ٠٠ مخالف للقانون 
واخالقيات الصحافة

 النخبة-elite تناقش العزوف عن متابعة حضور 
الندوات العلمية والواقع المامول

 الخصاونة: كأس العالم لن يفيد 
األردن »سياحيا« 

عبيدات : الوزارة ستحرص على عدم 
تراجعها في مجال النفايات

 جيدكو: دعم المشاريع الصناعية 
والحرفية والزراعية في إربد

االأنباط – دالل عمر

وك��اء  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو  اأك���د    

ال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��ف��ر حم��م��ود اخل�����ش��اون��ة ان 

ال���ف���رة احل��ال��ي��ة ه���ي ف���رة ارت���ف���اع ب���اأع���داد 

بداية  من  خا�شة  ل���اأردن،  القادمن  ال�شياح 

ال�شهر احلايل ولغاية منت�شف كانون الثاين 

عطات  ف��رة  تعترب  والتي  القادم  العام  من 

خ��ارج��ي��ة وع���ط���ات راأ������س ال�����ش��ن��ة امل��ي��ادي��ة 

واأعياد املياد املجيد.

 وق�������ال اخل���������ش����اون����ة يف ح����دي����ث خ���ا����س 

منها  ياأتي  التي  الدول  اأكرث  لـ"الأنباط" ان 

�شياح.
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االأنباط – �صايل �صبيحات

يف  احل��ا���ش��م��ة  الق�شية  امل��ن��اخ  ت��غ��ر  يعترب 

ع�����ش��رن��ا احل����ايل، ف��� الآث�����ار ال��ع��امل��ي��ة للتغر 

مثيل  لها  ي�شبق  ومل  النطاق  وا�شعة  املناخي 

من حيث احلجم �شواء تغر اأمناط الطق�س 

التي تهدد الإنتاج الغذائي، اأو ارتفاع من�شوب 

مياه البحار التي تزيد من خطر الفي�شانات 

هذه  م��ع  التكيف  اأن  اإىل  لإ���ش��اف��ة  ال��ك��ارث��ي��ة، 

يف  ومكلفا  �شعوبة  اأك���رث  �شيكون  ال��ت��اأث��رات 

اإج��راءات  باإتخاذ  القيام  يتم  مل  اإذا  امل�شتقبل 

جذرية الآن.
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االأنباط - فرح مو�صى

امل�شاريع  لتطوير  الأردنية  املوؤ�ش�شة  قامت 

لقاء  بتنظيم  ام�����س  )ج��ي��دك��و(،  القت�شادية 

الذي  والفني  امل��ايل  الدعم  بربامج  تعريفيا 

وال�شناعين،  للم�شتثمرين،  املوؤ�ش�شة  تقدمه 

واأ����ش���ح���اب امل�����ش��اري��ع الق��ت�����ش��ادي��ة يف غ��رف��ة 

اإربد  اإرب��د، وحت��دث عطوفة حمافظ  �شناعة 

ر�شوان العتوم، خال افتتاحه للفعاليات، اأنه 

القت�شادي،  التحديث  ل��روؤي��ة  ترجمة  ي��اأت��ي 

خارطة  ميثل  باخلر،  يب�شر  م�شتقبل  لبناء 

طريق عابرة للحكومات.
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االنباط - وكاالت 

ق������ال جت���م���ع امل���وؤ����ش�������ش���ات احل��ق��وق��ي��ة 

�شديد  با�شتهجان  تتابع  اإن��ه��ا  "حرية"، 
ق������رار امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل�����دى الح���ت���ال 

ال�شماح  على  خاله  م��ن  �شادقت  وال���ذي 

ل��ل��م�����ش��ت��وط��ن��ن ب��ال��ن��ف��خ ب��ال��ب��وق واإق���ام���ة 

ال��رباق  ح��ائ��ط  عند  التلمودية  الطقو�س 

بامل�شجد الأق�شى املبارك

وك���ان���ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

للمتطرفن  ال�شماح  ق���رار  على  ���ش��ادق��ت 

عقب  ال���رباق،  حائط  عند  بالبوق  بالنفخ 

ل�مجموعة  الإ�شرائيلية  ال�شرطة  اعتقال 

الهيكل"  جبل  "ن�شطاء  امل�شتوطنن  م��ن 

ب���ع���د ن��ف��خ��ه��م يف ال����ب����وق داخ�������ل ب���اح���ات 

الأق�������ش���ى، وب����ن����اًء ع��ل��ى ال��ت��م��ا���س ق��دم��ه 

من  ط��ال��ب  في�شويل"،  "اأفيعاد  امل��ح��ام��ي 

الهيكل  جبل  ن�شطاء  عن  بالإفراج  خاله 

بالبوق  بالنفخ  للم�شتوطنن  وال�����ش��م��اح 

اأمنية  بحماية  طالب  كما  الأق�شى،  داخل 

للم�شتوطنن، م�شتنداً يف طلبه اإىل اأحكام 

ق�شائية )اإ�شرائيلية( �شابقة �شنفت طق�س 

نفخ البوق بالأق�شى يف خانة الأعمال غر 

امل�شتفزة

وق������ال جت���م���ع امل���وؤ����ش�������ش���ات احل��ق��وق��ي��ة 

بالغة  ب��خ��ط��ورة  ينظر  اإذ  اإن���ه  "حرية"، 
ل��دى  ال��ع��ل��ي��ا  الق�شائية  اجل��ه��ة  مل�����ش��ادق��ة 

الح���ت���ال ع��ل��ى ه���ذا ال���ق���رار ف��اإن��ه ي��وؤك��د 

وعقائدية  دينية  خلفيات  على  مبني  اأن��ه 

م���رت���ب���ط���ة ب���ن���ظ���رة ال����ي����ه����ود ل����اأرا�����ش����ي 

الفل�شطينية عموماً وللم�شلمن على وجه 

اخل�شو�س، ويوؤكد التجمع "حرية".
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 حرية: قرار السماح 
للمستوطنين بالنفخ بالبوق عند حائط 

البراق باألقصى استفزازي
االنباط – وكاالت 

عن  الثاثاء  ام�س  �شباح  اإ�شرائيل  ت  ع��ربرّ

ارتياحها الكبر من قيام اأجهزة الأمن التابعة 

ب��اع��ت��ق��ال  اهلل  رام  يف  الفل�شطينيرّة  لل�شلطة 

كتائب  يف  القائد  ع��اًم��ا(   30( ا�شتيه  م�شعب 

ال��ق�����ش��ام اجل��ن��اح ال��ع�����ش��ك��ريرّ حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة 

الإ���ش��ام��ي��ة )ح���م���ا����س(، وامل����ط����ارد وامل��ط��ل��وب 

لقوات الحتال الإ�شرائيليرّ

ال�شلطة  م��ن  اإذع��اًن��ا  العملية  ه��ذه  وُتعترب 

عليها  مار�شها  ال��ت��ي  لل�شغوط  الفل�شطينيرّة 

حملًة  اأطلق  حيث  الأخ���رة،  الفرة  يف  الكيان 

اأداء  اأنرّ  فيها  زع���م  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع��ة  ��ًة  اإع��ام��يرّ

ال�شلطة يف ماحقة املُقاومن )املخربن وفق 

وجلاأت  ج��ًدا،  �شعيًفا  بات   ) الإ�شرائيليرّ املعجم 

لل�شغط  وم�شر  والأردن  قطر  اإىل  اأب��ي��ب  ت��ل 

لتفعيل  عبرّا�س،  حممود  ال�شلطة،  رئي�س  على 

��ة م��ن اأج��ل و�شع ح��دٍّ مل��ا اأ�شمته  ات��ه الأم��ن��يرّ ق��ورّ

امل�شادر الإ�شرائيليرّة الرفيعة بالفلتان الأمنيرّ

ا�شتيه  اعتقال  مترّ  ���ه  اأنرّ ُع��ِل��م  التفا�شيل  ويف 

مبنطقة  ي�شتقلها  ك���ان  م��رك��ب��ة  ت��ط��وي��ق  ب��ع��د 

�شارع في�شل �شرق نابل�س ُبعيد ال�شاعة العا�شرة 

معه  اعتقل  كما  املا�شية،  الليلة  منت�شف  قبل 

مطلوب اآخر يدعى عميد طبيلة

��د  اأكرّ وبح�شب موقع )اجل��زي��رة ن��ت(، ال��ذي 

املطارد  ذوي  من  مقربة  م�شادر  على  اعتماده 

اإ�شتية فاإنرّ قوات الأجهزة الأمنية الفل�شطينيرّة 

اأخربتهم اأنرّ ا�شتيه معتقل لديها، واأنرّه مترّ نقله 

الفل�شطيني  لاأمن  التابع  اجلنيد  �شجن  اإىل 

العائلة  باملدينة، حيث يجري الرتيب لزيارة 

للمعتقل

اأف��ادت  كما  الفل�شطينيرّة،  امل�شادر  واأ���ش��ارت 

�شباح اليوم.

التفا�صيل �ص »9«

 األمن الفلسطيني يعتقل اشتية المطارد األخطر لالحتالل

نابلس على فوهة بركان و »إسرائيل« تعبر عن ارتياحها

   االنباط- �صذى حتاملة 

الع��ام عند وقوع احلوادث  و�شائل  تت�شارع 

�شور  ن�شر  على  بالركيز  الطبيعية  وال��ك��وارث 

اط��ف��ال ب��او���ش��اع وح���الت م��ت��ع��ددة دون م��راع��اة 

ل��ل�����ش��واب��ط الخ��اق��ي��ة والع��ام��ي��ة واح����رام 

خ�شو�شياته، وو�شعهم النف�شي.

 وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة م��ع��ن��ي��ة ب��ح��ق��وق 

للقانون  ال�����ش��ور خم��ال��ف��ة  ب��ع�����س  ان  الن�����ش��ان 

واخ���اق���ي���ات امل��ه��ن��ة ال�����ش��ح��ف��ي��ة؛ لن��ه��ا تظهر  

ي�شبب  قد  مما  وانك�شار  �شعف  بحالت  الطفل 

لهم اذى و�شررا نف�شيا  واحراجا  يف امل�شتقبل .

  وقال ع�شو نقابة ال�شحفين خالد الق�شاة 

ان ن�شر ال�شور يجب ان يتم بعد درا�شة ظروف 

احلالة املعنية والبحث عن غاية ال�شخ�س وهل 

ال�شرر عن  العامة ودفع  امل�شلحة  هي لتحقيق 

ال�شخا�س.
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االنباط – مرمي القا�صم 

ا�شباب  اخ��را   elite-النخبة ملتقى  ناق�س 

العلمية  الندوات  ومتابعة   ح�شور  عن  العزوف 

اجلهات  دور  امل�شاركون  عر�س  حيث  والثقافية 

املخت�شة والعلماء واملفكرين يف ت�شجيع املهتمن 

على ح�شور

تلك الندوات . 

وب����ن امل�������ش���ارك���ون ان ال���ع���زوف ع���ن ح�����ش��ور 

يف  ظ��اه��رة  ا�شبح  والثقافية  العلمية  ال��ن��دوات 

الوقت  مع  النا�س  طبيعة  تغرت  حيث  املجتمع 

الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  متابعتهم  ب�شبب 

املن�شات حمبذا اكرث، كما  فا�شبح احل�شورعرب 

انه  يف اأغلب الأحيان تكون الندوات وليدة حدث 

معن ي�شتجد يف حينه . 

وا�شاروا اىل ان النا�س مل تعد ترغب يف �شماع 

الق�ش�س والآراء التي تتكرر يف كل ندوة وغالبا 

ما يتكرر املتحدثون اأي�شا يف هذه الندوات كاأنهم 

وحدهم من ميلكون املعرفة املطلقة يف  الندوات 

واللقاءات ، حيث لوحظ اخرا تكرار املوا�شيع يف 

الندوات على اختاف اأماكن انعقادها.

املا�شي كانت و�شيلة  ال��ن��دوات يف  ان  وواك���دوا 

من و�شائل التاأثر.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 مدير األمن العام: عملياتنا النوعية متواصلة 
بقوة حتى القضاء على تجار الموت

االنباط- عمان

نقل مدير االأمن العام، اللواء عبيداهلل املعايطة، 

حتيات جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى 

امل��خ��درات،  مكافحة  اإدارة  ملرتبات  امل�سلحة  للقوات 

اآف��ة  ملحاربة  امل��ب��ذول��ة  بجهودهم  جاللته  واع��ت��زاز 

املخدرات وحماية املجتمع منها.

واأك�����د ال���ل���واء امل��ع��اي��ط��ة، خ���الل زي���ارت���ه الإدارة 

مكافحة املخدرات، ام�س الثالثاء، اأن مديرية االأمن 

وبن�سق  ب��ق��وة،  النوعية  عملياتها  �ستوا�سل  ال��ع��ام 

متزايد حتى الق�ساء على جتار املوت واملخدرات.

باتت  امل��خ��درات  مكافحة  اأن  املعايطة  واأو���س��ح 

جميعا،  عاتقنا  على  تقع  وم�سوؤولية  وطنيا  هما 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  توجيهات  اأن  على  م�����س��دداً 

الثاين، وا�سحة بهذا ال�ساأن، وواجبنا هو العمل على 

ترجمتها بحزم للق�ساء على هذه االآفة والت�سدي 

لها حفاظا على املجتمع. واأ�سار اإىل اأن مالحقة جتار 

املخدرات ومروجيها لن تتوقف، بل نحن مقبلون 

على مرحلة ذات نهج عملياتي مت�سارع، حتى تكون 

له  ت�سول  م��ن  لكل  ون�سل  العليا،  ه��ي  العدالة  ي��د 

و�سالمة  وا�ستقراره  االأردن  باأمن  االإ���س��رار  نف�سه 

اأبنائه، واملواطنون خلف رجال االأمن يف حربنا �سد 

اأ���س��ار املعايطة اإىل دع��م ال حم��دود  امل��خ��درات.ك��م��ا 

الإدارة مكافحة املخدرات، لرفد االإدارة باحتياجاتها 

الب�سرية واالآلية والتقنية، ومبا ميكنهم من اإنفاذ 

اأهمية  اإىل  الف��ت��اً  اجل���دي���دة،  العملياتية  امل��رح��ل��ة 

واجل��ه��ات  امل�سلحة  ال���ق���وات  م��ع  ال���دائ���م  التن�سيق 

على  الطريق  قطع  يف  اأهدافنا  لتحقيق  املخت�سة، 

املخدرات.واأكد مدير االأمن العام اأن قوتنا وفعاليتنا 

يف الت�سدي للمخدرات تنبع من التكامل يف االأدوار 

هذه  توطيد  �سرورة  اإىل  الفتاً  كافة،  �سركائنا  مع 

والعالجية،  التوعوية  امل��ح��اور  وتعزيز  ال�سراكات، 

وتر�سيخ ال�سراكة مع املوؤ�س�سات الرتبوية وال�سحية 

وو�سائل االإع��الم، لبيان خطورة هذه االآف��ة وطرق 

مكافحة  اإدارة  اأن  وال��ع��الج.واأو���س��ح  منها  الوقاية 

املخدرات وباإ�سناد من قوات الدرك ووحدات االأمن 

ال���ع���ام وت�����س��ك��ي��الت��ه ك��اف��ة ق��ام��ت ب��ج��ه��ود م�سنية 

مل��واج��ه��ة ه���ذه االآف�����ة، وه���و م��ا ي��ج��ب ال��ب��ن��اء عليه 

�ساملة  حديثة  ا�سرتاتيجية  خ��الل  م��ن  واإك��م��ال��ه 

ق��ادرة على مواكبة التغري يف االأ�ساليب واالأمن��اط 

اجلرمية املتعلقة بها.

 الملك يلتقي ميقاتي في نيويورك ويجدد 
التأكيد على وقوف األردن إلى جانب لبنان

 مصدر لـ »                 «: »قيصر« األمريكي هو العائق المتبقي                
الربط الكهربائي مع لبنان »جاهز« 

االنباط- نيويورك

جدد جاللة امللك عبداهلل الثاين التاأكيد على وقوف االأردن 

بها،  مير  التي  الظروف  يف  ال�سقيق  و�سعبه  لبنان  جانب  اىل 

ودعم جهوده لتعزيز اأمنه وا�ستقراره.

الثالثاء  ام�����س  ن��ي��وي��ورك  واأك���د ج��الل��ت��ه، خ��الل لقائه يف 

رئي�س جمل�س الوزراء اللبناين جنيب ميقاتي، عمق العالقات 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ت���ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ن ال�����س��ق��ي��ق��ن، 

واحلر�س على توطيدها.

كما جرى، خالل اللقاء الذي عقد على هام�س اجتماعات 

االأمم املتحدة بح�سور �سمو االأمري احل�سن بن عبداهلل الثاين 

ويل العهد، بحث تكثيف اجلهود بالتن�سيق مع عدد من الدول 

مل�ساعدة لبنان يف حل اأزمة الكهرباء.

بقيادة  االأردن،  ملواقف  تقديره  عن  ميقاتي  اأع��رب  ب��دوره، 

جاللة امللك، يف دعم لبنان و�سعبه، والوقوف اإىل جانبه يف كل 

الظروف.

وح�سر اللقاء نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون 

املغرتبن اأمين ال�سفدي، ومدير مكتب جاللة امللك الدكتور 

جعفر ح�سان.

االنباط - عمر الكعابنة

املعدنية   وال���روة  الطاقة  وزارة  اأن��ه��ت 

ب�سكل  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

ك��ام��ل الإت��ف��اق��ي��ة م�����س��روع ت���زوي���د ل��ب��ن��ان 

عرب  االأردن  م���ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة 

يف  مطلع  مل�سدر  وفقا  ال�سورية،  احل��دود 

ت�سريح  يف  امل�سدر  وق��ال  ال��ط��اق��ة.  وزارة 

الوحيد  العائق  اأن  ل”االنباط”،  خا�س 

امل��ت��ب��ق��ي ا����س���ت���ث���ن���اء ال���ب���ن���ك ال�������دويل م��ن 

ال��ذي  االأم���ريك���ي  ق��ان��ون قي�سر  ع��ق��وب��ات 

ي��ح��ظ��ر ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري، 

وذلك الأن البنك الدويل ال مينح قرو�سا 

قد تعر�سه لعقوبات .

امل�����س��روع �سيزود  اأن  م��ن اجل��دي��ر ذك��ره 

االأردنية، على  الكهرباء  فائ�س  لبنان من 

ل��الأردن،  مبا�سرة  الكلفة  لبنان  يدفع  اأن 

و�ستح�سل �سوريا على كمية من الكهرباء 

ك��ب��دل ل��ل��ن��ق��ل، و���س��ت��ك��ل��ف ل��ب��ن��ان ن��ح��و 12 

���س��ن��ت��ا ل��ل��ك��ي��ل��ووات وال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 

بن  للم�سروع  االإجمالية  الكلفة  ت��رتاوح 

اأن  ع��ل��ى  �سنويا  دوالر  م��ل��ي��ون  و300   200

البنك  م��ن  بقر�س  االأوىل  بال�سنة  مت��ّول 

الدويل .

 خالل خطابه أمام األمم المتحدة

الملك: ال يمكن إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

االنباط-عمان

ام�س  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  األقى 

اج��ت��م��اع��ات اجلمعية  ال��ث��الث��اء، خ��ط��اب��ا يف 

ال�سابعة  دورت��ه��ا  يف  املتحدة  ل���الأمم  العامة 

احل�سن  االأم���ري  �سمو  بح�سور  وال�سبعن، 

بن عبداهلل الثاين، ويل العهد.

وفيما يلي ن�س اخلطاب:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سيد الرئي�س،

ال�سيد االأمن العام،

اأ�سحاب الفخامة،

بينما  العامة،  اجلمعية  يف  اليوم  جنتمع 

اإذ  جميعا،  حولنا  م��ن  اخلطر  ناقو�س  ي��دق 

التي تواجه عاملنا،  تتعدد وتتداخل االأزمات 

عاملية،  ت��داع��ي��ات  ذات  اإقليمية  اأزم����ات  م��ن 

وتغري مناخي واآثاره، اإىل انعكا�سات جائحة 

ك���ورون���ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، وع��ن��ف 

اقت�سادي  وك�ساد  متنام،  وت�سخم  وتطرف، 

و�سيك، وواقع يواجه الكثريين حول العامل 

بانعدام االأمن الغذائي، والدول النامية هي 

االأكر ت�سررا جراء ذلك.

ال����ذي �سنرتكه  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ه���ل ه����ذا ه���و 

لالأجيال القادمة؟

اأو���س��ع  خمتلفا  ع��امل��ا  لهم  ن��وف��ر  اأن  علينا 

اأفقا واأكر عدالة ي�سوده النمو االقت�سادي 

امل�������س���ت���دام وال���ف���ر����س ال�����واع�����دة اجل���دي���دة 

واأف�����س��ل، و�سالما يقود  اأك��ر  وف��ر���س عمل 

الزدهار ينعم به اجلميع. وحتى نحقق هذه 

العمل  يف  تتحد  اأن  بلداننا  على  االأه����داف، 

امل�����س��رتك ال��ف��اع��ل. وال�����س��وؤال االآن ه���و، هل 

الروؤية والعزمية الالزمتن الإجناز  منتلك 

ذلك؟

فلننظر اإىل اأزمة املناخ على �سبيل املثال، 

اأثرها  اأن يعالج  فال ميكن الأي بلد مبفرده 

�سراكات  اإىل  بحاجة  نحن  ب��ل  البيئة،  على 

واالأردن  تغيري حقيقي،  اإح��داث  على  ق��ادرة 

بناء  اإذ يعمل على  ج��زء م��ن ه��ذه اجل��ه��ود، 

امل����وارد  وا���س��ت��دام��ة  الإدارة  ق��وي��ة  ���س��راك��ات 

املائية، ونرى املزيد من الفر�س للعمل مع 

�سركائنا للحفاظ على مواقع الرتاث العاملي 

والبيئات الطبيعية املميزة باململكة، كالبحر 

امل��ي��ت ون��ه��ر االأردن وال�����س��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة يف 

التغري  بفعل  جميعها  املهددة  العقبة،  خليج 

املناخي.

اأول��وي��ة عاملية  الغذائي، فهو  االأم��ن  اأم��ا   

ينامون  ال��ع��امل  امل��الي��ن يف  فمئات  اأخ����رى، 

ت��زاي��د م�ستمر.  ج��ي��اع��ا، وه���ذه االأع�����داد يف 

كيف لالآباء واالأمهات اأن يتمكنوا من تن�سئة 

يتمكنوا  اأن  للطلبة  كيف  اأ���س��ح��اء؟  اأط��ف��ال 

اإجن���از  للعمال  وك��ي��ف  تعليمهم،  تلقي  م��ن 

عملهم وهم يواجهون الياأ�س وانعدام االأمن 

الغذائي؟

ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، واالآن م��ع االأزم���ة  منذ 

الغذاء  توريد  �سال�سل  تعرت  اأوك��ران��ي��ا،  يف 

الغنية  الدول  العديد من  العاملية، وواجهت 

نق�سا حادا يف االأطعمة االأ�سا�سية الأول مرة 

يف التاريخ املعا�سر. ويف هذه الظروف، تبن 

�سكان  اأدرك���ه���ا  ل��ط��امل��ا  ال����دول حقيقة  ل��ه��ذه 

اأن��ه  ال���دول النامية منذ زم��ن ط��وي��ل، وه��ي 

الغذاء  يكن  اإذا مل  يزدهر  اأن  لبلد  ال ميكن 

متوفرا بكلفة منا�سبة على مائدة كل اأ�سرة. 

اإج���راءات  ذل��ك  يتطلب  عاملي،  �سعيد  وعلى 

م�����س��رتك��ة ل�����س��م��ان ���س��ه��ول��ة ال���و����س���ول اإىل 

الغذاء بكلف منا�سبة، وت�سريع و�سول ال�سلع 

الغذائية االأ�سا�سية للدول املحتاجة.

اأ�سدقائي،

ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي ال�سامل  ل��ط��امل��ا ك���ان 

اأول ���س��ح��اي��ا االأزم�����ات ال��ع��امل��ي��ة،  وامل�����س��ت��دام 

ل��ت��ع��زي��ز املنعة  اأن ي��دف��ع��ن��ا  ل��ك��ن ه���ذا ي��ج��ب 

وجه  يف  ال�سمود  من  لتمكيننا  االقت�سادية 

نتطلع  ن��ح��ن  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا،  ويف  ال���ع���وا����س���ف. 

لبناء �سراكات تكاملية ت�ستثمر يف اإمكانيات 

امل�سرتكة  امل�سلحة  لتحقيق  بلد  كل  وم��وارد 

�سبكات  االآن  ون��رى  االإقليم.  بلدان  جلميع 

الفر�س  االإقليمية ولتحفيز  للمنعة  تت�سكل 

االأردن  اأ����س�������س  وق�����د  وال����ن����م����و،  اجل�����دي�����دة 

ل�������س���راك���ات م���ت���ع���ددة االأط��������راف م���ع م�سر 

والبحرين  وال�سعودية  واالإم���ارات  وال��ع��راق 

اأخرى يف املنطقة، لال�ستثمار يف هذه  ودول 

االإمكانيات.

ل��ل�����س��راك��ات  ح��ي��وي��ة  رب���ط  ن��ق��ط��ة  االأردن 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���ت���ع���اون وال���ع���م���ل ل��ل��ت�����س��دي 

لالأزمات الدولية وتوفري االإغاثة االإن�سانية، 

االإقليمي  لال�ستقرار  م�سدرا  ك��ان  ولطاملا 

وموئال لالجئن.

عن  اأحت�����دث  اأن  اأود  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 

الالجئن واملجتمعات امل�ست�سيفة لهم، ففي 

بدورتها  العامة  اجلمعية  واأم��ام   ،2012 عام 

االأوىل  للمرة  حت��دث��ت  وال�����س��ت��ن،  ال�سابعة 

االأردن  اإىل  ال�سورين  الالجئن  تدفق  عن 

وعن ال�سغط الناجم عن ذلك على مواردنا 

امل��ح��دودة. ويف ذل��ك ال��وق��ت، ك��ان نحو 200 

ال�سغري،  اإىل بلدنا  ق��د جل���وؤوا  ���س��وري  األ��ف 

�سنوات، فنحن  اليوم، وبعد م��رور ع�سر  اأم��ا 

م��ل��ي��ون الج��ئ   1,3 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ن�ست�سيف 

ه�����وؤالء  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  والأن  �����س����وري. 

ف��اإن  دول��ي��ة،  م�سوؤولية  وغ��ريه��م  الالجئن 

املجتمع  الل��ت��زام  تتطلع  امل�ست�سيفة  ال��دول 

الدويل بتعهداته يف هذا املجال.

اأ�سدقائي،

ع��ل��ى م����دار ع���دة ع���ق���ود، ارت���ب���ط ال�����س��رق 

ناأمل  لكننا  واالأزم��ات،  بال�سراعات  االأو�سط 

من  بيننا،  اجل��دي��دة  التعاون  روح  جتعل  اأن 

املنطقة مثاال يف ال�سمود والتكامل.

قد تخذل  ال�سيا�سة  اأن  الرغم من  وعلى 

ال��ث��اب��ت  اأن  اإال  االأح����ي����ان،  ب��ع�����س  يف  ع��امل��ن��ا 

لذا  االأول��وي��ة،  ه��ي  ال�سعوب  اأن  ه��و  الوحيد 

النظر  يتطلب  لديها  االأم��ل حيا  اإبقاء  ف��اإن 

لتحقيق  والعمل  ال�سيا�سة  م��ن  اأب��ع��د  ه��و  مل��ا 

لن  اجل��ه��ود  ه���ذه  ل��ك��ن  للجميع.  االزده�����ار 

بد  ال  ب��ل  اإق�سائية،  كانت  اإن  ثمارها  ت��وؤت��ي 

امل�ساريع  يف  الفل�سطينين  �سمول  يكون  اأن 

من  اأ�سا�سيا  ج���زءا  االإقليمية  االق��ت�����س��ادي��ة 

جهودنا.

واأما يف ال�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي، 

تقدم  امل���ن���ال، ومل  بعيد  ال�����س��الم  ي���زال  ف��ال 

االآن  اإىل  الدبلوما�سية  اجلهود  وال  احل��رب 

حال الإنهاء هذه املاأ�ساة التاريخية. وهنا فال 

بد من اأن تعمل ال�سعوب قاطبة، ال ال�سيا�سة 

ال�سغط باجتاه  ال�سيا�سيون خا�سة، على  اأو 

حل هذا ال�سراع من خالل قادتها.

ل����و مت  ���س��ي��ب��دو ع���امل���ن���ا االآن  ك�����ان  ك���ي���ف 

الو�سول اإىل حل لل�سراع منذ زمن طويل، 

لل�سعوب  و�سمح  اجل���دران،  ت�سييد  يتم  ومل 

م��اذا  منها؟  ب��دال  للتعاون  ج�سورا  تبني  اأن 

لو مل يتمكن املتطرفون من ا�ستغالل ظلم 

ك��ان من  ال�سباب  م��ن  ك��م جيل  االح��ت��الل؟ 

ال��ت��ف��اوؤل  ي�����س��وده��ا  ي��ك��رب يف بيئة  اأن  امل��م��ك��ن 

بال�سالم واالزدهار؟

 وبينما نوا�سل جهودنا لتحقيق ال�سالم، 

ع��ل��ي��ن��ا اأال ن��ن�����س��ى ال��الج��ئ��ن، ف��ه��ذا ال��ع��ام، 

���س��ت�����س��وت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى جت��دي��د 

امل��ت��ح��دة  ل��وك��ال��ة االأمم  ال��ت��ك��ل��ي��ف االأمم�����ي 

الفل�سطينين  الالجئن  وت�سغيل  الإغ��اث��ة 

)االأون��روا(، وعلى املجتمع الدويل اأن يبعث 

ر����س���ال���ة ق���وي���ة يف دع�����م ح���ق���وق ال��الج��ئ��ن 

التعليم  ت��وف��ري  ل�����س��م��ان  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، 

واخلدمات ال�سحية، وخا�سة لالأطفال.

اأ�سدقائي االأعزاء،

اأح���د اأب����رز امل���ب���ادئ ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت عليها 

ال�����س��ع��وب يف  امل��ت��ح��دة ه��و ح��ق جميع  االأمم 

حتديد م�سريها، وال ميكن اإنكار هذا احلق 

املنيعة،  الوطنية  وهويتهم  للفل�سطينين 

ف��ال��ط��ري��ق اإىل االأم�����ام ه��و ح��ل ال��دول��ت��ن، 

يف�سي  ال��ذي  املتحدة،  االأمم  لقرارات  وفقا 

ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  قيام  اإىل 

ال�سيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع 

القد�س  وعا�سمتها   1967 ع��ام  حزيران  من 

ال�سرقية، تعي�س جنبا اإىل جنب مع اإ�سرائيل 

ب�سالم واأمن وازدهار.

القد�س  مدينة  م�ستقبل  ي�سكل  وال��ي��وم، 

م�����س��در ق��ل��ق م���ل���ح، ف��ه��ي م��دي��ن��ة م��ق��د���س��ة 

ال�سماوية  ال��دي��ان��ات  اأت��ب��اع  م��ن  ل��ل��م��ل��ي��ارات 

حول العامل، واإن تقوي�س الو�سع القانوين 

وال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م ف��ي��ه��ا ي�����س��ب��ب ت��وت��رات 

االنق�سامات  ويعمق  ال���دويل  امل�ستوى  على 

يف  واالن��ق�����س��ام  للكراهية  م��ك��ان  ال  الدينية. 

املدينة املقد�سة.

على  الها�سمية  الو�ساية  م��ن  وانطالقا 

القد�س،  وامل�سيحية يف  االإ�سالمية  املقد�سات 

ف��ن��ح��ن م��ل��ت��زم��ون ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��و���س��ع 

وحماية  فيها،  القائم  والتاريخي  القانوين 

اأم����ن وم�����س��ت��ق��ب��ل ه����ذه االأم����اك����ن امل��ق��د���س��ة. 

بو�سوح  لكم  اأوؤك����د  دع���وين  م�سلم،  وك��ق��ائ��د 

اأننا ملتزمون بالدفاع عن احلقوق والرتاث 

للم�سيحين  التاريخية  وال��ه��وي��ة  االأ���س��ي��ل 

ال��ي��وم،  ال��ق��د���س.  يف  وخ��ا���س��ة  منطقتنا،  يف 

امل�����س��ي��ح��ي��ة يف امل���دي���ن���ة امل��ق��د���س��ة م��ع��ر���س��ة 

للخطر، وحقوق الكنائ�س يف القد�س مهددة، 

جزء  فامل�سيحية  ي�ستمر،  اأن  ميكن  ال  وه��ذا 

واالأرا���س��ي  منطقتنا  ما�سي  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ال 

جزءا  تبقى  اأن  ويجب  وحا�سرها،  املقد�سة 

اأ�سا�سيا من م�ستقبلنا.

 ال�سادة روؤ�ساء الوفود،

اإذا  اأخ����ط����ر االأزم����������ات  ت��خ��ط��ي  مي��ك��ن��ن��ا 

احتدنا للعمل معا. فلن�سعى، ونحن يف هذه 

االجتماعات، لتحقيق م�ستقبل اأف�سل يخدم 

الكرامة  من  م�ستقبل  امل�سرتكة،  م�سلحتنا 

واالأمل يوفر فر�سا جديدة جلميع �سعوبنا.

اخلطر  ن��اق��و���س  ن��ت��ج��اه��ل  اأن  ميكننا  ال 

الذي يدق من حولنا، بل علينا اأن نت�سدى 

له.

�سكرا لكم.«

اج��ت��م��اع��ات  يف  االأردين  ال����وف����د  و����س���م 

العامة  للجمعية  وال�سبعن  ال�سابعة  الدورة 

ال��وزراء ووزير  املتحدة، نائب رئي�س  ل��الأمم 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبن اأمين ال�سفدي، 

الدكتور جعفر  امللك،  ومدير مكتب جاللة 

االأمم  لدى  الدائم  االأردن  ومندوب  ح�سان، 

املتحدة حممود احلمود، وال�سفرية االأردنية 

يف وا�سنطن دينا قعوار.

 علينا أن نوفر لألجيال القادمة عالما اكثر سالما 

 ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي 
القائم في القدس

 ملتزمون بالدفاع عن الحقوق التاريخية وحقوق 
وتراث المسيحيين

 على المجتمع الدولي ان يبعث برسالة قوية بدعم 

حقوق الالجئين الفلسطينين

االربعاء   21/ 9 / 2022

الملك يلتقي الرئيس البولندي 
في نيويورك

االنباط - نيويورك

التقى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، يف 

نيويورك ام�س الثالثاء، الرئي�س البولندي 

اأندريه دودا.

�سمو  بح�سور  عقد  الذي  اللقاء،  وتناول 

االأم�����ري احل�����س��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين ويل 

العهد على هام�س اجتماعات االأمم املتحدة، 

اآل����ي����ات ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف 

املجاالت االقت�سادية والدفاعية، اإ�سافة اإىل 

اآخر امل�ستجدات االإقليمية والدولية.

واأكد جاللة امللك اأهمية تو�سيع التعاون 

واملياه  والنقل  الطاقة  جم��االت  يف  الثنائي 

واالأمن الغذائي، خ�سو�سا يف ظل تداعيات 

االأزمة يف اأوكرانيا.

اجلهود  دع��م  �سرورة  اإىل  جاللته  ولفت 

وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سالم  لتحقيق  الرامية 

على  واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن  الفل�سطينين  ب���ن 

اأ����س���ا����س ح���ل ال���دول���ت���ن، م�����س��ي��دا مب��واق��ف 

بولندا بهذا اخل�سو�س.

اأهمية  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء  ومت خ���الل 

احل���رب على  امل��ب��ذول��ة يف  اجل��ه��ود  موا�سلة 

االإرهاب، �سمن نهج �سمويل.

وح�سر اللقاء نائب رئي�س الوزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبن اأمين ال�سفدي، 

الدكتور جعفر  امللك،  ومدير مكتب جاللة 

ح�سان.
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الأنباط – �صايل �صبيحات

ي��ع��ت��ر ت��غ��ر امل���ن���اخ ال��ق�����س��ي��ة احل��ا���س��م��ة يف 

ع�سرنا احلايل، ف� الآثار العاملية للتغر املناخي 

حيث  من  مثيل  لها  ي�سبق  ومل  النطاق  وا�سعة 

تهدد  التي  الطق�س  اأمن��اط  تغر  �سواء  احلجم 

اأو ارتفاع من�سوب مياه البحار  الإنتاج الغذائي، 

ال��ت��ي ت��زي��د م��ن خ��ط��ر ال��ف��ي�����س��ان��ات ال��ك��ارث��ي��ة، 

ال��ت��اأث��رات  ال��ت��ك��ي��ف م��ع ه���ذه  اأن  لإ���س��اف��ة اإىل 

�سيكون اأكرث �سعوبة ومكلفا يف امل�ستقبل اإذا مل 

يتم القيام باإتخاذ اإجراءات جذرية الآن.

وقد حان الوقت للم�سي قدما نحو تطبيق 

التحديث  منهجية  ب���  املتعلقو  امللكية  ال����روؤى 

القت�سادي ا�ستنادا لروؤى جاللة امللك عبداهلل 

ال���ث���اين يف ت��ط��وي��ر ال�����س��اأن ال���ع���ام وامل��وؤ���س�����س��ات 

احلكومية والقت�ساد الوطني. 

ثماين قطاعات  نحو  �سملت حتديث  الروؤية 

م���ن ب��ي��ن��ه��م��ا ق��ط��اع ال��ب��ي��ئ��ة ال����ذي مت ال��رك��ي��ز 

ف��ي��ه ع��ل��ى ع����دة حم����اور اأب����رزه����ا م��ف��ه��وم امل���دن 

من  اخل���ال���ي���ة  وامل����ب����اين  الردن  يف  اخل�������س���راء 

الوطنية  واخلطة  احليوي  والتنوع  النبعاثات 

التغر  حول  البحثية  واملن�سة  النفايات  لإدارة 

الكوارث  املناخي والقدرة على ال�سمود يف وجه 

الطبيعية.

الدكتورة  والبيئة  املياه  ق�سايا  يف  املخت�سة 

»الأنباط«  مع  لها  حديث  يف  قالت  هندية  منى 

ال�سنوات  خ��الل  ال�سكانية  الأمن����اط  تغير  ان 

القليلة املا�سية ادى اىل تغير جذري يف اأ�سكال 

الأن�سطة الب�سرية كافة، والذي بدوره اأدى اإىل 

اإنتاج كميات متزايدة من النفايات. 

