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الملك يشارك في قمة
 »نداء كرايست تشيرش«

 في نيويورك

ردا على االنتقادات بالمبالغة في انشاء الدواوير٠٠ 
بلدية اربد: لجأنا لحلول قليلة التكلفة لعدم قدرتنا 

على إقامة الجسور واألنفاق

عويس: توفير بيئات تعليمية آمنة 
وصحية أولوية لألردن

افتتاح أكاديمية مجانية لعلم البيانات 
من أورنج واالتحاد األوروبي

ب� اإلقدام وليس على األقدام شقت 
مسارها الى البطوالت العالمية

زعيتر تكشف الستار 
عن مفهوم االستدامة المبهم 

 االنباط – عمان بضيافة مدونة أمنية

اتفاقية  الأردن،  “اأورجن”  �شركة  وّق��ع��ت 

)اوبتيمايزا  الوطنية  الفار�س  جمموعة  مع 

( لإن�������ش���اء اأك���ادمي���ي���ة ع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات، وذل���ك 

�شمن م�شروع “م�شاحة البتكار” املمّول من 

الحتاد الأوروبي.

الأردن،  “اأورجن”  ل�شركة  ب��ي��ان  وح�����ش��ب 

اأم�������س الأرب�����ع�����اء، وق����ع الت��ف��اق��ي��ة ال��رئ��ي�����س 

م��اري��ن��ي،  ت���ري  الأردن  لأورجن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ماجد  »اوب��ت��ي��م��اي��زا«  ل���  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س 

�شفري.

التفا�صيل �ص »6«

االأنباط – ر�ؤى الزعبي

اأ�شماء... اإرادة من ذهب

»احل���ي���اة ل حت��ت��اج اىل اأق������دام ب���ل حت��ت��اج 

اإقدام«...

بهذه الكلمات بداأت �شاحبة ال�شوت القوي 

حديثها  عي�شى  اأ���ش��م��اء  الثالثينية   ال��واث��ق 

عليها  تكالب  اإذ  املعاناة،  ب�  املليئة  ق�شتها  عن 

ال�����ش��ن��ك واحل����زن م��ن ن����زوح وت���رح���ال ج��راء 

للهجرة  دفعها  ما  العراق  وطنها  على  الغزو 

والإ�شتقرار يف الأردن منذ �شنوات طويلة.

 فتاة طموحة حاملة قدر لها اأن تتعاي�س مع 

معاناة حركية.

التفا�صيل �ص »4«

االأنباط – �صايل �صبيحات

نظمت مدونة اأمنية جل�شة حوارية بعنوان 

)اأولوية  والجتماعية  البيئية  “ال�شتدامة 
وجماعية(”،  ف���ردي���ة  وم�����ش��وؤول��ي��ة  وط��ن��ي��ة 

يف  واملتخ�ش�شني  اخل��راء  من  ع��دد  بح�شور 

ال�شتدامة البيئية. 

حلماية  العربية  الإداري����ة  الهيئة  رئي�شة 

الطبيعة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - �كاالت 

عدد  ارتفاع  حقيقة  اإ�شرائيل  تخفي  ل 

ُي��ق��دم��ون  ج��ن��ود جي�س الح��ت��الل ال��ذي��ن 

النف�شّية،  ال�شائقة  ب�شبب  النتحار  على 

تل  يف  الر�شمّية  الإح�����ش��ائ��ي��ات  ُتفيد  كما 

اأّن ع��دد اجل��ن��ود وال�����ش��ب��اط الذين  اأب��ي��ب 

املعروفة  النف�شّية  الأزم���ة  م��ن  يف  ُيعانون 

Post-( ال�������ش���دم���ة  ب���ع���د  م�����ا  ب���ا����ش���م 

 )traumatic stress disorder
امل�شادر يف  ارتفاٍع مقلٍق ج��ًدا، وبح�شب  يف 

بهذه  ُي�شابون  الذي  املقاتلني  ف��اإّن  الكيان 

ال�شدمة يرون يف التوّجه للعالج النف�شّي 

و�شمة عار

ع�������الوة ع���ل���ى ذل�������ك، ي����ق����ول اجل�����رال 

متجذرة  الكذب  ثقافة  اإّن  بريك  يت�شحاق 

الإ�شرائيلّي،  ومتاأ�شلة يف �شفوف اجلي�س 

الثقافة  ه��ذه  اأّن  اإىل  الوقت  ذات  يف  لفًتا 

وحتى  ج��ن��دي  اأ���ش��غ��ر  م��ن  ج����ًدا  منت�شرة 

لي�س  اجل��ي�����س  اأّن  ُم�شيًفا  ج����رال،  اأك���ر 

اأّن  اإْذ  ال��ق��ادم��ة،  احل��رب  خلو�س  م�شتعًدا 

عدم الن�شباط بات منت�شًرا كثرًيا، كما اأّن 

اأ�شاف  الع�شكرّية  لالأوامر  الن�شياع  عدم 

لبنًة اأخرى يف انهيار اجلي�س الإ�شرائيلّي، 

على حّد تعبريه

معهد  م��ن  باحثون  وج��د  ال�شياق،  ويف 

ماتيف،.

التفا�صيل �ص »9«

قلٌق إسرائيليٌّ عاِرٌم 
الرتفاع عدد الجنود المنتحرين وانتشار 

ظاهرة »بعد الصدمة«.. مائة حالة 
انتحار سنوًيا

االأنباط-جواد اخل�رضي

ال��ذي  ب��احل��دث  امل��و���ش��وع  �شاأ�شتهل  ب��داي��ة 

وقع مبنطقة �شفا بدران بني ع�شريتني اللتي 

ن��ح��رم ون��ق��در وال��ت��ي لأب��ن��ائ��ه��ا ب���اع ط��وي��ل يف 

بناء الوطن وخدمته، اإذ �شاأبداأ باعتزاز جاللة 

الأهل  الأردن��ي��ة، لأنهم هم  الع�شائر  بكل  امللك 

الع�شائرية  البنية  وك���ون  ال��ك��ب��رية  وال��ع�����ش��رية 

ل ت��ق��ب��ل ال��ع��ن��ف ومم���ا اأ���ش��اف��ه ج��الل��ت��ه حني 

املنابت  ك��ل  م��ن  ع�شائر  اأب��ن��اء  كلنا  ن��ح��ن  ق���ال 

اأو  القرية  اأو  البادية  يف  كنا  ���ش��واء  والأ���ش��ول، 

وحدتنا  قوتنا  م�شدر  وه��ذا  املخيم،  اأو  املدينة 

الوطنية.

دولة الرئي�س

اإمياًنا  يوؤمنون  الوطن  اأر���س  على  اجلميع 

ق��اط��ًع��ا ب����اأن ال����ولء ل��ل��وط��ن ث��م ي��ك��ون ال���ولء 

ل��ل��ع�����ش��رية، ال��ع�����ش��رية اجل��ام��ع��ة ال���ت���ي ت��وؤم��ن 

مب��ف��ه��وم امل���واط���ن���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال���ع���ادل���ة، دون 

امل�شا�س بالقيم والأعراف والثوابت التي تربى 

ب���ال���ولء والن��ت��م��اء  عليها اجل��م��ي��ع وامل��ت��م��ث��ل��ة 

عليها  ُتبنى  التي  الأخالقية  املنظومة  �شمن 

املنظومة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 

الأوف��ي��اء،  املخل�شني  اأب��ن��اءه  ب�شواعد  للوطن 

ل��ك��ن ال���ت�������ش���اوؤلت امل���ت���ع���ددة ت��ب��ق��ى م��ط��روح��ة 

احلالة  هذه  اإىل  و�شلنا  كيف  حكومتكم،  اأم��ام 

اأو وق��ف يف دعم  �شبه احل���رج���ة؟!!! م��ن يقف 

التخل�س من املنظومة الع�شائرية؟!!! مل�شلحة 

من يعود التفكيك؟!!!

دولة الرئي�س

اأية  ح��دوث  ح��ال  يف  ع�شائرًيا  املتعارف  من 

و�شيوخ  الع�شائريني  للق�شاة  ي��ك��ون  ق�����ش��اي��ا، 

الع�شائر املعروفني على امتداد م�شاحة الوطن 

كانت  مهما  الق�شايا  ح��ل  يف  وب���ارز  مهم  دور 

وبطبيعة احل��ال ل يكون هناك جت��اوزات على 

ال��ق��وان��ني ال��ن��اظ��م��ة، ب��ل ي��ك��ون احل���ل بطريق 

مواٍز لكال الطرفني الع�شائرية والقانون. لكن 

اإليه،  ال��ذي و�شلت  اإىل احل��د  اأن ت�شل الأم��ور 

وكبري  كبري  خلل  ه��ن��اك  اأن  على  ي��دل��ل  ف��ه��ذا 

ذل��ك ل يريد  واأن م��ن يقف وراء  ب��د  ج���ًدا، ل 

لالأردن واأهله خرًيا، بغ�س النظر عن اجلهات 

الداعمة. بالتايل ل بد من تدابري واإج��راءات 

بكل  حُتا�شب  ناظمة  قوانني  و�شع  على  تعمل 

ح��زم وق���وة ك��ل م��ن ي��ري��د ل��ه��ذا ال��وط��ن واأه��ل��ه 

�شوًءا.

دولة الرئي�س

اأم���ام منعطف  و���ش��ع اجلميع  م��ا ج��رى  اإن 

اأو  اأ�شبح ل يحتاج جمامالت  والأم��ر  خطري، 

ال��رم��اد  ن�شع  ل  اأن  مبعنى  زائ��ف��ة،  تطمينات 

على اجل��م��ر م��ن خ��الل ح��ل��ول اآن��ي��ة وم��وؤق��ت��ة، 

بهدف اخلروج من مثل هكذا اأزمات، كما كانت 

الأم��ور على حممل  تاأخذ  �شابقة مل  حكومات 

اجل���د، ب��ل ك��ان��ت ت��ق��وم ب��احل��ل اللحظي، وه��ذا 

يعتر من اأدوات ترحيل الأزمات، اإذ ما ح�شل 

اأن  هو نتيجة تراكمات ت�شببت بنزيف، نخ�شى 

معاجلتها.  َي�شُعب  ح��ال��ة  اإىل  لي�شل  ي�شتمر 

امل��ن��ظ��وم��ة  اإىل خ��ل��خ��ل��ة يف  ب��ال��ت��ايل  و���ش��ت��ق��ود 

الن�شيج  اإىل تفكك يف  �شتوؤدي  التي  الع�شائرية 

الجتماعي، وهذا �شيوؤدي اإىل ظهور رويب�شات 

بل  ال���ع���ام���ة،  للم�شلحة  ال��ع��م��ل  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ل 

على حكومتكم  ب��ات  ل��ذا   . اخلا�شة  لأه��داف��ه��ا 

و�شع درا�شات معمقة وعاجلة تعيد الأمور اإىل 

ن�شابها....

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

االأنباط - فرح مو�صى

انتقد مواطنون يف مدينة اربد البلدية فيما 

ال�شغرية  وال���دواوي���ر  امل��ي��ادي��ن  بانت�شار  يتعلق 

اإن�����ش��اء دوار على   وامل��ت��و���ش��ط��ة احل��ج��م واآخ���ره���ا 

���ش��ارع ال��ب��را ال�����ش��ري��ع، واآخ����ر ع��ن��د اإرب����د م��ول 

وغريها، معترين اإن انت�شارها يت�شبب يف زيادة 

ازمة ال�شري

املدينة  جمالية  وي�����ش��وه  امل��روري��ة  واحل��رك��ة 

ومنظرها اخلالب . 

موؤيد  بني  املواطنني  من  عدد  اراء  وتباينت 

وم��ع��ار���س ل��ف��ك��رة ان��ت�����ش��ار امل��ي��ادي��ن وال���دواوي���ر 

من  فمنهم  الكبرية،  اأو  املتو�شطة  اأو  ال�شغرية 

الأزم���ات  م��ن  الكثري  ا�شهمت يف ح��ل  انها  ي��رى 

اآخ������رون ان��ه��ا زادت من  امل����وروي����ة، ف��ي��م��ا ي����رى 

الأزمات املرورية يف املدينة .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – عمان 

العايل  والتعليم  والتعليم  الربية  وزي��ر  اأك��د 

والبحث العلمي الدكتور وجيه عوي�س، اأن توفري 

واآم��ن��ة  متكينية  دع���م  واأن��ظ��م��ة  تعليمية  ب��ي��ئ��ات 

للتعليم  الطلبة  جميع  و�شول  ت�شمن  و�شحية 

يعد اأولوية لدى الأردن.

جاء ذلك خالل م�شاركته يف جل�شة التحديات 

والتي   ، التعليم  اأزم���ات  م��ع  التعامل  يف  العاملية 

عقدت بنيويورك يف اإطار قمة حتويل التعليم.

ب�شكل  ال�����ش��اأن  ه��ذا  ي��رك��ز يف  الأردن  اإن  وق���ال 

للت�شرب من  امل��ع��ر���ش��ني  الأط���ف���ال  ع��ل��ى  خ��ا���س 

التعليم، مبا فيهم ذوو الإعاقة والالجئون، وهو 

للتعليم  الع�شرية  ال�شراتيجية  عليه  اأك��دت  ما 

الدامج 2030-2020، واإعالن الأردن املعتمد 

اأخريا ب�شاأن ال�شمول والتنوع يف التعليم.

بيان  بح�شب  اجلل�شة  خ��الل  عوي�س،  واأ���ش��ار 

الأردن  ح��ر���س  اإىل  الأرب����ع����اء،  اأم�������س  ل����ل����وزارة، 

اأطفال  جلميع  جيدة  تعليم  فر�س  توفري  على 

ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني وغ��ريه��م داخ���ل امل��دار���س 

الثاين  ال�شف  اإىل  الأطفال  ريا�س  الأردنية من 

على  ي�شت�شيف  الأردن  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ع�����ش��ر، 

اأرا�شيه الالجئني.

التفا�صيل �ص »3«

األهالي يشتكون .. والتربية:  الصيانة تتم دون االخالل بالعملية التعليمية  

صيانة وحفريات بمدرسة الزبيدية في ذروة 
تلقي الطالب تعليمهم

مساٍع متطرفة إلدخاله للمسجد باألعياد.. 
»نفخ البوق« خطوة على طريق تحويل األقصى 

إلى »مقدس يهودي«

االأنباط – �صذى حتاملة 

وال���دول  املجتمعات  يف  عليه  امل��ت��ع��ارف  م��ن 

ل�  التحتية  البنى  �شيانة  جت��ري  اأن  املتقدمة 

ما  اأوق����ات  يف  احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  املن�شاآت 

لدينا  م��ا يح�شل  ول��ك��ن  ال����دوام،  اإن��ت��ه��اء  بعد 

العك�س متاما، حيث نرى فرق ال�شيانة جتري 

غري  الر�شمي  العمل  اأوق���ات  خ��الل  عملياتها 

على  ال�شيانة  عمليات  ت��اأث��ري  م��دى  ب���  اآب��ه��ني 

العاملني والطلبة يف هذه املوؤ�ش�شات. 

�شكاوى  »الأنباط«  بريد  ل�  و�شل  الأم�س  ب� 

م���ن اأه������ايل ال���ع���دي���د م���ن ط���ال���ب���ات م��در���ش��ة 

ال����زب����ي����دي ل���ل���ب���ن���ات ال����واق����ع����ة يف ال��ه��ا���ش��م��ي 

ال�شيانة  ف��رق  اأح���د  ق��ي��ام  ت�شمنت  ال�شمايل، 

ب��� عمل  ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  ل��� وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 

داخل  عميقة  وتو�شعة  حفر  وعمليات  �شيانة 

حرم املدر�شة وخالل اأوقات الدوام الر�شمي ل� 

اإ�شتفادة  اأمام  الطلبة، الأمر الذي وقف عائق 

هوؤلء الطلبة من ح�ش�شهم املدر�شية. 

اأن  مو�شحني  �شكاوايهم،  املواطنون  وتابع 

هذه الإ�شالحات واحلفريات ت�شكل نوعا من 

اأنواع اخلطورة على حياة الطلبة يف املدر�شة، 

خ��ا���ش��ة اأن م��ب��ن��ى امل��در���ش��ة ق���دمي وم��ت��ه��ال��ك 

ويقارب عمره  الإنهيار  ل�  اأي حلظة  وقابل يف 

اخلم�شني عاما، على حد قولهم. 

ب���� و���ش��ع  ق��ام��ت  ال��زب��ي��دي��ة  م��در���ش��ة  اإدارة 

امل�شهد  ���ش��ورة  يف  والتعليم  الربية  مديرية 

خ��ا���ش��ة ب��ع��د رف�������س اأه������ايل ال��ط��ل��ب��ة اأع���م���ال 

اأب���ن���ائ���ه���م تلقي  ال�����ش��ي��ان��ة يف وق����ت م���ن ح���ق 

اإر���ش��ال  ب���  الآخ���رية  وب��دوره��ا قامت  تعليمهم، 

م���ن���دوب���ني ع��ن��ه��ا ل���� الط������الع ع��ل��ى جم��ري��ات 

عمليات ال�شيانة.

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط – �كاالت 

يف خ���ط���وة ت���ه���وي���دي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة، ت�����ش��ع��ى 

البوق”  ل�”نفخ  املزعوم  الهيكل”  “جماعات 
“راأ�س  امل���ب���ارك يف  الأق�������ش���ى  امل�����ش��ج��د  داخ����ل 

امل�شتمرة  حماولتها  �شمن  العرية،  ال�شنة” 

“مقد�س  اإىل  وحت���وي���ل���ه  امل�����ش��ج��د  ل��ت��ه��وي��د 

يهودي”

تنفيذ  اإىل  املتطرفة  اجل��م��اع��ات  وت�شتعد 

وا�شعة  واق��ت��ح��ام��ات  تهويدية  ب��رام��ج  �شل�شلة 

ل��ل��م�����ش��ج��د الأق���������ش����ى، واإق������ام������ِة ال�������ش���ل���واِت 

مو�شم  مبنا�شبة  ف��ي��ه،  ال��ي��ه��ودي��ِة  وال��ط��ق��و���س 

الأع���ي���اد ال��ي��ه��ودي��ة ال����ذي ي���ب���داأ ب��ت��اري��خ 26 

اأي����ل����ول/ ���ش��ب��ت��م��ر اجل�������اري، وي�����ش��ت��م��ر حتى 

ت�شرين اأول/ اأكتوبر القادم

امل��ت��ط��رف ي��ه��ودا غليك  اأن اق��ت��ح��م  و���ش��ب��ق 

امل�شجد الأق�شى من باب املغاربة، وقام بت�شغيل 

�شوت للنفخ يف القرن “ال�شوفار” عر هاتفه 

الرحمة  ب��اب  م��ق��رة  نفخه يف  كما  امل��ح��م��ول، 

املال�شقة لل�شور ال�شرقي للم�شجد

القد�س  يف  اإ�شرائيلية  حمكمة  و���ش��ادق��ت 

املتطرفني  للم�شتوطنني  ال�شماح  على  املحتلة 

بالنفخ بالبوق واإقامة الطقو�س اليهودية عند 

حائط الراق بامل�شجد الأق�شى

العليا  املحكمة  مبوافقة  امل�شادقة  وج���ات 

الحتالل  �شرطة  اعتقال  وبعد  الإ�شرائيلية، 

“ن�شطاء  ت�شمى  م��ا  جماعة  م��ن  مل�شتوطنني 

ما  وف���ق  ال��ب��وق،  نفخهم  الهيكل” ب��ع��د  ج��ب��ل 

ذكرت �شحيفة “معاريف” العرية

الح��ت��الل،  �شرطة  �شحبت  ال��ق��رار،  وعقب 

اأم�س الثالثاء، ا�شتئنافها �شد املتطرف يهودا 

غليك.

التفا�صيل �ص »9« 2
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

تخريج دورة فن القيادة لألطباء
 في كلية الدفاع الوطني

االنباط – عمان 

واالإدارة  ال����ق����ي����ادة  ف����ن  دورة  اخ���ت���ت���م���ت 

وال��ت��خ��ط��ي��ط اال���س��رتات��ي��ج��ي ل���أط��ب��اء رق��م 

/2، اأم�����س االأرب��ع��اء، يف كلية ال��دف��اع الوطني 

امللكية االأردنية، والتي تنظمها �سمن الربامج 

االأكادميية املوازية التي ُتعقد يف رحابها �سنوياً 

ل��ع��دد م��ن ق��ط��اع��ات ال��دول��ة، بح�سور مدير 

عام اخلدمات الطبية امللكية العميد الطبيب 

الوطني  ال��دف��اع  كلية  واآم���ر  زري��ق��ات  يو�سف 

امللكية االأردنية العميد الركن عزام الرواحنة.

واأكد مدير عام اخلدمات الطبية اعتزازه 

وف��خ��ره بعقد مثل ه��ذه ال����دورات مل��ا لها من 

واأط��ب��اء  ���س��ب��اط  ت��اأه��ي��ل  ف��ع��ال��ة يف  م�ساهمة 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة اإداري��������اً وا���س��رتات��ي��ج��ي��اً، 

خا�سة اأن م�ساركة هوؤالء النخبة من االأطباء 

امل��خ��ت��ل��ف��ة تعك�س  امل��ت��م��ي��زي��ن يف جم��االت��ه��م 

اال�ستفادة  ي�سهم يف  خربتهم ومعرفتهم مبا 

منها.

وقال اآمر الكلية: اإن الدورة �سملت التفكري 

القيادي واالإداري وتطوير ا�سرتاتيجية املوارد 

الطبية  اخلدمات  دور  اإىل  م�سرياً  الب�سرية، 

امللكية التي �ستبقى منارة من منارات اململكة 

التي نعتز ونفتخر بها وبخرباتها وبكفاءاتها 

الطبية الع�سكرية، وان الدورة ت�سمنت اي�سا 

االأم��ن  اأه��م��ه��ا  ت��دري��ب��اً على ع��دة مو�سوعات 

قوة  وعنا�سر  االأ�سا�سية  ومفاهيمه  الوطني 

تواجه  التي  والتهديدات  والتحديات  الدولة 

االأمن الوطني، اإ�سافة اإىل مفهوم فن القيادة 

ومفاهيم  اال�سرتاتيجية  االإدارة  وم��و���س��وع 

التخطيط اال�سرتاتيجي ومهارات التوا�سل، 

وغريها من املو�سوعات التي تخدم مفاهيم 

االأمن الوطني.وتهدف الدورة التي ا�ستمرت 

اأ�سبوعني اإىل تاأهيل عدد من اأطباء مديرية 

واالإدارة  القيادة  ف��ن  على  الطبية  اخل��دم��ات 

القوات  باإ�سراف  اال�سرتاتيجي،  والتخطيط 

امل�سلحة االأردنية ممثلة بكلية الدفاع الوطني.

ويف نهاية احلفل وزع مدير عام اخلدمات 

الطبية امللكية ال�سهادات على اخلريجني.

تهتم  الوطني  ال��دف��اع  كلية  اأن  اإىل  ي�سار 

الدولة  قطاعات  من  قيادية  عنا�سر  ب��اإع��داد 

خ�ل  م��ن  وم��دن��ي��ون(  )ع�سكريون  املختلفة 

درا�سة وحتليل العنا�سر االأ�سا�سية املوؤثرة يف 

االأمن الوطني، وتاأهيل �سباط منتخبني من 

ال�سقيقة  وال���دول  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

وب���ارزة  مهمة  منا�سب  الإ���س��غ��ال  وال�سديقة 

القيادات  وتثقيف  وال�سلم،  احل��رب  اأوق���ات  يف 

املختلفة يف الدولة يف جمال االأم��ن الوطني 

وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���دول���ة، واإج�����راء ال��درا���س��ات 

باالأمن  املرتبطة  الق�سايا  يف  اال�سرتاتيجية 

الوطني يف الظروف الراهنة.

الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني توسيع 
التعاون الثنائي والثالثي مع قبرص

رئيس هيئة األركان يلتقي السفيرين اإلماراتي والياباني

المعايطة يرعى حفل تخريج مستجدي األمن العام

الخارجية: الصفدي يلتقي عددا من نظرائه في نيويورك

االنباط - نيويورك 

يف  لقائه  خ���ل  الثاين  عبداهلل  امللك  ج�لة  بحث 

ن��ي��وي��ورك، اأم�����س االأرب���ع���اء، رئ��ي�����س ال����وزراء ال��ي��ون��اين 

ك��ريي��اك��و���س م��ي��ت�����س��وت��اك��ي�����س، ���س��ب��ل ت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��اون 

االتفاقيات  على  والبناء  املجاالت  خمتلف  يف  الثنائي 

امل�سرتكة.

وجدد ج�لته، خ�ل اللقاء الذي عقد على هام�س 

املتحدة  ل�أمم  وال�سبعني  ال�سابعة  ال��دورة  اجتماعات 

بح�سور �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل 

الث�ثي  التعاون  موا�سلة  اأهمية  على  التاأكيد  العهد، 

م�سالح  يحقق  مب��ا  وق��رب���س،  وال��ي��ون��ان  االأردن  ب��ني 

البلدان الث�ثة و�سعوبها، وي�سهم يف تنمية املنطقة.

وجرى التاأكيد على اأهمية تعزيز التن�سيق والت�ساور 

حيال الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك، خ�سو�سا جهود 

تبعات  م��ع  والتعامل  ال��ع��امل��ي،  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  تعزيز 

االأزمة االأوكرانية واآثار التغري املناخي.

والدولية  االإقليمية  التطورات  اآخ��ر  اللقاء  وتناول 

ج�لته  �سدد  اإذ  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  ويف 

على اأنه ال ميكن حتقيق اال�ستقرار يف ال�سرق االأو�سط 

دون التو�سل اإىل ال�س�م العادل وال�سامل على اأ�سا�س 

حل الدولتني.

وح�سر اللقاء نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و����س���وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي����ن ال�����س��ف��دي، وم��دي��ر مكتب 

ج�لة امللك، الدكتور جعفر ح�سان.

  االنباط – عمان 

امل�سرتكة  االأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى 

اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، اأم�س 

للقوات  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف  االأربعاء، 

ال�سفري  العربي،  �� اجلي�س  االأردنية  امل�سلحة 

االإماراتي يف عّمان اأحمد علي البلو�سي.

وب���ح���ث ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي م��ع 

ال�سيف بح�سور امللحق الع�سكري االإماراتي 

ال�ساحتني  على  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  ع��ّم��ان،  يف 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وال����دول����ي����ة، واأوج�������ه ال��ت��ع��اون 

الع�سكري  ال��ت��دري��ب  جم���ال  يف  وال��ت��ن�����س��ي��ق 

الثنائية  الع�قات  تعزيز  و�سبل  امل�سرتك، 

مب���ا ي���خ���دم م�����س��ل��ح��ة ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف 

البلدين ال�سقيقني.

هيئة  رئي�س  ا�ستقبل  مت�سل،  �سياق  ويف 

االأركان امل�سرتكة، يف مكتبه بالقيادة العامة 

العربي،  اجلي�س   �� االأردنية  امل�سلحة  للقوات 

ال�سفري الياباين يف عّمان كاورو �سيمازاكي.

وب���ح���ث ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي م��ع 

الياباين  الع�سكري  امللحق  بح�سور  ال�سيف 

يف ع����ّم����ان، اأوج������ه ال���ت���ع���اون و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز 

ي���خ���دم م�سلحة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة مب���ا  ال���ع����ق���ات 

القوات امل�سلحة يف البلدين ال�سديقني.

  االنباط – عمان 

اح��ت��ف��ل��ت م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام، اأم�����س 

االأرب���ع���اء يف م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

التدريبية بتخريج م�ستجدي االأمن العام.

وب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����س���م امل��ل��ك��ي، ث��م تفقد 

املعايطة  اللواء عبيداهلل  العام  االأمن  مدير 

الذي  الذي رعى احلفل، طابور اخلريجني 

ت���ق���دم م���ن اأم������ام امل��ن�����س��ة ب��ن��ظ��ام��ي امل�����س��ري 

البطيء والعادي.

التطبيقات  خ����ل  اخل��ري��ج��ون  واأظ���ه���ر 

م�����س��ت��وى ع��ال��ي��ا م���ن االن�����س��ب��اط وال��ل��ي��اق��ة 

جم�سدين  اال�ستعرا�س،  يف  واملهارة  البدنية 

اأب���ه���ى ����س���ور ال��ت��م��ي��ز ال���ت���دري���ب���ي، وال���ع���زم 

واجباتهم  اأداء  يف  ط��اق��ات��ه��م  اأق�����س��ى  ل��ب��ذل 

امل�ستقبلية.

واأق�������س���م اخل���ري���ج���ون ع���ل���ى االإخ����������س 

للوطن وامل��ل��ك وال��د���س��ت��ور، واحل��ف��اظ على 

ال��ق��وان��ني واالأن��ظ��م��ة، وال��ق��ي��ام ب��ال��واج��ب��ات 

امل��وك��ول��ة اإل��ي��ه��م ب��اأم��ان��ة، وت��ن��ف��ي��ذ االأوام����ر 

امل�سروعة دون حتيز اأو متييز.

امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين  اآم���ر مدينة  وق���ال 

احلفل،  خ���ل  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  التدريبية، 

اإن اخل��ري��ج��ني م���ن ف��ر���س��ان االأم�����ن ال��ع��ام 

بالعلم  وت�سلحوا  التاأ�سي�سي،  تدريبهم  اأنهوا 

وامل��ع��رف��ة يف ال��ع��ل��وم االأم��ن��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 

وح���ق���وق االإن�������س���ان، وم����ه����ارات ال���دف���اع عن 

النف�س واللياقة البدنية واالأ�سلحة، حاملني 

يف  االحرتافية  قوامها  نبيلة  اأمنية  ر�سالة 

اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون وخ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن، 

حتقيقا لروؤى ج�لة امللك عبداهلل الثاين، 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.

ويف ن��ه��اي��ة احل���ف���ل، ال����ذي ح�����س��ره ك��ب��ار 

ال��ع��ام، وجمع كبري من ذوي  االأم��ن  �سباط 

اخلريجني، وزع مدير االأمن العام اجلوائز 

التقديرية على م�ستحقيها.

  االنباط – عمان 

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

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، 

يف ن��ي��وي��ورك، وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االم���ارات���ي 

الدولة  نهيان، ووزي��رة  اآل  زاي��د  عبداهلل بن 

ال�سوي�سري  االحت��اد  يف  اخلارجية  لل�سوؤون 

يل يا ليو، على هام�س اعمال الدورة ال 77 

للجمعية العامة ل�مم املتحدة.

وقالت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، 

يف بيان �سحفي، اأم�س االربعاء، ان ال�سفدي 

االإقليمي  اال�ستقرار  ح��ول  باجتماٍع  �سارك 

وال����ت����ع����اون يف ال�������س���رق االأو������س�����ط، وال�����ذي 

ال��روي��ج��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزي����رة  ا�ست�سافته 

وق��ع مع  ان��ه  اىل  اأنيكني هويتفيلد، م�سرية 

نظريه ال�سربي مذكرة تفاهم ب�ساأن التعاون 

ب���ني وزارت������ي خ��ارج��ي��ة ال��ب��ل��دي��ن مل��وا���س��ل��ة 

تطوير ال�سداقة والتعاون بني البلدين.

واأ�سارت اإىل اأن ال�سفدي بحث مع املفو�س 

العام لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل 

الفل�سطينيني )االأون��روا( فيليب  ال�جئني 

الزاري���ن���ي، حت�����س��ريات االج��ت��م��اع ال����وزاري 

نيويورك،  وال�سويد يف  االأردن  ينظمه  الذي 

اخلمي�س املقبل.

الملك يشارك في قمة »نداء كرايست تشيرش« في نيويورك
االنباط - نيويورك 

�����س����ارك ج�����ل����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

الثاين يف اأعمال قمة “نداء كراي�ست 

ل��ل��ت��ط��رف  ل���ل���ت�������س���دي  ت�سري�س” 

وخطاب الكراهية على االإنرتنت، يف 

نيويورك م�ساء الث�ثاء.

القمة  خ���ل  امللك،  ج�لة  واأك��د 

ال����ت����ي ع����ق����دت ب���رئ���ا����س���ة ال���رئ���ي�������س 

الفرن�سي اإميانويل ماكرون ورئي�سة 

اأردي���رن  جا�سيندا  نيوزيلندا  وزراء 

ومب�����س��ارك��ة ع��دد م��ن روؤ���س��اء ال��دول 

واحل���ك���وم���ات ومم��ث��ل��ني ع���ن ك��ربى 

���س��رك��ات االت�������س���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

االأردن  موا�سلة  العاملية،  املعلومات 

كراي�ست  “نداء  مع  �سراكته  تعزيز 

م�����ب�����ادرة  خ��������ل  م�����ن  ت�سري�س” 

ب���ه���دف  العقبة”،  “اجتماعات 
حماربة االإرهاب والفكر املتطرف.

�����س����رورة  اإىل  ج����ل���ت���ه  واأ������س�����ار 

ال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني ج���م���ي���ع االأط��������راف 

امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��وح��ي��د ج���ه���ود ال��ت�����س��دي 

االإن��رتن��ت  ع��رب  املتطرف  للمحتوى 

وحم�������اوالت امل��ت��ط��رف��ني ا���س��ت��غ���ل 

و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي لبث 

الكراهية. خطاب 

اأن  اإىل  امل����ل����ك  ج�����ل����ة  ول����ف����ت 

م�����واج�����ه�����ة ال�����ت�����ط�����رف ت�������س���ت���دع���ي 

اأي���������س����ا ال���ع���م���ل حل����ل ال�������س���راع���ات 

لك�سب  امل��ت��ط��رف��ون  ي�ستغلها  ال��ت��ي 

امل������وؤي������دي������ن، وخ�����ا������س�����ة ال���������س����راع 

جم��ددا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الفل�سطيني 

ك�سبيل  الدولتني  حل  على  التاأكيد 

وحيد الإنهاء ال�سراع.

ن�����س��خ��ت��ه��ا  ال����ق����م����ة يف  وع�����ق�����دت 

ن�سختها  يف  ان��ع��ق��اده��ا  بعد  ال��ث��ال��ث��ة، 

ال��ث��ان��ي��ة يف اأي����ار ال��ع��ام امل��ا���س��ي عرب 

تقنية االت�سال املرئي.

عقدت  ق��د  االأوىل  القمة  وك��ان��ت 

مب����ب����ادرة   2019 ع������ام  ب����اري���������س  يف 

م��ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل 

نيوزيلندا  وزراء  ورئي�سة  م��اك��رون 

ج��ا���س��ي��ن��دا اأردي�������رن، ب��ع��د االع���ت���داء 

م�سجدين  ا�ستهدف  الذي  االإرهابي 

ت�������س���ري����س  ك����راي���������س����ت  م����دي����ن����ة  يف 

النيوزيلندية يف ذلك العام.

ونظم االأردن عددا من اللقاءات، 

حت����ت م���ظ���ل���ة م�����ب�����ادرة اج���ت���م���اع���ات 

ال��ع��ق��ب��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ج���ل��ت��ه ع��ام 

حماربة  يف  التن�سيق  لتعزيز   2015

“نداء  خم��رج��ات  ملتابعة  االإره�����اب، 

ت�سري�س«. كراي�ست 

وح�������س���ر ال���ق���م���ة ن����ائ����ب رئ��ي�����س 

ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

اأمي���ن ال�����س��ف��دي، ومدير  امل��غ��رتب��ني 

جعفر  الدكتور  امللك،  ج�لة  مكتب 

ح�سان.

اخلمي�س   22/ 9 / 2022

حقيق بقضية  النِّيابة العامة تنهي التَّ
انهيار مبنى اللويبدة

ولة تقرَّر إعدام وسجن قتلة  أمن الدَّ
هيد أحمد الرَّواحنة  الشَّ

االنباط – عمان 

��ح��ق��ي��ق يف  ��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ال��تَّ اأن���ه���ت ال��نِّ

منطقة  يف  �سكنية  ب��ن��اي��ة  ان��ه��ي��ار  ق�سية 

ثمانية  ملدة  ا�ستمر  حتقيق  بعد  اللويبدة، 

رت حتويل الق�سية اإىل املحكمة  اأيَّام، وقرَّ

��ة مل��ح��اك��م��ة امل�����س��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه��م عن  امل��خ��ت�����سَّ

اإليهم. امل�سندة  اجلرائم 

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

النِّيابة  اإنَّ  االأربعاء،  اأم�س   ، العبدال�ت، 

21 ���س��اه��ًدا،  ال��ع��ام��ة ا���س��ت��م��ع��ت ل�����س��ه��ادة 

واأج���������رت ع�������ددا م����ن اخل��������ربات ال��ف��ن��ي��ة 

عليهم  امل�ستكى  وا�ستجوبت  �سة،  املتخ�سِّ

يف  الوفيات  ع��دد  وبلغ  توقيفهم،  رت  وق��رَّ

الق�سية 14 وفاة، و9 اإ�سابات.

وك����ان����ت ال���ّن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ق����د ب�����داأت 

وق��وع  حل��ظ��ة  م��ن��ذ  الق�سية  يف  التَّحقيق 

وت��واج��دت  اللويبدة  منطقة  يف  احل��ادث��ة 

يف امل����وق����ع وج���م���ع���ت ال���ب���ي���ن���ات واالأدل�������ة، 

وهو  البناء  عن  امل�سوؤول  توقيف  رت  وق���رَّ

وريث مالك البناء، باالإ�سافة اإىل متعهد 

تهم  لهم  واأ�سندت  يانة،  ال�سِّ وفني  البناء 

والتَّ�سبب  ة،  14 مرَّ ر  بالوفاة مكرَّ التَّ�سبب 

باالإيذاء.

  االنباط – عمان 

حكًما  ول���ة  ال���دَّ اأم���ن  حمكمة  اأ����س���درت 

باالإعدام على قاتل اأحد مرتبات مكافحة 

��ه��ي��د امل�����زم اأح��م��د  امل���خ���درات، وه���و ال�����سَّ

ب��االأ���س��غ��ال  �سخ�سني  وو���س��ع  واح��ن��ة،  ال��رَّ

�سنة   15 مل����دة  امل���وؤق���ت���ة  امل���وؤق���ت���ة  ��اق��ة  ال�����سِّ

��اين بعد  ل�����أول، و7 ���س��ن��وات ون�����س��ف ل��ل��ثَّ

وقعت  التي  اجلرمية  يف  تدخلهما  ثبوت 

يف مدينة اإربد.

علنية،  جل�سة  خ���ل  املحكمة،  رت  وق��رَّ

العقيد  برئا�سة  االأرب��ع��اء،  اأم�س  عقدتها، 

ال���ق���ا����س���ي ال���ع�������س���ك���ري ال���دك���ت���ور م��وف��ق 

م ال��ق��ا���س��ي  امل�����س��اع��ي��د، وع�����س��وي��ة امل����ق����دَّ

رامي  القا�سي  وامل��ق��دم  الزعبي،  �سفوان 

العزام، تغرمي املُدان الثَّالث مبلغ 5 اآالف 

دينار لقاء جترميه بجنايتي ترويج املواد 

الطبية. وامل�ستح�سرات  املخدرة 

��ه��ي��د  ال�����سَّ اأنَّ  امل���ح���ك���م���ة  ق�������رار  وب������ني 

ال���رواح���ن���ة ا���س��ت�����س��ه��د خ�����ل ال��وظ��ي��ف��ة 

ال��ر���س��م��ي��ة مب��دي��ن��ة اإرب�����د، واأ���س��ي��ب اأح��د 

القائمني  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  اأف��راد 

على

ال��ق��ان��ون خ����ل عملية  اأح���ك���ام  اإن���ف���اذ 

امل��واد  اأح���د م��روج��ي  القب�س ع��ل��ى  اإل��ق��اء 

بوظائفهم  قيامهم  معر�س  ويف  امل��خ��درة 

اإليهم قانونا. وتنفيذ واجباتهم املوكولة 

احل��ك��م  اأنَّ  اإىل  امل��ح��ك��م��ة  ق����رار  واأ����س���ار 

اأمام  القانون  بحكم  ومميز  للتمييز  قابل 

املخت�سة. املحكمة 
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االنباط - فرح موىس

البلدية  اربد  انتقد مواطنون يف مدينة 

وال��دواوي��ر  امل��ي��ادي��ن  بانت�سار  يتعلق  فيما 

ال�سغرية واملتو�سطة احلجم واآخرها اإن�ساء 

دوار على  �سارع البرتا ال�سريع، واآخر عند 

انت�سارها  اإن  معتربين  وغريها،  مول  اإربد 

يت�سبب يف زيادة ازمة ال�سري

واحل����رك����ة امل�����روري�����ة وي�������س���وه ج��م��ال��ي��ة 

املدينة ومنظرها اخلالب . 

امل��واط��ن��ني بني  وت��ب��اي��ن��ت اراء ع���دد م��ن 

م��وؤي��د وم��ع��ار���ض ل��ف��ك��رة ان��ت�����س��ار امل��ي��ادي��ن 

اأو  امل��ت��و���س��ط��ة  اأو  ال�����س��غ��رية  وال�����دواوي�����ر 

يف  ا�سهمت  انها  ي��رى  من  فمنهم  الكبرية، 

حل الكثري من االأزمات املوروية، فيما يرى 

املرورية يف  االأزم��ات  زادت من  انها  اآخ��رون 

املدينة .

اإرب��د  امل��رور يف بلدية  وق��ال مدير دائ��رة 

عام  ب�سكل  ب���دوره،   العكور  ح�سان  الكربى 

جل�����اأت ال��ب��ل��دي��ة ل���ه���ذه احل���ل���ول امل���روري���ة 

الن��خ��ف��ا���ض ت��ك��ل��ف��ة ان�����س��ائ��ه��ا وع����دم ق���درة 

ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى اإق���ام���ة اجل�����س��ور واالن���ف���اق 

وذلك العالية،  لتكلفتها 

ب��ع��د ا���س��ت��الم  امل��ج��ل�����ض ال��ب��ل��دي مهامه 

اجلديدة واقراراملوازنة. 

عملت  ال��ب��ل��دي��ة  ان  ل��الن��ب��اط  وا����س���اف 

اإن�����س��اء بع�ض امل��ي��ادي��ن، ب��ع��د درا���س��ات  ع��ل��ى 

املنطقة،  يف  امل��روري��ة   للحركة  م�ستفي�سة 

ل��ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط ع���ل���ى ح���رك���ة ال�����س��ري 

وامل�����س��اه��م��ة يف ح���ل االأزم�������ات ع��ل��ى اإ����س���ارة 

بردى، وميدان الثقافة، و�سارع البرتا، كما 

بديلة  ط��رق  تاأمني  ا�ستطاعت  امليادين  اأن 

وجنوبها  املدينة  �سرق  بني  ال�سري،  حلركة 

و�سرقها و�سمالها .

