
الملك يهنئ خادم الحرمين 
الشريفين باليوم الوطني للسعودية

االنباط – عامن 

هناأ جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �أخاه 

�سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم 

�ململكة  ملك  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن 

مبنا�سبة  �ل�سقيقة،  �ل�سعودية  �لعربية 

�ليوم �لوطني لبالده.

بعثها  ب��رق��ي��ة  يف  ج���الل���ت���ه،  و�أع������رب 

�لأردن��ي��ة  �ململكة  �سعب  وب��ا���س��م  با�سمه 

�لتهاين  �أح��ر  عن  وحكومتها  �لها�سمية 

و�أ�سدق �مل�ساعر �لأخوية بهذه �ملنا�سبة، 

يعيدها  �أن  وتعاىل  تبارك  �مل��وىل  �سائال 

ع��ل��ى خ����ادم �حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني وه��و 

وعلى  و�لعافية،  �ل�سحة  مبوفور  ينعم 

�ل�����س��ع��ب �ل�������س���ع���ودي �ل�����س��ق��ي��ق ب��امل��زي��د 

م��ن �ل��ت��ق��دم و�لزده������ار يف ظ��ل ق��ي��ادت��ه 

�حلكيمة.

االنباط – وكاالت 

ق�������ررت �ل�������س���ل���ط���ات �ل���ه���ن���دي���ة �إز�ل�������ة 

�ل�ستعماري  �ملا�سي  م��ن  �لباقية  �لآث���ار 

مر��سمه  ل�سيما  للبالد،  “�لربيطاين” 
�ملتغلغلة يف بنية �لقو�ت �مل�سلحة �لهندية 

 The و����س���ع���ار�ت���ه���ا، ب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة

Times �لربيطانية، �لأربعاء.
�ل�������س���ح���ي���ف���ة ق����ال����ت �إن�������ه م����ن �مل���ق���رر 

ب��ع��م��ل��ي��ة  ُي����ع����رف  ت����د�ب����ر م����ا  ت�����س��م��ل  �أن 

�ل��زي  “مر�جعة  ل��ل��ج��ي�����ش  “�لهندنة” 
�ل���ف���رق���ة  و�أدو�ت  ل����ل����ق����و�ت،  �ل���ر����س���م���ي 

�ل��ع�����س��ك��ري��ة، و�أ���س��م��اء �لأف�����و�ج و�مل��ن�����س��اآت 

�ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ي�����ش، و�ل��ق��و�ع��د �مل��ت��ب��ع��ة يف 

ورمبا  )�ملي�ش(،  و�لطعام  �ل�سكن  مر�فق 

حتى مزمار �لقربة )�آلة �لنفخ �لتي كانت 

علماً على قو�ت �جلي�ش �لربيطاين”(.

ج���اء �ل���ق���ر�ر ت��ل��ب��ي��ة ل���دع���و�ت م��ت��ك��ررة 

م���ن رئ��ي�����ش �ل������وزر�ء �ل��ه��ن��دي ن��اري��ن��در� 

م�����ودي ل��ل��ب��الد ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن م��ر�ث��ه��ا 

�ل���س��ت��ع��م��اري، و�إح���ي���اء ت��ر�ث��ه��ا �مل��رت��ب��ط 

�ل�سابق على �ل�ستعمار.  بالزمن 

وك����ان �أح�����دث ه���ذه �ل���دع���و�ت �ل�����س��ه��ر 

�ملا�سي عندما حَثّ رئي�ش �لوزر�ء �لهندي 

�أمور،  �لتعهد بخم�سة  جميع �جلنود على 

م��ن��ه��ا �ل��ق�����س��اء ع��ل��ى �ل��ع��ب��ودي��ة، وت��غ��ي��ر 

عقليتهم، و�لعتز�ز برت�ث بالدهم.

�إن  ق����ال  �ل���ه���ن���دي  ل��ل��ج��ي�����ش  ب���ي���ان  ويف 

�ملمار�سات �لقدمية �لتي تتطلب �ملر�جعة 

ت�����س��م��ل  ب��ع�����ش �ل���رم���وز و�ل��ت��ق��ال��ي��د من 

ح��ق��ب��ة �ل���س��ت��ع��م��ار، و�حل��ق��ب��ة �ل�����س��اب��ق��ة 

و�للو�ئح  �لع�سكري،  “�لزي  مثل  عليها، 

و�ل����ق����و�ن����ني و�ل����ق����و�ع����د و�ل�������س���ي���ا����س���ات، 

و�لأ����س���م���اء �لإجن��ل��ي��زي��ة ل��ب��ع�����ش وح���د�ت 

�جل���ي�������ش، وت�����س��م��ي��ة �مل����ب����اين و�مل���ن�������س���اآت 

و�ملتنزهات”. و�لطرق 

�لأمور  بني  من  فاإنه  �لبيان،  وبح�سب 

�أ�سماء  �أي�ساً  �لفح�ش  قائمة  يف  �ملدرجة 

“�أو�ِسنليك”  م��ث��ل  ع�����س��ك��ري��ة،  م��ن�����س��اآت 

��سم  ع��ل��ى  )���ُس��م��ي��ت  هاو�ش”  و”ِكت�سرن 

�أو�ِسنليك،  كلود  �لربيطانيني  �لقائدين 

وه��رب��رت ِك��ت�����س��رن(، وح��ب��ل �ل��ك��ت��ف ذهبي 

�لزي  على  �ل�سباط  يرتديه  �لذي  �للون 

�ل�سليب  ���س��ع��ار  م��ث��ل  ورم�����وز  �ل��ر���س��م��ي، 

�مل���ال���ط���ي �ل�����ذي ي��ع��د ع���الم���ة ع��ل��ى ف��وج 

باجلي�ش  �مل�ساة  �أفو�ج  )�أقدم  “ر�جبوت” 
�لهندي(.

ع��الوة على ذل��ك، ف��اإن ت�سمية �لأف��و�ج 

ب��اجل��ي�����ش �ل��ه��ن��دي ب��ق��ي��ت ت��ن��ط��وي على 

ت��ق�����س��ي��م��ات ع��رق��ي��ة وط��ب��ق��ي��ة ت���ع���ود �إىل 

�جلات  مثل  �لربيطاين،  �ل�ستعمار  زمن 

و�جلوركا و�ل�سيخ و�لدوجر� و�لر�جبوت، 

ر مر�جعتها �أي�ساً. ومن ثَمّ فقد تقَرّ

�ل��ف��ح�����ش  ق��ائ��م��ة  ت���ك���ون  �أن  وُي���ت���وق���ع 

ما  �لهندي  �جلي�ش  لأن  �لنطاق؛  و��سعة 

ز�ل يحتفظ بكثر من �لتقاليد و�لرموز 

�لتي تعود �إىل زمن �ل�ستعمار. 

ف��اإن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  لل�سحيفة  ووف��ق��اً 

مينَي  يق�سمون  يز�لون  ل  �لهنود  �جلنود 

لأنه  �لوطني،  بغر  �لبع�ش  ي�سفه  ولء 

فيها  �نت�سر  مل��ع��رك��ٍة  حتية  على  ينطوي 

�سخ�سيات  على  �لربيطاين  �ل��ر�ج  جي�ش 

بعد  فيما  �أ���س��ب��ح��و�  م�����س��ه��ورة،  ت��اري��خ��ي��ة 

�أب������ط������اًل ق���وم���ي���ني ل��ل��ه��ن��د يف م���ق���اوم���ة 

�لحتالل �لربيطاين.

وك���ان���ت �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ه��ن��دي��ة حت��ت��ف��ظ 

�لقدي�ش جورج  حتى وقت قريب ب�سليب 

 2 يف  ب��د�أت  �أنها  غر  لها،  �سعار�ً  �لأح��م��ر 

�سبتمرب/�أيلول ترفع علماً جديد�ً يحمل 

رمز�ً هندياً، وقال مودي عن ذلك: “لقد 

ظ��ل رم���وز �ل��ع��ب��ودي��ة م��رف��وع��اً ع��ل��ى علم 

لكن  ه��ذ�،  وقتنا  حتى  �لهندية  �لبحرية 

علم  ي��رف��رف  �سوف  ف�ساعد�ً،  �ل��ي��وم  م��ن 

�لبحرية �جلديد يف �لبحر ويف �ل�سماء”.

�لقو�ت  مار�سال  ق��ال  �آخ��ر،  جانب  من 

بهاتيا،  فينود  �ملتقاعد،  �لهندية  �جلوية 

�لتعديل  مل��ح��اولت  �لت�سدي  ينبغي  �إن���ه 

�مل���ف���رط���ة، ف��ك��ث��ر م���ن ت��ل��ك �ل��ت��غ��ي��ر�ت 

حدثت منذ عقود طويلة
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  االنباط – عامن 

�أق����رت �ل��ل��ج��ن��ة �مل�����س��رتك��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

و�ملر�أة يف جمل�ش �لأعيان برئا�سة �لعني 

�لثاين  �لنائب  وح�سور  طبي�سات،  �حمد 

�لدكتور رجائي  لرئي�ش جمل�ش �لأعيان 

قانون  م�سروع  �خلمي�ش،  �أم�ش  �ملع�سر، 

من  ورد  كما   2022 ل�سنة  �لطفل  حقوق 

�لنو�ب. جمل�ش 

ج����اء ذل����ك خ����الل �ج���ت���م���اع �ل��ل��ج��ن��ة، 

ب��ح�����س��ور وزي����ر �ل��ع��دل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د 

�ل������زي������اد�ت، ووزي�������ر �ل����دول����ة ل��ل�����س��وؤون 

وقا�سي  م�سطفى،  بني  وف��اء  �لقانونية 

�لربطة،  عبد�حلافظ  �سماحة  �لق�ساة 

عبد�لكرمي  �سماحة  �ململكة  عام  ومفتي 

�خل�����س��اون��ة، و�أم����ني ع���ام د�ئ����رة �لإف��ت��اء 

�ل���ع���ام���ة �ل����دك����ت����ور �أح����م����د �حل�������س���ن���ات، 

و�ل����ن����ائ����ب �ل����ع����ام �ل�������س���رع���ي �ل���دك���ت���ور 

�لفني  �ملكتب  ومدير  �لطو�لبة،  من�سور 

ل��ل��م��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا �ل�����س��رع��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

�لعمري. �أ�سرف 

رئي�سة  ب��ح�����س��ور  �ل��ط��ب��ي�����س��ات،  وق����ال 

جل��ن��ة �مل������ر�أة يف �مل��ج��ل�����ش �ل���ع���ني ن��اي��ف��ة 

�إع�����ادة  ب��ع��د  �ل���ق���ان���ون ج����اء  �إن  �ل����زب����ن، 

�لدينية  �لقيم  مع  يتو�فق  مبا  �سياغته 

�لإ�سالمية �ل�سريعة  و�أحكام 
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�ل�����س��و�ق��ني  ت��رخ��ي�����ش  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 

و�مل���رك���ب���ات خ��دم��ة �ل��ف��ح�����ش �ل��ن��ظ��ري 

�لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�ش  بفئة  �خلا�سة 

من �ل�سم و�مل�سابني ب�سعف �ل�سمع.