واأ�سافت، ان الردن تعتر واحدة من اأنظف 

املدن يف العامل حالياً، وكما هو احلال يف البلدان 

الأر����س يف  على  النفايات  رم��ي  ي�سكل  الأخ���رى 

املناطق العامة م�سكلة بيئية متزايدة يف الأردن، 

خ��ا���س��ة اأن��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����س��وي��ة امل��ظ��ه��ر ال��ع��ام 

للبالد، ولها اآثاراً خطرة على البيئة والقت�ساد 

وال�سحة العامة، م�سرة اىل ان ظاهرة الرمي 

الع�سوائي للنفايات كارثة وطنية. 

البلديات  ل�  املوؤ�س�سية  الطبيعة  ان  وتابعت، 

واإنعدام البنية التحتية لإدارة النفايات ووزيادة 

ب��ال���س��اف��ة اىل ت��دف��ق الالجئني  ال��ف��ق��ر  م��ع��دل 

والأه������م م���ن ذل���ك ال��ت��غ��رات ال�����س��ل��وك��ي��ة ل��دى 

التي  ال�سباب  من  الوعي  قلة  ب�سبب  املواطنني 

اأ�سهمت يف تفاقم م�سكلة رمي النفايات.

اخلاطئة  وال�ساليب  الطرق  ان  واو�سحت،   

توؤثر  البيئة  ت��ه��دد  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  التخل�س  يف 

على عنا�سر البيئية املختلفة كالربة، والهواء، 

ب�سكل  البيولوجي  التنّوع  وعلى  وغرها  وامل��اء، 

النفايات  تت�سبب  امل��ث��ال  �سبيل  على  ف���  خ��ا���س، 

البال�ستيكّية خفيفة الوزن وغر قابلة للتحلل 

ب��ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ك��ث��ر م���ن احل���ي���وان���ات ال��رّي��ة 

باخلطاأ،  تناولها  نتيجة  ب��الخ��ت��ن��اق  والأل��ي��ف��ة 

وي�ساهم طرح النفايات يف غر اأماكنها بالق�ساء 

والت�سبب  ال��ب��ي��ئ��ة،  امل���وج���ودة يف  ال��ن��ب��ات��ات  ع��ل��ى 

والفئران  كالذباب،  ال�سارة  احل�سرات  بانت�سار 

التي تنت�سر مل�سافات وا�سعة.

ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة  ان  اإىل  ه��ن��دي��ة،  وا���س��ارت 

فاإنه  ل��ذل��ك،  الطبيعة  حلماية  الأ���س��ا���س  حجر 

لدعم  اجل��ه��د  ب���ذل  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ع��ل��ى  ينبغي 

م�ساركة املواطنني والباحثني والبلديات وقطاع 

ال�سناعة وغرها من القطاعات، وذلك لإعطاء 

حلول عملية لل�سيطرة على امل�سكلة ، م�سيفة ان 

هناك حاجة اىل تكثيف اجلهود التطوعية من 

لتنظيم  املدين  املجتمع  الأف��راد ومنظمات  قبل 

تغير  على  والت�سجيع  املجتمع  تثقيف  حمالت 

ق��ال  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  .ويف  ال�سلبية  ال�����س��ل��وك��ي��ات 

الدكتور  البيئة  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق 

للنمو  وطنية  خطط  اط��الق  ان  عبيدات  احمد 

اخ�سر  اقت�ساد  اىل  حت��ول  نقطة  تعد  الخ�سر 

ي�ستجيب للتغر املناخي وهو من الرامج التي 

كوارث  ملواجهة  النفايات  ادارة  برنامج  �سملتها 

ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي ال���ذي ي��ع��د ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة لها 

اثارها التي يجب جمابهتها بعدة طرق.

اأن ال���وزارة قامت ب��� اط��الق قانون  واأ���س��اف، 

اط����اري ب��ال�����س��راك��ة م��ع ال�����س��رك��اء امل��ع��ن��ي��ني ع��ام 

على  ال�سلبية  واآثارها  النفايات  لإدارة   2020
البيئة، مو�سحا ان الوزارة �ستحر�س على عدم 

هنالك  يكون  وان  النفايات  جم��ال  يف  تراجعها 

الإل��ق��اء  م��ع ظ��اه��رة  للتعامل  واآل���ي���ات  ا���س��ل��ي��ب 

الع�سوائي للنفايات خا�سة وحتديدا اللقاء من 

عادة  جعلها  ما  الرئي�سية  ال�سوارع  يف  املركبات 

عند املجتمع الردين ل�سيما الغابات واملنتزهات 

التي تعد جزء ا�سا�سي من منظومة عمل وزارة 

التنوع  على  احلفاظ  واجبها  من  والتي  البيئة 

احليوي الذي يق�سد به التنوع البيولوجي.

دورات  ب��ع��م��ل  ق���ام���ت  ال���������وزارة  اأن  وت����اب����ع، 

على  امل��واط��ن��ني  م��ن  �سريحة  لتاأهيل  تدريبية 

كيفية التعامل مع النفايات بطرق �سليمة وفقا 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  خل��ط��ورة  وعملية  علمية  ل���س�����س 

النفايات التي قد تعود على الف��راد �سلبا اذ مل 

متوقعا   ، ال�سحيح  بال�سكل  معها  التعامل  يتم 

وزارة  جانب  اىل  ا�سراتيجيا  �سريكا  يكونوا  ان 

البيئة واجلهات املعنية املخت�سة.

واأ�سار، اىل ان الردن جنح يف حتقيق حمطة 

اىل  التابعة  اىل حمطة طاقة  النفايات  حتويل 

ام��ان��ة ع��م��ان ، وع��م��ل ن��ظ��ام �سامل ل��غ��از املكبات 

الطاقة،  وا�ستخدام  احل��ي��وي  ال��غ��از  وا�ستخراج 

خ��ل��ي��ة �سحية  اول  الك���ي���در  م��ك��ب  اىل  م�����س��را 

، يخ�سع  الردن  للنفايات يف  اكر مكب  وث��اين 

حاليا املكب اىل عملية اعادة تاأهيل كاملة.

وح�����ول ال��ن��م��و الأخ�������س���ر ق�����ال، ان ال������وزارة 

اطلقت خطة النمو الخ�سر لهتمامها بجانب 

متداولة  اخلطة  ه��ذه  وتعد  اخل�سراء  البنية 

القليمية  و  املحلية  اجلهات  من  العديد  ل��دى 

تتحدث  التي  الهامة  املوا�سيع  ومن   ، والعاملية 

عنها وتعنى بها ال��وزارة هي القت�ساد الخ�سر 

واملدن اخل�سراء التي تعد من املحاور ال�سا�سية 

ال��وزارة م�ستعدة ومن اهدافها يف  اي�سا كما ان 

هذا املجال التعاون مع جميع اجلهات للو�سول 

لبداية  اخل�سراء  البنية  من  الهائل  الكم  اىل 

حتول بامل�ستقبل اىل مدن خ�سراء »ذكية«.

م��وؤمت��رات  ب��ع��دة  ���س��ارك��ت  الردن  ان  وت���اب���ع، 

امل��ح��ددات  لتحقيق  �سعيها  ويف  دول��ي��ة،  مناخية 

املناخية كافة قامت ب� ت�سكيل جلنة للتعامل مع 

وع��دد  ال����وزارة  مظلتها  املناخي  التغر  ظ��اه��رة 

من موؤ�س�سات الدولة الر�سمية واجلهات املدنية 

املحلية، م�سرا اىل ان التوجه الخ�سر ينطوي 

امل��ي��اه  املتعلقة يف  ال��ق�����س��اي��ا  ال��ع��دي��د م��ن  حت��ت��ه 

والطاقة كجزء ا�سا�سي والتي تعد من املقومات 

الرئي�سة ملجابهة التغرات املناخية.

من  ان  اإىل  عبيدات  اأ���س��ار  التحديات  وح��ول 

اأبرز حتديات النمو الخ�سر التي تواجه قطاع 

التمويل  ا���س��ال��ي��ب  ك��ف��اي��ة  ع���دم  ال��ن��ف��اي��ات  ادارة 

وخيارات ا�سرداد الكلفة لنظمة ادارة النفايات.

املناخي  التغر  ظ��اه��رة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

اث���اره  ف���اإن  احل���ايل  ع�سرنا  يف  حا�سمة  ق�سية 

عاملية ووا�سعة الناطق ومل ي�سبق لها املثيل من 

حيث حجم ال�سرار ، من تغر امناط الطق�س 

التي تهدد قطاعات خمتلفة منها الزراعة واملياه 

والبيئة وغرهما ، لذلك من املهم ايجاد حلول 

واجراءات جذرية لتخفيف من تاأثرات التغر 

املناخي م�ستقبال.

هندية : الطرق واالساليب الخاطئة في التخلص من النفايات تهدد البيئة
عبيدات : الوزارة ستحرص على عدم تراجعها في مجال النفايات

النباط- عمان

 اأكد مدير عام اجلمارك الأردنية، 

لواء جمارك املهند�س جالل الق�ساة 

لن  اجل���م���ارك  دائ�����رة  م��رت��ب��ات  اأن   ،

اإج��راوؤه��ا  امل��زم��ع  بالتعديالت  تتاأثر 

ع��ل��ى ن��ظ��ام ال�����س��اب��ط��ي��ة اجل��م��رك��ي��ة، 

م��و���س��ح��ا اأن������ه يف ح�����ال ك�����ان ه��ن��اك 

ف�����رق يف ���س��ل��م ال������روات������ب، ���س��ي��ك��ون 

جميع  على  للحفاظ  ت�سكني  ه��ن��اك 

املادية. حقوقهم 

واأك������د ال��ق�����س��اة ل���وك���ال���ة الأن���ب���اء 

م�����س��روع نظام  اأن  )ب����را(،  الأردن���ي���ة 

 ،2022 ل�سنة  ��ة  اجُل��م��رك��يَّ ��اب��ط��ة  ال�����سَّ

املهنية  ال��ظ��روف  حت�سني  اىل  ي�سعى 

ن اأحكاماً تتعلَّق  للعاملني، كما يت�سمَّ

على  اجل��م��رك��ي،  ب��ط  وال��رَّ بط  بال�سَّ

ابطة  لل�سَّ ��اظ��م��ة  ال��نَّ الأح���ك���ام  غ���رار 

الأم���ور  لتنظيم  واأح��ك��ام��اً  ��ة،  ال��ع��دل��يَّ

روط  وال�سُّ ائ��رة،  ال��دَّ في  ملوظَّ املاليَّة 

���ح���ني  امل���ر����سَّ ت����واف����ره����ا يف  ال����واج����ب 

وت��ن��ظ��ي��م  ائ��������رة،  ال��������دَّ ل���ل���ت���ع���ي���ني يف 

ال��ت��زام��ات��ه��م وم��ه��ام��ه��م وواج��ب��ات��ه��م 

وم�سوؤوليَّاتهم.

ال��وزراء، وافق يف  اأن جمل�س  وبني 

امل��ا���س��ي ع��ل��ى الأ���س��ب��اب املوجبة  اأي���ار 

اجُلمركيَّة،  ابطة  ال�سَّ نظام  م�سروع 

ن اإقرار اأحكام وظيفيَّة  والذي يت�سمَّ

اجُلمركيَّة،  ابطة  ال�سَّ ملرتَّبات  ة  خا�سَّ

���ة اأع���م���ال���ه���م؛  ت�����راع�����ي خ�������س���و����س���يَّ

واقت�ساديَّة  ماليَّة  دائ��رة  باعتبارها 

���ة،  ع���ل���ى درج�����ة ع���ال���ي���ة م����ن الأه���م���يَّ

دي������وان  اىل  حت���وي���ل���ه  اىل  ل���ي�������س���ار 

وه���و يف مرحلة  وال������راأي،  ال��ت�����س��ري��ع 

نقا�س مو�سع مع الدائرة.

العدلية  ال�����س��اب��ط��ي��ة  اأن  واأو����س���ح 

العمل  يف  ال��ق��وة  م��ن  م��زي��دا  ت�سفي 

اجل���م���رك���ي، وت���ع���زز الإل�����ت�����زام ل��دى 

موظف الدائرة.

��ظ��ام  ال��نِّ م�����س��روع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

بط  بال�سَّ ت��ت��ع��لَّ��ق  اأح��ك��ام��اً  ��ن  ي��ت�����س��مَّ

ب������ط اجل����م����رك����ي ع����ل����ى غ�����رار  وال������رَّ

ابطة العدليَّة،  الأحكام النَّاظمة لل�سَّ

��ة  واأح���ك���ام���اً ل��ت��ن��ظ��ي��م الأم������ور امل��ال��يَّ

الواجب  روط  وال�سُّ ائرة،  الدَّ في  ملوظَّ

��ح��ني  ت��واف��ره��ا يف الأ���س��خ��ا���س امل��ر���سَّ

وت��ن��ظ��ي��م  ائ��������رة،  ال��������دَّ ل���ل���ت���ع���ي���ني يف 

ال��ت��زام��ات��ه��م وم��ه��ام��ه��م وواج��ب��ات��ه��م 

وم�سوؤوليَّاتهم.

امل��ق��رح��ة  ال��ت��ع��دي��الت  اأن  واأك�����د، 

ال���ت���ح���ول  ت���ط���ب���ي���ق  يف  ����س���ت�������س���اع���د 

معظم  اأن  اإذ  ل��ل��دائ��رة،  الإل���ك���روين 

ت��ق��دم م��ن خ���الل تطبيق  خ��دم��ات��ه��ا 

الدائرة وموقعها الإلكروين، مبينا 

اأخ����را، خدمة  اأط��ل��ق��ت،  ال��دائ��رة  اأن 

مع  ،ب��ال��ت��ع��اون  امل�سبقة  ال��راخ��ي�����س 

6 ج��ه��ات رق��اب��ي��ة وال���ت���ي ت�����س��م��ل 60 

رخ�سة كمتطلب �سابق .

 القضاة : رواتب موظفي الجمارك لن 
تمس في نظام الضابطة الجمركية

خالل لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في نيويورك

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى حل 
يكفل إعادة األمن واالستقرار لليمن

 الملك خالل لقائه الرئيس عباس: ضرورة 
تكثيف العمل للدفع باتجاه إيجاد أفق 

سياسي للقضية الفلسطينية

النباط- نيويورك

ال���ت���ق���ى ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال�����ث�����اين، يف 

القيادة  جمل�س  رئي�س  الثالثاء،  ام�س  نيويورك 

الأو�ساع  لبحث  العليمي،  ر�ساد  اليمني  الرئا�سي 

يف ال���ي���م���ن واجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة لإن����ه����اء الأزم�����ة 

اليمنية.

وت����ن����اول ال���ل���ق���اء، ال�����ذي ج����رى ع��ل��ى ه��ام�����س 

الأم��ر  �سمو  بح�سور  املتحدة  الأمم  اجتماعات 

احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، العالقات 

الأخ�����وي�����ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ال����ت����ي جت���م���ع ال��ب��ل��دي��ن 

�ستى  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سقيقني،  وال�سعبني 

امليادين.

ال��داع��م  الأردن  م��وق��ف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واأك�����د 

للجهود وامل�ساعي املبذولة للتو�سل اإىل حل يكفل 

اإعادة الأمن وال�ستقرار لليمن و�سعبه ال�سقيق.

اإ�سناد  يف  اململكة  ا�ستمرار  اإىل  جاللته  واأ�سار 

ال��ت��ي تتخذ م��ن عمان  ل��ل��ي��م��ن،  ال��ب��ع��ث��ة الأمم��ي��ة 

الهدنة  املبذولة لتمديد  مقرا لها، ودعم اجلهود 

اليمنية.

م����ن ج���ه���ت���ه، اأع�������رب ال��ع��ل��ي��م��ي ع����ن ت��ق��دي��ره 

جاللة  ب��ق��ي��ادة  الأردن،  يبذلها  ال��ت��ي  للم�ساعي 

امللك، من اأجل دعم وحدة اليمن وا�ستقراره.

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

اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون امل��غ��رب��ني اأمي���ن ال�����س��ف��دي، 

وم���دي���ر م��ك��ت��ب ج���الل���ة امل���ل���ك، ال���دك���ت���ور جعفر 

ح�سان.

النباط- نيويورك

الثاين خالل لقائه  امللك عبداهلل  اأك��د جاللة   

الفل�سطيني  الرئي�س  الثالثاء،  ام�س  نيويورك،  يف 

اأول��وي��ة  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  عبا�س  حممود 

الأردين  التن�سيق  موا�سلة  على  م�����س��ددا  اأردن��ي��ة، 

الفل�سطيني على خمتلف امل�ستويات، لدعم الأ�سقاء 

الفل�سطينيني يف نيل حقوقهم العادلة.

ولفت جاللته، خالل اللقاء الذي ح�سره �سمو 

الأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، اإىل 

�سرورة تكثيف العمل واإدامة التن�سيق مع الأ�سقاء 

اإيجاد  باجتاه  للدفع  الدوليني  وال�سركاء  العرب 

اأفق �سيا�سي للق�سية الفل�سطينية.

كما اأكد جاللة امللك، يف اللقاء الذي عقد على 

�سمول  اأهمية  امل��ت��ح��دة،  الأمم  اجتماعات  هام�س 

القت�سادية  امل�ساريع  يف  الفل�سطينيني  الأ���س��ق��اء 

الإقليمية، لتمكينهم ودعم �سمودهم.

الدولتني  حل  اأن  على  التاأكيد  جاللته  وج��دد 

الفل�سطيني  ال�سراع  لإن��ه��اء  الوحيد  ال�سبيل  هو 

الإ�����س����رائ����ي����ل����ي، وال��������ذي ي�����س��م��ن ق����ي����ام ال����دول����ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى خ���ط���وط ال���راب���ع 

م��ن ح���زي���ران ع���ام 1967، وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س 

ال�سرقية.

بذل  اململكة  موا�سلة  اإىل  امللك  جاللة  واأ���س��ار 

الإ�سالمية  املقد�سات  ورعاية  حلماية  اجلهود  كل 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال���ق���د����س، م���ن م��ن��ط��ل��ق ال��و���س��اي��ة 

الها�سمية عليها.

ال��دور  الفل�سطيني  الرئي�س  ثمن  جهته،  م��ن 

الكبر لالأردن بقيادة جاللة امللك يف دعم الق�سية 

الدولية، والوقوف  الفل�سطينية يف جميع املحافل 

حقوقه  ن��ي��ل  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ج��ان��ب  اإىل 

امل�سروعة.

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

اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون امل��غ��رب��ني اأمي����ن ال�����س��ف��دي، 

ومدير مكتب جاللة امللك، الدكتور جعفر ح�سان، 

وال�سفرة الأردنية يف وا�سنطن دينا قعوار.

 »االمانة«: لجنة السالمة العامة هي المعنية وفرقنا تتفقد المباني وحاجتها للصيانة

كارثة اللويبدة تسلط الضوء على ظاهرة المباني الخطرة  
 300 شكوى واخالء 13 منزل ايلة السقوط خالل العام الحالي 

الرحامنة: نطالب المواطنين باالبالغ الفوري عن أي مبنى فيه خلل  
الأنباط – نزار البطاينه

ال�سوء  امل��وؤمل��ة  اللويبدة  ع��م��ارة  ك��ارث��ة  �سلطت 

خا�سة  القدمية  وال��ع��م��ارات  امل��ب��اين  ظ��اه��رة  على 

تلك التي ل تتوفر فيها �سروط ال�سالمة العامة 

ف��وري  ترميم  او  �سيانة  اإىل  حتتاج  التي  تلك  او 

اإىل النهيار  اإخ��الء ملا لها من تبعات قد ت�سل  او 

وال�سقوط كما حدث ببناية التي انهارت على راأ�س 

�ساكنيها.     

عندما ينظر اي منا ويحدق ويركز يف مناظر 

النظيف  جبال  �سفح  يف  تقع  التي  امل��ب��اين  وو���س��ع 

���س��رور ورا�����س العني  وال��ل��وي��ب��دة واجل����وف ووادي 

مثال وغرها من املناطق اجلبلية ي�ساب بالرعب 

واخلوف ويت�ساءل يف قرارة نف�سه 00 ماذا لو 00؟ 

الظاهرة  بهذه  املعنية  اجلهات  اأي��ن هي  مت�سائال، 

وم��ا ه��ي الآل��ي��ة والإج����راءات التي يجب اتخاذها 

ك��ارث��ة  ع��ل��ى  ي��وم��ا  ن�ستيقظ  اأن  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 

ع��م��ارة م��ن��ه��ارة. وحت��ت��اج ال��ع�����س��رات ورمب���ا امل��ئ��ات 

م��ن ال��ع��م��ارات وامل��ب��اين  يف ج��ب��ال ع��م��ان القدمية 

ل�سيانة وترميم اأو اخالئها من �سكانها، لأن كثر 

تتوفر  ول  لل�سكن  ���س��احل��ة  ت��ع��د  مل  ا���س��ال  منها 

وه��ذا  العامة  ال�سالمة  ومتطلبات  ���س��روط  فيها 

عليه  والعمل  متابعتة  املعنية  اجلهات  على  امللف 

للحيلولة دون وق��وع ك��وارث جديدة كما حدث يف 

عمارة جبل اللويبدة.

يوجد يف عمان القدمية عمارات متهالكة غر 

من  ال��ع��دي��د  ت�سكنها  ت����زال   ول  لل�سكن  ���س��احل��ة 

خماطر،  من  يتهددهم  ما  علمهم،  دون  العائالت 

ا�سافة اىل انعدام رقابة ومتابعة اجلهات املخت�سة 

واإه���م���ال م��ال��ك وه��وم��ا اأدى اىل وق���وع ك��ارث��ة يف 

عمارة ماأهولة بال�سكان يف جبل اللويبدة.

 14 اىل  �ساكنيها  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اي��ة  اإن��ه��ي��ار  وادى 

10 اخرين نتيجة الهمال وانعدام  وفاة واإ�سابة 

ال��رق��اب��ة م��ن اجل��ه��ات امل��خ��ت�����س��ة، ب��الإ���س��اف��ة اىل 

بال�سكل  وامل�ستمرة  الالزمة  ال�سيانة  اج��راء  عدم 

ال�سحيح.

ويف �����س����وؤال لم����ان����ة ع���م���ان ال����ك����رى امل��ع��ن��ي��ة 

نا�سر  باإ�سمها  الع��الم��ي  الناطق  اك��د  باملو�سوع، 

ال��رح��ام��ن��ة ل«الأن�����ب�����اط«، اأن����ه ل ي��وج��د ���س��روط 

األم��ان��ة  قبل  م��ن  ترخي�س  ول  ال�سيانة  لأع��م��ال 

ول ي��ت��م دف���ع ر���س��وم وامل��ط��ل��وب ت��ق��دمي مالحظة 

يراأ�سها  التي  العامة  ال�سالمة  للجنة  �سكوى  او 

اأم��ان��ة  وت�����س��م يف ع�سويتها  ال��ع��ا���س��م��ة،  حم��اف��ظ 

عمان واجلمعية العلمية امللكية.

املبنى  �ساحب  باإخبار  تقوم  اللجنة  اأن  وب��ني   

حاجتة لل�سيانة او حتويل املو�سوع ملكتب هند�سي 

لح�سار خمطط ان�سائي م�سادق عليه من املكتب 

الهند�سي، وبالتايل من نقابة املهند�سني الأردنيني 

وبناء عليه يقوم بالإ�سالحات املطلوبة.

ول��ف��ت ال��رح��ام��ن��ه اىل ان ف���رق دائ�����رة رق��اب��ة 

والأحياء  املناطق  جتوب  لالمانة  التابعة  الإعمار 

وتعمل على تفقد العمارات واملباين وحال حاجتها 

لل�سيانة، تقوم الأمانة من خالل جلنة ال�سالمة 

العامة باتخاذ الجراءات الالزمة .

اأن ف���رق ال��رق��اب��ة ت��ق��وم مب��راق��ب��ة  واأ����س���ار اىل 

ال���ع���م���ارات وامل���ب���اين امل��ت��ه��ال��ك��ة، م��و���س��ح��ا اىل ان 

المانة تلقت حوايل 300 مالحظة و�سكوى، كما 

اإخالء  العام احلايل على  ان المانة عملت خالل 

كلي. او  جزئي  ب�سكل  وعمارة،  منزل   13
موجودة  الرقابة  ف��رق  اأن  الرحامنة  وا���س��اف 

ذلك،  على  تدلل  ال�سنوية  وارقامها  بعملها  تقوم 

م���وؤك���دا ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال�����دور ال���رق���اب���ي ل��الأم��ان��ة، 

اأو خلل  اأي ت�سدع  وتطالب املواطنني البالغ عن 

يف اي مبنى وعمارة، لكي تتمكن من اتخاذ الجراء 

الالزم فور و�سول البالغ اإليها بال�سرعة الالزمة.

الجتماعية  التنمية  وزارة  ع���ام  اأم���ني  واأك����د 

اإن عائلتني من  ب����دوره،  ال�����س��م��ور  ب���رق  ال��دك��ت��ور 

تاأمينهم  مت  املنهارة  اللويبدة  جبل  عمارة  قاطني 

ب�سقق مفرو�سة، يف وقت مت تاأمني 3 عائالت من 

البنايات املجاورة املت�سررة يف اأحد فنادق العا�سمة 

اىل حني اإزالة الأنقا�س وعودتهم اىل منازلهم.

املت�سررين  اأو���س��اع  اإ�ستقرار  ف��ور  ان��ه  واأو���س��ح 

���س��ي��ت��م م�ساعدتهم  ال��ل��وي��ب��دة  ع���م���ارة  ���س��ك��ان  م���ن 

اىل  م�سراً  لهم،  اأث��اث  وتوفر  منازل  لإ�ستئجار 

املت�سررة  لل�سقق  مالكة  لي�ست  العائالت  ه��ذه  اأن 

�سيتم  ال��ت��رع��ات  ان  م�����س��ت��اأج��رة، لف��ت��ا اىل  اإمن����ا 

�سرفها للمت�سررين حتت بند م�ساعدات الغاثة 

الطارئة.

التنمية  وزارة  باإ�سم  الإعالمي  الناطق  واأ�سار 

اأنه لغاية  ل�«الأنباط«،  اأ�سرف خري�س  الإجتماعية 

ال��ث��ام��ن ع�����س��ر م���ن ال�����س��ه��ر احل����ايل مت ت���اأم���ني 5 

عائالت مب�ساكن ملت�سرري عمارة جبل اللوبيده . 

اأن  اعلنت  الإجتماعية  التنمية  وزارة  ان  يذكر 

 49814 بلغت  تلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��رع��ات  جم��م��وع 

دينارا للمت�سررين.  

املفلح  اأمي��ن  الجتماعية  التنمية  وزي��ر  واأك���د 

يف ت�����س��ري��ح��ات ���س��ح��ف��ي��ة ���س��اب��ق��ة، ان ال��ت��رع��ات 

�سيتم انفاقها بالكامل على املت�سررين من �سكان 

اإقامتهم  بنفقات  تتكفل  ال���وزارة  ان  كما  العمارة، 

حلني اإ�ستقرار اأو�ساعهم.

وق������ال ال���ن���اط���ق الع�����الم�����ي ب���ا����س���م ���س��ن��دوق 

اأن  لل�«الأنباط«،  �سواحلة  ناجح  الوطنية  املعونة 

ال�سندوق انه يتم درا�سة حالة كل اأ�سرة على حدة 

وفق التعليمات والنظمة واخلدمات التي يقدمها 

وحتكم عمله .   

من  ت�سررت  ال��ت��ي  لالأ�سر  بالن�سبة  اأن���ه  وب��ني 

اإنهيار عمارة اللويبدة فان 

ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ل����دى  م���وج���ود  ب��رم��ت��ه  امل���ل���ف 

املنا�سبة  اخلدمة  تقدمي  على  وتعمل  الجتماعية 

لهم من ايواء وتوفر متطلباتهم الأ�سا�سية..

ار�سيفية



املحلي
40 الأربعاء  21 / 9 / 2022 

 ينعكس سلبا على األطفال وال يجوز اال بموافقة ولي االمر

سات اإلدارة العامة لمعايير النَّزاهة  مكافحة الفساد تبدأ قياس امتثال مؤسَّ

االنباط- شذى حتاملة 

احل���وادث  وق���وع  عند  االع���ام  و�سائل  تت�سارع 

�سور  ن�سر  على  بالرتكيز  الطبيعية  وال���ك���وارث 

اط��ف��ال ب��او���س��اع وح����االت م��ت��ع��ددة دون م��راع��اة 

ل��ل�����س��واب��ط االخ���اق���ي���ة واالع���ام���ي���ة واح�����رتام 

خ�سو�سياته، وو�سعهم النف�سي.

 وقالت منظمات دولية معنية بحقوق االن�سان 

واخ��اق��ي��ات  للقانون  خمالفة  ال�����س��ور  بع�ض  ان 

بحاالت  الطفل  تظهر   النها  ال�سحفية؛  املهنة 

و�سررا  اذى  لهم  ي�سبب  قد  مما  وانك�سار  �سعف 

نف�سيا  واحراجا  يف امل�ستقبل .

  وقال ع�سو نقابة ال�سحفيني خالد الق�ساة 

درا�سة ظروف  بعد  يتم  ان  ال�سور يجب  ن�سر  ان 

وهل  ال�سخ�ض  غاية  عن  والبحث  املعنية  احلالة 

عن  ال�سرر  ودف��ع  العامة  امل�سلحة  لتحقيق  ه��ي 

اال�سخا�ض ام ال�سهرة وامل�سلحة ال�سخ�سية، وبهذه 

حتقيق  غايته  لوكانت  حتى  الن�سر  مينع  احلالة 

امل�سلحة العامة.

  واكد انه يف هذه احلاالت جتب  مراعاة املكان 

والوقت الذي �سيتم فيه الن�سر، وهل هذا ال�سور 

�ست�سكل و�سمة عار لاطفال يف امل�ستقبل ام ال . 

 وا����س���اف ال��ق�����س��اة ان����ه ���س��د ال��ن�����س��ر امل��ب��ا���س��ر 

ال�سخ�ض  الأن  بالكوارث  املت�سررين  لا�سخا�ض 

بع�ض  ا�ستغال  اإىل  يتحدث وهومنفعل، م�سريا 

و�سائل االعام  ن�سر �سور حادثة اللويبدة الثبات 

تق�سري اجلهات املعنية يف التعامل مع احلادثة . 

  ومن الناحية القانونية قال املحامي الدكتور 

�سخر خ�ساونة ان القاعدة العامة تن�ض على انه 

اولياء  مبوافقة  اال  االطفال  �سور  ن�سر  يجوز  ال 

اولياء  ع��ن  ت�سدر  التي  امل��واف��ق��ات  االم���ور وحتى 

االمور يجب اأن ال تعر�ض الطفل اإىل و�سم مبعنى 

اأن  ال تلحق بالطفل اي اذى نف�سي يف امل�ستقبل . 

وا�ساف  اأن  التقاط  �سور االطفال لن�سرها لها 

حاالت ا�ستثنائية وهي ال�سور التي تبعث  الفرح 

وال�سعادة وال تعر�ض الطفل اإىل اخلطر ، مبينا اأن 

التقاط ال�سور لا�سخا�ض واالطفال املوجودين 

يف احلوادث العامة �سواء كانوا م�سابني اأو �سحايا  

يعد خمالفا الحكام القانون واعتداء على حياتهم 

اخلا�سة ملا يلحق بهم من ال�سرر. 

واكد خ�ساونة انه ال يجوز الي �سحفي التقاط 

ال�سور التي تظهر الطفل والتي ال ميكن حذفه ؛ 

الن ذلك يكون خمالفا الحكام القانون واخاقيات 

املهنة ال�سحفية  .

ودع����ا اىل االل����ت����زام ب��ال��ق��واع��د ال��ت��ي اك��دت��ه��ا 

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل وم�سروع قانون 

ان��ه ال يجوز تعري�ض  الطفل  وال��ت��ي ن�ست على 

اأو  لو�سم  ع�سرة   الثامنة  عمر  لغاية  االط��ف��ال  

ل�سرر . 

ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه ق���ال م��دي��ر هيئة االع���ام 

يجوز  ال  ان��ه  قطي�سات  حممد  امل��ح��ام��ي  ال�سابق 

التقاط �سور االطفال ون�سرها اإال مبوافقة ذويه 

، وهذا ما  ن�ست عليه العديد من القوانني ومنه  

قانون االحداث وقانون حماية حق املولف وقانون 

حلقوق  الدولية  االتفاقية  اإىل  ا�سافة  العقوبات 

الطفل واملعايري الدولية حلقوق الطفل .

واك��د قطي�سات ان قوانني بع�ض ال��دول متنع 

ن�سر �سور االط��ف��ال بالرغم من موافقة ذوي��ه ؛ 

الن قد تكون ارادة  الطفل وق��راره عند ن�سوجه 

خم��ال��ف��ا ل���ق���رار ذوي����ه بن�سر ����س���وره ، الف��ت��ا اإىل 

هذه  ك��ون  الن�سيان  ح��ق  م��ع  تتعار�ض  ال�سور  ان 

ال�سور �ستبقى على حمركات البحث وعلى و�سائل 

االعام وتذكره باحلادثة التي تعر�ض لها . 

وب���ني ان ت��اث��ري ن�سر ���س��ور االط��ف��ال ال تقف 

لي�سل  تاثريها  يتو�سع  وامن��ا  نف�سه  الطفل  عند 

االطفال املحيطني به مما قد يوؤثر على عاقته 

مع اقرانه . 

النف�سي  املر�سد  ق��ال  النف�سية  الناحية  وم��ن 

االطفال  �سور  ن�سر  ان  ال��ده��ون  حممد  الدكتور 

ينعك�ض �سلبا عليهم مما ي�ستدعي  تقدمي الدعم 

�ستحتفظ  ذاك��رت��ه��م  اأن  مو�سحا  ل��ه��م،   النف�سي 

بهذه احلادثة املوؤملة  وما يتم ت�سويره �سيعيد لهم 

امل�ساعر نف�سها كلما راأوها م�سورة يف امل�ستقبل . 

النف�سي  واال����س���ع���اف  ال��ت��دخ��ل  اأن   وا����س���اف 

لاطفال يف مثل هذه احل��وادث �سروري ، داعيا 

اىل اال�سراع يف ا�سعافهم ج�سديا ونف�سيا .

وب����ني ان ال���ت���دخ���ات ال���ت���ي ي��ج��ب ت��ق��دمي��ه��ا 

لاطفال يف مثل هذا احل��وادث هي توفري املنزل 

والرعاية كي ي�سعر الطفل باالأمان ، الفتا اإىل انه 

يتوجب علينا اأن  ن�سغي له وندربه على اال�سغاء 

الن االطفال يف و�سع االزمات  رمبا ال ي�ستطيعون 

التعبري عما يف داخلهم ب�سكل جيد ورمبا مييلون 

لانعزال والكتمان وهنا يكمن دوراالهل واالطباء  

والتحاور معه وت�سجيعه  الطفل  يف احلديث مع 

على احلديث عن م�ساعره دون خجل او خوف . 

واك���د ال��ده��ون  ت��وف��ري ال��دع��م االأ���س��ري ال��ذي 

يعطي ال��ط��ف��ل االح�����س��ا���ض  ب���االأم���ان وب����اأن لديه 

اأ�سخا�ساً يثق بهم ويوفرون له الدعم واحلماية 

م�سيفا انه يجب اخراج الطفل من حالة اخلوف 

وك�سر ما مير به من اأع��را���ض االأزم��ة من خال 

الرتفيه عنه واللعب ؛ الن كاهما ي�ساعد الطفل 

ي�ساعده   حتى  والقلق  التوتر  ن�سبة  خف�ض  على 

على التكيف االجتماعي مع االآخرين ،اإ�سافة اإىل 

التعبري عن حمبتنا له واحت�سانه فالطفل كلما 

�سعر باحلب �سعر باالمان . 

ان��ه ال بد اي�سا من االهتمام  باجلانب  وب��ني 

الوجداين للطفل وحتفيزه ب�سرد ق�س�ض ومواقف 

م�سابهة وكيفية متكن اأ�سحابها من جتاوز تلك 

النف�سي،  والثبات  النف�سية  ال��ق��وة  وزرع  االأزم���ات 

ورفع معنويات الطفل وزياده توا�سل الطفل مع 

اال�سدقاء كي ينعزل او ي�سبح لديه ميل للعزلة .  

ودع��ا ال��ده��ون االب���اء واالم��ه��ات عامه واه��ايل 

اطفال عمارة اللويبدة  خا�سة  اأن ي�سعفوا اأبناءهم  

نف�سياً ولي�ض �سرطا ان لدى خمت�سني  نف�سيني، 

م�سددا على عدم اال�ستهانة مب�ساعر الطفل وما 

مير به من االزم��ات والتجاوب ال�سريع معه كي 

العاج  لتدخل  ويحتاج حينها  االم��ور  تتفاقم  ال 

النف�سي.

االنباط- عامن

ومكافحة  النزاهة  هيئة  جمل�ض  رئي�ض  ق��ال   

الف�ساد الدكتور مهند حجازي، اإنه �سيجري اإعداد 

تقرير تناف�سي ي�سنف ال��وزارات والدوائر العامة 

امتثالها  م�ستوى  يعك�ض  ن�سبي  ت��رت��ي��ب  �سمن 

لعنا�سر موؤ�سر النزاهة الوطني.

واأ�ساف اأن التقرير �سيكون م�ستندا اإىل نتائج 

�ستقوم  وال���ذي  ال��وط��ن��ي،  ال��ن��زاه��ة  موؤ�سر  تقييم 

اإجن���ازات جهود  لتقدير  �سنوي،  ب�سكل  الهيئة  به 

امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة وم��ع��اجل��ة ال��ث��غ��رات وم��واط��ن 

الوطنية،  ال��ن��زاه��ة  معايري  تطبيقات  يف  اخل��ل��ل 

و�سيكون لنتائج املوؤ�سر اأبعاد وتاأثري على امل�ستوى 

املوؤ�س�سي والتنظيمي لكل موؤ�س�سة.

جاء ذلك خال اللقاء احل��واري الذي نظمته 

الهيئة بالتعاون مع مركز احلياة – را�سد، ام�ض 

ال��ث��اث��اء، و���س��ارك فيه م���دراء ال��دوائ��ر واالأم��ن��اء 

ال���ع���ام���ون وع�����دد م���ن م�������س���وؤويل 100 ج��ه��ة من 

موؤ�س�سات االإدارة العامة، والتي �سيتم قيا�ض مدى 

امتثالها هذا العام ملعايري النزاهة الوطنية.