وبني العكور اأن مو�سوع الدواوير �سائك، 

ب�سكل  يتم  تنفيذها  الأن  لها  ال��ل��ج��وء  يتم 

اإربد  ا�سرع ويتمز باالأمان، وبالن�سبة لدوار 

املحافظة  يف  التخطيط  جل��ن��ة  ف���اإن  م���ول، 

الأنها  الفتحة  واإل��غ��اء  تقاطع  بعمل  ن�سبت 

وان  احل��وادث، خا�سة  بالعديد من  ت�سببت 

تكلفة ان�ساء ا�سارة �سوئية ال تقارن بتكلفة 

اأونفق حيث يحتاج اىل مبالغ  اقامة ج�سر، 

كبرية ..

الفنية  اللجنة  اجتماع  حم�سر  ان  واأكد 

يوم  املنعقد   )٩( رق��م  للمحافظة  امل��روري��ة 

عمل  على  املوافقة  ت�سمن  املا�سي  االإثنني 

دواري����ن يف ���س��ارع��ي ال��ب��رتا وو���س��ف��ي التل 

�سرق وغرب احلدائق.

االنباط – عامن 

والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأك��د 

وجيه  ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 

اأن توفري بيئات تعليمية واأنظمة  عوي�ض، 

واآم���ن���ة و���س��ح��ي��ة ت�سمن  دع���م مت��ك��ي��ن��ي��ة 

و�سول جميع الطلبة للتعليم يعد اأولوية 

لدى االأردن.

ذل���ك خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف جل�سة  ج���اء 

اأزمات  مع  التعامل  يف  العاملية  التحديات 

التعليم ، والتي عقدت بنيويورك يف اإطار 

التعليم. قمة حتويل 

ال�����س��اأن  ه��ذا  ي��رك��ز يف  االأردن  اإن  وق���ال 

ب�����س��ك��ل خ��ا���ض ع��ل��ى االأط���ف���ال امل��ع��ر���س��ني 

ل��ل��ت�����س��رب م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م، مب���ا ف��ي��ه��م ذوو 

عليه  اأك��دت  ما  وهو  والالجئون،  االإعاقة 

الدامج  للتعليم  الع�سرية  اال�سرتاتيجية 

امل��ع��ت��م��د  االأردن  واإع������الن   ،2030-2020

اأخريا ب�ساأن ال�سمول والتنوع يف التعليم.

بح�سب  اجلل�سة  خ��الل  عوي�ض،  واأ���س��ار 

حر�ض  اإىل  االأربعاء،  اأم�ض  للوزارة،  بيان 

جيدة  تعليم  ف��ر���ض  ت��وف��ري  ع��ل��ى  االأردن 

جل��م��ي��ع اأط����ف����ال ال���الج���ئ���ني ال�����س��وري��ني 

وغ���ريه���م داخ����ل امل���دار����ض االأردن����ي����ة من 

ع�سر،  الثاين  ال�سف  اإىل  االأطفال  ريا�ض 

على  ي�ست�سيف  االأردن  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

اللجوء  طلبوا  الذين  الالجئني  اأرا�سيه 

امل��ت��ع��ددة من  االإن�����س��ان��ي��ة  االأزم����ات  ب�سبب 

ب��دع��م  االأو�����س����ط  ال�������س���رق  دول  خم��ت��ل��ف 

م�ستمر من املجتمع الدويل.

ببناء نظام  االأردن  التزام  واأكد جتديد 

ت��ع��ل��ي��م��ي م�����رن، ي��ح��م��ي ح���ق اجل��م��ي��ع يف 

التعليم، ويعزز اإدارة االأزمات واملخاطر يف 

التعليم؛ ل�سمان �سالمة ورفاهية الطلبة 

وحماية  واالإداري����ة،  التعليمية  وال��ك��وادر 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال��ت��زام��ه 

ب���ر����س���د ال����ن����وع االج���ت���م���اع���ي واالإع����اق����ة 

ون��ق��اط ���س��ع��ف اال���س��ت��ج��اب��ة الح��ت��ي��اج��ات 

البيانات عرب  ت�سنيف  حمددة من خالل 

للتنمية  ال��راب��ع  ال��ه��دف  م��وؤ���س��رات  جميع 

امل�ستدامة.

الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  ع��وي�����ض  واأ���س��ار 

يف ط��ور االن��ت��ه��اء م��ن اإع����داد خ��ط��ة اإدارة 

التوجيهات  على  بناًء  واملخاطر،  االأزم��ات 

ال���دول���ي���ة ب�������س���اأن اال���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��وارئ 

واال�����س����ت����ع����داد ل����ه����ا، وحت���ل���ي���ل امل���خ���اط���ر 

مبا  ل��ل��ط��وارئ،  والتخطيط  وم��راق��ب��ت��ه��ا، 

يف ذل���ك اإط����ار امل��در���س��ة االآم���ن���ة ال�����س��ام��ل 

للكوارث  ال��ع��امل��ي  التحالف  و�سعه  ال���ذي 

للحد من املخاطر والقدرة على ال�سمود 

يف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م، وم��واءم��ت��ه م��ع اإط���ار 

الكوارث  خماطر  من  للحد  “�سنداي” 
.)2030-2015(

ولفت اإىل احلاجة اإىل ا�ستمرار الدعم 

هذه  لتمكني  ال���دويل  املجتمع  م��ن  امل��ايل 

اخلدمات احليوية من اال�ستمرار بتقدمي 

يف  االأط��ف��ال  جلميع  التعليمية  اخل��دم��ة 

اأو  اجل��ن�����س��ي��ة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ض  االأردن، 

القدرات اأو االإعاقة اأو اجلن�ض اأو اخللفية 

اإىل  للو�سول  واالقت�سادية  االجتماعية 

تعليم جيد.

واأ�سار عوي�ض اإىل اأن االأردن كغريه من 

البلدان ، عانى خالل جائحة كورونا من 

اإغ���الق امل��دار���ض مل��ا يقرب م��ن ع��ام��ني، اإذ 

للو�سول  يجتهدون  كثريون  اأطفال  ك��ان 

اإىل التعلم عرب االإنرتنت.

وبني اأن االأردن كان من الدول القليلة 

فور  وطنًيا  تقييًما  اأج��رت  التي  العامل  يف 

غيابها  بعد  مدار�سهم  اإىل  الطالب  عودة 

عن نتيجة اجلائحة، م�سريا اإىل اأن نتائج 

الطالب  غالبية  اأن  اأظهرت  التقييم  هذا 

اأقل بكثري من التوقعات ال�سفية- مبا يف 

ذلك الالجئون.

على  االأردن  حر�ض  اإىل  عوي�ض  واأ���س��ار 

ب��ح��ث اآث������ار ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى ن��ظ��ام��ه 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وت���ق���دي���ره ج���ه���ود ���س��رك��ائ��ه 

ملكانته،  التعلم  ا�ستعادة  دعم  يف  الدوليني 

الف��ت��ا اإىل ا���س��ت��ث��م��ار اجل��ه��ود م��ع ���س��رك��اء 

والت�سخي�ض،  املناهج،  حتديث  يف  التعليم 

وبيئة   ، واالج��ت��م��اع��ي  ال��ن��ف�����س��ي  وال���دع���م 

ال���ت���ع���ل���م امل����در�����س����ي ، وم���������وارد امل��ع��ل��م��ني 

والتدريب.

ج��ه��ود  اإىل  ح���اج���ة  ه���ن���اك  اإن  وق������ال 

م�����س��رتك��ة ل�����س��م��ان ق����درة امل��ع��ل��م��ني على 

ال��ت��دري�����ض ب��امل�����س��ت��وى امل��ن��ا���س��ب، واإت���اح���ة 

ال���ف���ر����س���ة جل���م���ي���ع االأط�����ف�����ال ل��ت��ط��وي��ر 

امل�����ه�����ارات االأ����س���ا����س���ي���ة يف حم����و االأم���ي���ة 

واحل�������س���اب وامل����ه����ارات ال���الزم���ة ل��ل��ح��ي��اة 

والعمل.

اأهمية  ي��درك  االأردن  اأن  عوي�ض  وب��ني 

���س��م��ان امل�������س���اواة يف ح���ق احل�����س��ول على 

التعلم  من�سة  اإن�ساء  على  فعمل  التعليم، 

ال��وط��ن��ي��ة ع��رب االإن���رتن���ت، وال��ت��ي و�سلت 

على  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  امل��ئ��ة  يف   ٩4 ن��ح��و  اإىل 

خم�س�سات  وت��وف��ري  ال��وط��ن��ي،  امل�����س��ت��وى 

ل��الأط��ف��ال غ���ري ال���ق���ادري���ن، مب���ا يف ذل��ك 

لدعم  مطبوعة  م��واد  وتوزيع  الالجئني، 

املنزيل. التعلم 

واأ����س���اف اأن���ه ج���رى اإدخ�����ال ا���س��ت��خ��دام 

اجلائحة  اأث��ن��اء  التعليم  يف  التكنولوجيا 

 JO(تفاعلية من�سة  اإن�����س��اء  خ��الل  م��ن 

ل�سمان  �سفري  ت�سنيف  مع   )Learn
ال��ت��ع��ل��م  اإىل  االأط�����ف�����ال  ج��م��ي��ع  و�����س����ول 

تطبيق  �سيجري  اأنه  اإىل  م�سريا  امل�ستمر، 

على  املدمج  التعلم  ا�سرتاتيجية  مفاهيم 

جميع ال�سفوف يف نظام التعليم االأردين 

ال��ت��ع��ل��م  م����ع  اإىل ج���ن���ب  ل���دجم���ه���ا ج��ن��ب��ا 

اأف�سل  ب�سكل  ل��ال���س��ت��ف��ادة  االإل���ك���رتوين؛ 

م��ن م����وارد ال��ت��ع��ل��م االإث��رائ��ي��ة وامل��ت��ن��وع��ة 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ال���س��ت��ج��اب��ة الح��ت��ي��اج��ات 

املختلفة. الطلبة 

التعلم  ج�سور  جتربة  اإن  عوي�ض  وق��ال 

ت���ع���د م����ث����ااًل ل����ربام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال���دام���ج 

للطالب  الفر�سة  اأتاحت  فقد  الوطنية، 

لتطبيق مفاهيم �ساهدوها عرب االإنرتنت 

املنزل،  اأن�سطة عملية يف  التلفزيون يف  اأو 

الفاقد  اأثر كبري يف �سد فجوة  له  ما كان 

التعليمي.

اهتماًما  ي���ويل  االأردن  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

����ا ل����رب����ط ال���ت���ع���ل���ي���م ب��ال��ت�����س��غ��ي��ل  خ����ا�����سً

عدم  ي�سمن  ومب��ا  العمل  �سوق  وح��اج��ات 

خالل  م��ن  التعليم؛  م��ن  الطلبة  ت�سرب 

نحو  التعليمية  امل�����س��ارات  ت��وج��ي��ه  اإع����ادة 

اإىل ج��ه��ود  م�����س��ريا  امل���ه���ن���ي؛  ال��ت��وظ��ي��ف 

يف  وع��م��ال��ي��ة  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ات  تبذلها 

م�ستدامة  ���س��راك��ات  الإق��ام��ة  �سعيها  اإط���ار 

ل���ت���ط���وي���ر امل����ن����اه����ج، وت�����ب�����ادل ال����ربام����ج 

والتدريب  املهني،  وال��ت��دري��ب  الدرا�سية، 

واملعلمني. للطلبة  الفني 

املخاطر  ملخ�سا  حديثه  عوي�ض  وختم 

التي تواجه االأردن بثالث حاالت طوارئ 

ه���ي: االأزم������ة ال�����س��وري��ة وت���اأث���ريه���ا على 

ت��ع��ل��ي��م ال����الج����ئ����ني، وج���ائ���ح���ة ف���ريو����ض 

امل�����س��ت��ج��د وال���ت���اأث���ري ع��ل��ى تعلم  ك���ورون���ا 

االأطفال، واأزمة املناخ مع اإمكانية التاأثري 

ع��ل��ى االأم�����ن امل���ائ���ي امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ل����الأردن 

وتنميته.

العمل  ملوا�سلة  االأردن  ا�ستعداد  واأك��د 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ل�����س��م��ان 

التعلم  يف  وال�����س��ب��اب  االأط���ف���ال  ا���س��ت��م��رار 

ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ح����االت ال����ط����وارئ يف 

امل�ستقبل.

ويف ال�سياق، التقى عوي�ض على هام�ض 

املغربي،  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  امل��وؤمت��ر 

حيث بحث الوزيران �سبل تطوير التعاون 

وبخا�سة  امل��ج��االت  خمتلف  يف  امل�����س��رتك 

التعليم والتعليم العايل وريا�ض االأطفال 

املهني. والتعليم 

دوائر كاتب العدل تنجز 36 
الف معاملة في اب الماضي

االنباط – مريم القاسم 

ق��ال ال��ن��اط��ق االع��الم��ي ب��ا���س��م وزارة 

خا�ض  حديث  يف  اخلراب�سة  ن��زار  العدل 

ال��ع��دل  ك��ات��ب  دوائ�����ر  ان  ل�”االنباط” 

 ،2022 اب  يف  م��ع��ام��ل��ة  ال���ف   36 اجن����زت 

قانونية  م�����س��اع��دة  ط��ل��ب   47 وا�ستقبلت 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة  االوراق  ع����دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا   ،

املوؤر�سفة 2.5 مليون ورقة للمدة ذاتها. 

وذكر انه مت ا�سدار 78 حكما ق�سائيا 

تنفيذ  ومت   ، احلب�ض  عن  بديلة  بعقوبة 

46 حكم عقوبة بديلة عن عقوبة احلب�ض 

عن  حماكمة  جل�سة   4367 عقد  مت  فيما 

بعد واجناز42٩ مزادا الكرتونيا يف املدة 

 . نف�سها

وا�ساف اخلراب�سة ان الوزارة ا�سدرت 

باللغة  حم��ك��وم��ي��ة  ع���دم  ���س��ه��ادة   63462

باللغة  �سهادة  و4718  الكرتونيا  العربية 

االجنليزية الكرتونيا يف املدة نف�سها.

امل��ن��ج��زة  امل���ع���ام���الت  وذك������ر ان ع�����دد 

يف ال�����س��ام��ل ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ف��رع 

فرع  ويف  معاملة   502٩4 بلغ  العا�سمة 

ال��ك��رك  ال���زرق���اء 18004 م��ع��ام��ل��ة وف���رع 

50٩8 معاملة للمدة ذاتها.

للخدمات  ال�سامل  امل��رك��ز  ان  وي��ذك��ر 

احل���ك���وم���ي���ة ي���ق���دم اخل����دم����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

الوقت  يوفر  انه  الق�سائي حيث  بالعمل 

املراجعني  على  امل��ادي��ة  والكلف  واجل��ه��د 

)ع��م��ان(  العا�سمة  يف  اف���رع  ث��الث��ة  ول��ه 

والزرقاء والكرك .

عويس: توفير بيئات تعليمية آمنة وصحية أولوية لألردن

االنباط – عامن 

الفايز،  في�سل  االأع��ي��ان،  جمل�ض  رئي�ض  اأك��د 

متانة العالقات االأردنية الفرن�سية القائمة على 

امل�سرتكة  امل�سالح  وخ��دم��ة  امل��ت��ب��ادل،  االح���رتام 

للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.

ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��ائ��ه، اأم�����ض االأرب���ع���اء، يف 

واأع�����س��اء  رئي�ض  ب��اري�����ض،  الفرن�سية  العا�سمة 

جم��م��وع��ة ال�������س���داق���ة ال���ربمل���ان���ي���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة 

اإطار  يف  الفرن�سي،  ال�سيوخ  االأردن��ي��ة يف جمل�ض 

زي���ارت���ه ال��ر���س��م��ي��ة ب���دع���وة م���ن رئ��ي�����ض جمل�ض 

له  امل��راف��ق  ال��وف��د  بح�سور  الفرن�سي،  ال�سيوخ 

االأع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  م�ساعدي  ي�سم  ال���ذي 

مفلح الرحيمي، وعلياء بوران، واالأعيان: عي�سى 

مراد، وحممد ال�سوابكة، وجورج حزبون، اإ�سافة 

اإىل ال�سفري االأردين لدى فرن�سا مكرم القي�سي.

وب���ح���ث ال���ف���اي���ز، خ����الل ال���ل���ق���اء، ال��ع��الق��ات 

تعزيزها  و���س��ب��ل  الفرن�سية  االأردن���ي���ة  الثنائية 

واالأو���س��اع  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  عليها  والبناء 

الراهنة يف املنطقة، واأهمية تفعيل الدبلوما�سية 

ال����ربمل����ان����ي����ة ل����الرت����ق����اء ب����ع����الق����ات ال���ب���ل���دي���ن 

ال�سديقني مبختلف املجاالت، خا�سة الربملانية 

واال���س��ت��ث��م��اري��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وب���ن���اء ���س��راك��ات 

اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ق��ط��اع��ات،  اق��ت�����س��ادي��ة مبختلف 

اأهمية تعزيز التعاون جلهة الت�سدي لتداعيات 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وجت������اوز ت���داع���ي���ات احل���رب 

ال��رو���س��ي��ة االأوك��ران��ي��ة وت��اث��ريات��ه��ا ع��ل��ى االأم���ن 

الغذائي العاملي واأمن الطاقة.

العمل  �سرورة  االأعيان  جمل�ض  رئي�ض  واأك��د 

ع��ل��ى ح���ل ال���ن���زاع���ات يف امل��ن��ط��ق��ة وف����ق االأط����ر 

مثمنا  العنف،  ا�ستخدام  ع��ن  بعيدا  ال�سيا�سية 

امللك  ج��الل��ة  مل�ساعي  ال��داع��م��ة  فرن�سا  م��واق��ف 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين ال���رام���ي���ة الإح�������الل ال�����س��الم 

اأن  ال��دائ��م  وت��اأك��ي��د جاللته  املنطقة  يف  ال��ع��ادل 

ق���رارات  وف��ق  اإال  الفل�سطينية  للق�سية  ح��ل  ال 

ال�سرعية الدولية وحل الدولتني وقيام الدولة 

الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ض.

واأ�������س������ار ال����ف����اي����ز، خ������الل امل����ب����اح����ث����ات، اإىل 

“اإن  وق��ال  االأردن،  يجريها  التي  االإ���س��الح��ات 

واالأزم����ات  ب��ه،  املحيطة  االأح����داث  رغ��م  االأردن 

وال�����س��راع��ات م��ن ح��ول��ه، اإال اأن���ه ي��وا���س��ل بناء 

ال���دول���ة احل��دي��ث��ة ال��ق��وي��ة، ف������االأردن وت��ن��ف��ي��ذا 

يجري  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات 

اإ�سالحات �سيا�سية واقت�سادية كبرية، ت�ستهدف 

احلزبية  ال��ربمل��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ات  اإىل  ال��و���س��ول 

تعزيز  االإ�سالحات  ت�ستهدف  كما  الرباجمية، 

اق��ت�����س��ادي��ا  ال�����س��ب��اب وامل�������راأة ومت��ك��ي��ن��ه��م��ا  دور 

حتمل  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  وتعزيز  و�سيا�سيا، 

امل�سوؤولية الوطنية«.

ت�����س��ت��ه��دف  االإ������س�����الح�����ات  “اأن  واأ�������س������اف 

اأي�����س��ا حت�����س��ني ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة وح��م��اي��ة 

امليزات  اال�ستفادة من  اإىل  امل�ستثمرين، ودفعهم 

اال�ستثمارية يف االأردن، والبيئة االآمنة وامل�ستقرة 

التي يتمتع بها«.

واأ�����س����ار ال��ف��اي��ز اىل ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���ض 

يف  خ��ا���س��ة  االأردن،  يف  امل��ت��اح��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

جم���االت ال�����س��ي��اح��ة، وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة، 

وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، وال��ن��ق��ل ال���ع���ام، وامل���ي���اه، 

وم�ساريع االأمن الغذائي.

واأكد اأهمية قيام رجال االأعمال وامل�ستثمرين 

الفرن�سيني، باال�ستفادة من امليزات اال�ستثمارية 

اال�ستثمارية  والبيئة  االأردن،  بها  يتمتع  التي 

امل��ح��ف��زة ف��ي��ه، وذل���ك جل��ه��ة حتقيق امل��زي��د من 

وال�سعبني  للبلدين  امل�سرتكة  وامل�سالح  املنافع 

ال�سديقني.

اأك����د رئ��ي�����ض واأع�������س���اء جمموعة  ب���دوره���م، 

ال�����س��داق��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة االأردن���ي���ة يف 

جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ ال��ف��رن�����س��ي، ع��م��ق ع��الق��ات 

الفرن�سية االأردنية، و�سعي بالدهم اإىل تعزيزها 

يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية.

اإىل جانب االأردن  ال��وق��وف  واأك���دوا ���س��رورة 

ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات  جت���اوز  م��ن  لتمكينه 

على  فرن�سا  وح��ر���ض  ب���ه،  املحيطة  واالأو����س���اع 

وم��ا  امل��ج��االت  االأردن يف خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون 

يتعلق مبختلف الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل �����س����رورة  واأ������س�����اروا 

الثنائية بني البلدين ال�سديقني، والبناء عليها 

مب��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت، داع����ني امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 

ل��الأردن  واال���س��ن��اد  ال��دع��م  تقدمي  موا�سلة  اإىل 

الكبري  االإن�����س��اين  دوره  موا�سلة  م��ن  لتمكينه 

اأج��ل  م��ن  والعمل  ال�����س��وري��ني،  الالجئني  جت��اه 

اإنهاء �سراعات واأزمات املنطقة.

وث���م���ن رئ��ي�����ض واأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة اجل��ه��ود 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال��ث��اين جل��ه��ة اإح����الل ال�����س��الم واال���س��ت��ق��رار يف 

املنطقة، ومتكني �سعوبها من العي�ض ب�سالم.

وج���ري خ��الل ال��ل��ق��اء ح���وار ب��ني الطرفني، 

تناول خمتلف الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك، 

العالقات  ال��ب��ن��اء على  ���س��روة  االأع��ي��ان  اأك���د  اإذ 

لل�سراكة  اأو�سع  اآف��اق  وفتح  الفرن�سية  االأردن��ي��ة 

ال��ق��ائ��م��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني مبختلف 

املجاالت.

الفايز يلتقي مجموعة الصداقة الفرنسية األردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي

10 أشخاص من مفتعلي  األمن العام: إحالة 
الشغب في شفا بدران للقضاء

  االنباط - عامن

اأحالت مديرية االأمن العام 10 اأ�سخا�ض 

مت اإلقاء القب�ض عليهم، من مفتعلي ال�سغب 

يف منطقة �سفا بدران قبل اأيام، اإىل الق�ساء.

با�سم مديرية  االإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 

التحقيقات يف  اإط����ار  اإّن����ه يف  ال��ع��ام  االم����ن 

ح������وادث ال�����س��غ��ب ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا ع����دد من 

�سمايل  ب���دران،  �سفا  االأ�سخا�ض يف منطقة 

ال��ع��ا���س��م��ة، ق��ب��ل اأي������ام ون���ت���ج ع��ن��ه��ا احل���اق 

مواطنني،  ومركبات  مبنازل  مادية  اأ�سرار 

احل��وادث  تلك  اأ�سماء مفتعلي  ُح���ددت  فقد 

واأُل���ق���ي ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى 10 اأ���س��خ��ا���ض منهم 

وجرت اإحالتهم للق�ساء، فيما زال التحقيق 

والبحث جاريا عن اآخرين ا�سرتكوا باأعمال 

ال�سغب.

ردا على االنتقادات بالمبالغة في انشاء الدواوير00 بلدية اربد: لجأنا 
لحلول قليلة التكلفة لعدم قدرتنا على إقامة الجسور واألنفاق

مجلس هيئة االعتماد يقر استمرارية 
االعتماد الخاص لتخصصات جامعية

  االنباط - عامن

اأقر جمل�ض هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم 

ال���ع���ايل و���س��م��ان ج��ودت��ه��ا، اأم�������ض االأرب����ع����اء، 

االع��ت��م��اد اخل��ا���ض لتخ�س�سات  ا���س��ت��م��راري��ة 

بكالوريو�ض اجلغرافيا، وماج�ستري اجلغرافيا 

التطبيقية، ودكتوراه اأ�سول الرتبية، واالإر�ساد 

اللغة  وم��ن��اه��ج  وال��ت��ق��ومي،  والقيا�ض  نف�سي، 

االإجنليزية يف جامعة الريموك.

تراأ�سها  التي  جل�سته  يف  املجل�ض  اأق��ر  كما 

رئي�ض الهيئة الدكتور ظافر ال�سرايرة، اليوم، 

االع��ت��م��اد اخل��ا���ض لتخ�س�سات  ا���س��ت��م��راري��ة 

والريا�سيات،  االجنليزية،  اللغة  ماج�ستري 

وال���ع���ل���وم احل��ي��ات��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ال���ريم���وك، 

لتخ�س�سات  اخل��ا���ض  االع��ت��م��اد  وا�ستمرارية 

وماج�ستري  والتاريخ،  اجلغرافيا  بكالوريو�ض 

ودكتوراه التاريخ، وماج�ستري نظم معلومات 

ج���غ���راف���ي���ة، وب����ك����ال����وري����و�����ض ع���ل���م ال��ن��ف�����ض 

التطبيقي، وماج�ستري علم النف�ض الرتبوي 

ا�ستمرارية  املجل�ض  واأق���ر  م��وؤت��ة.  جامعة  يف 

بكالوريو�ض  لتخ�س�سات  اخل��ا���ض  االع��ت��م��اد 

اأمن املعلومات والف�ساء ال�سيرباين، واملوافقة 

لتخ�س�ض  االأويل  اخل���ا����ض  االع��ت��م��اد  ع��ل��ى 

بكالوريو�ض علم البيانات والذكاء اال�سطناعي 

االعتماد  وا�ستمرارية  فيالدلفيا،  جامعة  يف 

اخلا�ض لتخ�س�سات بكالوريو�ض معلم �سف، 

االعتماد  على  وامل��واف��ق��ة  اخلا�سة،  والرتبية 

وال��ق��ي��ادة  ع����ايل،  دب���ل���وم  اخل���ا����ض لتخ�س�ض 

الرتبوية يف جامعة العلوم اال�سالمية.

لتخ�س�ض  املعرفية  امل��ج��االت  اأق���ر  ك��ذل��ك 

الفيلم  ت�����س��م��ي��م  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ك��ال��وري��و���ض 

ال��رق��م��ي، وامل��واف��ق��ة ع��ل��ى االع��ت��م��اد اخل��ا���ض 

االأويل لتخ�س�سي بكالوريو�ض الفقة واأ�سوله 

يف جامعة عمان العربية، وتكنولوجيا ت�سميم 

الفيلم الرقمي يف جامعة البرتا.

االعتماد  ا�ستمرارية  على  املجل�ض  وواف��ق 

هند�سة  ب��ك��ال��وري��و���ض  لتخ�س�سي  اخل���ا����ض 

الربجميات يف جامعة عمان العربية، والدبلوم 

املتو�سط يف االإر���س��اد ومتكني االأ���س��رة يف كلية 

املجتمع اال�سالمي، واإق��رار املجاالت املعرفية 

لتخ�س�ض الدبلوم املتو�سط يف تكنولوجيا ذكاء 

والتدقيق،  املحا�سبة  وتكنولوجيا  االأع��م��ال، 

وامل��واف��ق��ة على االع��ت��م��اد اخل��ا���ض لتخ�س�ض 

الدبلوم املتو�سط يف تكنولوجيا ذكاء االأعمال، 

الكلية  يف  وال��ت��دق��ي��ق  املحا�سبة  وتكنولوجيا 

اجل��ام��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. واأق����ر 

االع��ت��م��اد اخل��ا���ض لتخ�س�سات  ا���س��ت��م��راري��ة 

واإدارة  واملحا�سبة،  االأعمال،  اإدارة  بكالوريو�ض 

واجل��م��رك��ي��ة،  ال�سريبية  وال��ع��ل��وم  ال��ت��زوي��د، 

وال�سيدلة، والتمري�ض امل�سارك، واالت�ساالت 

اجلرافيكي،  والت�سميم  احلا�سوب،  و�سبكات 

والديكور، وقيا�ض  الداخلي  الت�سميم  وفنون 

ال��ت��وح��د يف كلية  وت�����س��خ��ي�����ض ا����س���ط���راب���ات 

القاد�سية. ووافق املجل�ض على تن�سيب رئي�ض 

بتعيني  التقنية  ال��زرق��اء  كلية  اأم��ن��اء  جمل�ض 

لكلية  عميداً  كري�سان  حممد  منذر  الدكتور 

االأم��ري في�سل  كلية  واإدراج  التقنية،  ال��زرق��اء 

الفنية يف االإطار الوطني االأردين للموؤهالت.
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الأنباط – ر�ؤى الزعبي

اأ�سماء... اإرادة من ذهب

»احلياة ال حتتاج اىل اأقدام بل حتتاج اإقدام«...

ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ب����داأت ���ص��اح��ب��ة ال�����ص��وت ال��ق��وي 

الواثق الثالثينية  اأ�صماء عي�صى حديثها عن ق�صتها 

واحل��زن  ال�صنك  عليها  تكالب  اإذ  املعاناة،  ب�  املليئة 

العراق  الغزو على وطنها  ن��زوح وترحال ج��راء  من 

ما دفعها للهجرة واالإ�صتقرار يف االأردن منذ �صنوات 

طويلة.

تتعاي�ش مع  اأن  ل��ه��ا  ق���در  ف��ت��اة ط��م��وح��ة ح��امل��ة   

معاناة حركية ب� ق�صر يف قدمها اليمنى كتبت بخط 

الق�صاء والقدر منذ والدتها،،

ب��رك��ي��ب ط���رف �صناعي  “قمت  اأ���ص��م��اء،  ت��ق��ول 

اأول  لقدمي يف العراق لكنه مل يِف بالغر�ش، فكان 

اأق��وم به عند دخ��ويل االأردن هو تركيب طرف  اأم��ر 

�صناعي الأمتكن من احلركة ب�صهولة«.

حياتها الأكادميية

اأ�صماء مل ت�صتطع اال�صتمرار يف درا�صتها، اإذ كان 

التي حالت  االأ�صباب  اأح��د  له  ال��ذي تتعر�ش  التنمر 

بينها وبني درا�صتها، تارًة عرب نظرات زميالتها، او 

اأرجل ب�صبب  اأن لها ثالثة  عرب اال�صاءة لها لفظياً، 

اجلهاز الذي ت�صعه يف قدمها.

ب� االختالف   ناهيكم عن العامل االأب��رز املتمثل 

بني املناهج الدرا�صية بني العراق واالأردن، الذي ولد 

لها �صدمة وخوفاً من التعليم، لكن العامل االأكرب 

كان يف رف�ش ذويها الدرا�صة والتعر�ش ل� االختالط 

حبها  وم��ن  اإخ���وة،  ثالثة  بني  الوحيدة  اأنها  خا�صة 

لهم مل تعار�صهم يوماً ،لذلك ال تزال عالقتها قوية 

مع عائلتها حتى االآن.

اأ�صبحت اأ�صماء بحاجة اإىل اأ�صدقاء ونافذة تطل 

منها على احلياة لتمنحها االأمل، بعد انقطاعها عن 

املدر�صة لفرة من الزمن ، اأ�صبحت تبحث عن اأنا�ش 

ي�صبهونها ولديهم م�صاكل قريبة مل�صكلتها ، ف� بحثت 

عن موؤ�ص�صات حملية جتمع ذوي االإعاقة لت�صاعدهم 

على اإيجاد خارطة طريق لقدراتهم.  

ت��ع��رف��ت اأ���ص��م��اء ع��ل��ى ع���دد م���ن االأ����ص���دق���اء من 

ذوي االإع��اق��ة م��ن خ��الل زي��ارات��ه��ا امل��ت��ع��ددة  للجنة 

لريا�صة  اأردين  احت��اد  ع��ن  ع��ب��ارة  ،وه��ي  الباراملبية 

املعوقني، وجدت نف�صها حمبة لريا�صة رفع االأوزان 

الثقيلة )االأثقال(، الأنها  ت�صعرها بال�صعادة وتزودها 

احلياة  �صغوطات  تخفف  التي  االإيجابية  بالطاقة 

واملواقف التي تتعر�ش لها، وجعلتها تكون �صداقات 

قوية حفزتها على هذا النوع من الريا�صة.

قررت اأ�صماء اأن تعتمد على نف�صها وتبداأ مرحلة 

عديدة  مبحاوالت  فبداأت  اإليها،  تطمح  حياتها  من 

ولكنها  ال��ري��ا���ص��ة،  جم���ال  ب��دخ��ول  عائلتها  الإق��ن��اع 

فتاة  انها  لها   ينظرون  النهم  قوياً،  رف�صاً  واجهت 

وهذه االأمور ال جتوز لها.

 ولكنها مل ت�صت�صلم وحاولت مراراً وتكراراً حتى 

االأث��ق��ال،  رف��ع  ريا�صة  يف  بالبدء  برغبتها  اقنعتهم 

م�صتخدمة  اهلها  مع  العاطفي  اجلانب  تو�صلت  اإذ 

اإعاقتها ك� حافز يدعمونها الأجله، كونها لي�صت اأول 

فتاة تدخل هكذا جمال .

رحلتها والعمل

منا�صب  عمل  اإي��ج��اد  يف  �صدمة  اأ�صماء  واج��ه��ت   

التابعة  املرافق  لها لو�صعها اجل�صدي اخلا�ش، الأن 

لعمل  وم��ه��ي��اأة  م��ع��دة  غ��ر  وامل��دي��ري��ات  للموؤ�ص�صات 

ذوي االعاقة، ما زاد من معاناتها واأ�صاف معوقات 

خارجية وجديدة حلركتها.

ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات �صنعت اإم����راأة داخ���ل اأ���ص��م��اء ال 

على  عملت  الهزمية،  تقبل  وال  والتنك�صر  ت�صت�صلم 

االإمكان، ليتم تعيينها بوظيفة  اإثبات وجودها قدر 

ع��ام  ال�����ص��ب��اب  وزارة  يف  عمل”   “مراقبة  م�صماها 

2015 ، بتو�صية من اللجنة الباراملبية التي بداأت 
تفتح لها اأبواب االأمل والنجاح. 

االأ���ص��ا���ص��ي يف  ال��داع��م  اإن��ك��ار ف�صل  اأ�صتطع  »ل��ن 

حياتي«

اأح��ب��ت اأ���ص��م��اء  ال�����ص��اب ع��م��ر ب��ط��ل رف���ع االأث��ق��ال 

الذي كان يقوم بتدريبها منذ بداية دخولها جمال 

الرئي�صي  املحفز  هو  كان  و   ،  2010 عام  الريا�صة 

ل��ه��ا يف جم���ال ال��ري��ا���ص��ة ورف���ع االوزان ك��ون��ه بطل 

، وامل��ح��ف��ز لها يف  ���ص��ن��وات  ل��ع��دة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة 

العمل والتقدم والتطور  .

 و تقدم لطلب يدها بعد اأن تعرفا على بع�صهما 

كبرا  وتنمرا  كثرة  انتقادات  واجهها  ولكن  جيداً، 

م���ن امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ي��ط ب��ه��م��ا وذل����ك ل��ك��ون ع��م��ر ال 

لكنهما  للتنقل،  لكر�صي  وبحاجة  امل�صي  ي�صتطيع 

لبع�ش  حبهما  ب�صبب  االرتباط  على  ُم�صّرين  كانا 

وتفهمهما لطبيعة حياة بع�صهما.

 تقول اأ�صماء:” توج حبنا  بالزواج، وم�صى على 

زواجنا  �صبع �صنوات، نحب بع�صنا ونعمل للحفاظ 

على هذا احلب، مل يعد عمر يدربني، لكنه ي�صرف 

يف  تواجده  اأثناء  بعد  عن  وبتابعني  تدريباتي  على 

�صالة التدريب، كل مرة اأ�صعر بحما�ش اأكرب واأقوى، 

واأملنا بربنا كبر اأن يرزقنا بثمرة هذا الزواج« .

جناحاتها

اأ�صماء  ل��دى  العايل  والطموح  احلما�ش  وب�صبب 

بالرغم من  القمة والتميز  ال�صعي للو�صول اىل  يف 

وجود موؤثرات و عقبات تعيق حركتها و حياتها، اإال 

�صمن  لت�صبح  واملعيقات  ال�صعاب  ه��ذه  حت��دت  اأنها 

فريق منتخب رفع االأثقال يف اللجنة الباراملبية.

اأث���ب���ت���ت ا����ص���م���اء ل��ن��ف�����ص��ه��ا ول��ل��ج��م��ي��ع  اأن�����ه رغ��م 

امل���ع���وق���ات اإال اأن���ه���ا  ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ج���وائ���ز ع��دي��دة 

عام  ال��دول��ي��ة   هنغاريا  ببطولة  ذهبية  وميداليات 

 ،2013 ماليزيا/كواالملبور عام  ،وبطولة   2011
دبي  يف  الدولية  ف��زاع  ببطولة  برونزية  وميداليات 

اآ���ص��ي��ا يف ع��م��ان ع��ام  ع���ام 2015 ،وب��ط��ول��ة غ���رب 

،وتاأهلت اإىل اأوملبياد طوكيو يف اليابان عام   2019
يف بطولة اأ�صياد اآ�صيا يف  ف�صية  وميدالية   ،  2021

كوريا عام 2022 .

بطولة  اإىل  املتتالية  االإجن���ازات  ه��ذه   اأهلتها  اإذ 

اأ���ص��م��اء   .2024 ع���ام  فرن�صا  يف  ب��اري�����ش  ب��ارامل��ب��ي��ك 

ترفع االآن اأوزان ت�صل اإىل 126 كيلوجرام بعد اأن 

الرابعة  املرتبة  50 كيلوجرام، وهي حتتل  بداأت ب 

25 فتاة  اأ�صل  الن�صاء من  االأثقال بني  برفع  عاملياً 

م�صنفة.

اأن احل��ي��اة بحاجة اىل ا���ص��رار  اأ���ص��م��اء   وج���دت  

ان تكمل  ا�صتطاعت  اأنها  وحت��ٍد وعزمية، فهي ترى 

اأريد  “ ال  تياأ�ش، وتقول:  حياتها بقدم واح��دة ومل 

اأرى نظرة حزن  اأن  اأري��د  اأي �صخ�ش  وال  احتاج  اأن 

امتناه  �صي  كل  بعمل  القيام  واأ�صتطيع  يل،  و�صفقه 

دون اأي تردد ».

اأ���ص��م��اء يف ممار�صتها  ب��ال��رغ��م م��ن حت��ق��ق ح��ل��م 

ال��ري��ا���ص��ة وجن��اح��ه��ا ال��ب��اه��ر يف ه���ذا امل��ج��ال ال��ذي 

اختارته وح�صولها على وظيفة والزوج الذي حتب، 

هذا  عند  تتوقف  مل  وطموحاتها  اح��الم��ه��ا  ان  اال 

تتمنى  فهي  وال��ت��ط��ور  للتقدم  ت�صعى  حيث  احل���د، 

تكون من  ،وان  االأثقال  رفع  اأرقامها يف  اأن حت�صن  

االأوائل يف العامل ، وت�صل لرقم عاملي يحمل اإ�صمها.

ما تدعو اإليه،،، 

»كلما كان لدى االإن�صان هدف ي�صعى اإليه �صي�صل 

يف النهاية اإىل مبتغاه«

االإع��اق��ة  اإع���الم من�صف بحق ذوي  ه��ن��اك   لي�ش 

واإق�صاء  تهمي�ش  هناك  .”بل  بعتب  اأ�صماء  تقول   ،

لنا ولنجاحاتنا واطالب بت�صليط ال�صوء علينا الأن 

للخروج  االع��اق��ة  ذوي  ب��اق��ي  حتفز  الق�ص�ش  ه��ذه 

والتحدي ملا قد ي�صاهدونه من اإجنازات لالخرين، 

وك���ذل���ك االأم�����ر ي���ع���ود ل��الأ���ص��خ��ا���ش غ���ر امل��ع��اق��ني 

وجودنا   على  يتعودوا  لكي  املجتمع  يف  لنا  لتقبلهم 

بينهم بدون نظرات ال�صفقة واحلزن علينا«.

ت���وج���ه ا����ص���م���اء ن�����داء ل��الإع��الم��ي��ني وامل��ح��ط��ات 

واإب��راز  وعر�صها  بق�صاياهم  لالهتمام  التلفزيونية 

حت��دي��ات��ه��م  وم����ا ي��ح��ق��ق��ون��ه م���ن جن���اح���ات ع��امل��ي��ة 

وبطوالت دولية ،وطالبت بتخ�صي�ش برامج اذاعية 

العقبات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط  ل��ه��م  وت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

وامل�صاكل التي يواجهونها ويتعر�صون لها.

اأف��راد منتجني  نف�صيا ومعنويا  وذل��ك لدعمهم   

داخ�����ل امل��ج��ت��م��ع، ل��ت��ق��ل��ي��ل ال���ف���ج���وات االج��ت��م��اع��ي��ة 

اأن  مبينة  امل��واط��ن��ني،  ب��اق��ي  وب���ني  بينهم  ال��ق��ائ��م��ة 

م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ال ت�����ص��اع��د ف��ق��ط يف 

االإعاقة،  لذوي  ا�صتقاللية  اأثر  احل�صول على حياة 

ولنها ت�صمح اأي�صا بتعزيز الوعي باالإعاقة والظروف 

التي حتيط بحياتهم يف املجاالت كافة.

تعاملت  كلما  اأن��ه��ا  اأ���ص��م��اء  حديثها  واخ��ت��ت��م��ت  

لزيادة  اي�صا  انها حتتاج  تكت�صف  اأ�صخا�ش جدد  مع 

“لن اوقف طموحي الأن  ر�صيدها العلمي، وتقول: 

االن�صان  يطور  اأن   عيباً  ،ولي�ش  رق��م  جم��رد  العمر 

م���ن ح���ال���ه  وي���ط���ور م���ن ع��م��ل��ه ل���ذل���ك  ق�����ررت اأن 

اأقدم  االأن  اأن��ا  وها  التي حرمت منها  درا�صتي  اأكمل 

امتحاناتي للثانوية العامة، و�صوف ياأتي ذلك اليوم 

�صهادة  اأن��ال  واأن  البكالوريو�ش  درا�صة  اأكمل   ال��ذي 

لو  لهديف  اأ�صل  و  اأحُلم  و�صاأبقى  اأكادميية،  دكتوراة 

بعد حني«.