وتاأتي هذه �خلدمة جت�سيد� لهتمام 

من  �لفئة  ب��ه��ذه  �ل��ع��ام  �لأم���ن  مديرية 

�خلدمات  ل�سل�سلة  و�متد�د�  �ملو�طنني، 

�ل���ت���ي ع��ك��ف��ت ع���ل���ى �إط���الق���ه���ا مل���ر�ع���اة 

و�لتخفيف  كافة  �ملو�طنني  �حتياجات 

عنهم.

من  ملتلقيها  �خل��دم��ة  ه��ذه  و�ستتيح 

�ل�����س��م��ع،  ب�����س��ع��ف  �مل�����س��اب��ني  �أو  �ل�����س��م 

�إج���������ر�ء �ل���ف���ح�������ش �ل���ن���ظ���ري ل���غ���اي���ات 

�حل�������س���ول ع��ل��ى رخ�����س��ة �ل���ق���ي���ادة م��ن 

خ������الل م����ر�ج����ع����ة ق�������س���م �ل���رتخ���ي�������ش 

ب�سورة  للفح�ش  و�خل�����س��وع  �ملخت�ش، 

بلغة  م��رتج��م  �إح�����س��ار  دون  �ع��ت��ي��ادي��ة، 

�أخ��رى،  �أي��ة جهة  �أو مر�جعة  �لإ���س��ارة، 

كما كان معمول به �سابقا.

م��ن��ه��اج  �ل��رتخ��ي�����ش  �إد�رة  ووزع������ت 

�لإ�سارة جمانا،  بلغة  �لنظري  �لتدريب 

و�لتي مت توفرها كذلك �سمن مناهج 

�ملوجود لدى  �لتدريب عن بعد  تطبيق 

مر�كز
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الملكية لحماية البيئة البحرية تطلق 
فعاليات »حملة نظفوا العالم« في العقبة 

االنباط – العقبة 

�لأم�����رة ب�سمة  ���س��م��و  حت���ت رع���اي���ة 

�لنباتية  �حلديقة  موؤ�س�ش  علي،  بنت 

�مل���ل���ك���ي���ة، �أط���ل���ق���ت �جل���م���ع���ي���ة �مل��ل��ك��ي��ة 

حل��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة يف م��دي��ن��ة 

�لعقبة وللعام �ل�29 على �لتو�يل حملة 

جرى  �ل��ت��ي   ،”2022 �ل��ع��امل  “نظفو� 
مب�ساركة  يومني  م��د�ر  على  تنفيذها 

م��ن  �لأول  �ل���ي���وم  يف  ���س��خ�����ش   1100

خمتلف �جلهات �لر�سمية و�لأهلية.

و����س��ت��م��ل��ت �حل��م��ل��ة ع��ل��ى ع����دد من 

منطقة  �سلطة  مع  بالتعاون  �لأن�سطة، 

�ل��ع��ق��ب��ة �لق��ت�����س��ادي��ة �خل���ا����س���ة، من 

خ����الل م�������س���روع �مل�������س���ار�ت �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

و�لق��ت�����س��ادي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية 

�مل��ت��و���س��ط من  �مل�����س��ت��د�م��ة يف ح���و����ش 

ب���رن���ام���ج �ل����ت����ع����اون ع����رب �حل��������دود يف 

�ل��ب��ح��ر �لأب��ي�����ش �مل��ت��و���س��ط �مل��م��ول من 

�سركة  وب�سر�كة مع  �لأوروبي،  �لحتاد 

�لبوتا�ش  و�سركة  للتطوير  �أيلة  و�ح��ة 

�لعربية.

ون����ق����ل م����ن����دوب ����س���م���وه���ا، رئ��ي�����ش 

جم���ل�������ش م���ف���و����س���ي ����س���ل���ط���ة م��ن��ط��ق��ة 

�ملهند�ش  �خلا�سة،  �لقت�سادية  �لعقبة 

�سموها  ب��خ��ي��ت، حت��ي��ات  �أح���م���د  ن��اي��ف 

�ل���د�ئ���م���ة  ورغ���ب���ت���ه���ا  �مل�������س���ارك���ني  �إىل 

مب�������س���ارك���ت���ه���م خم���ت���ل���ف �ل���ف���ع���ال���ي���ات، 

وتثمني جهود �جلهات �مل�ساركة
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�أك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����ش �ل�����وزر�ء ووزي���ر 

�ل�������س���وؤون  وزي�������ر  �مل���ح���ل���ي���ة،  �لإد�رة 

توفيق  �ملُكلف  و�لربملانية  �ل�سيا�سية 

�حلياة  يف  �مل��ر�أة  دور  �أهمية  كري�سان، 

�لعامة وتوليها �ملو�قع �لقيادية د�خل 

�لأحز�ب �لرب�جمية.

�لتعديالت  �أن  �ىل  كري�سان  و�أ�سار 

�ل���د����س���ت���وري���ة و�ل����ق����و�ن����ني �ل��ن��اظ��م��ة 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �لخ����رة جت�سد  ل��ل��ح��ي��اة 

�مل�����ر�أة  مت���ك���ني  ع���ل���ى  �لأردن  ح���ر����ش 

وت���و����س���ي���ع م�������س���ارك���ت���ه���ا �ل���ف���اع���ل���ة يف 

�ملجالت كافة.

وب������ني ك���ري�������س���ان خ������الل ح�������و�ره، 

�سيد�ت  من  عدد  مع  �خلمي�ش،  �أم�ش 

ع��ام  �أم���ني  م��ادب��ا، بح�سور  حم��اف��ظ��ة 

و�لربملانية  �ل�سيا�سية  �ل�سوؤون  وز�رة 

�لدكتور علي �خلو�لدة، �سمن �حلملة 

�لوطنية �لتي �أطلقتها �لوز�رة لتعزيز 

“�مل�ساركة  بعنو�ن  �ل�سيا�سية  �مل�ساركة 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  �جلميع”،  م�����س��وؤول��ي��ة 

�مل�سيحيات �ل�سابات  جمعية 
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األنباط - فرح موىس

�ك����������دت ب����ل����دي����ة �رب����������د �ل����ك����ربى 

�ن��ه��ا ���س��ت��ق��وم ب���از�ل���ة �لك�������س���اك غر 

�سروط  خالفت  �لتي  وتلك  �ملرخ�سة، 

�نها  و��سافت:  �لبلدية.   مع  عقودها 

�ع���ت���د�ء�ت  �ي  ���س��ت��زي��ل   - �ل��ب��ل��دي��ة   -

خم��ال��ف��ة ع��ل��ى �ل���ط���رق و�لر����س���ف���ة، 

م�سرة �ىل �نه ل ميكن �ل�سماح لهذه 

�ل��ف��و���س��ى ب��ال���س��ت��م��ر�ر. و�أو���س��ح��ت 

�لبلدية �نها ما�سية يف �نفاذ �لقانون.     

و�أك��د �مل��رك��ز �لع��الم��ي يف بيان �ن 

�لبلدية
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�أج������رى رئ���ي�������ش جم��ل�����ش �لأع����ي����ان 

يف  ر�سمية  مباحثات  �ل��ف��اي��ز،  في�سل 

�أم�����ش  ب��اري�����ش،  �لفرن�سية  �ل��ع��ا���س��م��ة 

�ل�سيوخ  جمل�ش  رئي�ش  مع  �خلمي�ش، 

�لفرن�سي جر�رد لر�سيه.

�سبل  �لثنائية  �مل��ب��ح��ث��ات  وت��ن��اول��ت 

ت���ع���زي���ز �ل����ع����الق����ات ب�����ني �ل���ب���ل���دي���ن 

يف  عليها  �لبناء  و�أهمية  �ل�سديقني، 

�ملجالت خمتلف 
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كريشان: العمل الحزبي محمي 
بالقانون وبضمانة ملكية

بلدية اربد: سننهي ظاهرة فوضى االكشاك 
واالعتداءات على األرصفة والطرق

الفايز يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز 
العالقات البرلمانية واالقتصادية
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هذا ما تخشى إسرائيل حدوثه في مدينة القدس المحتلة مع بدء 

األعياد اليهودية.. تحذير واستعداد أمني وانتشار مكثف للشرطة

االنباط – وكاالت 

ح����ذرت م�����س��ادر �أم��ن��ي��ة �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

�أم�ش �خلمي�ش، من �أن �لأو�ساع �ملتوترة 

�إىل  ق����د مت���ت���د  �ل���غ���رب���ي���ة،  �ل�������س���ف���ة  يف 

�لقد�ش خا�سة مع بدء �لأعياد �ليهودية 

�ملقبل �لأ�سبوع 

وق����������ال وزي����������ر �لأم������������ن �ل����د�خ����ل����ي 

�لفرتة  �إن  ليف  ب��ار  عومر  �لإ�سر�ئيلي 

ت�ستمر  ق��د  بالتوتر  �مل�سحونة  �لأم��ن��ي��ة 

�أخرى �أ�سابيع 

ت�����س��ري��ح��ات  ب���ارل���ي���ف يف  و�أ������س�����اف 

�لعامة  �لإ�سر�ئيلية  �لبث  هيئة  �أوردتها 

ومن  �لإرهابيني  �أن  بالعربية  �لناطقة 

ي��ر���س��ل��ه��م ي�����س��ع��ون ل��ل��و���س��ول �إىل �مل��دن 

�لعتد�ء  بق�سد  �ل�سكانية  و�لتجمعات 

علينا وقتلنا . وفق تعبره

���س��ي��ج��دون  �لإره���اب���ي���ني  �إن  وت����اب����ع: 

�أمامهم

التفاصيل ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة    23 / 9 / 2022 

االنباط – عامن 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  هناأ 

اأخييييياه خييييادم احليييرمييين اليي�ييسييريييفيين 

امليييليييك �ييسييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز اآل 

�ييييسييييعييييود، ميييليييك امليييميييليييكييية اليييعيييربييييييية 

اليوم  مبنا�سبة  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

الوطني لبالده.

بعثها  برقية  يف  جاللته،  واأعييرب 

با�سمه وبا�سم �سعب اململكة االأردنية 

الييهييا�ييسييمييييية وحييكييومييتييهييا عييين اأحييير 

االأخييوييية  امل�ساعر  واأ�ييسييدق  التهاين 

تبارك  املوىل  �سائال  املنا�سبة،  بهذه 

خييييادم  عيييليييى  ييييعيييييييدهيييا  اأن  وتييييعيييياىل 

احليييرمييين اليي�ييسييريييفيين وهييييو ييينييعييم 

مبييوفييور اليي�ييسييحيية والييعييافييييية، وعلى 

باملزيد  ال�سقيق  ال�سعودي  ال�سعب 

من التقدم واالزدهار يف ظل قيادته 

احلكيمة.

  االنباط – عامن 

الييدكييتييور  اليييييوزراء،  رئييييي�ييس  ا�ستقبل 

برئا�سة  مكتبه  يف  اخليي�ييسيياونيية،  بيي�ييسيير 

رئي�س  اخلمي�س،  اأم�س  م�ساء  الييوزراء، 

الييلييجيينيية االأوملييبييييية الييدولييييية، الييدكييتييور 

توما�س باخ، والوفد املرافق الذي يزور 

اململكة �سمن جولة له يف املنطقة.