اللقاء �سيوؤ�س�ض ملرحلة  اأن هذا  واأك��د حجازي 

جديدة ومتقدمة، يف اجلهود الوطنية لتعزيز بيئة 

اأج��ل حماربة  امل�ستوى الوطني من  النزاهة على 

ال���وزراء  رئي�ض  دع��م  مثمنا  ك��اف��ة،  الف�ساد  اأ�سكال 

ل��ه��ذه اجل��ه��ود م��ن خ���ال التعميم ع��ل��ى جميع 

االل��ت��زام  على  حلثها  ال��ع��ام��ة،  االإدارة  موؤ�س�سات 

بتطبيق معايري النزاهة الوطنية.

ال�سنوات  خ��ال  حر�ست  الهيئة  اأن  واأو���س��ح 

يف  وامل�ستجدات  التطورات  مواكبة  على  االأخ���رية 

االإطارين املفاهيمي والتطبيقي للمار�سات العاملية 

واالإقليمية يف جمال تعزيز النزاهة يف بيئة االإدارة 

واالأدوات  الرقمية  الو�سائل  وتطبيق  احلكومية، 

الفاعلة لك�سر ظهر الف�ساد واحلد من اآثاره.

ك��م��ا اأك����د امل�����س��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��رتك��ة يف 

حم��ارب��ة اآف����ة ال��ف�����س��اد وال�����دور ال��ف��اع��ل وال��ن��اج��ز 

ملوؤ�س�سات االإدارة العامة يف تكري�ض معايري النزاهة 

الوطنية لارتقاء مب�ستوى االأداء املوؤ�س�سي، ورفع 

كفاءة اخلدمات املقدمة على امل�ستوى الوطني.

الدكتور  – را�سد  واأ���س��اد مدير مركز احلياة 

عامر بني عامر، بجهود املدراء واالأمناء العامني 

و���س��ب��اط االرت���ب���اط وال��ن��اط��ق��ني االإع��ام��ي��ني يف 

موؤ�س�سات االإدارة العامة والذين يعملون جنبا اإىل 

جنب لتحقيق هذا املنجز الوطني.

قبل  م��ن  ال��ن��زاه��ة  م�سفوفة  تعبئة  اإن  وق���ال 

املوؤ�س�سات، هو اخلطوة االأوىل يف منهجية العمل 

التي اعتمدت بناء على اخلربات النوعية املرتاكمة 

لهيئة ال��ن��زاه��ة وجم��م��وع��ة م��ن اخل�����رباء، الفتا 

الوطني  النزاهة  ملوؤ�سر  النطاق اجلغرايف  اأن  اإىل 

�سيكون �ساما جلميع حمافظات ومناطق اململكة، 

ومبختلف امل�ستويات والقطاعات ل�سمان الو�سول 

للجميع.

التوجيهية  اللجنة  رئ��ي�����ض  ق���دم  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

للموؤ�سر، مدير مديرية النزاهة والوقاية يف الهيئة 

الدكتور عا�سم اجل��دوع عر�سا ت�سمن التعريف 

باملو�سر وم�سادره وحمتوياته واآليات التعامل معه 

من قبل موؤ�س�سات االإدارة لعامة، مو�سحا كيفية 

تعد  التي  االإلكرتونية  االمتثال  تعبئة م�سفوفة 

اإحدى امل�سادر االأ�سا�سية ملوؤ�سر النزاهة الوطني، 

ملعايري  املوؤ�س�سات  امتثال  م��دى  لقيا�ض  واأع����دت 

النزاهة الوطنية.

وت����رك����زت حم�����اور اجل��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ال��ت��ي 

اأم��ني ع��ام الهيئة عا�سم الطروانة، حول  اأداره���ا 

الهيئة منت�سف  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  امل��وؤ���س��ر  اأه����داف 

ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ب��ه��دف دف���ع م��وؤ���س�����س��ات االإدارة 

وفعلية  حقيقية  باأعمال  االن��خ��راط  اإىل  العامة 

ملمو�سة ملكافحة الف�ساد والوقاية منه من خال 

اأقرها  التي  الوطنية  ال��ن��زاه��ة  ملعايري  تطبيقها 

جمل�ض الهيئة، وتتمثل ب�سيادة القانون، وامل�ساءلة 

واملحا�سبة، وال�سفافية، والعدالة وامل�ساواة وتكافوؤ 

الفر�ض، واحلوكمة الر�سيدة.

اأن  امل��ت��ح��دث��ون وامل�����س��ارك��ون يف اجلل�سة  واأك����د 

املوؤ�س�سات،  تلك  اأداء  يف  الثقة  �سيعزز  املوؤ�سر  هذا 

ال�سلوكية  وال��ق��واع��د  القيم  تفعيل  يف  و�سي�سهم 

واالرت����ق����اء ب���ج���ودة خ��دم��ات��ه��ا، و���س��ي��دف��ع��ه��ا اإىل 

ب��اأدائ��ه��ا وتطبيق  االإي��ج��اب��ي، واالرت��ق��اء  التناف�ض 

اإجراءات عملها ب�سفافية ونزاهة.

 المياه: ضبط اعتداءات جديدة 
في الزرقاء والرصيفة وجنوب عمان

االنباط- عامن

 �سبطت وزارة املياه والري، بالتعاون مع 

اأمنية  حملة  خ��ال  ال��ع��ام،  االأم��ن  مديرية 

ن��ف��ذت��ه��ا يف م��ن��اط��ق ال����زرق����اء وال��ر���س��ي��ف��ة 

على  ك��ب��رية  اع���ت���داءات  العا�سمة،  وج��ن��وب 

منها  امل��ي��اه  ت�سحب  رئي�سة،  م��ي��اه  خ��ط��وط 

ل��ت��زوي��د م����زارع واأخ�����رى ل��رتب��ي��ة امل��وا���س��ي 

واالأبقار.

الثاثاء،  ام�ض  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 

اإن����ه����ا ���س��ب��ط��ت ع�������س���رات االع������ت������داءات يف 

الر�سيفة، متثلت بتمديد و�سات خمالفة 

ج����رى ف�����س��ل��ه��ا واإع�������ادة ت�����س��وي��ب ال��و���س��ع 

وع���م���ل ال�����س��ب��وط��ات اخل��ا���س��ة ب��ال��واق��ع��ة، 

يف  امل��وا���س��ي  لرتبية  م���زارع   3 �سبط  كذلك 

جنوب  ويف  املياه،  ت�سحب  الظليل  الزرقاء/ 

خطوط  على  اعتداءات  �سبط  جرى  عمان 

ناقلة رئي�سة يف منطقة حمام ال�سموط.

اأن ح��م��ات��ه��ا م��ت��وا���س��ل��ة يف  واأ����س���اف���ت، 

االإب��اغ  اإىل  اجلميع  داعية  املناطق،  جميع 

ال�سكاوى  االع��ت��داءات عرب مركز  ه��ذه  عن 

املوحد 117116 .

نشر صور األطفال ٠٠ مخالف للقانون واخالقيات الصحافة

 األمانة: رفع 3 آالف متر مكعب 
من أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة

االنباط- عامن

رف��ع��ت اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى، ب��اإ���س��راف 

اآالف مرت  ال���ع���ام، ث��اث��ة  م��دي��ري��ة االأم����ن 

م��ك��ع��ب م���ن االأن���ق���ا����ض م���ن م���وق���ع ع��م��ارة 

املنهارة. اللويبدة 

وق����ال ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ب��ا���س��م اأم��ان��ة 

ع��م��ان ن��ا���س��ر ال��رح��ام��ن��ة، ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء 

اآلياتها  �سحبت  االمانة  اإن  )برتا(،  االأردنية 

وك���وادره���ا م��ن امل��وق��ع ع��ق��ب اإجن���از مهمتها 

كوادرها  اأن  م�سيفا  بها،  املناطة  واالأع��م��ال 

كانت ح�سرت اإىل املوقع فور انهيار العمارة.

مندوبا عن الملك .. وزير التربية يشارك في قمة تحويل التعليم في نيويورك
االنباط- نيويورك

 مندوبا عن جالة امللك عبداهلل الثاين، 

والتعليم  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ���س��ارك 

ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور وج��ي��ه 

التعليم  حتويل  قمة  اجتماعات  يف  عوي�ض، 

االثنني، يف  اأم�ض  م�ساء  اأعمالها  بداأت  التي 

نيويورك بالواليات املتحدة االأمريكية.

التي  ال��ق��م��ة،  يف  االأردن  كلمة  وت�سمنت 

ال���ت���زام االأردن يف  ال���وزي���ر ع��وي�����ض،  األ��ق��اه��ا 

التعليم  العاملية يف  اال�ستجابة لاأزمة  اإطار 

بامل�ساواة  تتعلق  التي  ك��ورون��ا،  جائحة  بعد 

وال�������س���م���ول واجل�������ودة وامل�����اءم�����ة، واإع������ادة 

ال��دويل  وامل���ايل  ال�سيا�سي  االل��ت��زام  جتديد 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ب��اع��ت��ب��اره م��ن��ف��ع��ة ع��ام��ة ع��امل��ي��ة، 

الهدف  التقدم نحو حتقيق  وت�سريع وترية 

الرابع من اأهداف التنمية امل�ستدامة.

ال��ت��زام االأردن م��ن خ��ال  واأك����د ع��وي�����ض 

ف��ق��دان  مب��ع��اجل��ة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

الذي   ،19- كوفيد  وب��اء  عن  الناجم  التعلم 

التنمية  مكا�سب  على  �سلبي  تاأثري  له  ك��ان 

يف  التعليم  تواجه  التي  التحديات  من  وزاد 

االأردن والقائمة م�سبقا.

وق����ال اإن م���ب���ادرة ج�����س��ور ال��ت��ع��ل��م، ال��ت��ي 

ب��دع��م  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

اإىل  ال��و���س��ول  ا�ستطاعت  ال��ي��ون��ي�����س��ف،  م��ن 

اأك���ر م��ن ن�سف م��ل��ي��ون ط��ال��ب، مب��ا فيهم 

توفري  على  املبادرة  تعمل  فيما  الاجئون، 

وا�ستعادته  االأط��ف��ال  تعلم  لت�سريع  امل���وارد 

وانعا�سه بعد اجلائحة.

واأ����س���اف اأن ا���س��ت��ج��اب��ة ت��ع��ايف ال��ت��ع��ل��م يف 

نهج  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  يف  �ست�ستمر  االأردن، 

موؤ�س�سي للتعليم غري الر�سمي والتعوي�سي، 

وطنية  ا�سرتاتيجية  تطوير  اإىل  باالإ�سافة 

والكتابة  ال��ق��راءة  مهارات  لتح�سني  �ساملة 

ال���ل���غ���وي���ة، وم���راج���ع���ة امل���ن���اه���ج ال��وط��ن��ي��ة، 

املدمج  للتعلم  �ساملة  ا�سرتاتيجية  وتطوير 

التعليم. وتقنية 

تلبية  �سمان  على  ال���وزارة  حر�ض  وب��ني 

ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي ق��ب��ل اخل��دم��ة واأث��ن��ائ��ه��ا، 

الح��ت��ي��اج��ات امل��ع��ل��م��ني وامل��ت��ع��ل��م��ني، ودع���م 

املعلمني يف تقدمهم الوظيفي؛ مبا يتما�سى 

�سيكون  الذي  اجلديد،  الت�سنيف  نظام  مع 

اأولوية ملحة.

املبادرات مت توجيهها  اأن هذه  اإىل  واأ�سار 

م���ن خ����ال ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة ال��ت��ع��ل��ي��م اأث���ن���اء 

ك��ورون��ا،  جائحة  ت��اأث��ري  وتقييم  ال��ط��وارئ، 

ال���ت���ي مت اإج�����راوؤه�����ا ك���ج���زء م���ن م��راج��ع��ة 

م��ن��ت�����س��ف امل�����دة ل��ل��خ��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال��وط��ن��ي  الت�سخي�سي  وال��ت��ق��ي��ي��م  للتعليم 

ب���ه���دف م�������س���اع���دة امل��ع��ل��م��ني ع���ل���ى حت��دي��د 

التعلم. فجوات 

م��ع��اجل��ة  ج��ع��ل  ل��ط��امل��ا  االأردن  اأن  واأك�����د 

التعليم  يف  احل���ق  وت��ع��زي��ز  امل�������س���اواة،  ع���دم 

جلميع االأطفال بغ�ض النظر عن ظروفهم 

االأ�سا�سية. اأولوياته  وجن�سياتهم، من 

ل��ل��ط��ل��ب��ة  االردن  ا���س��ت��ق��ب��ال  اإىل  ول���ف���ت 

الاجئني يف املدار�ض احلكومية منذ بداية 

اأزم���ة ال��ل��ج��وء، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حم��دودي��ة 

طفل  اأي  ترك  عدم  ل�سمان  اململكة؛  م��وارد 

العمل  كذلك  مت  فيما  التعليم،  رك��ب  خلف 

ب��ن��ظ��ام ال���ف���رتت���ني ل��ت��ج��ن��ب االك���ت���ظ���اظ يف 

ال�سفوف الدرا�سية، وتوفري برامج التعليم 

الطلب  لتلبية  ل��اج��ئ��ني؛  ال��ن��ظ��ام��ي  غ��ري 

املتزايد يف قطاع التعليم.

ال���دك���ت���ور ع��وي�����ض ان احل��ك��وم��ة  وت���اب���ع 

ال�سامل  بالتعليم  التزامها  ك��ررت  االأردن��ي��ة 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  اإط����ار  يف  للجميع 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا، 

التعليم؛  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لتعميم 

م���ا ي��ع��ك�����ض ج���وه���ر ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����وزارة 

واإع���ان   ،)2030-2020( ال�سامل  للتعليم 

االأردن املعتمد اخريا ب�ساأن االإدماج والتنوع 

التعليم. يف 

وج����دد ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ال��ت��زام 

احل���ك���وم���ة االردن�����ي�����ة مب���زي���د م����ن اإع���ط���اء 

للم�سي  ال��رئ��ي�����س��ة  ل����اإج����راءات  االأول���وي���ة 

و�سمان  امل��ت��غ��رية،  التعليم  اأج��ن��دة  يف  قدما 

التعلم  ا���س��رتداد  ا�ستجابات  يف  اال���س��ت��دام��ة 

ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة، يف ���س��وء روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث 

االقت�سادي، التي مت اإطاقها اخريا للعقد 

اأ�سا�سية  رك��ي��زة  التعليم  ي��ع��د  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل، 

فيها.

يف  االأردن  يبذلها  التي  اجلهود  اأن  وبني 

االأ�س�ض  و�سع  ت�سمل  اال�ستجابة،  هذه  اإطار 

املجاين  التعليم  اإلزامية  لتحقيق  الازمة 

من الرو�سة )kG2( اإىل التعليم الثانوي؛ 

ملرحلة  االأطفال  ريا�ض  تعميم  ذلك  يف  مبا 

)kG2( على املدى الق�سري.

وت�������س���م���ل االإج������������راءات ك����ذل����ك، ت��وف��ري 

اآمنة  متكينية  دعم  واأنظمة  تعليمية  بيئات 

اإل��ي��ه��ا جلميع  ال���و����س���ول  ي�����س��ه��ل  و���س��ح��ي��ة 

ب�سكل خ��ا���ض على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  االأط���ف���ال، 

التعليم  من  لا�ستبعاد  املعر�سني  االأطفال 

االإع����اق����ة  ذوي  االأط�����ف�����ال  م���ث���ل  وداخل���������ه، 

واالأطفال الاجئني.

ت�سمل  االإج������راءات  اأن  ال���وزي���ر  واأو����س���ح 

اأي���������س����ا ت���ن���ف���ي���ذ ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���غ���ذي���ة 

بيئة  ن��ح��و  “معا”  وب���رن���ام���ج  امل���در����س���ي���ة، 

النف�سي  ال��دع��م  وت��وف��ري  اآم���ن���ة،  م��در���س��ي��ة 

التي  املتخ�س�سة،  والربامج  واالجتماعي، 

ت�����س��ت��ه��دف امل���ه���ارات احل��ي��ات��ي��ة، وال��ت��وج��ي��ه 

االإج��������راءات  ات���خ���اذ  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل���ه���ن���ي، 

الوقائية لاأزمات امل�ستقبلية املحتملة، من 

املخاطر  الإدارة  ا�سرتاتيجية  و�سع  خ��ال 

واالأزمات.

ك���م���ا ت�����س��م��ل االإج������������راءات، اال����س���ت���ف���ادة 

ك��ن��ظ��ام  احل���ال���ي���ة،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأدوات  م���ن 

ت��خ��ط��ي��ط  ل��ت��ح�����س��ني  )WebGIS(؛ 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��دار���ض، و���س��ي��ان��ت��ه��ا، 

املتزايد  الطلب  ال�ستيعاب  امل��وارد،  وتوفري 

الو�سول  و�سامة  اإمكانية  و�سمان  عليها، 

للجميع. اليها 

ت�سمل  ال������وزارة  اإج�������راءات  ان  وا����س���اف 

وا�ستثمار  و���س��ي��ان��ة  ت��ط��وي��ر  زي����ادة  اأي�����س��ا، 

اأج���ل  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  م��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام 

مبا  االأدل��ة؛  على  القائمة  ال�سيا�سات  �سنع 

واإ�ساح  التمكينية،  البيئة  تعزيز  ذلك  يف 

واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب  التعليم  ن��ظ��ام 

وامل��اءم��ة،  اجل���ودة  لتعزيز  )TVET(؛ 

العمل. واال�ستجابة ملتطلبات �سوق 

واأكد الدكتور عوي�ض اأن هذه االإجراءات 

لتحقيق  امل��م��ل��ك��ة  ج��ه��ود  دع���م  ���س��ت�����س��ه��م يف 

ال��ت��زام��ات��ه��ا ب��ال��ه��دف ال���راب���ع م��ن اأه����داف 

االل��ت��زام  اإىل  م�����س��ريا  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية 

لغايات  امل�ستمر  الر�سد  يف  لاأردن  الرا�سخ 

هذا الهدف والتقدم املحرز ب�ساأنه، وت�سريع 

الوطنية  املعايري  ر�سد  و�سمان  حتقيقه، 

منا�سب. ب�سكل  ملوؤ�سراته 

النوع  بر�سد  االأردن  ال��ت��زام  على  و�سدد 

يف  ال�سعف  ونقاط  واالإع��اق��ة،  االجتماعي، 

اال�ستجابة لاحتياجات املحددة من خال 

الهدف  اإطار موؤ�سرات  البيانات يف  ت�سنيف 

امل�ستدامة. للتنمية  الرابع 

ج���ه���وده  اإط������ار  ويف  االأردن،  اإن  وق�����ال 

نحو  الزخم  على  للحفاظ  املقبلة  لل�سنوات 

التنمية  اأه��داف  من  الرابع  الهدف  حتقيق 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  وحتقيق  امل�ستدامة، 

التعليم  واأجندة  والتعليم،  الرتبية  ل��وزارة 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة؛ ع����ازم ع��ل��ى ت��وف��ري ال��ت��م��وي��ل 

احتياجات  يلبي  ال���ذي  وامل�����س��ت��دام،  ال��ك��ايف 

ال��ع��م��ل��ي��ات  وت��ب�����س��ي��ط  االأردن،  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 

اأم���وال  و���س��رف  تنفيذ  لت�سريع  االإداري�����ة؛ 

امليزانية. دعم 

ت��ك��ر���ض  االأردن�����ي�����ة  احل���ك���وم���ة  اأن  وب����ني 

ج��ه��وده��ا ل�����س��م��ان ال��ت��ن�����س��ي��ق ال��وث��ي��ق بني 

مع  امل�ستمرة  ال�����س��راك��ة  وت��ع��زي��ز  ال����وزارات، 

ذلك  يف  مبا  الرئي�سيني،  امل�سلحة  اأ�سحاب 

التعليم،  تطوير  و�سركاء  اخلا�ض  القطاع 

ان��ط��اق��ا م��ن ال����دور ال��ه��ام ل��ه��ذه اجل��ه��ات 

جم��ت��م��ع��ة يف ����س���م���ان ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات 

التعليم.

االأردن  ا���س��ت��م��رار  اإن  ق��ائ��ا:  وا���س��ت��ط��رد 

يف م���ع���اجل���ة ال��ق�����س��اي��ا امل�����س��ت��م��رة ك���اأزم���ة 

ال��اج��ئ��ني، ي��ت��ط��ل��ب امل���زي���د م���ن امل�����س��اع��دة 

اأنه من خال  الدويل، موؤكدا  املجتمع  من 

ال��ع��م��ل امل�����س��رتك، مي��ك��ن��ن��ا ال��ت��اأك��د م���ن اأن 

التعليم عادل وفعال، و�سمان  االإنفاق على 

عدم وجود اأحد خلف ركبه.

واأك������د ان احل���ك���وم���ة االردن����ي����ة و���س��م��ن 

االلتزامات  ه��ذه  حتقيق  ل�سمان  جهودها 

���س��ت��وا���س��ل احل�����وار م���ع جميع  ال��وط��ن��ي��ة، 

اأ�����س����ح����اب امل�����س��ل��ح��ة ال���رئ���ي�������س���ي���ني، ف��ي��م��ا 

���س��ت��ع��ق��د اج���ت���م���اع���ا ب���ع���د ال���ق���م���ة مل��ن��اق�����س��ة 

ال�����س��روري  والتن�سيقي  االإج��رائ��ي  االإط���ار 

ل��������اأردن ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���زام���ات���ه ال��وط��ن��ي��ة، 

التغيري  اأج��ل  فورية من  اإج���راءات  وات��خ��اذ 

التحويلي.

 مطار الملكة علياء يستقبل أولى 
رحالت شركة الخطوط الجوية اإلثيوبية

االنباط- عامن

 ا�ستقبل مطار امللكة علياء الدويل، ام�ض 

ال��ث��اث��اء، اأوىل رح���ات ���س��رك��ة اخل��ط��وط 

اجل��وي��ة االإث��ي��وب��ي��ة م��ن م��ط��ار اأدي�����ض اأب��اب��ا 

بويل الدويل.

وق����ال����ت جم���م���وع���ة امل����ط����ار ال�������دويل يف 

الإثيوبيا  الوطني  الناقل  اإن  �سحفي،  بيان 

بني  اأ�سبوعيا  مبا�سرة  رح���ات   3 �سي�سغل 

ا�ستقبال  اإىل  م�سرية  اأب��اب��ا،  واأدي�����ض  عمان 

متنها  ع��ل��ى  ح��م��ل��ت  ال��ت��ي  االأوىل،  ال��رح��ل��ة 

مم��ث��ل��ني ع����ن ����س���رك���ة اخل����ط����وط اجل���وي���ة 

اأقوا�ض املاء التقليدية. االإثيوبية، بتحية 

ورح����ب ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة 

امل���ط���ار ال������دويل ن��ي��ك��وال ك���ل���ود، ب��ان�����س��م��ام 

اخلطوط  “�سركة  اجلديد  املنتظم  الناقل 

���س��ع��ادة  ع���ن  م��ع��رب��ا  االإثيوبية”،  اجل���وي���ة 

مبركز  مبا�سر  ات�����س��ال  ب��ت��وف��ري  امل��ج��م��وع��ة 

ال��ذي  اأب��اب��ا،  اأدي�����ض  العا�سمة  يف  عملياتها 

وب��واب��ة  املهمة  امل��ط��ارات  م��ن  م��ط��اره��ا  يعد 

الأفريقيا.

تر�سيخ  على  بفاعلية  نعمل  “اإننا  وق��ال 

بو�سفه  ال��دويل  علياء  امللكة  مطار  مكانة 

العربي من  وامل�سرق  لاأردن  رئي�سية  بوابة 

متنوعة  بخيارات  م�سافرينا  تزويد  خال 

بينما  لنا،  ق�سوى  اأولوية  وهي  للم�سارات، 

ن��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة اإح�����س��ائ��ي��ات احل��رك��ة 

اجلوية قبل انت�سار فريو�ض كورونا«.
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جتاوزت  �أن  بعد  �إال  �لعقبة  مدينة  �إىل  عمل  رحلة  يف  عمان  غ��ادرت  �أنني  �أ�شعر  مل 

مطار �مللكة علياء بعدة كيلو مرت�ت، فقد بد�أت �مل�شاحات �لفارغة تزد�د، و�شرت �أم�شي 

و�شط لوحة زيتية يغلب عليها لون �لرت�ب ويق�شها بال �شفقة �شريط �أ�شود طويل.

�لعقبة جنوبا  ميناء  ينبع من  �أ�شفلتي متدفق  كنهر  �ل�شحر�ء  يقطع  �لطريق  كان 

�أحيانا  يعرب  �ال�شفلتي  �لطريق  نهر  وك��ان  �ل�شمال،  يف  علياء  �مللكة  مطار  يف  وي�شب 

�ملتعبة،  �الإ���ش��رت�ح��ات  وبع�ض  �لقهوة  �أك�شاك  جو�نبه  �أح��د  على  لتنبت  �لقرى  بع�ض 

�نتباهي،  تلفت  �لنهر  �ل�شا�شعة غرب و�شرق  �مل�شاحات  �الأ�شود وكانت  �لنهر  �شرت عرب 

فالأول مرة يف حياتي �أرى �لفر�غ و�أمل�شه، وكنت �أ�شاأل نف�شي ملاذ� ال ي�شتطيع هذ� �لنهر 

�أن يجلب �حلياة على �شفتيه كما تفعل �الأنهار �حلقيقية؟ فالنهر يبقى نهر� �أن جرى 

باملاء �أو بال�شاحنات و�ل�شيار�ت، فاحلركة دون �أدنى �شك بركة.

ير�شد  بع�شها  كان  �لتي  �ملرورية  �ل�شو�خ�ض  ق��ر�ءة  يف  �أت�شلى  كنت  �لطريق  طو�ل 

وينبه وبع�شها كان �أكرث غلظة حيث كان ياأمر وينهى فقط، ولكن �ل�شاخ�شة �ملرورية 

�لتي لفتت �نتباهي و�أطلقت عنان خميلتي، كانت ل�شاخ�شة يتو�شطها جمل، �شاخ�شة 

�الأك��رث  ولكن  �مل��دي��ن��ة،  يف  روؤي��ت��ه��ا  على  معتاد  غ��ر  ف��اأن��ا  يل  بالن�شبة  ولطيفة  غريبة 

�إث��ارة  �أج��ل  م��ن  �شاخ�شة  �أظنها  وكنت  �الأب���ل،  م��ن  �شرمة  �أي  �أ�شاهد  مل  �أن��ن��ي  غ��ر�ب��ة 

�حليطة،  �أج��ل  من  تكون  �أن  قبل  �لطريق  ي��رت��ادون  �لذين  �الأج��ان��ب  �ل�شياح  حما�شة 

و�ملحاطة  �ملثلثة  �ملرورية  �ل�شاخ�شة  كانت  �لعقبة  مدينة  من  �حلافلة  �قرتبت  كلما 

وهذه  �لطريق،  جنبات  على  �أك��رث  تظهر  �جلمل  �شورة  وتتو�شطها  المع  �أحمر  بزنار 

و�لزنار  �ل�شكل  بذ�ت  �ملدينة  يف  ن�شتعملها  جديدة  ب�شاخ�شة  �أفكر  جعلتني  �ل�شاخ�شة 

ك��اجل��م��ل، وه��ذه  �أق���ول ح��اق��د  �إن�����ش��ان غا�شب ول��ن  �الح��م��ر ول��ك��ن �شيتو�شطها ���ش��ورة 

و�مل�شاجر�ت  �مل�شاكل  فيها  تتكرر  ما  غالبا  �لتي  �الأماكن  يف  و�شعها  �شيتم  �ل�شو�خ�ض 

وطولة  �حللم  معدالت  من  �شنزيد  �ملبتكرة  �ل�شو�خ�ض  هذه  وبا�شتخد�م  و�مل�شاحنات، 

ناحية  وم��ن  �مل��ن��اط��ق،  ه��ذه  وزو�ر  ل���رو�د  �الي��ج��اب��ي��ة  �لفعل  ردود  م��ن  ونح�شن  �ل��ب��ال 

�إثبات خطاأ �لقر�ر �حلكومي بو�شع مثل  �أخرى �شيحاول �لقاطنون يف هذه �ملناطق 

و�شرتت�شم  �الأحياء-  قر�ءة  جتيد  ال  �أحيانا  -فاحلكومة  حيهم،  يف  �ل�شو�خ�ض  هذه 

�لب�شمات على حمياهم بكل �شماتة و�شلف الأن زو�ر �ملنطقة لن ي�شادفو� �لغا�شبني 

نهر  م��روري عرب  �أثناء  �الأب��ل  �أ�شادف �شرم  كما حدث معي حني مل  �أو �حلاقدين 

�ل�شحر�وي. �ال�شفلت 

قر�أت عنها  �أو  ر�أيتها  قد  �أجرت �شور�  فبد�أت  �لعقبة طويل  �لطريق نحو مدينة 

بني  �ل�شحر�ء  جتوب  قو�فل  �ل�شنو�ت  مئات  قبل  هنا  كان  تاأكيد  فبكل  لل�شحر�ء، 

ولكنهم  زمن  منذ  هنا  كانو�  لقد  �الآن،  �أفعل  مثلما  �لبحر  باجتاه  وت�شر  �لو�حات 

ذهبو�، و�أنا �شاأذهب مثلهم، و�شيتذكرين غري كما تذكرتهم بدون مالمح ودون �أي 

�أثر يتحدث عني، �شيطلق �لعنان ملخيلته ورمبا ي�شتح�شرين رقميا بتقنيات ع�شره 

و�مكانياته، فكل �شيء �شيزول و�شيبقى نهر �الأ�شفلت يبتلع كل من جتر�أ وعرب من 

يوم،  ذ�ت  �شياأتي  �آخر�  �شائحا  لت�شعد  �جلمل  �شاخ�شة  و�شتحيا  �الآفاق،  نحو  خالله 

و�شتموت �شاخ�شة �لغ�شب الأن �حلي �أخر� �أدرك معنى �حلياة.

الصالحي سعيد 
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�خ��ر�   elite-لنخبة� ملتقى  ن��اق�����ض 

�����ش���ب���اب �ل����ع����زوف ع����ن ح�������ش���ور وم��ت��اب��ع��ة  

عر�ض  حيث  و�لثقافية  �لعلمية  �ل��ن��دو�ت 

و�لعلماء  �ملخت�شة  �جلهات  دور  �مل�شاركون 

و�ملفكرين يف ت�شجيع �ملهتمني على ح�شور

تلك �لندو�ت . 

ح�شور  عن  �لعزوف  �ن  �مل�شاركون  وبني 

ظاهرة  ��شبح  و�لثقافية  �لعلمية  �لندو�ت 

مع  �لنا�ض  طبيعة  تغرت  حيث  �ملجتمع  يف 

�لتو��شل  م��و�ق��ع  متابعتهم  ب�شبب  �ل��وق��ت 

�ملن�شات  �حل�شورعرب  فا�شبح  �الجتماعي 

حم��ب��ذ� �ك���رث، ك��م��ا �ن���ه  يف �أغ��ل��ب �الأح��ي��ان 

ي�شتجد  معني  حدث  وليدة  �لندو�ت  تكون 

يف حينه . 

و��شارو� �ىل �ن �لنا�ض مل تعد ترغب يف 

كل  يف  تتكرر  �لتي  و�الآر�ء  �لق�ش�ض  �شماع 

يف  �أي�شا  �ملتحدثون  يتكرر  ما  وغالبا  ندوة 

ميلكون  من  وحدهم  كاأنهم  �ل��ن��دو�ت  ه��ذه 

�مل��ع��رف��ة �مل��ط��ل��ق��ة يف  �ل���ن���دو�ت و�ل��ل��ق��اء�ت 

، ح��ي��ث ل��وح��ظ �خ���ر� ت��ك��ر�ر �مل��و����ش��ي��ع يف 

�لندو�ت على �ختالف �أماكن �نعقادها.

كانت  �مل��ا���ش��ي  �ل���ن���دو�ت يف  �ن  وو�ك�����دو� 

�لعام  �ل��ر�أي  يف  �لتاأثر  و�شائل  من  و�شيلة 

جمهور  م��ع  �ملبا�شر  �الت�����ش��ال  على  تعتمد 

�شيا�شي  ر�أي  �أو  فن  �أو  فكر  يف  �ملعنيني  من 

م��ع��ني ك��م��ا �ن��ه��ا ك��ان��ت و���ش��ي��ل��ة ل��ال���ش��ت��م��اع 

فاأ�شبح  �ليوم  �أما  �الآر�ء،  وتبادل  و�ملناق�شة 

�مل��ن�����ش��ور ع��ل��ى و���ش��ائ��ل �ل��ت��و����ش��ل ي��ت�����ش��در 

�مل�شهد و�خذ دور �لندو�ت..

و�هميتها  �لندو�ت  و�همية  دور  وذك��رو�   

مت  �إذ�   وخا�شة  و�منيا  و�شيا�شيا  �جتماعيا 

تفعيل نتائجها من حالة �لقول �إىل �لعمل 

وي��ل��م�����ض �مل���و�ط���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا ب�����ش��ك��ل و����ش��ح  

�الأف��ق  تو�شيع  يف  �ل��ن��دو�ت  �همية  وتتمثل 

�ل��ن��ا���ض خ��ا���ش��ة ف��ئ��ة �ل�شباب  و�ل��ف��ك��ر ل��دى 

ح��ي��ث ت�����ش��ه��م يف زي�����ادة وع��ي��ه��م و�ل���وق���وف 

للتفاعل  و�ملتينة  �ل�شليمة  �ل��ق��و�ع��د  على 

�ل��ر�أي  و�إب����د�ء  بهم  �ملحيطة  �ملعطيات  م��ع 

 ، و�مل��ج��االت  �جل��و�ن��ب  خمتلف  يف  �ل�شديد 

�ل�شعيدين  على  �ملنجز�ت  �أف�شل  وتقدمي 

�ل�����ش��خ�����ش��ي و�ل���وط���ن���ي وب���ال���ت���ايل حت��ق��ي��ق 

�لتطور للمجتمع و�لوطن على حد �شو�ء. 

وذك�������رو� �ن م���ن �����ش���ب���اب �ل����ع����زوف ع��ن 

�ل���ن���دو�ت ت��ك��ر�ر �مل��و���ش��وع��ات و�الأ���ش��خ��ا���ض 

�أدى �إىل تر�جع قيمة ونوعية �الأور�ق �لتي 

تناق�ض بالندو�ت ��شافة �ىل حال �حلريات 

عن  �لكثرين  يعزف  حيث  بالبلد  �لعامة 

�ل�شيا�شي  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  �ل���ن���دو�ت  ح�����ش��ور 

�مل�شاءلة وتطور و�شائل �الت�شال  خوفا من 

ت��ف�����ش��ي��ل  �ىل  �دت  �ل���ت���ي  �دى  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�مل�����ش��ارك��ني ل��ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل���ن���دو�ت ك��ون 

�أ�شهل وميكن �ن يقوم به من �ي  ح�شورها 

مكان يكون موجود به ��شافة �ىل �لظروف 

�لثقة  وف��ق��د�ن  و�القت�شادية  �الجتماعية 

�لتجارب  �ل��ل��ق��اء�ت الن  ه��ذه  ب��ج��دوى مثل 

هباء  تذهب  تو�شياتها  �ن  �ثبتت  �لعملية 

وال جتد من يطبقها. 

و����ش��ح��و� �ن م��ن ع��و�م��ل �ل���ع���زوف عن 

�لتي  �الأ���ش��ري��ة  �لتن�شئة  �ل���ن���دو�ت  ح�����ش��ور 

ُتعد من �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف �النخر�ط 

بامل�شاركة يف تلك �لندو�ت كما يعترب �لكثر 

للوقت  م�شيعة  �جلانب  بهذ�  �الهتمام  �ن 

�لتي  و�لعملية  �مل��ادي��ة  �لنظرة  م��ع  خا�شة 

و�مل�شتوى  �لنا�ض  من  �لكثر  عند  �أ�شبحت 

وقد  م��د�رك��ه��م  على  ي��وؤث��ر  للفرد  �ملعي�شي 

يكون �لتحديد يف عدد �مل�شاركني �أو طبيعة 

يف  �مل�شاركة  مدى  على  �أث��ر�ً  �مل�شاركة  �لفئة 

�لثقافية.  و�لن�شاطات  �لعلمية  �لندو�ت 

�ملحا�شرين  دور  على  �مل�شاركون  و���ش��دد 

ويكون  �خت�شا�ض  �شاحب  يتكلم  فعندما 

ق��د ح�����ش��ر �مل����ادة �ل��ع��ل��م��ي��ة ول��دي��ه �خل��ربه 

ت�شتحق  مادة  هناك  �شتكون  عندها  و�لعلم 

�الإح����رت�م وع��ن��دم��ا ي��ك��ون �حل�����ش��ور مهتما 

�ملو�شوع  ي�شبح  بالتح�شرعندها  وي��ق��وم 

�أهم و�لفائدة �أعم. 

وح�����ددو� م��ت��ى ت��ك��ون �ل���ن���دو�ت ن��اج��ح��ة 

ح���ال وج����ود ث��ق��اف��ة �مل�����ش��ارك��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

و�ال�شتمتاع  و�الأدب،  بالعلم  �لتزود  وثقافة 

ب���امل���ع���ل���وم���ات و�الف����ك����ار �جل����دي����دة ع��ن��ده��ا 

�أنه  �ل�شخ�ض  �شعر  �إذ�  �أم��ا  د�ف��ع��ة،  �لثقافة 

�مل�شكلة  تكمن  هنا  مثقفا،  �أو  ع��امل��ا،  �أ�شبح 

�أنه يجهل  حيث يكون �لفرد يجهل ويجهل 

ثقافة  م��ع  ت��ت��الءم  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ك��ان��ت  و�ذ�   ،

يف  �ل�شباب  ن�شبة  ف��ان   ، �جلمهور  و�هتمام 

�مل��ج��ت��م��ع ت���ك���ون  ك��ب��رة وجت���د �ه��ت��م��ام��ه��م 

بالريا�شة �أو بر�مج �لغناء ونحوها . . 

وطرحو� حلوال لهذه �لظاهرة منها فهم 

�لتي  �ل�شاعة  مو��شيع  و�ختيار  �لعام  �ملز�ج 

ح�شن  �إىل  باالإ�شافة  �لغالبية  �هتمام  تثر 

�خ��ت��ي��ار �ل�����ش��خ��و���ض �ل��ت��ي ل��دي��ه��ا �ل��ق��در�ت 

�ملتابعة  على  وحثه  �مل��و�ط��ن  �هتمام  الث��ارة 

للندوة �و �حل�شور �شخ�شيا ملكان �نعقادها. 