بـ اإلقدام وليس على األقدام شقت مسارها الى البطوالت العالمية

زعيتر تكشف الستار عن مفهوم االستدامة المبهم 
بضيافة مدونة أمنية

حفل استقبال تعريفي بعنوان التخطيط اليوم لغد دامج

األميركية للتجارة والتنمية تعلن عن تطوير شبكة خدمات 
صحية متنقلة باالردن

الأنباط – �صايل �صبيحات

“اال�صتدامة  ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  جل�صة  اأم��ن��ي��ة  م��دون��ة  نظمت 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة )اأول����وي����ة وط��ن��ي��ة وم�����ص��وؤول��ي��ة ف��ردي��ة 

يف  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني  اخل�����رباء  م���ن  ع���دد  ب��ح�����ص��ور  وجماعية(”، 

البيئية.  اال�صتدامة 

املهند�صة  الطبيعة  حلماية  العربية  االإداري���ة  الهيئة  رئي�صة 

امل��ب��ه��م  امل���ف���ه���وم  ل���ه���ا،  م���داخ���ل���ة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت يف  زع���ي���ر  رزان 

ل��ال���ص��ت��دام��ة، ع���دا ع���ن ك���ون امل�����ص��ط��ل��ح م���ط���روق ع��امل��ي��اً ب�صكل 

بنا  اخلا�ش  التف�صر  عن  خمتلفاً  تف�صراً  يعطي  ما  ف�صفا�ش 

اأولويات  وان  �صيما  ال  العربي،  واالإقليمي  املحلي  ال�صعيد  على 

ان  خ�صو�صاً  العربية،  الدول  اأولويات  عن  تختلف  ال�صمال  دول 

كبر  معيق  اأوط��ان��ن��ا  يف  املُفتعلة  البينية  وال�صراعات  احل��روب 

الإر�صاء قواعد اال�صتدامة. 

واأ�صارت زعير اإىل التحديات واملعيقات واالأزمة احلا�صلة يف 

تطبيق اال�صتدامة، معزية اإياها لنخبوية الفئة التي تتطرق له، 

ان  يجب  والتي  العالقة  ذات  االأط��راف  بني  ال�صعيفة  وامل�صاركة 

اال�صتدامة  ملفهوم  الر�صيد  التطبيق  ان  عدا  الإجناحه،  تتكاتف 

يحتاج للمحا�صبة واملراقبة وهذان االأمران �صبه غائبان. 

اأو�صحت  اال���ص��ت��دام��ة،  لتطبيق  العملية  احل��ل��ول  �صياق  ويف 

ال�صركاء من املجتمع املدين الوطني  اأهمية اجلهود التي يبذله 

بتمثيله  امل��ح��ل��ي  املجتمع  ج��ان��ب  اإىل  واحل���ر،  وال��ق��وي  وامل��وح��د 

وي�صن  ال�صيا�صي  القرار  ميلك  ال��ذي  العام  والقطاع  اجلماعي، 

القوانني، ومعهم القطاع اخلا�ش مب�صوؤوليته املجتمعية، واأخراً 

قطاع البحث االأكادميي ودور العلم يف تطبيق اال�صتدامة. 

التنمية  ت��درج  اأن  �صرورة  على  التاأكيد  ل�  مداخلتها  وختمت 

البيئية  ت�صمل  التي  واأ�ص�صها  اال�صتدامة  جوانب  اإىل  ال�صيا�صية 

واالقت�صادية. واالجتماعية 
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حت��ت رع��اي��ة �صمو االأم����ر م��رع��د ب��ن رع��د، 

ذوي  االأ�صخا�ش  حلقوق  االأعلى  املجل�ش  رئي�ش 

اأام  ب��ي  )���ص��ي  ومنظمة  املجل�ش  نظم  االإع���اق���ة، 

ا�صتقبال  حفل  الثالثاء،  الدولية،   )CBM
تعريفي بعنوان “التخطيط اليوم لغد دامج«.

ويهدف احلفل الذي ح�صره اأكرث من 200 

ممثل عن موؤ�ص�صات حكومية وخا�صة وتطوعية 

وم��ن��ظ��م��ات جم��ت��م��ع م���دين وم��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة، 

وت��ب��ادل  مل�����ص��ارك��ة  ل��ل��خ��رباء  اإي��ج��اد م�صاحة  اإىل 

التنمية  احل��ا���ص��ري��ن يف جم���ال  م���ع  اخل�����ربات 

ي�صهم يف  املجتمع مب��ا  على  امل��رت��ك��زة  ال��داجم��ة 

دمج االأ�صخا�ش ذوي االإعاقة يف املجتمع.

ويتزامن احلفل مع تدريب ينعقد من قبل 

اأي��ام حول  م��دى خم�صة  على   CBM منظمة 

منظمات  ع��ن  ممثلني  بح�صور  امل��و���ص��وع،  ذات 

CBM يف  االأ���ص��خ��ا���ش ذوي االإع��اق��ة ���ص��رك��اء 

االأردن وال�صرق االأو�صط«.

اأكد �صمو  ويف معر�ش حديثه خالل احلفل، 

االأم���ر م��رع��د ب��ن رع��د ���ص��رورة ت��ق��دمي املزيد 

ال��داجم��ة،  التنمية  العمل اجل��اد يف جم��ال  م��ن 

مثمنا دعم منظمة CBM للمجل�ش واجلهود 

حقل  يف  وثيق  ب�صكل  �صوياً  العمل  يف  امل�صركة 

التنمية الداجمة املرتكزة على املجتمع.

على  االأملانية  للحكومة  ال�صكر  �صموه  وق��دم 

دع��م��ه��ا ه���ذه امل���ب���ادرة ل��ب��ن��اء ال���ق���درات وت��ع��زي��ز 

املجتمع،  املرتكزة على  الداجمة  للتنمية  الفهم 

ال�صاملة  خطتنا  م��ع  مت��اًم��ا  يتوافق  “والذي 
اأف�صل لتحقيق  ب�صكل  املزيد من اجلهود  وبذل 

االأهداف على اأكمل وجه«.

االقليمي  الربامج  مدير  عر�ش  جهته،  من 

ماندوكيل،  اأ�صفانديار  واالأم��رك��ي��ت��ني،  الآ�صيا 

ت��ن��ف��ذه��ا منظمة  ال���ت���ي  ل��ل��ربام��ج واالأن�������ص���ط���ة 

يف  ال��ع��ام��ل��ة  ك���وادره���ا  ع��رب  ال��دول��ي��ة   CBM
خمتلف دول العامل، م�صًرا اإىل خربات املنظمة 

املمتدة اإىل نحو 110 �صنوات يف هذا املجال.

اإح��دى  ه��ي   CBM اأن منظمة  اإىل  واأ���ص��ار 

التنمية  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال��دول��ي��ة  املنظمات 

يتمتع  �صامل  روؤيتها يف عامل  وتتمثل  ال�صاملة، 

بحقوق  االإع���اق���ة  ذوي  االأ���ص��خ��ا���ش  جميع  ف��ي��ه 

االإن�����ص��ان وي��ح��ق��ق��ون اإم��ك��ان��ات��ه��م ال��ك��ام��ل��ة، واأن 

املنظمة تتخذ التدابر التي تتعامل مع الفقر 

لبناء  �صراكة  واإيجاد  لالإعاقة،  ونتيجة  ك�صبب 

جمتمع �صامل للجميع ».

ال�صرق  من جهته، حتدث ممثل برامج دول 

عمل  اأث��ر  ع��ن  ال�صاكت  عمر  املهند�ش  االأو���ص��ط 

ال��ب��ح��ر  ����ص���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف   CBM م��ن��ظ��م��ة 

االأبي�ش املتو�صط، مو�صحا اأن مكتب دول �صرق 

يف  امل�صاريع  م��ن  العديد  ينفذ  املتو�صط  البحر 

وال��داجم��ة  ال�صاملة  التنمية  لتعزيز  املنطقة 

لالأ�صخا�ش ذوي االإعاقة.

ع��ل��ى حتويل  االت���ف���اق  ب�����ص��دد  “نحن  وق����ال 

بال�صراكة  االأردن  يف  م�صاريع  لتنفيذ  منح  عدة 

حلقوق  االأع��ل��ى  كاملجل�ش  حمليني  ���ص��رك��اء  م��ع 

االأ���ص��خ��ا���ش ذوي االإع���اق���ة واجل��ام��ع��ة االأمل��ان��ي��ة 

االأردن�����ي�����ة وم��وؤ���ص�����ص��ة امل���ل���ك ح�����ص��ني وج��م��ع��ي��ة 

احل�صني«.

املبنية  ال��داجم��ة  التنمية  مدير  حت��دث  كما 

CBM دوم��ن��ي��ك  م��ن��ظ��م��ة  امل��ج��ت��م��ع يف  ع��ل��ى 

���ص��ك��ل��وب��ك��وث��ن ع����ن اأه���م���ي���ة ت����دري����ب ال��ت��ن��م��ي��ة 

لتعزيز  ك�صبيل  املجتمع  على  املرتكزة  الداجمة 

على  م�صددا  االإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�صخا�ش  الدمج 

املجتمع هي  املرتكزة على  الداجمة  التنمية  اأن 

لبناء  اجلماعي  والعمل  الذاتي  التمكني  اأ�صا�ش 

جمتمعات مرنة ومن�صفة وداجمة.

املرتكزة  الداجمة  التنمية  اأهمية  على  وركز 

“اأ�صا�ش  ب��اأن��ه��ا  اإي���اه���ا  وا���ص��ًف��ا  امل��ج��ت��م��ع،  ع��ل��ى 

ال��ت��م��ك��ني ال����ذات����ي وال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي ل��ب��ن��اء 

نهج  واأن��ه  و�صاملة.  ومن�صفة  مرنة  جمتمعات 

رائع لتنفيذ واإ�صفاء الطابع املحلي على اتفاقية 

االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ش  املتحدة حلقوق  االأمم 

واأهداف التنمية امل�صتدامة ».

اأطفال  من  جمموعة  ق��دم  احلفل  ختام  ويف 

الكورال من منظمة كاريتا�ش يف االأردن فقرات 

من  ملجموعة  مو�صيقي  عر�ش  رافقها  غنائية، 

من  جمموعة  قدموا  ب��دوره��م  ال��ذي  العازفني 

االأعمال املو�صيقية والغنائية.

هي  ال���دول���ي���ة،   CBM م��ن��ظ��م��ة  اأن  ي��ذك��ر 

اإح����دى امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ال���رائ���دة يف جم��ال 

وهي  املجتمع،  على  املرتكزة  ال��داجم��ة  التنمية 

ت��دع��م ح��ق االأ���ص��خ��ا���ش ذوي االإع��اق��ة يف جميع 

اأنحاء العامل منذ اأكرث من 110 �صنوات، جنًبا 

ت�صمن  اإذ  امل��ح��ل��ي��ني،  ���ص��رك��ائ��ه��ا  م��ع  ج��ن��ب  اإىل 

ودائ��م  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  حياتهم  تعزيز  املنظمة 

وتدعو  للمحتاجني،  الطبية  امل�صاعدة  وت��ق��دم 

ب�صكل  االإع��اق��ة  ذوي  االأ���ص��خ��ا���ش  م�صاركة  اإىل 

متكافئ مع االآخرين يف املجتمع بهدف الو�صول 

االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ش  دام��ج ميّكن  اىل عامل 

للم�صاهمة  االإعاقة  ذوي  غر  من  واالأ�صخا�ش 

فيه، حيث دعمت املنظمة يف العام املا�صي، 492 

م�صروًعا يف 46 دولة.

االأ�صخا�ش  حلقوق  االأع��ل��ى  املجل�ش  ويعترب 

بتعزيز  ت�صطلع  ع��ام��ة  موؤ�ص�صة  االإع��اق��ة  ذوي 

االإع���اق���ة مب���ا يحقق  االأ���ص��خ��ا���ش ذوي  ح��ق��وق 

الكامل  ومتتعهم  امل��ت��اأ���ص��ل��ة  ك��رام��ت��ه��م  اح����رام 

اأ���ص��ا���ش  ع��ل��ى  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  بحقوقهم وح��ري��ات��ه��م 

من امل�صاواة مع االآخرين، وتاأ�ص�ش عام 2008 

مبوجب قانون حقوق االأ�صخا�ش املعوقني رقم 

2007 ل�صنة   30
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والتنمية  للتجارة  االأمركية  الوكالة  اأعلنت 

نتاج  ل�����ص��رك��ة  مت��وي��ل  م��ن��ح  ع��ن   )USTDA(

لال�صتثمارات التجارية لدعم عمل درا�صة جدوى 

يف  متنقلة  �صحية  خ��دم��ات  �صبكة  اأول  لتطوير 

االأردن.

واأ�����ص����ارت ال���وك���ال���ة يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي وزع��ت��ه 

اإىل  االأربعاء،  اأم�ش  عمان  يف  االأمركية  ال�صفارة 

اأن الدعم املقدم من الوكالة ل�صركة نتاج �صيمكن 

املجهزة  املتنقلة  املركبات  من  اأ�صطول  ن�صر  من 

ب��اأج��ه��زة غ�صيل ال��ك��ل��ى، وك��ذل��ك م��رك��ب��ات حتوي 

العيادات  خ��دم��ات  لتقدمي  ال��الزم��ة  التجهيزات 

املتنقلة للمر�صى يف منازلهم والذين يعانون من 

نق�ش اخلدمات يف 3 من اأكرث املحافظات كثافة 

�صكانية.

وق����ال م��دي��ر ال���وك���ال���ة االأم���رك���ي���ة ل��ل��ت��ج��ارة 

هذه  الوكالة  »تغتنم  اإي��ب��وجن:  تي  اإينو  والتنمية 

ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��دخ��ول يف ���ص��راك��ة م���ع ���ص��رك��ة ن��ت��اج 

للم�صاعدة يف ت�صهيل الو�صول اإىل رعاية �صحية 

عالية اجلودة الآالف االأ�صخا�ش يف االأردن.

وا����ص���اف »ت�����ص��ن��ف ال�����ص��رك��ات االم���رك���ي���ة يف 

ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف  املبتكرين  مقدمة 

وتلتزم )USTDA( بالت�صارك مع االقت�صادات 

ال��ن��ا���ص��ئ��ة ح����ول ال���ع���امل ل��ن�����ص��ر ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات 

اأه���داف  ال��ن��ا���ش ول��ت��ع��زي��ز  لتح�صني ج���ودة ح��ي��اة 

التنمية االقت�صادية الطموحة ل�صركائنا«.

ن��ت��اج تقوم  ���ص��رك��ة  ال��ب��ي��ان اىل ان  اأ����ص���ار  ك��م��ا 

حالًيا بتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية املنزلية 

تطبيق  على  املواعيد  حجز  خ��الل  من  للمر�صى 

ال�صركة حتت م�صمى WeCare ، والذي يعمل 

ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  يف  املتخ�ص�صني  ت�صبيك  ع��ل��ى 

اخلدمات  لهذه  املحتاجني  املر�صى  مع  ال�صحية 

يف االأردن.

وا���ص��ار اإىل اأن درا���ص��ة اجل����دوى امل��ق��دم��ة من 

�صركة  دخ��ول  بت�صهيل  �صت�صاهم   )USTDA(

نتاج اإىل قطاع خدمات الرعاية ال�صحية املتنقلة 

وذلك من خالل توفر درا�صات فنية وحتليالت 

مالية تف�صيلية مبا يف ذلك الدرا�صات القانونية 

والت�صريعية، اإ�صافة اىل حتليل ال�صوق املحلي.
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التي  ال��ن��واب خ��الل اجلل�صة  اأق��ر جمل�ش 

عقدها، اأم�ش االأربعاء، برئا�صة رئي�ش املجل�ش 

الوزراء  رئي�ش  الدغمي وح�صور  عبدالكرمي 

ال��دك��ت��ور ب�����ص��ر اخل�����ص��اون��ة وه��ي��ئ��ة ال�����وزارة 

العلم  خدمة  لقانون  معدل  ق��ان��ون  م�صروع 

واخلدمة االحتياطية ل�صنة 2022.

القانون  مل�صروع  املوجبة  االأ�صباب  وج��اءت 

امل���ع���دل ل��ت��م��ك��ني ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة االأردن���ي���ة 

اجل��ي�����ش ال���ع���رب���ي م���ن م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة واأمت���ت���ة خ��دم��ات��ه��ا مب���ا فيها 

وثيقة خدمة العلم لت�صبح اإلكرونية ا�صافة 

اىل اأي و�صيلة اأخرى تقررها القوات امل�صلحة 

االأردن��ي��ة، وكذلك لتحديد احلد االأدن��ى ملدة 

خدمة العلم.

ووافق املجل�ش على قرار اللجنة القانونية 

ودفر  العام،  القائد  تعريف  باإلغاء  النيابية 

بقائد  عنهما  واال���ص��ت��ع��ا���ص��ة  ال��ع��ل��م،  خ��دم��ة 

اجلي�ش/ رئي�ش هيئة االأركان امل�صركة، وهو 

ل��ل��ق��ي��ام مبهام  امل��ل��ك  يعينه  ال���ذي  ال�����ص��اب��ط 

العلم،  امل�صلحة، ووثيقة خدمة  قيادة القوات 

يقوم  ال��ذي  القيد  اأو  بامل�صتند  ُعرفت  والتي 

واملواقع  الو�صائل  خالل  من  املكلف  بتفعيله 

لهذه  املخ�ص�صة  االلكرونية  والتطبيقات 

الغاية اأو من خالل اأي و�صيلة اأخرى تقررها 

املديرية ح�صب مقت�صى احلال.

ك���م���ا واف������ق امل��ج��ل�����ش ع���ل���ى ال����غ����اء امل��ع��ن��ى 

امل�صلحة”،  “القوات  ل��ت��ع��ري��ف  امل��خ�����ص�����ش 

االأردن��ي��ة-  امل�صلحة  “القوات  املعنى  لي�صبح 

اجلي�ش العربي”، باالإ�صافة اىل املوافقة على 

و�صع حد اأدنى ملدة خدمة العلم �صريطة اأن ال 

تقل عن 3 اأ�صهر وال تزيد على �صنتني.

خدمة  م��ن  املعفية  الفئات  املجل�ش  واأق���ر 

“الذكر”  ال��وح��ي��د  االب�����ن  ب��اإ���ص��اف��ة  ال��ع��ل��م 

امواتا  ام  كانوا  احياء  الأحدهما  او  لوالديه 

وف���ق���ا ل�����ص��ج��الت دائ�������رة االأح���������وال امل��دن��ي��ة 

واجلوازات، واأ�ص�ش ت�صليم وثيقة خدمة العلم 

بحيث ي�صلم الوثيقة كل اأردين “ذكر” اأكمل 

ع�صرة  الثامنة  يتجاوز  ومل  ع�صرة  ال�صابعة 

اأن يبادر اىل تفعيل وثيقة خدمة  من عمره 

العلم.
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اأن عدد  امل�صتقلة لالنتخاب  الهيئة  اأعلنت 

منذ  عقدها  جرى  التي  التدريبية  اجلل�صات 

االأول  اأ�صارك” ال�صبابي  “اأنا  اإنطالق ملتقى 

جل�صة   253 بلغت  االرب���ع���اء،  ال��ي��وم  ول��غ��اي��ة 

تدريبية، يف 34 موؤ�ص�صة تعليمية.

للهيئة  بيان  بح�صب  اجلل�صات،  وت�صمنت 

اأم�����ش، م��ه��ارات االت�����ص��ال وال��ت��وا���ص��ل واإدارة 

احلوار، والت�صريعات و�صيادة القانون، والهوية 

الوطنية وحقوق االن�صان، وامل�صاركة ال�صيا�صية 

وقانون  االنتخابية،  والدورة  والدميقراطية، 

البحث  االأح��زاب، ومهارات  االنتخاب وقانون 

وحتديد االحتياجات.

وبينت الهيئة اأن عدد جل�صات املتابعة التي 

جل�صة،   12 بلغت  امل�صاركني  الطلبة  عقدها 

ت�����ص��اوري��ة، وجل�صات حتقق  ب��ني  م��ا  وت��ن��وع��ت 

اأوراق احل��ل��ول، وال�����روؤى واالأف���ك���ار،  ل��ت��ق��دمي 

مبدئي  بتحديد  الطلبة  ق��ام  اأن  بعد  وذل���ك 

ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  يف  الأول��وي��ات��ه��م، 

االأردنية.

وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة اأط���ل���ق���ت، وب��ال��ت��ع��اون مع 

اأ�صارك”  “اأنا  ملتقى  ال��ع��ه��د،  ويل  موؤ�ص�صة 

ال�صبابي االأول، والذي يهدف اإىل دمج ال�صباب 

االأردين يف اجلامعات يف احلوار والعمل العام، 

وخم��رج��ات  امللكية  ل��ل��روؤى  ا�صتجابة  وذل���ك 

اإ�صافة  ال�صيا�صية،  املنظومة  حت��دي��ث  جلنة 

اإىل اخلروج بتو�صيات موحدة تناق�ش وتطور 

وتنفذ من قبل خمتلف اجلهات ذات العالقة، 

تعك�ش  وت�������ص���ورات  وح���ل���ول  روؤى  وت���ق���دمي 

اهتمامات ال�صباب واأولوياتهم، حول امل�صاركة 

ال�صيا�صية، ومفاهيم الهوية الوطنية، والعمل 

احلزبي، وال��راأي وال��راأي االآخ��ر وغرها من 

الق�صايا، من وجهة النظر ال�صبابية.

  النباط – عمان 
يوم  يف  اخل��ري��ة،  املقا�صد  م�صت�صفى  �صارك 

اعتماد  جمل�ش  ينظمه  ال���ذي  التا�صع  التغير 

منى  االم��رة  �صمو  برعاية  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 

اأ�صرار”،  ب����دون  “دواء  ���ص��ع��ار  حت���ت  احل�����ص��ني 

وال�����ذي ي��رك��ز ع��ل��ى م���ب���ادرات وك��ت��اب��ة ت��ع��ه��دات 

والعاملني  واملراجعني  املر�صى  �صالمة  تت�صمن 

يف املوؤ�ص�صات ال�صحية.

عام  م��دي��ر  افتتحها  ال��ت��ي  الفعالية  وب����داأت 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال�����ص��ع��د ب��ن��ي ن�صر، 

وم��ن��دوب��ة  امل�صت�صفى  اأق�����ص��ام  م�����دراء  ب��ح�����ص��ور 

جمل�ش اعتماد املوؤ�ص�صات ال�صحية املهند�صة لينا 

وتوقيع  امل�صت�صفى  اق�صام  يف  بجولة  القوا�صمي، 

الكوادر العاملة فيه على لوحة التعهدات.

بتوطيد  اخلرية  املقا�صد  م�صت�صفى  وتعهد 

ال��ت��ط��وي��ر  ب��ع��م��ل��ي��ة  امل���ر����ص���ى وع���ائ���الت���ه���م  دور 

وال��ت��ح�����ص��ني يف م�����ص��ت�����ص��ف��ى امل��ق��ا���ص��د اخل��ري��ة 

وزيادة م�صاركتهم الفعالة من خالل ا�صتحداث 

نظام الكروين ي�صهل على الكوادر التعامل مع 

جمريات اخلطة العالجية والدوائية للمر�صى 

وم��ت��اب��ع��ة االق����راح����ات ال���ب���ن���اءة او ال�����ص��ك��اوى 

واالإجراءات الت�صحيحية املتخذة.

النواب يقر معدل خدمة العلم 
والخدمة االحتياطية

المستقلة لالنتخاب 
تعقد 253 جلسة تدريبية ضمن 

ملتقى أنا أشارك

مستشفى المقاصد يشارك 
في يوم التغيير التاسع للعاملين 

في القطاع الصحي



املحلي

يف الوقت الذي ي�شارك جاللة امللك وجاللة امللكه و�شمو ويل العهد يف ت�شييع ملكة بريطانيا 

لللالردن  جاللته  ويعمل  املتحده  لللالأمم  العامه  اجلمعيه  يف  هاما  خطابا  امللك  جاللة  ويلقي 

من  والتعاون  الغذائي  كاالمن  عامليه  ق�شايا  اجللل  من  روؤيللا  للعامل  ويقدم  والقد�س  وفل�شطني 

داخليه مقلقه  يف  اأمللور  ال�شعوب  حتدث  وتعاون  الفل�شطينيه    الق�شيه  الالجئني. وحل  اجل 

وطننا املعروف بامنه وا�شتقراره ومنائه ومن يتابع قنوات التوا�شل االجتماعي ومواقع اعالميه 

اليكرتونيه وقنوات اعالميه تلفزيونية واذاعيه  تن�شر عن حوادث قد  يقلق  يف الوقت التي تتكثف 

واالقت�شادية  االداريلله  الثالث  التحديث  تنفيذ خطط م�شارات  للبدء يف  واال�شتعدادات  اجلهود 

وال�شيا�شيه وقد ا�شتمعت و�شاركت يف لقاء  دعوه خا�شه  �شم رئي�س وزراء �شابق ورئي�س جمل�س 

اقت�شاديه ومدراء بنوك كبريه  واجتماعيه وروؤ�شاء بلديات   �شابقني و�شخ�شيات  النواب ووزراء 

اأراء جانبيه من  وا�شحا يف  فكان  مللوؤثللره    �شخ�شيه   ٣٠ حللوايل  اللقاء  و�شم  ونللواب  وقانونيني 

البع�س  �شمعتها  اأهمية اال�شتماع اإىل  االراء  التي تطرح الهميتها وهي مل�شلحة الوطن  

ورايي الذي انادي دائما اليه  وب�شكل معلن ومن يعود اإىل مقاالتي ون�شاطي يجد راأيي  باأن 

م�شكلتنا اداريه دون ن�شيان ق�ش�س جناح كوطن وق�ش�س جناح اداريه وتوافر كفاءات   الن اختيار 

ودعم الكفاءات التي تنجز وت�شبط وت�شيطر وتعمل باإخال�س  ولي�س التخل�س منها كما يحدث او 

حماوالت التخل�س منها  ودعم  واختيار الكفاءات هو مدخل الإيجاد حللول  اقت�شاديه و�شيا�شيه 

واجتماعيه   الأنها هم اجلميع فم�شكلة البطاله والفقر مثال  خطر  و وال بد من التقييم الأي 

م�شوؤوؤل  كل �شتة اأ�شهر  ولعل ما  حتدث به دولة الدكتور عبد الروؤوف الروابده ومت ن�شره حول 

يجوز  وال  يعقل  فال  راأيللي   ويف  الداخليه  اجلبهه  وحت�شني  الوطن  مل�شلحة  هو  العامه  االداره 

وخطر ان يكون هناك اإدارات اأينما وجدت يف القطاعني العام واخلا�س وامل�شرتك قد  تفكر �شلبيا 

و قدتفكر بار�شاءات و قد تفكر مبناطقيه و قد تفكر بت�شفية ح�شابات و قد تفكر بت�شويه اخرين 

بطرق غري مبا�شره وملتويه و قد تفكر بقرارات وت�شدرها �شعبويه وار�شاءات   ويف راأيي باأنه ال 

بد من متابعة  وم�شاءلة الأي اداره   يف اي مكان يف القطاعني العام واخلا�س او امل�شرتك تفكر 

وتعمل بهذه العقليه و تتواجد فيه اإدارات تتفذ  تدخالت متنفذين يف تعيينات  ملناطقهم واقاربهم 

وان�شبائهم فقط فاملكان  ويف اي مكان تتواجد فيه يف القطاعني العام واخلا�س وامل�شرتك  حتتاج 

اإىل م�شاءلة وتغيري الأنها تعمل  دون النظر اىل الكفاءات واخلربات التي تتواجد واالردن ملئء 

واجلامعات مليئة بكفاءات من كافة املحافظات ومن كافة االأ�شول واملنابت 

ويف راأيي باأن ما يحدث يف وطننا  �شببه اإداري وغياب االإعالم املوؤثر   ويف رايي ال بد من اإعادة 

واالإر�شاد الن  التوجيه  اأدوات  وبكل  واالقت�شاد  والتعليم  االإعللالم  تنفيذيه  ويف  اإدارات  النظر يف 

االأمن هو االأمن املتكامل الذي اأي�شا    يدر�س كل قرارات ت�شدر من اي م�شوؤوؤل ومن اي جمل�س 

مل�شلحة من ؟او مل�شلحة اجلميع؟و ويف رايي دون اإجراء تغيريات اداريه جذريه �شنكون ال �شمح 

فالعداله  الداخليه  تربه خ�شبه ل�شرب حت�شني اجلبهه  اإداري هو  ف�شاد  اي  اهلل يف خطر الن  

و�شيادة القانون والكفاءه واالإجناز هو ال�شبيل لتح�شني اجلبهه الداخليه وكل موؤ�ش�شات القطاع 

العام هي لكل االأردنيني واي موؤ�ش�شه يف القطاعني العام واخلا�س وامل�شرتك  لي�شت ملنطقه او 

مزرعه و

واملعيار هو  ومنابتهم   اأ�شولهم  النظر عن  بغ�س  االأردنلليللني  لكل  وهللي  الر�للشللاءات متنفذين 

وار�للشللاءات  واملح�شوبيه  الوا�شطه  ولي�س  وال�شيطره  وال�شبط  واالخللال�للس   واالإجنلللاز  الكفاءه 

ملتنفذين وم�شالح  وت�شفية احل�شابات  واملجتمع االردين مثقف ومتعلم وذكي ويتابع ويف نف�س 

الوقت علينا عدم ن�شيان وجود ق�ش�س جناح وكفاءات تعمل ولكن هم اجلميع التطور والتحديث 

وان تزول اي �شلبيه اأينما وجدت  

احلل مما يجري يف وطننا كما ا�شمعه يوميا  يحتاج ب�شرعه ودقه اإىل تغيريات اداريه جذريه 

يف كل اأجهزة الدوله ويف القطاعني العام واخلا�س وامل�شرتك  ففي داخل موؤ�ش�شات قد ي�شكتون 

لبع�س الوقت عما يرونه خوفا على. ارزاقهم ومن حتقيقات وعقوبات ويف املجتمع لكن يف النهايه 

ي�شبح خطرا وقد حتدث م�شاكل فجاأه ال �شمح اهلل و�شببها اإدارات ال تعمل وال تنجز     

حمى اهلل الوطن  بقيادة جاللة امللك املعظم و�شمو ويل العهد االمني 

أد مصطفى محمد عيروط

ما الذي يجري في وطننا؟

كريشان يطلب تقريرا أسبوعيا من البلديات 
حول حالة النظافة في المناطق التابعة لها

  االنباط- عمان 

طالب نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة 

بتزويده  البلديات  كري�شان،  توفيق  املحلية 

بللتللقللريللر اأ�للشللبللوعللي علللن حللالللة الللنللظللافللة يف 

املناطق التابعة لها.

اأم�س  كري�شان،  وجهه  كتاب  ذلك يف  جاء 

االأربلللعلللاء، اإىل مللللدراء اللل�للشللوؤون الللبلللللديللة يف 

روؤ�شاء  تكليف  اإثر  واالألوية على  املحافظات 

اأعمال  بتنفيذ  امل�شرتكة  اخلدمات  جمال�س 

واملواقع  والغابات  النافذة  للطرق  النظافة 

االأثرية وال�شياحية.

و�لللشلللدد كللريلل�للشللان يف كللتللابلله علللللى اإتلللخلللاذ 

رئي�س جمل�س  اأي  املنا�شبة بحق  االإجلللراءات 

خدمات مق�شر باملهام املكلف بها و�شيتحمل 

الكاملة  امل�شوؤولية  البلدية  ال�شوؤون  مدير 

عما يرد يف التقرير املقدم.

صيانة وحفريات بمدرسة الزبيدية في ذروة
 تلقي الطالب تعليمهم

األهالي يشتكون.. والتربية:  الصيانة تتم دون االخالل بالعملية التعليمية  

الفايز يدعو الشركات الفرنسية لالستثمار في األردن

االأنباط – �شذى حتاملة 

من املتعارف عليه يف املجتمعات والدول 

املتقدمة اأن جتري �شيانة البنى التحتية لل 

اأوقات ما  املن�شاآت واملوؤ�ش�شات احلكومية يف 

لدينا  ما يح�شل  ولكن  الدوام،  اإنتهاء  بعد 

ال�شيانة  فللرق  نللرى  حيث  متللامللا،  العك�س 

جتللللري عللمللللليللاتللهللا خللللالل اأوقلللللللات الللعللمللل 

الر�شمي غري اآبهني بل مدى تاأثري عمليات 

هذه  يف  والطلبة  العاملني  على  ال�شيانة 

املوؤ�ش�شات. 

بلللل االأملللل�للللس و�لللشلللل للللل بلللريلللد »االأنللللبللللاط« 

�للشللكللاوى مللن اأهللللايل الللعللديللد مللن طللالللبللات 

ملللدر�لللشلللة اللللزبللليلللدي للللللبللنللات اللللواقلللعلللة يف 

الها�شمي ال�شمايل، ت�شمنت قيام اأحد فرق 

لل وزارة الرتبية والتعليم  التابعة  ال�شيانة 

بللل عللمللل �للشلليللانللة وعللمللللليللات حللفللر وتللو�للشللعللة 

اأوقللات  وخللالل  املدر�شة  داخللل حرم  عميقة 

الللللدوام الللر�للشللمللي لللل الللطلللللبللة، االأمللللر الللذي 

وقف عائق اأمام اإ�شتفادة هوؤالء الطلبة من 

املدر�شية.  ح�ش�شهم 

مو�شحني  �شكاوايهم،  املواطنون  وتابع 

ت�شكل  واحلللفللريللات  االإ�للشللالحللات  هلللذه  اأن 

نوعا من اأنواع اخلطورة على حياة الطلبة 

يف املدر�شة، خا�شة اأن مبنى املدر�شة قدمي 

االإنهيار  لللل  حلظة  اأي  يف  وقللابللل  ومتهالك 

علللللى حد  عللامللا،  عللمللره اخلم�شني  ويللقللارب 

قولهم. 

و�شع  بللل  قامت  الزبيدية  مدر�شة  اإدارة 

ملللديلللريلللة اللللرتبللليلللة والللتللعللللليللم يف �لللشلللورة 

الطلبة  اأهلللايل  رفلل�للس  بعد  خا�شة  امل�شهد 

اأبنائهم  حللق  مللن  وقللت  يف  ال�شيانة  اأعللمللال 

االآخلللرية  قللامللت  وبللدورهللا  تعليمهم،  تلقي 

اإر�للشللال مللنللدوبللني عنها لللل االطلللالع على  بللل 

اأن  اإال  واحلفر،  ال�شيانة  عمليات  جمريات 

ولي�س  اآمللن  املبنى  »اأن  حللول  ردهللم متحور 

فلليلله عللليلللوب، واإقللللرتحللللوا اأن يللقللوم املللديللر 

بللتللعللطلليللل طلللللبللة اللل�للشللفللوف الللثللانللويللة عن 

الدوام املدر�شي وحجتهم بهذا االإقرتاح اأن 

معظم الطلبة م�شجلني يف مراكز ولديهم 

بللطللاقللات تللدريلل�للس اإلللكللرتونلليللة، وقلللاملللوا بل 

حللللول منطقة  اأ�لللشلللرطلللة حتلللذيلللريلللة  و�لللشلللع 

اأعلللملللال اللل�للشلليللانللة واحللللفلللر علللللى حلللد قللول 

اأهاليهم.   لل  الطلبة 

وقللللال  مللديللر ادارة االبللنلليللة وامللل�للشللاريللع 

والللتللعللللليللم  اللللرتبللليلللة  وزارة  يف  اللللدولللليلللة 

الللدكللتللور املللهللنللد�للس ابللراهلليللم �للشللمللامللعللة ان 

تللدريللجلليللا مبنى ثم  تللتللم  اللل�للشلليللانللة  اعللمللال 

فيه  يتم  الللذي  املبنى  ان  مبينا  اخللر  مبنى 

اعمال ال�شيانة ال يتواجد داخله طلبة .

تتم  الللذي  ال�شيانة  اعللمللال  ان  وا�للشللاف 

بللهللذه املللدر�للشللة بللنللاء على درا�للشللة تللقللوم بها 

اعللمللال  اإىل ان  ، ملل�للشللريا  امللللللكلليللة  اجلللمللعلليللة 

الرتبية  مدير  مع  بالتن�شيق  تتم  ال�شيانة 

على  التن�شيق  يتم  بحيث  املدر�شة  ومديرة 

االخللللالل  دون  اللل�للشلليللانللة  اعلللملللال  يللتللم  ان 

بللالللعللمللللليللة الللتللعللللليللملليللة وبللعللنللايللة وحلل�للشللب 

اال�شول ، علما بان هناك ا�شراف من قبل 

الهند�شية  ال�شوون  مديرية   يف  مهند�شني 

التابعة الدارة االبنية .

  االنباط – عمان 

دعلللللا رئللليللل�لللس جمللللل�للس االأعللللليلللللان، في�شل 

الفايز، ال�شركات الفرن�شية ورجال االأعمال، 

لال�شتثمار يف االأردن، واال�شتفادة من الفر�س 

اال�شتثمارية املتاحة يف قطاعي الطاقة واملياه.

جاء ذلك خالل لقاء الفايز، اأم�س االأربعاء، 

باري�س، مع عدد من  الفرن�شية  العا�شمة  يف 

بقطاع  املعنية  الفرن�شية  اللل�للشللركللات  مللللدراء 

الللطللاقللة وامللليللاه، بللاالإ�للشللافللة اإىل اأعلل�للشللاء من 

جمل�س ال�شيوخ الفرن�شي، وذلك على هام�س 

الزيارة الر�شمية التي يقوم بها اإىل فرن�شا.

يف  اال�شتثمارية  البيئة  اإن  الللفللايللز:  وقلللال 

االأردن متتلك املقومات الالزمة لال�شتثمار، 

م�شاريع  الإقامة  بلداً منوذجياً  االأاأردن  ويعد 

ا�للشللتللثللمللاريللة يف قللطللاعللات وملل�للشللاريللع حتلية 

املياة، وبناء �شبكات ال�شرف ال�شحي، واإقامة 

الللل�لللشلللدود امللللائللليلللة واللللرتابللليلللة وحلللفلللر االآبلللللار 

العميقة، والبحث والتنقيب عن النفط والغاز 

يف اأرا�شيه.

وبني خالل اللقاء، الذي ح�شره م�شاعدي 

رئي�س جمل�س االأعيان مفلح الرحيمي وعلياء 

بوران واالأعيان عي�شى مراد وحممد ال�شوابكة 

اإ�شافة اإىل ال�شفري االأردين  وجللورج حزبون، 

لدي فرن�شا مكرم القي�شي، اأن االأردن بلد اآمن 

وم�شتقر، وذو موقع ا�شرتاتيجي متو�شط يف 

االإقليم، لعبور م�شاريع الطاقة االإقليمية يف 

خطوط  كم�شاريع  اجلللوار،  دول  اإىل  اأرا�شيه 

اأنللابلليللب الللنللفللط واللللغلللاز، وملل�للشللاريللع الللربللط 

الكهربائي.

اأي�شا  لللديلله  االأردن  “اأن  الللفللايللز  واأ�للشللاف 

اللللعلللديلللد ملللن اللللفلللر�لللس اال�للشللتللثللمللاريللة، ذات 

القيمة امل�شافة العالية، مبختلف القطاعات 

االقللتلل�للشللاديللة، الللتللي تللتللمللتللع مبلللزايلللا ن�شبية 

وتناف�شية عالية، اإ�شافة اإىل فر�س اال�شتثمار 

يف اللللقلللطلللاع اللل�للشلليللاحللي وتلللطلللويلللر الللفللنللادق 

الرتفيهية،  واملللرافللق  ال�شياحية  واملنتجعات 

ومللراكللز امللللوؤمتلللرات واملللعللار�للس واالتلل�للشللاالت 

وتكنولوجيا املعلومات والنقل اجلوي«.

حوافز  يقدم  االأردن  اأن  اإىل  الفايز  ولفت 

ا�شتثمارية يف القطاع ال�شناعي واللوج�شتي، 

خا�شة يف املناطق التنموية واملدن ال�شناعية 

واملناطق احلرة املنت�شرة يف اململكة.

واأعلللللللرب علللن تللتللطلللللع املللملللللكللة اإىل مللزيللد 

يف  الفرن�شية  واال�للشللتللثللمللارات  ال�شراكات  مللن 

كل  لتقدمي  االأردن  ا�شتعداد  مللوؤكللًدا  االأردن، 

الت�شهيالت، التي من �شاأنها االإ�شهام يف تنفيذ 

واال�شتفادة  اململكة،  يف  اال�شتثمارية  امل�شاريع 

من الفر�س اال�شتثمارية الكبرية.

كما اأ�شار اإىل اأن اأمام ال�شركات الفرن�شية 

وامللليللاه،  الللطللاقللة  قطاعي  جملللال  يف  العاملة 

من  العديد  امللليللاه،  وحتلية  الطاقة  وتخزين 

الفر�س اال�شتثمارية الكبرية.

وعللر�للس الللفللايللز الللتللحللديللات الللتللي تللواجلله 

اأن  مبيًنا  وامللليللاه،  الطاقة  قطاعي  يف  االأردن 

االأردن دولة تفتقر للموارد الطبيعية كاملياه 

اأكلللر بلدان  والللنللفللط واللللغلللاز، ويعترب ثلللاين 

العامل فقرا يف م�شادر املياه، كما يفتقر اإىل 

والللغللاز،  بالنفط  املتعلقة  الطبيعية  املللللوارد 

وهذا الواقع ي�شع االأردن اأمام خيارات �شعبة 

وحمدودة جلهة التغلب على حتدي الطاقة، 

يف ظل تزايد عدد ال�شكان واالأن�شطة املرتبطة 

بالتنمية امل�شتدامة.

مللللن جلللانلللبلللهلللم، اأكللللللد ملللللللدراء الللل�لللشلللراكلللات 

ا�شتثماراتهم  زيللادة  الفرن�شية حر�شهم على 

احللليللويللة  الللقللطللاعللات  ومبللخللتلللللف  االأردن  يف 

والطاقة، معربين  املياه  وخا�شة يف قطاعي 

اللللتلللعلللاون مللللع االأردن  علللللللى  عللللن حللر�للشللهللم 

الللتللجللارب  وتلللبلللادل  االأردنللليلللني  وامل�شتثمرين 

التي ت�شهم  والللزيللارات واخللللربات واللقاءات 

م�شلحة  فيه  وملللا  امل�شرتك،  التعاون  بتعزيز 

الطرفني.