اللقاء  خييالل  اليييوزراء،  رئي�س  واأكييد 

الييييييييذي حيييي�ييييسييييره وزييييييييير الييتييخييطيييييط 

واليييتيييعييياون اليييييدويل نييا�ييسيير اليي�ييسييريييدة 

ووزييييييييير اليييييدولييييية ليييي�ييييسييييوؤون امليييتيييابيييعييية 

نييواف  الييدكييتييور  احلييكييومييي  والتن�سيق 

النابل�سي،  حممد  ال�سباب  ووزير  التل 

عييالقييات  تييعييزيييز  عييلييى  االأردن  حيير�ييس 

االوملبية  اللجنة  مع  القائمة  ال�سراكة 

الييدولييييية لييدعييم امليي�ييسيياريييع واليييراميييج 

الريا�سية يف االأردن.

كما اأكد رئي�س الوزراء على االهتمام 

اليييييذي تييوليييييه احليييكيييومييية بييتييوجيييييهييات 

ميييين جييياللييية امليييليييك عييييبييييداهلل اليييثييياين 

يف  م�ساركته  وتييعييزيييز  ال�سباب  لقطاع 

اأن  اإىل  الفًتا  احلييييياة،  مناحي  خمتلف 

الن�سيج  تعزيز  يف  فاعلة  اأداة  الريا�سة 

االجتماعي والتقارب بن ال�سعوب.

اللجنة  اأن  اإىل  اخليي�ييسيياونيية  ولييفييت 

االومليييبييييييية االأردنييييييييييية بيييرئيييا�يييسييية �ييسييمييو 

ت�سعى  احليي�ييسيين  بييين  فييييي�ييسييل  االأميييييري 

لييتييوفييري االإمييكييانييات وتييعييزيييز الييفيير�ييس 

لييلييميي�ييسيياركيية  االأردين  اليي�ييسييبيياب  اأمييييييام 

اليييدولييييييية واالألييييعيييياب  املييينيييافييي�يييسات  يف 

االأوملبية.

مييين جييهييتييه، اأ�يييسيييار رئييييي�ييس الييلييجيينيية 

زييييارتيييه  اأن  اإىل  اليييدولييييييية  االومليييبييييييية 

اإىل  تييهييدف  املنطقة  يف  ودول  ليييالأردن 

االأع�ساء  الدول  العالقات مع  توطيد 

والييرامييج  امليي�ييسيياريييع  ودعيييم  اللجنة  يف 

فيها. وال�سبابية  الريا�سية 

إحالة مجموعة جديدة من مفتعلي 
الشغب في شفا بدران إلى القضاء

  االنباط – عامن 

اأحالت مديرية االأمن العام 9 

القب�س  لييقييي 
ُ
اأ اآخييرييين  اأ�سخا�س 

يف  ال�سغب  مفتعلي  ميين  عليهم 

منطقة �سفا بدران قبل اأيام اإىل 

الق�ساء.

با�سم  االإعالمي  الناطق  وقال 

مديرية االأمن العام، اإّنه يف اإطار 

حوادث  يف  امل�ستمرة  التحقيقات 

اليي�ييسييغييب الييتييي قيييام بييهييا عيييدد من 

بدران  �سفا  مبنطقة  االأ�سخا�س 

األقي  اأيييام،  قبل  العا�سمة  �سمال 

اآخرين  اأ�سخا�س   9 على  القب�س 

اليوم،  للق�ساء  اإحالتهم  وجييرت 

وما زال التحقيق والبحث جارياً 

عييين اآخيييريييين ا�ييسييرتكييوا بيياأعييمييال 

ال�سغب.

مركبتك  من  الترخيص  محطة  افتتاح 
في قسمي ترخيص جرش والرمثا

االنباط – عامن 

العام  االأمن  مديرية  افتتحت 

جر�س  ترخي�س  ق�سمي  يف  اأم�س 

من  الرتخي�س  حمطة  والرمثا 

 )Drive Thru( مركبتك 

،لييتييمييكيين امليييواطييينييين مييين اإمتيييام 

اقتناء  رخ�س  جتديد  معامالت 

ميي�ييسييارب خا�سة  ،عييير  املييركييبييات 

ومن دون النزول من املركبة.

امل�سارات  هييذه  افتتاح  وي�سكل 

اأحيييييد املييي�يييسيييارييييع اليييهيييادفييية الييتييي 

الييعييام  االأميييين  مييديييرييية  اطلقتها 

لييتييطييوييير خيييدمييياتيييهيييا االأمييينييييييية، 

م�ستوى  رفييع  على  منها  حر�ساً 

االأداء  وحتييييي�يييييسييييين  اخليييييييدمييييييية 

اإذ   ، املييواطيينيين  على  والتخفيف 

تعد جزءاً مهما من اإ�سرتاتيجية 

االأمن العام يف التطوير .

االميييين  مييييديييييرييييية  اأن  ُيييييذكيييير 

نطاق  تو�سيع  على  تعمل  الييعييام 

ونقلها  اخلييدميية  هيييذه  وحتيي�ييسيين 

يف  الرتخي�س  اأقيي�ييسييام  بيياقييي  اإىل 

اململكة مبا ي�سهل على املواطنن 

عليهم  ويخت�سر  عنهم  ويخفف 

الوقت واجلهد.

الخصاونة يلتقي رئيس اللجنة األولمبية الدولية

العثور على حبوب  العام ينفي شائعة  األمن 
مخدرة داخل إحدى المدارس

االنباط – عامن 

نييييفييييى الييييينييييياطيييييق االإعييييييالمييييييي 

بييا�ييسييم مييديييرييية االأمييين الييعييام ما 

62 حبة  على  العثور  حييول  تييردد 

خمييييدرة داخييييل اإحيييييدى مييدار�ييس 

البلقاء. حمافظة 

عيين  عيييييييياٍر  اخليييييير  اأن  واأكيييييييييد 

بق�سد  اإ�ساعة  وحم�س  ال�سحة، 

نييي�يييسييير اخلييييييييوف لييييييدى الييطييلييبيية 

اأنَّ احلادثة  اإىل  وذويهم، م�سرياً 

اأو  البلقاء  حمافظة  يف  تقع  مل 

على  اململكة  حمييافييظييات  ميين  اأي 

االإطالق.

اجلييرائييم  وحييييدة  اأن  واأ�يييسييياف 

هذه  مطلقي  تتابع  االإلكرتونية 

�سعت  التي  واحل�سابات  االإ�ساعة، 

ليينيي�ييسييرهييا لييلييتييعييامييل مييعييهيياً وفييق 

باجلميع  مهيباً  القانون،  اأحكام 

م�سادرها  ميين  املعلومة  ا�ستقاء 

اأي  ن�سر  اإعيييادة  وعيييدم  الر�سمية 

خر غري موثوق به.

نيويورك  يلتقي في  الصفدي 
الوزراء والمسؤولين عددا من 

  االنباط – عامن 

التقى نائب رئي�س الوزراء ووزير 

اأمين  املغرتبن  و�سوؤون  اخلارجية 

اليي�ييسييفييدي، يف نيييييويييورك االأربيييعييياء، 

الدكتور  البحرين  خارجية  وزراء 

عييبييدالييلييطيييييف بييين را�يييسيييد اليييزيييياين، 

والرتغال  �سيارتو،  بيرت  وهنغاريا 

جواو كرافينيو، ومالطا اإيان بورج.

و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وقالت 

�يييسيييحيييفيييي  بيييييييييييييان  يف  املييييييغييييييرتبيييييين 

الييييلييييقيييياءات  اإن  اخليييمييييييي�يييس،  اأميييي�ييييس 

ركييييزت عييلييى �ييسييبييل تييعييزيييز عييالقييات 

اليييتيييعييياون املييي�يييسيييرتكييية، وتييو�ييسيييييعييهييا 

املييي�يييسييياليييح  يييي�يييسيييب يف خييييدميييية  مبيييييا 

االإقليمية  وامليي�ييسييتييجييدات  امليي�ييسييرتكيية 

الق�سية  مقدمتها  ويف  والييدولييييية، 

االأزمييات  حل  وجهود  الفل�سطينية، 

يف املنطقة.

واأ�سارت الوزارة، اإىل اأن ال�سفدي 

وقييييع ميييع نيييظيييريه الييهيينييغيياري بيرت 

يف  للتعاون  تفاهم  مييذكييرة  �سيارتو 

الييبييلييدييين،  بييين  املييييييياه  اإدارة  جميييال 

حول  وزاري  اجتماع  يف  �سارك  كما 

يف  والتطورات  الدولية  امل�ستجدات 

و�ييسييمييال  االأو�يييسيييط  اليي�ييسييرق  منطقة 

دوليية  ا�ست�سافته  واليييذي  اإفييريييقيييييا، 

ال�سالم  معهد  مييع  بييالييتييعيياون  قييطيير 

الدويل ومركز ويل�سون لالأبحاث.

اليي�ييسييفييدي مييع وكيلة  بييحييث  كييمييا 

االأمييييييييين اليييييعيييييام لييييييييالأمم امليييتيييحيييدة 

واالأمييييييييييينييييية اليييتييينيييفيييييييذيييية لييلييجيينيية 

لغربي  واالجتماعية  االقت�سادية 

اآ�ييسيييييا )االإ�يييسيييكيييوا( اليييدكيييتيييورة روال 

د�ييسييتييي، اأوجيييييه اليييتيييعييياون امليي�ييسييرتك 

وامليييي�ييييسيييياريييييع واليييييراميييييج الييقييائييميية 

واملبادرات امل�ستقبلية لدعم العملية 

التنموية يف اململكة.

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم 
للسعودية الوطني 

االنباط – عامن 

عبيداهلل  الييلييواء  الييعييام،  االأمييين  مدير  افتتح 

املعايطة، اأم�س اخلمي�س، مبنى اأكادميية القيادة 

امللكية، بح�سور ال�سفرية  اأكادميية ال�سرطة  يف 

الريطانية يف االأردن بريدجيت بريند.

البنى  تعزيز  اأهييمييييية  املعايطة  الييلييواء  واأكيييد 

بيئة  تييوفييري  على  الييقييادرة  التدريبية  واملييرافييق 

املهارات  واإك�ساب  العلوم واملعارف  منا�سبة لنقل 

اأكييادميييييية  اأن  اإىل  االأميينييييية واليي�ييسييرطييييية، الفييتيياً 

تييدريييبييييياً واعييييداً ي�ساف  الييقيييييادة متثل �ييسييرحيياً 

على  وي�ستمل  العريقة،  الييعييام  االأمييين  ل�سروح 

الو�سائل واالأنظمة واالإمكانيات التي جتعل منه 

االإقليمي  امل�ستوى  على  متميزاً  ريييادييياً  معهداً 

والدويل.