�ملهند�ض  �مللتقى  فعاليات  يف  �مل�شاركون 

حم���م���ود �ل����دب����ا�����ض ، حم���م���ود م���ل���ك���اوي ، 

حرت  ر�ئ��د  �ملهند�ض   ، حويله  �ب��و  �ب��ر�ه��ي��م 

، �ل��دك��ت��ور ي��ا���ش��ر �ل�����ش��م��ايل ، م��ه��ن��ا ن��اف��ع ، 

مو�شى   ، م�شامرة  حامت   ، �ل�شاحلي  �شعيد 

م�����ش��اع��ره ، �مل��ه��ن��د���ض ع��ب��د �هلل ع��ب��ي��د�ت ، 

�بو  �لدكتور عيد   ، �لدكتور علي حجاحجة 

دلبوح ، زهدي جانبك

االنباط- عامن

�ملحلية  �الإد�رة  ل��وز�رة  �لعام  �الأم��ني  �أك��د 

�إد�رة  مديرية  �أن  مهيد�ت،  ح�شني  �ملهند�ض 

ل��ل��وز�رة  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل����ذر�ع  �ل�شلبة  �ل��ن��ف��اي��ات 

بتنفيذ  �لتز�ما  �مل�شاريع  من  �لعديد  نفذت 

�ل��ن��ف��اي��ات  الإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�أطلقتها �حلكومة. �لتي  �ل�شلبة 

مع  �لتن�شيقي  �الج��ت��م��اع  خ���الل  و�أ����ش���ار 

�م�ض  �مل��ان��ح��ة  و�جل��ه��ات  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات 

و�جل���ه���ود  �ل�������ش���ر�ك���ات  �أن  �ىل  �ل����ث����الث����اء، 

�الردن  ت�������ش���ع  �أن  �����ش���ت���ط���اع���ت  �ل����دول����ي����ة 

ت�شهل  و�أن  �ل�����ش��ح��ي��ح  �ل��ب��ي��ئ��ي  م�������ش���اره  يف 

م��ه��ام �ل�����وز�رة �الإ���ش��ر�ف��ي��ة و�ل��رق��اب��ي��ة على 

�ل��ب��ل��دي��ات وجم��ال�����ض �خل���دم���ات �مل�����ش��رتك��ة 

�إد�رة  �ل��ع��م��ل يف جم���ال  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن خ���الل 

متطور�  منوذجا  لت�شبح  �ل�شلبة  �لنفايات 

م���ن خ���الل م���ا ن��ف��ذت��ه م���ن م�����ش��اري��ع بيئية 

ع����ززت م�شتوى  ب��اأن��ظ��م��ة ح��دي��ث��ة  و���ش��ح��ي��ة 

�لنظام �لبيئي يف �ملجتمعات وتبنتها �الأيدي 

�لعاملة كم�شدر دخل ونظام حياة �جتماعي 

�آمن. و�قت�شادي 

وط���ال���ب م��ه��ي��د�ت م���ن �جل���ه���ات �مل��ان��ح��ة 

�مل��ت��م��ث��ل��ة ب����االحت����اد �الأوروب��������ي و�مل��ن��ظ��م��ات 

و�لدول �لد�عمة، بزيادة �لت�شاركية وتو�شيع 

ن���ط���اق �خل����دم����ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة خل���دم���ة ب��اق��ي 

التباع  �جل��ه��ود  وتوحيد  �ململكة  حمافظات 

م��ع��اي��ر �جل��م��ع و�ل���ف���رز و�إع������ادة �ل��ت��دوي��ر 

و�لو�شول �ىل من�شاآت الإد�رة �لنفايات تدعم 

�لنظام �لبيئي ومقوماته وتوفر فر�ض عمل 

ت�شهم يف �حلد من خماطر �لفقر و�لبطالة.

�إد�رة  م���ن ج��ه��ت��ه، ق���دم م��دي��ر م��دي��ري��ة 

عر�شا  �ل�شعايدة،  با�شم  �ل�شلبة  �لنفايات 

ح��ول م��ا مت �إجن����ازه م��ن م�����ش��اري��ع و�خل��ط��ة 

�أن  ب��اق��ي �الج��ن��د�ت، م��وؤك��د�  �ملقبلة الإجن���از 

ي�شند  �أن  ����ش��ت��ط��اع  و�ل��ت��م��وي��ل  �ل��دع��م  ه���ذ� 

�الردن وخ��ر  �ل�����ش��ل��ب��ة يف  �ل��ن��ف��اي��ات  ق��ط��اع 

�لتحويلية  �لطيبة  حمطة  ذلك  على  �شاهد 

وم���������ش����روع و�الأك������ي������در وحم����ط����ة �ل�����ش��ون��ة 

وم�شروع  �حل�شينيات  وم�����ش��روع  �ل�شمالية 

�الأزرق و�لذي ينفذ حاليا بب�شمة �أردنية.

ب������دوره������ا، �أك��������دت �مل���ن���ظ���م���ات �ل���دول���ي���ة 

�أهمية  �مل��ان��ح��ة خ��الل �الج��ت��م��اع،  و�جل��ه��ات 

�مل�شاريع  تنفيذ  و�الإ�شر�ع يف  توحيد �جلهود 

���ش��م��ن خ��ط��ط وب���ر�م���ج ي��ت��م حت��دي��ث��ه��ا بعد 

�الع����ت����م����اد ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 

تنفيذ خارطة حتديثية  و�ل�شر يف  �ل�شابقة 

يتم من خاللها �إ�شر�ك �لقطاع �خلا�ض.

من  �ملحلية  �الإد�رة  وز�رة  ب��دور  و����ش��ادو� 

خالل ذر�عها �لبيئي مديرية �إد�رة �لنفايات 

�ل�����ش��ل��ب��ة و�ل��ت��ع��اون م��ن خ���الل �ل��ت�����ش��ارك��ي��ة 

�لتخطيط  وز�رة  م���ع  �ل��دق��ي��ق  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 

د�عني  �لكربى،  عمان  و�أمانة  �لبيئة  ووز�رة 

�ىل بذل �ملزيد من �جلهود لتحقيق �لنتائج 

وتلبية  �مل�شاريع  تنفيذ  يف  و�ل�شر  �مل��رج��وة 

مفهوم �ال�شتد�مة �لذي يرتكز على �لتنمية 

�لب�شرية

 وزير البيئة يفتتح أعمال المؤتمر الدولي 
لتفعيل مسؤولية المنِتج الممتدة

االنباط- عامن

 �فتتح وزير �لبيئة، �لدكتور معاوية �لرد�يدة، 

�م�����ض �ل��ث��الث��اء، �أع��م��ال �مل��وؤمت��ر �ل����دويل لتفعيل 

م�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ن��ِت��ج �مل��م��ت��دة �ل����ذي نظمته �ل����وز�رة 

للبيئة و�لطبيعة  �ل��وز�رة �الحتادية  بالتعاون مع 

�الأمل��ان��ي��ة،  �مل�شتهلك  وحماية  �ل��ن��ووي��ة  و�ل�شالمة 

و�لوكالة �الأملانية للتعاون �لدويل.

وياأتي تنظيم �ملوؤمتر يف �إطار تطوير منظومة 

�إد�رة �لنفايات يف �ململكة على �شوء تطبيق �لقانون 

�الإطاري الإد�رة �لنفايات و�لت�شريعات ذ�ت �ل�شلة، 

و�الإط��الع على جتارب �ل��دول �مل�شاركة، من �أملانيا 

وم�شر وتون�ض وماليزيا وكينيا وبلجيكا.

وق�����ال �ل�����رد�ي�����دة، خ����الل �ف��ت��ت��اح��ه ف��ع��ال��ي��ات 

ب��ذل �جلهود لتعزيز  �ل���وز�رة تو��شل  �إن  �مل��وؤمت��ر، 

تطبيق  خ��الل  من  �ملمتدة  �ملنِتج  م�شوؤولية  مبد�أ 

�مل��ت��اح��ة يف  �لبيئية  و�مل��م��ار���ش��ات  �لتقنيات  �أف�����ش��ل 

�إ�شد�ر �لقانون  �إد�رة �لنفايات، م�شر� �إىل  جمال 

�الإط������اري الإد�رة �ل��ن��ف��اي��ات ق��ب��ل ع��ام��ني، و�ل���ذي 

هرمية  تنفيذ  لتعزيز  ت�شريعية  ن�شو�شا  ت�شمن 

�إد�رة �لنفايات وت�شجيع �ال�شتثمار يف هذ� �لقطاع.

و�أ�شاف �أن تنفيذ �لرب�مج �ملتعلقة مب�شوؤولية 

�ملنتج �ملمتدة يف قطاع �لتعبئة و�لتغليف، ت�شهم يف 

�إيجاد فر�ض ��شتثمارية يف قطاع �لنفايات، وتطبيق 

�حلفاظ  �إىل  �ل��ه��ادف  �ل��د�ئ��ري  �القت�شاد  مفهوم 

على �مل��و�رد و��شتخد�مها �الأمثل من �أجل تطوير 

�لبيئة و�القت�شاد يف �آن و�حد.

�مل��ب��ادئ  �ل��ت��ز�م �حل��ك��وم��ة بتطبيق  �إىل  و�أ����ش���ار 

يف  �لبيئي  �لعمل  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  لر�شم  �لبيئية 

�لو�قع،  �أر���ض  �لربنامج على  لتنفيذ هذ�  �الأردن، 

عاملية  بيئية  م��ب��ادئ  تبني  ب�����ش��رورة  منها  �إمي��ان��اً 

�أثبتت مع مرور �لزمن باأنها طوق �لنجاة ل�شمان 

�حلفاظ على �لبيئة ودميومة �ملو�رد �لطبيعية.

�الآل��ي��ة  تطبيق  تعليمات  �إىل  �ل���رد�ي���دة  ول��ف��ت 

�لوطنية ملبد�أ م�شوؤولية �ملنتج �ملمتدة ملعاجلة �الآثار 

�ل�شلبية �لناجتة عن نفايات مو�د �لتعبئة و�لتغليف 

ل�شنة 2022 ، �لتي �شدرت �أخ��ر�، �إذ جاءت لر�شم 

معامل و��شحة لتنفيذ نظام م�شوؤولية �ملنتج �ملمتدة 

يف �الأردن بالتعاون مع �لقطاع �ل�شناعي و�لتجاري 

و�جلهات �لتنفيذية �لر�شمية كافة.

�ل���وز�رة ب�شرورة  �ل��رد�ي��دة �إىل حر�ض  و�أ���ش��ار 

�الط����الع ع��ل��ى �ل��ت��ج��ارب �ل��ع��امل��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة يف 

هذ� �ملجال، بهدف �الإف��ادة منها يف رفد �خلرب�ت 

الإد�رة  �لالزمة  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  �ملحلية، 

بيئيا،  �شليمة  �إد�رة  �ململكة  يف  �مل��ت��ول��دة  �لنفايات 

خا�شة فيما يتعلق بالوحد�ت �خلا�شة لتنفيذ نظام 

.)PRO( م�شوؤولية �ملنتج �ملمتدة

�لدكتور  �لبيئة،  وز�رة  ع��ام  �أم���ني  �أك���د  ب���دوره، 

حم��م��د �خل�����ش��ا���ش��ن��ة، ����ش���رورة ت��ك��ث��ي��ف �ل��ل��ق��اء�ت 

�ل��ت�����ش��اوري��ة، و�ل���ت���ع���اون م���ع ج��م��ي��ع �جل���ه���ات ذ�ت 

�لعالقة، للو�شول �إىل �آلية منا�شبة لتنفيذ نظام 

�الإد�ري  �ل�شعيد  على  �مل��م��ت��دة  �ملنتج  م�شوؤولية 

ت�����ش��ج��ي��ل منتجي  ن���ظ���ام  و�مل��������ايل، مب����ا يف ذل�����ك 

�ملالية  �ملبالغ  �إد�رة  و�آل��ي��ة  �لب�شائع،  وم�شتوردي 

�ملدفوعة من قبلهم الإد�رة �لنفايات.

و�أو�شح �أن �أهمية نظام م�شوؤولية �ملنتج �ملمتدة 

تكمن يف تاأكيده على م�شاهمة منتجي وم�شتوردي 

عن  �لناجتة  �لنفايات  �إد�رة  يف  و�لب�شائع  �مل���و�د 

و�لتغليف  �لتعبئة  ن��ف��اي��ات  خ��ا���ش��ة  منتجاتهم، 

ي�شعى خلف�ض  �ل��ذي  �لنظام  لهذ�  ن��و�ة  وتاأ�شي�ض 

�مل���و�رد  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  تكاليف 

وتقليل �النبعاثات �لناجتة عنها.

وبني �خل�شا�شنة �أن تنفيذ �لنظام يتطلب ربطه 

مب�شاريع �إد�رة �لنفايات �الأخرى �لتي تنفذ حالياً 

�ملنا�شبة  �لتمويل  فر�ض  عن  و�لبحث  �ململكة،  يف 

ل��دع��م ه���ذه �مل�����ش��اري��ع، مب��ا يحقق �ل��و���ش��ول �إىل 

�لبعدين  �العتبار  بعني  تاأخذ  �شمولية  خمرجات 

�لبيئي و�لتنموي و��شتد�متهما.

من جهتها، قالت �أمني عام �ل��وز�رة �الحتادية 

�ل��ن��ووي��ة،  و�ل�����ش��الم��ة  و�لطبيعة  للبيئة  �الأمل��ان��ي��ة 

�أ�شهم يف جناح  �إن تكري�ض �لعمل  بيتينا هوفمان، 

�لتعبئة  �ملمتدة يف قطاع  �ملنِتج  م�شروع م�شوؤولية 

�القت�شاد  جت��اه  مهم  معلم  �أول  فهو  و�لتغليف، 

�لد�ئري و�مل�شتد�م، و�لذي �شيحمي �لبيئة و�لبحر 

من �لتلوث، وويوفر فر�ض عمل خ�شر�ء.

وبينت �أن نظام �مل�شوؤولية للمنتجني يعني وجود 

تت�شمن  بيئية  وتكنولوجيا  ج��دي��دة  ��شتثمار�ت 

�أنظمة �جلمع �لكفوؤة وتكنولوجيا �إعادة �لتدوير، 

تعمل  مهمة  ت�شريعات  ه��ن��اك  �أن  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ك��اأدو�ت �شيا�شية لو�شع حجر �الأ�شا�ض للتنمية يف 

هذ� �ملجال.

و�أو�شحت هوفمان �أن �لت�شريعات �إذ� ما طبقت 

مع �حللول و�لتكنولوجيا �لبيئية �شتنفذ بطريقة 

�مل�شتد�مة  �الأه����د�ف  �شتقدم  الأن��ه��ا  فاعلية،  �أك��رث 

للم�شتثمرين، موؤكدة �أن �لقو�نني �لو��شحة تعبد 

�لطريق للتكنولوجيا.

و�أ�شارت �إىل �أنهم ياأخذون بعني �العتبار طول 

طريق �إن�شاء �إطار �لعمل �لت�شريعي وو�شع �لنظام 

�حلكومة  �شتعمل  لكن  �إن���ف���اذه،  �أو  �لعمل  �شمن 

�لعمل  بهذ�  �الأردنية  دعم �حلكومة  على  �الأملانية 

وتبادل �خلرب�ت.

من ناحيتها، قال مدير �مل�شروع �لدويل لدعم 

مبادرة ت�شدير �لتكنولوجيا �خل�شر�ء، يف �لوكالة 

�لتحول  �إن  ل��وك��ا،  ل��ل��ت��ع��اون، م��ارك��و���ض  �الأمل��ان��ي��ة 

�أجندة  �أول��وي��ات  م��ن  �أ�شبح  �الأخ�����ش��ر  لالقت�شاد 

قابل  �قت�شاد  و���ش��ع  على  ق���ادرة  لتكون  �ل��ب��ل��د�ن، 

�شنع  عمليات  يف  بيئية  �أه����د�ف  وو���ش��ع  للقيا�ض، 

�شاملة،  روؤي���ة  تطوير  ت�شتطيع  بحيث  �خل��ط��ط، 

و�أحد هذه �لنو�حي هي �إد�رة �لنفايات.

�شيا�شيا  �ل��ت��ز�م��ا  يتطلب  ه���ذ�  �أن  ل��وك��ا  وب���ني 

و��شحا ليتم ترجمته الأفعال �شيا�شية و�إج��ر�ء�ت 

�أو  �حل��ك��وم��ي��ة  لل�شركات  ي�شمح  بحيث  م��ت��خ��ذة، 

�خلا�شة تقدمي حلول �قت�شادية منا�شبة.

و�أ�شار �إىل �أن هذ� �مل�شروع ي�شكل �لتز�م �الأردن 

�مل�شتد�مة،  �لتنمية  �أه����د�ف  جت���اه  ق��وي��ا  �ل��ت��ز�م��ا 

وو�شوله �إىل معلم مهم يف طريق �القت�شاد �ملدور، 

الف��ت��ا �إىل وج����ود م��زي��د م��ن �خل���ط���و�ت �ل��و�ج��ب 

تخطيها لو�شع عملية �ملنتج �ملمتدة �شمن د�ئرة 

مفعلة.

�ل��ربن��ام��ج  ت��ن��ف��ذ  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 

مع  بال�شر�كة  �مل��م��ت��دة  �ملنتج  مل�شوؤولية  �ل��وط��ن��ي 

�الإد�رة  ك���وز�رة  �لعالقة،  ذ�ت  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات 

جت��ارة  وغ��رف��ة  �الأردن،  �شناعة  وغ��رف��ة  �ملحلية، 

�الأردن، و�أمانة عمان �لكربى.

 النخبة-elite تناقش العزوف عن متابعة حضور 
الندوات العلمية والواقع المامول

 األميرة عالية بنت الحسين تفتتح أعمال مؤتمر األطراف الـ19 التفاقية السايتس
االنباط- عامن

بنت  ع��ال��ي��ة  �الأم����رة  �شمو  �فتتحت 

�حل�����ش��ني، �م�����ض �ل���ث���الث���اء، �الج��ت��م��اع 

�لعربية،  �الإد�ري���ة  للهيئات  �لتن�شيقي 

مبكافحة  �ملعنية  �ل�شايت�ض،  التفاقية 

�الجت���ار غ��ر �مل�����ش��روع ب��احل��ي��و�ن��ات يف 

ملوؤمتر  �لدول �لعربية، وذلك حت�شر�ً 

بنما  �شيعقد يف  �ل��ذي   19 �ل���  �الأط���ر�ف 

من 14 �إىل 25 ت�شرين �لثاين 2022.

�فتتاح  �الأمرة، خالل  �شمو  ورحبت 

�الج����ت����م����اع �ل������ذي ت��ن��ظ��م��ه م��وؤ���ش�����ش��ة 

�الأم������رة ع��ال��ي��ة و�ل�����ش��ن��دوق �ل���دويل 

ل��ل��رف��ق ب���احل���ي���و�ن و�جل��م��ع��ي��ة �مل��ل��ك��ي��ة 

حل��م��اي��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ة، ب��امل�����ش��ارك��ني م��ن 

خم��ت��ل��ف �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، د�ع���ي���ة �إىل 

������ش�����رورة ت���وح���ي���د �ل����ه����دف و�ل��ك��ل��م��ة 

ل���الت���ف���اق ع��ل��ى �الإج���������ر�ء�ت �ل��د�ع��م��ة 

و�ل���ر�ف�������ش���ة ل����الإجت����ار غ���ر �مل�������ش���روع 

يف  �لبيئي  �لتنوع  وحماية  باحليو�نات، 

�لعامل.

م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال �مل�����دي�����ر �ل����ع����ام 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة �مل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ة 

�أو�ئ����ل  م��ن  �الأردن  �إن  �ل��ن��ا���ش��ر  ف����ادي 

�ل��������دول �ل����ت����ي وق����ع����ت ع���ل���ى �ت��ف��اق��ي��ة 

�ل�����ش��اي��ت�����ض، و���ش��اه��م��ت حل��م��اي��ة �حل��ي��اة 

�لربية من خطر �النقر��ض.

الإج�����ر�ء  ب�����ادر  �الأردن  �أن  و�أ�����ش����اف 

بنود  بع�ض  لتعديل  خمتلفة  م�شوحات 

�ل��رق��اب��ة  لتفعيل  �ل�����ش��اي��ت�����ض،  �ت��ف��اق��ي��ة 

�الأن��و�ع  حماية  ي�شمن  مبا  و�لتفتي�ض 

�ملحلية وغر �ملحلية، الفتا �إىل تطوير 

تفتي�شية  و�ج��������ر�ء�ت  ه���ات���ف  ت��ط��ب��ي��ق 

�إل���ك���رتون���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة �الإجت��������ار غ��ر 

باحليو�نات. �مل�شروع 

و����ش���ك���ر �مل����دي����ر �الق���ل���ي���م���ي ل��ل�����ش��رق 

لل�شندوق  �إف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �الو���ش��ط 

�ل������دويل ل��ل��رف��ق ب���احل���ي���و�ن �ل��دك��ت��ور 

���ش��م��و �الأم�����رة عالية  �ل�����ش��ي��د،  حم��م��د 

�لربية  للحياة  �مل��ت��و����ش��ل  دعمها  على 

و�ل��ف��ط��ري��ة، م���وؤك���د� �م���ت���الك �ل��وط��ن 

�ل���ع���رب���ي ت��ن��وع��ا ح��ي��وي��ا وح���ي���اة ب��ري��ة 

حت���ت���اج ل��ت��وح��ي��د �ل����روؤي����ة مب���ا ي��خ��دم 

م�شلحة �لعامة يف موؤمتر بنما.

 جامعة البترا تشارك في مبادرة »دواء دون أضرار«
االنباط-عامن

�لبرت�  بجامعة  �لتغذية  ق�شم  ���ش��ارك 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ج��م��ع��ي��ة رع���اي���ة م��ر���ش��ى 

�لتغير”،  “يوم  م��ب��ادرة  يف   �ل�شيلياك 

يف  �أ�شر�ر”،  دون  “دو�ء  ���ش��ع��ار  حت���ت 

�خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ل��ك��ي��ة حت���ت رع��اي��ة 

�الأم�����رة م��ن��ى �حل�����ش��ني، و�ل�����ذي �أط��ل��ق��ه 

لل�شنة  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  �عتماد  جمل�ض 

�لتا�شعة على �لتو�يل.

تهدف �ملبادرة �إىل ت�شليط �ل�شوء على 

�ملر�شى  ���ش��الم��ة  ت�شمن  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية.  و�ملر�جعني يف 

و�أع���رب���ت �الأم�����رة م��ن��ى �حل�����ش��ني عن 

دع��م��ه��ا ل��ك��اف��ة �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت����وؤول �إىل 

�الردن،  يف  �أ�شر�ر”  دون  “دو�ء  حتقيق 

ودع����ت �ل��ق��ائ��م��ني و�مل��ن��ف��ذي��ن ل��ل��ق��و�ن��ني 

لتقليل  تطبيقها  تفعيل  �إىل  و�الأن��ظ��م��ة 

�شالمة  �شمان  بهدف  �لدو�ئية  �الأخطاء 

و�شحة �ملر�شى و�ملر�جعني. 

هذ�  يف  �لتغير”  “يوم  مبادرة  وتاأتي 

ل�شالمة  �لعاملي  �ليوم  مع  متز�منًة  �لعام 

�ل�شحة  منظمة  تطلقه  و�ل��ذي  �ملر�شى، 

�لعاملية. 

وم����ث����ل ق�������ش���م �ل���ت���غ���ذي���ة م����ن ج��ام��ع��ة 

�ل�شاحوري  ن��ور  �لدكتورة  من  كل  �لبرت� 

و�أخ�������ش���ائ���ي���ة �ل���ت���غ���ذي���ة �ل���ع���الج���ي���ة ن��غ��م 

�مل�شاركون  و�أكد  دولة،  �أبو  وغيد�ء  �ر�شيد 

م���ن ج��ام��ع��ة �ل���ب���رت� ع��ل��ى ����ش���رورة فهم 

�أث����ر �حل�����ش��ا���ش��ي��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وم���ن �أه��م��ه��ا 

ح�����ش��ا���ش��ي��ة �ل�����ش��ي��ل��ي��اك د�خ����ل �مل��ج��ت��م��ع��ات 

�ل��ط��ب��ي��ه ع���ن ط��ري��ق �ل���غ���ذ�ء ث���م �ل����دو�ء 

يف �حل����االت �ل���الزم���ة وت��ف��ع��ي��ل �الب��ح��اث 

حول  �الك��ادمي��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �لعلمية 

�حل�شا�شية �لغذ�ئية وطرق �لتعامل معها 

�ك���دو على  ك��م��ا  �الدرين.  �مل��ج��ت��م��ع  د�خ���ل 

�ملجتمعي يف خمتلف  �لوعي  ن�شر  �شرورة 

ح��االت  م��ع  للتعامل  و�مل��ر�ك��ز  �لقطاعات 

�ل�شيلياك  وح�شا�شية  �لغذ�ئية  �حل�شا�شية 

و�لبالغني. لالطفال 



املحلي

 من الوا�شح اليوم اأن امل��زاج العام له �شمة واح��دة وهي ال�شعور  باحلزن والأ�شى على �شهداء بناية 

اللويبدة وهذا مدعاة للتكافل واملوا�شاة ِمّنا واإلينا وخا�شة يف هذا الوقت الع�شيب على اجلميع، ولكن 

لَنحذر من امل�شاعر املختلطة بني احلزن والغ�شب فقد ُت�شتت احيانا بو�شلتنا جتاه الجناز املطلوب، فرتانا 

نبحث عن اأي جهة ملحا�شبتها  لنعلل ثم ن�شهل الطريق مل�شاعرنا باأن تهداأ ولو قلياًل.

مل ولن يكن ال�شالح يوما يتعلق فقط بتغيري الأف��راد اإن ثبت وجود اأي خلل او تق�شري، فاجلميع 

متفق ان تغيري النهج العام هو املطلوب، وان الأ�شلوب الإداري الذي فقط يتفاعل ولفرتة وجيزة باملتابعة 

وبكل احلزم وال�شدة مع اأي حدث بعد وقوعة يجب اأن يتغري، وقد اخت�شر البع�ض و�شفه بكلمتني هما 

)ا�شلوب الفزعة(، وكثريا ما دَعونا اىل اأن ي�شاع لدينا النهج احلديث الذي يعتمد على التنبوؤ ملا قد يقع 

والأخذ بكل ا�شباب احليطة واحلذر، فهو ا�شلوب له علومه اأهمها العلم الإكتواري، وهو الذي ُيقدر ويتوقع 

درجات و�شدة املخاطر قبل وقوعها.

ونعود ملا نطالب بتغيريه وعّرفناه ح�شب فهمنا له بالفقرة ال�شابقة ال وهو ا�شلوب الفزعة فهل لنا الن 

وبناء على النهج احلايل بتطبيقه ولكن لفرتة لي�شت بوجيزة، فاأ�شتميحكم العذر بهذه املرة فالفزعة هي 

واقع احلال الن وهذا هو الِقدر وهذه هي املغرفة والنهج لن يتغري بليلة و�شحاها والأح��داث اأ�شبحت 

متتالية واخلطر املحدق من �شوء التعامل مع البنايات القدمية بدا وا�شحا وجليا.

وقد قدمنا باملقال ال�شابق يف عجالة فر�شها حدث اللويبدة املوؤمل بع�ض القرتاحات والتي لقت من 

البع�ض الكثري من ال�شتح�شان والبع�ض كانت لديه الكثري من املخاوف جتاهها وخا�شة القرتاح الذي 

يتعلق بتمديد �شالحية اذن ال�شغال اإىل ثالثة اأع��وام واأن يرتتب من خالل عدم جتديده غرامة ما، 

وذلك مما يتيح للجان اأمانة عمان والبلديات الك�شف على كامل املباين وبالتدريج بدون اأي من الإرباك 

وبالتايل الطالع على واقع هذه املباين واإل��زام املالك على معاجلة اأي خماطر قد حتيط بها، وقد كان 

لالقرتاح بع�ض العرتا�شات ونحرتم كل الآراء التي ذكرت ومنها اأن الكثري من العقارات موؤجرة ول بد 

من ا�شتحداث قبل ذلك معادلة ت�شمن العدالة لكل من الطرفني املالك وامل�شتاأجر اول.

اآراء واقرتاحات خمتلفة وكل التقدير لكل طرح طاملا �شاحبه اجتهد وتفاعل، وهو دللة وا�شحة على 

اأم��ا احباطه من البع�ض وب���دون حتى تقدمي اي من  ب��ه،  اأن يرحب  ال��ذي يجب  الهتمام بال�شاأن املحلي 

القرتاحات واحللول فلن يجدي نفعاً، فالقرتاح يجب ان يقابل باقرتاح فهذه �شفة اي ع�شف ذهني مفيد.

وناأتي اي�شا ملا ذكرناه مبقال عمان بني النمو والتنمية فقد ذكرت الفرق بني النمو والتنمية، واأن النمو 

يعني الزيادة وهو يرتبط بالكرثة والوفرة وهو جزء من التنمية، فاإن كان النمو �شليما رتيبا ي�شبح عامل 

م�شاعدا لنجاح التنمية للو�شول اىل الرفاه والرخاء والزدهار، وبالطبع ينعك�ض كل ذلك يف املجتمع مبا 

نرغب به من رغٍد للعي�ض، واإن كان النمو مفرطا ع�شوائيا اأدى اإىل ال�شدة والُع�شر والرتاجع، وبالطبع على 

النقي�ض مما �شبق ي�شبح عائقا للتنمية مما يوجب اإيقافه، لت�شتمر التنمية بدونه حتى ل ينعك�ض على 

املجتمع مبا نخ�شاه من �شيق للعي�ض.

فهل مب�شاحة مدينة عمان التي تتجاوز م�شاحة مدينة لندن وبعدد �شكان قرابة الن�شف يعترب منوها 

احلايل مبا يتعلق مب�شاحتها الكلية �شليما رتيبا؟ الي�ض من الأجدر العمل على اإ�شالح ما �شبق بدل الهروب 

اإىل الأمام باإن�شاء �شيئا قريبا من تو�شعة جديدة لها؟

كم كان املحور الأخري بجانب كل املحاور ال�شابقة له بذات الهمية يف الر�شالة التي وجهها جاللة امللك 

اإىل عطوفة مدير الأمن العام والذي يحث بها على عالج الأزمات املرورية وحوادث ال�شري ويذكر جاللته 

اأن هذا يتطلب تعاونا كامال مع خمتلف املوؤ�ش�شات للو�شول اإىل ا�شرتاتيجية مرورية �شاملة تخفف من 

الختناقات وحتد من حوادث ال�شري، ال ت�شتدعي هذه التو�شية البدء بو�شع الدرا�شات لعالج هذا الأمر 

واين هي الت�شاركية التي يجب اأن تبادر بها اأمانة عمان ووزارة ال�شغال الآن لتحقيق ذلك.

نعلم ان الطريق لإجن��از املطلوب لتح�شني كامل الواقع املعي�شي للمدن والقرى يحتاج اىل ت�شافر 

كل اجلهود، وكلنا نرتقب لقراءة الأخبار ال�شارة عن ال�شروع باخلطوات الأوىل لتحقيقه، ولتكن حادثة 

اللويبدة رغم األمل ال�شديد لكل ما جرى هي مبثابة املحفز القوي لل�شري به، ولن ندع الغ�شب الذي 

ي�شتحوذ على م�شاعرنا باأن يحرف بو�شلتنا لتهداأ من جراء اقالة او ا�شتقالة ما، فليكن هذا الغ�شب هو 

ديدننا امل�شتمر للمطالبة بتحقيق كل ما يتعلق بتح�شني هذا الواقع وبكل جوانبه بكافة الأماكن من املدن 

والقرى بهذا البلد العزيز على قلوب اجلميع.

مهنا نافع

 نترقب اإلنجاز 
 الخصاونة: كأس العالم لن يفيد األردن »سياحيا« 

 السفير هرنانديز يؤكد أهمية تدشين خط طيران بين المكسيك والمملكة

االأنباط – دالل عمر

اإدارة جمعية وكالء  اأك��د ع�شو جمل�ض    

ال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��ف��ر حم��م��ود اخل�����ش��اون��ة ان 

ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة ه��ي ف���رتة ارت��ف��اع ب��اأع��داد 

ال�شياح القادمني لالأردن، خا�شة من بداية 

ال�شهر احلايل ولغاية منت�شف كانون الثاين 

من العام القادم والتي تعترب فرتة عطالت 

خ��ارج��ي��ة وع��ط��الت راأ�����ض ال�����ش��ن��ة امل��ي��الدي��ة 

واأعياد امليالد املجيد.

 وق������ال اخل�������ش���اون���ة يف ح���دي���ث خ��ا���ض 

ي��اأت��ي  ال��ت��ي  ال����دول  اأك����رث  ان  ل�”الأنباط” 

م��ن��ه��ا ���ش��ي��اح ل�������الأردن يف ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة 

ه��ي ال�����ش��وق الأم��ري��ك��ي يف امل��ق��دم��ة ، تليها 

الأ�شواق الأوروبية وخا�شة ال�شوق الفرن�شي 

والإيطايل والأملاين.

 واأ�شار اإىل احلجوزات املوجودة يف الربع 

 %50 ن�شبة  بلغت  وال��ت��ي   2022 لعام  الأخ���ري 

م��ق��ارن��ة ب���ذات ال��ف��رتة م��ن ع��ام 2019 ، كما 

توقع دخول 30-50 األف �شائح يف فرتة الربع 

الأخري.

ال��واف��دة  ال�شياحة  ان  اخل�شاونة  وق���ال   

احل���ال���ي���ة ت��ق�����ش��د ال�����ش��ي��اح��ة ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة 

ليايل  �شبع  تتجاوز  اإقامة  مب��دة  التاريخية 

اإقامة تتجاوز  املغامرة مبدة  �شياحة  يليها   ،

مبدة  الدينية  ال�شياحة  ث��م  ل��ي��ايل،  الع�شر 

اإقامة تتجاوز اأربعة ليايل.

  واأكد على هدف اجلمعية احلايل باإطالة 

اإقامة ال�شائح يف الردن وزيادة معدل  فرتة 

انفاقه.

  واأ�شاف اخل�شاونة ان الربع الأول من 

عام 2023 يب�شر بن�شب �شياحية عالية ، حيث 

ت�شكل  ان  ال�شياحة  وك���الء  جمعية  ت��ت��وق��ع 

بذات  70% مقارنة  بن�شبة  زي��ادة  احل��ج��وزات 

اململكة  لو�شول  وذل��ك   ،2022 لعام  ال��ف��رتة 

لأعلى موؤ�شرات التعايف من جائحة كورونا، 

ال�شتقرار  ب��ف��رتة  ح��ال��ي��اً  ال��ع��امل  يعد  حيث 

ول��ع��ودة   ، ال�شحية  الناحية  م��ن  ال�شياحي 

الت�شويقية  باخلطط  وك��ث��اف��ة  بجد  العمل 

وامل���ن���ت���ج ال�������ش���ي���اح���ي، وب�������ش���ب���ب ال���ع���رو����ض 

ال�شياحية املغرية.

الت�شاركية  مبداأ  تو�شيع  لأهمية  واأ�شاد    

وال�شفافية مع الدولة ممثلة بوزارة ال�شياحة 

، واجل��ل��و���ض ع��ل��ى ط��اول��ة احل����وار ل��ل��خ��روج 

ب��خ��ط��ط ت�����ش��وي��ق��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ، وا���ش��ت��ه��داف 

الأ�شواق  تثبيت  على  والعمل  اأ�شواق جديدة 

التي تعمل حالياً.

  فيما يخ�ض كاأ�ض العامل والذي يبداأ يف 

�شهر ت�شرين الثاين، قال اخل�شاونة ان ن�شب 

، ولكن من  احلجوزات مل تتاأثر لغاية الآن 

5-10% فقط خالل  املتوقع ان ت��زداد بن�شبة 

فرتة املونديال يف دولة قطر.

تلك  احل��ج��وزات يف  قلة  �شبب  ان  وق���ال   

ال��ف��رتة ي��ع��ود ل��ع��دم وج���ود خ��ط��وط ط��ريان 

يومية باأوقات متعددة بني اململكة والعا�شمة 

ال����دوح����ة، ول���ع���دم وج�����ود خ��ط��ة ت�����ش��وي��ق��ي��ة 

متكاملة مبا يخ�ض كاأ�ض العامل، ولتناف�شية 

دول اجلوار خا�شة مدينة دبي والتي وفرت 

60 رحلة يومية للدوحة.

 ي��ذك��ر ان ال���دخ���ل ال�����ش��ي��اح��ي ق���د و���ش��ل 

امل��ا���ش��ي،  اآب  ل��ن��ه��اي��ة  دولر  م��ل��ي��ار   3.645

من  الأوىل  الثمانية  ال�شهور  خالل  بارتفاع 

العام احلايل بن�شبة 161.6. 

  وج����اء الرت����ف����اع ن��ت��ي��ج��ة لرت���ف���اع ع��دد 

اىل  لي�شل  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ال��ق��ادم��ني  ال�����ش��ي��اح 

3.175 م��ل��ي��ون ���ش��ائ��ح، وق��اب��ل ذل���ك ارت��ف��اع 

خالل  اململكة  خ��ارج  ال�شياحة  على  الن��ف��اق 

ذات الفرتة لي�شل اىل 1.004 مليار دولر اأي 

بارتفاع ن�شبته 89.4 باملئة عن الفرتة املقابلة 

من عام 2021

االنباط- عمان

روبرتو  عمان  يف  املك�شيكي  ال�شفري  اأكد 

خط  اإط��الق  اأهمية  هرنانديز،  رودريغيز 

اململكة  اإىل  املك�شيك  م��ن  مبا�شر  ط��ريان 

ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ب���ادل ال����ت����ج����اري، وت�����ش��ج��ي��ع 

قرب  اىل  م�شريا  البلدين،  بني  ال�شياحة 

التفاقية. توقيع هذه 

واأ������ش�����اف ه���رن���ان���دي���ز خ�����الل زي���ارت���ه 

ل���الإع���الم  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  م��ع��ه��د  اإىل 

وال���درا����ش���ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ول��ق��ائ��ه رئ��ي�����ض 

جم����ل���������ض اأم������ن������ائ������ه امل�����ه�����ن�����د������ض حم���م���د 

ال��ع��ج��ل��وين، وم��دي��ر ع��ام امل��ع��ه��د وال��ف��ري��ق 

���ش��الح  ال��دك��ت��ور  وال���ش��ت�����ش��اري  الإداري 

املك�شيكية  الأردنية  العالقات  اإن  العبادي، 

قيادتي  م��ن  وا���ش��ح  ودع��م  باهتمام  تتمتع 

البلدين.