واأكلللللللدوا اأن لللديللهللم اهللتللمللامللا بللالللفللر�للس 

االأردن، خللا�للشللة يف  املللتللاحللة يف  اال�للشللتللثللمللاريللة 

م�شاريع النقل واملياه والبني التحتية للنقل 

حتلية  وم�شاريع  والبيئة  املتجددة  والطاقة 

م�شريين  ال�شحي،  ال�شرف  و�شبكات  امللليللاه 

اإىل حجم اال�شتثمار الكبري يف االأردن والنابع 

االأردن  باإمكانات  الفرن�شي  امل�شتمر  ثقة  من 

والبيئة اال�شتثمارية االآمنة.

االأردين  الوفد  اأع�شاء  اأ�شار  جانبهم،  من 

املللنللطللقللة  يف  االقللللليللملليللة  االأحللللللللداث  اأن  اإىل 

وال�شراعات ال�شيا�شية فيها زاد من حتديات 

فلللاالأردن  والللطللاقللة،  امللليللاه  االأردن يف قطاعي 

ا�شتقبل  املللنللطللقللة،  يف  اللل�للشللراعللات  وبلل�للشللبللب 

اللللعلللديلللد ملللن ملللوجلللات اللللللللجلللوء مللنللذ الللعللام 

الو�شع غري  وهللذا  هللذا،  يومنا  وحتى   1948

مواجهة  خطط  جميع  على  اأّثللللر  الطبيعي 

حتدي اأمن الطاقة واملياه، وانعك�س على حياة 

املواطنني، وخطط التنمية امل�شتدامة والنمو 

االقت�شادي.

ولفتوا اإىل اأنه رغم الظروف كافة التي مر 

بها، ويف ظل ازدياد العجز املايل واالرتفاعات 

االأردن  حر�س  الطاقة،  اأ�شعار  على  املتتالية 

على تنويع م�شادره من املياه والطاقة، لهذا 

قلللام بللو�للشللع ا�للشللرتاتلليللجلليللات لللهللمللا، مرتبطة 

مب�شاريع ا�شتثمارية كربى وخطط تنفيذية، 

حلول  لتنفيذ  مت�شارعة،  اإجلللللراءات  واتللخللذ 

ملواجهة ق�شايا املياه والطاقة.

وبللحللث اللللللقللاء علللللدًدا ملللن الللقلل�للشللايللا ذات 

االهتمام امل�شرتك، والتي تتعلق بق�شايا املياه 

هذين  يف  امل�شرتك  التعاون  جلهة  والطاقة، 

الللبلللللديللن ال�شديقني  املللجللالللني، مبللا يللخللدم 

اآفاقا جديدة  ويفتح  امل�شرتكة،  وم�شاحلهما 

لل�شركات الفرن�شية لال�شتثمار يف االأردن.

  االنباط – عمان 

اأقر جمل�س النواب خالل اجلل�شة التي عقدها 

بللرئللا�للشللة رئلليلل�للس املللجللللل�للس عللبللدالللكللرمي الللدغللمللي 

وح�شور رئي�س الللوزراء الدكتور ب�شر اخل�شاونة 

قانون  م�شروع  االأربلللعلللاء،  اأملل�للس  اللللللوزارة،  وهيئة 

معدل لقانون خدمة ال�شباط يف القوات امل�شلحة 

االأردنية ل�شنة 2٠22.

القانونية  اللجنة  قلللرار  على  املجل�س  ووافلللق 

ال�شاد�شة  امللللادة  يف  اللللوارد  الن�س  باإلغاء  النيابية 

ب�شروط  واملتعلقة  الثانية  الللفللقللرة  “ب”  البند 

تعيني ال�شابط يف القوات امل�شلحة االأردنية، حيث 

ع�شرة  الثامنة  “اأكمل  عبارة  اال�شتعا�شة عن  مت 

الثامنة  بلغ  قللد  يللكللون  “اأن  مللن عمره” بللعللبللارة 

ع�شرة من عمره يف ال�شنة التي يجند فيها، واأن 

للذكور  165�شنتمرا  عللن  ال�شابط  طللول  يقل  ال 

�شوؤون  ملدير  ويجوز  لالإناث  �شنتمرتا   155 وعن 

ال�شباط جتاوز هذا ال�شرط يف حاالت ال�شرورة«.

بعدم  اللجنة  قللللرار  علللللى  املجل�س  وافللللق  كللمللا 

“ب”  الفقرة  مللن  اخلام�س  البند  على  املوافقة 

للللللمللادة اللل�للشللاد�للشللة، واللللعلللودة للن�س االأ�للشلللللي يف 

يللكللون ح�شن  “اأن  نلل�للشللت علللللى  الللقللانللون واللللتلللي 

ال�شلوك وال�شمعة متمتعا باالأهلية املدنية وغري 

حمكوم بجناية اأو جنحة خملة بال�شرف كال�شرقة 

واالحتيال واالختال�س والتزوير والر�شوة و�شوء 

اخللرى  جرمية  واأي  الكاذبة  وال�شهادة  االئتمان 

مت�س االخللالق العامة«. ورفللع الللنللواب بناء على 

املمنوحة  ال�شهرية  الللعللالوة  نيابية،  مقرتحات 

لكل �شابط اجتاز دورة كلية االأركللان االأردنية اأو 

اي كلية اأركان اأجنبية معرتف بها وحاز على لقب 

ركن لت�شبح 1٠٠دينار بدال من 15دينارا كما هو 

معمول به �شابقا يف الن�س االأ�شلي. ووافق املجل�س 

على قرار اللجنة بجواز نقل ال�شابط من القوات 

اأو  احلكومية  الللدوائللر  اأو  الللللوزارات  اإىل  امل�شلحة 

العامة  املوؤ�ش�شات  اأو  العامة  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 

اأو اإىل االأجهزة االأمنية اأو بالعك�س مبوافقة وزير 

الدفاع واجلهة املعنية يف كل منها، على اأن يقرتن 

موافقة  ويلل�للشللرتط  �شامية،  ملكية  بلللللاإرادة  ذللللك 

ال�شابط اخلطية على نقله من القوات امل�شلحة 

املوؤ�ش�شات  اأو  اأو الدوائر احلكومية  الللوزارات  اإىل 

الر�شمية العامة اأو املوؤ�ش�شات العامة.

انللتللداب ال�شابط للعمل لدى  كما وافللق على 

املوؤ�ش�شات  اأو  احلللكللوملليللة  اللللدوائلللر  اأو  الللللللوزارات 

الر�شمية العامة اأو املوؤ�ش�شات العامة اأو املوؤ�ش�شات 

ال�شباط  �لللشلللوؤون  مللديللر  مللن  بتن�شيب  االأهللللليللة 

قللائللد اجللليلل�للس/ رئي�س هيئة االأركللللان  ومللوافللقللة 

التي  الوظيفة  درجلللة  تقل  ال  اأن  على  امل�شرتكة 

�للشلليللنللتللدب اإللليللهللا اللل�للشللابللط علللن درجللللة وظيفته 

االنللتللداب بقرار االنتداب  مللدة  االأ�شلية، وحتللدد 

املن�شو�س  لل�شالحيات  وفقا  متديدها  ويللجللوز 

عليها يف هذه املادة، وكذلك اإعارة ال�شابط للعمل 

بقرار  خللارجللهللا  اأو  اململكة  داخلللل  جهة  اأي  للللدى 

من قائد اجلي�س بناء على تن�شيب مدير �شوؤون 

ال�شباط، وتكون مدة االإعارة �شنة واحدة ويجوز 

مماثلة  ملللدد  متديدها  الق�شوى  اللل�للشللرورة  عند 

وفقا لل�شالحيات املن�شو�س عليها.

واأ�شاف النواب اإجللازة االأبللوة الأنللواع االإجللازات 

االأردنلليللة، بحيث  امل�شلحة  القوات  بها يف  املعمول 

اأبللوة  اإجلللازة  املللدين  وامل�شتخدم  ال�شابط  ي�شتحق 

براتب كامل مع العالوات ملدة ٣ اأيام يف حال والدة 

وكذلك  معتمد،  طبي  تقرير  على  بناء  الللزوجللة 

منح امل�شتخدمة املدنية احلامل اإجازة اأمومة ملدة 

ال تزيد على 9٠ يوما براتب كامل مع العالوات.

وجلللللاءت االأ�للشللبللاب املللوجللبللة مللل�للشللروع الللقللانللون 

املعدل لقانون خدمة ال�شباط يف القوات امل�شلحة 

الللقللوات  ت�شهده  اللللذي  التطور  ملواكبة  االأردنللليلللة 

خمتلف  يف  العربي  اجلي�س   - االأردنلليللة  امل�شلحة 

امللللجلللاالت ومبلللا يلللللبللي �لللشلللرورات الللعللمللل احللللايل 

يتوافق مع  امل�شميات ومبللا  فيها، ولتغيري بع�س 

امل�شلحة  الللقللوات  بلله يف  املللعللمللول  العملي  الللواقللع 

املتعلقة  باالأحكام  النظر  اإعللادة  االأردنية، وكذلك 

بالنقل واالنتداب واالإعارة واال�شتغناء عن خدمة 

اإليها،  ال�شباط والللطللرد مللن اخلللدمللة واالإعللللادة 

ولتنظيم اأحكام اإجازة االأبوة وكف اليد واالإحلاق 

وجميع ال�شوؤون املتعلقة باال�شتيداع.

النواب ُيقر معدل خدمة الضباط في القوات المسلحة األردنية
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إلعداد خبراء بيانات أكّفاء

افتتاح أكاديمية مجانية لعلم البيانات من أورنج واالتحاد األوروبي
االنباط – عمان 

اتفاقية  االأردن،  “اأورجن”  ���س��رك��ة  وّق��ع��ت 

)اوبتيمايزا  الوطنية  ال��ف��ار���س  جمموعة  م��ع 

البيانات، وذلك �سمن  اأكادميية علم  ( الإن�ساء 

م�سروع “م�ساحة االبتكار” املمّول من االحتاد 

االأوروبي.

وح�سب بيان ل�سركة “اأورجن” االأردن، اأم�س 

التنفيذي  الرئي�س  االتفاقية  وق��ع  االأرب��ع��اء، 

وال��رئ��ي�����س  م���اري���ن���ي،  ت����ريي  االأردن  الأورجن 

التنفيذي ل� »اوبتيمايزا« ماجد �سفري.

ت�سعى  االأك��ادمي��ي��ة  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 

العلوم  كليات  خريجي  من  طلبتها  اإع��داد  اإىل 

واحلا�سوب والهند�سة عرب تدريب مكثف على 

ال�سخمة  البيانات  لتحليل  العلمية  االأ�ساليب 

ال�ستخراج  والنظم  واخلوارزميات  واملعاجلات 

مهارات  اأهم  عن  ف�ساًل  البيانات،  من  املعرفة 

ت��اأه��ي��ل علماء  ب��ه��دف  ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي؛ 

وخ������رباء ب���ي���ان���ات م���وؤّه���ل���ن ل���الن���ط���الق نحو 

ال��ع��م��ل مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��وق 

على  اخلريجون  و�سيح�سل  وال��ع��امل��ي،  املحلي 

عاملية  و�سركة  االأكادميية  من  م�سدقة  �سهادة 

البيانات. بعلم  متخ�س�سة 

�ستقدم  التي  االأك��ادمي��ي��ة  اإن  ماريني  وق��ال 

ل�سمان  االإن��رتن��ت  ع��رب  التدريبية  ب��راجم��ه��ا 

امل�ستفيدين،  من  عدد  الأك��رب  الو�سول  مرونة 

ت��اأت��ي ام���ت���داداً مل��ج��م��وع��ة ب��رام��ج واأك��ادمي��ي��ات 

“اأورجن” املجانية يف حمافظات اململكة، والتي 
ت�ستهدف ب�سكل خا�س تطوير مهارات ال�سباب 

يف امل���ج���االت ال��رق��م��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة م��ث��ل ال��ذك��اء 

وزي����ادة فر�سهم يف  وال��ربجم��ة  اال���س��ط��ن��اع��ي 

احل�سول على وظائف.

وبن �سفري، من جهته، اإن االتفاقية تعزز 

“اأورجن”  �سركة  مع  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

�سنوات،  ع�سر  من  الأك��ر  متتد  والتي  االأردن، 

التي  البيانات  �سناعة  يف  اأهميتها  جانب  اإىل 

اأ�سبحت تعد اليوم نفط الع�سر احلايل و�سط 

م��ا ن�����س��ه��ده م��ن ت���ط���ورات وان���دم���اج يف ع�سر 

الرقمي  والتحول  الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 

ال����ذي ي��ع��ت��م��د ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات 

وحتليلها. وهند�ستها 

وت���ع���د االأك����ادمي����ي����ة اجل����دي����دة ا���س��ت��ك��م��ااًل 

مل�سروع “م�ساحة االبتكار” املمّول من االحتاد 

برامج  دائ��رة  تو�سعة  يوا�سل  ال��ذي  االأوروب���ي 

ال�سباب  لتزويد  املجانية  الرقمية  “اأورجن” 
وال�����س��اب��ات ب��ال��ت��دري��ب ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه زي���ادة 

فر�سهم يف �سوق العمل ومتكينهم من اإطالق 

م�ساريعهم.

رجال األعمال واالردنية للمناطق الحرة تبحثان الفرص 
االستثمارية مع وفد أذربيجاني

الزعبي: العمل على وضع السياسات والتشريعات الالزمة 

اجتماع في » الصناعة والتجارة« لدعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات الحكومية 

  االنباط – عمان 

ب��ح��ث��ت ج��م��ع��ي��ة رج������ال االأع�����م�����ال االأردن�����ي�����ن 

وامل��ج��م��وع��ة االأردن����ي����ة ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة وامل��ن��اط��ق 

االقت�سادية  “اأالت  �سلطة  م��ن  وف��د  م��ع  التنموية 

احلرة” يف جمهورية اأذربيجان، فر�س الت�سبيك بن 

اجلانبن وفقا للميزة التناف�سية لكال الدولتن.

ن��ظ��م��ت��ه جمعية  ال�����ذي  امل�������س���رتك  ال���ل���ق���اء  ويف 

رج�����ال االأع����م����ال االأردن����ي����ن اأم�������س االأرب����ع����اء مع 

جمل�س  رئي�س  نائب  برئا�سة  االذرب��ي��ج��اين  الوفد 

جرى  م��ان��اف��وف،  اإ�سماعيل  اأالت”  “�سلطة  اإدارة 

�سلطة  يف  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  اأه���م  ا�ستعرا�س 

تقدمها  التي  واحل��واف��ز  احل��رة  االقت�سادية  اأالت 

وتكنولوجيا  االت�����س��االت  ق��ط��اع��ات  يف  ال�����س��ل��ط��ة، 

امل��ع��ل��وم��ات، وال�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة وال��غ��ذائ��ي��ة، 

واإمكانيات الت�سبيك بن امل�ستثمرين يف البلدين.

املهند�س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  واأك����د 

ي�����س��ري ط���ه���ب���وب، خ����الل ال���ل���ق���اء ال�����ذي ح�����س��ره 

األدار �سليموف،  ال�سفري االأذربيجاين لدى اململكة 

امل��ن��اط��ق احل���رة  م���ن  م��ت��ن��وع  ب���ع���دد  االأردن  مت��ت��ع 

اال�ستثمارات  ج��ذب  يف  اإيجابيا  ت�ساهم  والتنموية 

االأج��ن��ب��ي��ة وت��ول��ي��د ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة وت��ع��زي��ز 

قطاع الت�سدير، وتوفري خمتلف اأ�سكال اخلدمات 

تطوير  يف  ي�ساهم  ما  للم�ستثمرين،  اللوجي�ستية 

ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة وي���دع���م ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ق��ط��اع 

املحلي.

امل��زاي��ا  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  يتميز  االأردن  اإن  وق����ال، 

التناف�سية التي ت�سكل عوامل جاذبة لال�ستثمارات، 

وارتباطه  االأردين جتاريا  االقت�ساد  انفتاح  خا�سة 

بالعديد من اتفاقيات التجارة احلرة على امل�ستوى 

العربي والدويل.

واأكد طهبوب اأن كال البلدين يتمتعان بالعديد 

من الفر�س اال�ستثمارية يف القطاعات االقت�سادية 

ال�سراكات  من  املزيد  عقد  تتطلب  والتي  الواعدة 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ن جمتمعي االأع���م���ال م��ن كال 

اجل���ان���ب���ن، م���وؤك���دا وج����ود ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���س 

يف  البلدين  بن  ال��واع��دة  والتجارية  اال�ستثمارية 

وال�سياحة  وال�سياحة  الطبية،  الرعاية  قطاعات 

العالجية، والقطاع الزراعي وال�سناعات الغذائية، 

اىل جانب ال�سناعات الدوائية.

اململكة  لدى  اأذربيجان  �سفري  اأ�ساد  جهته،  من 

االأع��م��ال  رج���ال  جمعية  ب��ج��ه��ود  �سليموف،  ال����دار 

االقت�سادية  العالقات  تعزيز  ودورها يف  االأردنين 

ث�����اين وف���د  ه����و  ه�����ذا  اأن  ب�������الده، الف���ت���ا اىل  م����ع 

اأذرب���ي���ج���اين ي��ت��م ا���س��ت��ق��ب��ال��ه خ���الل ال��ع��ام احل��ايل 

بالتعاون مع اجلمعية.

وا�ساف، اإن البلدين جتمعهما عالقات تاريخية 

التجارية،  مبادالتهما  تطوير  يف  االأ���س��ا���س  متثل 

ويرتبط البلدان بعدد متنوع من اتفاقيات التعاون 

يف خمتلف املجاالت واالأ�سعدة.

واأ�سار اىل اهتمام اجلانب االأذربيجاين يف تعزيز 

االأردن، وك��ذل��ك وج��ود  ال��ت��ج��اري��ة م��ع  ال��ع��الق��ات 

واال�ستثمارية  االقت�سادية  الفر�س  م��ن  العديد 

اجل���اذب���ة ال��ت��ي مت��ث��ل جم���اال وا���س��ع��ا ل��ل��ت��ع��اون بن 

الطرفن.

اأالت  م��ن��ط��ق��ة  اأن  م����ن����اف����وف،  ب����ن  ب����������دوره، 

االق���ت�������س���ادي���ة ح��ق��ق��ت جن���اح���ا م��ل��ح��وظ��ا خ���الل 

ا�ستثمارات  ج��ذب  من  ومتكنت  ال�سابقة  ال�سنوات 

متنوعة يف خمتلف القطاعات االقت�سادية، موؤكدا 

متتع املنطقة مبوقع ا�سرتاتيجي قريب من امليناء 

البحري لباكو.

وقال، اإن اإدارة املنطقة تتم وفقا الأطر قانونية 

واإدارة  اال�ستثمارية  العمليات  لتنظيم  خم�س�سة 

اأن�سطة االأعمال بال�سكل املطلوب، الفتا اىل اأنه مت 

تعديل ما يقارب 85 قانونا ل�سمان عدم تعار�س 

وت�سمنت  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  م���ع  م��ن��ه��ا  اأي 

ال�سرائب،  منها  ه��ام��ة  ج��وان��ب  ال��ت��ع��دي��الت  ه��ذه 

اجلمارك، منح الرتاخي�س، باالإ�سافة اىل قوانن 

العمل.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د رئ��ي�����س امل��ج��م��وع��ة االأردن���ي���ة 

خلف  الدكتور  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق 

واإدارة  اإن�ساء  يف  ت�ساهم  املجموعة  اأن  الهمي�سات، 

ه��ذه امل��ن��اط��ق لتطوير امل��ن��اخ اال���س��ت��ث��م��اري ب��روؤي��ة 

�سمولية اأو�سع.

املتزايد  الطلب  تلبية  اأن  اإىل  الهمي�سات  واأ�سار 

على اال�ستثمار يف املناطق احلرة والتنموية وجذب 

ا���س��ت��ث��م��ارات ن��وع��ي��ة وت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة 

لالأردنين هو الغاية، الفتا اىل وجود العديد من 

الفر�س اال�ستثمارية املتاحة يف املجاالت ال�سناعية 

والتجارية وكذلك اخلدمية.

م���ن ج��ه��ت��ه، ع��ر���س م��دي��ر ت���روي���ج اال���س��ت��ث��م��ار 

االإع�����الم واالت�����س��ال يف امل��ن��اط��ق احل����رة وامل��ن��اط��ق 

ال��ت��ن��م��وي��ة ال��دك��ت��ور اأجم���د ال���ودي���ان، م��وج��زا عن 

للمناطق  التنموي  وال���دور  االقت�سادية  االأهمية 

تقدمها  ال��ت��ي  وامل��زاي��ا  التنموية  وامل��ن��اط��ق  احل���رة 

للم�ستثمرين.

وتابع، “خالل الفرتة املمتدة من عام 1983 

6 م��ن��اط��ق ح���رة ع��ام��ة يف  اإن�����س��اء  2019 مت  اىل 

الزرقاء، واملطار، الكرامة، �سحاب، الكرك، واملوقر، 

لوجي�ستية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  جميعها  ت�����س��اه��م 

م��ت��ن��وع��ة م���ن اأج����ل ج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات وت��وف��ري 

ف��ر���س ع��م��ل اىل ج��ان��ب وج����ود ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق 

يف  ا�ستثمارات  على  حتتوي  والتي  اخلا�سة  احل��رة 

القطاعات ال�سناعية واخلدماتية.

كما عر�س الوديان للوفد االأذربيجاين اليجاز 

البحر  واأه��م��ه��ا منطقة  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��ن��اط��ق  ح���ول 

امل��ي��ت ال��ت��ن��م��وي��ة، وع����ّرف ب��ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��اري��ع 

التنموية  عجلون  منطقة  يف  الهامة  اال�ستثمارية 

ومنطقة البحر امليت التنموية خا�سة يف املجاالت 

ال�سياحية والرتفيهية والطبية.

االنباط – عمان 

ال�سناعة  وزارة  يف  االأرب���ع���اء   اأم�����س  ع��ق��د 

وال�����ت�����ج�����ارة وال����ت����م����وي����ن ال�����ي�����وم االج���ت���م���اع 

بن  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  لتعزيز  اال�ستهاليل 

اجل��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��دع��م امل��وؤ���س�����س��ات 

يف  الفاعلة  للم�ساركة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

االأم��ن  برئا�سة  احلكومية  امل�سرتيات  ���س��وق 

ال��ع��ام ل���ل���وزارة دان���ا ال��زع��ب��ي وذل���ك يف �سياق 

اأول����وي����ات ع��م��ل احل��ك��وم��ة و���س��ع��ي��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز 

التنمية االقت�سادية .

واأك�������دت  ال���زع���ب���ي خ����الل االج���ت���م���اع على 

الهدف املرجو من تعزيز الدور اال�سرتاتيجي 

ل��ل��م�����س��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة يف دع����م وت��ط��وي��ر 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من خالل و�سع 

والتنظيمية  الت�سريعية  والتدابري  ال�سيا�سات 

احلالية  امل�ساركة  م�ستوى  لتح�سن  الالزمة 

لتلك املوؤ�س�سات يف �سوق امل�سرتيات احلكومية 

التي  الفعلية  والعقبات  التحديات  ومعاجلة 

امل�ساركة  على  املوؤ�س�سات  ه��ذه  ق��درة  من  حتد 

الفاعلة،.

امل���وؤ����س�������س���ات ال�����س��غ��رية  وق����ال����ت  ان دع�����م 

وامل��ت��و���س��ط��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف ���س��وق 

امل�سرتيات احلكومية يعترب من اأولويات عمل 

التنمية  �سعيها نحو تعزيز  اإط��ار  احلكومة يف 

االق���ت�������س���ادي���ة واأح������د اأه�����م اأه�������داف حت��دي��ث 

تعترب   حيث  احلكومية  امل�سرتيات  منظومة 

ومتناهية  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  امل��وؤ���س�����س��ات 

ال�سغر العمود الفقري لالقت�ساد االأردين .

املوؤ�س�سات  ق��درة  الزعبي اىل عدم  واأ���س��ارت 

ال�سراء  �سوق  واملتو�سطة من دخول  ال�سغرية 

احل���ك���وم���ي وال��������ذي ي��ع��ت��رب اأح������د حم�����ددات 

اأك��رب  ه��ي  احلكومة  لكون  االقت�سادي  النمو 

م�سرتي، حيث ت�سكل م�سرتياتها باملتو�سط ما 

ن�سبته%30 من االنفاق احلكومي ال�سنوي.

ومت  خالل االجتماع الذي ح�سره االأمناء 

تلك  بدعم  املعنية  للجهات  العامون   وامل��دراء 

امل��رك��زي��ة  اجل��ه��ات  ع��ن  ومم��ث��ل��ن  املوؤ�س�سات  

امل��ع��ن��ي��ة ب���ال�������س���راء م���ن دائ����رت����ي امل�����س��رتي��ات 

�سيا�سات  جل��ن��ة  و  احل��ك��وم��ي��ت��ن  وال���ع���ط���اءات 

ال�����س��راء ومم��ل��ن ع��ن ال�����س��رك��ة ال��ت��ي �ستقوم 

بتنفيذ امل�سح والبنك الدويل اطالق الدرا�سة 

امل�����س��ح��ي��ة اخل���ا����س���ة ب��امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��غ��رية 

واملتو�سطة. 

ال��ع��ط��اءات احلكومية  وق���ال م��دي��ر دائ����رة 

تعمل  املقاولن  عطاءات  ان  خليفات  حممود 

ع��ل��ى ت�����س��غ��ي��ل امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي اإ����س���اف���ة اىل 

ال��ع��ط��اءات  ه���ذه  امل�����س��ان��دة لتنفيذ  اخل��دم��ات 

و  تنفيذ ع��ق��ود م��ن ال��ب��اط��ن م��وؤك��دا ���س��رورة 

حجم  مل��ع��رف��ة  امل�سحية   ب��ال��درا���س��ة  �سمولهم 

امل�ساهمة يف هذه العطاءات.

املقاولن  ع��ن  معلومات  ت��وف��ر  اىل  واأ���س��ار 

اىل  اإ�سافة  امل�سنفة،  اال�ست�سارية  وال�سركات 

وجود بيانات لدى نقابة املهند�سن حول هذه 

املكاتب غري امل�سنفة.

دائ����رة  ع����ام  م���دي���ر  ت��ط��رق��ت  م���ن جانبها  

اىل  النابل�سي  ه��ن��ادي  احلكومية  امل�����س��رتي��ات 

ال���ت���ط���ور ال�����ذي ح�����س��ل يف ال���ي���ة ع��م��ل دائ����رة 

امل�����س��رتي��ات م���ن ح��ي��ث اأمت���ت���ه ن��ظ��ام ال�����س��راء 

باإدخال  طالبت  و   )JONEPS( احلكومي 

اىل  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  تعريف 

ه���ذا ال��ن��ظ��ام وال���رب���ط م��ع من�سة ال�����س��رك��ات 

االأردنية  املوؤ�س�سة  لدى  واملتو�سطة  ال�سغرية 

لتطوير امل�ساريع االقت�سادية.

بحجم  املتعلقة  ال�سعوبات  اىل   واأ����س���ارت 

امل��ال��ي��ة وع����دم منا�سبة  ال��ع��ق��ود وال�����س��م��ان��ات 

الدفعات  ت�سديد  يف  التاأخر  او  الدفع  �سروط 

و الرتكيز املفرط على ال�سعر وغياب معايري 

دورة حياة املنتج واجلودة و �سعف قدرات هذه 

املوؤ�س�سات لتح�سري وثائق عطاءات ناجحة 

ال�سراء  �سيا�سات  ت�سمل  اأن  اأهمية  واكدت  

امل��راأة  تديرها  التي  ال�سركات  دخ��ول  ت�سهيل 

وال�سباب.

االأردنية  للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  وقال 

الفتاح  ع��ب��د  االق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��اري��ع  لتطوير 

الكايد ان ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ت�سكل 

وامل��وؤ���س�����س��ة  ال�����س��رك��ات  م��ن   95% ن�سبته  م��ا 

تخ�سي�س  ح���ول  �سابقة  روؤي����ة  ل��دي��ه��ا  ي��وج��د 

ح�����س��ة ل��ل�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة يف 

اإ���س��اف��ة اىل وج���ود ق��اع��دة بيانات  ال��ع��ط��اءات 

لدى املوؤ�س�سة.

ا�سدار  ج��ار حاليا على  العمل  اأن  واأ���س��اف 

وان  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات  ق��ان��ون 

املوؤ�س�سة هي الذراع التنفيذي لوزارة ال�سناعة 

واملعلومات  البيانات  لتقدمي  ا�ستعداد  وعلى 

لتنفيذ الدرا�سة امل�سحية.

ال�سيدة  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  م�ست�سار  واأك����دت 

بدرية البلبي�سي  اأهمية هذا امل�سروع للوقوف 

على واقع هذه امل�ساركة وحتديد العقبات التي 

تواجه تلك املوؤ�س�سات على ار�س الواقع وحتد 

وامل�سرتيات  العقود  يف  مناف�ستها  فر�س  من 

ن�ساط  الدرا�سة  هذه  تعترب  حيث  احلكومية، 

يف  الالزمة  ال�سيا�سات  بو�سع  للبدء  متهيدي 

هذه املجال.

امل�ساهمة  امل�سحية   ال��درا���س��ة  وت�ستهدف  

لتمكن  ون��وع��ي��ة  كمية  م��وؤ���س��رات  ت��ط��وي��ر  يف 

احل���ك���وم���ة م����ن ق���ي���ا����س م�������س���ت���وى م�����س��ارك��ة 

امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة يف ���س��وق 

اأداء  تقييم  م��ن  كجزء  احلكومية  امل�سرتيات 

من  ومتكينها  احلكومية؛  امل�سرتيات  ق��ط��اع 

واق��ع  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  ال�سيا�سات  اأث���ر  ر���س��د 

يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  م�ساركة 

�سوق امل�سرتيات احلكومية.

وزارة  برئا�سة  مناظر  فريق  ت�سكيل  مت  و 

ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن ومم��ث��ل من 

التي  ال�سركة  للعمل مع  املعنية  كافة اجلهات 

�ستقوم بالدرا�سة امل�سحية مبا ي�سمن �سل�سلة 

التطبيق و�سهولته وجودة املخرجات الفنية. 

  االنباط – عمان 

املهند�س خريي عمرو،  اال�ستثمار،  وزير  اتفق 

اإدارة غرفة جت��ارة عمان، خالل لقاء  مع جمل�س 

للوزارة  فتح مكتب  االأربعاء، على  اأم�س  م�سرتك، 

مب��ق��ر ال���غ���رف���ة خل���دم���ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وت�����س��ه��ي��ل 

اأعمالهم.

مبوجب  افتتاحه  �سيتم  ال��ذي  املكتب  ويهدف 

م���ذك���رة ت��ف��اه��م ���س��ت��وق��ع ب���ن ال��ط��رف��ن يف وق��ت 

قريب، اإىل الرتويج للفر�س اال�ستثمارية القائمة 

باململكة اأمام الوفود التجارية الزائرة للغرفة.

و�سيكون مكتب وزارة اال�ستثمار �سمن املكاتب 

الر�سمية القائمة يف خدمة املكان الواحد بالغرفة، 

وامل�ستثمرين  التجاري واخلدمي  القطاع  خلدمة 

واأ�سحاب االأعمال.

واأكد عمرو اأن الوزارة حري�سة على التوا�سل 

مع القطاع اخلا�س، وخدمة امل�ستثمرين وت�سهيل 

اأع���م���ال���ه���م، ك��ون��ه��ا ح��ل��ق��ة ال���و����س���ل م���ع خمتلف 

الوزارات واملوؤ�س�سات الر�سمية.

واأ�سار اإىل اأن قانون تنظيم البيئة اال�ستثماريَّة 

��ة  ت��ن��اف�����س��يَّ ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  2022 ج�����اء  ل�����س��ن��ة 

االقت�ساد الوطني، وتعزيز قدرته على ا�ستقطاب 

التَّ�سريعات املرتبطة بتنظيم  اال�ستثمار، وتطوير 

بيئة اال�ستثمار يف اململكة.

الغرفة  ال��ذي عقد مبقر  اللقاء  وق��ال، خ��الل 

زاه����ر  اال����س���ت���ث���م���ار  وزارة  ع�����ام  اأم������ن  وح�������س���ره 

املمار�سات  اأف�سل  يحاكي  القانون  اإن  القطارنة، 

لال�ستثمار  وج��اذب��ة  اآم��ن��ة  بيئة  وي��وف��ر  ال��ع��امل��ي��ة، 

املحلي واخلارجي.

واأ�ساف اأن القانون يهدف كذلك اإىل احلد من 

االإجراءات التي تعيق ممار�سة االأعمال واالأن�سطة 

دُّ من  االقت�ساديَّة وجهود جذب اال�ستثمارات، وحتحُ

تناف�سيَّة االقت�ساد الوطني مبا يتنا�سب مع �سيا�سة 

احلكومة يف تنظيم رحلة امل�ستثمر يف اململكة.

والتن�سيق  الت�ساور  على  ال���وزارة  حر�س  واأك��د 

مع غرفة جتارة عمان، ب�ساأن االأنظمة والتعليمات 

اخل��ا���س��ة ب��ق��ان��ون ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

بتعليمات  ل��ل��خ��روج  ن��ظ��ره��م  وج���ه���ات  وم��ع��رف��ة 

واأنظمة ت�سهل تطبيقه.

اال�ستثماري  امل��ن��اخ  تهيئة  ���س��رورة  اىل  واأ���س��ار 

اال�ستثمارية  امل�سروعات  جميع  الإق��ام��ة  املنا�سب 

من خالل تذليل ال�سعوبات وتب�سيط االإجراءات 

وم���ن���ح احل����واف����ز واالإع�����ف�����اءات ل��ت�����س��ج��ي��ع اإق���ام���ة 

امل�سروعات االقت�سادية.

ال��ق��ان��ون يعد  اأن  امل��ه��ن��د���س ع��م��رو اىل  واأ����س���ار 

تناف�سية  تعزيز  ب��ه��دف  للم�ستثمر،  متكن  اأداة 

االقت�ساد االأردين وا�ستقطاب اال�ستثمار وتطوير 

اال�ستثمارية  البيئة  بتنظيم  املرتبطة  الت�سريعات 

االأردنية.

بدوره، اأكد رئي�س الغرفة، خليل احلاج توفيق، 

بالرتويج  اأ�سا�سي  �سريك  عمان  جت��ارة  غرفة  اأن 

ا�ستثمارات  وا�ستقطاب  باململكة،  االأع��م��ال  لبيئة 

ج��دي��دة مت��ك��ن ال��ب��الد م��ن ت��ول��ي��د ف��ر���س العمل 

وامل�ساهمة بخف�س معدالت البطالة.

احلقيقي  احل��ل  ه��و  اال�ستثمار  اأن  اىل  واأ���س��ار 

مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 

امل��م��ل��ك��ة، وت��ع��زي��ز م���ع���دالت ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي، 

م�����س��ددا ع��ل��ى ����س���رورة ا���س��ت��غ��الل امل���زاي���ا امل��ت��وف��رة 

باململكة ال�ستقطاب ا�ستثمارات ذات قيمة م�سافة، 

وال �سيما بالقطاعات احليوية.

االتفاق على فتح مكتب لوزارة االستثمار بمقر تجارة عمان

الجمارك: 18 اتفاقية ربط إلكتروني 
مع قطاع البنوك

الكهرباء تتعامل مع حالة عبث ثانية 
على خط الضغط العالي المغذي 

للصفاوي والرويشد

الحكومة ترجح انخفاض أسعار سلع 
في الفترة المقبلة

1.592 مليار دوالر 
انخفاض االحتياطيات األجنبية 

في البنك المركزي

االنباط – عمان 

يف اإط������ار ال���ت���ع���اون م���ع ق���ط���اع ال��ب��ن��وك 

امل�سرفية وقعت دائرة اجلمارك االأردنية يف 

االإلكرتوين  الربط  اتفاقية  الدائرة  مبنى 

مع بنك �ستي بنك ان اأيه بح�سور عدد من 

دور  من  انطالًقا  والبنك،  ال��دائ��رة  م��دراء 

اجلمارك يف تعزيز العمل امل�سرتك وت�سهيل 

االإجراءات وتبادل املعلومات ب�سكل اآمن مع 

القطاع اخلا�س بكل �سهولة وي�سر؛ توفرًيا 

للوقت واجلهد والتكلفة. 

العام  املدير  الدائرة  عن  االتفاقية  وّقع 

ل����واء ج���م���ارك امل��ه��ن��د���س ج����الل ال��ق�����س��اة، 

ب��ن��ك ان اي���ة امل��دي��ر ال��ع��ام  ب��ن��ك �ستي  وع���ن 

اإىل  االتفاقية  وتهدف  ج��رار،  ن��ور  ال�سيدة 

فتح قناة ات�سال اإلكرتونية بن الطرفن؛ 

اخلا�سة  واالإج������راءات  العمليات  لت�سهيل 

ب���ال���ك���ف���االت ال��ب��ن��ك��ي��ة م����ن خ�����الل ت���ب���ادل 

بالكفاالت  اخلا�سة  واالإ���س��ع��ارات  البيانات 

القوانن  الأحكام  وفًقا  اإلكرتونًياً،  البنكية 

واالأنظمة املعمول بها.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام اجل���م���ارك االأردن���ي���ة 

اإن  الق�ساة،  ج��الل  املهند�س  ج��م��ارك  ل��واء 

اأجنزته  مل��ا  ا�ستكمااًل  ت��اأت��ي  االتفاقية  ه��ذه 

االإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  م��ن عمليات  ال��دائ��رة 

لل�سراكة  جت�����س��ي��َدا  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع  م��ع 

وت�سهيل  ���س��رع��ة  يف  وامل�����س��اه��م��ة  احلقيقية 

امل��ع��ام��الت، ودف���ع عجلة االق��ت�����س��اد  اإجن����از 

لتذليل  اجلمارك  ا�ستعداد  مبدًيا  الوطني، 

ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي تعرت�س 

���س��ري ال��ع��م��ل مب���ا ي��ح��ق��ق م�����س��ل��ح��ة جميع 

املتعاملن.

يف  اجلمارك  دائ��رة  اإن  الق�ساة،  واأ�ساف 

اإطار اهتمامها الكبري وتعاونها امل�ستمر مع 

اال�سرتاتيجية  وتوجهاتها  امل�سريف  القطاع 

ال��ك��ام��ل، وقعت  االإل��ك��رتوين  ال��ت��ح��ول  نحو 

اإلكرتوين مع خمتلف  )18( اتفاقية ربط 

امل�سرفية. البنوك  قطاعات 

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت ال�����س��ي��دة ن���ور ج��رار 

على  اي��ة،  ان  بنك  �ستي  لبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

يف  االأردن��ي��ة  اجلمارك  مع  التعاون  �سرورة 

جمال الربط االإلكرتوين، م�سيدة بالتطور 

الكبري الذي و�سلت اإليه اجلمارك االأردنية 

يف تقدمي خدمات اإلكرتونية متميزة.

  االنباط – عمان 

الوطنية  الكهرباء  �سركة  كوادر  تعاملت 

ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، ول��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة خ��الل 

اأ���س��ب��وع، م��ع ح��ال��ة عبث على خط  اق��ل م��ن 

ال�����س��غ��ط ال���ع���ايل، واأع�����ادت ف��ج��ر االأرب���ع���اء 

والروي�سد. لل�سفاوي  الكهربائي  التيار 

ووا�سلت كوادر ال�سركة منذ م�ساء ام�س 

وحتى فجر اليوم العمل على ا�سالح العبث 

واإعادة التيار الكهربائي لقاطني ال�سفاوي 

والروي�سد.

وك��ان��ت ك����وادر ال�����س��رك��ة ق��د اع����ادت ي��وم 

اجلمعة املا�سي التيار الكهربائي لل�سفاوي 

والروي�سد بعد ا�سالح حالة عبث على خط 

املغذي للمنطقتن. العايل  ال�سغط 

وجت����دد ال�����س��رك��ة ال���دع���وة ل��ل��م��واط��ن��ن 

باحلفاظ على �سالمة ال�سبكة واالبالغ عن 

اي��ة ح��االت عبث الث��ره��ا يف احل��اق ال�سرر 

اململكة  يف  الكهربائي  وبالنظام  بامل�سرتكن 

القانونية. امل�سوؤولية  العابثن  حمملة 

االنباط – عمان 

ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  رج����ح 

والتجارة ينال الربماوي، اأن ت�سهد الفرتة 

من  ال��ع��دي��د  اأ���س��ع��ار  على  انخفا�سا  املقبلة 

ال�سلع.

عرب  ا�ست�سافته  خالل  الربماوي  وق��ال 

ال�سلع  م��ن  ال��ع��دي��د  اإن  ام،  اف  ح��ي��اة  اذاع���ة 

���س��ه��دت ان��خ��ف��ا���س��ا وا����س���ح���ا يف اأ���س��ع��اره��ا 

ال���زي���وت  امل���ا����س���ي���ة، م���و����س���ح���اً ان  ال����ف����رتة 

.30% بن�سبة  النباتية انخف�ست 

اأنها  ال��ربم��اوي  اأك��د  اخلبز  اأ�سعار  وع��ن 

لن ترتفع رغم ارتفاع تكلفتها جراء ارتفاع 

احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ق��م��ح،  اأ���س��ع��ار 

�ستتحمل فارق ال�سعر يف مادة اخلبز.

اخلبز  كيلو  تكلفة  اأن  ال��ربم��اوي  وب��ن 

اأن دع��م  اإال  55 ق��ر���س��ا،  ال���  ت��ت��ج��اوز ح��ال��ي��ا 

احلكومة له �ساهم يف ا�ستقرار �سعره.

واأكد اأن خمزون القمح يف االأردن يكفي ل� 

وا�سفا اإياه باالآمن واملريح جدا. �سهرا،   15
من  القمح  دع��م  زي���ادة  �سيتم  اأن���ه  وب���ّنَ 

50 مليون يف العام احلايل اإىل 80 مليون 
الفتا   ،60% ن�سبته  مب��ا  املقبل،  ال��ع��ام  يف 

اإىل اأن احلكومة تقوم ببيع القمح للمخابز 

العاملي  ال�سعر  من  واأق��ل  تف�سيلية  باأ�سعار 

بكثري.