واأ�سار مدير االأمن العام اإىل اأن افتتاح مبنى 

التحديث  عملية  اإطييييار  يف  ييياأتييي  االأكيييادميييييييية، 

واليييتيييطيييويييير اليييتيييي تيينييتييهييجييهييا ميييدييييريييية االأميييين 

ومبا  ووحداتها،  ت�سكيالتها  خمتلف  يف  الييعييام، 

العمل  بييكييفيياءة  االرتيييقييياء  عييلييى  اإيييجيياًبييا  ينعك�س 

املقدمة  خدماته  مب�ستوى  والنهو�س  االأميينييي، 

للمواطنن.

اهتماماً  �ست�سهد  املقبلة  املرحلة  اأن  واأ�ساف 

كبرياً يف بناء القدرات الب�سرية ل�سمان احلرفية 

وفق  والواجبات،  املهام  تنفيذ  يف  واالخت�سا�س 

خطط وا�سرتاتيجيات تت�سمن خططاً تدريبية 

حتاكي االحتياجات والتخ�س�سات.

مييين جييهييتييهييا، اأعيييربيييت اليي�ييسييفييرية بييريييدجيييييت 

بريند عن اعتزازها بعالقات التعاون الرا�سخة 

وبييريييطييانيييييا،  االأردن  اليي�ييسييرطيية يف  بيين جييهييازي 

وتييبييادل اخلييرات،  التدريب  �سيما يف جمييال  ال 

ميييوؤكيييدة حيير�ييس بيييالدهيييا عييلييى اال�ييسييتييفييادة من 

تطوير  �سبيل  يف  وا�ستمرارها  الييعييالقييات  هييذه 

اخلدمات االأمنية املقدمة للمجتمع وحتديثها.

على  لييالأكييادميييييية  اجلييديييد  املييبيينييى  وي�ستمل 

قييياعيييات جميييهيييزة مبيييعيييدات وو�يييسيييائيييل تييدريييبييييية 

حييديييثيية، وقييياعيييات لعقد امليييوؤمتيييرات واليييييدورات 

وور�ييسييات عمل وفييقيياً الأرقيييى املييعييايييري، ومييرافييق 

التعليمية  الييعييمييلييييية  تييخييدم  ومييكييتييبييييية  اإداريييييييية 

التعليم  تقنية  توفري  على  وقييادرة  والتدريبية، 

عن بعد بتقنيات متطورة.

مدير األمن العام يفتتح مبنى أكاديمية القيادة 

االنباط - عامن

الييييتييييقييييى رئييييييييي�ييييس جميييلييي�يييس حميييافيييظييية 

العبدالالت،  اأحمد  املهند�س  العا�سمة، 

ورئي�س  بغداد  حمافظ  اخلمي�س،  اأم�س 

جمييليي�ييس حمييافييظييتييهييا امليييهييينيييد�يييس حمييمييد 

جييابيير عييطييا، بييحيي�ييسييور اليييوزيييير الييعييراقييي 

املفو�س منيف علي ح�سن.

عييلييى  الييييتيييياأكيييييييييد  الييييلييييقيييياء  خييييييالل  ومت 

الييييعييييالقييييات اليييطيييييييبييية اليييتيييي تيييربيييط بيين 

واأطيير  ال�سقيقن،  وال�سعبن  القيادتن 

على  جتمعهما  التي  والتعاون  التن�سيق 

مر التاريخ ومناق�سة الق�سايا واالأهداف 

امل�سرتكة.

وقال العبدلالت اإن العالقات االأردنية 

الييعييراقييييية متييير مبيييراحيييل مييتييقييدميية من 

ومن  اخلييرات  وتييبييادل  التن�سيق  درجييات 

االجتاهات  خمتلف  ويف  امل�ستويات  اأعلى 

واالأ�ييسييعييدة االأمييير الييذي يييدل على عمق 

العالقة واملحبة التي جتمعهما.

اللقاء  اأنييه مت خالل  العبدلالت  واأكييد 

تواأمة بن جمل�س  اتفاقية  التوقيع على 

حمييافييظيية الييعييا�ييسييميية وجمييليي�ييس بيييغيييداد، 

وذلييييييك بيييعيييد االإطييييييييالع عيييليييى اليييقيييوانييين 

كال  يقدمها  التي  واخلدمات  واالأنظمة 

تييقييدمي  اإىل  �ييسييييي�ييسييار  املييجييليي�ييسيين، حيييييث 

اخلييييدمييييات الييييالزميييية وتييييبييييادل اخلييييرات 

امل�سرتكة كافة. بال�سوؤون 

رئيس مجلس محافظة العاصمة يلتقي محافظ بغداد
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�ستقوم  ان��ه��ا  ال��ك��رى  ارب��د  بلدية  اك��دت 

ب����ازال����ة االك�������س���اك غ���ري امل���رخ�������س���ة، وت��ل��ك 

البلدية.   مع  عقودها  �سروط  خالفت  التي 

وا����س���اف���ت: ان��ه��ا - ال��ب��ل��دي��ة - ���س��ت��زي��ل اي 

واالر�سفة،  الطرق  على  خمالفة  اعتداءات 

م�����س��رية اىل ان����ه ال مي��ك��ن ال�����س��م��اح ل��ه��ذه 

البلدية  واأو�سحت  باال�ستمرار.  الفو�سى 

انها ما�سية يف انفاذ القانون.     

واأكد املركز االعالمي يف بيان ان البلدية 

االإج���راءات  جميع  باتخاذ  قامت  واأن  �سبق 

وانذارات  تنفيذ  اخطارات  بتوجيه  املتمثلة 

هذه  بخ�سو�ص  االإداري  احلاكم  وخماطبة 

ثالثة  اأك��ر  منذ  وذل��ك  املخالفة  االك�ساك 

االك�����س��اك مل  ا���س��ح��اب  ان  ���س��ه��ور مو�سحة 

التي  والتعديات  املخالفات  بازالة  يقوموا 

قاموا بها.

  االنباط – عامن 

في�سل  االأع���ي���ان  جمل�ص  رئ��ي�����ص  اأج����رى 

ال���ف���اي���ز، م��ب��اح��ث��ات ر���س��م��ي��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��اري�����ص، اأم�������ص اخل��م��ي�����ص، مع 

ج��ريارد  الفرن�سي  ال�سيوخ  جمل�ص  رئي�ص 

الر�سيه.

تعزيز  �سبل  الثنائية  املبحثات  وتناولت 

ال����ع����الق����ات ب����ن ال���ب���ل���دي���ن ال�������س���دي���ق���ن، 

املجاالت  خمتلف  يف  عليها  البناء  واأهمية 

وخ��ا���س��ة ال��رمل��ان��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة، وزي���ادة 

اأجل  من  والتعاون  امل�سرتكة،  اال�ستثمارات 

جت���اوز ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا واحل��رب 

الرو�سية االأوكرانية وتاأثرياتها على االأمن 

الغذائي واأمن الطاقة.

االأردن��ي��ة  العالقات  بعمق  الفايز  واأ���س��اد 

املتبادل  االح��رتام  على  القائمة  الفرن�سية 

اأن  امل�����س��رتك��ة، مبينا  امل�����س��ال��ح  ي��خ��دم  ومب��ا 

اأ���س��ا���س��ي��ا يف  ���س��ري��ك��ا  ف��رن�����س��ا  ي��ع��ت��ر  االأردن 

اأجل ال�سالم يف املنطقة، وهناك  العمل من 

امللك عبداهلل  اأكيد من قبل جاللة  حر�ص 

ال���ث���اين ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

خدمة  امل��ج��االت،  مبختلف  عليها  وال��ب��ن��اء 

ال�سديقن. وال�سعبن  للبلدين 

ال���������س����راك����ات  م�����ن  امل�����زي�����د  اإىل  ودع���������ا 

االق���ت�������س���ادي���ة واال����س���ت���ث���م���اري���ة امل�����س��رتك��ة 

جمل�ص  مطالبا  التجاري،  التبادل  وزي��ادة 

امل�ستثمرين  بت�سجيع  ال��ف��رن�����س��ي  ال�����س��ي��وخ 

الفر�ص  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  الفرن�سين 

يف  املتوفرة  وامل�سجعة  االآمنة  اال�ستثمارية 

واال���س��ت��ق��رار  ب��االم��ن  يتمتع  ال���ذي  االأردن 

يف جم�����االت ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه وال�����س��ي��اح��ة 

وقطاع  العام  والنقل  والتاريخية  الدينية 

املتعلقة  امل�ساريع  اإىل  اإ�سافة  التكنولوجيا، 

الغذائي. باالأمن 

وقال الفايز اإن االأردن اأجرى اإ�سالحات 

�سيا�سية واقت�سادية رغم االأحداث االأزمات 

وال�سراعات من حوله، اإال اأنه يوا�سل بناء 

الدولة احلديثة القوية؛ تنفيذا لتوجيهات 

اإىل  ال�����و������س�����ول  ب����ه����دف  امل�����ل�����ك،  ج����الل����ة 

الراجمية،  احلزبية  الرملانية  احلكومات 

ومتكينهما  وامل�����راأة  ال�����س��ب��اب  دور  وت��ع��زي��ز 

اق��ت�����س��ادي��ا و���س��ي��ا���س��ي��ا، وت��ع��زي��ز امل�����س��ارك��ة 

ال�سعبية يف حتمل امل�سوؤولية الوطنية.

اأي�����س��ا  ت���ه���دف  اال�����س����الح����ات  اأن  وب�����ن 

وحماية  اال�ستثمارية  البيئة  حت�سن  اإىل 

من  اال���س��ت��ف��ادة  اإىل  ودف��ع��ه��م  امل�ستثمرين، 

وال��ب��ي��ئ��ة  االأردن  يف  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل���ي���زات 

وامل�ستقرة. االآمنة 

واأك������د ال���ف���اي���ز اأه���م���ي���ة اإن�������س���اء ج��ام��ع��ة 

اجل��ام��ع��ة  غ����رار  ع��ل��ى  االأردن  يف  ف��رن�����س��ي��ة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة امل�����س��ري��ة، مل���ا ل��ذل��ك م���ن ب��ال��غ 

بن  الثقافية  ال��رواب��ط  تعزيز  يف  االأهمية 

ال�سديقن. البلدين 

وب���خ�������س���و����ص االأو�������س������اع ال����راه����ن����ة يف 

اأن يتحمل  اإىل �سرورة  الفايز  املنطقة، نبه 

املجتمع الدويل م�سوؤولياته من اجل انهاء 

بعيدا  �سيا�سيا،  املنطقة  وازم���ات  �سراعات 

اإىل  داعيا  الع�سكرية،  واالعمال  العنف  عن 

���س��راك��ة ف��اع��ل��ة ب��ن ال����دول جل��ه��ة حم��ارب��ة 

االره�����اب، وم��ك��اف��ح��ة وب���اء ك���ورون���ا وان��ه��اء 

والتخفيف  االوك��ران��ي��ة  ال��رو���س��ي��ة  احل���رب 

العاملي  الغذائي  االمن  على  تداعياتها  من 

واأمن الطاقة.