لفتح  ب��الده  �شفارة  ا�شتعداد  اإىل  ولفت 

ق���ن���وات ال���ت���ع���اون والت�������ش���ال م���ع م��ع��ه��د 

ال�����ش��رق الأو����ش���ط ل���الإع���الم وال���درا����ش���ات 

قرب  اإىل  لفتاً  املجالت،  ب�شتى  ال�شيا�شية 

توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة اجلمارك، 

تعاون  اإت��ف��اق��ي��ة   12 توقيع  م��ن  والن��ت��ه��اء 

بني جامعات اأردنية واأخرى يف املك�شيك.

واأب������دى ال�����ش��ف��ري ه��رن��ان��دي��ز ���ش��ع��ادت��ه 

�شعيد  على  املعهد  به  يقوم  ال��ذي  ب��ال��دور 

اإع������داد ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة، 

ح���ول ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����ش��اي��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

والإع���الم���ي���ة اخل��ا���ش��ة مب��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق 

عن  ال��دف��اع  يف  ب���دوره  وم�شيدا  الأو����ش���ط، 

احلريات الإعالمية على ال�شعيد العربي.

اخلدمات  مب�شتوى  �شعادته  اأب��دى  كما 

على  اطالعه  خالل  املعهد،  يقدمها  التي 

ي�شمها،  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات  واأب����رز  وح��دات��ه 

ودوره  اأو���ش��ط��ي��ة،  ���ش��رق  بحثية  كموؤ�ش�شة 

ب�شكل  العربي  ال�شيا�شي  امل�شهد  اإث��راء  يف 

والدرا�شات  الأن�شطة  خ��الل  من  ح��ي��ادي، 

التي نفذها خالل الفرتة املا�شية.

وب����ح����ث ال�������ش���ف���ري اأط������ر ال����ت����ع����اون م��ع 

البحثية  خ��ربات��ه  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  املعهد 

املجالت. ب�شتى  والإعالمية 

م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ال��ع��ج��ل��وين اه��ت��م��ام 

املوؤ�ش�شات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأط��ر  بفتح  املعهد 

اأن  مبينا  املك�شيكية،  والإعالمية  البحثية 

اأن  املا�شية  الفرتة  خ��الل  ا�شتطاع  املعهد 

العديد  العام جتاه  ال��راأي  اإث��راء  ي�شهم يف 

التي  والإعالمية  ال�شيا�شية  الق�شايا  من 

املنطقة. تهم 

امل���ه���ن���د����ض  ك������رم  ال����ل����ق����اء  ن����ه����اي����ة  ويف 

املعهد. بدرع  املك�شيكي  ال�شفري  العجلوين 

االنباط- عمان

ال�����ش��ي��اح��ة والآث�����ار رئي�ض  اف��ت��ت��ح وزي���ر 

جمل�ض اإدارة هيئة تن�شيط ال�شياحة، نايف 

يف  الأردين  اجلناح  الثالثاء،  ام�ض  الفايز 

ريزا”  “توب  ال�شنوي  ال�شياحي  املعر�ض 

اليوم  فعالياته  انطلقت  والذي  فرن�شا،  يف 

مب�شاركة حملية وعربية ودولية وا�شعة.

وب��ح�����ش��ب ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة، ق��ال 

ال�شفر  ���ش��وق  معر�ض  اإن  ال��ف��اي��ز،  ال��وزي��ر 

“توب ريزا” يعد فر�شة  العاملي  الفرن�شي 

الوافدة  الفرن�شية  ال�شياحة  حركة  لزيادة 

ال�����ش��وق  اأه���م���ي���ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة، م�������ش���ريا اىل 

ال��ف��رن�����ش��ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة الردن���ي���ة ك��ون��ه من 

الأ���ش��واق الأك��رث من��وا يف اأع��داد القادمني 

للمملكة.

التحفيزية  لالإجراءات  الفايز  وعر�ض 

ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ج��ذب ال�����ش��ائ��ح الأج��ن��ب��ي 

ب�شكل عام والفرن�شي على نحو خا�ض.

تن�شيط  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ق���ال  ب����دوره، 

ع��رب��ي��ات،  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�شياحة 

خالل  م��ن  املعر�ض  يف  ي�شارك  الأردن  اإن 

����ش���رك���ات ����ش���ي���اح���ي���ة، وامل���ل���ك���ي���ة الأردن����ي����ة 

ل�����ل�����ط�����ريان، و����ش���ل���ط���ة اإق����ل����ي����م ال���ع���ق���ب���ة 

القت�شادية، لفتا اإىل اأن املعر�ض �شي�شهد 

اأجنبية  �شياحة  ا�شتقطاب  اتفاقيات  توقيع 

للمملكة.

الأردين  اجل����ن����اح  ي��ح��ظ��ى  اأن  وت����وق����ع 

الفرن�شي،  والإع����الم  ال�شحافة  باهتمام 

ال�شياحي  املنتج  وت��ن��وع  متيز  اىل  م�شريا 

الأردين اإ�شافة اىل عامل الأمن والأمان.

واأ������ش�����اف، اإن������ه ���ش��ي��ت��م ال����ي����وم ت��ن��ظ��ي��م 

من  ممثلني  مب�شاركة  �شياحية  فعاليات 

ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي وم��ن��ظ��م��ي ال��رح��الت 

اإ���ش��اف��ة اىل عقد  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

اج���ت���م���اع���ات ول�����ق�����اءات م����ع اأه������م م��ك��ات��ب 

وال��ع��امل��ي��ة،  الفرن�شية  وال�����ش��ف��ر  ال�����ش��ي��اح��ة 

���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  �شتت�شمن 

ال�شياحية. احلركة  تن�شيط 

اأي�شا  �شيجري  اأن��ه  اإىل  عربيات  ولفت 

ع���ق���د اج���ت���م���اع���ات م����ع م���ك���ات���ب ���ش��ي��اح��ي��ة 

ج��دي��دة م��ن اأج���ل اإ���ش��اف��ة ب��رام��ج الأردن 

كوجهة �شياحية جديدة لأول مرة.

من  الأردين  ال��وف��د  م�شاركة  اإن  وق���ال، 

للتاأكيد  ج��اءت  واخلا�ض  العام  القطاعني 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��اون ال��ق��ط��اع��ني يف ت��روي��ج 

وع��م��ل  امل��ت��ن��وع  الأردين  ال�����ش��ي��اح��ي  امل��ن��ت��ج 

امل�شرتكة  الرتويجية  احلمالت  من  املزيد 

لزيادة اأعداد ال�شياح القادمني من ال�شوق 

الفرن�شي.

يف  ال�شياحة  مفو�ض  الفتتاح،  وح�شر 

ن�شال  القت�شادية  العقبة  اإقليم  �شلطة 

العبادي،  ه�شام  الوزير  وم�شت�شار  املجايل، 

اإ�شافة  �شياحيا،  مكتبا   18 ع��ن  وممثلون 

اإىل ممثلني عن امللكية الأردنية.

ب��ح��ث ال�شفري  امل��ع��ر���ض،  وع��ل��ى ه��ام�����ض 

كل  م��ع  القي�شي  مكرم  فرن�شا  يف  الأردين 

زيارته  وعربيات خالل  الفايز  الوزير  من 

للمنتج  ال��رتوي��ج  ���ش��ب��ل  الأردين،  اجل��ن��اح 

الأردين. ال�شياحي 

املعر�ض  اأهمية  القي�شي،  ال�شفري  واأك��د 

يف ت��وج��ي��ه ال�����ش��ي��اح ال��ف��رن�����ش��ي��ني وحت��دي��د 

وجهاتهم ال�شياحية خا�شة اىل اململكة.

االأنباط - فرح مو�سى

ق���ام���ت امل���وؤ����ش�������ش���ة الأردن�����ي�����ة ل��ت��ط��وي��ر 

امل�����ش��اري��ع الق��ت�����ش��ادي��ة )ج��ي��دك��و(، ام�����ض 

ب��ت��ن��ظ��ي��م ل���ق���اء ت��ع��ري��ف��ي��ا ب���ربام���ج ال��دع��م 

امل�����ايل وال���ف���ن���ي ال�����ذي ت��ق��دم��ه امل��وؤ���ش�����ش��ة 

واأ���ش��ح��اب  وال�����ش��ن��اع��ي��ني،  للم�شتثمرين، 

�شناعة  غ��رف��ة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��اري��ع 

اإرب�������د، وحت�����دث ع��ط��وف��ة حم���اف���ظ اإرب����د 

ر�شوان العتوم، خالل افتتاحه للفعاليات، 

اأن�������ه ي����اأت����ي ت���رج���م���ة ل�����روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث 

القت�شادي، لبناء م�شتقبل يب�شر باخلري، 

ميثل خارطة طريق عابرة للحكومات.

اأن  امل����ح����اف����ظ ع����ل����ى  واأك���������د ع����ط����وف����ة 

ثالثمئة  تت�شمن  الق��ت�����ش��ادي��ة،  ال���روؤي���ة 

و���ش��ت��ة و���ش��ت��ني م��ب��ادرة ن��وع��ي��ة يف خمتلف 

ال����ق����ط����اع����ات، م����ن امل���م���ك���ن ت���ن���ف���ي���ذه���ا يف 

م��وؤك��داً  م��راح��ل،  وعلى  ال��ق��ادم��ة  ال�شنوات 

امل��ب��ادرات؛ حزمة برامج دعم  اأن��ه من بني 

واملتو�شطة  ال�شغرية،  ال��ري��ادي��ة  امل�شاريع 

يف ال���ق���ط���اع���ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة، واحل���رف���ي���ة، 

والزراعية، واخلدمية. 

واأ�شار العتوم اىل دور موؤ�ش�شة )جدكو(، 

وغ���رف���ة ال�����ش��ن��اع��ة يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة 

اإقامة امل�شاريع  بينهما، وعملية التو�شع يف 

اأنها  طاملا  واأ�شكالها  اأنواعها  اختالف  على 

تخدم فئات املجتمع الأردين، وتكون قادرة 

يف الوقت نف�شه على اإحداث تنمية �شاملة، 

وحتقيق فر�ض عمل.

وحت�����دث ال�����ش��ي��د ع��ب��د ال���ف���ت���اح ال��ك��اي��د 

ت�شكل  اإرب�����د  اإن  وق�����ال،  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م���دي���ر 

واإنتاج  والتطوير،  لالبتكار،  خ�شبة  بيئة 

وحرفية،  و�شناعية،  اقت�شادية،  م�شاريع 

تقدمي  يف  املوؤ�ش�شة  �شيا�شية  م��ع  تتما�شى 

اوجه الدعم الفني واملايل الالزم.

ال��ك��اي��د اىل  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ال�شيد  ول��ف��ت 

خم�شني  خ���الل  ا���ش��ت��ط��اع��ت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن 

ع��ام��اً م��ن ع��م��ره��ا، ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ايل 

من�شاة  اآلف  ع�����ش��رة  م���ن  لأك����رث  وال��ف��ن��ي 

م���ن ب��ي��ن��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ات ���ش��ن��اع��ي��ة، وح��ظ��ي 

اىل  و�شل  م��ايل  بدعم  ال�شناعي  القطاع 

حوايل )180( مليون دينار، ومكن القطاع 

ال�����ش��ن��اع��ي اىل ال��و���ش��ول لأك���رث م��ن مئة 

دولة حول العامل.

للم�شاريع  الأول���وي���ة  اإن  ال��ك��اي��د  وق���ال 

ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، ن���ظ���راً ل��ق��درت��ه��ا، 

لأنها  والت�شغيل،  التنمية  يف  وم�شاهمتها 

واأن  الأردين،  الإق��ت�����ش��اد  ع�����ش��ب  ت�����ش��ك��ل 

امل��وؤ���ش�����ش��ة م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ق��دمي ال���دع���م امل���ايل، 

اأو م���ن خ��الل  ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر،  وال���ف���ن���ي، 

لت�شهيل  ال��ب��ن��وك  م���ع  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع 

ت�شديد  ف���رتات  وم��ن��ح  ال��ق��رو���ض،  عملية 

طويلة الأجل.

ال�شيد  اإرب���د  �شناعة  غ��رف��ة  رئي�ض  اأم��ا 

الغرفة  اأن  ع��ل��ى  ف��اأك��د  اأب���و ح�����ش��ان،  ه���اين 

للنهو�ض  الوطني  دوره��ا  مبمار�شة  تقوم 

وجتويد  وت��ط��وي��ره،  ال�شناعي،  بالقطاع 

ال�شعيد  ع��ل��ى  م��ن��اف�����ش��اً  ل��ي��ك��ون  اخل���دم���ة، 

امل��ح��ل��ي، وال���ع���رب���ي، وال������دويل، وق����ال اأب���و 

ح�شان اإن القطاعات ال�شناعية هي الأقدر 

على خلق فر�ض لدعم القت�شاد الوطني، 

تواجه  التي  املعيقات  بع�ض  بحل  وطالب 

ال�شناعي. القطاع 

اأب����و ح�����ش��ان اإن ح��ج��م ����ش���ادرات  وق����ال 

املا�شيني  العامني  يف  بلغ  اإرب���د،  حمافظة 

يف  وو���ش��ل��ت  بقليل،  دولر  مليار  م��ن  اأق���ل 

مليون   )200( و  مليار  اىل  احل��ايل  ال��ع��ام 

دولر، اأي بن�شبة بلغت )25 باملئة(.

مدير  الزواهرة  عبدالرحيم  اأكد  بينما 

اأن  ع��ل��ى  الأردن  ك��ل��ن��ا  ���ش��ب��اب  ه��ي��ئ��ة  ع����ام 

وموؤ�ش�شة  الهيئة،  بني  امل�شرتك،  التعاون 

امل�شاريع القت�شادية، و�شندوق امللك  دعم 

ق�ش�ض  خلقت  للتنمية،  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

يتعلق  ف��ي��م��ا  خ�����ش��و���ش��اً  م���ت���ع���ددة،  جن����اح 

واملتو�شطة  ال�شغرية،  ال�شناعية  بامل�شاريع 

ال��زواه��رة  وق��ال  اقت�شادية،  ج��دوى  وذات 

اإن الهيئة دعمت وتبنت اأكرث من خم�شني 

م�شروعاً ريادياً ل�شباب كلنا الأردن.

 األردن يشارك في معرض توب ريزا السياحي بفرنسا
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ولكن  االردن��ي��ة..  ال��دول��ة  وم�����س���ؤويل  م�ؤ�س�سات  ال��ك��ث��رون على معظم  ق��د يختلف   

اجلميل يف �سعبنا االردين الراقي انه مييز بني النقد البناء والنقد من اجل االنتقاد.. 

وين�سف َمن يعمل الجل االردن و�سعبه..

وعندما ي��اأت��ي احل��دي��ث ع��ن دائ���رة االف��ت��اء بقيادة ذل��ك ال�سيخ اجل��ل��ي��ل.. ال��ع��المِ يف 

ايجابيا غر تهجميا يف  النقد يك�ن  ان  وق���ر.. جتد  بث�ب  الع�سكري  والقائد  الدين.. 

غالب االحيان.. فذاك ال�سيخ اجلليل الذي فر�ض احرتامه على كل ذي لب.. وال تاأخذه 

يف ق�ل احلق ل�مة الئم.. ا�سفى ن�عا من االح��رتام ملخرجات هذه الدائرة.. ومكمال 

م�سرة من �سبقه بنكته اللطيفة اخلا�سة.. فا�سبح اجلميع يقراأ وياخذ مبا يتم ن�سره 

من هذه الدائرة العلمية الدقيفة بكل ثقة وجترد..

اكرث مما  اطيل عليكم  ان  انني خفت  ل�ال  ا�ستمر  ان  اود  املقدمة وكنت  قدمت هذه 

اطلت..

وللتذكر فقد ا�سدرت دائرة االفتاء العام فت�ى بخ�س��ض اتفاقية �سيداو.. كان لها 

ال�سدى الكبر بني �سف�ف اجلميع.. وكان راأيهم وا�سحا ال لب�ض فيه.. وعلى الرغم 

اإال ان كلمة احلق كانت االعلى..  الدائرة..  من كل ما يتم ق�له ونعته بغر حق لهذه 

وراأي ال�سرع كان ابلج.. ول ترتدد الدائرة عن ا�سدار رف�سها لبن�د هذه االتفاقية التي 

مت�ض ا�سا�ض املجتمع..

يف  ي�سكك  م��ن  ك��ل  م��رم��ى  يف  ال���دائ���رة  �سجلته  اروع..  وال  اأج��م��ل  وال  ه��دف��ا  ف��ك��ان 

م�سداقيتها..

وق��ب��ل ف��رتة ب�سيطة.. ويف ه��ذه االث��ن��اء.. وال��ن��ا���ض م�سغ�لة يف ق��ان���ن ال��ط��ف��ل.. ل 

راأي.. وادل��ت بدل�ها..  اآبهة الي  ال�سرع غر  دائ��رة االفتاء يف ال�ق�ف يف �سف  تت�انى 

واعلنت �سراحة عن راأيها يف م�سروع القان�ن.. واو�ست بتعديالت والغاء لبع�ض م�اد 

امل�سروع.. ول تكتفي بالكتب الر�سمية فح�سب.. بل قام �سماحة املفتي بلقاءات مع الهيئة 

الت�سريعية يف جمل�سي الن�اب واالعيان.. واو�سح راأي الدائرة بال لب�ض وال م�اربة..

وكان اي�سا هدفا من االأهداف الرائعة التي نتمناها دوما من هذه الدائرة..

ال ي�سعني يف هذه العجالة اال ان ارفع العقال لهذه الدائرة بكافة منت�سبيها.. وعلى 

مقاالت  عنه  حتدثت  ل�  ال��ذي  اخل�ساونة  عبدالكرمي  اجلليل  ال�سيخ  �سماحة  راأ�سهم 

عديدة ملا اوفيته حقه..

اي  حتيل�ا  ان  قبل  ليتكم  يا  ب��ان  الر�سيدة..  حك�متنا  اىل  ر�سالة  اوج��ه  اخلتام  ويف 

م�سروع قان�ن اىل جمل�ض االم��ة.. ان ت�ست�سروا هذه الدائرة والتي هي براأيي �سمام 

امان.. و�ستك�ن الع�ن لكم الألال يتم ا�ستفزاز ال�سعب.. فهم االدرى مبا يهم ال�سعب.. 

وهم االدرى فيما ي�قعكم يف املحظ�ر.. فلن ير�سدوكم اال ملا فيه خر امل�اطن وال�طن.. 

وهذا ما تعلن�ه على م�سامعنا وت�سع�ن اليه ليل نهار..

اب� الليث..

محمود الدباس

دائرة االفتاء 
تسجل هدفا جميال بعد 

هدف سيداو..

االقت�صادي
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لجنة متخصصة تدرس حاليًا آليات شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص

الرحاحلة : التأمين الصحي للضمان االجتماعي سيحدث 
نقلة نوعية وهيكلية في قطاع الرعاية الصحية

نحو 50 ألف متقاعد مبكر سيستفيد من الزيادة السنوية للتضخم في أيار القادم

االنباط-عمان

ا����س���ت�������س���اف���ت ج���م���ع���ي���ة رج�������ال االأع����م����ال 

االأردن��ي��ني  االأك��ادمي��ي��ني  االأردن��ي��ني وجمعية 

مدير عام ال�سمان االجتماعي الدكت�ر حازم 

التعديالت  اأب��رز  وبحث  للتعرف  الرحاحلة 

التي ت�سمنها م�سروع القان�ن املعدل لقان�ن 

االجتماعي.  ال�سمان 

واأكد كل من احلاج حمدي الطباع رئي�ض 

والدكت�ر  االأردن��ي��ني  االأع��م��ال  رج��ال  جمعية 

االأك��ادمي��ي��ني  رئ��ي�����ض جمعية  ال��ع��م��ري  خ��ال��د 

ت�سطلع  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  على  االأردن��ي��ني 

م�سيدين  االجتماعي  ال�سمان  م�ؤ�س�سة  ب��ه 

قدمتها  التي  الن�عية  والربامج  باالإجراءات 

امل�ؤ�س�سة خالل جائحة ك�رونا.

وا���س��ت��ع��ر���ض م���دي���ر ع����ام امل���ؤ���س�����س��ة اأب����رز 

ال���ت���ع���دي���الت ال���ت���ي ا���س��ت��م��ل ع��ل��ي��ه��ا م�����س��روع 

االجتماعي،  ال�سمان  لقان�ن  املعدل  القان�ن 

للم�سروع  الرئي�ض  ال��ع��ن���ان  اأن  اإىل  م�����س��راً 

�سالبة  اأكرث  اجتماعية  حماية  منظ�مة  ه� 

وح����م����اي����ة ل���ل���ف���ئ���ات حم��������دودة وم��ت������س��ط��ة 

اإىل دع����م اال���س��ت��دام��ة  ب���االإ����س���اف���ة  ال���دخ���ل، 

يخدم  نح�  على  االجتماعي  لل�سمان  املالية 

املتعاقبة.  االأجيال 

االأب�������ع�������اد  ع�������ن  احل�������دي�������ث  ������س�����ي�����اق  ويف 

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ت��ع��دي��الت امل��ق��رتح��ة، اأو���س��ح 

�سر 
ُ
اأ من  اأ�سرة  اآالف   10 نح�  اأن  الرحاحلة 

ال��روات��ب  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  لها  �سيتاح  االأي��ت��ام 

يف  املتقاعد  اأو  امل�سرتك  مل�رثهم  التقاعدية 

حال اإقرار م�سروع القان�ن املعدل، باالإ�سافة 

اإىل ا�ستفادة نح� 18 األف متقاعد من زيادة 

احل���د االأدن�����ى ل��ل��رات��ب ال��ت��ق��اع��دي، وك��ذل��ك 

���س��ر 
ُ
مت��ك��ني اأك���رث م��ن 20 األ���ف اأ����س���رة م��ن اأ

امل�����س��رتك��ني وامل���ت���ق���اع���دي���ن اال����س���ت���ف���ادة م��ن 

ح�ساب  �سي�فره  ال��ذي  ال��ع��ايل  التعليم  دع��م 

ال��ت��ك��اف��ل االج���ت���م���اع���ي امل����ق����رتح، وج��م��ي��ع��ه��ا 

اأول���ي��ة  يف  امل�ستهدفة واالأك���رث  ال��ف��ئ��ات  م��ن 

ملد  االجتماعي  لل�سمان  اجل��دي��دة  التدابر 

االجتماعية. احلماية 

القان�ن  م�سروع  ب��اأن  الرحاحلة  واأو���س��ح 

األ������ف م���ت���ق���اع���د م��ب��ك��ر   50 ل��ن��ح���  ���س��ي��ت��ي��ح 

املرتبطة  ال�����س��ن���ي��ة  ال���زي���ادة  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 

اأن هذا  اإىل  املقبل، م�سراً  اأيار  بالت�سخم يف 

االإج������راء ي���ن���درج ���س��م��ن ح��زم��ة االإج������راءات 

امل���ق���رتح���ة حل���م���اي���ة امل���ت���ق���اع���دي���ن م����ن ذوي 

واملت��سط. املنخف�ض  الدخل 

وح����ل م�����س��روع ال��ت��اأم��ني ال�����س��ح��ي، اأ���س��ار 

بالفعل  ب��داأت  قد  امل�ؤ�س�سة  اأن  اإىل  الرحاحلة 

الف�ري  التطبيق  ملرحلة  والتجهيز  باالإعداد 

ل��ل��ت��اأم��ني يف ح����ال اإق������رار م�����س��روع ال��ت��اأم��ني 

متخ�س�سة  جلنة  ت�سكيل  خالل  من  ال�سحي 

ت�سم خرباء من داخل وخارج امل�ؤ�س�سة والتي 

م�ؤكداً  اأ�سب�عني،  نح�  منذ  اأعمالها  با�سرت 

على  �سيعمل  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان  اأن  ع��ل��ى 

اخل��دم��ات  ���س��راء  منظ�مة  يف  تغير  اإح���داث 

اأك����رث فاعلية  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ن��ح���  ال�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى 

متميزة  �سحية  خدمات  �سمان  على  وق��درة 

اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ب���ال���ت���اأم���ني،  ل��ل��م�����س��م���ل��ني 

الإ�ستحداث  امل�ساحبة  االإيجابية  التاأثرات 

كل  يف  ن�عية  نقلة  �ستحدث  وال��ت��ي  التاأمني 

ال�سحية  الرعاية  بقطاع  املرتبطة  املجاالت 

على مدار ال�سن�ات القادمة.

وخ���الل ال��ل��ق��اء اأج���اب ال��رح��اح��ل��ة وف��ري��ق 

ح�ل  اال�ستف�سارات  م��ن  ع��دد  على  امل�ؤ�س�سة 

امل���ع���دل ودار ح�����ار ح���ل  ال��ق��ان���ن  م�����س��روع 

االإج�������راءات وال���ت���داب���ر امل��ق��رتح��ة م���ن قبل 

اجلمعيتني. اأع�ساء 

 4.6 مليون متر مربع مساحة األبنية المرخصة في المملكة حتى تموز

 أبو علي: قانون المبيعات المعدل عالج التشوهات والثغرات 
الضريبية وسرع بالرديات

االنباط- عمان

يف  املرخ�سة  االأبنية  م�ساحة  اإج��م��ايل  ارتفع   

نهاية  وح��ت��ى  احل���ايل  ال��ع��ام  مطلع  م��ن��ذ  اململكة 

 4.621 نح�  لتبلغ  باملئة،   2.3 بن�سبة  مت����ز، 

املماثلة  ال��ف��رتة  م��ع  مقارنة  م��رب��ع،  م��رت  ملي�ن 

ملي�ن مرت   4.516 والبالغة  املا�سي  العام  من 

مربع.

واأ�سارت دائرة االإح�ساءات العامة يف تقريرها 

ام�ض الثالثاء، اإىل انخفا�ض اإجمايل عدد رخ�ض 

باملئة،   7.1 بن�سبة  اململكة  يف  ال�����س��ادرة  االأب��ن��ي��ة 

لتبلغ 13505 رخ�ض لنهاية �سهر مت�ز املا�سي 

14531 رخ�سة  العام احل��ايل، مقارنة مع  من 

خالل نف�ض الفرتة من العام املا�سي.

وان���خ���ف�������س���ت م�������س���اح���ة االأب����ن����ي����ة امل��رخ�����س��ة 

املا�سية  ال�7  االأ�سهر  خالل  ال�سكنية  لالأغرا�ض 

لتبلغ  ب��امل��ئ��ة،   2.3 بن�سبة  احل�����ايل،  ال���ع���ام  م���ن 

نح�  م��ع  مقارنة  م��رب��ع،  م��رت  ملي�ن   3.852
الفرتة  نف�ض  خالل  مربع  مرت  ملي�ن   3.941

من العام املا�سي.

االأبنية  م�ساحة  ارت��ف��ع��ت  ال��ت��ق��ري��ر،  وبح�سب 

االأ�سهر  يف  ال�سكنية  غ��ر  ل��الأغ��را���ض  املرخ�سة 

 33.7 بن�سبة  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  املا�سية  الـ7 

769 األف مرت مربع، مقارنة  باملئة، لتبلغ نح� 

مع نح� 575 األف مرت مربع لذات الفرتة من 

العام املا�سي.

ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ���س��ك��ل��ت م�����س��اح��ة االأب��ن��ي��ة 

االأ���س��ه��ر  خ���الل  ال�سكنية  ل��الأغ��را���ض  امل��رخ�����س��ة 

 83.4 ن�سبته  العام احل��ايل ما  املا�سية من  الـ7 

يف  املرخ�سة،  االأبنية  م�ساحة  اإجمايل  من  باملئة، 

االأبنية املرخ�سة لالأغرا�ض  حني �سكلت م�ساحة 

غر ال�سكنية ما ن�سبته 16.6 باملئة، من اإجمايل 

م�ساحة االأبنية املرخ�سة.

اإقليم  ح�سة  بلغت  االأق��ال��ي��م،  م�ست�ى  وعلى 

اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة،   66.5 ن�سبته  م��ا  ال������س��ط 

ح�سة  بلغت  ح��ني  يف  املرخ�سة،  االأب��ن��ي��ة  م�ساحة 

واإق��ل��ي��م  ب��امل��ئ��ة،   24 ن�سبته  م���ا  ال�����س��م��ال  اإق��ل��ي��م 

اجلن�ب ما ن�سبته 9.5 باملئة.

امل��رخ�����س��ة  امل�����س��اح��ة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 

لالأبنية اجلديدة واالإ�سافات على االأبنية القائمة 

�سكلت ما ن�سبته 64.1 باملئة من اإجمايل م�ساحة 

املا�سي من  ال�7  االأ�سهر  املرخ�سة خالل  االأبنية 

املرخ�سة  امل�ساحة  �سكلت  حني  يف  احل��ايل،  العام 

لالأبنية القائمة ما ن�سبته 35.9 باملئة.

وب���ل���غ اإج����م����ايل م�����س��اح��ة االأب���ن���ي���ة امل��رخ�����س��ة 

ل��الأب��ن��ي��ة اجل���دي���دة واالإ�����س����اف����ات ع��ل��ى االأب��ن��ي��ة 

لنهاية  مربع  مرت  ملي�ن  نح�2.963  القائمة 

�سهر مت�ز املا�سي من العام احلايل، مقابل نح� 

مرت مربع خالل نف�ض الفرتة  ملي�ن   2.752
من العام املا�سي، بارتفاع ن�سبته 7.7 باملئة.

اأما على م�ست�ى �سهر مت�ز املا�سي من العام 

اأن ع��دد رخ�ض  ال��ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت  احل���ايل، فقد 

م�ساحة  بلغت  كما  رخ�سة،   2368 بلغ  االأبنية 

األف مرت مربع، مقارنة   794 املرخ�سة  االأبنية 

مع 683 األف مرت مربع خالل نف�ض ال�سهر من 

العام املا�سي، بارتفاع ن�سبته 16.3 باملئة.

االنباط- عمان

 ق����ال م���دي���ر ع����ام دائ�����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

واملبيعات، الدكت�ر ح�سام اأب� علي اإن القان�ن 

املبيعات  العامة على  ال�سريبة  لقان�ن  املعدل 

ال��ت�����س���ه��ات  ع��ال��ج   ،2022 ل�����س��ن��ة   15 رق���م 

التهرب  ومكافحة  ال�سريبية  واالخ���ت���الالت 

وال��ت��ج��ن��ب ال�����س��ري��ب��ي وت��ط��ب��ي��ق امل��م��ار���س��ات 

كما  ال�سريبية،  العدالة  حتقق  التي  الدولية 

عمل على تخفي�ض مدة اإعادة الرديات، بحيث 

ب���دال من  ال�����س��ري��ب��ة  ت�سبح م��ن حت�����س��ي��الت 

ر�سد خم�س�سات لها.

وق��������ال خ�������الل ن��������دوة ع���ق���دت���ه���ا ج��م��ع��ي��ة 

امل��ح��ا���س��ب��ني ال��ق��ان���ن��ي��ني االردن���ي���ني الع�����س��اء 

اجلمعية، اإن القان�ن املعدل اعتمد على قاعدة 

ع���دم زي����ادة ال��ع��بء ال�����س��ري��ب��ي ع��ل��ى امل���اط��ن 

اأي  على  �سريبة  ف��ر���ض  يت�سمن  ل  ول��ذل��ك 

زي���ادة  اي  ع��ل��ى  ي��ن�����ض  ول  خ��دم��ة،  اأو  �سلعة 

اع��ف��اءات  اي  يلغ  ل  وك��ذل��ك  ال�سرائب  على 

ممن�حة.

امل���ع���دل ل ي��ح��دث اي  ال��ق��ان���ن  اأن  واأك�����د 

امللتزمني وباملقابل  املكلفني  تغير يذكر على 

واالخ��ت��الالت  الت�س�هات  معاجلة  على  عمل 

ال�����س��ري��ب��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال���ت���ه���رب وال��ت��ج��ن��ب 

و�سد  الدولية  املمار�سات  وتطبيق  ال�سريبي 

املكلفني،  بع�ض  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��ث��غ��رات 

هيكليا  اإ���س��الح��ا  يت�سمن  ال��ق��ان���ن  اأن  حيث 

متكن  التي  والت�س�هات  الثغرات  معاجلة  يف 

البع�ض من التجنب ال�سريبي.

التعديالت جاءت لتن�سجم مع  اأن  واأ�ساف 

املمار�سات العاملية وذلك باقرار تعديل قاعدة 

فر�ض ال�سريبة على الت�ريد بدال من البيع 

ومنها  ال��ع��ال  دول  غالبية  يف  تطبق  وال��ت��ي 

ال�سريبي  النظام  اإدخ���ال  يف  احلديثة  ال���دول 

عليها حيث مت تعديل قاعدة فر�ض ال�سريبة 

اأن  اأو دف��ع��ه��ا، م������س��ح��ا  ول��ي�����ض ا���س��ت��ح��ق��اق��ه��ا 

ال��ت��ع��دي��الت ج����اءت مل��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي ال���ذي 

ي�اجهه القطاع اخلا�ض وه� »الرديات«، حيث 

التاأخر  ومعاجلة  اإع��ادت��ه��ا  م��دة  تخفي�ض  مت 

حت�سيالت  م��ن  رده���ا  ي�سبح  بحيث  رده���ا  يف 

ال�سريبة بدال من ر�سد خم�س�سات لها.

وا���س��ار اىل ان ال��ق��ان���ن امل��ع��دل ج��اء ليعزز 

احلق�ق الد�ست�رية للمكلفني وذلك بتحقيق 

العدالة ال�سريبية بينهم، حيث ن�ض القان�ن 

املعدل على اإلغاء م��س�ع التع�ي�ض املدين يف 

غر  الق�سايا  يف  للق�ساء  املكلف  جل���ء  ح��ال 

املتعلقة بالتهرب ال�سريبي.

املحا�سبني  جمعية  رئي�ض  اأك��د  جهته،  م��ن 

ادار  الذي  رحال  ح�سام  االردنيني  القان�نيني 

احل�����ار، اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ب��ني دائ����رة �سريبة 

�سريكا  لك�نها  واجلمعية  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��دخ��ل 

اأهداف الطرفني،  رئي�سيا واأ�سا�سيا يف حتقيق 

اع�ساء  لتمكني  ياأتي  اللقاء  ه��ذا  ان  م��سحا 

من  االردنيني  القان�نيني  املحا�سبني  جمعية 

العامة  ال�سريبة  التعديالت على قان�ن  فهم 

على املبيعات واالطالع عليها

االنباط- عمان

الفائزين  عن  االأردن،  اأورجن  �سركة  اأعلنت 

اأورجن  جائزة  من  ال�ساد�سة  املحلية  بالن�سخة 

مل�ساريع التنمية املجتمعية 2022.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ف��ع��ال��ي��ة اأق���ي���م���ت ام�����ض 

ل��الإع��الن  الرقمية  اأورجن  ق��ري��ة  يف  ال��ث��الث��اء، 

عن اجلائزة التي تهدف اإىل دعم امل�ساريع التي 

مثل  املجاالت  خمتلف  يف  التكن�ل�جيا  ت�سّخر 

والتجارة  والطاقة  والتعليم  والزراعة  ال�سحة 

على  ال�س�ء  ت�سليط  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال�سناعة، 

اأ�سحاب االإبداعات املميزة وتكرميهم.

فائزة  م�ساريع   3 التحكيم  جلنة  واخ��ت��ارت 

6 م�ساريع  ع��ر���ض  ب��ع��د  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ن�����س��خ��ة  يف 

يف امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م��ن اأ���س��ل 66 م�����س��روع��اً 

ت���ق���دم ل��ل��ج��ائ��زة، ب���ن���اء ع��ل��ى م��ع��اي��ر حم���ددة 

م��ن��ه��ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة، وق��اب��ل��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ وال��ن��م��� 

املركز  يف  الفائز  امل�����س��روع  لينال  واال���س��ت��دام��ة، 

املركز  ويف  دينار،  اآالف   5 قيمتها  جائزة  االأول 

للمركز  دي��ن��ار  واأل���ف���ي  دي���ن���ار،  اآالف   3 ال��ث��اين 

الثالث.

ب��امل��رك��ز االأول، وه���  وف���از م�����س��روع »ك�����ادر« 

تطبيق للهاتف املحم�ل يربط العمال بال�ّساعة 

امل����ؤه���ل���ني م����ع ال�������س���رك���ات يف ع������ّدة ق��ط��اع��ات 

حّل  بينما  متقدمة،  مطابقة  تقنية  با�ستخدام 

ال�سحة  يف  املتخ�س�ض  ث��راب��ي«  »ع���رب  م���ق��ع 

النف�سية يف املركز الثاين، وجاء يف املركز الثالث 

امل�ستعمل  ال�����رق  »ب���ي���ربازي«، جل��م��ع  م�����س��روع 

واالأف��راد  وال�سركات  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  من 

املعالج من م�سادر خمتلفة ثم  وال�س�ف غر 

اإعادة تدويره ومعاجلته وبيعه يف ال�س�ق.

يف  للم�ساركة  ال��ف��ائ��زة  امل�����س��اري��ع  و�ستتاأهل 

ال��ن�����س��خ��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة اجل��ائ��زة 

ي���رو،  األ��ف   15 ي���رو، والثانية  األ��ف   25 االأوىل 

ج��ائ��زة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ي�����رو،  اآالف   10 وال��ث��ال��ث��ة 

امل�ساريع الن�سائية بقيمة 20 األف ي�رو.

بالن�سخة  الفائزين  االأردن  اأورجن  وه��ّن��اأت 

املحلية من اجلائزة، م�ؤكدة اأهمية امل�سابقة يف 

االبتكار  تبني  على  وال�سابات  ال�سباب  ت�سجيع 

القائم على التكن�ل�جيا من اأجل تقدمي حل�ل 

جمدية اقت�سادياً وجمتمعياً.

االأردن  اأورجن  تلتزم  التي  امل�سابقة،  وت��اأت��ي 

ام����ت����داداً جل��ه���د   ،2017 ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��ن��ذ ع���ام 

ال�سركة يف دعم من� وت��سع ال�سركات النا�سئة 

وت��ط���ي��ر امل��ن��ظ���م��ة ال��ري��ادي��ة، وان��ط��الق��اً من 

دورها كمزود رقمي وم�س�ؤول �سمن م�س�ؤوليتها 

لدعم  كبراً  اهتماماً  ت���يل  التي  االجتماعية 

الريادة ومتكني املراأة وتعزيز فر�ض ال�سباب.