االنباط – عمان 

االأجنبية  االحتياطيات  قيمة  تراجعت 

لدى البنك املركزي االأردين حتى نهاية اآب 

 ،8.8% 2022، مقارنة مع العام املا�سي 
نحو 1.592 مليار دوالر.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات ال��ب��ن��ك امل���رك���زي، ف���اإن 

نهاية  حتى  االأجنبية  االحتياطيات  قيمة 

اآب املا�سي؛ تراجعت لت�سل اإىل 16.451 

مليار دوالر.

وع�����ل�����ى اأ������س�����ا������س �����س����ن����وي ف��������اإن ق��ي��م��ة 

االح���ت���ي���اط���ي���ات االج���ن���ب���ي���ة ل�����دى ال��ب��ن��ك 

م��الي��ن   704 ن���ح���و  ت���راج���ع���ت  امل����رك����زي 

ح��ت��ى   4% ان���خ���ف���ا����س  وب��ن�����س��ب��ة  دوالر؛ 

م�ستوياتها  مع  مقارنة   ،2022 اآب  نهاية 

امل�سجلة يف اأب 2021.
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االنباط – عامن 

اأكد ممثل قطاع املواد الغذائية يف غرفة 

�سلع  اأ�سعار  اأن  ح��م��ادة،  رائ��د  الأردن  جت��ارة 

تراجع  بعد  حمليا  تنخف�ض  ب��داأت  غذائية 

العاملية. بالأ�سواق  اأخريا  م�ستوياتها 

اأم�ض  ل��ق��اء �سحفي  خ��ال  ح��م��ادة  وب��ن 

واأنواع  النباتية  الزيوت  ا�سعار  اأن  الأربعاء، 

م��ن احل��ب��وب وال��ب��ق��ول��ي��ات وامل��ع��ل��ب��ات ب���داأت 

فيما  املحلية  ال�����س��وق  داخ��ل  ت��راج��ع��ا  ت�سهد 

ال�سكر  مثل  اخ��رى  اأ�سناف  اأ�سعار  ت��زال  ل 

والأرز ت�سهد زيادة يف اأثمانها يف البور�سات 

العاملية.

وب�������رر ح����م����ادة ال�����راج�����ع احل���ا����س���ل يف 

اإىل جملة  اأ���س��ا���س��ي��ة  غ��ذائ��ي��ة  ���س��ل��ع  اأ���س��ع��ار 

الطلب  ا�ستقرار  مقدمتها  يف  الأ�سباب  من 

اإىل تراجع  اإ�سافة  العاملية،  بالأ�سواق  عليها 

اىل  وع��ودت��ه��ا  ك��ب��رية  بن�سب  ال�سحن  اأج���ور 

املقبولة. م�ستوياتها 

م�ستويات  يف  التغري  اأن  حمادة  اأك��د  كما 

العاملية  ال�سوق  ملعادلة  ال�سلع يخ�سع  اأ�سعار 

املتمثلة بالعر�ض والطلب، مبينا اأن التاجر 

وامل�ستورد الأردين من م�سلحة اأن تنخف�ض 

وزي��ادة  الأ���س��واق  تن�سيط  اأج��ل  من  الأ�سعار 

املبيعات.

ت��وري��د  يهمه  الأردين  ال��ت��اج��ر  اإن  وق���ال 

املحلية  بال�سوق  وتوفريها  الغذائية  امل��واد 

وه��ذا اأح��د الإجن����ازات ال��ت��ي حتققت خال 

ال���ف���رة امل��ا���س��ي��ة خ�����س��و���س��ا ب���داي���ة اأزم����ة 

اإغ��اق��ات،  م��ن  رافقها  وم��ا  ك��ورون��ا  جائحة 

�سلعة  اأي��ة  من  نق�ض  ت�سجيل  يتم  مل  حيث 

تلك الفرة.

املقبلة  للفرة  الأ�سعار  اجتاهات  وح��ول 

اأو�سح حمادة اأن املوؤ�سرات العاملية ت�سري اإىل 

بدء تعايف الأ�سواق العاملية من اأزمة كورونا 

ب��دل��ي��ل ال���ت���ق���اري���ر ال�������س���ادرة ع���ن م��ن��ظ��م��ة 

)الفاو(  املتحدة  ل��اأمم  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة 

ال�سلع  من  �سلة  اأ�سعار  تراجع  توؤكد  والتي 

ال�سا�سية. الغذائية 

ال���ذي  الرت���ف���اع  اأن  اإىل  ح���م���ادة  واأ����س���ار 

ط���ال ال�����س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة والأ���س��ا���س��ي��ة خ��ال 

يكن  مل  العاملية  ب��الأ���س��واق  املا�سية  الفرة 

ال�سوق  داخ��ل  الأ�سعار  على  كبري  انعاك�سها 

امل��ح��ل��ي��ة ج����راء الج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا 

احل��ك��وم��ة وامل��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ح��ن وال��ت��خ��زي��ن 

بن�سب  ال�سترياد  لغايات  التمويل  وتوفري 

اجلهات  بن  ما  والتعاون  منخف�سة  فائدة 

احلكومية بهذا اخل�سو�ض.

اأن ا���س��ع��ار ال�����س��ل��ع داخ����ل ال�����س��وق  وب����ن 

املحلية ما تزال اأقل بكثري من دول جماورة 

ل��وج��ود خم���زون ل��دى ال��ت��ج��ار، اإ���س��اف��ة اإىل 

يف  ت�سب  التجار  ب��ن  قوية  مناف�سة  وج��ود 

املخف�سة  العرو�ض  بدليل  املواطنن  �سالح 

التي يتم الإعان عنها وتوفر بدائل وا�سعة 

الواحد. لل�سلع 

على  انخفا�ض  ي��ط��راأ  اأن  ح��م��ادة  وت��وق��ع 

خال  والأ���س��ا���س��ي��ة  الغذائية  ال�سلع  اأ���س��ع��ار 

ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  بح�سب  املقبلة  ال��ف��رة 

املواطنون. اثرها  و�سيلم�ض 

م���ن خمتلف  امل��م��ل��ك��ة  اأن خم����زون  واأك�����د 

املعقولة  امل�ستويات  �سمن  الغذائية  ال�سلع 

وع��م��ل��ي��ات ال����س���ت���رياد و���س��ا���س��ل ال��ت��زوي��د 

و�سا�سة،  ي�سر  ب��ك��ل  م�ستمر  ب�سكل  تعمل 

لفتا اإىل اأن التاجر الأردين يعمل بحرفية 

دائ��م  ب�سكل  وي�سعى  اخل���رة  ول��دي��ه  عالية 

وهنالك  للتوريد  جديدة  م�سادر  ايجاد  يف 

تركيز على الدول التي ترتبط اململكة معها 

ب��ات��ف��اق��ي��ات جت����ارة ح���رة ل��ا���س��ت��رياد منها 

وتوفري ال�سلع بجودة عاليا.

التاجر  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ح��م��ادة  وج���دد 

ظل  يف  الأ���س��ع��ار  رف���ع  م�سلحته  م��ن  ل��ي�����ض 

ال�سرائية  ال��ق��درة  وت��راج��ع  الأ���س��واق  �سعف 

ي�����س��ت��ورد الأردن  امل��واط��ن��ن، يف وق���ت  ل���دى 

ن��ح��و 90 ب��امل��ئ��ة م��ن اح��ت��ي��اج��ات��ه م��ن امل���واد 

الغذائية.

ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  ق���ط���اع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

من  امل��زي��د  �سخ  اإىل  ال��ي��وم  يحتاج  باململكة 

ب�سروط  متويلية  ن��واف��ذ  وت��وف��ري  ال�سيولة 

وال��ت��ج��ار  امل�����س��ت��وردي��ن  ي�ساعد  مب��ا  مي�سرة 

املحلية  ال�سوق  ت��زوي��د  عمليات  اإدام���ة  على 

ب��ال��ب�����س��ائ��ع ودع���م امل���خ���زون ال���س��رات��ي��ج��ي 

الغذائي.

اجلهات  عمل  توحيد  ���س��رورة  اإىل  ودع��ا 

ال���رق���اب���ي���ة وف�����رق ال��ت��ف��ت��ي�����ض، واله���ت���م���ام 

واملزايا  احل��واف��ز  ومنحه  املحلي  بامل�ستثمر 

الأجنبي. للم�ستثمر  املقدمة 

ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا  ال���ع���رو����ض  واأ�����س����ار اىل 

من  العديد  على  التجارية  واملراكز  امل��ولت 

دوري  ب�سكل  وال���س��ا���س��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سلع 

العاملن  ب��ن  احلقيقية  املناف�سة  ع��زز  م��ا 

ب��ال��ق��ط��اع، وان��ع��ك�����ض ذل���ك ع��ل��ى امل��واط��ن��ن 

تخفي�ض  ����س���رورة  م���وؤك���دا  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ن، 

�سريبة املبيعات التي يدفعها قطاع املطاعم 

باملئة،   8 اىل   16 م��ن  �سياحيا  امل�سنف  غ��ري 

وبدل اخلدمات من 10 اىل 5 باملئة.

 500 نحو  ي�سم  القطاع  ه��ذا  اإن  واأو���س��ح 

ت�سغل  امل��ب��ي��ع��ات  ل�سريبة  خ��ا���س��ع��ة  م��ن�����س��اأة 

نحو 10 اآلف موظف وعامل غالبيتهم من 

التخفي�سات  منحها  اأن  م��وؤك��دا  الأردن��ي��ن، 

���س��ي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز امل��ن��اف�����س��ة وت��خ��ف��ي�����ض 

القطاع. وتن�سيط  الأ�سعار 

حققته  ال��ذي  الكبري  التقدم  اإىل  ولفت 

�سناعة الغذاء الأردنية، وو�سولها جلودتها 

وت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة، ودخ��ول��ه��ا لأ����س���واق 

انعك�ض  ذل���ك  اأن  مبينا  ع��امل��ي��ة،  ت�����س��دي��ري��ة 

اململكة ق�سة  الوطني وجعل  القت�ساد  على 

جناح دولية.

وي�ستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته حوايل 

���س��ن��وي��ا، ج���زء م��ن��ه م��واد  4 م��ل��ي��ارات دولر 

اأولية لل�سناعة والآخر جاهز لا�ستهاك.

وي���ع���ت���ر ق����ط����اع امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة م��ن 

ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ج���اري���ة ال��رئ��ي�����س��ة امل��ه��م��ة 

األف �سركة تتوزع  باململكة، وي�سم حاليا 14 

امل�����س��ت��وردي��ن وت��اج��ر اجلملة وحم��ات  ب��ن 

يقارب  م��ا  وف��رت  ال��ب��اد  عموم  يف  التجزئة 

200 األف فر�سة عمل غالبيتها لأردنين.

االنباط – عامن 

البحر  منطقة  يف  املقبل  ال�سبت  تنطلق 

ال�سحي  “القطاع  موؤمتر  فعاليات  امليت، 

يف اإطار روؤية التحديث القت�سادي 2022” 

دروزة  �سعيد  املهند�ض  برعاية  يعقد  ال��ذي 

مب�ساركة حوايل 200 م�سارك من اخلراء 

وامل��ح��ل��ل��ن وال��ع��ام��ل��ن يف ه���ذا امل��ج��ال من 

القطاعن العام واخلا�ض.

العجلوين  فواز  بح�سب  املوؤمتر  ويهدف 

للتاأمينات  الأردنية  للجمعية  العام  الأمن 

الفعالية،  لهذه  املنظمة  اجلهة  ال�سحية، 

اإىل درا���س��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ق��اط وامل��ح��اور 

التحديث  روؤي��ة  تناولتها  التي  والأه���داف 

ع��ام  ب�سكل  ال�سحي  للقطاع  الق��ت�����س��ادي 

امل��ق��ب��ل��ة، وكيفية  ال��ع�����س��ر  ال�����س��ن��وات  خ���ال 

التاأمن  مفهوم  تعزيز  يف  منها  ال�ستفادة 

وف��ق  امل��واط��ن��ن  جلميع  ال�����س��ام��ل  ال�سحي 

اأعلى معايري اجلودة والكفاءة.

�سحفي،  ت�����س��ري��ح  يف  ال��ع��ج��ل��وين  وق���ال 

جلميع  ال�سامل  ال�سحي  التاأمن  فكرة  اإن 

املواطنن حتتاج اإىل العديد من اخلطوات 

والإج�������������راءات، ال���ت���ي م����ن اه���م���ه���ا ���س��ح��ة 

املوؤمن  اأع��داد  حول  ال�سادرة  الإح�سائيات 

والب��ت��ع��اد  الأردن���ي���ن،  م��ن  �سحيا  عليهم 

الذي  الأرق��ام  وال�سبابية يف  الت�سارب  عن 

نعاين منه حاليا يف اململكة. م�سريا اإىل اأنه 

ل يوجد حاليا اأرقام حقيقية حول الن�سبة 

املئوية الواقعية للموؤمن عليهم، ما يجعل 

اأن من�سي ب�سكل �سحيح بهذا  من ال�سعب 

الجتاه يف �سوء عدم و�سوحها.

جن��اح��ن��ا  ع������دم  اأن  ال���ع���ج���ل���وين  واأك��������د 

�سحي  تاأمن  اإىل  الو�سول  يف  الآن  لغاية 

توفره،  وعدم  التمويل  غياب  �سببه  �سامل، 

القطاع  عن  احلوكمة  غياب  اإىل  بالإ�سافة 

البنية  املدرو�ض يف  والتو�سع غري  ال�سحي، 

���س��اه��م يف  ال���ذي  الأم����ر  ل��ل��ق��ط��اع،  التحتية 

على  ق��درات��ه��ا  واإ���س��ع��اف  ال��رك��ي��ز  ت�ستيت 

على  اأجلها  من  اأوج��دت  التي  املهمة  اإمت��ام 

اأكمل وجه.

�سيتناول  امل��وؤمت��ر  اأن  ال��ع��ج��ل��وين  وب���ن 

النظر  اإع����ادة  مثل  الق�سايا،  م��ن  ال��ع��دي��د 

التاأمينية،  والأ�ساليب  املعاجلة  اأ�ساليب  يف 

وتعظيم الفوائد من املوارد املتاحة التي مل 

نتيجة  الأمثل  بال�سكل  الآن  لغاية  ت�ستغل 

املنطقي  غ��ري  ال��ت��وزي��ع  يف  القطاع  ت�ستيت 

اأحيانا، واأحيانا كثري غري املدرو�سة. 

وي��ن��اق�����ض امل���وؤمت���ر ع��ل��ى م����دار ي��وم��ن 

ال���ع���دي���د م����ن امل����ح����اور ���س��م��ن ج��ل�����س��ات 

القطاع  يف  وخ���راء  خمت�سن  م��ن  ت���دار 

واخلا�ض،  العام  القطاعن  من  ال�سحي 

ح���ول ال�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة والب��ت��ك��ار، 

وال���ت���م���وي���ل واحل���وك���م���ة رك���ي���زة ال��ق��ط��اع 

ال�����س��ح��ي، واع���ت���م���اد وج�����ودة امل��وؤ���س�����س��ات 

ال��ت��م��ي��ز يف دع��م  ال�����س��ح��ي��ة، ودور م��راك��ز 

العاجية. ال�سياحة 

حمادة: تراجع أسعار الغذاء عالميا بدأ ينعكس على السوق المحلية

بمشاركة 200 شخصية 

اخلمي�س   22 /9/ 2022 

المنتدى االقتصادي والبنك الدولي 
يناقشان تحديات االقتصاد الوطني

  االنباط – عامن 

امل��ن��ت��دى  نظمها  ح���واري���ة  جل�سة  ن��اق�����س��ت 

القت�سادي الردين مع م�سوؤولن من البنك 

ال���دويل حت��دي��ات القت�ساد ال��وط��ن��ي وال��ي��ات 

ا�ستثمارات  ل�ستقطاب  العمال  بيئة  ت�سهيل 

اقت�ساديا وروؤية  امل��راأة  جديدة ودعم م�ساركة 

التحديث القت�سادي وحماربة البطالة.

اأم�ض  امل��ن��ت��دى،  ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن  وبح�سب 

���س��ارك فيها  ال��ت��ي  الأرب����ع����اء، ج����اءت اجلل�سة 

عميد جمل�ض املديرين التنفيذين يف البنك 

مريزا ح�سن، واملدير القليمي لدائرة ال�سرق 

واملمثل  كري�ستوف،  ج��ان  البنك  يف  الو���س��ط 

بيرن، وممثل  ه��ويل  البنك  ل���اردن يف  املقيم 

ف���واز  ال���دويل-وا����س���ن���ط���ن  ال��ب��ن��ك  يف  الردن 

البلبي�سي، �سمن برنامج ال�سالون القت�سادي 

للمنتدى.

واكد اع�ساء املنتدى، اهمية وجود ميزانية 

لت�سويق الردن مبجايل ال�ستثمار وال�سياحة، 

واحلوافز  املزايا  الكثري من  توفر  خا�سة مع 

ايل توفرها اململكة للم�ستثمرين ما جعل من 

الباد بيئة جاذبة للتجارة والعمال، مبينن 

الكثري من ق�س�ض النجاح التي حتققت على 

ار�ض اململكة.

وع���ر����س���وا روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث الق��ت�����س��ادي 

طريق  خ��ارط��ة  لتكون  الردن  اأجن��زه��ا  ال��ت��ي 

لاقت�ساد الوطني لع�سر �سنوات مقبلة وعابرة 

للحكومات، التي مت اجنازها بتوجيهات ملكية 

الج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت  لتح�سن  �سامية، 

وتوفري الآلف من فر�ض العمل �سنويا.

و�سدد م�سوؤولو البنك الدويل على �سرورة 

التكنولوجيا  ا�ستخدامات  ب��اآل��ي��ات  اله��ت��م��ام 

ب����امل����ج����الت الق���ت�������س���ادي���ة وحت�������س���ن وب���ن���اء 

القدرات الكاملة لاأفراد لتح�سن النتاجية 

راأ�ض  على  الركيز  اأن  موؤكدين  القت�سادية، 

املال الب�سري يح�سن من التاأثري الجتماعي 

حول العديد من الق�سايا التي تتعلق بثقافة 

املجتمع.

امل��راأة  ���س��رورة تو�سيع م�ساركة  اأك���دوا  كما 

الردنية بالن�ساط القت�سادي ومتكينها لتكون 

يعزز  مب��ا  اقت�ساديا  ا�سرتها  دع��م  على  ق���ادرة 

من م�سرية منو القت�ساد الوطني، اإىل جانب 

م��ع��اجل��ة امل��ع��ي��ق��ات وال��ت��ع��ق��ي��دات ال��ت��ي ت��واج��ه 

امل�ستثمرين وميا ي�سهم يف تي�سري اعمالهم.

الوزير  اأداره  ال��ذي  اللقاء  خال  واأ�سافوا 

ال�����س��اب��ق و����س���ام ال��رب�����س��ي اىل ال���ع���دي���د من 

ال�سعوبات التي تواجه القت�ساد العاملي والتي 

اأبرزها ارتفاع ا�سعار ال�سلع الأ�سا�سية، واخللل 

يف �سا�سل التوريد العاملية وتاأثريات احلرب 

الرو�سية الوكرانية.

ابو عاقولة :- انخفاض اسعار الشحن  
سينعكس ايجابيا على اسعار السلع

االنباط – عامن 

ق������ال ن���ق���ي���ب اأ�����س����ح����اب ال�������س���رك���ات 

اهلل  �سيف  الب�سائع،  ونقل  التخلي�ض 

اأبو عاقولة، اإن ال�سراكة بن القطاعن 

النجاح  مفاتيح  اإحدى  واخلا�ض  العام 

الق���ت�������س���ادي ال���وط���ن���ي، ال�����ذي ي��ع��ن��ي 

خمتلف  ب��ن  الأدوار  وت��ك��ام��ل  تن�سيق 

الوطنية اخلا�سة والعامة. املوؤ�س�سات 

اأم�ض  بيان  يف  عاقولة،  اأب��و  واأ���س��اف 

الأربعاء، اأن احلاجة باتت ملحة لتنظر 

البنوك فيما يتعلق بالعمولت البنكية 

والتاأمينات، لتحرير جزء من ال�سيولة 

و�سخها يف ال�سوق، حيث ت�سل كفالت 

مليون   70 نحو  اإىل  التخلي�ض  �سركات 

دي���ن���ار ل���ت���ج���ارة ال���ران���زي���ت يف دائ����رة 

اجلمارك.

ال���رغ���م م��ن  اأن�����ه ع��ل��ى  اإىل  واأ�����س����ار 

امل��ع��ي��ق��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 

التخلي�ض،  �سركات  اأعمال  تواجه  التي 

ان�سياب  ي��وؤك��ده  ال��ق��ط��اع  جن���اح  اأن  اإل 

ال���ب�������س���ائ���ع م����ن امل�����راك�����ز احل����دودي����ة 

اأن  اإىل  واإل��ي��ه، لف��ت��اً  ك��اف��ة م��ن الأردن 

ال��ق��ط��اع ي��ت��ع��ام��ل م��ع ق��راب��ة 52 دائ���رة 

وي��ج��ب  ح���ك���وم���ي���ة،  دائ��������رة   32 م���ن���ه���ا 

ع���امل حتكمه  الإج�������راءات يف  ت��ر���س��ي��ق 

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م�����ن ن����اح����ي����ة اإجن������از 

والبيانات اجلمركية. املعامات 

ي����وؤث����ر يف  ال����وق����ت  ع���ام���ل  اأن  وب�����ن 

ال��ك��ل��ف و���س��ام��ة ال�����س��ح��ن، وي�����س��ه��م يف 

اإي���ج���اد ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��م��ع��اب��ر الأردن���ي���ة 

اإن  اإذ  ���س��رق��ا وغ���رب���ا،  ���س��م��ال وج��ن��وب��ا 

جائحة  ب��ع��د  م��ا  م��ت��زاي��دا  طلبا  ه��ن��اك 

والنقل،  ال�سحن  خدمات  على  ك��ورون��ا 

مم����ا ي��ت��ط��ل��ب ت��ف��ع��ي��ل اأك������ر ل��ل��ن��اف��ذة 

العاملن يف  اأعداد  ال�ستثمارية وزيادة 

الوطنية. النافذة 

ال�سحن  اأ�سعار  “انخفا�ض  اإن  وقال 

امل�ستوردات  ت�سكل  وال��ذي  ال�سن  م��ن 

�سينعك�ض  باملئة   16 نحو  منه  الأردن��ي��ة 

وتقارب  امل�ستهلك  اأ���س��ع��ار  على  اإي��ج��اب��ا 

الأ����س���ع���ار م���ا ق��ب��ل اأزم�����ة وب����اء ك��ورون��ا 

ت���ق���ري���ب���اً، وي���ع���م���ل ع���ل���ى من����و جت����ارة 

باجتاه  العقبة  ميناء  عر  الرانزيت 

وال��ع��راق،  وفل�سطن  ول��ب��ن��ان،  ���س��وري��ا 

ه��ذا  ���س��ي��ل��م�����ض  امل���واط���ن  اأن  اإىل  لف���ت���اً 

ال��ت��ج��ار  يتخل�ض  ع��ن��دم��ا  الن��خ��ف��ا���ض 

م���ن امل���خ���زون ال�����ذي ي��ت��واج��د ل��دي��ه��م 

ال�سابقة. وبالأ�سعار 

االنباط – عامن 

العديدة  ال�سلبية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  ب��ال��رغ��م 

العاقات  على  الأوكرانية  الرو�سية-  للحرب 

الدولية عموماً، وعلى اأ�سعار الطاقة و�سا�سل 

الع��ت��ب��ار  رّدت  الأح����داث  ه��ذه  اأّن  اإّل  ال��غ��ذاء، 

ل��اأه��م��ي��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة مل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

الأو�سط يف جمال الطاقة والغذاء والقت�ساد 

اأردنيون  وخ��راء  �سيا�سيون  راأى  كما  العاملي، 

واأوروب�����ي�����ون واأم���ريك���ي���ون ����س���ارك���وا يف ور���س��ة 

ن��ق��ا���س��ي��ة ع��ق��ده��ا م��ع��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ة وامل��ج��ت��م��ع 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���س�����س��ة ف��ري��دري�����ض اأي����رت 

اجل���اري( عر  �سبتمر   13 )ب��ت��اري��خ  الأمل��ان��ي��ة 

الزووم. تقنية 

اأ���س��ار امل�����س��ارك��ون، يف ال��ور���س��ة ال��ت��ي �سمت 

متحدثن اأردنين واأوروبين، اإىل اأّن العاقات 

الأردن���ي���ة- الأوروب���ي���ة ���س��ه��دت ق��ف��زة ك��ب��رية يف 

املايل  الدعم  حجم  زاد  فقد  املا�سية،  الأع���وام 

املقدم من الحتاد الأوروبي والدول الأوروبية 

وارت��ف��ع  م��ل��ح��وظ،  ب�سكل  ال��ع��اق��ات  وت���ع���ززت 

�سبب،  م��ن  لأك��ر  ل���اأردن  الأوروب����ي  التقدير 

وال��دور  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  ميزة  بينها  من 

املنطقة،  يف  الأردن  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  الإق��ل��ي��م��ي 

وال��دور  الأردن��ي��ة،  للقيادة  املعتدلة  وامل��واق��ف 

اإذ  ال�سورين،  الاجئن  م�ساعدة  يف  الأردين 

الأوربي  الحتاد  اأ�سدرها  ورقة حقائق  اأ�سارت 

قيمة  اأن  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  �سبتمر  �سهر  يف 

امل�����س��اع��دات امل��ق��دم��ة م���ن الحت�����اد الأوروب������ي 

ال��زم��ن3.2  م��ن  عقد  خ��ال  بلغت  الأردن  اإىل 

م�ساعدات  يورو  مليون   392 منها  يورو،  مليار 

الريطانية  احلكومة  اأعلنت  بينما  اإن�سانية. 

يف العام 2019 تقدمي حزمة م�ساعدات لاأردن 

بنحو 1.2 مليار دولر لدعم اقت�ساده، تت�سمن 

980 مليون دولر منح وقرو�ض، و250 مليون 

دولر، ك�سمانات قرو�ض لدى البنك الدويل، 

الأملانية ب�سورة  امل�ساعدات  كما ت�ساعف حجم 

م��ل��م��و���س��ة خ���ال الأع������وام الأخ�����رية ل�����اأردن، 

ال���دول  م��ن  للعديد  بالن�سبة  احل���ال  وك��ذل��ك 

الأوربية الأخرى. 

التاأكيد على  الأوروب����ي  اجل��ان��ب  اأع���اد  وق��د 

خال  الأردن  دع��م  يف  ق��دًم��ا  امل�سي  يف  ع��زم��ه 

ال��راب��ع  الأوروب��ي��ة  الأردن��ي��ة  ال�سراكة  اجتماع 

اق��ي��م م��وؤخ��راً يف البحر  ع�سر وال���ذي ك��ان ق��د 

جديدة  بحزم  الجتماع  ه��ذا  خ��رج  وق��د  امليت. 

اإطاق  اأهمها  امل�سركة  وامل�ساريع  الدعم  من 

من  اأردنية  اوروبية  م�سركة  ا�ستثمار  من�سة 

امل��ت��وق��ع اأن ي�����س��ل م���دى الإ���س��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي 

�ست�سفيد منها اىل 2.5 مليار يورو. اىل جانب 

الجتماعات  ه��ذه  �سهدت  ال�ستثمار،  من�سة 

واحلماية  ال��غ��ذائ��ي  للدعم  مبالغ  تخ�سي�ض 

 100 م���ن  ي��ق��رب  مب���ا  الأردن  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الجتماع  خمرجات  تتوقف  ومل  يورو.  مليون 

ع��ن��د ه��ذا احل��د ح��ي��ث اأك���د اجل��ان��ب الأوروب����ي 

ج���ه���وده امل���ب���ذول���ة ح��ال��ي��ا ل��ت��خ�����س��ي�����ض م��ب��ال��غ 

حمددة  قطاعات  على  للعمل  ل��اأردن  اإ�سافية 

اأه��م��ه��ا ق��ط��اع��ي ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه ال����ذي ي���درك 

عليه  العمل  �سرورة  مقدار  الأوروب��ي  اجلانب 

الأردن  ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  امل��ي��اه  اأزم���ة  يف ظ��ل 

على  العمل  خ��ال  م��ن  الأخ���رية،  ال�سنوات  يف 

خليج  من  املياه  ونقل  لتحلية  م�ساريع  متويل 

العقبة يف جنوب الأردن اىل عمان. 

حت����دث يف ال���ور����س���ة، ال���ت���ي ج����اءت ب��ع��ن��وان 

ع��امل  يف  الأورب����ي����ة  الأردن�����ي�����ة-  “العاقات 
الأردن،  يف  الأورب���ي  الحت��اد  �سفرية  متغري”  

خوري  فايز  وال�سفري  هادجيثودو�سيو،  ماريا 

م�������س���وؤول ال�������س���وؤون الأوروب����ي����ة يف اخل��ارج��ي��ة 

الأردين  الباحث  �سبايلة  عامر  ود.  الأردن��ي��ة، 

ال���������س����وؤون ال����س���رات���ي���ج���ي���ة،  امل��ت��خ�����س�����ض يف 

واخل��ب��رية الأوروب���ي���ة دان��ي��ا ه��وب��ر، واأداره����ا 

ال�����س��ي��ا���س��ي وامل��ح��ام��ي ���س��ائ��د ك���راج���ه، و���س��ارك 

اأردنيون  واقت�ساديون  و�سيا�سيون  خراء  فيها 

مي��ث��ل��ون ف��ري��ق ال��ع��م��ل امل��ن��خ��رط يف م�����س��روع 

وحلفاوؤه  لاأردن  ميكن  كيف  حتول:  “نقطة 
الإبحار يف مرحلة عدم اليقن؟«.

ال���ع���اق���ات  ت���ط���وي���ر  اإىل  دع�����ت  ال����ور�����س����ة 

الردن�����ي�����ة- الأوروب�����ي�����ة وحت�������س���ن ال�������س���روط 

وال���رواف���ع ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ع��زز ال��ت��ع��اون بن 

امل�����س��اع��دات  م��ن��ط��ق  ت��ت��ج��اوز  واأن  ال���ط���رف���ن، 

امل���و����س���م���ي���ة مل���اأ����س�������س���ة ت���ف���اه���م���ات و�����س����راك����ات 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة م��رت��ب��ط��ة ب�������اإدراك ال��ط��رف��ن 

لأه���م���ي���ة ك���ل ط����رف وال���ت���زام���ات���ه وم�����س��احل��ه 

العاقات،  يف  املطلوبة  القفزة  بهذه  املرتبطة 

مما يدفع بحوار ا�سراتيجي جوهري يناق�ض 

رئي�سية: اأ�سئلة 

ال���ق���ي���م���ة  ه�������ي  م�������ا  الأول-  ال���������������س�������وؤال 

امل�����س��ال��ح  يف  الأردين  ل���ل���دور  ال���س��رات��ي��ج��ي 

التي  امل�ساحات  املنطقة؟ وما هي  الأوروبية يف 

ميكن اأن مياأها الأردن يف هذه ال�سراكة؟

اأن  م���دى مي��ك��ن  اأي  اإىل  ال��ث��اين-  ال�����س��وؤال 

ت�����س��ك��ل اأورب������ا ح��ل��ي��ف��اً ا���س��رات��ي��ج��ي��اً ل�����اأردن 

تتجاوز العاقة معه مبداأ امل�ساعدات املالية؟

ال�سوؤال الثالث- كيف ميكن حتديد امل�سالح 

لهذه  التهديد  وم�سادر  والتحديات  امل�سركة 

ال�سراتيجية؟ امل�سالح 

ما هي امل�سالح ال�سراتيجية امل�سركة؟

ب��ال��رغ��م م���ن ه����ذا ال��ت��و���س��ع والزده�������ار يف 

هنالك  اأّن  اإّل  الأوروب��ي��ة  الأردن��ي��ة-  العاقات 

منها  ال�ستفادة  ميكن  مهمة  ت��زال  م��ا  فر�ساً 

يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ن ال��ط��رف��ن، ل��ك��ن ذل��ك 

ال�سراتيجية  امل�سالح  تعريف  اإع��ادة  يتطلب 

امل�������س���رك���ة، ب��خ��ا���س��ة م���ع ب������وادر الن�����س��ح��اب 

ال��ع��م��ل يف  الأم���ريك���ي م��ن م�����س��اح��ات مهمة يف 

ال�سراتيجي  ال�سعيد  على  بخا�سة  املنطقة، 

اآمنة  “واحة  ميثل  اأ�سبح  ف���الأردن  والأم��ن��ي، 

افغان�ستان  اإىل  طالبان  ع��ودة  مع  وم�ستقرة” 

والإ���س��ك��ال��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���دور ال��ب��اك�����س��ت��اين 

والتوتر مع تركيا وتداعيات احلرب الرو�سية- 

واحتمالته  ال�سن  مع  والت�سعيد  الأوكرانية 

امل�ستقبليية.

ليحتل  ب����الأردن  ت��دف��ع  ال�سابقة  امل��ت��غ��ريات 

م���ك���ان���ة م���ه���م���ة غ����ري م�������س���ب���وق���ة يف امل���ن���ظ���ور 

ال���س��رات��ي��ج��ي لأوروب������ا وع��اق��ت��ه��ا ب��ال��ع��امل، 

�سواء على �سعيد التعاون الع�سكري اأو الأمني 

الطاقة  مثل  القت�سادي، يف قطاعات  اأو حتى 

ي�ساعد  اأن  اأم����ور مي��ك��ن  م��ن  وغ��ريه��ا  وال���غ���از 

هذه  ت�سهيل  يف  الأردين  ال�سراتيجي  املوقع 

العمليات.

ل��ق��د ت���ع���زز ال���ت���ع���اون ال��ع�����س��ك��ري والأم���ن���ي 

ال����دول الأوروب���ي���ة  ب��ن الأردن وال��ع��دي��د م��ن 

خ�����ال الأع���������وام امل���ا����س���ي���ة لأ����س���ب���اب ع���دي���دة 

م���ن ���س��م��ن��ه��ا م��ك��اف��ح��ة الإره������اب وال���ت���وت���رات 

املنطقة،  يف  حت��دث  التي  والأمنية  الع�سكرية 

يف  والتوتر  وال��ع��راق  �سوريا  يف  الأح���داث  مثل 

باإمكانية  الثقة  ت��راج��ع  م��ع  املحتلة  الأرا���س��ي 

عن  الو�سيطة  الأط��راف  وعجز  الدولتن  حل 

تقدمي حلول واأفكار خّاقة للحل ال�سلمي. 

اإىل  الأردن  ي��ن��ظ��ر  امل��ق��اب��ل  ال���ط���رف  ع��ل��ى 

الحت��������اد الأوروب�����������ي وال����ع����دي����د م����ن ال�����دول 

ال�سراتيجية  ال�سراكة  الأوروبية من منظور 

امل���ه���م���ة، ����س���واء ع��ل��ى ���س��ع��ي��د م���ا ت���ق���ّدم���ه من 

�سعيد  ع��ل��ى  اأم  ل�����اأردن،  واإ���س��ن��اد  م�����س��اع��دات 

ال���س��ت��ق��رار يف ال��ع��اق��ات وامل�����س��ال��ح م��ق��ارن��ًة 

ب��ال��ت��غ��ريات امل��ل��ح��وظ��ة الأخ�����رية يف ���س��ي��ا���س��ات 

جت��اه  الأم���ريك���ي���ة  الإدارات  وا���س��رات��ي��ج��ي��ات 

وهي  خ�سو�ساً،  واملنطقة  الدولية  العاقات 

ينظر  الذي  لاأردن  ومزعجة  تغريات مرهقة 

�سريك  بو�سفها  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ي��زال  وم��ا 

ا�سراتيجي، لكن من الوا�سح اأّنه منذ الربيع 

ال�سلوك  يف  واإ���س��ك��ال  ت��ب��اي��ن  فهنالك  ال��ع��رب��ي 

يتعلق  م���ا  ب��خ��ا���س��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  الأم����ريك����ي 

مثل  الأردن،  يف  املحيطة  الرئي�سية  بامللفات 

والت�سوية  والإي��راين  والعراقي  ال�سوري  امللف 

ال�سلمية وهكذا يجد الأردن اأّنه من ال�سروري 

مع  ومكّثفة  كبرية  ب�سورة  عاقاته  يطّور  اأن 

حتالفات  يف  احلا�سل  الفراغ  مل��لء  الأوروب��ي��ن 

الأردن  ب��ن  امل��ت��ق��ارب��ة  ول��ل��م��ن��ظ��ورات  الأردن، 

يخ�ض  فيما  الأوروب��ن  ال�سركاء  من  والعديد 

العديد من امللفات العاملية والإقليمية.

ال��ع��اق��ات الأردن���ي���ة-  ت��ط��وي��ر  اإّن ����س���رورة 

اي�ساً  تقوم  الأردين،  املنظور  م��ن  الأوروب��ي��ة، 

ع��ل��ى ال��ت��ح��ول ال��ك��ب��ري يف امل��ن��ط��ق��ة يف م��واق��ف 

و����س���ي���ا����س���ات ال�������دول ال���ت���ي ���س��ّك��ل��ت حت��ال��ف��ات 

ا�سراتيجية مع الأردن، وتباين الأولويات بن 

ال�سقيقة  العربية  ال��دول  من  والعديد  الأردن 

يف م�������س���األ���ة الأول�����وي�����ات وم�������س���ادر ال��ت��ه��دي��د 

وامل���ت���غ���ريات امل��ح��ي��ط��ة، مم���ا ف���ّك���ك حت��ال��ف��ات 

امل��ع��ادلت  ل����اأردن، م��ن ج��ه��ة، وق��ل��ب  تقليدية 

من  تهديد  م�سدر  لت�سكل  املحيطة  الإقليمية 

الرئي�ض  مرحلة  يف  حدث  مثلما  ثانية،  ناحية 

و�سغوطه  ترامب،  دونالد  ال�سابق،  الأمريكي 

ونقل  القرن  ب�سفقة  يتعلق  فيما  الأردن  على 

ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�ض.

ثّمة حتولت كبرية اأ�سابت الدور التقليدي 

ال�سراتيجي  باملوقع  ارت��بط  ال��ذي  الأردين 

الق�سية  م���ع  وال��ت�����س��اب��ك  )اجل��ي��وب��ول��ت��ي��ك��ي( 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ����س���واء ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال�����س��راع 

ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  الأدوار  ح��ت��ى  اأو  اإ���س��رائ��ي��ل  م���ع 

الإدارات  م��ع  ال��وث��ي��ق��ة  وال��ع��اق��ات  ال�سلمية، 

اهتّزت  ا�سراتيجية  م�ساحة  وهي  الأمريكية، 

�سواء  املا�سية،  الأع���وام  يف  ملحوظة  ب�سورة 

)اتفاقيات  الإ�سرائيلي  العربي  التطبيع  مع 

اإب��راه��ي��م( اأو ح��ت��ى م��ع الن��ه��ي��ار ال���ذي ح��دث 

)ال��ع��راق  الأردين  ال���س��رات��ي��ج��ي  ال��ع��م��ق  يف 

يف  الكبري  الراجع  حتى  اأو  وم�سر(  و�سوريا 

اأم��ور  ال��دول��ت��ن، وه���ذه جميعاً  اإم��ك��ان��ي��ة ح��ّل 

على  الأف��ق  وتفتح  التقليدية  الأدوار  ت�سعف 

وممكنة،  جديدة  ا�سراتيجية  ومهمات  اأدوار 

الحتاد  مع  وامل�سالح  العاقات  تعزيز  ومنها 

الأوروبي.

م����ن امل���م���ك���ن م�����س��ت��ق��ب��ًا ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 

الأردن  بن  والقت�سادي  والأم��ن��ي  الع�سكري 

وال����دول الأوروب���ي���ة، م��ن خ��ال ب��ن��اء الحت��اد 

تعيد  لتفاهمات  الأردنية  واحلكومة  الأوروبي 

ت��ع��ري��ف امل�����س��ال��ح ال���س��رات��ي��ج��ي��ة امل�����س��رك��ة 

وجم�����الت ال���ت���ع���اون ال���س��رات��ي��ج��ي واآف���اق���ه 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وب���ن���اء ج�����دول اأع����م����ال وا����س���ح 

الأردن  ب���ن  وال�������س���راك���ة  ال���ت���ع���اون  ل��ت��و���س��ي��ع 

والحتاد والدول الأوربية املختلفة. 

ال�سراكة ال�سراتيجية: حوافز وحتديات

ب������ال������رغ������م م�������ن امل�����������س�����ال�����ح امل���������س����رك����ة 

ال�سراتيجية بن الطرفن، التي من املمكن 

ال�سعيد اخلارجي  بناء ت�سّور وا�سح لها على 

ال�����س��روري  م��ن  مهمة  رواف����ع  ه��ن��ال��ك  اأّن  اإّل 

اأخذها بعن العتبار يف بناء حوار ا�سراتيجي 

م�سرك، من بينها احلالة الداخلية الأردنية 

ال�����س��ع��وب  ل����دى  و���س��م��ع��ت��ه  الأردن  ����س���ورة  اأو 

ت�ساعد  اأن  مي��ك��ن  م�����س��األ��ة  وه���ي  الأوروب����ي����ة، 

امل�ساعدات  التعاون وتي�سري  وت�ساهم يف تعزيز 

�سحيح،  وال��ع��ك�����ض  الأوروب����ي����ة  ال��رمل��ان��ات  يف 

اأكر  ب�سورة  التوغل  اإىل  ب���الأردن  يدفع  مما 

ال�سيا�سي  الإ�ساح  م�سارات  يف  وقوة  �سابة 

والقت�سادي والإداري التي بداأ بها، ودعمتها 

وحت�سن  الأردن،  يف  الأورب�����ي  الحت����اد  بعثة 

م���ل���ف���ه يف جم������ال ال���دمي���ق���راط���ي���ة وح���ق���وق 

الإن�����س��ان واحل���ري���ات الإع��ام��ي��ة واحل��ري��ات 

العامة وق�سايا املراأة وغريها من قيم موؤثرة 

يف النظرة الأوروبية لاأردن. 