الداعمة  فرن�سا  م��واق��ف  ال��ف��اي��ز  وث��م��ن 

ل������الأردن ومل����واق����ف ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين م���ن اج���ل اي���ج���اد ت�����س��وي��ة ل��ل�����س��راع 

ال���ع���رب���ي اال����س���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ا����س���ا����ص ح��ل 

ال��دول��ت��ن وق������رارات ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة، 

يرف�ص  االأردن  اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دا 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  مت��ك��ن  ال  ح��ل��ول  اأي���ة 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  دول��ت��ه  اق��ام��ة  م��ن 

ال�سرقية. القد�ص  وعا�سمتها 

حلول  اأي���ة  ي��رف�����ص  االأردن  اأن  اأك���د  ك��م��ا 

جاللة  ف���الءات  الوطنية؛  ثوابته  تتجاوز 

امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين وا�����س����ح����ة، وه���ي 

االأردن  ه���و  واالأردن  ال���ب���دي���ل  ل��ل��وط��ن  ال 

ع��ودة  و���س��رورة  فل�سطن،  ه��ي  وفل�سطن 

ال����الج����ئ����ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ن ل��ف��ل�����س��ط��ن، 

وال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع���ل���ى امل��ق��د���س��ات 

االإ����صالم���ي���ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���ص خط 

اأحمر ال تنازل عنها.

ب������دوره، ث��م��ن رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����س��ي��وخ 

الذي يقوم جاللة  الكبري  الدور  الفرن�سي 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال����ث����اين، يف دع����م اجل��ه��ود 

ال���دول���ي���ة امل���ب���ذول���ة الإن����ه����اء ال�������س���راع يف 

ال�سالم  واح��الل  االو���س��ط  ال�سرق  منطقة 

عمق  اإىل  م�سريا  االره��اب،  وحماربة  فيها 

العالقات االأردنية الفرن�سية، موؤكدا وجود 

بن  اإيجابية  وروح  كثرية  م�سرتكة  قوا�سم 

امل�ستمر بينهما. التعاون  البلدين ت�سود 

احلياة  توفري  جتاه  االأردن  ب��دور  واأ�ساد 

ال��ك��رمي��ة ل��الج��ئ��ن ال�����س��وري��ن وغ��ريه��م، 

وم�����س��ان��دت��ه  االأردن  دع����م  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دا 

االن�����س��اين  دوره  م��وا���س��ل��ة  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه 

وح���ف���ظ االم�����ن واال����س���ت���ق���رار يف م��ن��ط��ق��ة 

ال�سرق االو�سط.

ال��ف��رن�����س��ي  ال�����س��ي��وخ  اأن جم��ل�����ص  وب����ن 

وم����ن خ����الل جل����ان ال�����س��داق��ة ال��رمل��ان��ي��ة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة االأردن�����ي�����ة ���س��ي��ع��م��ل م���ن اج��ل 

االأردن  يف  الفرن�سية  اال�ستثمارات  تعزيز 

وزي�������ادة اع������داد ال�����س��ائ��ح��ن ال��ف��رن�����س��ي��ن 

االقت�سادية بن  ال�سراكة  وتفعيل عالقات 

غ���رف ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن 

. ال�سديقن 

ح�سرها  التي  املباحثات  خ��الل  وج��رى 

ل��رئ��ي�����ص جمل�ص االأع��ي��ان،  امل��راف��ق  ال��وف��د 

وال�����ذي ي�����س��م م�����س��اع��دي رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص 

م��ف��ل��ح ال��رح��ي��م��ي وع��ل��ي��اء ب�����وران ورئ��ي�����ص 

جم��م��وع��ة ال�����س��داق��ة ال��رمل��ان��ي��ة االأردن���ي���ة 

حممد  واالأع��ي��ان  م��راد،  عي�سى  الفرن�سية 

ال�����س��واب��ك��ه وج������ورج ح����زب����ون، ب��االإ���س��اف��ة 

مكرم  ف��رن�����س��ا  ل���دي  االأردين  ال�����س��ف��ري  اإىل 

ال��ق��ي�����س��ي، ا���س��ت��ع��را���ص جم��م��ل االو����س���اع 

الراهنة يف املنطقة، و�سبل تعزيز العالقات 

البلدين  ب��ن  واال�ستثمارية  االقت�سادية 

ال�سديقن.

اه��م��ي��ة  االأردين  ال���وف���د  اع�����س��اء  واأك�����د 

وال��ع��م��ل من  ال��رمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات  تفعيل 

اج�����ل ازال�������ة اي�����ة ع����وائ����ق ت���ع���رت����ص ق��ي��ام 

����س���راك���ات اق��ت�����س��اي��ة وجت����اري����ة ف��رن�����س��ي��ة 

ال���ت���ح���دي���ات  اإىل  م�������س���ريي���ن  االأردن،  يف 

االأردن  تواجه  التي  واالمنية  االقت�سادية 

وال�����س��راع��ات  ب��ه  املحيطة  االو���س��اع  ج���راء 

من حوله.

الفر�سي  اجلانب  االأردين،  الوفد  ودع��ا 

ال�سغط  مم��ار���س��ة  اإىل  ال����دويل  وامل��ج��ت��م��ع 

عملية  اإىل  العودة  اجل  من  ا�سرائيل  على 

الوح�سية  املمار�سات  عن  والتخلي  ال�سالم، 

الفل�سطيني. ال�سعب  التي ترتكبها بحق 

الفحص النظري للصم إدارة 
الترخيص تطلق خدمة 

  االنباط – عمان 

ال�سواقن  ترخي�ص  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 

وامل��رك��ب��ات خ��دم��ة ال��ف��ح�����ص ال��ن��ظ��ري 

اخلا�سة بفئة االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة 

من ال�سم وامل�سابن ب�سعف ال�سمع.

وت�����اأت�����ي ه������ذه اخل����دم����ة جت�����س��ي��دا 

اله��ت��م��ام م��دي��ري��ة االأم���ن ال��ع��ام بهذه 

ال���ف���ئ���ة م�����ن امل�����واط�����ن�����ن، وام�����ت�����دادا 

على  عكفت  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ل�سل�سلة 

املواطنن  احتياجات  ملراعاة  اإطالقها 

كافة والتخفيف عنهم.

من  ملتلقيها  اخلدمة  هذه  و�ستتيح 

ال�سمع،  ب�سعف  امل�����س��اب��ن  اأو  ال�����س��م 

اإج�������راء ال��ف��ح�����ص ال���ن���ظ���ري ل��غ��اي��ات 

احل�����س��ول ع��ل��ى رخ�����س��ة ال��ق��ي��ادة من 

خ�����الل م���راج���ع���ة ق�������س���م ال��رتخ��ي�����ص 

ب�سورة  للفح�ص  واخل�سوع  املخت�ص، 

بلغة  مرتجم  اإح�����س��ار  دون  اعتيادية، 

اأخرى،  جهة  اأية  مراجعة  اأو  االإ�سارة، 

كما كان معموال به �سابقا.

م��ن��ه��اج  ال��رتخ��ي�����ص  اإدارة  ووزع�����ت 

ال���ت���دري���ب ال���ن���ظ���ري ب��ل��غ��ة االإ�����س����ارة 

جم���ان���ا، وال���ت���ي مت ت���وف���ريه���ا ك��ذل��ك 

عن  ال��ت��دري��ب  تطبيق  م��ن��اه��ج  ���س��م��ن 

ب���ع���د امل����وج����ود ل�����دى م����راك����ز ت���دري���ب 

كافة. ال�سائقن 

وك����ان م��دي��ر االأم�����ن ال���ع���ام ال��ل��واء 

ع��ب��ي��داهلل امل��ع��اي��ط��ة، اأوع�����ز ب��ت�����س��ري��ع 

ال��ع��م��ل الإجن������از وحت���دي���ث اخل���دم���ات 

ال��رتخ��ي�����ص،  اإدارة  يف  ب��ه��ا  وال��ت��و���س��ع 

ت��ق��ن��ي��ات  وف����ق  امل�����روري�����ة،  واالإدارات 

م��ت��ط��ورة ت���خ���دم امل���واط���ن���ن وجت�����س��د 

بتجويد  احلكيمة  امللكية  التوجيهات 

اليومية  احل��ي��اة  مناحي  يف  اخل��دم��ات 

كافة.

بلدية اربد: سننهي ظاهرة فوضى االكشاك واالعتداءات على األرصفة والطرق

الفايز يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز العالقات البرلمانية واالقتصادية

 االنباط – القاهرة 

�سارك وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم 

ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة، 

ف��ي�����س��ل ال�������س���ب���ول، اأم���������ص اخل��م��ي�����ص، 

يف اج��ت��م��اع ال������دورة ال���ع���ادي���ة ال��ث��ان��ي��ة 

االإع�����الم  وزراء  مل��ج��ل�����ص  واخل��م�����س��ن 

العا�سمة  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه  ال���ذي  ال���ع���رب، 

القاهرة. امل�سرية 

خالل  كلمة  ال�سبول  الوزير  واألقى 

اأه���م  اإن م���ن  االج���ت���م���اع، ق����ال ف��ي��ه��ا: 

نواجهها  ال��ت��ي  االإع��الم��ي��ة  التحديات 

م���ا ت�����س��ه��ده ق�����س��ي��ة ال���ع���رب امل��رك��زي��ة 

الفل�سطينية،  الق�سية  واجل��وه��ري��ة، 

م���ن ح�����س��ار اإع����الم����ي ���س��د امل��ح��ت��وى 

امل�����س��ان��د  امل���ح���ت���وى  اأو  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

من�سات  ع��ل��ى  الفل�سطينية  للق�سية 

ل�سركات  التابعة  االجتماعي  التوا�سل 

االإع�����الم ال���دول���ي���ة، ح��ي��ث ي��ت��م حجب 

ر واملداِفع عن فل�سطن  املحتوى املنا�سِ

حتت مررات واهية.

واأكد اأن الدفاع عن ح�سور املحتوى 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي وامل����ح����ت����وى امل�������س���ان���د 

املن�سات  ع��ل��ى  الفل�سطينية  للق�سية 

ال��رق��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ه���و اأح����د م��ك��ون��ات 

الذي  الرقمية،  الدبلوما�سية  مقرتح 

الها�سمية  االأردنية  اململكة  به  تقدمت 

املقرتح  اأن  اإىل  الفتاً  العامة،  لالأمانة 

ب�سكل  وا�ستفاد  االأ�سقاء،  بدعم  حظي 

الدول  بها  �ساهمت  مرئياٍت  من  كبري 

ال�سقيقة، وجرى اعتماده من  العربية 

جمل�ص وزراء االإعالم العرب.

هو  االإع���الم  اأن  اإىل  ال�سبول  واأ���س��ار 

اال�سطرابات  جميع  يف  االأ�سلحة  اأح��د 

ال����ت����ي ت�������س���ه���ده���ا امل���ن���ط���ق���ة وال����ع����امل 

الكثري  يف  ال�سحية  بات  لكنه  العربي، 

ال��ث��ورة  م��ن االأح��ي��ان، ال �سيما يف ظ��ل 

ال��رق��م��ي��ة واالآث�������ار امل��ب��ا���س��رة ل��ت��ح��دي 

االجتماعي. التوا�سل 

وحذر يف هذا ال�سدد من املراوحة يف 

مير  التي  التحديات  لهذه  اال�ستجابة 

بها االإعالم؛ “كي ال نتاأخر مرة اأخرى 

عن  الدفاع  يف  جديدة  معركة  ونخ�سر 

و�سورة  وثقافتنا  امل�سريية  ق�سايانا 

اإن�ساننا يف عامل متغريِّ متقلِّب«.