 أورنج األردن تعلن الفائزين بالنسخة المحلية من جائزة مشاريع التنمية المجتمعية

 إنشاء منصة لتسهيل أنشطة 
التصدير التجارية

االنباط- عمان

اأعلن املدير التنفيذي ل�سركة بيت تنمية 

امل�����س��اري��ع وال�������س���ادرات »ب��ي��ت ال��ت�����س��دي��ر«، 

ع���م���ر ال����ق����ري�����ت����ي، ع�����ن اإن���������س����اء م��ن�����س��ة 

اأن�سطة  ت�سهيل  بهدف  االأردن��ي��ة  الت�سدير 

املعل�مات  تقدمي  عرب  التجارية  الت�سدير 

وال��درا���س��ات  الدولية  ال�س�ق  ع��ن  املتكاملة 

الت�س�يق  وخدمات  التجارية،  واالتفاقيات 

ال��ف��ردي��ة، ف�سال عن  ل��الأ���س���اق اخل��ارج��ي��ة 

املنتجات  ع��ن  متخ�س�سة  درا����س���ات  اإع����داد 

االأردنية.

وق�����ال ال���ق���ري����ت���ي يف ت�����س��ري��ح ل���ك��ال��ة 

االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب����رتا( ام�����ض ال��ث��الث��اء، 

���س��راك��ات مع  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة تعمل  اإن 

خ��الل  م��ن  وال��دول��ي��ني  املحليني  ال�����س��رك��اء 

لتنظيم  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  ت�قيع 

ع��دد م��ن االأن�����س��ط��ة ال��ت�����س��دي��ري��ة، وك��ذل��ك 

االأردنية  التجارية  امللحقيات  مع  الت�ا�سل 

ترويج  ودعم  لتن�سيب  باخلارج  �سفاراتنا  يف 

االأردنية. ال�سادرات 

وب���ي���ت ال���ت�������س���دي���ر مت���ث���ل ����س���راك���ة ب��ني 

م�ساهمة  تبلغ  واخل��ا���ض،  العام  القطاعني 

ت�سكل  فيما   ،51% فيها  اخلا�ض  القطاع 

.49% م�ساهمة احلك�مة فيها 

واجلهة  املظلة  هي  ال�سركة  اأن  واأ���س��اف 

امل��ن��ظ��م��ة ال�����س��ام��ل��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ت��ن��م��ي��ة 

وت��ط���ي��ر وت���روي���ج ال�������س���ادرات االأردن����ي����ة، 

وت�����س��ع��ى ل��ت��م��ك��ني ال�����س��رك��ات االأردن���ي���ة من 

زي�������ادة ال����ق����درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل���ل�������س���ادرات 

وال��س�ل اإىل االأ�س�اق العاملية.

واأكد �سعي ال�سركة للتعاون مع املنظمات 

ال���دول���ي���ة امل���ان���ح���ة ك���ال����ك���ال���ة االأم���رك���ي���ة 

للتنمية الدولية وال�كالة االأملانية للتعاون 

ال����دويل وم���رك���ز واردات  ال����دويل وال��ب��ن��ك 

العمل  ومنظمة  اله�لندي  النامية  ال��دول 

وال�كالة  التجارة  تي�سر  ومكتب  الدولية 

الدويل. للتعاون  اليابانية 

واأب���ح���اث  درا�����س����ات  اإع�������داد  اإىل  واأ�����س����ار 

العاملية،  الت�سديرية  االأ�س�اق  من  للعديد 

وت������ف�����ر م����ع����ل�����م����ات ح����دي����ث����ة ودق���ي���ق���ة 

من  جمم�عة  ع��ن  االأردن��ي��ني  للم�سدرين 

الت�سديرية االأ�س�اق 

ح��������ل ال�����ع�����ال ب����ه����دف زي����������ادة ن�����س��ب��ة 

ال�����س��ادرات االأردن���ي���ة اإل��ي��ه��ا ك���دول اأم��رك��ا 

اجلن�بية واأمركا ال�سمالية، باالإ�سافة اإىل 

اأ�س�اقا  تعد  والتي  اإفريقية،  لدول  درا�سات 

ج���دي���دة مي��ك��ن اإي���ج���اد ف���ر����ض ت�����س��دي��ري��ة 

ال�سركة  ت��ع��د  ك��م��ا  ف��ي��ه��ا،  وواع����دة  حقيقية 

الدرا�سات  و�سملت  اآ�سيا،  دول  عن  درا���س��ات 

ال�سع�دية  م��ث��ل  اأي�����س��ا؛  تقليدية  اأ���س���اق��ا 

والعراق واأمركا للتعرف على �سركاء جدد 

اإليها. لزيادة ن�سبة ال�سادرات 

دورات  ب����اإط����الق  ال�������س���رك���ة  ب������داأت  ك���م���ا 

خمتلف  م��ن  االأردن���ي���ة  لل�سركات  ت��دري��ب��ي��ة 

ال��ق��ط��اع��ات امل��ه��ت��م��ة ب��ال��ت�����س��دي��ر، وت��ق��دمي 

الفنية لها. امل�ساعدات 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال��ربن��ام��ج امل��م���ل م��ن ال���ك��ال��ة االأم��رك��ي��ة 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة ن���ف���ذت ع�����دة زي������ارات 

م��ي��دان��ي��ة مل�����س��ان��ع و����س���رك���ات ال�����س��ن��اع��ات 

لتقييم  الكيماوية  وال�����س��ن��اع��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة 

وتط�ير  الت�سديرية،  اجل��اه��زي��ة  وق��ي��ا���ض 

خ��ط��ط ع��م��ل ب���ن���اًء ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م 

م�سرتيني  م��ع  ورب��ط��ه��ا  الح��ق��اً  لت�سبيكها 

حمتملني.

اإىل  جت��اري��ة  بعثات  تنظيم  ع��ن  وحت��دث 

اأ����س����اق حم����ددة ���س��م��ن ق��ط��اع��ات حم���ددة، 

وم���ع���ار����ض م��ت��خ�����س�����س��ة ل���دع���م ال�����س��رك��ات 

االأردن���ي���ة ال��راغ��ب��ة ب��امل�����س��ارك��ة يف ال��ب��ع��ث��ات 

اخلارج،  يف  واملعار�ض  والفعاليات  التجارية 

ومنها اجلناح االأردين يف معر�ض العالمات 

اله�لندية  بالعا�سمة  اخلا�سة  التجارية 

اأم���������س����رتدام مب�������س���ارك���ة ����س���رك���ات اأردن����ي����ة 

واحل��ل���ي��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب���امل����اد  متخ�س�سة 

وم�ستلزمات  واملنظفات  والتغليف  والتعبئة 

االأردين  واجل����ن����اح  ال�����س��خ�����س��ي��ة،  ال��ع��ن��اي��ة 

الربازيلية،  �ساوباول�  مدينة  يف  مبعار�ض 

الدويل، واجلزائر  الزراعي والبيئي  وقطر 

الدويل، وال�سناعات االأردنية يف العراق.

ت��ن���ي  ال�������س���رك���ة  اأن  ال���ق���ري����ت���ي  وب�����ني 

امل�����س��ارك��ة  ب��ع��دة م��ع��ار���ض ه��ذا ال��ع��ام، منها 

ال��زراع��ي ال�����س��ع���دي، وال��ب��ن��اء ال�����س��ع���دي يف 

واأفريكاف�د. الريا�ض،  مدينة 



االعالين
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انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة

 بيان حموده ابراهيم ابو صالح

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

�شركة  لدى  متتالية  ايام  ع�شرة  عن 

مراكز  و  اال�شناد  خلدمات  امل�شانده 

او  م�����ش��روع  �شبب  ب���دون  االت�����ش��ال 

عذر ر�شمي لذا فان ال�شركة تنذرك 

�شيتم  اال  و  فورا  بالعودة اىل عملك 

الحكام  �شندا  لديها  خدماتك  انهاء 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997 وتعديالته

املواقع االلكرتونية   ذ.م.م   لت�شميم  الرياده  �شركة   اأرجو من دائني 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 19401 ( بتاريخ 

)2009/8/10 (

ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : اال�شتاذ حممد زهدي حممد الفار

عنوان امل�شفي : عمان – �شارع و�شفي التل – بناية رقم 210 – جممع 

اريج التجاري – الطابق 1- مكتب 102 – هاتف 0797848290

�ص.ب ) 922751 ( رمز ) 11191 (

م�شفي ال�شركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

ل�شنة   )22( رق��م  ال�شركات  ق��ان��ون  )68/ب(م����ن  امل���ادة  الح��ك��ام  ا�شتنادا 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997

خلدمات  الدولية  ج��دارا  ل�شركة  العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين 

 )5560( الرقم  حتت  ذ.م.م  ك�شركة   لدينا  امل�شجلة  وال�شحن   ال�شياحة 

بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   )1998/12/17( بتاريخ 

)2022/9/14 ( املوافقة على تخفي�ص راأ�شمال ال�شركة من )35.000( الف 

دينار اردين لي�شبح )10.000( الف دينار اردين .

ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ص خطيا على تخفي�ص راأ�شمال ال�شركة 

لدى املراقب خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن .

مراقب عام ال�شركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200116246 (

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد 

/ال�شادة تي�شري خليل مو�شى ابو ن�شار

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة خ�شر ابو ن�شار و�شريكه

بتاريخ   )100530( ال��رق��م   حت��ت  ت�شامن  ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2011/2/1

باإبالغ  وقام   2022/9/20 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا���ش��ع��ارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/20

وا�شتنادا الأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200005839 (

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد 

/ال�شادة عبد النا�شر يو�شف عبداهلل الدراغمه

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة عبد الفتاح وعبد النا�شر الدراغمه

بتاريخ   )83094( ال��رق��م   حت��ت  ت�شامن  ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2006/10/29

باإبالغ  وقام   2022/9/18 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا���ش��ع��ارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/19

وا�شتنادا الأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200115271 (

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 1997 ، يعلن 

مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن 

�شركة مو�شى وحممد ا�شماعيل حفناوى  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

قد تقدمت بطلب لت�شفية   2010/12/20 ( بتاريخ  حتت الرقم )100127 

ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/8/16 

م�شفيا  احلفناوي    مو�شى  ا�شماعيل  مو�شى  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وقد 

لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : الزرقاء – وادي احلجر – ت: 0791081804

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل   ) الف�شه  لتجارة  الف�شه  دنيا  معر�ص   (

)7041( با�شم ) مراد توفيق عبدالفتاح العطعوط ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) عمر 

مراد توفيق العطعوط ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) معجنات بدر وريحان ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )234865( با�شم 

) ن�شات حممد �شالمه الزيود ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) وفاء احمد حممد �شرحان ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل   ) والت�شدير  لال�شترياد  االر���ص  خريات   (

)229795( با�شم ) حممد احمد قا�شم اخلطيب ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) �شمري 

احمد قا�شم اخلطيب ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

اعالن طرح عطاء شراء وتوريد حاويات معدنية
للمرة الثانية يف بلدية حوشا الجديدة

تعلن بلدية حو�شا اجلديدة /حمافظة املفرق/ لواء البادية ال�شمالية الغربية عن طرح عطاء 

�شراء وتوريد حاويات معدنية عدد 200 �شعة احلاوية ) 1100 ( لرت ح�شب املوا�شفات املعدة من 

العطاء  يف  باال�شرتاك  الراغبة  واملرخ�شة  املخت�شة  ال�شركات  فعلى  املحلية  االدارة  وزارة  قبل 

مهن  رخ�شة  معهم  م�شطحبني  الر�شمي  الدوام  �شاعات  خالل  احلمراء  منطقة  البلدية  مراجعة 

�شارية املفعول ال�شتالم ن�شخ العطاء وفق ال�شروط التالية:

ان يكون املتقدمني من ذوي االخت�شا�ص .

كفالة دخول العطاء كفالة بنكية اأو �شيك م�شدق بقيمة 1000 دينار منف�شلة عن العر�ص.

ثمن ن�شخة العطاء  )50( دينار غري م�شرتدة.

اأجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر.

اآخر موعد ل�شراء ن�شخ العطاء هو نهاية دوام يوم االحد املوافق2022/10/9 .

املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  من  ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  هو  وفتحها  العرو�ص  الإي���داع  موعد  اآخ��ر 

2022/10/12  يف منطقة احلمراء  .

اأن  ودون  اال�شباب  اإب��داء  دون  العطاء  الغاء  للبلدية  ويحق  اال�شعار  باأقل  ملزمة  غري  البلدية 

يرتتب عليها اأي التزامات مادية اأو ق�شائية ولن ينظر يف اأي عطاء يت�شمن �شروط اأو حتفظات 

خمالفة ل�شروط العطاء.

رئيس بلدية حوشا الجديدة
محمد موسى نزال الخالدي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ل�شنة   22 ال�شركات رقم  املادة )13( من قانون  ا�شتنادا الحكام 

1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

�شجل   يف  وامل�شجلة  و�شركاها  ما  يان  هوجن  �شركة  بان  والتجارة 

�شركات  ت�شامن حتت الرقم ) 109257(  بتاريخ 2014/4/25 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

 تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : هوجن يان ما و�شركاها

اىل �شركة : ليا ميان و�شركاها

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

 5600260

مراقب عام ال�شركات 

د- وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�شى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�ص  ان   1966 ل�شنة   )  79  ( رقم  واالبنية  والقرى 

  2022/8/14 7/1175 ( تاريخ  االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 

املوافقة على خمطط  تعديل �شارع تنظيمي �شمن احلو�ص رقم 

) 1 ( العلم من ارا�شي ثغرة اجلب .

وح�شب  املفرق  ق�شبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

املخطط التعديلي املعد لهذه الغايه وو�شعه مو�شع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200064348(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن �شركة رائد ال�شرع و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2004/3/23 حتت الرقم )70391( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/8/21 

ال�شرع   دعا�ص  علي  عبداهلل  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وق��د 

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : اربد - الرمثا – ت: 0785959166

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  التالل ال�شبعه لال�شكان   ذ.م.م  وامل�شجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 32405 ( بتاريخ 

)2013/4/28 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : يو�شف جمعة يو�شف عليان

عنوان امل�شفي : عمان – �شارع وادي �شقرة – عمارة رقم 47 – 

الطابق الرابع – مكتب رقم 4 – هاتف 0795589880

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  لتو�شيل   خلدمات  روابينا  �شركة  باأن 

�شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )56852( 

بتاريخ )2020/3/4( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/18(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200158637 (

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد 

/ال�شادة تي�شري خليل مو�شى ابو ن�شار

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة ابو ن�شار و�شركاه

بتاريخ   )115760( ال��رق��م   حت��ت  ت�شامن  ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2016/12/26

قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ وقام باإبالغ �شريكه /�شركائه يف 

ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/9/20

وا�شتنادا الأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

ل�شنة  رقم )22(  ال�شركات  قانون  املادة )68/ب(من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997

غرا�ص  ل�شركة  العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة 

الدارة امل�شاريع امل�شجلة لدينا ك�شركة  ذ.م.م حتت الرقم )36546( 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   )2014/4/21( بتاريخ 

من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�ص  على  املوافقة   )  2022/9/8( بتاريخ 

)25.000( الف دينار اردين لي�شبح )10.000( الف دينار اردين .

ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ص خطيا على تخفي�ص راأ�شمال 

ال�شركة لدى املراقب خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن .

مراقب عام ال�شركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200164931 (

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد 

/ال�شادة معتز يو�شف حممود الب�شاب�شه

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة معتز الب�شاب�شه و�شريكه

بتاريخ   )117548( ال��رق��م   حت��ت  ت�شامن  ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2017/11/29

باإبالغ  وقام   2022/9/20 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا���ش��ع��ارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/20

وا�شتنادا الأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200022133 (

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد 

/ال�شادة عبد اهلل يو�شف عبداهلل الدراغمه

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة عبد الفتاح وعبد النا�شر الدراغمه

بتاريخ   )84985( ال��رق��م   حت��ت  ت�شامن  ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2007/3/14

باإبالغ  وقام   2022/9/18 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا���ش��ع��ارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/20

وا�شتنادا الأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة ماهر �شلكاوي و�شركاه  

 )  119611( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2019/5/7 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�شنة 1966 ان جمل�ص التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

رقم ) 9/1175 ( تاريخ 2022/8/14  املوافقة على خمطط  احداث والغاء 

املفرق  بلدية  يف  الفدين  ارا�شي  من  ال�شكة   )  3  ( رقم  احلو�ص  �شمن  �شارع 

الكربى / لواء ق�شبة املفرق .

وذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ص ملدة �شهر اعتبارا 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن يف اجلريدة الر�شمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ق�شبة املفرق ومكاتب بلدية املفرق 

املحلية  االدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�شاتهم  وتقدمي  الكربى 

خالل مدة �شهر من تاريخ  ن�شره يف اجلريدة الر�شمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

باأن �شركة حمطة عمان ال�شرقية للمحروقات وخدمة ال�شيارات  

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )4783( بتاريخ )1997/2/16( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/19(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) 200155874(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة حممد ابراهيم القطاونه و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن 

حتت الرقم )114363( بتاريخ 2016/8/28 قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/9/18 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  حممد ابراهيم ح�شني القطاونة  

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : الكرك – املرج – بجانب املحافظة – 

ت: 0797938928

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

االربعاء   21/ 9 / 2022

رقم العدد   6170

06-5200700
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االنباط-وكاالت

اإ���ص��رائ��ي��ل �صباح ام�����س ال��ث��اث��اء عن  ت  ع����رّ

اأجهزة الأمن التابعة  ارتياحها الكبري من قيام 

ب��اع��ت��ق��ال  اهلل  رام  يف  ��ة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��يرّ ل��ل�����ص��ل��ط��ة 

كتائب  يف  ال��ق��ائ��د  ع���اًم���ا(   30( ا���ص��ت��ي��ه  م�صعب 

ال��ق�����ص��ام اجل���ن���اح ال��ع�����ص��ك��ريرّ حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة 

الإ�صامية )حما�س(، واملطارد واملطلوب لقوات 

الحتال الإ�صرائيليرّ

ال�صلطة  م��ن  اإذع���اًن���ا  العملية  ه���ذه  وُت��ع��ت��� 

عليها  م��ار���ص��ه��ا  ال��ت��ي  لل�صغوط  الفل�صطينيرّة 

اأط��ل��ق حملًة  الأخ����رية، حيث  ال��ف��رة  يف  الكيان 

اأداء  اأنرّ  ف��ي��ه��ا  زع���م  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع��ة  ���ًة  اإع���ام���يرّ

وفق  )املخربني  املُقاومني  ماحقة  يف  ال�صلطة 

وجل��اأت  ج��ًدا،  �صعيًفا  ب��ات   ) الإ�صرائيليرّ املعجم 

تل اأبيب اإىل قطر والأردن وم�صر لل�صغط على 

اته  قورّ لتفعيل  عبرّا�س،  حممود  ال�صلطة،  رئي�س 

امل�صادر  اأ�صمته  مل��ا  اأج��ل و�صع ح��دٍّ  ��ة م��ن  الأم��ن��يرّ

الإ�صرائيليرّة الرفيعة بالفلتان الأمنيرّ

ا�صتيه  اع��ت��ق��ال  مترّ  ���ه  اأنرّ ُع��ِل��م  التفا�صيل  ويف 

بعد تطويق مركبة كان ي�صتقلها مبنطقة �صارع 

قبل  العا�صرة  ال�صاعة  ُبعيد  نابل�س  �صرق  في�صل 

منت�صف الليلة املا�صية، كما اعتقل معه مطلوب 

اآخر يدعى عميد طبيلة

��د  اأكرّ وبح�صب م��وق��ع )اجل��زي��رة ن���ت(، ال���ذي 

املطارد  ذوي  م��ن  مقربة  م�صادر  على  اعتماده 

الفل�صطينيرّة  الأمنية  الأجهزة  قوات  فاإنرّ  اإ�صتية 

اأنرّ ا�صتيه معتقل لديها، واأنرّه مترّ نقله  اأخ�تهم 

الفل�صطيني  ل��اأم��ن  التابع  اجلنيد  �صجن  اإىل 

العائلة  لزيارة  الرتيب  يجري  حيث  باملدينة، 

للمعتقل

اأف���ادت  كما  الفل�صطينيرّة،  امل�����ص��ادر  واأ���ص��ارت 

ة، اأ�صارت  �صباح اليوم �صحيفة )هاآرت�س( الع�يرّ

جمموعات  تداعت  ا�صتيه  اعتقال  ف��ور  ��ه  اأنرّ اإىل 

واملعروفة  بنابل�س  القدمية  البلدة  يف  املقاومة 

ب��ا���ص��م ع���ري���ن الأ�����ص����ود ل��اح��ت�����ص��اد ع��ن��د دوار 

ال�صهداء و�صط املدينة تنديًدا باعتقاله، يف وقت 

�صعلت فيه الإطارات املطاطية واأطلقت النريان 
ُ
اأ

ب�صكل كثيف رف�صا لاعتقال

املقاومني  من  تهديدات  البع�س  تناقل  كما 

اأن�����ه �صيتم  امل�����ص��ل��ح��ني حت��م��ل ر���ص��ال��ة م��ف��اده��ا 

ما  بنابل�س  لل�صلطة  الأمنية  املقرات  ا�صتهداف 

مل ُي��ف��رج ع��ن ا���ص��ت��ي��ه، يف ح��ني خ���رج م��ق��اوم��ون 

ر�صالة  يف  ع�صكري،  عر�س  يف  بجنني  م�صلحون 

احتجاج على العتقال

����ه خ���ال  ووف������ق ���ص��ح��ي��ف��ة )ه����اآرت���������س( ف����اإنرّ

��ة  ات الأم������ن ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��يرّ ال���واج���ه���ات ب���ني ق������ورّ

واملُ����ق����اوم����ني يف امل���دي���ن���ة ا���ص��ت�����ص��ه��د امل���واط���ن 

ال��ذي  ع��اًم��ا(،   53( يعي�س،  ف��را���س  الفل�صطينيرّ 

باأجهزة  ول  ب��امل��ق��اوم��ة  ل  ع��اق��ٍة  على  يكن  مل 

ال�صلطة الفل�صطينيرّة

وق���د اأدان����ت ح��رك��ة ح��م��ا���س اع��ت��ق��ال م�صعب 

عار  و�صمة  ب���  وو�صفته  طبيلة  وعميد  ا�صتيه 

ب�صرورة  ، مطالبة  ال�صلطة  جديدة على جبني 

الإفراج الفوري عن املعتقلني وعن كل املقاومني 

واملعتقلني ال�صيا�صيني

كما دعت، يف بيان لها، ال�صلطة الفل�صطينية 

ال���ف���وري عن  ال���ك���ف  اإىل  واأج���ه���زت���ه���ا الأم���ن���ي���ة 

بحق  الوطنية  غري  ب�  و�صفتها  التي  �صيا�صاتها 

ال�صرفاء واملقاومني

�صرق  �صامل  ا�صتيه من قرية  ينحدر م�صعب 

مدينة نابل�س، وهو حا�صل على �صهادة الثانوية 

ال��ع��ام��ة، وي��ط��ارده الح��ت��ال الإ���ص��رائ��ي��ل��ي منذ 

مبا�صر  ب�صكل  امل��ا���ص��ي  )اأب���ري���ل(  ني�صان  مطلع 

وع��ل��ن��ي، اإذ ُي��ت��ه��م ب��ا���ص��ت��ه��داف ق���وات الح��ت��ال 

وامل�صتوطنني باإطاق النار، مما ت�صبب يف جرح 

اأحدهم

وطورد ا�صتيه، الذي يعاين من مر�س �صعف 

الدرقية  الغدة  يف  ن�صاط  فرط  و  القلب  ع�صلة 

اعتقال الحتال �صقيقيه  ، وفق م�صادر، عقب 

اأن�س وخالد، ومداهمته منزلهم اأكرث من مرة، 

ذوي��ه  ع��ل��ى  والع���ت���داء  عنيف  ب�صكل  وتفتي�صه 

معهم  ميدانية  حتقيقات  واإج����راء  ع��دة،  م��رات 

ملعرفة مكانه

ولحًقا و�صل م�صعب ا�صتيه للبلدة القدمية 

لهم،  اآخ���رون  وزم���اء  وط���ورد  نابل�س،  مبدينة 

يعد  ال��ذي  النابل�صي  اإبراهيم  ال�صهيد  �صيما  ل 

اأقربهم واأكرثهم عاقة باإ�صتية

)يوليو(  متوز   24 يوم  املطارد  ا�صتيه  وظهر 

اإ�صرائيل حينها �صديقيه  اغتالت  املا�صي، حيث 

اللذين  العزيزي،  وحممد  �صبح  الرحمن  عبد 

له مطاردين  ورفاق  ان�صحابه  لتاأمني  ا�صت�صهدا 

من حارة اليا�صمينة يف البلدة القدمية بنابل�س، 

وفق ما تناقلته و�صائل اإعامية خمتلفة اآنذاك

وتتهم اإ�صرائيل ا�صتيه، وفق تقارير اإعامية 

ن�صرتها يف ال�صابق، والذي ت�صنفه بالقائد الأبرز 

ال�صفة  ب�صمال  نابل�س  مبدينة  الق�صام  لكتائب 

الغربية، باأنه املطارد الأخطر جلي�س الحتال، 

واأنرّه يعمل على ت�صكيل خايا مقاومة يف البلدة 

القدمية بنابل�س ملقاومة الحتال

ومن اجلدير بالذكر اأنرّ اإ�صرائيل رفعت منذ 

على  وحتري�صها  تهديداتها  وترية  اأ�صابيع  عدة 

عن  بالتقاع�س  واتهامها  الفل�صطينية  ال�صلطة 

وخا�صة  املطلوبني  ماحقة  يف  ب��دوره��ا  القيام 

اإىل  ل��ت��ا  ال��ل��ت��نينْ حت��ورّ نابل�س وج��ن��ني،  مب��دي��ن��ت��ينْ 

عا�صمتينْ مقاومة الحتال

االنباط-وكاالت

“حرية”،  احلقوقية  املوؤ�ص�صات  جتمع  ق��ال 

���ص��دي��د ق���رار املحكمة  ب��ا���ص��ت��ه��ج��ان  ت��ت��اب��ع  اإن��ه��ا 

ال��ع��ل��ي��ا ل���دى الح���ت���ال وال�����ذي ���ص��ادق��ت من 

خ��ال��ه ع��ل��ى ال�����ص��م��اح ل��ل��م�����ص��ت��وط��ن��ني ب��ال��ن��ف��خ 

بالبوق واإقامة الطقو�س التلمودية عند حائط 

ال�اق بامل�صجد الأق�صى املبارك

�صادقت  الإ�صرائيلية  العليا  املحكمة  وكانت 

بالبوق  بالنفخ  للمتطرفني  ال�صماح  قرار  على 

ع��ن��د ح��ائ��ط ال������اق، ع��ق��ب اع��ت��ق��ال ال�����ص��رط��ة 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ل�����م��ج��م��وع��ة م���ن امل�����ص��ت��وط��ن��ني 

البوق  بعد نفخهم يف  الهيكل”  جبل  “ن�صطاء 
داخ����ل ب��اح��ات الأق�����ص��ى، وب���ن���اًء ع��ل��ى ال��ت��م��ا���س 

ط��ال��ب  في�صويل”،  “اأفيعاد  امل��ح��ام��ي  ق��دم��ه 

الهيكل  جبل  ن�صطاء  عن  ب��الإف��راج  خاله  من 

وال�������ص���م���اح ل��ل��م�����ص��ت��وط��ن��ني ب���ال���ن���ف���خ ب���ال���ب���وق 

داخ����ل الأق�������ص���ى، ك��م��ا ط��ال��ب ب��ح��م��اي��ة اأم��ن��ي��ة 

اأح��ك��ام  اإىل  ط��ل��ب��ه  يف  م�����ص��ت��ن��داً  للم�صتوطنني، 

طق�س  �صنفت  �صابقة  )اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة(  ق�صائية 

ن��ف��خ ال��ب��وق ب��الأق�����ص��ى يف خ��ان��ة الأع���م���ال غري 

امل�صتفزة

“حرية”،  احلقوقية  املوؤ�ص�صات  جتمع  وقال 

اجلهة  مل�صادقة  بالغة  ب��خ��ط��ورة  ينظر  اإذ  اإن���ه 

ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���دى الح���ت���ال ع��ل��ى ه��ذا 

القرار فاإنه يوؤكد اأنه مبني على خلفيات دينية 

لاأرا�صي  اليهود  بنظرة  مرتبطة  وعقائدية 

وج��ه  ع��ل��ى  وللم�صلمني  ع��م��وم��اً  الفل�صطينية 

قرار  اأن  “حرية”  التجمع  ويوؤكد  اخل�صو�س، 

امل��ح��ك��م��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ���ص��ي��ا���ص��ي يثبت 

الإ�صرائيلي  للق�صاء  الأ�صا�صي  ال��دور  جم��دداً 

يف ت��وف��ري غ��ط��اء ق���ان���وين جل���رائ���م الح��ت��ال 

وم�صتوطنيه

وي�����ق�����ول جت����م����ع امل����وؤ�����ص���������ص����ات احل���ق���وق���ي���ة 

الح��ت��ال  حمكمة  م�صادقة  اإزاء  “حرية”: 
دينية �صد  م��ن ح��رب  ي��ح��ذر  ال��ق��رار  ه��ذا  على 

الأم���ت���ني ال��ع��رب��ي��ة والإ����ص���ام���ي���ة، وي���وؤك���د اأن 

توا�صل  امل�صي�صة  بقراراتها  الح��ت��ال  حماكم 

الإن�صاين  الدويل  القانون  اأحكام وقواعد  خرق 

الإن�صان ل�صيما تلك  الدويل حلقوق  والقانون 

التي تن�صب ب�صكل مبا�صر على �صمان احلماية 

ف��اإن  وعليه  املقد�صة،  والأم��اك��ن  ال��ع��ب��ادة  ل��دور 

“حرية«: املوؤ�ص�صات احلقوقية  جتمع 

ب��ال�����ص��غ��ط  ال�������دويل  امل���ج���ت���م���ع  ي���ط���ال���ب   .1

حد  بو�صع  واإل��زام��ه��ا  الح��ت��ال  �صلطات  على 

لق���ت���ح���ام���ات امل�����ص��ت��وط��ن��ني ل���ب���اح���ات امل�����ص��ج��د 

الأق���������ص����ى، وم����ن����ع الأع������م������ال ال����ص���ت���ف���زازي���ة 

للم�صلمني يف باحاته

ومنظمة  العربية  ال��دول  جامعة  يطالب   .2

ال���ت���ع���اون الإ����ص���ام���ي ب���ات���خ���اذ م���وق���ف ع��اج��ل 

دون  ويحول  الأق�صى،  امل�صجد  حماية  ي�صمن 

توتر الأو�صاع يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة

3. ي��ط��ال��ب امل��وؤ���ص�����ص��ات وامل����راك����ز ال��دول��ي��ة 

الح��ت��ال  ان��ت��ه��اك��ات  وت��وث��ي��ق  بر�صد  واملحلية 

ال��دويل،  القانون  واأح��ك��ام  لقواعد  الإ�صرائيلي 

وتقدميها للهيئات الأممية واملحاكم الدولية

نابلس على فوهة بركان و»إسرائيل« تعبر عن ارتياحها
 األمن الفلسطيني يعتقل اشتية المطارد األخطر لالحتالل

 حرية: قرار السماح للمستوطنين بالنفخ بالبوق عند حائط البراق باألقصى استفزازي

الرئيس التركي يعتزم زيارة 
إسرائيل بعد االنتخابات

 السفارة األذربيجانية تتعرض 
للهجوم من األرمن في باريس

 الكشف عن خطة جديدة لالحتالل 
لحماية مستوطنات غالف غزة

 أردوغان يكشف عن توصل روسيا 
وأوكرانيا لتفاهم بتبادل 200 أسير

االنباط-وكاالت

اأف�����ادت و���ص��ائ��ل اإع�����ام اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، ام�����س 

الأرب���ع���اء، ب���اأن ال��رئ��ي�����س ال��رك��ي رج���ب طيب 

اأردوغان يعتزم زيارة اإ�صرائيل

ووف���ًق���ا ل��ق��ن��اة )ك�����ان( الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، ف���اإن 

زي���ارة  ي��ع��ت��زم  اأردوغ������ان  ال��رك��ي  “الرئي�س 
اإ�صرائيل بعد النتخابات الإ�صرائيلية«

الإ�صرائيلية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  وقد 

اأم�������س الث����ن����ني، ع���ن ت��ع��ي��ني اإي����ري����ت ل��ي��ل��ي��ان 

�صفرية لتل اأبيب لدى اأنقرة، وذلك بعد عودة 

اإىل  ال��ط��رف��ني  ب��ني  الدبلوما�صية  ال��ع��اق��ات 

�صاغرا  املن�صب  ظ��ل  وق��د  لها،  م�صتوى  اأع��ل��ى 

ال��ع��اق��ات بني  ت��ده��ور  بعد  �صنوات  اأرب���ع  منذ 

الطرفني

تعيني  اإن  الإ�صرائيلية  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 

ال�صفرية ليليان ب�صكل نهائي يف املن�صب يحتاج 

اإىل موافقة احلكومة الإ�صرائيلية

وذكرت �صحيفة )ذي تاميز اأوف اإ�صرائيل( 

وق��د  ب����ارزة،  دبلوما�صية  ليليان  “اإيريت  اأن 

بني  العاقات  تطبيع  يف  اأ�صا�صي  ب��دور  قامت 

بالأعمال يف  القائمة  وكانت  اأبيب،  وتل  اأنقرة 

ال�صفارة الإ�صرائيلية لدى اأنقرة منذ �صباط/ 

ف�اير 2021«

وكانت اإ�صرائيل وتركيا قد اأعلنتا منت�صف 

ال�صفراء،  تبادل  قرارهما  عن  املا�صي  ال�صهر 

�صفريها  ا���ص��م  الآن  ح��ت��ى  ت��رك��ي��ا  ت��ع��ل��ن  ومل 

اجلديد يف تل اأبيب

االنباط- وكاالت

باري�س  يف  الأذربيجانية  ال�صفارة  تعر�صت 

اإىل ه��ج��وم م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة م��ن الأرم����ن، 

وعلى اإثرها ا�صتدعت وزارة خارجية اأذربيجان 

غرو�س،  زاك��اري  باكو  لدى  الفرن�صي  ال�صفري 

واأبلغته باحتجاجها على التعدي على �صفارتها

واأ�����ص����درت ال������وزارة ب��ي��ان��اً ل��ه��ا اأك�����دت فيه 

اأذرب��ي��ج��ان  ل��دى  الفرن�صي  ال�صفري  ا�صتدعاء 

ب��ع��د تلقيه  ال������وزارة،  اإىل م��ق��ر  اأم�����س الأح����د 

مذكرة احتجاج على هجوم املتطرفني الأرمن 

على �صفارتها يف فرن�صا

واأعربت وزارة اخلارجية لل�صفري الفرن�صي 

�صفارة  ل��ه  تعر�صت  م��ا  ع��ل��ى  احتجاجها  ع��ن 

اأذربيجان، وجملت الأجهزة الأمنية الفرن�صية 

امل�صوؤولية معت�ة اإياها تقاع�صت يف حمايتها

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

الذي  الهجوم  اإن  خلفوف  خلف  الأذربيجاين 

باري�س  يف  الأذربيجانية  ال�صفارة  له  تعر�صت 

لقوانني فرن�صا وقواعد  ميثل انتهاكاً �صارخاً 

، واأع��رب لل�صفري  ال��دويل املعمول به  القانون 

الفرن�صي عن ا�صتيائه للهجوم

بينهما  تقع  واأذرب��ي��ج��ان  اأرمينيا  اأن  يذكر 

معارك قتال ب�صبب اإقليم قره باغ املتنازع عليه 

بني الدولتني، وخ�صرت الدولتان العديد من 

ال�صحايا يف هذه املعارك

االنباط-وكاالت

عن  النقاب  ع�ية  اإعامية  تقارير  رفعت 

لها  التجهيز  يجري  جديدة  اإ�صرائيلية  خطة 

م��ن اأج����ل ح��م��اي��ة ���ص��ك��ان م�����ص��ت��وط��ن��ات غ��اف 

املقاومة ومنع  اعت�ته تهديدات  غزة من ما 

فر�س ح�صار عليها كما جرى خال الت�صعيد 

الأخري على قطاع غزة

امل��ق��رر  ال����ع�����ي، م���ن  ووف�����ق م���وق���ع وال 

اأن ت�����ص��ادق جل��ن��ة وزاري�����ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ي��وم 

ال���ث���اث���اء ع��ل��ى خم��ط��ط ب��ن��ي غ��ان��ت�����س وزي���ر 

جي�س الحتال لتعزيز ال�صتجابة املدنية يف 

حالت الطوارئ بعد اأن بقي �صكان الغاف يف 

منازلهم لأيام خال الت�صعيد الأخري مع غزة

تنظيم  اإىل  تهدف  اأن اخلطة  املوقع  وتابع 

امل�صتوطنات املحيطة بغزة  اإىل  التفافية  طرق 

ملنع تهديدها خال اأي ت�صعيد وفر�س ح�صار 

الفل�صطينية  املقاومة  اإثر تهديد  على �صكانها 

باإطاق �صواريخ م�صادة للدبابات

ال�صواكل  مايني  ع�صرات  �صتخ�ص�س  كما 

ب���ه���دف اإجن�������از اخل���ط���ة ال���ت���ي ���ص��ت��ق��دم ب��ع��د 

للموافقة  غانت�س  اإىل  نهائي  ب�صكل  �صياغتها 

الأخرية عليها يف غ�صون 60 يوما

تخ�صي�س  ���ص��ي��ت��م  اأن����ه  اإىل  امل���وق���ع  ول��ف��ت 

17 م��ل��ي��ون ���ص��ي��ك��ل حل��م��اي��ة ���ص��ك��ان ���ص��دي��روت 

وحميطها

االنباط-وكاالت

ن��ي��وي��ورك: ك�صف ال��رئ��ي�����س ال��رك��ي رج��ب 

طيب اأردوغ��ان عن تو�صل رو�صيا واأوكرانيا اإىل 

تفاهم بخ�صو�س تبادل 200 اأ�صري

 PBS ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ل���ق���اء م����ع ق���ن���اة