ع���ل���ى ال����ط����رف الآخ�������ر ف���م���ن ال�������س���روري 

ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور ال���س��رات��ي��ج��ي 

ت�����س��اع��د  م���ع  الأورب����ي����ة  ل��ل��م�����س��ال��ح  الأردين 

اليمينية  وال��ت��وج��ه��ات  احل��رك��ات  يف  ملحوظ 

الأوروب��ي��ة وق��درت��ه��ا يف الن��ت��خ��اب��ات الأخ��رية 

الو�سول  من  الأوربية  ال��دول  من  العديد  يف 

اإىل مواقع ال�سلطة، وهي التي حتمل اأجندات 

ودع��������وات ل���ان���ك���ف���اء ل���ل���داخ���ل م����ع م���واق���ف 

العربية  والأق��ل��ي��ات  اجل��ال��ي��ات  �سد  متحيزة 

هناك.  وامل�سلمة 

عدم  حت��دي  هنالك  ف��اإّن  اآخ��ر  �سعيد  على 

وج����ود ���س��ي��ا���س��ات اأوروب����ي����ة م���وح���دة وا���س��ح��ة 

امللفات،  العديد من  العربية يف  املنطقة  جتاه 

���س��واء ك���ان احل��دي��ث ع��ن ال��ع��راق و���س��وري��ا اأو 

النووي  امللف  حتى  اأو  الفل�سطينية  الق�سية 

�سيا�سات  هنالك  اإما  الأغلب  فعلى  الإي��راين، 

اأو م��ع�����س��ل��ة ال���اع���ب رق��م  اأوروب����ي����ة  ف���ردي���ة 

الأم���ريك���ي���ة فيما  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ع��د   2

بالن�سبة  وا�سراتيجية  مهمة  مبلفات  يتعلق 

لاأردن.

ي��ك��ون  اأن  ال�������س���رروة مب���ك���ان  ل���ذل���ك م���ن 

اأردين-  م�سرك  ا�سراتيجي  ح��وار  هنالك 

وا�سحة  ومفاهيم  ت�����س��ورات  لتطوير  اأورب���ي 

وامل�ساحات  الإقليمية  امللفات  حول  وم�سركة 

بها  يقوم  اأن  ميكن  التي  التوافقية  امل�سركة 

يف  وت�ساعد  وم�سركة  اأك��ر  ب��اأدوار  الطرفان 

تطوير امل�سالح املتعلقة بهذه امللفات.

ورشة نقاشية تبحث في تعريف المصالح االستراتيجية المشتركة األردنية األوروبية وتحدياتها

مؤتمر »القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث االقتصادي« السبت

أوروبيون وأردنيون يناقشون واقع العالقات الراهن وآفاقها



االعالين
08

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

احمد حسني راشد الصقار

تاريخ  من  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن  ت��زي��د  ومل����دة    2022/9/3

�شركة  ل��دى  متتالية  اي��ام  ع�شرة 

عذر  ب��دون  البناء  مل��واد  املواعيد 

ال�شركة  ف��ان  ل��ذا  ر�شمي  اأو  م�شبق 

خالل  عملك  اىل  بالعودة  تنذرك 

هذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  ث��الث��ة 

الإعالن وبخالف ذلك تعترب فاقدا 

العمالية  حقوق  وجميع  لوظيفتك 

من  28/ه����  امل���ادة  لح��ك��ام  �شندا 

قانون العمل رقم 8 ل�شنة 1996

املنذر / شركة املواعيد 
ملواد البناء

انذار بالعودة اىل العمل 

اىل املوظف

عبد الهادي حسن محمد رضوان

�شركة  يف  عملك  عن  لتغيبك  نظرا 

ورثة كاظم مطلق مرقة )حمام�ص 

ت��اري��خ  م���ن  ع����ذر  دون  ال�����ش��ع��ب( 

اإر�شال  تاريخ  وحتى   2022/9/1

تنذرك  ال�شركة  ف��اإن  الن��ذار  هذا 

ثالثة  خ��الل  عملك  اىل  بالعودة 

اي��ام م��ن ت��اري��خ ه��ذا الن���ذار وال 

الوظيفية  حلقوقك  فاقدا  تعترب 

لحكام   ا�شتنادا  لوظيفتك  وفاقدا 

العمل  قانون  من  )28/ه����(  امل��اده 

الردين 

االدارة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

سمية عامر محمود 
  FA-j0267 شطاره

ياسمني محمد عبد القادر 
FA-J02075 العناني

انصاف خليل محمد جرب
 FA-01194

�شركة  يف  عملكم  عن  متغيبني  انكم  حيث 

الألب�شة  ل�شناعة  ال��ن��اع��م��ة  امل��ل��ب��و���ش��ات 

20  يوم  اجلاهزة / الظليل وملدة تزيد عن 

متفرقات من بداية هذا العام ) دون اجازة 

على  توجب  لذا   ) م�شروع  عذر  او  قانونية 

لحقًا  التغيب  ب��ع��دم  اب��الغ��ك��م  ال�شركة 

ويف ح���ال ع���دم الل���ت���زام ب���ال���دوام خ��الل 

ا�شفة  ال�شركة  �شتقوم  ايام   3 اأق�شاها  مدة 

و�شتعتربكم  خدماتكم  ع��ن  بال�شتغناء 

العمالية  حقوقكم  وجميع  لعملكم  فاقدين 

28/ه� من قانون العمل  عماًل باأحكام املادة 

وتعديالته   1996 ل�شنة   )8( رقم  الردين 

حقوقها  ب��ك��ام��ل  ال�����ش��رك��ة  اح��ت��ف��اظ  م��ع 

جتاهكم

شركة امللبوسات الناعمة 
لصناعة االلبسة الجاهزة 

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف

راشد فربج سالمة االحيوات

�شركة  يف  عملك  عن  لتغيبك  نظرا 

ورثة كاظم مطلق مرقة )حمام�ص 

ت��اري��خ  م���ن  ع����ذر  دون  ال�����ش��ع��ب( 

اإر�شال  تاريخ  وحتى   2202/9/1

تنذرك  ال�شركة  ف��اإن  الن��ذار  هذا 

ثالثة  خ��الل  عملك  اىل  بالعودة 

اي��ام م��ن ت��اري��خ ه��ذا الن���ذار وال 

الوظيفية  حلقوقك  فاقدا  تعترب 

لحكام   ا�شتنادا  لوظيفتك  وفاقدا 

العمل  قانون  من  )82/ه����(  امل��اده 

الردين 

االدارة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  اخلرباء املتحدون للتوريدات الهند�شيه 

ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م   والتكنولوجيا   

حتت الرقم  ) 48068 ( بتاريخ ) 2017/6/18(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممود مامون اجمد ثلجي

عنوان امل�شفي : عمان – ال�شمي�شاين – �شارع ابن عربي

خلوي ) 0797554943 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200026302(

ا�شتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شجل  يف  وامل�شجلة  زي��د   اب��و  احمد  الزيود  ب�شام  �شركة  ب��اأن  

�شركات ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2007/4/23 حتت الرقم )85687( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2016/10/3 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  ب�شام عزام مقبل الزيود  م�شفيا 

لل�شركة .

ت:   – ال�شهيد  دوار   – �شحاب   : امل�شفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0797877152

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

إعالن صادر عن  مصفي الشركة

ا�شتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

و�شركاه   عبيد  عدنان  �شركة  م�شفي  يعلن   ، وتعديالته   1997

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف    )  34194  ( الرقم  حتت  وامل�شجلة 

تاريخ 1993/9/4 ورقمها الوطني ) 200010358 ( باأن جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 

2021/8/4 وتعيني ال�شيد عدنان ح�شن �شالمه عبيد  م�شفيا لها 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : عمان – ال�شارع : جبل احل�شني البناية : 34–  خلوي 

0795168819 :

م�شفي ال�شركة 

عدنان ح�شن �شالمه عبيد

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة احمد ابو زياد و�شريكته  

 )  87414( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2007/9/2 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  ال�شركات يف  يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

م�شجلة  ذ.م.م  والت�شدير   لال�شترياد  هام�شر  نيو  �شركة    باأن 

لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)61777( بتاريخ )2021/11/23(

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/19(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن ال�شم التجاري

) موؤ�ش�شة عرين ال�شد للمظالت ( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )261366( 

با�شم )زيد عبد املهدي عبداهلل العقرباوي ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) مو�شى انور 

مو�شى اجلمره ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن . 

م�شجل ال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن ال�شم التجاري

)  دراي كلني طلة دابوق ( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )260001 ( با�شم 

) هبه با�شل حممود الزيتاوي ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) حممد غازي حممد احلاج 

عي�شى ال�شفدي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن . 

م�شجل ال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام 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 كارينا لزينة ولوازم ال�شيارات  ذ.م.م م�شجلة لدينا يف 

�شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )53740( 

بتاريخ )2019/2/18( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/20(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

والتجارية    ال�شناعية  للم�شاريع  الكنان  �شركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم 

 ) 50752 ( بتاريخ ) 2018/3/4(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : و�شيم ه�شام منري الن�شواتي

عنوان امل�شفي : عمان – املدينة الريا�شية

خلوي ) 0796799112 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام 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 مركز ب�شمات لطب ال�شنان  ذ.م.م م�شجلة لدينا يف 

�شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )27113 (

 بتاريخ )2012/1/2( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/20(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200125181 (

ل�شنة  رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   اخلاليله  حلف  عبداهلل  �شركة 

ت�شامن 

بطلب  تقدمت  قد   2012/3/28 بتاريخ   )103986( الرقم  حتت 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/9/21 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  يو�شف عبداهلل خلف اخلاليله  م�شفيا 

لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : الزرقاء – �شاحية المرية هيا – قرب كازية 

توتال – ت: 0782499369

الرقم  على  ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200101740(

ل�شنة  رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكته   ابراهيم  جميل  ا�شامة  �شركة 

ت�شامن 

بطلب  تقدمت  ق��د   2009/3/15 بتاريخ   )93845( ال��رق��م  حت��ت 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/9/21 

م�شفيا  ابراهيم  حرب  جميل  ا�شامة  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وقد 

لل�شركة .

ت:  العربيه–  الثوره  – �شاحية  الزرقاء   : امل�شفي  عنوان  باأن  علما 

0796775207

الرقم  على  ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء انشاء عبارات ومناهل 
وجرالت لبلدية منشية

بني حسن. عطاء رقم 2022/5
للمرة االوىل

ان�شاء  عطاء  طرح  عن  ح�شن  بني  من�شية  بلدية  تعلن  البلدية  �شندوق  من  بتمويل 

عبارات ومناهل وجرلت لبلدية من�شية بني ح�شن.

بالتقدم  الراغبني  فقط  طرق  و�شيانة  ان�شاء  خام�شة/  فئة  امل�شنفني  املقاولني  فعلى 

للعطاء مراجعة البلدية ل�شراء ن�شخ العطاء وح�شب ما يلي:

1. تقدمي كفالة دخول العطاء: بقيمة )1500( األف وخم�شمائة دينار فقط ل غري 

)كفالة بنكية ول تقبل ال�شيكات(.

2. ثمن ن�شخة العطاء )50( خم�شون دينار غري م�شرتدة.

3. مدة العطاء )45( خم�شة واأربعون يوما.

4. تقدمي �شهادة  الت�شنيف.

علما بان اخر موعد ل�شراء الن�شخ يوم الأربعاء املوافق 2022/10/5 ال�شاعة الثانية 

ع�شرا ظهرا اخر موعد لإيداع العرو�ص يوم الأربعاء املوافق 2022/10/12 ال�شاعة 

يف  ظهرا  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  اليوم  بنف�ص  العرو�ص  فتح  �شيتم  �شباحا  العا�شرة 

مبنى بلدية من�شية بني ح�شن.

رئيس بلدية منشية بني حسن 
م.موفق احمد الشديفات

دعوة عطاء رقم ) 26 /  ش ل /2022 (
شراء اكياس محمية

ترغب وزارة العدل باعادة طرح عطاء » �شراء اأكيا�ص حممية » فعلى 

املناق�شني الراغبني يف �شراء ن�شخة من وثائق ال�شراء مراجعة وزارة 

العدل ) امني �شر جلنة ال�شراء الرئي�شية / لوازم وخدمات ا�شت�شارية (

( دينار غري م�شرتدة   25  ( مبلغ  ال�شراء مقابل  للح�شول على وثائق   

على  للح�شول  موعد  اخر   ، يوميا  الظهر  بعد  الثانية  ال�شاعة  ولغاية 

ن�شخ العطاء يوم الحد املوافق 2022/10/2 .

ق�شم  لدى  العطاءات  �شندوق  يف  مغلقة  العرو�ص  ليداع  موعد  واخر 

امل�شريات  ال�شاعة الثانية ع�شر ظهر يوم الحد املوافق 2022/10/9 .

الثانية  ال�شاعة   2022/10/9 املوافق  الحد  يوم  يف  العرو�ص  تفتح 

ع�شر ظهرا.

اجور العالن على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر .

وزير العدل

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
 

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 

ال�شركات يف وزارة  ، يعلن مراقب عام  1997 وتعديالته  ل�شنة 

و�شهام  من�شور   احمد  ريا�ص  �شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة 

حممود ال�شهابي  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 

لإجراءات  بطلب  1991/12/22  تقدمت  بتاريخ   )27801  (

التغيريات التالية :

و�شهام  من�شور  احمد  ريا�ص   : �شركة  من  ال�شركة  ا�شم  تعديل 

حممود ال�شهابي

اإىل �شركة : ريا�ص احمد من�شور وحممد ريا�ص من�شور

على  ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

الرقام 5600260

 

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

اخلمي�ص   22/ 9 / 2022

رقم العدد   6171

06-5200700

اعالن طرح عطاء رقم
م ش 5 / 35 / 2022  

) شراء قطع احتياطية لصيانة االجهزة اليدوية (

تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة الردنية – اجلي�ص العربي / مديرية امل�شرتيات الدفاعية عن طرح العطاء رقم 

م �ص 5 / 35 / 2022 اخلا�ص ب�شراء قطع احتياطية ل�شيانة الجهزة اليدوية فعلى املتعهدين الراغبني بال�شرتاك 

يف هذا العطاء مراجعة مديرية امل�شرتيات الدفاعية / �شعبة الت�شالت والنظمة اللكرتونية ل�شراء ن�شخة العطاء 

مقابل دفع مبلغ ) 125 ( مائة وخم�شة وع�شرون دينار اردين غري م�شرتدة م�شطحبني معهم �شجل جتاري و رخ�ص املهن  

�شارية  املفعول او �شورة عنها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميًا ولغاية ال�شاعة ) 1300 ( بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم اخلمي�ص والعطل الر�شمية  

ويكون يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11 ال�شاعة ) 1300 ( اخرموعد لبيع املناق�شات .

تعاد املناق�شات بوا�شطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�شرتيات الدفاعية / �شكرتري اللجان قبل ال�شاعة ) 1300 ( يوم 

الربعاء املوافق 2022/10/12  معززة بتاأمني مايل م�شدق بقيمة )3%(  ثالث باملئة من قيمة املناق�شة وكل مناق�شة 

ترد بعد هذا التاريخ او غري مرفق بها تاأمني مايل تهمل ول ينظر بها .

علما بان موقعنا على النرتنت هو www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�شفات الفنية املطلوبة .
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االنباط – وكاالت 

ت���ه���وي���دي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة، ت�����س��ع��ى  يف خ����ط����وة 

البوق”  ل�”نفخ  امل��زع��وم  الهيكل”  “جماعات 
“راأ�س  يف  امل����ب����ارك  الأق�������س���ى  امل�����س��ج��د  داخ�����ل 

امل�ستمرة  حماولتها  �سمن  العربية،  ال�سنة” 

لتهويد امل�سجد وحتويله اإىل “مقد�س يهودي”

تنفيذ  اإىل  امل��ت��ط��رف��ة  اجل��م��اع��ات  وت�����س��ت��ع��د 

وا�سعة  واق��ت��ح��ام��ات  ت��ه��وي��دي��ة  ب��رام��ج  �سل�سلة 

ل��ل��م�����س��ج��د الأق���������س����ى، واإق������ام������ِة ال�������س���ل���واِت 

ال��ي��ه��ودي��ِة ف��ي��ه، مب��ن��ا���س��ب��ة مو�سم  وال��ط��ق��و���س 

اأيلول/   26 اليهودية الذي يبداأ بتاريخ  الأعياد 

اأول/  ت�سرين  حتى  وي�ستمر  اجل��اري،  �سبتمرب 

القادم اأكتوبر 

غليك  ي���ه���ودا  امل��ت��ط��رف  اق��ت��ح��م  اأن  و���س��ب��ق 

امل�سجد الأق�سى من باب املغاربة، وقام بت�سغيل 

هاتفه  “ال�سوفار” عرب  القرن  للنفخ يف  �سوت 

امل��ح��م��ول، ك��م��ا ن��ف��خ��ه يف م��ق��ربة ب���اب ال��رح��م��ة 

للم�سجد ال�سرقي  لل�سور  املال�سقة 

و���س��ادق��ت حم��ك��م��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال��ق��د���س 

املتطرفني  للم�ستوطنني  ال�سماح  على  املحتلة 

اليهودية عند  واإقامة الطقو�س  بالبوق  بالنفخ 

حائط الرباق بامل�سجد الأق�سى

العليا  امل��ح��ك��م��ة  امل�����س��ادق��ة مب��واف��ق��ة  وج���ات 

الحتالل  �سرطة  اعتقال  وبعد  الإ�سرائيلية، 

“ن�سطاء  ت�سمى  م��ا  ج��م��اع��ة  م��ن  مل�ستوطنني 

ما  وف���ق  ال���ب���وق،  ن��ف��خ��ه��م  الهيكل” ب��ع��د  ج��ب��ل 

ذكرت �سحيفة “معاريف” العربية

���س��رط��ة الح��ت��الل،  ال��ق��رار، �سحبت  وع��ق��ب 

يهودا  املتطرف  �سد  ا�ستئنافها  الثالثاء،  اأم�س 

نفخه  اأث��ن��اء  الأول  اأم�����س  اع��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د  غليك 

ال���ب���وق ق����رب امل���ق���ربة الإ���س��الم��ي��ة يف ال��ق��د���س 

القدمية

ق��رن  م���ن  م�����س��ن��وع  ب���وق  ه���و  و”ال�سوفار” 

الكب�س ي�ستخدمه اليهود يف طقو�سهم لالإعالن 

عن “ح�سور ال�سالة”، وحتديًدا خالل ثالثة 

ال�سنة”،  “راأ�س  مطلع  يف  منها  ال��ع��ام،  يف  اأي��ام 

طق�س  لكنه  احل��ايل،  ال�سهر  نهاية  توافق  التي 

ممنوع على اليهود تاأديته داخل الأق�سى

ورغم املخاوف الأمنية من ت�ساعد الأو�ساع 

يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ت��ني، اإل 

امل�����س��ي ق��دًم��ا  ق�����ررت  اأن ح��ك��وم��ة الح����ت����الل 

الأق�����س��ى  للم�سجد  امل�����س��ت��وط��ن��ني  ب��اق��ت��ح��ام��ات 

خالل مو�سم الأعياد

وال��راث  للوقف  الأق�سى  اأكادميية  رئي�س 

“�سفا”  ل��وك��ال��ة  ي��ق��ول  ب��ك��رات  ن��اج��ح  ال�سيخ 

ت��ه��وي��د القد�س  ���س��ي��اق  ي��اأت��ي يف  ال��ب��وق  ن��ف��خ  اإن 

“قدا�سة  اإىل  وحت��وي��ل��ه  الأق�������س���ى،  وامل�����س��ج��د 

يهودية” جديدة

اإ�سرائيلية  حم��اول��ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  وي�����س��ر 

لتوزيع الأدوار بهدف اخراق امل�سجد الأق�سى، 

���س��واًء م��ن خ���الل ن��ف��خ امل��ت��ط��رف ي��ه��ودا غليك 

اأو قرار حمكمة  الرحمة،  باب  البوق يف مقربة 

بالبوق  بالنفخ  ال�سماح للم�ستوطنني  الحتالل 

عند حائط الرباق، اأو توفر �سرطة الحتالل 

املقتحمني  اأداء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ه��م،  احل��م��اي��ة 

امل�سجد التلمودية داخل  طقو�سهم 

ويو�سح اأن هذه الأدوار جميعها تاأتي �سمن 

امل��ق��د���س، لكن  وامل��ك��ان  امل��دي��ن��ة  خ��ط��وات تهويد 

امل�سجد  داخ��ل  يتم  لن  البوق  نفخ  اأن  “اأعتقد 
الح���ت���الل  احل�����ايل، لأن  ال���وق���ت  الأق�������س���ى يف 

ُيدرك اأن الوقت مل يحن بعد لتنفيذ ذلك”

وبح�سب ب��ك��رات، ف��اإن الح��ت��الل ي��ت��درج يف 

ق�ساياه وخمططاته ب�ساأن الأق�سى، فهو يريد 

للقبول  وامل��ق��د���س��ي��ني  الفل�سطينيني  ت��روي�����س 

البوق  نفح  ل��ذل��ك ج��رى  اخل��ط��وة،  ه��ذه  مبثل 

يف �ساحات الأق�سى ومقربة باب الرحمة، ومن 

املمكن اأن ينفخ داخل الأق�سى

واأ���س��ول،  ع��روق  ذات  القد�س  اأن”  وي�سيف 

اأو  املتطرف غليك  نفخة من  ب�سبب  تذهب  لن 

العريق لهذه  العربي  التاريخ  ُيلغي  غره، ولن 

املدينة التي بداأت عربية منذ 4 اآلف �سنة قبل 

امليالد”

اأن م���ا ي���ق���وم ب���ه الح����ت����الل مي��ث��ل  وي����وؤك����د 

القادر  واأن��ه  القد�س،  يف  دوره  لإث��ب��ات  حماولة 

على تغير الواقع فيها، لكنه لن ُيغر اأي واقع

ال�����س��ع��ف الإق��ل��ي��م��ي ووج���ود  “لول  وي��ت��اب��ع 

دول كربى ُت�سانده، فاإنه ل يجروؤ على فعل اأي 

لأهله،  امل�سجد  و�سيبقى  الأق�سى،  داخ��ل  �سيء 

ُيحاول  التي  التلمودية  ال��رم��وز  كل  و�ستنتهي 

الح��ت��الل ع��ل��ى ح��ني غفلة م��ن اأه��ل��ه��ا والأم���ة 

املبارك” للم�سجد  اإدخالها 

���س��رط��ة الح��ت��الل  ت�سهيل  ل���ول  اأن���ه  وي���رى 

اقتحامه  اأثناء  “غليك”  للمتطرف  وحمايتها 

ال�سرقية خارج  الرحمة من اجلهة  باب  مقربة 

منع  مقابل  يف  ال��ب��وق،  بنفخ  وقيامه  الأق�سى، 

دخول اأي مقد�سي للمكان خالل ذلك، ملا جتراأ 

على فعل ذلك

املوؤ�س�سة  اجلديد”  “ال�سنهدرين  وت��ع��ت��زم 

الهيكل”  ل�”جماعات  امل��رك��زي��ة  احل��اخ��ام��ي��ة 

الأق�����س��ى يف  امل�سجد  ال��ب��وق يف  نفخ  امل��ت��ط��رف��ة، 

الحتالل  ملحكمة  وتوجهت  ال�سنة”،  “راأ�س 
بذلك للمطالبة 

فاي�س  هيلل  ال��ربوف��ي�����س��ور  اأع��ل��ن  وم���وؤخ���ًرا، 

النتهاء  اجلديد”  “ال�سنهدرين  قياديي  اأح��د 

م���ن ت�����س��ن��ي��ع ب����وق م���ن ق����رن ال��ك��ب�����س ي��ط��اب��ق 

ال�����س��روط ال��ت��ورات��ي��ة، مت��ه��ي��ًدا للنفخ ب��ه داخ��ل 

ال�سنهدرين،  من  اأع�ساء  اأب��دى  فيما  الأق�سى، 

وع���ل���ى راأ����س���ه���م احل����اخ����ام ي�����س��رائ��ي��ل اأري���ئ���ي���ل، 

املهمة ا�ستعدادهم لتنفيذ هذه 

اإي�سال  “غليك” اأراد  ف��اإن  ب��ك��رات،  ووف��ق 

ال���ب���وق،  ب��ن��ف��خ  ق���م���ت  “لقد  م���ف���اده���ا  ر����س���ال���ة 

ر���س��ال��ة  وه�����ذه  ذلك”،  اأف���ع���ل  اأن  واأ���س��ت��ط��ي��ع 

املتطرف  اليميني  للمجتمع  م��ن��ه  حتري�سية 

للم�سجد  ان��ت��ه��اك��ات��ه ومم��ار���س��ات��ه  ي��زي��د يف  ك��ي 

الأق�سى، وهي ر�سالة حتٍد لالأمة الإ�سالمية

وحول ال�سيناريوهات املتوقعة خالل الفرة 

ال��و���س��ع  اأن  “اأعتقد  ب���ك���رات  ي��ق��ول  امل��ق��ب��ل��ة، 

وبني  وج��ذر،  عليه بني مد  ما هو  �سيبقى على 

م���ن ي��رف�����س ك���ل ه����ذه الأع����م����ال م���ن اجل��ان��ب 

وبني  الإ�سالمي،  العربي  الفل�سطيني  املقد�سي 

حماولة حتدي �سرطة الحتالل لفر�س ذلك”

وي�سيف “من املتوقع اأن ن�سهد م�سادات مع 

اإىل م�ستوى  ت�سل  لكنها لن  �سرطة الحتالل، 

الإقليمية  ال��ظ��روف  نتيجة  ال��ع��ام،  الن��ف��ج��ار 

مهياأ  غ��ر  امل��ق��د���س��ي  املجتمع  ولأن  وال��ع��امل��ي��ة، 

لذلك”

اأن ما تطالب به حمكمة الحتالل  ويو�سح 

اأنه  اأعتقد  ول  الآن،  ولي�س  امل�ستقبل  اأج��ل  من 

الأق�����س��ى،  امل�سجد  داخ���ل  ب��ال��ب��وق  النفخ  �سيتم 

تروي�سية،  حتري�سية  عملية  ي��ج��ري  م��ا  واإن 

وجل�س نب�س املجتمع املقد�سي والعامل العربي 

والإ�سالمي

االنباط – وكاالت 

يبداأ الأ�سر حممود عبد اهلل علي عار�سة )47 

عاماً( من بلدة عرابة جنوب جنني، اأم�س الأربعاء، 

عامه ال�سابع والع�سرين يف �سجون الحتالل

بدوره قال مدير نادي الأ�سر يف جنني منت�سر 

�سمور، اإن العار�سة هو اأحد الأ�سرى ال�ستة الذين 

انتزعوا حريتهم من �سجن جلبوع يف �سهر اأيلول 

اعتقالهم  الح��ت��الل  يعيد  اأن  قبل  املا�سي  العام 

بعد اأياموتابع اأن قوات الحتالل اعتقلت الأ�سر 

العار�سة بتاريخ 1996/09/21م، واأ�سدرت حمكمة 

بال�سجن املوؤبد بالإ�سافة  الحتالل بحقه حكماً 

اإىل خم�سة ع�سر عاماً، بتهمة امل�ساركة يف عمليات 

املقاومة ولفت اإىل اأن هذا مل يكن العتقال الأول 

41 �سهًرا يف  1992 واأم�سى  العام  حيث اعتقل يف 

الأخ��رة  ملحاكمته  بالإ�سافة  الح��ت��الل،  �سجون 

حيث اأ�سدرت حمكمة الحتالل حكما بال�سجن 5 

�سنوات اإ�سافية لالأ�سر حممود ورفاقه الأ�سرى 

الذين انتزعوا حريتهم ودفع غرامة مالية قدرها 

5 اآلف �سيكل ويف مثل هذه الأيام من العام املا�سي 

متكن �ستة اأ�سرى بقيادة الأ�سر حممود العار�سة 

من تنفيذ عملية هروب من �سجن جلبوع، والذي 

يعترب من اأكرث �سجون الحتالل حت�سيًنا حيث 

�سكلت العملية �سربة اأمنية كبرة ملنظومة الأمن 

يف دولة الحتالل

مساٍع متطرفة إلدخاله للمسجد باألعياد«.. »نفخ البوق« 
خطوة على طريق تحويل األقصى إلى »مقدس يهودي«

قائد نفق الحرية.. األسير محمود العارضة يبدأ عامه الـ 27 في السجون

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات 
دولية حقيقية إلنهاء االحتالل

30 معتقاًل إدارًيا يشرعون في اإلضراب 
عن الطعام رفًضا لإلعتقال اإلداري

االحتالل يشرد عائلة مكونة من 14 
مواطًنا في النقب

بتوصية مخابراته.. االحتالل يحّول 
أسيرين لالعتقال لإلداري دون ُتهم

آلداء طقوس تلمودية.. جيش االحتالل 
يقتحم قرية بـ »الخليل«

االنباط – وكاالت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ج����ددت 

حقيقية  دول��ي��ة  اإج����راءات  بتنفيذ  مطالبتها 

اإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي ووقف  توؤدي اإىل 

الفل�سطينيني بحق  جرائمه 

اأم�����س نقلته  ب��ي��ان  واأك�����دت اخل��ارج��ي��ة يف 

امل��ف��ت��وح��ة  اأن ح����رب الح����ت����الل  وك���ال���ة وف����ا 

عمليات  وتو�سيع  الفل�سطيني  ال�سعب  على 

الق�ساء  اإىل  تهدف  اأر���س��ه  على  ال�ستيطان 

الفل�سطينية  الدولة  لإقامة  فر�سة  اأي  على 

القد�س بعا�سمتها 

ال�سعب  متكني  اأن  اإىل  اخلارجية  ولفتت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م���ن مم��ار���س��ة ح��ق��ه يف ت��ق��ري��ر 

حتقيق  مفتاح  ه��و  وط��ن��ه  اأر����س  على  امل�سر 

على  م�سددة  املنطقة  يف  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن 

ال�سبب  اأن وج��ود الح��ت��الل وا���س��ت��م��راره ه��و 

التوترات الرئي�س جلميع 

االنباط – وكاالت 

ذك����ر ن�����ادي الأ����س���ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، اأم�����س 

اإدارًي��ا �سي�سرعون يف  30 معتقاًل  اأن   ، الأربعاء 

خطوة الإ�سراب عن الطعام يف ال�25 من اأيلول 

اجلاري

املعتقلني  ع��ن  ب��ي��ان نقله  ال��ن��ادي يف  وذك���ر 

اإطالق  اأي��ام تف�سلنا عن  “”اأربعة  الإداري���ني: 

جاهزيتنا  الإداري،  الع��ت��ق��ال  �سد  معركتنا 

�سعلة  ان��ط��الق  تنتظر  م�ستوياتها،  اأع��ل��ى  يف 

البداية يوم اخلام�س والع�سرين من اأيلول”

عن  ن��ت��خ��ل��ى  “نحن  الأ������س�����رى:  واأ�����س����اف 

البطون،  على  الأحزمة  ون�سد  خبزنا  ك�سرات 

ال��ب��ط�����س  لأدوات  مي��ك��ن  ل  ك����رام����ة،  ت��غ��ذي��ن��ا 

الظلم  م��واج��ه��ة  يف  ح��ري��ة  نتنف�س  ان��ت��زاع��ه��ا، 

البطيء،  القتل  و�سيا�سة  العن�سري،  والتمييز 

اأ���س��وات��ن��ا وق��ب�����س��ات��ن��ا، ون���ق���راأ “خذوا  ن��رف��ع 

عذبونا،  الوح�سية،  قب�ستكم  و���س��ددوا  حلمنا 

قيدونا، وان�سروا رائحة املوت حولنا، اقتولنا، 

واحتجزوا جثامني �سهدائنا، ا�ْسرقوا كل �سيء 

يا ل�سو�س الع�سر”

ن�����س��ال��ن��ا  اأن  “اعلموا  الأ������س�����رى:  وت���اب���ع 

وال��ف��رح، واحل��ي��اة،  الأم����ل،  و���س��ن��زرع  م�ستمر، 

من  اخل��ال��ي��ة  والإن�����س��ان��ي��ة  للحرية،  فن�سيدنا 

العذابات لن يتوقف حتى الأمان وال�ستقرار، 

وطول احلياة”

ودع����ا الأ����س���رى اإىل الل��ت��ف��اف ح��ول��ه��م يف 

رف�ساً  الطعام  ع��ن  املفتوح  الإ���س��راب  معركة 

عن  “نعرب  م�سيفني:  الإداري،  ل��الع��ت��ق��ال 

اأ�سفنا لالأحداث املوؤ�سفة التي �سهدتها مدينة 

نابل�س”

االنباط – وكاالت 

اأم�س  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ه��دم جي�س الح��ت��الل 

العام  خ��الل  الثانية  للمرة  م�سكنا  الأرب���ع���اء، 

النقب  مبنطقة  البقيعة  ق��ري��ة  يف  اجل�����اري، 

عدم  بحجة  املحتلة،  فل�سطني  جنوب  املحتل، 

الرخي�س

ع�سيدة،  اأب���و  ���س��امل  امل�سكن  �ساحب  وق���ال 

الحتالل  �سلطات  اإن  ت�سريحات �سحفية،  يف 

“هدمت منزله، وفجرت حاويات املياه، ورمت 
و13  ه��و  وتركته  الأر�����س،  على  القمح  ح��ب��وب 

دون  بالعراء  م��ع��اق،  بينهم  عائلته،  م��ن  ف���رًدا 

ماأوى”

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف  ال���ب���ل���دات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

الداخل املحتل، ت�سهد ت�سعيًدا يف عمليات هدم 

املنازل، واملحال التجارية، والور�س ال�سناعية، 

بذريعة عدم الرخي�س

الفل�سطينية  امل��ن��ازل  ه��دم  �سيا�سة  وت�سكل 

منهجية لدى كيان الحتالل منذ ن�ساأته عام 

ال�سلطات الإ�سرائيلية منذ  1948، فقد دمرت 

النكبة اأكرث من 500 قرية وبلدة فل�سطينية

االنباط – وكاالت 

ق�����ررت حم��ك��م��ة الح����ت����الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

حتويل اأ�سرين من جنني وبيت حلم بال�سفة 

الغربية املحتلة اإىل العتقال الإداري

واأف���اد مكتب اإع���الم الأ���س��رى ب��اأن حمكمة 

من  طقاطقة  اأحمد  الأ�سر  حولت  الحتالل 

الإداري  ببيت حلم لالعتقال  بلدة بيت فجار 

ملدة 6 �سهور

كما حولت الأ�سر اأمني ماهر ال�سعدي من 

6 �سهور، ومل توجه لهما  جنني ل��الإداري ملدة 

التي  املخابرات  بتو�سية من  وذل��ك  تهمة،  اأي 

ادعت وجود ملف �سري لهما

واع���ت���ق���ل���ت ق�������وات الح�����ت�����الل ط��ق��اط��ق��ة 

�سبتمرب  من  الأول  الأ�سبوع  خالل  وال�سعدي 

)اأيلول( اجلاري بعد دهم منزليهما، ومن ثم 

اأن ف�سلت  وبعد  التوقيف،  اإىل مراكز  نقلتهما 

يف تلفيق تهم لهم حولتهما لالإداري

االنباط – وكاالت 

اق��ت��ح��م ال��ع�����س��رات م���ن ج��ن��ود الح��ت��الل 

جنوبي  التواين  قرية  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية 

اخل��ل��ي��ل، وذل����ك ل��غ��اي��ات ت��ل��م��ودي��ة يف م��وق��ع 

اأثري و�سط القرية

وفق  “هاآرت�س” العربية  �سحيفة  وذكرت 

اأن حوايل )30( جندًيا من  “�سفا”،  ترجمة 

كتيبة الهند�سة وبرفقة جنود حر�س احلدود 

الربعاء  ليلة  منت�سف  بعد  القرية  اقتحموا 

من ال�سبوع املا�سي

الق���ت���ح���ام يف  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 

ت��ل��م��ودي��ة  -ط��ق��و���س  مغفرة”  “جولة  اإط����ار 

- ، وم��ك��ث��وا يف ال��ق��ري��ة ���س��اع��ة ون�����س��ف، فيما 

اندلعت مواجهات يف املكان

االنباط – وكاالت 

ل ت��خ��ف��ي اإ���س��رائ��ي��ل ح��ق��ي��ق��ة ارت���ف���اع ع��دد 

على  ُيقدمون  ال��ذي��ن  الح��ت��الل  جي�س  جنود 

الن���ت���ح���ار ب�����س��ب��ب ال�����س��ائ��ق��ة ال��ن��ف�����س��ّي��ة، كما 

اأّن  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  الر�سمّية  الإح�سائيات  ُتفيد 

ع���دد اجل���ن���ود وال�����س��ب��اط ال���ذي���ن ُي��ع��ان��ون يف 

بعد  م��ا  با�سم  امل��ع��روف��ة  النف�سّية  الأزم���ة  م��ن 

 Post-traumatic stress( ال�سدمة 

ارتفاٍع مقلٍق جًدا، وبح�سب  disorder( يف 
امل�سادر يف الكيان فاإّن املقاتلني الذي ُي�سابون 

ب���ه���ذه ال�����س��دم��ة ي�����رون يف ال���ت���وّج���ه ل��ل��ع��الج 

النف�سّي و�سمة عار

ع��الوة على ذل��ك، يقول اجل��رال يت�سحاق 

ومتاأ�سلة  م��ت��ج��ذرة  ال��ك��ذب  ثقافة  اإّن  ب��ري��ك 

ذات  يف  لفًتا  الإ�سرائيلّي،  اجلي�س  �سفوف  يف 

الثقافة منت�سرة جًدا من  اأّن هذه  اإىل  الوقت 

اأّن  ُم�سيًفا  اأكرب ج��رال،  اأ�سغر جندي وحتى 

اجلي�س لي�س م�ستعًدا خلو�س احلرب القادمة، 

اأّن عدم الن�سباط بات منت�سًرا كثًرا، كما  اإْذ 

اأ�ساف  الع�سكرّية  لالأوامر  الن�سياع  عدم  اأّن 

لبنًة اأخرى يف انهيار اجلي�س الإ�سرائيلّي، على 

حّد تعبره

م���ن معهد  ب���اح���ث���ون  وج����د  ال�������س���ي���اق،  ويف 

ماتيف، املركز الإ�سرائيلي لل�سدمات النف�سية، 

يف بحٍث علميٍّ جديٍد اأّن اجلنود غر املقاتلني 

ي���ع���ان���ون م����ن ا����س���ط���راب م����ا ب���ع���د ال�����س��دم��ة 

اأثناء  التي حتدث  الأح��داث  بعد   )PTSD(

خدمتهم الع�سكرية ت�سبه احلالة لدى اجلنود 

املقاتلني

ووجدت الدرا�سة، التي فح�ست الختالف 

يف الأع��را���س ب��ني اجل��ن��ود املقاتلني واجل��ن��ود 

ال��ذي��ن خ��دم��وا يف اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة، فرًقا 

لأح��داث  تعر�سوا  الذين  اجلنود  بني  وا�سًحا 

احلرب واأولئك الذين مل يتعر�سوا لها، بغ�س 

النظر عن درجة القتال

 ISRAEL( مل���������وق���������ع  ووف�������������ًق�������������ا 

الأمنّية  بال�سوؤون  املخت�س   )DEFENSE

التي  الدرا�سة،  من  الغر�س  كان  والع�سكرّية، 

اأج���ري���ت م���ن خ���الل م�����س��ح ����س���ارك ف��ي��ه 1053 

انت�سار  م��دى  فهم  هو  املحاربني،  قدامى  من 

 )PTSD( ال�����س��دم��ة  ب��ع��د  م���ا  ا����س���ط���راب 

ال��ذي��ن  اجل��ن��ود  ب��ني  ال�سلة  ذات  والأع���را����س 

خ��دم��وا يف اجل��ي�����س. وك���ان ال�����س��وؤال الرئي�سي 

كان  اإذا  م��ا  معرفة  ه��و  الباحثني  �سغل  ال���ذي 

بعد  ما  ا�سطراب  اأع��را���س  يف  اختالف  هناك 

ال�سدمة بني اجلنود املقاتلني واأولئك الذين 

مل يخدموا يف الوحدات القتالية

وخ��ل�����س ال��ب��ح��ث اإىل اأّن����ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 

وج����ود ف����رق ب���ني اجل���ن���ود ال���ذي���ن خ���دم���وا يف 

ال��ق��دام��ى يف  وامل��ح��ارب��ني  القتالية  ال���وح���دات 

الأهم  الفارق  اأّن  اإّل  القتالية،  غر  الوحدات 

لأح��داث  تعر�سوا  الذين  الأ�سخا�س  بني  كان 

حربية اأثناء خدمتهم ومن مل يتعر�سوا

يف هذا ال�سياق، اأفاد اجلنود الذين تعر�سوا 

اأنهم  لأح��داث حرب بغ�س النظر عن دوره��م 

يعانون من اأعرا�س ا�سطراب ما بعد ال�سدمة 

والقلق، وكذلك اأعرا�س ج�سدية مثل ال�سعف 

والغثيان. بالإ�سافة اإىل ذلك، اأبلغ الأ�سخا�س 

الآخرين  اجل�سدي جتاه  العنف  اإىل  ميل  عن 

ومل يكونوا يعانون من ذلك قبل جتنيدهم يف 

اجلي�س

فيها  يتعر�س  اجلي�س  يف  منا�سب  ه��ن��اك 

اأح���داث حرب  ي��رون  اجلنود لأح���داث �سعبة. 

جت���ري ب��ال��ق��رب م��ن��ه��م، ح��ت��ى ل���و مل ي��ك��ون��وا 

تعر�ست  اإذا  اأن��ه  الدرا�سة  واأظ��ه��رت  مقاتلني. 

ا فر�سة  لأحداث احلرب كموظف، لديك اأي�سً

اأكرب للمعاناة من ا�سطراب ما بعد ال�سدمة، 

لذلك، من املحتمل اأْن ت�سعر مبزيد من العنف 

بعد خدمتك اأكرث بثالث مرات من ذي قبل ، 

كما يقول الدكتور هاروود جرو�س

واأ�����س����اف: ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ب��ح��ث��ن��ا مل 

ا منا�سب يف  يركز على هذا، اإل اأن هناك اأي�سً

التعر�س ل�سدمة  اجلي�س تنطوي على خطر 

ثانوية، خا�سة نتيجة الإرهاق الذهني الكبر. 