امل��ه��ن��ي  اأن االإع�����الم  ال�����س��ب��ول  واأك����د 

امل��و���س��وع��ي ه��و ح��ق ل��ل��ج��م��ه��ور يف كل 

التحرك  ���س��رورة  اإىل  م�����س��رياً  م��ك��ان، 

والعمل اجلمعي العربي حلماية و�سائل 

العامة،  العربية اخلا�سة قبل  االإعالم 

وترك  واالإفال�ص،  التعررُّ  من خماطر 

بديلة ال تعرتف  و���س��ائ��ل  ف���راغ مت��ل��وؤه 

ومواثيقه،  وقوانينه  االإع��الم  بقواعد 

“كما ال تعرتف ب�سبط حمتوياتها اأو 
اإال  واخل�سو�سيات،  الثقافات  م��راع��اة 

يف مواجهة االأقوياء والتكتالت«.

اأن  �����س����رورة  اإىل  ال�������س���ب���ول  ول���ف���ت 

العلمية  املعاهد  مع  احلكومات  تتعاون 

وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين وو���س��ائ��ل 

االإعالم للت�سدي لهذا الواقع اجلديد، 

وذل�����ك م���ن خ����الل ث���الث���ة م�������س���ارات: 

يف  للنا�سئة  االإعالمية  الرتبية  اأول��ه��ا 

الثاين  امل�����س��ار  ت�سمن  فيما  امل���دار����ص، 

الف�سل  و�سرورة  واجلامعات،  املعاهد 

االأك�����ادمي�����ي ب���ن االإع�������الم وق��وان��ي��ن��ه 

ومواثيقه من جهة، وو�سائل التوا�سل 

جهة  م��ن  تنظيمها  واأط��ر  االجتماعي 

التي  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ج��ان��ب  اإىل  اأخ����رى، 

حتمي و�سائل االإعالم واجلمهور.

اإىل هدفن  ك��ل��م��ت��ه،  خ���الل  واأ����س���ار، 

مهمن يجب ت�سمينها يف العالقة مع 

ومن�ساتها،  الدولية  االإع���الم  �سركات 

ال��ه��دف االأول ع��ل��ى احل���ق يف  ا���س��ت��م��ل 

الو�سول  خ��الل  م��ن  امل��ح��ت��وى،  �سبط 

اإىل ت��ف��اه��م م�����س��رتك ي��ن��ّظ��م ال��ع��الق��ة 

ال�سركات،  وه��ذه  العربية  ال���دول  ب��ن 

ال�����ذي  امل����ح����ت����وى  يف جم������ال حت����دي����د 

جمتمعاتنا،  يف  كراهية  خطاب  ي�سكل 

و���������س��������رورة �����س����ب����ط امل�����ح�����ت�����وى غ��ري 

ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال����ق����ان����وين، 

ال�  )مثل  الرقمي  البث  من�سات  عمل 

.)OTT
من  االإع�����الن،  ���س��وق  يف  aاالإعالم 
لفر�ص �سرائب  اآل��ي��ات حم��ددة  خ��الل 

ن�����س��اط��ات واأرب����اح و�سائل  رق��م��ي��ة ع��ل��ى 

االجتماعي. التوا�سل 

و األقى االأمن العام امل�ساعد- رئي�ص 

واالت�����س��ال يف جامعة  االإع����الم  ق��ط��اع 

ر�سيد  اأحمد  ال�سفري  العربية،  ال��دول 

للجامعة  العام  االأم��ن  كلمة  خطابي، 

اأحمد اأبو الغيط نيابة عنه.

ال��ت��و���س��ي��ات  اإىل  خ���ط���اب���ي  واأ������س�����ار 

االإعالمية  االجتماعات  عن  ال�سادرة 

ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا امل��م��ل��ك��ة 

االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة يف ن��ه��اي��ة مت��وز 

االإع����الم  م����ادة  اإدراج  ب�����س��اأن  امل��ا���س��ي، 

ال������رتب������وي )ال�����رتب�����ي�����ة االإع����الم����ي����ة 

يف  التدري�ص  مناهج  يف  واملعلوماتية( 

اأن��ه��ا خطوة  ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، م���وؤك���داً 

خطابات  من  ال�سباب  لتح�سن  عملية 

ال��ع��ن��ف وال��ت�����س��ل��ي��ل وحت��ف��ي��ز م��ه��ارات 

ال��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي ب��ع��ي��داً ع���ن ال��ق��وال��ب 

االأحادية. النمطية 

ف��وراً مع  اأن اجلامعة جتاوبت  واأك��د 

 11 ي��وم  جعل  يف  الفل�سطينية  امل��ب��ادرة 

مع  للت�سامن  عامليا  يوما  اأي���ار،  م��ن 

اأن  اإىل  الف��ت��اً  الفل�سطيني،  االإع���الم 

اغتيال  اليوم يتزامن مع ذكرى  هذا 

ال�����س��ه��ي��دة االإع���الم���ي���ة ���س��ريي��ن اأب���و 

الت�سامن  عن  تعبرياً  وذل��ك  عاقلة، 

واالإعالمين  ال�سحفين  مع  املطلق 

يعانون  الذين  كافة،  الفل�سطينين 

املمنهجة  امل�����س��اي��ق��ات  م��ن  االأم���ري���ن 

وهم  االإ�سرائيلي  االحتالل  ل�سلطات 

املهنية. يوؤدون ر�سالتهم 

واأث�����ن�����ى اخل����ط����اب����ي ع���ل���ى ج���ه���ود 

رئ���ا����س���ة  ال�����������س�����ودان يف  ج���م���ه���وري���ة 

وزراء  جمل�ص  م��ن  ال�سابقة  ال����دورة 

االإعالم العرب، مهنئاً يف ذات ال�سدد 

رئا�سة  على  العربية  م�سر  جمهورية 

الدورة احلالية للمجل�ص.

االأردين  ال����وف����د  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

امل�����س��ارك يف اأع��م��ال ال����دورة ال��ع��ادي��ة 

وزراء  مل��ج��ل�����ص  واخل��م�����س��ن  ال��ث��ان��ي��ة 

الدولة  وزي��ر  تراأ�سه  العرب  االإع��الم 

ل�����س��وؤون االإع�����الم ف��ي�����س��ل ال�����س��ب��ول، 

و�����س����م يف ع�������س���وي���ت���ه: م����دي����ر ع���ام 

حممد  والتلفزيون  االإذاع��ة  موؤ�س�سة 

ب���ل���ق���ر، وامل�������س���ت�������س���ار االإع������الم������ي يف 

عالء  ال��ق��اه��رة  يف  االأردن��ي��ة  ال�سفارة 

ال��زي��ود، واأح��م��د امل��ج��ايل م��ن اإع��الم 

رئا�سة الوزراء.

الشبول يشارك في اجتماع الدورة 52 لمجلس وزراء اإلعالم العرب

األعيان تقر معدل  مشتركة 
الطفل حقوق 
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اأق�������������رت ال����ل����ج����ن����ة امل���������س����رتك����ة 

وامل�����������راأة يف جم��ل�����ص  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

االأع�����ي�����ان ب���رئ���ا����س���ة ال���ع���ن اح��م��د 

الثاين  النائب  وح�سور  طبي�سات، 

الدكتور  االأع��ي��ان  جمل�ص  لرئي�ص 

رج���ائ���ي امل��ع�����س��ر، اأم�������ص اخل��م��ي�����ص، 

م�سروع قانون حقوق الطفل ل�سنة 

2022 كما ورد من جمل�ص النواب.

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة، 

ب��ح�����س��ور وزي�����ر ال���ع���دل ال��دك��ت��ور 

اأح���م���د ال����زي����ادات، ووزي�����ر ال��دول��ة 

ل���ل�������س���وؤون ال���ق���ان���ون���ي���ة وف������اء ب��ن��ي 

م�سطفى، وقا�سي الق�ساة �سماحة 

ع���ب���داحل���اف���ظ ال���رب���ط���ة، وم��ف��ت��ي 

ع���ام امل��م��ل��ك��ة ���س��م��اح��ة ع��ب��دال��ك��رمي 

اخل�������س���اون���ة، واأم�������ن ع�����ام دائ�����رة 

االإف����ت����اء ال��ع��ام��ة ال���دك���ت���ور اأح��م��د 

ال�سرعي  العام  والنائب  احل�سنات، 

الدكتور من�سور الطوالبة، ومدير 

امل��ك��ت��ب ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا 

اأ�سرف العمري. ال�سرعية الدكتور 

وق�������ال ال���ط���ب���ي�������س���ات، ب��ح�����س��ور 

رئي�سة جلنة املراأة يف املجل�ص العن 

بعد  جاء  القانون  اإن  الزبن،  نايفة 

اإع������ادة ���س��ي��اغ��ت��ه مب���ا ي��ت��واف��ق مع 

ال�سريعة  واأح��ك��ام  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ق��ي��م 

االإ�����س����الم����ي����ة، وع��������ادات وت��ق��ال��ي��د 

واأعراف املجتمع االأردين.

ال��زب��ن  ال��ع��ن  ق��ال��ت  م��ن جهتها 

كونه  من  تاأتي  القانون  اأهمية  ان 

���س��ي�����س��ب��ح امل��رج��ع��ي��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

ل���ك���ل م����ا ي���خ�������ص ح����ق����وق ال��ط��ف��ل 

االأ���س��رة  ن�سيج  على  يحافظ  ومب��ا 

امللكية  ال���روؤي���ة  وي��واك��ب  االأردن���ي���ة 

ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ح����ق����وق ال��ط��ف��ل 

واملراأة.

مل�سروع  املوجبة  االأ�سباب  وجاءت 

اململكة  مل�����س��ادق��ة  ن��ظ��را  ال��ق��ان��ون؛ 

على اتفاقية حقوق الطفل مبوجب 

االتفاقية  ع��ل��ى  ال��ت�����س��دي��ق  ق��ان��ون 

ال��ذي  االأم���ر   ،2006 ل�سنة   50 رق��م 

الت�سريعية  التدابري  اتخاذ  يتطلب 

واالإداري������ة وغ��ريه��ا م��ن ال��ت��داب��ري 

املعرتف  احلقوق  الإعمال  املالئمة 

بها لالأطفال يف هذه االتفاقية.

وك���ذل���ك ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ع��دي��الت 

ال��د���س��ت��وري��ة ال���ت���ي اأك�����دت ح��م��اي��ة 

الطفولة، ولتعزيز حماية االأطفال 

ورعايتهم من خالل اإيجاد ت�سريع 

ينظم العالقة وين�سق بن اجلهات 

املعنية  واخلا�سة  واالأهلية  العامة 

بالطفل.