رو�صيا  ب��ني  التفاهم  اأن  فيه  اأك���د  الأم��ري��ك��ي��ة، 

هامة  وخطوة  اإيجابيا  تطورا  يعت�  واأوكرانيا 

جدا

تتمثل  ال���وح���ي���دة  ت��رك��ي��ا  رغ���ب���ة  اأن  و����ص���دد 

اأن����ه طلباته  ب�����ص��ام، مبينا  ان��ت��ه��اء احل����رب  يف 

وتو�صياته للرئي�صني، �صواء فادميري بوتني اأو 

فولودميري زيلين�صكي، كانت بهذا الجتاه لأنه 

ل منت�صر يف حرب تنتهي مبوت النا�س

اأن تركيا بذلت ج��ه��ودا حثيثة من  واأو���ص��ح 

اأج�����ل ف��ت��ح مم���ر احل���ب���وب، وحت���ق���ق ذل����ك ع� 

منتجات  ت�صدير  مت  قائا:  اإ�صطنبول،  اتفاق 

زراع��ي��ة مبا يتجاوز مليوين طن ويقرب من 

الـ3 مايني طن، وحاليا هناك مرحلة جديدة 

ورغبتي  للعامل،  الرو�صية  املنتجات  فتح  وه��ي 

الوحيدة هي �صحن املنتجات اإىل البلدان النامية 

اأو الفقرية، ولي�س اإىل البلدان املتقدمة

االنباط-وكاالت

 ج����دد ال�����ص��ل��ل ال���ت���ام ال�����ذي ي���ع���اين م��ن��ه 

قدرته  وع��دم  حالًيا،  ال���دويلرّ  الأم��ن  جمل�س 

الرو�صية  احل��رب  وق��ف  جت��اه  الت�صرف  على 

الأوكرانية، الأ�صئلة القدمية حول م�صوؤولية 

وق����درة امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ امل��ه��ام امل��ن��وط��ة 

ب���ه، مب��وج��ب م��ي��ث��اق الأمم امل��ت��ح��دة، وي��اأت��ي 

والأم���ن  ال�صلم  على  املحافظة  مقدمتها  يف 

الدوليني

امل��ج��ل�����س ي�����ص��ت��ل��زم ت��ع��دي��ل م��ي��ث��اق الأمم 

م��ا ل  الأم���ر يتطلب موافقة  وه��ذا  امل��ت��ح��دة، 

العامة )129  اأع�صاء اجلمعية  ثلثي  يقلرّ عن 

دول���ة ع��ل��ى الأق����ل م��ن اإج���م���ايل 193 دول���ة(، 

م��ع ���ص��رورة م��واف��ق��ة ال���دول اخل��م�����س دائ��م��ة 

وفرن�صا  ورو�صيا  )اأمريكا  باملجل�س  الع�صوية 

وال�صني( وبريطانيا 

15 دولة، منها  ويتاألف جمل�س الأمن من 

5 دائ��م��ة ال��ع�����ص��وي��ة، ه��ي ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

الأم��ري��ك��ي��ة وف��رن�����ص��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وال�����ص��ني 

ة  العامرّ اجلمعية  تنتخبها  دول  و10  ورو�صيا، 

جتديد  يتم  و�صنوًيا  اجلغرايف،  التوزيع  وفق 

املنتخبني ن�صف مقاعد الأع�صاء 

ومنذ اإن�صائه عام 1945، كان من املفر�س 

حينذاك  اجل��دي��د  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  يعك�س  اأن 

ه م��ن اأت��ون احل��رب العاملية  ، ال��ذي خ��رج ل��ت��ورّ

يف  ال��ق��وى  م��وازي��ن   )1945-1939( ال��ث��ان��ي��ة 

ال���ع���امل، ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي اآن���ذاك 

وزع���ي���م الحت����اد   ، روزف����ل����ت  ف��ران��ك��ل��ني دي 

ال�صوفيتي جوزيف �صتالني ، واململكة املتحدة 

ت�صر�صل ون�صتون  بقيادة 

الرو�صية  الأوك��ران��ي��ة  احل��رب  ان��دلع  منذ 

24 ف�اير/�صباط املا�صي، اجتمع جمل�س  يف 

ت��داع��ي��ات  ملناق�صة  م��رة   16 م��ن  اأك���رث  الأم���ن 

احلرب، لكنه ظل عاجًزا عن اإ�صدار اأي قرار 

نها ب�صاأ

وليم كوران�صي ، الباحث القانوين مبعهد 

ت��دق��ي��ق ال�����ص��ي��ا���ص��ات يف وا���ص��ن��ط��ن، ي��وؤك��د اأن 

الأمن مهمة �صرورية، لكنها  اإ�صاح جمل�س 

اجليو�صيا�صية  ال��ظ��روف  ظ��لرّ  يف  م�صتحيلة 

اأيدي  يف  رهينة  اإىل  املجل�س  ل  وحت��ورّ احلالية 

الدول اخلم�س الكبار

تقريًبا  العامل  دول  كل  اإن  كوران�صي  وقال 

اإ���ص��اح مبجل�س  يكون هناك  ل��ن  اأن��ه  ت��درك 

ت الأو�����ص����اع ال��ع��امل��ي��ة  الأم������ن، ط���امل���ا ا���ص��ت��م��ررّ

احلالية

ب��رك��ي��ب��ت��ه  الأم������ن  اأن جم��ل�����س  واأ�����ص����اف 

موؤ�ص�صة  هو  و�صاحياته،  الداخلي  ونظامه 

اأي من  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث  اإ���ص��ك��ال��ي��ة 

عرقلته  احلاليني  الكبار  اخلم�صة  الأع�صاء 

با�صتمرار عن اتخاذ ما يلزم جتاه اأيرّ ق�صية

الكبار  اخلم�س  ال��دول  ف��اإن  لذلك،  وتابع 

منحها  التي  بال�صاحيات  التفريط  ترف�س 

ومن   ،1945 ع��ام  املتحدة  الأمم  ميثاق  اإي��اه��ا 

بينها احلق با�صتخدام النق�س )الفيتو( �صد 

اأي قرارات ل تتفق مع م�صاحلها اخلا�صة

ال�صيا�صات  معهد  مدير   ، بالتون  اأور�صكي 

اأن م��وؤ���ص�����ص��ي  ي��وؤك��د  ن��ي��وي��ورك،  ال��دول��ي��ة يف 

ميثاق الأمم املتحدة كانوا يدركون اأن جهود 

اإن���ه���اء ال���ص��ت��ع��م��ار ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ب��ل��دان يف 

القرن  من  واخلم�صينيات  الأربعينيات  حقبة 

اأنها  �صابرّة يفر�س  �صتنتج عنها دوٌل  املا�صي، 

وبالتايل  ة،  وح��ادرّ نارية  هات  توجرّ ذات  �صتكون 

ال��دول  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا  و�صعها  ميكن  ل 

الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  اأت���ون احل���رب  ال��ت��ي خ���ت 

املتحدة  وال���ولي���ات  ورو���ص��ي��ا  بريطانيا  م��ث��ل 

وفرن�صا

وق������ال ب���ال���ت���ون يف ت�������ص���ري���ح���اٍت مل��را���ص��ل 

مثل  ع���دي���دة  دوًل  اأن  ���ص��ح��ي��ح  الأن���ا����ص���ول: 

ت  ان�صمرّ ال�صمالية،  وكوريا  والهند  باك�صتان 

اأن  اإل  اإىل ن��ادي ال��ق��وى ال��ن��ووي��ة يف ال��ع��امل، 

ي��زال��ون  ل  الأم���ن  مبجل�س  ال��ك��ب��ار  اخلم�صة 

ي���ع���ت���ق���دون، ح��ت��ى ال����ي����وم، ب��ف��ر���ص��ي��ٍة زائ��ف��ة 

مفاُدها اأنهم الوحيدون، من بني دول العامل، 

واأنهم  ال�صيا�صي،  الر�صد  بلغوا مرحلة  الذين 

ال�صلم  �صمان  باإمكانهم  ال��ذي��ن  ال��وح��ي��دون 

الدويلرّ

تنامي  م��ع  طبًعا،  لكن  ق��ائ��ًا:  وا���ص��ت��درك 

ق������وًى اإق���ل���ي���م���ي���ة ج����دي����دة وت�����زاي�����د ال���ن���ف���وذ 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي والق��ت�����ص��ادي ل���دول اأخ����رى على 

ال�������ص���اح���ة ال����دول����ي����ة، م���ث���ل ت���رك���ي���ا وال���ه���ن���د 

وال�ازيل واليابان وكوريا اجلنوبية واأملانيا، 

تعك�س  حقيقية  م��راآًة  الأم��ن  جمل�س  يعد  مل 

موازين القوى يف عامل اليوم

���������ص����ون الأوائ������������ل ال����ذي����ن  وت�����اب�����ع امل����وؤ�����صرّ

تلبية  ف��ات��ه��م  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ي��ث��اق  ���ص��اغ��وا 

الح��ت��ي��اج��ات، وال��ن��ظ��ر ف��ي��م��ا ���ص��ي��ك��ون عليه 

الو�صع يف حال اأ�صبح اأحد الأع�صاء الدائمني 

خال  راأينا  كما  املعتدي،  هو  الأمن  مبجل�س 

وكما  عقدين،  قبل  للعراق،  الأمريكي  الغزو 

نرى اليوم مع غزو رو�صيا لأوكرانيا

لإ���ص��اح  حم���اول���ة  اأي  اأن  ب��ال��ت��ون  واأك�����د 

جمل�س الأمن يف ظل الأو�صاع اجليو�صيا�صية 

)الفيتو( من  بالنق�س  تقابل  �صوف  احلالية، 

اأب��ًدا  يتخلرّوا  لن  الذين  الكبار  اخلم�صة  قبل 

 77 اأك��رث من  لهم منذ  ام��ت��ي��ازاٍت منحت  عن 

عاًما

ع���ل���ى ع���ك�������س ال���ه���ي���ئ���ات الأخ���������رى داخ����ل 

جمل�س  ي�صتحوذ  امل��ت��ح��دة،  الأمم  م��ن��ظ��وم��ة 

ملِزمة  ق����رارات  اإ����ص���دار  �صلطة  ع��ل��ى  الأم����ن 

ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال����دويل، 

واإن�������ص���اء ب��ع��ث��ات ح��ف��ظ ال�����ص��ام ال��دول��ي��ة يف 

ال�صراع مناطق 

فر�س  للمجل�س  الأوىل  امل�صوؤولية  وتتيح 

ال��دول��ة  ع��ل��ى  واق��ت�����ص��ادي��ة  �صيا�صية  ع��ق��وب��ات 

امل���ع���ت���دي���ة، ب���ه���دف ردع���ه���ا وحت���ف���ي���زه���ا ع��ل��ى 

التعاون مع املجتمع الدويل

التي  ال�صائعة  العقوبات  ت��داب��ري  وت�صمل 

وحظر  الأ���ص��ول،  جتميد  املجل�س:  يفر�صها 

الأ�صلحة ال�صفر، وحظر 

وت��ت��م��ث��ل امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة والأ���ص��ا���ص��ي��ة 

مل��ج��ل�����س الأم�����ن، ب��ن�����ص��ر ق����واٍت اأمم��ي��ة حلفظ 

ال�صام يف بوؤر ال�صراع

ي�صدر  اأن  ال�صام  بعثات  اإن�صاء  ويتطلب 

ا يحدد اأهداف  املجل�س قراًرا يت�صمن تفوي�صً

ال�صام  حفظ  ل��ق��وات  امل��ن��وط  وال���دور  املهمة 

القيام به

وي���ت���وىل امل��ج��ل�����س م��راق��ب��ة جن���اح امل��ه��م��ة، 

اأو  اإن���ه���اء،  اأو  ال���ص��ت��م��رار،  ي��ق��رر  اأن  ومي��ك��ن��ه 

الولية تغيري 

ومنذ عام 1948، ن�صر جمل�س الأمن قوات 

70 مهمة  م��ن  اأك��رث  اإط���ار  يف  ال�صام  حلفظ 

حل��ف��ظ ال�����ص��ام يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء اإف��ري��ق��ي��ا 

واأوروبا واآ�صيا واأمريكا الاتينية

بــعــثــة   15 ت��ن��ت�����ص��ر  احل�������ايل،  ال����وق����ت  ويف 

ال�صرق  دول  غالبيتها يف  العامل،  اأممية حول 

واأفريقيا الأو�صط 

 خبراء دوليون: مجلس األمن ال يعكس موازين 
القوى في عالم اليوم

االربعاء   21/ 9 / 2022

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ذ.م.م  والت�سدير   لال�سترياد  هام�سر  نيو  �سركة    باأن 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة 

ب��ت��اري��خ   )61777( ال���رق���م  حت���ت  امل�����ح�����دودة/ 

 )2021/11/23(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2022/9/19(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي



الدويل
01 الأربعاء   21/ 9 / 2022 

االنباط-وكاالت

الفل�سطينيني  بني  اال�ستباك  حالة  تزال  ال 

وج��ي�����ش ال��ع��دو وُم�����س��ت��وِط��ن��ي��ه، ���س��ّي��دة امل��وق��ف 

يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، يف ظ���ّل ت��رّق��ب امل��وؤ���ّس�����س��ة 

االأم��ن��ي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأ���س��اب��ي��ع اإ���س��اف��ي��ة من 

ال��ت�����س��ع��ي��د، ���س��ي��ك��ون م��رك��زه��ا م��دي��ن��ة ال��ق��د���ش 

امل���ح���ت���ل���ة. وخ������ال ال�������س���اع���ات امل���ا����س���ي���ة، ن��ّف��ذ 

اإطاق  عمليات   3 نابل�ش،  مدينة  يف  مقاومون 

ا�ستهدفت  االإث���ن���ني،  وف��ج��ر  االأح����د  م�����س��اء  ن���ار 

وثانيتها  نابل�ش،  قرب  االحتال  جنود  اأواله��ا 

وثالثتها  ج���رزمي،  جبل  على  ع�سكرية  نقطة 

م��رك��ب��ة م�����س��ت��وِط��ن يف م��ن��ط��ق��ة ح�����وارة. وع��ل��ى 

مت�سيط  عمليات  ال��ع��دو  جي�ش  �سّن  ذل��ك،  اإث��ر 

وم��داه��م��ات، َت��راف��ق��ت م��ع اع���ت���داءات م��ن ِق��َب��ل 

اإ�سابة  اإىل  اأّدى  ما  االأه��ايل،  على  امل�ستوطنني 

اأُ�سيب  بينما  خمتلفة،  بجروح  فل�سطينيني   3

م�����س��ت��وط��ن ب��ج��روح م�����س��اء االأح����د، ب��ع��د ر�سقه 

بزجاجة يف البلدة القدمية يف القد�ش. كذلك، 

اعتقال  اأم�ش،  اأّول من  االحتال،  قوات  اأعلنت 

حاجز  ق��رب  »ك��ارل��و«  �ساح  بحوزتهما  �سابَّني 

طولكرم،  حمافظة  �سرق  �سمال  ال�سرقية  باقة 

من  الفا�سل  اجل��دار  اجتياز  حماولتهما  اأثناء 

ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ن��ح��و االأرا����س���ي امل��ح��ت��ّل��ة ع��ام 

العدو  اأعلن  التي  العمليات  ع��دد  ليبلغ   ،1948

اإح��ب��اط��ه��ا م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري ن��ح��و 50، 

وع�سرات  املواجهة،  نقاط  ع�سرات  عن  ناهيك 

املتفّجرة  العبوات  واإلقاء  النار  اإطاق  عمليات 

والزجاجات احلارقة

وق����وع عمليات  االح���ت���ال  ج��ي�����ش  وي��خ�����س��ى 

ف��دائ��ي��ة داخ����ل »اخل�����ّط االأخ�������س���ر« ب��ال��ت��زام��ن 

ذكر  ذل��ك،  �سوء  وعلى  اليهودية.  االأع��ي��اد  م��ع 

االإع���ام ال��ع��ري اأن ج��ه��از »ال�����س��اب��اك« َي��در���ش 

غ��زة  م��ن  الفل�سطينيني  ال��ع��ّم��ال  دخ���ول  م��ْن��ع 

وال�����س��ف��ة ب�����س��ك��ل ك��ام��ل خ���ال ف���رة االأع���ي���اد، 

اإىل  واأ�سارت قناة »ري�ست كان«  املقبل.  االأ�سبوع 

املدن  جميع  يف  ا�ستنفاراً  فر�ست  »اإ�سرائيل  اأن 

بينما  القد�ش«،  aيف  فقط  ولي�ش  االإ�سرائيلية 

ذكرت �سحيفة »ي�سرائيل هيوم« اأنه يف »اأعقاب 

االأح�����داث االأم��ن��ي��ة االأخ�����رة، ب����داأت ال�����س��رط��ة 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة رف���ع ح��ال��ة ال��ت��اأّه��ب ت��دري��ج��ي��اً«. 

ال�����س��ف��ة بظالها  اال���س��ت��ب��اك يف  وُت��ل��ق��ي ح��ال��ة 

اإليها  ت��ّت��ج��ه  ال��ت��ي  ال��ق��د���ش،  ع��ل��ى االأو����س���اع يف 

ُيتوّقع  حيث  املقبلة،  القليلة  االأي��ام  يف  االأنظار 

مبا  امل�ستوطنني،  ِقَبل  من  ا�ستفزازات  ح��دوث 

االأق�سى،  امل�سجد  منهم  االآالف  اقتحام  ي�سمل 

نفخ  ِمثل  ِم��ن  داخ��ل��ه  تلمودية  طقو�ش  وت��اأدي��ة 

حمكمة  اإىل  التما�ساً  تقدميهم  بعد   - ال��ب��وق 

اإ�سافة   ،- بذلك  لهم  لل�سماح  العليا  االحتال 

ال��ن��ب��ات��ي��ة، ورداء  ال��ع��ر���ش  ق��راب��ني  اإدخ����ال  اإىل 

ال�����س��اة ول��ف��ائ��ف��ه��ا ال�����س��وداء وك��ت��اب االأدع��ي��ة 

�سوارع  يف  االإ�سرائيلي  العلم  ورف��ع  التوراتية، 

واأزّقتها املدينة 

وع�����ل�����ى خ����ل����ف����ّي����ة ذل���������ك، ب���������داأ ال���ن�������س���ط���اء 

الرباط  اإىل  بالدعوة  االآن،  الفل�سطينيون، من 

لنقل  ح��اف��ات  وت�سير  االأق�����س��ى،  امل�سجد  يف 

اجل��اري،  اأيلول  و27 من  ال���26  اإليه يف  امل�سّلني 

خمتلفة،  مقد�سية  هيئات  تبّنتها  دع���وة  وه��ي 

رّداً على ما اأعلنته اجلمعيات اال�ستيطانية من 

امل�ستوطنني  اآالف  تقّل  حافات  ت�سير  نّيتها 

على  االح����ت����ال،  ق�����وات  وت��ع��م��ل  احل������رم.  اإىل 

اأّي حت�����س��ي��د وت��ع��ب��ئ��ة  مل��ن��ع  اأك�����ر م���ن ���س��ع��ي��د، 

ال�سخ�سيات  ا�ستهداف  ي�سمل  للمقد�سيني، مبا 

امل��ق��د���س��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ر. 

اأم�ش،  ال��ع��دو،  جنود  اقتحم  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

م��ن��زل م��دي��ر امل�����س��ج��د االأق�����س��ى، ال�����س��ي��خ عمر 

الك�سواين، واعتقلوه و�سادروا اأجهزة حا�سوبه، 

ك��ذل��ك، كّثفت  ع��ن��ه الح���ق���اً.  ي��ف��رج��وا  اأن  ق��ب��ل 

امل�سّلني  اإبعاد  اإخطارات  االحتال من  �سلطات 

لت�سمل  ت��ّت�����س��ع  ق���د  خ���ط���وات  يف  وامل���راب���ط���ني، 

تعزيز  فيه  ج��رى  وق��ت  يف  اإ�سافية،  �سخ�سيات 

فرقَتي ال�سفة والقد�ش بكتيبة واحدة اإ�سافية 

ع��ل��ى االأق�������ل، م���ع ت��وج��ي��ه��ات ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى 

ن��ق��اط االح��ت��ك��اك وحم����اور ال��ط��رق وال�����س��وارع 

الرئي�سة وامل�ستوطنات. ويف االّتاه نف�سه، ذكر 

م�����س��وؤول��ون اأم��ن��ي��ون اأن���ه خ��ال ف��رة االأع��ي��اد، 

���س��ي��ت��ّم احل��ف��اظ ع��ل��ى ح��ال��ة ال��ت��اأّه��ب يف �ساح 

ال�سمالية،  اجلبهة  على  اجلّو  و�ساح  البحرية 

اأطلقها  التي  االأخ��رة  التهديدات  خلفية  على 

ح�سن  ال�����س��ي��د  اهلل«،  ل�����»ح����زب  ال���ع���ام  االأم������ني 

ن�سراهلل

اإزاء ذلك، يرى املخت�ّش بال�ساأن االإ�سرائيلي، 

اأن  »االأخ��ب��ار«،  اإىل  حديث  يف  من�سور،  ع�سمت 

والو�سع  ال�سفة،  يف  املقاومة  اأعمال  »ت�ساعد 

االأمني احل�ّسا�ش واله�ّش، واملاأزق الذي متّر به 

الرئي�ش  خطاب  وترّقب  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

ما ميكن  مع  املتحدة،  االأمم  عبا�ش يف  حممود 

االإع���ام  بح�سب  ���س��وداوي  ج��ّو  م��ن  ي�ِسيعه  اأن 

اأن توؤّجج  العري، وحالة االإحباط التي ميكن 

االأزمة، اإىل جانب ا�ستعار حالة التناف�ش قبيل 

وق��وع  وت���اأث���ر  امل��رت��ق��ب��ة،  الكني�ست  ان��ت��خ��اب��ات 

ع��م��ل��ي��ات ع��ل��ي��ه��ا، ك���ّل ذل���ك يجعل اإ���س��رائ��ي��ل يف 

يقوم  اأن ما  اأمني«. ويرى من�سور  تاأّهب  حالة 

ب��ه االح��ت��ال »ق���د ي��ق��ّل��ل م��ن ع���دد ال��ع��م��ل��ي��ات، 

لكنه لن يعالج االأجواء املتوّترة واملتفّجرة، الأن 

اإ�سرائيل مل تقّرر حتى  اأمنياً، فيما  احلّل لي�ش 

وع�سكرياً،  اأمنياً  اإن كانت �سوف حت�سم  االآن ما 

اأو اأنها �ستّتخذ خطوات �سيا�سية تاه ال�سلطة، 

ع��ل��م��اً اأن��ه��ا ال مت��ل��ك ح���ّاً ���س��ي��ا���س��ي��اً، وت��رّق��ب 

ويلفت  ق��ادت��ه��ا«.  ق��د حت���ّدد م�سر  ان��ت��خ��اب��ات 

يف  ت��دور  االإ�سرائيلية  االإج����راءات  »ك��ّل  اأن  اإىل 

توؤّثر على حالة  »لن  اأنها  فلَك واحد«، م�سيفاً 

اإىل وجود حافز متناٍم ومتعاظم  القتال، نظراً 

الفل�سطينيني« لدى 

االأحدث يف  االإ�سرائيلية  االإجراءات  وترّكز 

مدينة القد�ش، كونها باتت اأقرب اإىل »اجُلرن« 

ال�����ذي ي��غ��ل��ي ع��ل��ى ن����ار اال����س���ت���ه���داف ال��وا���س��ع 

يف  العدو  �سلطات  َتاأخذه  و�سع  وهو  واليومي، 

عملية   47 اإح��ب��اط  اإع��ان��ه��ا  ظ��ّل  يف  احل�سبان، 

بح�سب  العام،  بداية  منذ  املدينة،  يف  متفاوتة 

ال���ق���د����ش، دورون  ���س��رط��ة االح���ت���ال يف  ق��ائ��د 

املقد�سي،  وامل��ح��ّل��ل  ال��ك��ات��ب  وي�����س��ر  ت��رج��م��ان. 

را���س��م ع��ب��ي��دات، يف ح��دي��ث اإىل »االأخ���ب���ار«، اإىل 

اأن »ت��اأّه��ب االح��ت��ال يف ال��ق��د���ش ي��ت��زام��ن مع 

ح��م��ل��ة حت��ري�����ش اإع��ام��ي��ة ���س��ّد رج���ال ال��دي��ن 

ومنّظمات  املدينة،  يف  الوطنية  وال�سخ�سيات 

له  يخّطط  ملا  الت�سّدي  على  تعمل  فل�سطينية 

معتراً  اليهودية«،  االأعياد  اق��راب  مع  العدو 

اأن����ه »م���ن ال��وا���س��ح اأن ل���دى االح���ت���ال خ��ّط��ة 

ل��ل��ت�����س��ع��ي��د، وحم���اول���ة ف��ر���ش وق���ائ���ع ج��دي��دة 

ح��ي��اة يهودية هناك،  اإي��ج��اد  ع��ر  االأق�����س��ى،  يف 

وف���ر����ش ال�����س��ي��ط��رة االإداري�������ة واالأم���ن���ي���ة على 

ي��ج��ري م��ن ح�سد  اأن »م���ا  امل�����س��ج��د«، م�����س��ي��ف��اً 

الألَفي عن�سر يف القد�ش و�سواحيها ويف البلدة 

األ���ف ج��ن��دي ع��ل��ى نقاط  ال��ق��دمي��ة، ون�����س��ر 20 

التما�ش بني ال�سفة والداخل املحتّل، بالتزامن 

واإب��ع��اد ع��ن االأق�سى  اع��ت��ق��االت  ���س��ّن حملة  م��ع 

وال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة وال��ق��د���ش، ك��ّل��ه��ا م��وؤ���ّس��رات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ق���وى  َت���وّج���ه  اإىل 

اقراب  مع  ل�ساحلها  االأعياد  فرة  ال�ستغال 

االن���ت���خ���اب���ات، ح���ي���ث ي��ن�����س��ّب االه���ت���م���ام ع��ل��ى 

اال�ستفادة من اجلماعات التلمودية والتوراتية 

ال��ت��ي ت��ت��زاي��د، حل�����س��د اأك����ر ع���دد مم��ك��ن من 

االنتخابية« االأ�سوات 

االنباط-وكاالت

يهدد  اآ�سيا  يف  القدمية  احل�����س��ارات  حتالف   

هيمنة احل�����س��ارة ال��غ��رب��ي��ة ، ه���ذا م��ا ح���ذر منه 

االأمريكيني منذ  املفكرين اجليو�سيا�سيني  كبار 

للتعاون  �سنغهاي  منظمة  واأ���س��ب��ح��ت  ���س��ن��وات، 

ت�سده فعليا، من خ��ال دع��وة قادتها لت�سكيل 

نظام دويل جديد متعدد االأقطاب

اإقامة  اإمكانية  م��ن  ال��غ��رب  يخ�ساه  ك��ان  فما 

عظيمة  اإم��راط��وري��ات  اأر�سها  على  ن�ساأت  دول 

كال�سني والهند ورو�سيا واإيران، تعاون اقت�سادي 

متجاوزة خافاتها ال�سيا�سية والدينية والعرقية 

والتاريخية، بداأ يتحقق فعا

ت��ع��ه��دات الع�سوية  اإي�����ران م��ذك��رة  ف��ت��وق��ي��ع 

قمة  هام�ش  على  �سنغهاي،  منظمة  يف  الدائمة 

���س��م��رق��ن��د )اأوزب���ك�������س���ت���ان(، ال��ت��ي ع��ق��دت يف 15 

كامل  ع�سوا  �سيجعلها  اأي��ل��ول،  �سبتمر/  و16 

ال�ساحيات يف القمة املقبلة، اإىل جانب كل من 

ال�سني ورو�سيا وباك�ستان والهند واأربع دول من 

اآ�سيا الو�سطى

ه���ذه ال�����دول ال��ث��م��ان��ي��ة، ت�سكل ن����واة ال��ق��وى 

ال�ساعية الإنهاء نظام االأحادي القطبية وهيمنة 

الغرب على العامل

 ،2001 يف  ت�سكلت  �سنغهاي  منظمة  وك��ان��ت 

و���س��م��ت ك���ا م���ن رو���س��ي��ا وال�����س��ني واأرب������ع دول 

واأوزبك�ستان،  )كازاخ�ستان،  الو�سطى  اآ�سيا  من 

وطاجك�ستان وقرغيزيا(، وان�سمت اإليها الهند 

وباك�ستان يف 2017

باالإ�سافة اإىل دول مراقبة مر�سحة لان�سمام 

امل��رح��ل��ة م��ا قبل االأخ���رة  اإي����ران )يف  تتمثل يف 

لان�سمام( ومنغوليا وبيارو�سيا

وهناك فئة ثالثة للدول امل�ساركة يف احلوار، 

وهي: تركيا، وتركمان�ستان، واأذربيجان، واأرمينيا، 

وكمبوديا، ونيبال، و�سريانكا

دول  م����رة  الأول  ال��ق��ائ��م��ة  ل���ه���ذه  وان�����س��م��ت 

عربية وه��ي: م�سر وقطر واالإم����ارات والكويت 

والبحرين

خا�ش،  عاملي  باهتمام  �سمرقند  قمة  حظيت 

اأكر  على  امل�سطربة  العاملية  لاأو�ساع  بالنظر 

من �سعيد، اأبرزها احلرب الرو�سية يف اأوكرانيا، 

والعقوبات  العامليتني،  وال��غ��ذاء  الطاقة  واأزم��ت��ي 

ال�سيني  التوتر  الغربية على مو�سكو، وت�ساعد 

االأمريكي ب�ساأن ق�سية تايوان، وان�سحاب القوات 

االأمريكية من اأفغان�ستان

ل��ذل��ك ت�����س��ع��ى دول امل��ن��ظ��م��ة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا 

ال�سيا�سي  تعاونها  تعزيز  اإىل  وال�����س��ني،  رو�سيا 

ملواجهة  والع�سكري  االأمني  وحتى  واالقت�سادي 

العقوبات االأمريكية وحماولة الهيمنة الغربية، 

وال�سعي لت�سكيل نظام عاملي متعدد االأقطاب

وه�����ذا م���ا ت�����س��م��ن��ه ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي لقمة 

�سمرقند، الذي انتقد التطبيق االأحادي اجلانب 

ل��ل��ع��ق��وب��ات االق���ت�������س���ادي���ة، ب���خ���اف ت��ل��ك ال��ت��ي 

اعتمدها جمل�ش االأمن

ال��ت��ي فر�ستها  ل��ل��ع��ق��وب��ات  اإ����س���ارة  ذل���ك  ويف 

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا االأوروب���ي���ون على 

رو�سيا وال�سني، ودول اأخرى اأع�ساء يف املنظمة

اأفغان�ستان، واإن كانت غر ع�سوة يف املنظمة، 

اأنها كانت حا�سرة يف البيان اخلتامي، الذي  اإال 

دعا اإىل ت�سوية �سريعة للو�سع فيها

اأه��م العوامل  اأح��د  اأفغان�ستان  واعتر البيان 

متثل  حيث  املنظمة،  منطقة  يف  االأم���ن  لتعزيز 

نقطة تقاطع بني ال�سني ورو�سيا واآ�سيا الو�سطى 

دوره��ا  واإي����ران، يجعل  الهندية  اجل��زي��رة  و�سبه 

حيويا يف تنمية التجارة بني اأع�ساء املنطقة، لكن 

عدم ا�ستقرارها ال�سيا�سي واالأمني ي�سكل تهديدا 

م�ستمرا لها

اإي���ران من االن�سمام ر�سميا  اق��راب  وي�سكل 

اآ�سيا،  غ��رب  نحو  انفتاحا  �سنغهاي،  منظمة  اإىل 

بعد خم�ش �سنوات، من التمدد جنوبا نحو الهند 

وباك�ستان

وهذا االنفتاح �سمل اأي�سا دوال عربية )قطر 

واالإمارات والكويت والبحرين( كدول م�ساركة يف 

احلوار ما يجعلها مر�سحة م�ستقبا لان�سمام 

اإىل التكتل االآ�سيوي

ال��ب�����س��ري  ب��ث��ق��ل��ه��ا  م�������س���ر،  اأن  وامل����ف����ارق����ة 

واحل�ساري، اأ�سبحت اأي�سا دولة م�ساركة باحلوار 

يف املنظمة، رغم اأنها الوحيدة من خارج القارة، 

ما يطرح ت�ساوؤالت حول ما اإذا كانت املنظمة التي 

ال يتجاوز عدد اأع�سائها حاليا ثمانية �ستتو�سع 

م�ستقبا يف اإفريقيا واأمريكا الاتينية

ال ت��خ��ف��ي م��ن��ظ��م��ة ���س��ن��غ��ه��اي ���س��ع��ي��ه��ا ل��ب��ن��اء 

نظام دويل جديد متعدد االأقطاب ينهي هيمنة 

ال��والي��ات املتحدة على ال��ع��امل، وت��ل��ى ذل��ك يف 

البيان اخلتامي، واأي�سا يف ت�سريحات الرئي�سني 

جني  �سي  وال�سيني  بوتني،  فادمير  الرو�سي 

بينغ

حيث جاء يف البيان اخلتامي لقمة �سمرقند 

ب��اإج��راء  تلتزم  املنظمة  يف  االأع�����س��اء  ال����دول  اأن 

االأع��م��ال  ب��ج��دول  يتعلق  فيما  دقيقة  تقييمات 

ال���دويل احل���ايل، وت��داف��ع ع��ن ن��ظ��ام ع��امل��ي اأك��ر 

عدال

وق�����ال ال��رئ��ي�����ش ال�����س��ي��ن��ي خم��اط��ب��ا ال���ق���ادة 

املجتمعني، اإن الوقت حان الإعادة ت�سكيل النظام 

ال������دويل و ال��ت��خ��ل��ي ع���ن امل����ع����ادالت ال�����س��ف��ري��ة 

وال�سيا�سات القائمة على ت�سكيل كتل

و�سدد على اأنه يتعنّي على قادة العامل العمل 

معا لدعم تنمية النظام ال��دويل يف اّت��اه اأكر 

اإن�سافا وعقانية

ويف ن��ف�����ش االت�����اه، اأك����د ب���وت���ني، اأن رو���س��ي��ا 

وال�سني تدافعان ب�سكل م�سرك عن اإقامة نظام 

عاملي عادل ودميقراطي ومتعدد االأقطاب

املتعاظم  ال����دور  ب���  ال��رو���س��ي  الرئي�ش  واأ����س���اد 

ملراكز النفوذ اجلديدة ، وقال اإن �سمعة منظمة 

�سنغهاي للتعاون يف ازدياد، وهي واحدة من بني 

اأكر املنظمات العاملية

اآب  اأغ�سط�ش/  و�سبق لبوتني االإع��ان نهاية 

املا�سي اأن النظام اأحادي القطب يف العامل يجري 

ا�ستبداله

الثمانية  دولها  اأن  يف  املنظمة  اأهمية  وتكمن 

و4 دول متتلك  العامل،  �سكان  متثل نحو ن�سف 

اأ�سلحة نووية، واثنني منها متتلكان حق الفيتو 

ثاين  تعد  لوحدها  وال�سني  االأم���ن،  جمل�ش  يف 

اأكر اقت�ساد يف العامل، ون�سب منو تتفوق فيها 

على الواليات املتحدة

ومن �ساأن هذا التكتل االآ�سيوي اأن يقارع الغرب 

م�ستقبا، اإىل جانب عدة تكتات اإقليمية اأخرى 

ت���دور يف فلك وا���س��ن��ط��ن، على غ���رار منظمة  ال 

وال�سني  رو�سيا  جانب  اإىل  ت�سم  التي  بريك�ش 

والهند، كا من جنوب اإفريقيا والرازيل

ومن �ساأن تو�سيع منظمة �سنغهاي نحو دول 

اأقوى اقت�ساديا وب�سريا يف اآ�سيا اأن يوازي تكتات 

اإقليمية كبرة مثل االحتاد االأوروب��ي، ما يحقق 

متعدد  ع��امل  بناء  املنظمة يف  اإن�ساء  الهدف من 

االأقطاب

ومي���ث���ل ان�������س���ح���اب ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة من 

القوة  انح�سار  ب��داي��ة  ال��ع��راق  وم��ن  اأفغان�ستان 

ال��ع��امل��ي��ة ال��وح��ي��دة امل��ه��ي��م��ن��ة، م��ا يف�سح امل��ج��ال 

اأن تتحول الأقطاب  ل�سعود قوى كرى ميكنها 

اقت�سادية وع�سكرية مناف�سة

يحاول بوتني عر م�ساركته يف قمة �سمرقند، 

اأو  حما�سرته  ي�سعب  بلد  رو�سيا  ب���اأن  التاأكيد 

عزله، واأنه كما لوا�سنطن حلفاء اأقوياء فكذلك 

لرو�سيا حلفاوؤها

بالن�سبة  �سنغهاي  منظمة  اأه��م��ي��ة  وتتجلى 

لرو�سيا يف اأن دولها �ساعدتها يف ك�سر العقوبات 

الغربية على نفطها وغازها

اأو  كليا  وال��غ��از  النفط  ت�سدير  ت��وق��ف  فمع 

جزئيا ع��ن 13 دول��ة اأوروب��ي��ة، وج��دت رو�سيا يف 

ال�سني وال��ه��ن��د ب��دي��ا ل�����س��ادرات��ه��ا م��ن النفط 

والغاز ولو باأ�سعار اأقل من تلك املتداولة يف ال�سوق

وم���ع ���س��ع��ود ال�����س��ني وال��ه��ن��د اق��ت�����س��ادي��ا يف 

ال��ف��رة ال��ت��ي ت��ل��ت ان��ه��ي��ار االحت����اد ال�سوفييتي 

)1991(، حتول البلدان اإىل �سوق �سخمة بف�سل 

نحو 2.8 مليار ن�سمة، وهو ما وفر لرو�سيا بديا 

لل�سوق االأوروبية

ال�سني مر�سحة لتكون اأكر اقت�ساد بالعامل 

يف غ�سون عام 2035، اأما الهند، ثالث اقت�ساد يف 

اآ�سيا، فمن املرتقب اأن تتجاوز اليابان عام 2033، 

لت�سبح ثاين اأكر اقت�ساد اآ�سيوي والثالثة عامليا، 

وفقاً لتوقعات بلومبرغ اإيكونوميك�ش

منظمة  يف  ل��رو���س��ي��ا  ح��ل��ي��ف��ني  اأك�����ر  اأن  اإال 

�سنغهاي، وج��ه��ا ل��وم��ا ل��ب��وت��ني، ب�����س��اأن ح��رب��ه يف 

اأوكرانيا، وحثاه على وقفها

ا�ستعداد  على  لي�ستا  والهند  ال�سني  اأن  كما 

للت�سحية بعاقاتهما مع الغرب من اأجل رو�سيا. 