ال�سابطات  ذل��ك  امل��م��ت��ازة على  الأم��ث��ل��ة  وم��ن 

امل�����س��اب��ات ال��الت��ي ت��ع��ر���س��ن خ���الل خدمتهم 

جنود  ت��ط��اق.  ل  �سعبة  لق�س�س  الع�سكرية 

اآخرون قد يعانون من )الأذى املعنوي(، وهي 

اأو  لأف��ع��ال  يتعر�سون  عندما  حت��دث  �سدمة 

القيم  نظام  مع  تتما�سى  ل  باأعمال  يقومون 

ال�سخ�سية اأو مفهوم الذات

اأّن����ه على  امل��ع��ه��د اإىل  ال��ب��اح��ث��ون يف  ول��ف��ت 

الرغم من اأّنه من املفر�س اأْن يقدم اجلي�س 

العالج لكل جندي يعاين من ا�سطراب ما بعد 

ال�سدمة، اإّل اأّن هناك يف الواقع حواجز متنع 

اجل��ن��ود غ��ر املقاتلني واجل��ن��دي��ات م��ن تلقي 

العالج الذي يحتاجون اإليه. اأحد العوائق هو 

ال�سعور بو�سمة العار

وت��اب��ع الح���ث���ون: ك��ي��ف ي��ع��ق��ل اأن��ن��ي ل�ست 

حمارًبا واأعاين من ال�سدمة؟ رمبا لي�س من 

ال�سرعي طلب امل�ساعدة؟ يجب اأْن ي�ساف اإىل 

هذه العقبات البروقراطية التي جتعل الأمر 

الذين  املقاتلني  لغر  بالن�سبة  �سعوبة  اأك��رث 

يتقدمون لطلب امل�ساعدة

اأّن  على  ال��ع��ربّي  املوقع  التقرير يف  و���س��ّدّد 

اإليها  ت��و���س��ل��ت  ال��ت��ي  العملية  ال���س��ت��ن��ت��اج��ات 

ت��و���س��ي��ع ال�ستجابة  ي��ج��ب  اأّن����ه  ال��درا���س��ة ه��ي 

ل��ل��ج��ن��ود امل�����س��رح��ني ال���ذي���ن م�����روا ب���اأح���داث 

ال�سحة  ع��الج��ات  ت��ك��ون  اأْن  وي��ج��ب  احل����رب، 

العقلية ونظام الدعم املقدم من قبل اجلي�س 

ووزارة الأمن يف متناول جميع اجلنود ووزارة 

ب��روم، مدير  الدكتور داين  اأّك��د  الأم���ن، حيُث 

يكون  اأْن  يجب  اأّن���ه  م��ات��ي��ف،  معهد  وموؤ�س�س 

ال��ع��الج م��ع ك��ل ج��ن��دي ت��ع��ر���س ل��ت��ج��ارب من 

النوع القتايل اأثناء خدمته ، كما قال

ملركز  ر�سمية  اإح�ساءات  اأظهرت  ذل��ك،  اإىل 

 500 اإ�سرائيل ت�سجل  اأّن  الأبحاث يف الكني�ست 

ت�سجل  حالة  مائة  منها  �سنوًيا،  انتحار  حالة 

يف �سفوف جيل ال�سباب من 15 اإىل 24 عاما. 

وي��ع��ت��رب الن��ت��ح��ار �سبب ال��وف��اة ال��ث��اين ل��دى 

الفئة العمرية حتى منت�سف الع�سرينيات التي 

تنخرط يف جي�س الحتالل الإ�سرائيلّي، �سواًء 

للتجنيد  الثانوي  بالتعليم  التاأهيل  من فرة 

الإلزامية وحتى  الع�سكرية  اأْو خالل اخلدمة 

يف خدمة الحتياط

2010 حتى  اأّن��ه منذ  واأّك���د مركز الأب��ح��اث 

�سفوف  يف  انتحار  حالة   5380 �سجلت   2020

يف  انتحار   500 مبعدل  الإ�سرائيلي،  املجتمع 

يف  �سنوًيا  انتحار  مائة  منها  تقريًبا،  ع��ام  كل 

�سفوف جنود اجلي�س الإ�سرائيلّي

قلٌق إسرائيليٌّ عاِرٌم الرتفاع عدد الجنود المنتحرين 
وانتشار ظاهرة )بعد الصدمة(.. مائة حالة انتحار سنوًيا

اخلمي�س   22/ 9 / 2022



الدويل
01 اخلمي�س   22/ 9 / 2022 

االنباط – وكاالت 

“ايران  ل���������ش����ب����ك����ة  ت������ق������ري������ر  زع�����������م 

امل��ع��ار���ش��ة  ع��ل��ى  امل��ح�����ش��وب��ة  انرتن�شيونال” 

اإ�شرائيل  االيرانية باأن الهجوم املن�شوب اإىل 

يف منطقة دم�شق نهاية االأ�شبوع املا�شي كان 

اللبنانية”  القوات  اإغاثة  “مكتب  ي�شتهدف 

وكالة  وه��ي   ،2250 الوحدة  با�شم  وامل��ع��روف 

ل��وج�����ش��ت��ي��ة اي���ران���ي���ة ، م�������ش���وؤول���ة م���ن ب��ن 

امل��ع��دات،  ن��ق��ل  االأخ����رى ع��ن تن�شيق  االأم����ور 

اي���ران،  ال��ق��ت��ال��ي��ة م��ن  ال��و���ش��ائ��ل  مب��ا ي�شمل 

كان  االإ�شرائيلي  اجلي�ش  التقرير،  وبح�شب 

مركزية  �شخ�شيات  ثالثة  ت�شفية  باإمكانه 

لكنه ف�شل مترير  الهجوم-  الوكالة يف  من 

اأ�شول  ا�شتهداف مهاجمة  ر�شالة من خالل 

املكتب فقط.كما ذكر

من  انرتن�شيونال” اأن  “ايران  يف  واأفيد 

يراأ�ش الوكالة وامل�شوؤول عنها هو ، �شيد ر�شا، 

�شوريا  االغاثة يف  امل�شوؤول عمليا عن مكتب 

وهو م�شوؤول عن فرع دم�شق. وذكر التقرير 

عديدة،  �شنوات  منذ  املنطقة  يف  يتواجد  اأنه 

م�شوؤوال  ���ش��ن��وات  م���دار  وع��ل��ى  �شابقا  وع��م��ل 

عن وكاالت اإغاثة اأخرى يف طهران. وك�شف 

موقع املعار�شة عن �شخ�شية مركزية اأخرى 

بالوكالة وهي عبد اهلل عبادي، والذي يعمل 

حتت م�شوؤولية ر�شا ويعمل على دمج حمور 

اليد  حقائب  با�شتخدام  التهريب  عمليات 

قناة  موقع  ذك��ر  كما  �شوريا.  اإىل  اي��ران  من 

االإ�شرائيلية  i24news
عنها  ك�شفت  ال��ت��ي  الثالثة  وال�شخ�شية 

بح�شب  والذي  مكتوب،  م�شام  كانت  ال�شبكة 

ال��ت��ق��ري��ر م�������ش���وؤول ع���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ق��ل يف 

ال��وك��ال��ة، وم��ه��م��ت��ه ه��ي دم���ج ك��اف��ة عمليات 

�شوريا،  يف  وا�شتيعابها  اي��ران  من  التهريب 

املا�شي  م��ك��ت��وب خ��دم يف  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 

وهي  القد�ش-  لفيلق  التابعة   190 بالوحدة 

م�شوؤولة عن عمليات التهريب

وم��ق��ره��ا   1990 ع����ام  ال���وك���ال���ة  واق���ي���م���ت 

دم�����ش��ق، ول��دي��ه��ا مم��ث��ل��ي��ات اخ���رى مبناطق 

���ش��وري��ا-ال��الذق��ي��ة، ح��ل��ب ، حماة  اأخ����رى يف 

تن�شيق  ع��ن  م�شوؤولة  ال��وك��ال��ة  ال���زور.  ودي��ر 

ايران  من  و�شخ�شيات  املعدات  نقل  عمليات 

وت��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ش��ت��ب��ع��ات م���ع���دات م���ن اي���ران 

اإدارة  على  تعمل  اأنها  كما  بتخزينها،  وتقوم 

اأ�����ش����ول ال���وك���ال���ة وت�����ش��ت�����ش��ي��ف م�����ش��وؤول��ن 

اي��ران��ي��ن وع��ائ��الت��ه��م ل���دى و���ش��ول��ه��م اىل 

�شورين.  م�����ش��وؤول��ن  م��ع  بالتن�شيق  ���ش��وري��ا 

التقرير وفق 

�شاي  بن  رون  الع�شكرية  ال�شوؤون  حملل 

“واينت” ب��اأن  مل��وق��ع  ت��ق��اري��ره  ق��ال يف اح��د 

نظام  �شوريا  اىل  التهريب  حت��اول  “ايران 
ن�شبيا  �شغري  او”  بي  “جي  املواقع  حتديد 

ي�شمح بتحويل قذائف و�شواريخ”ب�شيطة” 

ال�����ش��واري��خ  اىل ����ش���واري���خ دق���ي���ق���ة، وه�����ذه 

خم�����ش�����ش��ة اي�����ش��ا حل���زب اهلل وامل��ج��م��وع��ات 

���ش��وري��ا  يف  تن�شط  ال��ت��ي  ال�شيعية  امل�����ش��ل��ح��ة 

اإن عمليات  وق��ال  ال��ث��وري،  احل��ر���ش  خلدمة 

مدنية  طائرات  طريق  عن  جتري  التهريب 

واإن اإ�شرائيل حتاول ت�شوي�ش ذلك

االنباط – وكاالت 

اإعالم ومواقع عن مزاعم  حتدثت و�شائل 

القيامة”  ي�����وم  “طائرة  حت��ل��ي��ق  ل���ر����ش���د 

ال��رو���ش��ي��ة ف���وق م��و���ش��ك��و، وع���ن ر���ش��د اإق���الع 

دعوة  وذلك  االأمريكية.  القيامة  يوم  طائرة 

اجلي�ش  �شفوف  يف  اجلزئية  للتعبئة  بوتن 

الرو�شي.

 ويف التفا�شيل، اأفادت قناة تلفزيون “�شي 

بي اإي” االأمريكية اأنه مت ر�شد اإقالع طائرة 

ال��ق��ي��ام��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف ظ���روف التوتر  ي��وم 

احل��ال��ي��ة، يف ح��ن ق��ال��ت م��واق��ع اإل��ك��رتون��ي��ة 

ط��راز  م��ن  الرو�شية  القيامة  ي��وم  ط��ائ��رة  اأن 

�شماء  اإم” �شوهدت حتلق يف   -62 “اإليو�شن 
مو�شكو. العا�شمة 

ا���ش��م  ال��ق��ي��ام��ة  ي���وم  اأن ط��ائ��رة  اإىل  ي�����ش��ار 

طائر،  ا�شرتاتيجي  قيادة  مركز  على  يطلق 

 – “اإيل  طائرة  يف  الرو�شي  منوذجه  يتمثل 

لهذا  ال��ث��اين  اجل��ي��ل  اأن  ح��ن  يف   ،”400-96

اأ�شا�ش  على  تطويره  الطائرات مت  النوع من 

طائرة من طراز “اإيل-80«.

هذا النوع من الطائرات خم�ش�ش لقيادة 

ظروف  يف  الع�شكرية  والت�شكيالت  الوحدات 

البنية  وغ���ي���اب  ل��ل��ق��وات  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي  ال��ن�����ش��ر 

تعطل  ح���ال  يف  وك��ذل��ك  االأر���ش��ي��ة،  التحتية 

م���راك���ز ال��ق��ي��ادة ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة ال���ري���ة وُع��ق��د 

وخطوط االت�شاالت.

وت��ت��م��ي��ز ه���ذه ال���ط���ائ���رات ب��اأن��ه��ا ح�����ش��ون 

ط���ائ���رة ح��ق��ي��ق��ي��ة ال ت���وؤث���ر ب��ه��ا االإ���ش��ع��اع��ات 

ال��ن��ووي��ة، م��ع ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف اجل��و 

اإىل  القيادة  اإي�شال  اأج��ل  م��ن  طويلة  لفرتة 

مكان اآمن.

وع�����ادة م���ا ت��ك��ون ط���ائ���رات ي����وم ال��ق��ي��ام��ة 

االأ�شبوع،  يف  اأي��ام   7 لالنطالق  دائًما  جاهزة 

االإقالع  وت�شتغرق عملية  اليوم،  �شاعة يف   24

ب�شع دقائق فقط.

ي�شار اإىل اأن طائرة يوم القيامة االأمريكية 

ال���ط���وارئ  ق���ي���ادة  “مركز  ب����  ي���ع���رف  م���ا  اأو 

املحمولة جوا” وتعرف اأي�شا ب� “اإي -4بي”، 

ق����ادرة ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف اجل���و مل���دة اأ���ش��ب��وع مع 

االأول  ب��ال��وق��ود، ومن��وذج��ه��ا  للتزود  ط��ائ��رات 

قام باأول رحلة يف 13 يونيو عام 1973، ومنذ 

با�شتمرار  ال��ط��ائ��رة  ذل��ك احل��ن مت حت��دي��ث 

وجتهيزها مبعدات حديثة.

العراق: نتعاون مع قوات »قسد« 
لمنع تسلل اإلرهابيين عبر الحدود

االنباط – وكاالت 

امل�شرتكة  العمليات  قيادة  اأعلنت 

االأرب������ع������اء،  اأم�����������ش   ، ال�����ع�����راق  يف 

ع����ن ت���ع���اون���ه���ا م����ع ق������وات ���ش��وري��ا 

ملالحقة  “ق�شد”  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

االإره���اب���ي���ن وم���ن���ع ت�����ش��ل��ل��ه��م عر 

ال��ق��ي��ادة  اأن  اىل  م�����ش��رية  احل�����دود، 

االأم��ن��ي��ة ل��دي��ه��ا ت�����ش��ور ك��ام��ل عن 

خميم الهول

العراقية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

با�شم  املتحدث  ع��ن  ال��ي��وم  “واع” 
اخلفاجي  حت�شن  ال��ل��واء  ال��ق��ي��ادة 

لديها  االأمنية  “القيادة  اإن  قوله 

ت�����ش��ور ك���ام���ل ع���ن خم��ي��م ال��ه��ول 

“العمل  اإن  اإىل  الف��ت��اً  ال�شوري”، 

احل��دود  وتاأمن  �شبط  يف  م�شتمر 

ال�شورية” العراقية 

ت���ع���زي���زاً  “هناك  اأن  واأ������ش�����اف 

ل��ل��خ��ط��وط ال��دف��اع��ي��ة يف احل���دود 

خطن  و�شع  مت  حيث  �شوريا،  م��ع 

ب��ق��ي��ادة  ي��ت��م��ث��ل  االأول  دف���اع���ي���ن 

يتمثل  وال���ث���اين  احل������دود،  ح���ر����ش 

ب��اجل��ي�����ش ال����ع����راق����ي، ب���االإ����ش���اف���ة 

اإىل احل��واج��ز االأ���ش��م��ن��ت��ي��ة واأب����راج 

املراقبة”

“هناك تعاوناً مع  اأن  واأ�شار اإىل 

قوات “ق�شد” من خالل التحالف 

ال���دويل يف امل��ج��ال اال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي 

ت�شللهم  ومنع  االإرهابين  ملالحقة 

وال��ق��ب�����ش ع��ل��ي��ه��م، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

ال�شورية”،  احلكومة  مع  التعاون 

امل�شرتك  “التعاون  اأن  م��و���ش��ح��اً، 

العراقية  احل��دود  ت�شلل  من  جعل 

اأم�����راً ���ش��ع��ب��اً ج���داً ل���دى امل��ج��ام��ي��ع 

االإرهابية”

الحدود  ميقاتي: ملف ترسيم 
كبيرًا تقدمًا  يشهد  البحرية 

االنباط- وكاالت 

اأكد رئي�ش حكومة ت�شريف االأعمال 

ملف  اأن  م��ي��ق��ات��ي،  جن��ي��ب  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

لبنان  ب��ن  ال��ب��ح��ري��ة  احل���دود  تر�شيم 

“ي�شهد تقدما كبريا” واإ�شرائيل 

وب��ح�����ش��ب م��وق��ع )رو����ش���ي���ا ال���ي���وم(، 

ف��اإن��ه وخ���الل ل��ق��ائ��ه وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

بح�شور  بلينكن،  اأن��ت��وين  االأم��ري��ك��ي 

اآمو�ش هوك�شتاين،  الو�شيط االأمريكي 

يف ن���ي���وي���ورك، ق����ال م��ي��ق��ات��ي اإن�����ه مت 

وج����رى  امل����ل����ف����ات،  جم���م���ل  “عر�ش 
���ش��رورة  ع��ل��ى  خ��ا���ش  ب�شكل  الت�شديد 

ومتنينا  الرئا�شية،  االنتخابات  اإج��راء 

دع��م لبنان م��ن ك��ل م��ن ه��و ق��ادر على 

ذلك”

املوا�شيع  اإىل  “تطرقنا  واأ���ش��اف: 

املتعلقة بالنازحن ال�شورين واالتفاق 

والكهرباء،  الدويل  النقد  �شندوق  مع 

وب�شكل خا�ش امللف الرتبوي”، موؤكدا 

البحرية  احل����دود  ت��ر���ش��ي��م  “ملف  اأن 

اإ�شرائيل( ي�شهد تقدما كبريا” )مع 

“اللقاء  اأن  بلينكن  اأع��ل��ن  ب���دوره، 

م��ع م��ي��ق��ات��ي ك���ان م��ث��م��را، ح��ي��ث متت 

انتخابات  اإج��راء  اإىل  احلاجة  مناق�شة 

و���ش��رورة  املنا�شب،  ال��وق��ت  يف  رئا�شية 

ت��ن��ف��ي��ذ االإ����ش���الح���ات ل���دع���م ال�����ش��ع��ب 

“الواليات  اأن  م����وؤك����دا  اللبناين”، 

املتحدة �شتوا�شل العمل مع لبنان من 

اأجل حتقيق ال�شالم”

إسرائيل تجنبت استهداف مسؤولين ايرانيين في دمشق 

بعد تصريحات بوتين حول التعبئة.. حديث عن تحليق »طائرة يوم القيامة« في أجواء موسكو

االنباط – وكاالت 

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ال��ب��ي��ت االأب���ي�������ش، ول��ل��م��رة 

ال�����ش��ن��ة  راأ������ش  مب��ن��ا���ش��ب��ة  اح��ت��ف��اال  االأوىل، 

 Jewish“ اليهودية، وذلك وفق �شحيفة

Insider” االأمريكية.
واأفادت ال�شحيفة باأن الرئي�ش االأمريكي 

جو بايدن �شي�شت�شيف احلفل الذي �شيقام 

اأن االح��ت��ف��االت  م��ب��ي��ن��ة  ���ش��ب��ت��م��ر،   30 ي���وم 

العام  هذا  �شتجري  اليهودية  ال�شنة  براأ�ش 

بدءا من 25 �شبتمر ولغاية 27 منه.

وكانت بايدن ا�شت�شاف هذه االحتفاالت 

الرئي�ش  ن��ائ��ب  من�شب  ي�شغل  ك��ان  عندما 

اأعوام  بن  اأوباما  ب��اراك  االأ�شبق  االأمريكي 

الرئي�ش. وكان  2009 و2017، يف مقر نائب 

يومها اأول نائب رئي�ش يقوم بذلك.

اأول  كلينتون  بيل  االأ�شبق  الرئي�ش  وكان 

بعيد  اح��ت��ف��اال  ي�شت�شيف  اأم��ري��ك��ي  رئ��ي�����ش 

“هانوكا” خم�ش�شا للموظفن، وقد جعل 
ب��و���ش االب��ن ه��ذا العيد ح��دث��ا عاما  ج��ورج 

ل��ق��ادة اجل��ال��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة، وه���ي مم��ار���ش��ة 

وا�شلها باراك اأوباما ودونالد ترامب. 

املا�شي  العام  االأبي�ش  البيت  وا�شت�شاف 

اللحظة  يف  هانوكا  �شمعدان  الإ�شاءة  حفال 

افرتا�شية  بقيت  العرو�ش  اأن  اإال  االأخرية، 

ب�شبب جائحة فريو�ش كورونا

في سابقة تاريخية...

االنباط – وكاالت 

اأع��ل��ن وزي��ر ال��دف��اع ال��رو���ش��ي �شريغي 

األ��ف   300 �شت�شتدعي  رو�شيا  اأن  �شويغو 

ج����ن����دي اح���ت���ي���اط ل���ت���ع���زي���ز ق���وات���ه���ا يف 

ه���ذا ال ميثل  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  اأوك��ران��ي��ا، 

االأ�شخا�ش  ع��دد  م��ن  �شئيل  ج��زء  ���ش��وى 

الذين ميكن ا�شتدعاوؤهم يف البالد

مقابلة  خ���الل  ���ش��وؤال  ع��ل��ى  رداً  وق���ال 

الذين  االأ�شخا�ش  عدد  حول  تلفزيونية 

اإعالن فالدميري  بعد  ا�شتدعاوؤهم  �شيتم 

 300 ا�شتدعاء  �شيتم  تعبئة جزئية  بوتن 

الوزير  واأكد   . االحتياط  األف من جنود 

اأن ل���دى رو���ش��ي��ا ال��ق��درة ع��ل��ى ا���ش��ت��دع��اء 

نحو 25 مليون �شخ�ش

واأكد �شويغو، اأم�ش االأربعاء، اأّن بالده 

اأوكرانيا،  مع  فقط  لي�ش  ح��رب  حالة  يف 

اإمّنا مع الغرب اجلماعي

ق��م��راً   70 ن��ح��و  اأّن  ���ش��وي��غ��و  واأ�����ش����اف 

قمر   200 م��ن  واأك���ر  ع�شكرياً،  �شناعياً 

باأكملها،  ال��ن��ات��و  ودول  م���دين،  �شناعي 

اأّن كييف  ، مبيناً  اأوكرانيا  مل�شلحة  تعمل 

ت�����ش��ت��خ��دم االأ����ش���ل���ح���ة ال��غ��رب��ي��ة ل�����ش��رب 

ب�شكل متزايد املدنين 

واأ�شار الوزير الرو�شي اإىل اأّن اأوكرانيا 

واخل�شائر  جي�شها،  ن�شف  بالفعل  فقدت 

مقتل  اإىل  اإ�شافًة   ، األ��ف  مئة  على  تزيد 

اأوكرانيا  املرتزقة يف  2000 من  اأكر من 

اأّن  فذكر  الرو�شية،  اخل�شائر  ع��ن  اأم��ا   .

خالل  قتلوا  رو���ش��ي  جندي  اآالف   6 نحو 

ة اخلا�شّ العملية 

واأفاد �شويغو باأّنه �شيتم ا�شتدعاء 300 

التعبئة  عند  االحتياط  من  �شخ�ش  األف 

الب�شرية  القدرة  اأّن  اإىل  الفتاً  اجلزئية، 

االحتياطية تتجاوز 25 مليون، ونحو %1 

فقط هم من �شيخ�شع للتعبئة اجلزئية

�شتكون  اجلزئية  التعبئة  اأّن  واأو���ش��ح 

م���ن ق����وات االح���ت���ي���اط، ف���ه���وؤالء ل��ي�����ش��وا 

اأو  ب��ع�����ش االأ���ش��خ��ا���ش ال���ذي���ن مل ي����روا 

ي�����ش��م��ع��وا ���ش��ي��ئ��اً ع����ن اجل���ي�������ش ، ه����م يف 

احل���ق���ي���ق���ة اأول�����ئ�����ك ال����ذي����ن خ����دم����وا يف 

اأي  ع�شكري،  تخ�ش�ش  ولديهم  اجلي�ش، 

اجلي�ش،  يف  ال��ي��وم  امل��ط��ل��وب  التخ�ش�ش 

ولديهم خرة قتالية <

،وق����ع ال��رئ��ي�����ش ال���رو����ش���ي ف��الدمي��ري 

مر�شوماً  ال��ي��وم،  �شابق  وق��ت  يف  ب��وت��ن، 

ب�������ش���اأن اإع��������الن ال��ت��ع��ب��ئ��ة اجل���زئ���ي���ة يف 

االأم���ر  اأّن  ال���رو����ش���ي، م��و���ش��ح��اً  االحت����اد 

طلبات  حتقيق  اآل��ي��ات  بتغيري  �شي�شمح 

جانب  من  �شريعة  ب�شورة  الدفاع  وزارة 

الرو�شية احلكومة 

ح�شلت  كييف  اأّن  اإىل  ب��وت��ن  واأ���ش��ار 

ع��ل��ى اأم����ر ل��ت��ق��وي�����ش م��ق��رتح��ات احل��ل 

كل  جت���اوز  ال��غ��رب  اإّن  ق��ائ��اًل   ، ال�شلمي 

ال��ع��دائ��ي��ة �شد  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه  اخل���ط���وط يف 

مو�شكو

واأم�����������ش ال����ث����الث����اء، اأ������ش�����در ب���وت���ن 

توجيهات خالل اجتماٍع مع قادة جممع 

�شناعات الدفاع يف رو�شيا من اأجل زيادة 

موؤ�ش�شات  من  لعدد  االإنتاجية  القدرات 

ال����دف����اع، وت���وف���ري االأ����ش���ل���ح���ة وامل���ع���دات 

الرو�شية امل�شّلحة  للقوات  املطلوبة 

امل����ع����دات  درا������ش�����ة  اإىل  دع�����ا  ك����ذل����ك، 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال���غ���رب���ي���ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

اأوك����ران����ي����ا، وال���ق���ي���ام يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه 

الرو�شية الع�شكرية  املعدات  بتح�شن 

شويغو: نحن في حالة حرب مع الغرب.. وأوكرانيا فقدت نصف جيشها 

 البيت األبيض يستضيف احتفاال بمناسبة رأس السنة اليهودية

يوّجه  الصيني  الرئيس  بوتين...  بعد 
للقتال لإلستعداد  للجيش  أوامر 

االنباط – وكاالت 

ق����ال ال��رئ��ي�����ش ال�����ش��ي��ن��ي، ���ش��ي 

ال��ت��ح��ري��ر  اإن ج��ي�����ش  ب��ي��ن��غ،  ج���ن 

يركز  اأن  “يجب  ال�شيني  ال�شعبي 

قتالية  الأع���م���ال  اال���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى 

حقيقة”

وب���ح�������ش���ب ت���ل���ف���زي���ون ال�����ش��ن 

امل����رك����زي، ف��ق��د اأر����ش���ل م��ث��ل ه��ذه 

يف  امل�������ش���ارك���ن  اإىل  ال���ت���ع���ل���ي���م���ات 

ن���دوة ال��دف��اع ال��وط��ن��ي واال���ش��الح 

الع�شكري، التي عقدت يف بكن

املكتب  اأع�شاء  الفعالية  وح�شر 

للحزب  املركزية  للجنة  ال�شيا�شي 

ال�شيني ال�شيوعي 

ك��م��ا اأوع�����ز ال��رئ��ي�����ش ال�����ش��ي��ن��ي 

حتقيق  بخطة  ال�����ش��ارم  ب��االل��ت��زام 

اأهداف اإ�شالح اجلي�ش
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تواصل منافسات دوري السيدات الكروي 

االنباط – عامن 

اجلولة  مناف�سات  اخلمي�س  م�ساء  تنطلق 

اخلام�سة من دوري الدرجة الأوىل لل�سيدات 

ال���ب���ول���و يف  م���اع���ب  ع��ل��ى   ،2022 مل��و���س��م 

م��دي��ن��ة احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب. وت�����س��ه��د اجل��ول��ة 

عند  ب���دران  �سفا  م��ع  ب�سرى  �سباب  مواجهة 

مع  ال��ع��روب��ة  يلتقي  فيما  ع�����س��راً،  اخلام�سة 

املناف�سات  وتختتم  التوقيت،  بنف�س  ال��راي��ة 

FC وع��ج��ل��ون ع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة  ب��ل��ق��اء ع��م��ان 

الفرق  ترتيب   FC عمان  ويت�سدر  م�ساء. 

�سباب   ،10 ب��دران  �سفا  يليه  نقطة،   15 ب 

 ،4 ال��ب��راء   ،6 ال��راي��ة   ،9 ب�سرى وال��ع��روب��ة 

وع��ج��ل��ون اأخ�����راً ب����دون ن��ق��اط. ك��م��ا اأ���س��در 

مرحلة  ج����دول  الأردين  ال���ق���دم  ك���رة  احت����اد 

لل�سيدات  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  م��ن  الإي���اب 

اأي��ل��ول   29 ي��ن��ط��ل��ق  ال����ذي   ،2022 مل��و���س��م 

الأول  الأ�سبوع  مواجهات  وت�سهد  اخلمي�س. 

م��ن م��رح��ل��ة الإي�����اب، م��واج��ه��ة ال���ب���راء مع 

 FC وع��م��ان  ع�����س��راً،  اخلام�سة  عند  ال��راي��ة 

ماعب  على  التوقيت  ذات  يف  ال��ع��روب��ة  م��ع 

ب��ل��ق��اء عجلون  امل��ن��اف�����س��ات  ال��ب��ول��و، وت��خ��ت��ت��م 

و���س��ب��اب ب�����س��رى ع��ن��د ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء على 

م��ل��ع��ب ع��ج��ل��ون. وُت��ل��ع��ب امل��ن��اف�����س��ات ب��ن��ظ��ام 

الدوري من مرحلتن )ذهابا واإيابا(، ويتوج 

ال��رت��ي��ب،  يف  الأول  امل��رك��ز  ���س��اح��ب  باللقب 

ل��ل��م��ح��رف��ات  الأردين  ل����ل����دوري  وي�����س��ع��د 

�سلم  على  فريق  اآخر  يهبط  فيما   ،2023
الثانية  الدرجة  اأندية  م�ساف  اإىل  الرتيب 

املقبل. للمو�سم 

اغالق باب التسجيل لبطولة عياد لفروسية القفز 
االنباط – عامن 

برعاية �سمو الأمرة عالية بنت احل�سن 

ينظم  الفرو�سية،  احت��اد  رئي�سة   ، املعظمة 

اجل���واد  ون����ادي  للفرو�سية  امل��ل��ك��ي  الحت����اد 

ال���ع���رب���ي اجل��م��ع��ة ب��ط��ول��ة ع���ي���اد ال��دول��ي��ة 

ل��ف��رو���س��ي��ة ال��ق��ف��ز ع��ن احل���واج���ز وامل��وؤه��ل��ة 

ل��ل�����س��ارق��ة ع��ل��ى امل���ي���دان ال��رئ��ي�����س��ي ل��ن��ادي 

ال��ب��ط��ول��ة،  تنظيم  ال��ع��رب��ي،وي��اأت��ي  اجل����واد 

وال���ي���اب���ان  م�����س��ر  وه����ي  دول   7 مب�����س��ارك��ة 

وف��ل�����س��ط��ن و����س���وري���ا وال����ع����راق، وه��ول��ن��دا 

ب���الإ����س���اف���ة ل����اأردن.وت����ع����ت����ر ال��ب��ط��ول��ة 

الأول واجل����ولت  ال��ت�����س��ن��ي��ف  وم���ن  دول��ي��ة 

امل���وؤه���ل���ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال�����س��اب��ع��ة وج����ولت 

لل�سباب. التحدي  ك��اأ���س  لبطولة  تاأهيلية 

يومي  البطولة  من  الوىل  اجلولة  وتقام 

احل��ايل  اأي���ل���ول   24-23، وال�����س��ب��ت  اجل��م��ع��ة 

ف��ي��م��ا ت��ق��ام اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة يف الأ���س��ب��وع 

ال����ذي ي��ل��ي��ه ي���وم���ي 30 اأي���ل���ول و1ت�����س��ري��ن 

ال��ع��رب��ي  ن���ادي اجل����واد  الأول ع��ل��ى م��ي��دان 

وقامت  وا�سعة.  وعربية  حملية  مب�ساركة 

�سركة  مم��ث��ل  ال��ع��رب��ي  اجل����واد  ن���ادي  اإدارة 

رع��اي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  بتوقيع  للفرو�سية  ال��ق��وة 

مع  احلواجز  عن  للقفز  الدولية  البطولة 

)بطولة  البطولة  ا�سم  لي�سبح  عياد  �سركة 

 )2022 احل��واج��ز  عن  للقفز  الدولية  عياد 

للبذور  جينوم  ،�سركة  �سركات  من  ،وبدعم 

التجزئة  ،�سركة  لل�سراميك  عياد  ،�سركة 

 الردن����ي����ة ،���س��رك��ة احل��ل��وجن��ي ل��ل��ح��ل��وي��ات

امل�ساريع  لتمويل  الوطني  بيكا�سو،البنك 

الأمن  جونز.واأ�سارت  اند  ،جاك  ال�سغرة 

العام يف احتاد الفرو�سية نور الرفاعي، اىل 

اأن عملية الفح�س الطبي للخيول امل�ساركة 

تتم اليوم اخلمي�س، فيما ا�ستكملت اللجنة 

امل��ا���س��ي��ة،  الأي����ام  خ���ال  للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة 

ك��اف��ة ال��رت��ي��ب��ات الإداري�����ة وال��ف��ن��ي��ة، التي 

ت�����س��م��ل م�����س��اب��ق��ات ال��ف��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ة خ���ارج 

80 فار�سا  لي�سارك فيها  املناف�سات،  برنامج 

وفار�سة واغلق اليوم الربعاء باب الت�سجيل 

احمد  للفرو�سية  الأردين  الحت���اد  ،وع��ن 

فر�سان  للبطولة. واأنهى  م��دي��ًرا  قري�سه 

مبناف�سات  للم�ساركة  ا�ستعدادهم  الأردن 

ال��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث ي�����س��ارك يف ج��ول��ت��ي عياد 

، وي��ن��ت��ظ��ر  ف���ار����ًس���ا وف���ار����س���ة  ال���دول���ي���ة 80 

م�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ر م���ن ف��ر���س��ان الأردن 

وف���ر����س���ان ال�����دول امل�������س���ارك���ة.واأك���د اأح��م��د 

ق��ري�����س��ه رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة »حت��ظ��ى 

يتمثل  ك��ب��ر  ب���دع���م  ال��ف��رو���س��ي��ة  ري���ا����س���ة 

بنت  عالية  الأمرة  �سمو  واهتمام  مبتابعة 

للفرو�سية  امللكي  الحت��اد  رئي�سة  احل�سن 

وال���ت���ي اأع���ط���ت ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا ب��ال��ع��م��ل على 

ا���س��ت�����س��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ول��ة ب��اأف�����س��ل 

�ست�سهد  حيث  املمكنة  واخل��رات  الو�سائل 

من  ع��دد  م�ساركة  ال��دول��ي��ة  ع��م��ان  بطولة 

الفر�سان الأوروبين والعرب متثل هولندا 

وال���ي���اب���ان و����س���وري���ا وف��ل�����س��ط��ن وال���ع���راق 

الأردن«، مقدما  اإىل جانب فر�سان  وم�سر 

�سكره ل�سركة عياد على رعايتها للبطولة.

ختام منافسات بطولة اندية الصم للطاولة 
االنباط – عامن 

الباراوملبية  اللجنة  �سالة  يف  اختتمت 

ال�سم  اأن��دي��ة  بطولة  مناف�سات  ب��ع��م��ان، 

ل���ك���رة ال���ط���اول���ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا الحت����اد 

الأردين لريا�سة ال�سم يف �سالة اللجنة 

ال���ب���اراومل���ب���ي���ة. و����س���ارك���ت يف امل��ن��اف�����س��ات 

احل�سن  ب��ن  ع��ل��ي  الأم����ر  �سمو  اأن���دي���ة، 

ل��ل�����س��م )ع����م����ان( و����س���م���و الأم�������ر ع��ل��ي 

و�سمو  )ال���زرق���اء(،  لل�سم  احل�����س��ن  ب��ن 

)اإرب��د(  لل�سم  احل�سن  بن  علي  الأم��ر 

ووفقا  لل�سم.  والأم���ل  لل�سم  والأردين 

للمن�سق الإعامي اأحمد حبايبة، �سارك 

يف ال��ب��ط��ول��ة لع��ب��ون ولع���ب���ات، اأ���س��رف 

امل�سري،  يو�سف  ال���دويل  احلكم  عليهم 

وج������اءت ال��ن��ت��ائ��ج يف ب��ط��ول��ة ال���رج���ال، 

الأمل  ن��ادي  من  �ساهن  �سعيد  بح�سول 

من  ال�سيخ  واإبراهيم  الأول،  املركز  على 

وحممد  الثاين،  املركز  على  عمان  ن��ادي 

املركز  الأردين على  النادي  مطالقة من 

ح�سلت  ال�����س��ي��دات،  بطولة  ويف  ال��ث��ال��ث. 

ع��م��ان على  ن��ادي  م��ن  ال��ع��ال  ب�سمة عبد 

ه��دي��ل  ال���ث���اين  وامل����رك����ز  الأول،  امل���رك���ز 

ال����ق����رارع����ة م����ن ن�����ادي ع����م����ان، وامل���رك���ز 

الثالث اإينا�س اجلبور من نادي الزرقاء. 

الحتاد  رئي�س  توج  البطولة،  نهاية  ويف 

قميلة،  ربيع  ال�سم،  لريا�سات  الأردين 

وامليداليات. بالكوؤو�س  الفائزين 

رئيس االتحاد الدولي للبريدج يزور االردن 

االنباط – عامن 

لاحتاد  املنتخب  الرئي�س  الردن   ي��زور 

 ، كامرا�س   ج���ان  ال�����س��ي��د  ل��ل��ري��دج  ال����دويل 

ول��غ��اي��ة  اي���ل���ول   /  30 ب���ن  م���ا  ال���ف���رة  يف 

ع��دد  يف  ���س��ي�����س��ارك  ح��ي��ث  الول  ت�سرين   4
م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان ال��ت��ا���س��ع وال��ث��اث��ون 

ل��احت��اد الردين ل��ل��ري��دج . وي��ذك��ر ان��ه مت 

الدويل  الحتاد  لرئا�سة  ال�سيد جان  انتخاب 

م���وؤخ���را يف الج��ت��م��اع الن��ت��خ��اب��ي ال����ذي مت 

اآب  ���س��ه��ر  ب��ول��ن��دا يف  يف م��دي��ن��ة روك���ل���وف / 

من  الول  يف  املوقع  ه��ذا  يف  عمله  و�سيبا�سر 

اجلدير  وم��ن   .  2023 الثاين  كانون  �سهر 

ل��اردن  اجلديد  الرئي�س  زي��ارة  ب��اأن  بالذكر 

الوىل  الدولة  كونها  خا�سة  اهمية  تكت�سب 

كان  كما   ، انتخابه  منذ  بزيارتها  يقوم  التي 

امن  دع��م  يف  مميزا  دورا  املنتخب  للرئي�س 

ال�سيدة عايده  الردين للريدج  �سر الحتاد 

ابو جابر يف النتخابات واختيارها ع�سوا يف 

املراأة لاحتاد الدويل . وفق ما ذكرت  جلنة 

ال�سيدة عائدة  ال�سر  الناطق العامي امن 

ابو جابر.

اكتمال عقد المنتخبات والنشامي يواصل االعداد للبطولة 

االنباط – عامن 

ي���وا����س���ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل���ك���رة ال��ق��دم 

ال�سوري  ن��ظ��ره  للقاء  ا���س��ت��ع��داداً  حت�����س��رات��ه، 

بالبطولة  م�����س��واره  اف��ت��ت��اح  يف  اجل��م��ع��ة  م�����س��اء 

الحت��اد  ي�ست�سيفها  والتي  الرباعية،  الدولية 

�ستاد  على  اجل����اري،  اأي��ل��ول   27 حتى  الأردين 

تدريبه  املنتخب  واأج��رى  الثاين.  عبداهلل  امللك 

امل����درب ع��دن��ان ح��م��د، وبح�سور  ب��ق��ي��ادة  ام�����س 

الن�سامى  م���درب  اأك���د  ب����دوره،  ال��اع��ب��ن  ك��اف��ة 

اأه��م��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة ل��اط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ج��اه��زي��ة 

 2023 يف  املقبلة  ال�ستحقاقات  قبيل  الفريق 

ب���دء  ج���ان���ب  اإىل  اآ����س���ي���ا  ك����اأ�����س  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

حمد  واأ���س��اف   .2026 العامل  كاأ�س  ت�سفيات 

يف ح��دي��ث��ه ل��و���س��ائ��ل الإع������ام ال��ت��ي اح��ت�����س��دت 

الوطني  املنتخب  تطلعات  اأن  التدريبات  ملتابعة 

وتن�سب  الأه����داف،  وا���س��ح  برنامج  وف��ق  ت�سر 

ن��ح��و ال���س��ت��ق��رار ب��ن ك��ب��ار ال���ق���ارة وال��و���س��ول 

الآ�سيوية،  النهائيات  يف  املتقدمة  الأدوار  اإىل 

وح��ول   .2026 مونديال  نحو  ق��دم��اً  وامل�سي 

كبر  لقاء  اأن��ه  �سك  ل  ق��ال:  اإ�سبانيا،  مواجهة 

�سورة  لعك�س  ونتطلع  الن�سامى،  ينتظر  ومهم 

طيبة ع��ن ال��ك��رة الأردن���ي���ة.. ال��ن��ت��ائ��ج الأخ���رة 

كو�سوفو  على  الفوز  خا�سة  الوطني  للمنتخب 

م��ن  ال���ع���دي���د  يف  اجل���ي���د  والأداء  ون���ي���وزل���ن���دا، 

املباريات الودية والر�سمية، �سكلت عوامل هامة 

املقابل، دخل املنتخب  اللقاء. يف  اإقامة  اأي�ساً يف 

الوطني مع�سكراً مغلقاً يف اأحد فنادق العا�سمة، 

املنتخب  وك��ان  البطولة.  نهاية  حتى  وي�ستمر 

اأم�س  عمان  العا�سمة  يف  تدريباته  بداأ  ال�سوري 

ا�ستهل  وال���ذي  “الُعماين”  ج��ان��ب  اإىل  الأول، 

يكمل  اأن  ينتظر  ف��ي��م��ا  الأردن  يف  حت�����س��رات��ه 

ال��ع��راق عقد و���س��ول ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة  على اأن 

يعقد  ذل���ك،  اإىل  م�����س��اًء.  الأول  م��ران��ه  ي��ج��ري 

عند الثانية ع�سر ظهر اليوم اخلمي�س، املوؤمتر 

لن��د  ف��ن��دق  يف  ب��ال��ب��ط��ول��ة،  اخل��ا���س  ال�سحفي 

للمنتخبات  ال��ف��ن��ي��ن  امل����دراء  ب��ح�����س��ور  م����ارك، 

الأربعة. وت�سم قائمة الن�سامى للبطولة: يزيد 

ال��ف��اخ��وري،  اهلل  عبد  �سلبية،  م��ال��ك  ليلى،  اأب��و 

حممد  ح�سي�س،  اأب���و  حممد  ال��زع��ب��ي،  ع��ب��داهلل 

بني  اأن�س  ماهر،  حجازي  ح��داد،  اإح�سان  كلوب، 

ي��ا���س��ن، ي���زن ال���ع���رب، ع��ب��داهلل ن�����س��ي��ب، ه��ادي 

احل������وراين، ���س��ال��ح رات�����ب، اأح���م���د ���س��م��ر، ن��ور 

نزار  �سعادة،  اإبراهيم  عايد،  رجائي  ال��رواب��دة، 

التعمري،  مو�سى  املر�سي،  حممود  ال��ر���س��دان، 

يزن  “�سرارة”،  زري���ق  اأب���و  حممد  ه���اين،  عمر 

ال��ن��ع��ي��م��ات، ح��م��زة ال������دردور. وب��ح�����س��ب ج��دول 

امل��واج��ه��ة  الن�سامى  ي��خ��و���س  ال��ب��ط��ول��ة،  ون��ظ��ام 

الأوىل يوم 23 اأيلول اأمام املنتخب ال�سوري، يف 

على  ُعمان  مع  العراق  فيه  يلتقي  الذي  الوقت 

 26 ي�سهد  اأن  اليوم، على  بذات  الآخر  الطرف 

ال�سهر ذاته مواجهة حتديد البطل والذي  من 

مباراة  جانب  اإىل  املباراتن،  من  الفائز  يجمع 

الحتاد  ويتطلع  الثالث.  املركز  حتديد �ساحب 

اإىل  ال��ب��ط��ول��ة،  وا���س��ت�����س��اف��ة  م��ن خ���ال تنظيم 

لا�ستحقاقات  الن�سامى  جاهزية  م�ستوى  رفع 

اآ���س��ي��ا يف  ك��اأ���س  ال��ق��ادم��ة، ويف مقدمتها خ��و���س 

العام القادم 2023، اإىل جانب اإتاحة الفر�سة 

املنتخب  وم���وؤازرة  ملتابعة  الأردن��ي��ة،  للجماهر 

الوطني الأول على املدرجات  .