أو تغيير بقيمة  الصحة: ال مساس 
التأمين الصحي بدل االشتراك في 
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اأية  وج��ود  ال�سحة  وزارة  نفت 

بدل  ن�سبة  على  مقرتحة  زي���ادة 

اال����س���رتاك ب��ال��ت��اأم��ن ال�����س��ح��ي 

اأو  اأن��ه ال م�سا�ص  امل��دين، موؤكدة 

تغيري على قيمة بدل اال�سرتاك 

اأو املتقاعدين. �سواء للموظفن 

واأو����س���ح���ت ال�������وزارة يف ب��ي��ان 

بدل  اأن  اخلمي�ص،  اأم�ص  �سحفي 

اال����س���رتاك ب��ال��ت��اأم��ن ال�����س��ح��ي 

ال������ذي ي��ق��ت��ط��ع مب���وج���ب ن��ظ��ام 

ال���ت���اأم���ن ال�����س��ح��ي امل���ع���م���ول به 

يبلغ 3 باملئة من الراتب على اأال 

يتجاوز مبلغ 30 دينارا للعاملن 

مبلغ  يقتطع  فيما  واملتقاعدين، 

فئة  م��ن  للم�سرتكن  دي��ن��ارا   50

ال���������وزراء واالأع�����ي�����ان وال����ن����واب، 

وم����ن ه���م يف ح��ك��م��ه��م و���س��اغ��ل��ي 

الوظائف  من  االأوىل  املجموعة 

العليا.

ك��م��ا ن��ف��ت ال������وزارة ���س��ح��ة ما 

االإخبارية  املواقع  بع�ص  تداوله 

االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وو���س��ائ��ل 

�سهريا  دينارا   50 “ حتت عنوان 

ال�سحي«. للتاأمن 

وبينت اأن التعديل الذي جرت 

حت�سيل  بكيفية  يتعلق  مناق�سته 

ب����دل اال�����س����رتاك ال����ذي ي��رتت��ب 

على الفئات العليا االأوىل الذين 

ال ي��ت��ق��ا���س��ون روات����ب ت��ق��اع��دي��ة، 

والبالغ قيمته 50 دينارا �سهرياً.

الشبول يحذر من عدم االستجابة للتحديات التي يشهدها اإلعالم العربي
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حتت رعاية �سمو الأمرية ب�سمة بنت علي، 

اأطلقت  امللكية،  النباتية  احلديقة  موؤ�س�س 

البحرية  البيئة  حل��م��اي��ة  امللكية  اجلمعية 

التوايل  على  ال���29  وللعام  العقبة  مدينة  يف 

جرى  التي   ،”2022 العامل  “نظفوا  حملة 

 1100 مب�ساركة  يومني  م��دار  على  تنفيذها 

الأول من خمتلف اجلهات  اليوم  �سخ�س يف 

الر�سمية والأهلية.

وا�ستملت احلملة على عدد من الأن�سطة، 

ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ����س���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

الق��ت�����س��ادي��ة اخل��ا���س��ة، م��ن خ���ال م�سروع 

الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�������س���ارات 

املتو�سط  حو�س  يف  امل�ستدامة  والقت�سادية 

البحر  احل��دود يف  التعاون عرب  برنامج  من 

الأب����ي���������س امل���ت���و����س���ط امل����م����ول م����ن الحت�����اد 

اأيلة  وب�����س��راك��ة م��ع �سركة واح���ة  الأوروب�����ي، 

للتطوير و�سركة البوتا�س العربية.

ون��ق��ل م���ن���دوب ���س��م��وه��ا، رئ��ي�����س جمل�س 

القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  مفو�سي 

اخلا�سة، املهند�س نايف اأحمد بخيت، حتيات 

���س��م��وه��ا اإىل امل�����س��ارك��ني ورغ��ب��ت��ه��ا ال��دائ��م��ة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات، وتثمني  مب�����س��ارك��ت��ه��م خم��ت��ل��ف 

جهود اجلهات امل�ساركة كافة.

ال�سنة،  لهذه  احلملة  اأهمية  بخيت  واأك��د 

اجلمعية  خ��ال  من  تنظيمها  يجري  والتي 

امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة، وال��ت��ي 

التي  تن�سجم مع الأهداف وال�سرتاتيجيات 

تعمل عليها �سلطة العقبة بالتعاون مع عدد 

م��ن اجل��ه��ات ال��دول��ي��ة امل��ان��ح��ة وامل��وؤ���س�����س��ات 

الوطنية.

امل�����س��اري��ع واخل��ط��ط  ب��ع�����س  واأ�����س����ار اإىل 

والتي  ال�سلطة،  عليها  تعمل  التي  الوطنية 

ملراجعة  وطنية  ور�سة  ا�ست�سافة  اآخرها  كان 

ال��ن��ف��اي��ات ال��ب��ح��ري��ة يف خ��ل��ي��ج ال��ع��ق��ب��ة، ومت 

اإع���داده���ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��ي��ئ��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة 

وخليج  الأحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة 

عدن.

مع  وال�سراكة  التعاون  اأهمية  على  و�سدد 

وبعثة  مكتب  �سيما  ل  ال��دول��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ات 

الحتاد الأوروبي يف الأردن، وبرنامج التعاون 

ع��رب احل����دود حل��و���س امل��ت��و���س��ط وال�����س��رك��اء 

الوطنيني واملحليني.

ل�سركة  التنفيذي  املدير  اأك��د  جانبه،  من 

دودي��ن،  �سهل  املهند�س  للتطوير،  اأيلة  واح��ة 

موا�سلة “ اأيلة” دعم حملة “نظفوا العامل 

2022”وامل�ساركة فيها، م�سرياً اإىل جمموعة 

مبادرات بيئية وطبيعية نفذتها ال�سركة منذ 

البيئية  ال�ستدامة  حتقيق  بهدف  تاأ�سي�سها، 

يف منطقة العقبة.

�ست�ست�سيف  اأي��ل��ة  اأن  اإىل  دودي����ن  ول��ف��ت 

البحرية  البيئة  حل��م��اي��ة  امللكية  اجلمعية 

طلبة  اأعمال  لعر�س  للغولف،  اأيلة  ن��ادي  يف 

امل���دار����س امل��ع��اد ت��دوي��ره��ا، واط��اع��ه��م على 

م�ساركة ال�سركة يف عمليات الغو�س لتنظيف 

�ساطئ اأيلة.

واأك����دت ���س��ف��رية بعثة الإحت����اد الأوروب����ي 

من  اأن��ه  هادجيثيودو�سيو،  ماريا  الأردن،  يف 

اإدارة املياه،  خال مبادرة فريق اأوروب��ا حول 

بالكامل  وي��دع��م  الأوروب������ي  ي��وؤي��د الحت����اد 

اإىل  العقبة  م��ن  امل��ي��اه  ون��ق��ل  حتلية  م�سروع 

عمان، والذي �سيمكن الأردن من التكيف مع 

تاأثريات تغري املناخ، واملوارد املائية ال�سحيحة 

املتزايدة وتزايد عدد ال�سكان، و�سيوفر تطوًرا 

ا لل�سباب. ملحوًظا يف قطاع املياه وفر�سً

الإقليمي  املكتب  من�سق  ب��ني  جانبه،  م��ن 

ل�����س��رق امل��ت��و���س��ط /ب���رن���ام���ج ال���ت���ع���اون عرب 

ع�سمت  الدكتور  املتو�سط،  حلو�س  احل��دود 

التعاون  ي��وم  ي��ج��ري تنظيم  اأن���ه  ال��ك��راد���س��ة، 

اأي����ل����ول والأي������ام  الأوروب���������ي ك���ل ع����ام يف 21 

على  ال�����س��وء  ت�سليط  ب��ه��دف  ب���ه،  امل��ح��ي��ط��ة 

اإجن��ازات وفوائد التعاون يف كل من الحتاد 

الأوروبي والدول املجاورة.

املكتب  �سينظم  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  واأ����س���اف 

اجلمعية  و�سي�سارك  ال��ع��امل،  نظفوا  حملة 

امللكية حلماية البيئة البحرية �سمن م�سروع 

الإج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�������س���ارات 

املتو�سط،  حو�س  يف  امل�ستدامة  والإقت�سادية 

بهدف زيادة الوعي باأهمية بناء بيئة نظيفة 

بني  ال��ت��ع��اون  ببناء  والح��ت��ف��ال  وم�ستدامة 

الحتاد الأوروبي والأردن.

اأن��ه �سيجري تنظيم ح��وار بني  اإىل  ولفت 

�سفري الحتاد الأوروبي يف الأردن والربنامج 

الأوروب����ي  دع���م الحت����اد  ملناق�سة  وال�����س��ب��اب، 

لل�سباب الأردين لتعزيز الإبداع.

امللكية  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���د 

حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال���ب���ح���ري���ة، حم��م��د ���س��امل 

ال���ط���واه���ا، اأن احل��م��ل��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام مت��ي��زت 

املهمة  املواقع  بع�س  على  ال�سوء  بت�سليطها 

تاريخيا، وطبيعيا وتراثيا، وربطها باملنتجات 

لزائر  خ��دم��ات  م��ن  تقدمها  وم��ا  ال�سياحية 

مدينة العقبة، واإبرازها من خال الأن�سطة 

التي مت تنفيذها.

رفع  ال��ع��ام،  ه��دف احلملة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال����وع����ي جت�����اه ال��ب��ي��ئ��ة ال���ب���ح���ري���ة وامل����واق����ع 

ال�سياحية والأثرية يف مدينة العقبة، وجاءت 

حتت �سعار “يا جنعلها اأجمل«.

يومها  يف  ا���س��ت��م��ل��ت  احل��م��ل��ة  اأن  واأو����س���ح 

وج��وف  �ساطئ  تنظيف  فعالية  على  الأول 

البحر يف منطقة اململح �سمن حدود حممية 

العقبة البحرية مب�ساركة وا�سعة من خمتلف 

م��در���س��ة من   20 �سملت  وال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات، 

وعدد  واخلا�سة،  احلكومية  العقبة  مدار�س 

الأمنية،  الر�سمية،  القطاعات  خمتلف  من 

واملجتمعية يف  والثقافية  ال�سياحية  البيئية، 

العقبة والداعمني.

تنظيم  ج����رى  ن��ف�����س��ه،  ال���ي���وم  م�����س��اء  ويف 

ع��دد  ع��ل��ى  ا�ستملت  وت��راث��ي��ة  بيئية  اأم�����س��ي��ة 

من امل�سرحيات البيئية، وم�سابقات متنوعة، 

وكورال وغريها ومب�ساركة املجتمع املحلي.

عن  فعاليات  على  الثاين  اليوم  وي�ستمل 

امل��ع��ر���س ال��ب��ي��ئ��ي اخل��ا���س ب���اإع���ادة ال��ت��دوي��ر 

ومب�ساركة املدار�س البيئية واجلهات املعنية، 

بالإ�سافة اإىل حملة لتنظيف مر�سى اليخوت 

يف اأيلة بالتن�سيق مع واحة اآيلة، مب�ساركة 70 

غوا�سا من القوة البحرية والزوارق امللكية، 

ال���دف���اع امل�����دين، حم��ط��ة ال��ع��ل��وم ال��ب��ح��ري��ة، 

ومراكز الغو�س املعنية وال�سركات ال�سياحية.