والهند مع كل  ال�سني  التجارية بني  فاملبادالت 

م��ن ال��والي��ات املتحدة واالحت���اد االأوروب����ي اأك��ر 

بكثر من نظرتها مع رو�سيا

غ���ر اأن ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة ���س��د ال�����س��ني 

بينما تعتمد  واح��د،  ورو�سيا تعلهما يف خندق 

الهند ب�سكل كبر على ال�ساح الرو�سي يف بناء 

تر�سانتها الع�سكرية

كتلة  مت��ث��ل  اأن��ه��ا  ورغ����م  �سنغهاي،  فمنظمة 

اأنها  اإال  ه��ام��ة،  وع�سكرية  واق��ت�����س��ادي��ة  ب�سرية 

�ستى  يف  البينية  عاقاتها  تقوية  اإىل  بحاجة 

املجاالت وتو�سيع اأع�سائها، ومعاجلة اخلافات 

العميقة بني دولها، خا�سة بني الهند وباك�ستان 

وبني ال�سني والهند وبني طاجك�ستان وقرغيزيا

وعندما تتمكن املنظمة من بناء هياكل متينة، 

اأن  ميكنها  حينها  وع�سكريا  واقت�ساديا  �سيا�سيا 

حلف  مثل  املختلفة  وهيئاته  للغرب  ن��دا  ت��ك��ون 

الناتو واالحتاد االأوروبي

باعتبارها أراِض محتلة.. شركة سياحة 
أميركية تضع تحذيرًا على بيوت المستوطنات

االنباط- وكاالت

ق����ررت ���س��رك��ة ب��وك��ي��ن��غ ل��ل��ح��ج��وزات 

ال�����س��ي��اح��ي��ة يف اأم���رك���ا، و���س��ع حت��ذي��ر 

ال�سقق  ح��ج��وزات  جميع  ع��ل��ى  ق��ان��وين 

االأرا���س��ي  على  امل��ق��ام��ة  امل�ستوطنات  يف 

حتذيرات  ت�سمل  املحتلة،  الفل�سطينية 

االإن�سان تتعلق بال�سامة وحقوق 

ال�سركة  التقارير، جاء موقف  ووفق 

اأن�سار  ا�ستجابة حلمات مكثفة نفذها 

املتحدة،  الواليات  الفل�سطيني يف  احلق 

بينها  حقوقية  ملوؤ�س�سات  انتقادات  منها 

التي  امن�ستي  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة 

ال�سفر  مواقع  عامني  نحو  قبل  طالبت 

ع��ل��ى االإن����رن����ت ح��ظ��ر احل����ج����وزات يف 

ال�سفة  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل�����س��ت��وط��ن��ات 

املحتلة الغربية 

اعترت  امن�ستي  اعترت  ويف حينها 

و   Airbnb ال�����ت�����اأج�����ر  م������واق������ع 

Expedia و Booking.com
ال�سياحة  تقود   TripAdvisor و 

العامل  اإىل م�ستوطنات يعترها معظم 

غر قانونية

اأعلنت  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اين  ت�سرين  ويف 

قوائم  �ستزيل  اأنها   Airbnb �سركة 

لكنها  الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستوطنات 

مل ت���ن���ف���ذ ق�����راره�����ا ب���ع���د ح���ي���ث ت��ق��ول 

ال�سركة اإنها تعمل على حتديد احلدود 

ال��دق��ي��ق��ة ل��ل��م��ن��اط��ق اخل��ا���س��ع��ة ل��ه��ذه 

ال�سيا�سة

العالم يتجه نحو هيكل   بوتين: 
الدولية للعالقات  جديد 

االنباط-وكاالت

بوتني  فادمير  الرو�سي  الرئي�ش  اأكد 

اأن العامل يتجه نحو هيكل جديد للعاقات 

الدولية ويتحول اإىل نظام متعدد االأقطاب

اأم���ام  ال��رو���س��ي يف كلمة  ال��رئ��ي�����ش  وق���ال 

���س��ف��راء ج���دد خ���ال م��را���س��م ق��ب��ول اأوراق 

االأ�سمدة  لت�سدير  م�ستعدون  اعتمادهم: 

ال��غ��رب  ل��ك��ن  م��ق��اب��ل  دون  ف��ق��رة  دول  اإىل 

مينعنا من القيام بذلك،

 تأّهٌب عشّية »األعياد اليهودية«: العدو يعسكر القدس

 منظمة شنغهاي.. عمالقة آسيا يتكتلون بمواجهة الغرب

االنباط-وكاالت

الفل�سطينيني  ال�سحفيني  ن��ق��ي��ب  ���س��ّل��م 

ن��ا���س��ر اأب����و ب��ك��ر، ورئ��ي�����ش االحت�����اد ال���دويل 

االإداري��ة  الهيئة  ع�سو  ال�سابق،  لل�سحفيني 

احل�����ايل ج��ي��م��ي ب��وم��ل��ي��ح��ة، وان����ط����وان اأب���و 

ع��اق��ل��ة ���س��ق��ي��ق ال��زم��ي��ل��ة ال�����س��ه��ي��دة ���س��ري��ن، 

بق�سية  الر�سمية  القانونية  ال�سكوى  ملف 

للمحكمة  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  مل��ك��ت��ب  اغ��ت��ي��ال��ه��ا، 

“الهاي”  م��دي��ن��ة  يف  ال���دول���ي���ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 

الهولندية.

�سحفيا  اأمن����وؤمت����را  اإىل  االإ�����س����ارة  ت���در 

���س��ي��ع��ق��د يف اله�����اي، ل���اإع���ان ع���ن ف��ح��وى 

ال�����س��ك��وى وح��ي��ث��ي��ات��ه��ا ح����ول ا���س��ت�����س��ه��اد اب��و 

ع���اق���ل���ة، وا����س���اب���ة ال���زم���ي���ل ع��ل��ي ���س��م��ودي، 

اأث��ن��اء  حناي�سة،  ���س��ذى  الزميلة  وا���س��ت��ه��داف 

تغطيتهم القتحام قوات اجلي�ش االإ�سرائيلي 

مل��دي��ن��ة ج���ن���ني، يف احل�����ادي ع�����س��ر م���ن اأي����ار 

املا�سي.

�سابق  ب��اغ  ت��ق��دمي  2022، مت  اأب��ري��ل  ويف 

حت��ق��ي��ق  ل���ف���ت���ح  ال����دول����ي����ة،  اجل���ن���ائ���ي���ة  اإىل 

ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني  امل���م���ن���ه���ج  اال������س�����ت�����ه�����داف  يف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني )مب�����ن ف��ي��ه��م اأح����م����د اأب����و 

ح�����س��ني، ي��ا���س��ر م���رت���ى، وم���ع���اذ ع��م��ارن��ة، 

ون�����س��ال ا���س��ت��ي��ة(، وال��ب��ن��ي��ة االإع��ام��ي��ة من 

كان  حيث  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  اجلي�ش  ق���وات  قبل 

جميع ال�سحفيني املمثلني يف كا ال�سكوتني 

ع��ام��ات  ع��ل��ي��ه��ا  �سحفية  ���س��رات  ي���رت���دون 

وا�سحة، يف الوقت الذي مت ا�ستهدافهم فيه.

ف���ر����س���ة  االأوىل  ل����ل����م����رة  ه�������ذا  ومي����ث����ل 

ب�سيا�ستها  املتهمة  ا�سرائيل  مل�ساءلة  حقيقية 

با�ستهداف ال�سحفيني، وميكن اأن يوؤدي اإىل 

العام،  املدعي  مكتب  قبل  من  ر�سمي  حتقيق 

وماحقات ق�سائية حمتملة.

ال�سحفيني  ن��ق��اب��ة  م���ن  وف����دا  اأن  ي��ذك��ر 

مقر  اىل  اأم�ش  يوم  و�سل  قد  الفل�سطينيني 

“الهاي”، برئا�سة  “اجلنائية” الدولية يف 
رئي�ش  نائب  ي�سغل  ال��ذي  بكر،  اأب��و  النقيب 

االحتاد الدويل لل�سحفيني، وع�سو االأمانة 

ال���ع���ام���ة رئ���ي�������ش جل���ن���ة احل����ري����ات ال��زم��ي��ل 

حممد ال��ل��ح��ام، ووف���د م��ن االحت���اد ال��دويل 

ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني و���س��ق��ي��ق ال��زم��ي��ل��ة ال�����س��ه��ي��دة 

���س��ري��ن اب����و ع��اق��ل��ة، وع����دد م���ن امل��ح��ام��ي��ني 

الدوليني.

 تسليم ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيال »شيرين أبو عاقلة« »للجنائية الدولية« 

 غانتس يوقع قرارًا بمصادرة أموال 
وعوائلهم فلسطينيين  ألسرى  تعود 

االنباط-وكاالت

اأموال  غانت�ش يوقع قراراً مب�سادرة 

وعوائلهم  فل�سطينيني  الأ���س��رى  ت��ع��ود 

اإع���ام ع��ري��ة، اأن “تل  ذك���رت و���س��ائ��ل 

عملية  االث���ن���ني،  اأم�������ش  ب�����داأت  اأبيب” 

م�����س��ادرة م��اي��ني ال�����س��واق��ل ال��ت��ي يتم 

الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  م���ن  حت��وي��ل��ه��ا 

مل��ع��ت��ق��ل��ني  اخل���ا����س���ة  احل�������س���اب���ات  اإىل 

“اإ�سرائيل”.  �سجون  يف  فل�سطينيني 

وق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة /ي�����س��رائ��ي��ل ه��ي��وم/ 

“وزير  اإن  ال��ث��اث��اء،  ام�����ش  ال��ع��ري��ة، 

وقع  غانت�ش،  بيني  االإ�سرائيلي  الدفاع 

اأم�������ش االث���ن���ني، ع��ل��ى ق����رار مب�����س��ادرة 

دوالر(  م��اي��ني   3( �سيقل  م��اي��ني   10

م���ن االأم������وال ال��ت��ي ي��ت��م حت��وي��ل��ه��ا من 

املعتقلني  ل�سالح  الفل�سطينية  ال�سلطة 

اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت  ال�سجون”.  يف 

خمطط  ���س��م��ن  ت��اأت��ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  “هذه 
حماربة املنظمات االإرهابية واملدفوعات 

ال���ت���ي حت���ول���ه���ا ال�����س��ل��ط��ة ل��ل��م��ع��ت��ق��ل��ني 

الفل�سطينيني” وفق تعبرها. واأ�سارت 

غانت�ش  �سمح  ال��ت��ي  “االأموال  اأن  اإىل 

ال�سلطة  ت��دف��ع��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا؛  ب��اال���س��ت��ي��اء 

الفل�سطينية للمعتقلني الذين يق�سون 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����س��ج��ون  يف  عقوباتهم 

ول��ل�����س��ج��ن��اء امل���ف���رج ع��ن��ه��م، ول��ع��ائ��ات 

اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وب���ي���ن���ت  املعتقلني”. 

ل����86 معتقًا  ت��ع��ود  امل�����س��ادرة  االأم����وال 

اأن  اإىل  الف��ت��ة  ول��ع��وائ��ل��ه��م،  فل�سطينيا 

اأوامر  وجهت  االإ�سرائيلية  “ال�سلطات 
ل��ل��ب��ن��وك ال���ت���ي ي���وج���د ب���ه���ا ح�����س��اب��ات 

احلجز  اأجل  من  وعوائلهم،  للمعتقلني 

ال��ع��دد  اأن  اإىل  ي�����س��ار  اأموالهم”.  ع��ل��ى 

يف  الفل�سطينيني  ل��اأ���س��رى  االإج��م��ايل 

اآب/ نهاية  حتى  بلغ  االحتال،  �سجون 

اأغ�����س��ط�����ش ال��ف��ائ��ت، ن��ح��و اأرب���ع���ة اآالف 

و180  اأ���س��رة،   32 بينهم  اأ���س��راً،  و650 

طفًا، وقرابة 743 معتقًا اإدارياً، وفق 

موؤ�س�سات تعنى ب�سوؤون االأ�سرى

العقوبات على روسيا   هنغاريا لالتحاد األوروبي: 
الحرب نفسها للعالم من  إيالًما  أكثر 

االنباط-وكاالت

اإىل  االأوروب��ي  دعت هنغاريا االحت��اد 

التوقف عن احلديث عن حزمة جديدة 

اأن  واأك���دت  رو���س��ي��ا،  �سد  العقوبات  م��ن 

اأزم���ة  ت��ف��اق��م  اإىل  اإال  ي�����وؤدي  ل���ن  ذل���ك 

الطاقة يف اأوروبا

قال  اليوم(،  )رو�سيا  موقع  وبح�سب 

وزي���ر ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة وال��ع��اق��ات 

االق���ت�������س���ادي���ة اخل���ارج���ي���ة ال��ه��ن��غ��اري، 

اأثناء وجوده  بير �سييارتو، يف ت�سريح 

ج��ل�����س��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ن����ي����وي����ورك،  يف 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل������اأمم امل���ت���ح���دة: 

“يتعني على االحتاد االأوروبي التوقف 
عن ذكر احلزمة الثامنة من العقوبات 

���س��د رو���س��ي��ا واالإ�����س����ارة اإىل م��ث��ل ه��ذه 

االإجراءات التي من �ساأنها تعميق اأزمة 

اإمدادات الطاقة«

ال�سيا�سيون  اأح��ب  “�سواء  واأ���س��اف: 

راأي يف  ه��ن��اك  اأم ال،  ذل��ك  االأوروب���ي���ون 

العامل باأن تاأثر العقوبات على الو�سع 

اأك��ر من  اأن��ه  يف البلدان االأخ��رى تبني 

تاأثر احلرب يف اأوكرانيا«

ال�سبب  اأن  ي��ع��ن��ي  ه���ذا  اأن  واأو����س���ح 

نواجهها  ال��ت��ي  “للم�ساكل  احل��ق��ي��ق��ي 

ل��ي�����س��ت احل�����رب ف��ق��ط ب���ل وال��ع��ق��وب��ات 

اأن  اإىل  م�����س��را  ب�سببها”،  امل��ف��رو���س��ة 

النظر  بوجهة  تتم�سك  ال���دول  معظم 

هذه الأنها “تعاين من تداعيات �سيا�سة 

العقوبات«

على  هنغاريا  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  و���س��دد 

يدع  ال  مبا  االآن  “اأثبتت  العقوبات  اأن 

اإياما”  اأك������ر  اأن����ه����ا  ل��ل�����س��ك  جم�����اال 

يف  ت�سببت  الأنها  لرو�سيا،  منها  الأوروب��ا 

اأ�سعار  ت�سخم قوي، مبا يف ذلك ارتفاع 

الطاقة
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لجنة االستئناف تؤكد حرمان الفيصلي من جماهيره 

االنباط – عامن 

ق���ررت جل��ن��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف يف احت���اد ك��رة 

ال��ق��دم رف�����ض اال���س��ت��ئ��ن��اف ال���ذي ت��ق��دم به 

يف  ���س��درت  ع��ق��وب��ة  ب��ع��د  الفي�سلي  ال��ن��ادي 

وكانت  التاأديبية.  اللجنة  ع��ن  �سابق  وق��ت 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��اأدي��ب��ي��ة ق���د ع��اق��ب��ت ج��م��اه��ر 

مباراتني  ح�سور  عن  بحرمانها  الفي�سلي 

احلرمان  ق��رار  وج��اء  لفريقها.  متتاليتني 

الفي�سلي  ج��م��اه��ر  م��ن  ع���دد  ق���ام  ب��ع��دم��ا 

املا�سية  مباراته  يف  امللعب  اأر�سية  باقتحام 

ومت  امل��ح��رف��ني.  دوري  �سمن  م��ع��ان  اأم���ام 

جلماهر  ي�سمح  مل  ح��ي��ث  ال��ق��رار،  تنفيذ 

ال��ف��ي�����س��ل��ي ب��ح�����س��ور م����ب����اراة ال���ف���ري���ق يف 

ال��ن��ادي  و�سعى  ال�سلط.  اأم���ام   17 اجل��ول��ة 

بحيث  ال��ع��ق��وب��ة  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اإىل  الفي�سلي 

ملباراة  جماهره  حرمان  اإىل  خف�سها  يتم 

اأن���ه مت رف�����ض ذل���ك. ووف��ق��ا ملا  واح����دة اإال 

�ستجمع  التي  املرتقبة  املواجهة  ف��اإن  �سبق 

من  االأول  يف  اإرب���د  احل�سني  م��ع  الفي�سلي 

���س��م��ن  امل��ق��ب��ل  اأك���ت���وب���ر   / االأول  ت�����س��ري��ن 

امل��ح��رف��ني  دوري  ل��ب��ط��ول��ة   18 اجل���ول���ة 

���س��ت��ق��ام ب����دون ج��م��اه��ر اأي�����س��ا. وي��ت�����س��در 

دوري  ترتيب  وال��وح��دات  الفي�سلي  فريق 

يليهما  نقطة   40 منهما  ولكل  املحرفني 

نقطة. احل�سني اإربد ب 38 

العراق يعلن 
تشكيلته ويصل

 الى عمان  
االنباط – عامن 

العراقي  للمنتخب  الفني  اجل��ه��از  اأع��ل��ن 

املُ�ستدعاة  النهائية  الالعبني  قائمَة  تقلي�ض 

اإىل  ال��دول��ّي��ة  االأردن  ُب��ط��ول��ة  يف  ل��ل��ُم�����س��ارك��ة 

الالعبني  م��ن  ع��دٍد  ا�ستبعاد  بعد  الع��ب��اً،   23

ب��غ��داد  مع�سكر  يف  م���وؤخ���راً  ت���واج���دوا  ال��ذي��ن 

امل��غ��ل��ق، واأب���رزه���م ع��ل��ي ف��ائ��ز ووك���اع رم�سان 

النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  ع��م��ار.  وج����اءت  وح�����س��ني 

التي اختارها املدرب را�سي �سني�سل كالتايل: 

ح���را����س���ة امل����رم����ى : ج������الل ح�����س��ن ، دل�����وان 

: مناف  ال����دف����اع  اأح����م����د.   ح�����س��ن   ، م���ه���دي 

اأح��م��د   ، ، زي���د حت�سني  ك���رار ع��ام��ر   ، ي��ون�����ض 

ع��ب��د احل�����س��ني ، ح��م��زه ع���دن���ان .م��رخ��ا���ض 

دو���س��ك��ي، االآي ف��ا���س��ل، ع��ب��ا���ض حم��م��د. خط 

رزاق  ���س��ه��اب   ، ع��ب��ود  ع��ل��ي  ال��و���س��ط : حممد 

عبد  ح�سن   ، باي�ض  اإب��راه��ي��م   ، علي  ح�سني   ،

،  اأجمد عطوان  ال��ع��م��اري  اأم���ر   ،  ، ال��ك��رمي 

، ه�����ران اأح����م����د.  ال���ه���ج���وم : ري�������وان اأم���ني 

كرمي.  �سركو   ، ر�ستم  ،اآ���س��و  ح�سني  ،  اأمين 

ي��ذك��ر اأن امل��ن��ت��خ��ب ال���ع���راق���ي، خ��ا���ض ال��ي��وم 

االإثنني، مباراة جتريبّية �سد فريق ال�سرطة 

بالعا�سمة  ال��دويل  املدينة  ملعُب  احت�سنها 

ب��غ��داد، وان��ت��ه��ت ب��ف��وزه ب��ه��دف وح��ي��د، حمل 

اأن  املوؤمل  ومن   . ر�ستم  ا�سو  الالعب  اإم�ساء 

االأربعاء  اليوم  العراقي  املنتخب  وف��ُد  يغادر 

اآخر  يخو�َض   اأن  قبل  االأردن��ّي��ة،  اململكة  اإىل 

وحداته التدريبّية يف مع�سكر بغداد.

فيتوريا يعلن تشكيلة منتخب مصر 
القاهرة – وكاالت 

ك�������س���ف م�������س���در مب���ن���ت���خ���ب م�������س���ر، ح��ق��ي��ق��ة 

فيتوريا  روي  للربتغايل  املن�سوبة  الت�سريحات 

باأمم  بالفوز  يعد  ال  باأنه  للفراعنة،  الفني  املدير 

وقال   .2026 العامل  كاأ�ض  اإىل  التاأهل  اأو  اإفريقيا 

امل�������س���در، يف ت�����س��ري��ح: »ف��ي��ت��وري��ا مل ي����دل ب��ه��ذا 

اإن��ه ال يعد ب�سيء،  الت�سريح نهائيا، وكل ما قاله 

ومل يتطرق الأمم اإفريقيا اأو املونديال«. واأ�ساف: 

ال�سديد  حما�سه  عن  حت��دث  الربتغايل  “املدرب 
للعمل مع منتخب م�سر، ورغبته يف تقدمي اأف�سل 

ما لديه للفريق القومي يف املرحلة املقبلة«. واأعلن 

اجلهاز الفني للمنتخب، بقيادة روي فيتوريا، قائمة 

الفراعنة لوديتي النيجر وليبريا، يومي 23 و27 

االإ�سكندرية.  ا�ستاد  على  اجل��اري  �سبتمرب/اأيلول 

املرمى:  حرا�سة  ه��م:  الع��ب��ا،   27 القائمة  و�سمت 

حممد ال�سناوي، اأحمد ال�سناوي، حممد �سبحي. 

الدفاع: كرمي ف��وؤاد، عمر جابر، علي جرب، اأحمد 

حجازي، حممد عبد املنعم، اأ�سامة جالل، حممود 

الون�ض، حممد حمدي، اأحمد اأبو الفتوح. الو�سط: 

حمدي فتحي، طارق حامد، اأمين اأ�سرف، حممود 

اأح��م��د �سيد  اإ���س��الم عي�سى،  اإم���ام عا�سور،  ح��م��ادة، 

الهجوم: حممد �سالح،  اإب��راه��ي��م.  زي���زو، حممد 

عبد الرحمن جمدي، اأحمد ح�سن كوكا ، مروان 

حمدي، م�سطفى حممد، عمر مرمو�ض، حممود 

ح�سن تريزيجيه.

معسكر مشترك لمنتخب التايكواندو مع البرازيل ومصر 

االنباط – عمان 

املع�سكر  بدء  عن  التايكواندو  احتاد  اأعلن 

ال���ت���دري���ب���ي امل�������س���رك ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 

املتواجدين  وم�سر  ال��ربازي��ل  منتخبي  م��ع 

اأن  اإىل  االحت������اد  وا�����س����ار  ع���م���ان.  يف  ح��ال��ي��ا 

عمان  يف  ت��دري��ب��ات��ه  ب���داأ  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب 

امل�سري،  املنتخب  و�سل  فيما  ايام،  عدة  قبل 

اأم�������ض، ب��ان��ت��ظ��ار م��ب��ا���س��رت��ه ل��ل��ت��دري��ب��ات مع 

امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي وامل��ن��ت��خ��ب ال���ربازي���ل���ي.

وق��������ال اأم��������ني �����س����ر احت��������اد ال����ت����اي����ك����وان����دو 

وال���ن���اط���ق االع���الم���ي ف��ي�����س��ل ال��ع��ب��دال��الت 

عمان  اإىل  و���س��ل  امل�����س��ري  املنتخب  وف���د  اإن 

اأم�������ض، و���س��ي��ل��ت��ح��ق ب��ال��ت��دري��ب��ات امل�����س��رك��ة 

م����ع ال���الع���ب���ني االأردن�����ي�����ني وال���ربازي���ل���ي���ني 

 وال�����ت�����ي جت�������ري يف �����س����ال����ة ج����ب����ل ع����م����ان.

على  والعربية  العاملية  املنتخبات  اإقبال  واكد 

االم��ر  اململكة  يف  تدريبية  مع�سكرات  اق��ام��ة 

و�سلت  ال��ت��ي  ال��ع��ط��رة  ال�سمعة  ي��وؤك��د  ال���ذي 

انحاء  جميع  يف  االأردن��ي��ة  التايكواندو  اليها 

ال���ع���امل، ب��ف�����س��ل االجن������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت. 

املنتخب  اأن  اإىل  االع���الم���ي  ال��ن��اط��ق  ول��ف��ت 

ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  لبطولة  ي�ستعد  ال��وط��ن��ي 

قبل  املقبل،  ال�سهر  مان�سي�سر  يف  تقام  التي 

اجلولة  ث��م  وم��ن  ال��ع��امل،  ببطولة  امل�����س��ارك��ة 

ال���راب���ع���ة م���ن ب��ط��ول��ة اجل���ائ���زة ال���ك���ربى يف 

ال�سني.

الرمثا ينتظر الحكم 
بحق النجم شرارة 

االنباط – عامن 

اأ�����س����در ن������ادي ال����رم����ث����ا  ب���ي���ان���ا ي��و���س��ح 

م����ن خ����الل����ه اآخ�������ر ال����ت����ط����ورات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

زري��ق  اأب����و  ال�����س��اب��ق حم��م��د  بق�سية الع��ب��ه 

وامل��ل��ق��ب ب�������س���رارة، وال�����ذي ان��ت��ق��ل م��وؤخ��را 

ل�����س��ف��وف ال���رج���ي ال���ت���ون�������س���ي. وج�����اء يف 

ال��ب��ي��ان: »ج��م��ه��ور ال��رم��ث��ا يف ك��اف��ة اأن��ح��اء 

واال�ستف�سارات  للتوا�سل  اململكة، ونظرا 

من  املرفوعة  الق�سية  م�ستجدات  اآخر  عن 

الدولية  الريا�سية  املحكمة  ل��دى  ال��ن��ادي 

ب�سورة  ن�سعكم  ف��اإن��ن��ا  ���س��رارة،  بخ�سو�ض 

حجز  “مت  واأ���س��اف:  االأخ���رة«.  التطورات 

�سيكون  ال����ذي  ال��ن��ه��ائ��ي  ل��ل��ح��ك��م  ال��ق�����س��ي��ة 

اأعلى  �سادر من  كونه  الأي طعن  قابل  غر 

يحدد  ومل  دول��ي��ة،  ريا�سية  ق�سائية  جهة 

للقانون  وفقا  وذلك  باحلكم  للنطق  تاريخ 

هذه  مبثل  يتعلق  فيما  ال���دويل  الريا�سي 

ن���ادي  دف����اع  “تركز  واأو����س���ح:  ال��ق�����س��اي��ا«. 

ال��رم��ث��ا ب��ال��ق�����س��ي��ة ب��ع��دم ���س��ح��ة اإج�����راءات 

اإجراءات  ف�سخ عقد الالعب وعدم قانونية 

حم���ام���ي���ه وال�������ذي ق�����ام ب���ت���وك���ي���ل حم��ام��ي 

املذكرات  بكتابة  االأخ��ر  ق��ام  حيث  اإ�سباين 

اال���س��ت��م��اع  جل�سة  يف  وال���راف���ع  ال��دف��اع��ي��ة 

“ا�ستند  ال���رم���ث���ا:  واأ����س���ار  ف���ق���ط«.  وح����ده 

ال��الع��ب وحم��ام��ي��ه يف دف��اع��ات��ه ع��ل��ى ع��دم 

�سحة العقد املربم بني الالعب وبني نادي 

ال��ذي  اجليد  غ��ر  التعامل  وعلى  الرمثا،  

ال��ن��ادي  اإدارات  م��ن  ال��الع��ب  ي��الق��ي��ه  ك���ان 

ا�ستند  ال�سابقة حيث  تعاقده  �سنوات  خالل 

جدا  قدمية  مرا�سالت  اىل  اأي�سا  ال��الع��ب 

ب��ي��ن��ه وب���ني ال���ن���ادي«. وخ��ت��م ن���ادي ال��رم��ث��ا 

ال��ن��ط��ق  ج��م��ي��ع��ا  ن��ن��ت��ظ��ر  “واأخرا  ب��ي��ان��ه: 

باحلكم وعودة احلق الأ�سحاب احلق«.

االنباط – عامن 

ح��دد االحت���اد االأردين ل��ك��رة ال��ق��دم، اأ���س��ع��ار ت��ذاك��ر م��ب��اري��ات البطولة 

ال��ث��اين  امل��ل��ك ع���ب���داهلل  ���س��ت��اد  ال��ت��ي ي�ست�سيفها ع��ل��ى  ال��رب��اع��ي��ة  ال���ودي���ة 

الدرجة  تذكرة  �سعر  املقبل. ومت حتديد  اعتبارا من اجلمعة  بالقوي�سمة 

 ”3“ و  االأوىل  للدرجة  اخلا�سة ب “10” دنانر، مقابل “4” دنانر 

دنانر للدرجة الثانية. وطالب عدد من اجلماهر على مواقع التوا�سل 

االجتماعي فتح اأبواب امللعب باملجان يف مباريات البطولة الودية. وت�ستمل 

بطولة االأردن الدولية على 4 مباريات فقط، حيث �ستقام اجلمعة املقبل 

و�سوريا.  االأردن  م��ب��اراة  ويليها  وع��م��ان  ال��ع��راق  االأوىل  جتمع  م��ب��ارات��ان 

ويلتقي الفائزان يوم 26 �سبتمرب/اأيلول اجلاري، لتحديد هوية البطل، 

فيما يتواجه اخلا�سران بذات اليوم، ملعرفة �ساحب املركز الثالث.

اتحاد الكرة يحدد اسعار تذاكر مباريات البطولة الرباعية 

سحب قرعة بطولة نقابة العاملين في المصارف 

االنباط – عامن 

ت��ت��اأه��ب ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ل��ني يف امل�����س��ارف 

وال���ت���اأم���ني وامل��ح��ا���س��ب��ة االأردن����ي����ة الإق��ام��ة 

 2 من  اعتبارا  الكروية  ال�سنوية  بطولتها 

حكم  ال�سيد  ووف���ق  ال���ق���ادم.  االأول  ك��ان��ون 

النقابة  الريا�سية يف  اللجنة  رئي�ض  ج��رار 

ح�سر ال�سيد �سمارة اخلطيب رئي�ض النقابة 

عملية �سحب القرعة للبطولة، واأ�ساف اأن 

توزيع  ع��ن  اأ�سفرت  القرعة  �سحب  عملية 

على  البطولة  يف  امل�ساركة  الع�سرة  ال��ف��رق 

جمموعتني. وبح�سب نتائج القرعة ت�سم 

املجموعة االأوىل بنك االأردن، بنك القاهرة 

عمان، بنك ABC، بنك االإ�سكان والبنك 

االأهلي، فيما جاء البنك العربي على راأ�ض 

املجموعة الثانية التي �سمت بنك �سفوة، 

البنك االإ�سالمي، البنك االأردين الكويتي، 

وم�����س��رف ال���راج���ح���ي. وت���ق���ام م��ن��اف�����س��ات 

ال���ب���ط���ول���ة ع���ل���ى م���الع���ب ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 

الريا�سية باجلامعة االأردنية.

رئيس اللجنة االولمبية الدولية يزور االردن 
االنباط – عامن 

ب���ا����س���رت ال��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة االأردن����ي����ة، 

حت�����س��رات��ه��ا م��ن اأج���ل ا���س��ت��ق��ب��ال ال��دك��ت��ور 

 22 االأردن يومي  ي��زور  وال��ذي  ب��اخ  توما�ض 

اأي���ل���ول/ ���س��ب��ت��م��رب احل���ايل  و23 م���ن ���س��ه��ر 

وت��اأت��ي  للمنطقة.  زي��ارت��ه  اإط����ار  يف  وذل���ك 

اللجنة  رئي�ض  اإطار حر�ض  الزيارة يف  هذه 

االأومل����ب����ي����ة ال����دول����ي����ة ع���ل���ى زي�������ارة ال�����دول 

والربامج  امل�ساريع  والتعرف على  االأع�ساء 

ال��دول.  مع  العالقات  وتوطيد  الريا�سية 

وُتثل هذه الزيارة لرئي�ض اللجنة االأوملبية 

التي  الكبرة  الريا�سية  للمكانة  الدولية 

الريا�سية  ال�ساحة  على  االأردن  بها  ُيحظى 

االأوملبية  اللجنة  وبداأ فريق عمل  الدولية. 

االأردنية يف التح�سر لهذه الزيارة الهامة 

اللوج�ستية  االأم��ور  كافة  جتهيز  حيث  من 

وفريقه  الدولية  االأوملبية  اللجنة  لرئي�ض 

املرافق. ويتوىل الدكتور توما�ض باخ رئا�سة 

 20١3 ع��ام  منذ  ال��دول��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

الريا�سية  للمنظمة  التا�سع  الرئي�ض  وهو 

االأك���رب يف ال��ع��امل وه��و ك��ذل��ك بطل اأومل��ب��ي 

توج  قد  كان  حيث  املبارزة  ريا�سة  يف  �سابق 

ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف م��ن��اف�����س��ات ال��ف��رق 

عام  م��ون��ري��ال  باأوملبياد  الفلوريه  ب�سالح 

انتخابه  ي��ت��م  اأومل��ب��ي  ب��ط��ل  اأول  وه��و   ١٩76

رئ��ي�����س��اً ل��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة ال���دول���ي���ة. وول���د 

يف   ١٩٥3 عام  دي�سمرب   2٩ يوم  باخ  الدكتور 

عام  االأملانية وح�سل يف  فورت�سبورغ  مدينة 

١٩٨3 على �سهادة الدكتوراة يف القانون.
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االنباط-عمان 

 اأقام �سفري دولة الكويت لدى اململكة 

 ، ال��دي��ح��اين  ع��زي��ز  الها�سمية  الأردن���ي���ة 

الإث���ن���ن، دع����وة غ����داء ع��ل��ى ���س��رف وزي��ر 

الإعالم الناطق الر�سمي باإ�سم احلكومة 

ف��ي�����س��ل ال�������س���ب���ول وب���ح�������س���ور ع�����دد م��ن 

اأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة وال��ع��ط��وف��ة وروؤ����س���اء 

حت���ري���ر ���س��ح��ف ي��وم��ي��ة واإل���ك���رون���ي���ة و 

رئ��ي�����س حترير  اإع��الم��ي��ن منهم  زم���الء 

، ورئي�س  ال�سقران  ال��راأي خالد  �سحيفة 

م�سطفى  ال���د����س���ت���ور  ���س��ح��ي��ف��ة  حت���ري���ر 

الغد  ورئ��ي�����س حت��ري��ر �سحيفة   ، ري���الت 

، م��دي��ر ع���ام �سحيفة  ال��ط��راون��ة  م��ك��رم 

الأنباط ح�سن اجلغبري ،  ونا�سر  وكالة 

عمون الإخبارية ورئي�س حتريرها البا�سا 

والأكادميي  ،والإعالمي  احلياري  �سمري 

هاين البدري ، ونا�سر موقع مدار ال�ساعة 

عواد اخلاليلة ، نا�سر موقع خربين عمر 

ع���الن ، وال�����س��ح��ف��ي م�����س��ط��ف��ى ال���ق���اق ، 

الكاتب عبدالهادي راجي املجايل  ، ونا�سر 

موقع جفرا نيوز الإخباري ومالك اإذاعة 

حيث   ، الفراعنة  ن�سال  الأردن  ميلودي 

دولة  لزيارة  دعوتهم  مبنا�سبة  ذلك  جاء 

لتغطية  املا�سي  الأ�سبوع  خ��الل  الكويت 

التي  الكويتي  الأم���ة  جمل�س  ان��ت��خ��اب��ات 

�ستجري يف ال� 29 من �سهر اأيلول اجلاري 

ل�سنة 2022 . 

م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���اد ال�����س��ف��ري ال��ك��وي��ت��ي 

ع��زي��ز ال��دي��ح��اين ب���ال���دور ال��ك��ب��ري ال��ذي 

تعزيز  اأج���ل  م��ن  الأردين  الإع����الم  ب��ذل��ه 

ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ت���ي ت���رب���ط بن 

عن  م��ع��رب��اً   ، ال�سقيق  والردن  ال��ك��وي��ت 

الإع��الم  يوليه  ال��ذي  لالإهتمام  تقديره 

الأردين جتاه الكويت . 

وو������س�����ف ال����دي����ح����اين الإع����الم����ي����ن 

الذين  الكلمة  ���س��ف��راء  ب��اأن��ه��م  الردن��ي��ن 

بهدف  دائ��م��اً  اإمكانياتهم  ك��ل  ي�سخرون 

وح����دة ال�����س��ف ال��ع��رب��ي واحل���ف���اظ على 

م�سرية العمل العربي امل�سرك . 

ب����دوره حت���دث وزي���ر الإع�����الم في�سل 

ال�سبول عن العالقة الوطيدة التي تربط 

الأردن والكويت يف املجالت كافة . 

واأ�����س����اد ال�����س��ب��ول ب����الإع����الم ال��ك��وي��ت��ي 

ثمن  كما   ، ال�سفافة  ور�سالته  ومهنيته 

والعمل  الكويتية  الإع��الم��ي��ة  ال��ك��ف��اءات 

امل�سرك يف هذا املجال بن البلدين . 

الإخبارية  وكالة عمون  نا�سر  وحتدث 

ال��زم��ي��ل �سمري احل��ي��اري ب��اإ���س��م ال��وف��د و 

ال�سكر  بكلمات  متوجهاً   ، كافة  ال��زم��الء 

وال����ع����رف����ان ل����دول����ة ال���ك���وي���ت ال�����س��ق��ي��ق��ة 

عزيز  الأردن  ل���دى  ال��ك��وي��ت��ي  ول��ل�����س��ف��ري 

الديحاين . 

وك�������رم ال�������س���ف���ري ال���ك���وي���ت���ي ال���زم���ي���ل 

الذي عمل يف  القاق  ال�سحفي م�سطفى 

 ، ط��وي��ل  زم��ن  منذ  الكويتية  ال�سحافة 

وقدم العديد من املواد والأعمال الهامة 

والقيمة خاللها . 

ب���دوره ت��وج��ه ال��زم��ي��ل ال��ق��اق بال�سكر  

على  الكويتي  وللل�سفري  الكويت  لدولة 

التكرمي ، حيث اأ�ساد بكل معاين الإعتزاز 

وال��ف��خ��ر ب��ت��ج��رب��ت��ه ال��ع��م��ل��ي��ة يف ال��ك��وي��ت 

ق�سى  ال��ذي  املتطور  الدميقراطي  البلد 

ف��ي��ه وم���ع اأه���ل���ه اأج���م���ل اأي�����ام ، ع��ل��ى حد 

تعبريه  .

بحضور الشبول .. الديحاني يقيم مأدبة غداء لثلة من اإلعالميين األردنيين
 لدعوتهم لتغطية انتخابات مجلس األمة الكويتي
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