االنباط – عامن 

يلتقي ال���وح���دات ون��ظ��ره ف��ري��ق الأم����ن ال���ع���ام، يف م���ب���اراة ودي��ة 

لل�سباب.  احل�سن  مبدينة  البراء  ملعب  على  اخلمي�س،  اليوم  تقام 

و�ستحظى املباراة برعاية مدير الأمن العام اللواء عبيد اهلل املعايطة، 

وح�سور عدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة نادي الوحدات. وت�سكل املباراة 

ا�ستعدادا  جاهزيته  ورف��ع  ح�ساباته  ملراجعة  الوحدات  لفريق  فر�سة 

ال�سهر  ب��داي��ة  امل��ح��رف��ن  دوري  ب��ط��ول��ة  م��واج��ه��ات��ه يف  ل���س��ت��ك��م��ال 

املقبل. ويت�سدر الوحدات برفقة الفي�سلي قائمة ترتيب فرق دوري 

املحرفن ولكل منهما “40” نقطة.

الوحدات يلتقي االمن العام وديا 

أصدار جدول الدور الثاني لبطوالت الناشئين 

االنباط – عامن 

الأردين جدول مباريات  اأ�سدر الحت��اد 

النخبة  لبطولتي  والنهائي  الثاين  ال��دور 

والدرجات ت 15، للمو�سم 2022. وت�سارك 

الأردن، احل�����س��ن، الحت���اد،  ف��ر���س��ان  ف���رق 

الوحدات، الفي�سلي، واجلزيرة، يف بطولة 

على  ح�سولها  ب��ع��د  ت15،  النخبة  دوري 

املراكز ال�ستة الأوىل من الدور الأول. وتقام 

مناف�سات املرحلة الثانية لدوري النخبة ت 

15، والذي ينطلق 30 اأيلول اجلاري، بنظام 

“ذهاباً  ال��ك��ام��ل م���ن م��رح��ل��ت��ن  ال������دوري 

الفريق  ب��ال��ل��ق��ب  ي��ت��وج  اأن  ع��ل��ى  واإياباً”، 

احلا�سل على اأك���ر ع��دد م��ن ال��ن��ق��اط. يف 

املقابل، ت�سارك فرق كفر�سوم، الرمثا، عمان 

اأكادميية  ال�سلط،  �سحاب،  اجلليل،   ،FC
روؤى امل�ستقبل، العربي، �سباب الأردن، و�سفا 

بدران، يف الدور الثاين من بطولت الفئات 

والثانية  الأوىل  الدرجات  لأندية  العمرية 

ب��ن��ظ��ام  ال���ث���اين  ال������دور  وي���ق���ام  والثالثة.  

ال���دوري املجزاأ من مرحلة واح���دة، بحيث 

تتاأهل الفرق اأ�سحاب املراكز من )1-6( من 

املرحلة الثانية للم�ساركة يف بطولت الفئات 

العمرية لأندية النخبة خال املو�سم القادم 

2023 بغ�س النظر عن درجة النادي يف هذا 

املو�سم، والفرق احلا�سلة على الرتيب من 

)7-10( ت�سارك يف بطولت الفئات العمرية 

والثالثة  والثانية  الأوىل  الدرجات  لأندية 

بغ�س  والأك��ادمي��ي��ات خ��ال مو�سم 2023، 

النظر عن درجة النادي.

منتخب الناشئين يختتم معسكره بالفوز على االمارات 
االنباط – عامن 

على  ف��وزا  ت17  الوطني  املنتخب  حقق 

التي  امل���ب���اراة  يف   ،0-1 الإم���ارات���ي  ن��ظ��ره 

اأق���ي���م���ت ال���ث���اث���اء ع���ل���ى م��ل��ع��ب الحت����اد 

الإم������ارات������ي ل���ك���رة ال�����ق�����دم، م����ع اخ���ت���ت���ام 

ا�ستعدادا  دب��ي،  يف  اأق��ام��ه  ال��ذي  مع�سكره 

خلو�س الت�سفيات الآ�سيوية ال�سهر املقبل 

حممد  ب��ال��ل��ق��اء:  املنتخب  م��ث��ل  ب�����الأردن. 

�سياء  ال�����س��ق��ران(،  )ع���ب���داهلل  ال���ط���راي���رة 

ال�سمامرة،  اأيهم  خليل،  اأحمد  رحمة،  اأبو 

فّرا�س(،  الدي�س  عدنان اخلطيب )�ساح 

اخل�سور  الرحمن  عبد  ���س��رة،  اإب��راه��ي��م 

الدين  ع��ز  ح��داد،  اجل��م��ل(، حممد  )عمر 

اإب���راه���ي���م(، �سالح  اأب����و ع��اق��ول��ة )حم��م��د 

الأبطح(.  )يامن  خليفة  اأب��و  اأم��ن  فريج، 

وا���س��ت��ط��اع امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��وز ع��ل��ى اأ���س��ح��اب 

الأر�س، بهدف اإبراهيم �سرة من �سربة 

ج�����زاء ع��ن��د ال��دق��ي��ق��ة ال���ث���ام���ن���ة، م��ق��دم��ا 

ال��ل��ق��اء، م��ع حم���اولت  اأداء ج��ي��دا ط���وال 

امل��ب��اراة  لتنتهي  النتيجة،  لتعزيز  ع��دي��دة 

مع  ت��ع��ادل  ال��وط��ن��ي  املنتخب  وك���ان   .0-1

ال��ل��ق��اء  يف   ،2-2 ودي�����ا  ال���ق���ط���ري  ن���ظ���ره 

ال����ذي ج��م��ع ال��ف��ري��ق��ن ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي 

عاد  املنتخب،  وفد  وك��ان  امللعب.  ذات  على 

الت�سفيات  اأج����واء  ب��ع��ده��ا  ل��ي��دخ��ل  ام�����س 

بالت�سفيات  املنتخب  وي�سارك  الآ�سيوية.  

ج��ان��ب  اإىل  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  حل�����س��اب 

من  الأخ��رة  الن�سخة  لقب  حامل  اليابان 

وتركمان�ستان.  الفلبن  �سوريا،  البطولة، 

وت�سم الت�سفيات 44 منتخبا مت توزيعهم 

التجمع،  بنظام  تقام  جمموعات   10 على 

منتخبات،   4 جم��م��وع��ات   6 �سمت  بحيث 

ويتاأهل  منتخبات   5 جمموعات   4 و�سمت 

�ساحب   ،2023 الآ���س��ي��وي��ة  النهائيات  اإىل 

املركز الأول من كل جمموعة، اإىل جانب 

اأف�����س��ل 5 م��ن��ت��خ��ب��ات حت�����س��ل ع��ل��ى امل��رك��ز 

الثاين.



21
اخلمي�س    22   /  9  / 2022

االنباط – وكاالت 

يربط معظم النا�ض بني البعو�ض والإ�صابة 

ب���امل���اري���ا، ل��ك��ن ه���ل ت��ع��ل��م اأن ه����ذه احل�����ش��رات 

من  عدد  نقل  اأي�شاً  ميكنها  ال�شغرية  الطائرة 

الأمرا�ض الأخرى؟

اأمرا�س ت�سببها لدغات البعو�س

ت�شمى الفريو�شات التي تنقلها ح�شرات مثل 

باملف�شليات،  املنقولة  ب��ال��ف��ريو���ش��ات  البعو�ض 

امل�شيفة  الكائنات  اإىل  الفريو�شات  وتنتقل هذه 

بعو�شة عندما  اأنثى  الفقارية من خال لدغة 

متت�ض وجبة دم ت�شاعدها يف اإنتاج البي�ض.

م���ع���ظ���م امل���������ش����ي����ف����ات ال�����ف�����ق�����اري�����ات ل��ت��ل��ك 

ب�شرية،  لي�شت  باملف�شليات  املنقولة  الفريو�شات 

اإذ ت�شمل الطيور والقرود واحليوانات الزراعية، 

املنقولة باملف�شليات قد  لكن بع�ض الفريو�شات 

خطرية  ت��داع��ي��ات  ُم�شّببة  ال��ب�����ش��ر،  اإىل  تنتقل 

للغاية.

ُت�������ش���ّك���ل ب��ع�����ض الأم������را�������ض امل���ن���ق���ول���ة ع��ر 

حياة  على  خطورة  كلها-  لي�ض  لكن  البعو�ض- 

الإن�����ش��ان، وه���ذا ي��وؤك��د ����ش���رورة ب���ذل ك��ل جهد 

من  واحلماية  البعو�ض  لدغات  لتجّنب  ممكن 

انتقال العدوى با�شتخدام تدابري دوائية وغري 

دوائية.

 The ت�شري التقديرات- وفقاً ملا ذكره موقع

ن�شف  اأَنّ  اإىل  الأمريكي–   Daily Beast
باأحد  الإ�شابة  خلطر  معر�شون  العامل  �شكان 

الفريو�شات املنقولة باملف�شليات.

اإليكم حالت العدوى اخلم�ض الأكرث �شيوعاً، 

يف  باملف�شليات  منقولة  فريو�شات  ت�شّببها  التي 

اإفريقيا- فريو�شات �شيكونغونيا وحمى ال�شنك 

وغرب النيل واحلمى ال�شفراء وزيكا.

�سيكونغونيا

د الباحثون فريو�ض “�شيكونغونيا” لأول  حَدّ

اأث���ن���اء ت��ف�����ش��ي امل���ر����ض يف  م���رة يف ع���ام 1952 

تنزانيا.

ينتقل ه���ذا ال��ف��ريو���ض ع��ن ط��ري��ق ل��دغ��ات 

ب��ع��و���ض ال��زاع��ج��ة امل�����ش��ري��ة وب��ع��و���ض ال��زاع��ج��ة 

املنقطة بالأبي�ض.

لت اأكرث من 100 دولة يف جميع اأنحاء  �شَجّ

“�شيكونغونيا”.  العامل حالت اإ�شابة بفريو�ض 

يتزايد خطر تف�شي املر�ض بدرجة كبرية اأينما 

ُوج��دت ه��ذه الأن���واع من البعو�ض ح��ول املنازل 

واملناطق احل�شرية.

اإىل البحث عن  اإناث بعو�ض الزاعجة  متيل 

م�شدر تغذية بعد �شروق ال�شم�ض وقرب غروب 

املكافحة احلالية  ا�شرتاتيجيات  ال�شم�ض. تركز 

اإناث  على تقليل عدد حاويات املياه، التي حتب 

ال��ب��ع��و���ض ال��ت��ك��اث��ر ف��ي��ه��ا، وا���ش��ت��خ��دام امل��ب��ي��دات 

احل�شرية �شد البعو�ض البالغ وتوفري احلماية 

ال�شخ�شية لتجَنُب لدغات البعو�ض.

امل��ر���ض ب�شبب ف��ريو���ض يحمل  ي��ح��دث ه���ذا 

ا���ش��م  اُ����ش���ت���ق  “�شيكونغونيا”،  ال����ش���م  ن��ف�����ض 

كيماكوندي،  لغة  يف  كلمة  “�شيكونغونيا” من 
تنزانيا  يف  عرقية  جمموعات  ت�شتخدمها  التي 

وموزمبيق، وتعني “الإ�شابة بالنحناء”.

ب��ع��دوى ف��ريو���ض  اأع���را����ض الإ���ش��اب��ة  ت�شمل 

اجل��ل��دي  وال��ط��ف��ح  ال�����ش��داع  “�شيكونغونيا” 
والإرهاق واحلمى واآلم املفا�شل والع�شات.

اأعرا�ض ال�شيكونغونيا

يف  بو�شوح  الظهور  يف  املر�ض  اأع��را���ض  تبداأ 

غ�شون اأ�شبوع من الإ�شابة بالعدوى، يف بع�ض 

الأح���ي���ان، ق��د ت����وؤدي ال��ع��دوى اإىل ح��م��ى واآلم 

�شديدة يف املفا�شل قد ت�شتمر لأ�شهر اأو �شنوات، 

ما يجعل ال�شخ�ض يبدو منحني الظهر. ل�شوء 

احلظ، ل تتوفر عاجات م�شادة للفريو�شات اأو 

لقاحات لفريو�ض “�شيكونغونيا”.

ن������������ادراً م�����ا ت����������وؤدي الإ������ش�����اب�����ة ب���ف���ريو����ض 

“�شيكونغونيا” اإىل الوفاة، ما مل يكن ال�شخ�ض 
امل�����ش��اب ي��ع��اين م���ن م�����ش��ك��ات ���ش��ح��ي��ة كامنة 

اأخرى.

حمى ال�سنك

ال��ع��امل��ي��ة ف��ريو���ض  ال�����ش��ح��ة  ��ن��ف��ت منظمة  ���شَ

اأك��ر  م��ن  واح����داً  باعتباره  ال�شنك”  “حمى 
اأحد اأ�شرع  العاملية. فهو  لل�شحة  10 تهديدات 
الأمرا�ض املنقولة بالبعو�ض انت�شاراً، بالإ�شافة 

ال��ع��امل  ���ش��ك��ان  ن�����ش��ف  ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا  اأَنّ  اإىل 

معر�شون خلطر الإ�شابة به.

ينت�شر  “�شيكونغونيا”،  فريو�ض  غ��رار  على 

ب��ع��و���ش��ة  ط���ري���ق  ع����ن  ال�شنك”  “حمى  داء 

املنقطة  الزاعجة  وبعو�شة  امل�شرية  الزاعجة 

ح��دوث  اإىل  الفريو�شني  ك��ا  ي���وؤدي  بالأبي�ض. 

نف�ض الأع���را����ض غ��ري امل���ح���ددة، م��ث��ل ال�����ش��داع 

امل��ف��ا���ش��ل  واآلم  واحل���م���ى  اجل���ل���دي  وال���ط���ف���ح 

والع�شات، لذا غالباً ما ُي�شّخ�ض خطاأ.

اأعرا�س حمى ال�سنك

ت���ك���ون م��ع��ظ��م ح�����الت الإ����ش���اب���ة ال��ب�����ش��ري��ة 

تظهر  اأو  اأع��را���ض  ب���دون  ال�شنك”  بـ”حمى 

اإىل  يومني  ملدة  ت�شتمر  خفيفة  اأعرا�ض  عليهم 

اأيام.  7
يتطور فريو�ض “حمى ال�شنك” عند بع�ض 

الأ�شخا�ض اإىل مر�ض �شديد م�شحوب باأعرا�ض 

اأو  اأكرث حدة، مثل القيء امل�شتمر ونزيف اللثة 

الأنف وت�شخم الكبد.

ي��ج��ب ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه امل��رح��ل��ة املر�شية 

ب���اع���ت���ب���اره���ا ح���ال���ة ط��ب��ي��ة ط����ارئ����ة؛ لأن ه���ذه 

امل�شاعفات قد تودي بحياة ال�شخ�ض امل�شاب.

ب�”حمى  الإ�����ش����اب����ة  م����ن  ال���ت���ح���ّق���ق  مي���ك���ن 

ت�شخي�شي  اختبار  اإج��راء  خ��ال  ال�شنك” من 

املت�شل�شل  البوليمرياز  تفاعل  اختبار  اأو  �شريع 

.)PCR(

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع���دم ال��ت��و���ش��ل اإىل ع��اج 

ن��ه��ائ��ي، ا���ش��ت��ط��اع ال��ع��ل��م��اء ت��ط��وي��ر ل��ق��اح فعال 

البلدان-  قليل من  ا�شتخدامه يف عدد  واُعتمد 

اإفريقيا  يف  وا�شع  نطاق  على  متوفر  غري  لكنه 

حالياً.

فريو�س زيكا

فريو�ض زيكا هو اأحد اأفراد عائلة فريو�شات 

���رة، وي��ن��ت�����ش��ر عر  ت�����ش��م��ى ال��ف��ريو���ش��ات املُ�������ش���ِفّ

اأثناء  الزاعجة الذي يجوب الأج��واء يف  بعو�ض 

النهار.

زيكا يف  ا�شم غابة  الفريو�ض على  َي هذا  �ُشِمّ

اأوغندا، حيث ظهرت اأول حالة م�شابة به هناك 

عام 1947.

ال�شفراء  احلمى  الفريو�ض  اأعرا�ض  وت�شبه 

ال�����ش��ن��ك، وق���د ت�شبب يف ح����دوث وب��اء  وح��م��ى 

الفريو�ض  هذا  ت�شاحب   .2015 عام  قبُل  من 

ر  يطَوّ مل  الآن  وحتى  للغاية،  خفيفة  اأع��را���ٌض 

لقاح م�شاد له.

 Mayo Clinic م��وق��ع  ذك����ره  مل��ا  وف��ق��اً 

غالباً  زي��ك��ا  ف��ريو���ض  ينت�شر  الأم��ري��ك��ي  الطبي 

ول  البعو�ض،  لدغات  بوا�شطة  الأ�شخا�ض  بني 

ال�شتوائية  و�شبه  ال�شتوائية  املناطق  يف  �شيما 

موؤ�شرات  اأي  تظهر  ول  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  بجميع 

الأ���ش��خ��ا���ض  معظم  ع��ل��ى  اأع���را����ض  اأو  للمر�ض 

امل�شابني بفريو�ض زيكا. بينما ي�شعر الأ�شخا�ض 

واآلم يف  الآخ��رون بحمى خفيفة وطفح جلدي 

الع�شات. ويف حالت نادرة، قد يت�شبب فريو�ض 

اأو اجلهاز  زيكا يف حدوث م�شاعفات يف الدماغ 

ب��اري��ه، حتى  غ��ي��ان  م��ت��ازم��ة  م��ث��ل  الع�شبي، 

اأي  عليهم  تظهر  ل  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  ل���دى 

فريو�ض  عدوى  اأي�شاً  ُتعرف  للعدوى.  اأعرا�ض 

زيكا با�شم زيكا اأو حمى زيكا اأو مر�ض فريو�ض 

زيكا.

خال  زيكا  بفريو�ض  امل�شابات  الن�شاء  ُتعد 

احلمل اأكرث عر�شة ملخاطر الإجها�ض التلقائي. 

وتوؤدي اأي�شاً عدوى فريو�ض زيكا خال احلمل 

اإىل زيادة خماطر الإ�شابة بالت�شوهات اخللقية 

اخل���ط���رية ل���دى الأط����ف����ال، مب���ا يف ذل���ك ح��ال��ة 

ُت�شمى  الدماغ قد تكون مميتة  مر�شية ت�شيب 

�شغر الراأ�ض.

اأعرا�س فريو�س زيكا

ل تظهر اأي موؤ�شرات مر�ض اأو اأعرا�ض على 

اأ���ش��خ��ا���ض م�شابني  ب��ني ك��ل خم�شة  اأرب��ع��ة م��ن 

بفريو�ض زيكا. وعندما تظهر الأعرا�ض، فعادًة 

ما تبداأ بعد يومني اإىل 14 يوماً من التعر�ض 

للدغة البعو�ض املُعدي. وت�شتمر الأعرا�ض عادًة 

ملدة اأ�شبوع، ويتعافى معظم الأ�شخا�ض متاماً.

فيما يلي املوؤ�شرات والأعرا�ض الأكرث �شيوعاً 

لفريو�ض زيكا:

ى اخلفيفة. احُلَمّ

الطفح اجللدي.

اأمل املفا�شل، خا�شة يف اليدين اأو القدمني.

احمرار العني )التهاب امللتِحمة(.

قد ت�شمل املوؤ�شرات والأعرا�ض الأخرى ما يلي:

الأمل الع�شلي.

ال�شداع.

اأمل العني.

الإرهاق اأو ال�شعور العام بالنزعاج.

اأمل البطن.

احلمى ال�شفراء

هي عدوى فريو�شية تنت�شر بوا�شطة بعو�شة 

املنقطة  الزاعجة  وبعو�شة  امل�شرية  الزاعجة 

ب��الأب��ي�����ض، وه���ي ال���ع���دوى الأك�����رث ���ش��ي��وع��اً يف 

وتوؤثر  اجلنوبية،  واأمريكا  اإفريقيا  من  مناطق 

امل�شافرين  جانب  اإىل  املناطق  ه��ذه  �شكان  على 

اإليها.

ى ال�شفراء  يف احلالت اخلفيفة ُت�شِبّب احُلَمّ

ى، وال�شداع، والغثيان والقيء. قد ُت�شِبح  احُلَمّ

ى ال�شفراء اأكرث خطورة، فُت�شِبّب م�شاكل  احُلَمّ

نزيف  اإىل  بالإ�شافة  والُكلى،  والكبد  القلب  يف 

حاد. يتوفى ما ي�شل اإىل %50 من الأ�شخا�ض 

ال�شفراء  احلمى  من  اأ�شد  نوعاً  يعانون  الذين 

ب�شبب املر�ض.

ال�شفراء.  للحمى  ع��اج حم��دد  هناك  لي�ض 

ومع ذلك فاإن تناول لقاح احلمى ال�شفراء قبل 

فيها  ينت�شر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م��ن  اأي  اإىل  ال�شفر 

الوقاية من  ي�شاعدك على  اأن  الفريو�ض ميكن 

هذا املر�ض.

اأعرا�س احلمى ال�سفراء

بعد  اأي����ام  �شتة  اإىل  اأي����ام  ث��اث��ة  اأول  خ���ال 

لن  احل�شانة-  ف��رتة  ال�شفر-  ى  بحَمّ اإ�شابتك 

تظهر عليك اأي موؤ�شرات اأو اأعرا�ض.

ال��ع��دوى مرحلة ح��ادة ثم  بعد ذل��ك، تدخل 

مرحلة �شامة� يف بع�ض احلالت� والتي ميكن اأن 

تهدد احلياة.

مبجرد اأن ت�شل العدوى اإىل املرحلة احلادة، 

قد تظهر عليك موؤ�شرات واأعرا�ض ت�شمل:

ى. احُلَمّ

ال�شداع.

اأملاً يف الع�شات، خا�شًة يف ظهرك وركبتيك.

ح�شا�شية جتاه ال�شوء.

الغثيان اأو الَقيء اأو ِكلَيهما.

فقدان ال�شهية.

الدوار.

احمرار العني اأو الوجه اأو الل�شان.

املوؤ�شرات والأعرا�ض  وعادًة ما تتح�شن هذه 

وتختفي يف غ�شون عدة اأيام.

فريو�س غرب النيل

يف  م��رة  النيل” لأول  “غرب  ف��ريو���ض  ظهر 

منطقة غرب النيل يف اأوغندا.

بعو�ض  لدغات  طريق  عن  الفريو�ض  ينتقل 

يكت�شب  ال��ف��ريو���ض.  ل��ه��ذا  احل��ام��ل  الكوليك�ض 

يتغذى  النيل” عندما  “غرب  ع��دوى  البعو�ض 

على الطيور الرية احلاملة للفريو�ض يف دمها. 

ك��ائ��ن��ات  اإىل  ال��ف��ريو���ض  ينتقل  ق��د  ذل����ك،  وم���ع 

فقارية خمتلفة، من �شمنها الب�شر، من خال 

لدغة بعو�شة م�شابة.

اأعرا�س فريو�س غرب النيل

ما يقرب من %80 من امل�شابني بفريو�ض 

اأية اأعرا�ض  “غرب النيل” اإما ل تظهر عليهم 
اأو يعانون فقط من اأعرا�ض خفيفة غري حمددة 

ت�شمل ال�شداع واحلمى والتعب واآلماً باجل�شم 

والغثيان والقيء واأحياناً الطفح اجللدي. ومع 

ذلك، ثمة عدد قليل من املر�شى، الذين تظهر 

اأعرا�ض، يطورون حالة مر�شية مهددة  عليهم 

للحياة، غالباً ما تكون مرتبطة با�شطرابات يف 

اجلهاز الع�شبي. 

ي�شتطيع امل�شابون ت�شخي�ض عدوى فريو�ض 

ت��ف��اع��ل  اخ���ت���ب���ار  ب��ا���ش��ت��خ��دام  النيل”  “غرب 
مقاي�شة  اأو   )PCR( املت�شل�شل  البوليمرياز 

 ،)ELISA( بالإنزمي  املرتبط  املناعي  املمتز 

مع تلقي عاج داعم مل�شكات اجلهاز الع�شبي. 

تزيد  الذين  الأ�شخا�ض  اأن  اإىل  درا�شات  اأ�شارت 

اأو ال��ذي��ن يعانون من  50 ع��ام��اً  اأع��م��اره��م ع��ن 

اأك��رث عر�شة خلطر  املناعة هم  �شعف يف جهاز 

الإ�شابة بعدوى �شديدة.

ثمة حاجة اإىل نهج متكامل ملواجهة عدوى 

امل��ائ��ي��ة  امل�����وارد  اإدارة  ي�����ش��م��ل  النيل”  “غرب 
الكيميائية  ال���ت���دخ���ات  م���ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 

ن��واق��ل  ان��ت�����ش��ار  ع��ل��ى  لل�شيطرة  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

املر�ض.

نصف سكان العالم معرضون لخطر اإلصابة بها.. 5 أمراض 
تنقلها لدغات البعوض إلى البشر

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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7 عادات صحية تقلل إصابة مرضى 
السكري بالخرف

االنباط – وكاالت 

اإىل  ال�شني  يف  علمية  درا���ش��ة  تو�شلت 

وجود �شبع عادات �شحية تقلل احتمالت 

ال�شكري  مر�شى  ل��دى  باخلرف  الإ�شابة 

من النوع الثاين.

وخال الدرا�شة التي ن�شرتها الدورية 

يف  املتخ�ش�شة  »ن���ي���ورول���وج���ي«  ال��ع��ل��م��ي��ة 

الفريق  حدد  الع�شبية،  الأمرا�ض  اأبحاث 

�شخ�ض  األ����ف   167 م���ن  اأك����رث  ال��ب��ح��ث��ي 

ال��رع��اي��ة ال�شحية يف  ب��ي��ان��ات  م��ن ق��وائ��م 

ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن ب��ي��ن��ه��م م�����ش��اب��ون وغ��ري 

جميعهم  ب���اأن  علماً  بال�شكري،  م�شابني 

متابعة  مع  باخلرف،  م�شابني  غري  كانوا 

مدى التزامهم ب�شبع عادات �شحية معينة 

12 عاماً  اليومية، على مدار  يف حياتهم 

يف املتو�شط.

اهتمت  التي  ال�شحية  العادات  و�شملت 

بها الدرا�شة عدم التدخني وعدم الإفراط 

يف تناول الكحوليات وممار�شة التدريبات 

الأق��ل  على  ون�شف  �شاعتني  مل��دة  البدنية 

اأ�شبوعياً والنوم يومياً لفرتة ما بني �شبع 

وت�����ش��ع ���ش��اع��ات، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل الل��ت��زام 

كميات  تت�شمن  �شحية  اأط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول 

كبرية من الفواكه واخل�شروات واحلبوب 

والأ�����ش����م����اك م����ع ال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن ال��ل��ح��وم 

التقليل  اأي�شاً  العادات  امل�شنعة. وت�شمنت 

م��ن ف���رتة م�����ش��اه��دة ال��ت��ل��ف��زي��ون اإىل اأق��ل 

اأربع �شاعات يومياً والنخراط ب�شكل  من 

العاقات الجتماعية يف حميط  اأك��ر يف 

الأ�شرة والأ�شدقاء.

مثل  بعوامل  العتبار  يف  الأخ���ذ  وبعد 

من  تبني  والنوع،  والعرق  والتعليم  ال�شن 

اأن الل��ت��زام بجميع هذه  ال��درا���ش��ة  خ��ال 

اإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  يقلل  ال�شحية  ال���ع���ادات 

 54% بن�شبة  باخلرف  ال�شكري  مر�شى 

اأو  ب��ع��ادت��ني فقط  يلتزمون  م��ق��ارن��ة مب��ن 

اأق��ل م��ن ه��ذه ال��ع��ادات، واأن الل��ت��زام بكل 

عادة من هذه العادات على حدة يقلل من 

خماطر الإ�شابة باخلرف بن�شبة11%.

االنباط – وكاالت 

الطبيعية  الفواكه  اأغنى  من  التمور  ُتعّد 

اأنها  كما  وال�شكريات،  بالفيتامينات  الغنية 

غ��ن��ي��ة ب��ال�����ش��ع��رات احل����راري����ة اأي�������ش���اً، ل��ذل��ك 

التمر  تناول  النا�ض على  الكثري من  يحر�ض 

يومياً، فالتمر يحتوي على النحا�ض واحلديد 

�شل�شلة  ع��ن  ف�����ش��ًا  وامل��ن��غ��ن��ي��ز،  واملغني�شيوم 

فيتامني “بي”، مبا يف ذلك “بي6” والنيا�شني 

وحم�ض البانتوثنيك والريبوفافني.

التمر،  ن��واة  ب��ل حتى  ولي�ض ه��ذا فح�شب، 

التي يف العادة يتم التخل�ض منها، لها فوائد 

التمر  ع��ن  تقل  ع��دي��دة ل  �شحية وجتميلية 

نف�شه.

نواة التمر ت�ساعد على خف�س ن�سبة 

ال�سكر يف الدم وتقوي املناعة

ل���ن���وى ال��ت��م��ر ف���وائ���د ���ش��ح��ي��ة ك���ث���رية، فهو 

الدهنية  الأح��م��ا���ض  م��ن  ال��ع��دي��د  على  يحتوي 

امل�شبعة، كما يحتوي على معادن  امل�شبعة وغري 

والكال�شيوم  وال��ك��ادم��ي��وم  ال��زن��ك  م��ث��ل  م��ه��م��ة، 

والبوتا�شيوم. 

اجليدة،  الغذائية  القيمة  ه��ذه  على  ع���اوة 

ف��اإن نوى التمر ي�شاهم يف حماربة العديد من 

امل�شابني  للمر�شى  يعتُر مفيداً  اإذ  الأم��را���ض، 

بال�شكري.

ملر�شى  ج���داً  مفيدة  ت��ع��ُدّ  التمر  ن���واة  اإن  اإذ 

يف  ال�شكر  ن�شبة  يف  التحكم  اأج��ل  م��ن  ال�شكري، 

 health benefits م��وق��ع  فح�شب  ال����دم، 

له  ال��ت��م��ر  ب������ذور  م�����ش��ح��وق  ف�������اإّن   ،times
على  يعمل  ال��ذي  الأن�شولني  لإن��ت��اج  خ�شائ�ض 

تخفي�ض م�شتوى ن�شبة ال�شكر يف الدم.

كما متنع نواة التمر، تلف احلم�ض النووي، 

كونها غنية جداً مب�شادات الأك�شدة التي متنع 

تلف بنية احلم�ض النووي يف اجل�شم.

 ع��اوة على ذل��ك، ف��اإن ب��ذور التمر فعالة يف 

حتتوي  لأنها  والأع�����ش��اب؛  املناعة  جهاز  تقوية 

على العديد من املعادن، ح�شب املوقع ذاته.

على  اأي�����ش��اً،  التمر  ن���وى  م�شحوق  وي�شاعد 

ت��ف��ت��ي��ت ح�����ش��ى ال��ك��ل��ى وامل��������رارة، وي���رج���ع ذل��ك 

لحتوائه على جمموعة من الأحما�ض الأمينية، 

ون�����ش��ب��ة ك��ب��رية م���ن الأل����ي����اف امل��ف��ي��دة للجهاز 

اله�شمي ت�شاعد يف تلك العملية.

كما اأن نواة التمر ت�شاعد على اإنقا�ض الوزن 

لدى من يعانون من ال�شمنة، كما اأنها ت�شاعف 

م���ع���دلت احل�����رق، ب���ل ت�����ش��اع��د اأي�����ش��اً يف ع��اج 

الإ�شهال  وخا�شة  اله�شمي  اجلهاز  ا�شطرابات 

 basket ت��ق��ري��ر  يف  ورد  م��ا  بح�شب  امل���زم���ن، 

.bulk

ت�ساعد على تنعيم ال�سعر ومنها ي�سنع 

كحل العني

ال��رثاء الكبري من ناحية العنا�شر الغذائية 

ن��وى  عليه  ي��ح��ت��وي  ال���ذي  امل��ه��م��ة  والكيميائية 

التمر، يجعل فوائده تتعدى ال�شحية والغذائية، 

الطب  يف  املتخ�ش�ض  ط��ب  وي��ب  موقع  فح�شب 

والتجميل، لنواة التمر فوائد جتميلية كبرية.

وي�شاهم نوى التمر يف تنعيم ال�شعر وتطويله، 

وذل��ك م��ن خ��ال ا�شتخدام م��زج م�شحوق ن��واة 

التمر مع زيت الزيتون، لينتج  يف الأخ��ري دهن 

ي�شتخدم يف تنعيم ال�شعر اخل�شن وتطويله، كما 

اأنه ي�شاهم يف تقوية ب�شيات ال�شعر.

كما اأنه ي�شاعد على تقوية احلواجب، وذلك 

من خال اإ�شافة زيت اخلروع اإىل م�شحوق نواة 

التمر، وو�شعه على احلاجبني.

التمر  ل��ن��واة  الأخ�����رى  التجميلية  ال��ف��ائ��دة 

تكمن يف م�شاعدتها على مقاومة التجاعيد التي 

تظهر على الب�شرة، وذل��ك من خال زيت نواة 

التمر ال��ذي  يحمي اجللد من اأ���ش��رار الإجهاد 

مواد  على  حتتوي  التمر  ن��واة  ك��ون  التاأك�شدي، 

م�شادة الأك�شدة.

وي�شتعمل نوى التمر اأي�شاً يف �شنع كحل العني، 

وذلك بعد حتمي�ض نواة التمر وطحنها، ومن ثم 

و�شعها بال�شكل املعتاد داخل جفون العينني.

نواة التمر تعطيك قهوة خالية من الكافيني 

ول تقت�شر فائدة ب��ذور التمر عند فوائدها 

اأ�شبحت  اأي�شاً  اإنها  بل  وال�شحية،  التجميلية 

وذل��ك  الكافيني،  م��ن  اخلالية  للقهوة  م�����ش��دراً 

ت��ري��ده��ا وطحنها  ث��م  ع��ن ط��ري��ق حتمي�شها، 

وذلك  العادية،  القهوة  طحن  يتم  مثلما  متاماً 

للح�شول على قهوة لذيذة خالية من الكافيني 

وغنية مب�شادات الأك�شدة والفيتامينات واملعادن 

املختلفة.

ال تقم برميها بعد اآلن.. هذه أبرز الفوائد الصحية والتجميلية لنواة التمر

تعاني من ارتفاع الكوليسترول 
الضار؟.. ابتعد عن هذه األغذية

أقوى من البشر بـ8 مرات.. لماذا 
تمتلك القطط قدرة استثنائية 

على الرؤية في الظالم؟

االنباط – وكاالت 

للتغذية  الأمل���ان���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأو����ش���ت 

الأ�شخا�ض، الذين يعانون من ارتفاع قيم 

ال��دم  يف   )LDL( ال�شار  الكولي�شرتول 

ن�شبة  التي حتتوي على  الأغذية،  بتجنب 

امل�شبعة،  الدهنية  الأح��م��ا���ض  م��ن  عالية 

الأطعمة  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ت��وج��د  وال��ت��ي 

واللحوم  واجل��ن  ال��زب��دة  مثل  احليوانية 

وال��ن��ق��ان��ق ويف ع���دد ق��ل��ي��ل م���ن امل��ن��ت��ج��ات 

النباتية مثل جوز الهند ودهن النخيل.

الب��ت��ع��اد  اأي�����ش��اً  اأن����ه ينبغي  واأ���ش��اف��ت 

يتم  التي  املتحولة،  بالدهون  يعرف  عما 

ب�شكل  توجد  وهي  الزيوت،  من  ت�شنيعها 

والوجبات  اجل��اه��زة  الأط��ع��م��ة  يف  اأ�شا�شي 

ال�شريعة.

ون�شحت اجلمعية بتناول الأغذية، التي 

ال�شار  الكولي�شرتول  خف�ض  على  ت�شاعد 

الكولي�شرتول  )LDL( من خال زيادة 

الغنية  الأغ��ذي��ة  وه��ي   ،)HDL( املفيد 

3 كالأ�شماك  اأوميغا  الدهنية  بالأحما�ض 

البحرية مثل ال�شلمون والتونة والرجنة، 

مثل  الغذائية  بالألياف  الغنية  والأغذية 

احلبوب  ومنتجات  والفواكه  اخل�شراوات 

ال��ك��ام��ل��ة وامل��ك�����ش��رات ورق���ائ���ق ال�����ش��وف��ان، 

قليلة  الأل���ب���ان  م��ن��ت��ج��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

الد�شم واللحوم قليلة الد�شم.

ي�شار اإىل اأن ارتفاع قيم الكولي�شرتول 

خطر  ي��رف��ع  ال����دم  يف   )LDL( ال�����ش��ار 

الإ�����ش����اب����ة ب����اأم����را�����ض ال���ق���ل���ب والأوع����ي����ة 

وال�شكتات  القلبية  ك���الأزم���ات  ال��دم��وي��ة 

الدماغية.

االنباط – وكاالت 

فا  قبل  من  بقطة  واعتنيت  �شبق  اإذا 

اأن القطط تت�شابه  واأنك تعرف متاماً  بد 

مع الأط��ف��ال يف كثري من الأ���ش��ي��اء.. فهم 

يحبون  وال��رع��اي��ة،  اله��ت��م��ام  اإىل  بحاجة 

اللعب، وين�شطون ليًا. 

ل���ك���ن ف��ي��م��ا ي��ق�����ش��ي الأط�����ف�����ال ال��ل��ي��ل 

جدولها  ال��ق��ط��ة  تنظم  غ��ال��ب��اً،  ال��ب��ك��اء  يف 

تخ�ش�ض  اإذ  متاماً،  خمتلف  ب�شكل  الليلي 

للتجول  ووقتاً  �شريرك،  فوق  للقفز  وقتاً 

ت�شتطيع  ما  كل  لت�شلق  ووق��ت��اً  املطبخ،  يف 

ت�شلقه يف املنزل الذي يكون يف ذلك الوقت 

لاهتمام  املثري  لكن  بالكامل،  لها  ملكاً 

ال��ظ��ام الدام�ض،  ي��ح��دث يف  اأن ك��ل ذل��ك 

القطط  م��رب��ي  م��ن  بالكثريين  ي��دف��ع  م��ا 

متتلك  الأليفة  حيواناتهم  ب��اأن  لاعتقاد 

الظام،  يف  ال��روؤي��ة  على  ا�شتثنائية  ق��درة 

فهل هذا �شحيح؟ 

قبل الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�����ش��وؤال دعونا 

الكائنات  ل��دى  ال��روؤي��ة  اآلية  �شريعاً  ن�شرح 

احل���ي���ة ع���م���وم���اً، وي�����ش��م��ل ذل�����ك ال��ب�����ش��ر 

والقطط وغريها.

الأج�شام  من  ال�شوء  ينعك�ض  بب�شاطة 

جتمع  حيث  اأعيننا  اإىل  حولنا  امل��وج��ودة 

امل�����ش��ت��ق��ب��ات ال�����ش��وئ��ي��ة اأ����ش���ع���ة ال�����ش��وء 

وتتكون عر اخلايا الع�شبية املوجودة يف 

العني �شحنات كهربائية تنتقل اإىل الدماغ 

ال��دم��اغ  ي��ق��وم  اإذ  ال��ب�����ش��ري،  الع�شب  ع��ر 

�شور،  اإىل  املر�شلة  ال�شوء  اأ�شعة  برتجمة 

ال��روؤي��ة يف  ع��دم قدرتنا على  وه��ذا يف�شر 

الظام، فلحدوث الروؤية ل بد من وجود 

�شوء حميط بنا. 

القطط  ع��ي��ون  تتكيف  ذل���ك،  م��ع  لكن 

بكثري  اأف�شل  ب�شكل  بالظام  ال��روؤي��ة  مع 

ل��ك��اري��ن بامر،  وف��ق��اً  الب�شر،  ع��ي��ون  م��ن 

اأخ�شائية طب العيون البيطري ال�شريري 

يف كلية الطب البيطري بجامعة فلوريدا. 

 Live مل����وق����ع  ب����ام����ر  ق����ال����ت  ف����ق����د 

يعود  ذل��ك  يف  ال�شبب  اإن   ،Science
بحيث  ال��ق��ط��ط  ع��ي��ون  ت��ط��ور  كيفية  اإىل 

ت�شتوعب كميات اأكر من ال�شوء من تلك 

التي ت�شتوعبها العني الب�شرية.

الظام  يف  ت��رى  اأن  للقطط  ميكن  اإذ 

عينها،  �شبكية  وخا�شة  عيونها،  بنية  لأن 

ت�����ش��م��ح ل��ه��ا ب����روؤي����ة اأف�������ش���ل م���ن ال��ب�����ش��ر 

عندما تكون م�شتويات ال�شوء منخف�شة. 

اأعلى  ن�شبة مئوية وتركيز  لديها  القطط 

ما  ال��ب�����ش��ر،  م��ن  ال�����ش��وئ��ي��ة  للم�شتقبات 

لل�شوء،  اأف�شل  ح�شا�شية  لديها  اأن  يعني 

وميكنها روؤية املزيد يف م�شتويات الإ�شاءة 

املنخف�شة اأكرث من الب�شر. 