ال��دراج��ات  فعالية  تنظيم  �سيجري  كما 

اآيلة  واح��ة  م�سروع  مع  وبالتعاون  الهوائية، 

ظهر، اليوم اخلمي�س، وحملة تنظيف ملدينة 

اآث��ار  مديرية  مع  بالتعاون  الإ�سامية  اآيلة 

العقبة.

وت���اأت���ي ه����ذه احل��م��ل��ة ت��زام��ن��ا م���ع حملة 

ت��ن��ظ��ي��ف ال�������س���واط���ئ ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق يف دول 

الحت�����اد الأوروب��������ي، وي�����س��ارك م���ن خالها 

الأردن،  يف  الأوروب������ي  الإحت�����اد  بعثة  مكتب 

والتي �سملت على ور�سات عمل توعوية حول 

 SOS ال  النفايات مع طاب قرى  تدوير 

وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، وم����ب����ادرة ي����وم ال��ت��ع��اون 

الأوروب������ي ب��ال�����س��راك��ة م��ع ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون 

عرب احلدود يف البحر الأبي�س املتو�سط اإىل 

“نظفوا  ال�����س��واط��ئ  تنظيف  م��ب��ادرة  ج��ان��ب 

الإقليمية  الهيئة  تطلقها  وال��ت��ي  بحارنا” 

وخليج  الأحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة 

عدن “بري�سغا«.

البيئة  حلماية  امللكية  اجلمعية  اأن  يذكر 

الأردن  يف  وال��وح��ي��دة  الأوىل  ه��ي  ال��ب��ح��ري��ة 

ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة من 

خ����ال ب���راجم���ه���ا ال���ث���اث���ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

التاأييد،  وك�سب  التوعية  وبرنامج  البحرية، 

وبرنامج التنمية امل�ستدامة.

�سنوياً  تنفذ  احل��م��ل��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

 130 م��ن  اأك���ر  يف  ع��امل��ي��اً  تنفيذها  وي��ج��ري 

اأن ه��ن��اك ع���ددا كبريا  ال��ع��امل، كما  دول���ة يف 

�سلطة  منهم،  احلملة  ل��ه��ذه  ال��داع��م��ني  م��ن 

اآيلة  واح��ة  و�سركة  اخلا�سة،  العقبة  منطقة 

للتطوير ولأكر من 11 عاما متتالية، �سركة 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  ال�سناعية،  املوانئ 

ملحافظة  والتعليم  الرتبية  مبديرية  ممثلة 

على  للمحافظة  الإقليمية  والهيئة  العقبة، 

بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بري�سغا”، 

ف��ن��دق موفنبيك  ���س��اري��ة،  ن��ق��ل��ي��ات  و���س��رك��ة 

ال���ع���ق���ب���ة، ف���ن���دق ح���ي���اة ري��ج��ي��ن�����س��ي، ف��ن��دق 

املنارة.  وفندق  تالبيه،  موفنبيك  ومنتجع 

والأمنية  الر�سمية  اجل��ه��ات  اإىل  بالإ�سافة 

واخلا�سة واجلمعيات املعنية ووكالت الأنباء 

وال�سحف  والإذاعية  التلفزيونية  والقنوات 

الر�سمية.

االنباط – عامن 

اأكد نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة املحلية، 

وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية املُكلف توفيق 

كري�سان، اأهمية دور املراأة يف احلياة العامة وتوليها 

املواقع القيادية داخل الأحزاب الرباجمية.

واأ�سار كري�سان اىل اأن التعديات الد�ستورية 

الخ��رية  ال�سيا�سية  للحياة  الناظمة  والقوانني 

جت�سد حر�س الأردن على متكني امل��راأة وتو�سيع 

م�ساركتها الفاعلة يف املجالت كافة.

اأم�س اخلمي�س،  وبني كري�سان خال ح��واره، 

م��ع ع��دد م��ن ���س��ي��دات حمافظة م��ادب��ا، بح�سور 

والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  ع��ام  اأم��ني 

الوطنية  الدكتور علي اخلوالدة، �سمن احلملة 

التي اأطلقتها ال��وزارة لتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية 

“امل�ساركة م�سوؤولية اجلميع”، بالتعاون  بعنوان 

مع جمعية ال�سابات امل�سيحيات يف مادبا، ومركز 

امل���راأة  ب��واق��ع  اأهمية النهو�س  – را���س��د،  احل��ي��اة 

كونها من اأهم ركائز املجتمع الأردين.

ولفت اإىل اأن قانون النتخاب ا�سرتط وجود 

مرت�سحني  ث���اث���ة  اأول  يف  الق�����ل  ع��ل��ى  ���س��ي��دة 

والثاثة التاليني يف قوائم الدائرة العامة، كما 

الأدن����ى املخ�س�سة  ع���دد مقاعد احل���د  زي����ادة  مت 

دائ��رة  لكل  مقع  ب��واق��ع  مقعدا   18 اإىل  لل�سيدات 

انتخابية.

و����س���دد ك��ري�����س��ان ع��ل��ى �����س����رورة دع����م امل�����راأة 

للو�سول  بها  والدفع  املجتمعية  الثقافة  وتغيري 

اإىل الربملان وت��ويل قيادة الح��زاب، حيث �سمن 

قانون الأح���زاب للمراأة احل��ق يف ذل��ك بعيدا عن 

اأية خماوف اأو عقبات اإذ اأن العمل احلزبي حممي 

امللك  جالة  من  وب�سمانة  القانون  احكام  وف��ق 

الدميقراطي،  امل�سار  حلماية  الدولة  وموؤ�س�سات 

مو�سحا اأن امل�ستقبل والدميومة �ستكون لاأحزاب 

الرباجمية و�سول اإىل احلكومات الربملانية.

واأ�ساف، اإن وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية 

منها  املحلية  كافة خا�سة  املوؤ�س�سات  �ستعمل مع 

موجهة  ب��رام��ج  تنفيذ  ع��ل��ى  اململكة  م��ن��اط��ق  يف 

ل��ل��م��واط��ن��ني، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ن�����س��اء وال�سباب 

ل���زي���ادة م��ع��رف��ت��ه��م ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات ذات ال��ع��اق��ة 

بالعمل ال�سيا�سي، وزيادة ثقافتهم الدميوقراطية 

واملهارات  والقيم  املعارف  واإك�سابهم  وال�سيا�سية، 

الازمة لتعزيز مواطنتهم الفاعلة.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق����ال رئ��ي�����س��ة ج��م��ع��ي��ة ال�����س��اب��ات 

ال�سعب  اإن  ح�����داد  ���س��ادي��ا  م���ادب���ا  يف  امل�����س��ي��ح��ي��ة 

وال����س���اح  ل��ت��ق��دم  اىل  دائ���م���ا  ي��ط��م��ح  الأردين 

حيث كان لاأردن العديد من الجنازات خال 

ال��ط��وي��ل��ة ع��ل��ى الأ���س��ع��دة املختلفة،  م�����س��ريت��ه 

لفتة اإىل اأهمية دور امل��راأة يف موا�سلة العملية 

الدميقراطية ل�سمان حق الأردنيات والأردنيني 

مع  واحلزبية  الربملانية  باحلياة  النخراط  يف 

مئوية الدولة الردنية وفقاً للروؤى والتوجيهات 

امللكية.

ودعت حداد اإىل احل�سول على املعلومة من 

�سيا�سية  ثقافة  لتطوير  الخت�سا�س  اأ�سحاب 

�ساملة حول قانوين النتخاب والح��زاب ونقل 

هذه الثقافة اىل كافة القران واملجتمع ككل.

ب����دوره، ق��ال م��دي��ر م��رك��ز احل��ي��اة - را���س��د، 

ب��اأن  �سيا�سية  اإرادة  هناك  اإن  ع��ام��ر،  بني  عامر 

املجتمع،  فئات  كافة  مع  مبا�سراً  احل��وار  يكون 

تنفذها  التي  احل��واري��ة  اجلل�سات  اأن  اإىل  لفتاً 

بال�سراكة  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة 

مع خمتلف موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات اأهمية 

ال�سيا�سي  وع��ي  رف��ع  وقيمة م�سافة يف  ك��ربى 

لدى املواطنني يف حمافظات اململكة كافة.

واك����د ب��ن��ي ع��ام��ر اع����ت����زازه ب���ال���دور ال��رائ��د 

امل�سيحية يف  ال�����س��اب��ات  ب��ه جمعية  ت��ق��وم  ال���ذي 

مادبا لتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية لدى ال�سابات 

وال�سباب، م�سرياً اإىل اأن اأول انتخابات جتريبية 

لل�سباب نفذها مركز احلياة - را�سد عام 2013 

كانت بالتعاون مع جمعية ال�سابات امل�سيحية يف 

مادبا.

را�سد  من�سق  اأداره  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  وت�سمن 

الر�ساونة  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  م��ادب��ا  يف حمافظة 

وح�����س��ره ك���ل م��ن؛م�����س��ت�����س��ار ال���وزي���ر ال��ن��اط��ق 

ال�سيا�سية  ال�������س���وؤون  وزارة  ب��اإ���س��م  الع���ام���ي 

مديرية  وم��دي��ر  اجل��وازن��ة  معتمد  والربملانية 

التعاون الدويل اأحمد العجارمة، حواراً مو�سعاً 

�ُسبل  والوزير كري�سان حول  مادبا  �سيدات  بني 

ال�سيا�سية  احل���ي���اة  يف  امل������راأة  م�����س��ارك��ة  ت��ع��زي��ز 

الأ�سئلة  على  كري�سان  خاله  اأج��اب  واحلزبية 

واملاحظات التي مت طرحها، املتعلقة بقانوين 

الأحزاب والنتخاب، والتو�سيات املتعقلة املراأة

الملكية لحماية البيئة البحرية تطلق فعاليات »حملة نظفوا العالم« 

كريشان: العمل الحزبي محمي بالقانون وبضمانة ملكية

اجلمعة   23 /9/ 2022 

  االنباط – الزرقاء 

للمناطق  الأردن��ي��ة  املجموعة  اختتمت 

اأم�س اخلمي�س،  التنموية،  احلرة واملناطق 

اأع�����م�����ال ال���������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة يف جم���ال 

امل��واد  وت���داول  نقل  ال�سامة يف  اإج���راءات 

معهد  عقدها  وال��ت��ي  اخل��ط��رة  الكيماوية 

ملوؤ�ّس�سة  التابع  املهنية  وال�سحة  ال�سامة 

التدريب املهني ل�11 موظفا يف املجموعة.

واأ������س�����اد م���دي���ر ع�����ام امل���ن���اط���ق احل�����رة، 

عبداحلميد غرايبة، بالدور التنموي املهم 

ملوؤ�ّس�سة التدريب املهني يف توفري الفر�س 

دورات  واأه���م���ي���ة  ال���ن���وع���ي���ة،  ال���ت���دري���ب���ي���ة 

تقدمها  التي  املهنية  وال�سحة  ال�سامة 

معاهد املوؤ�ّس�سة يف تطوير مهارات الكوادر 

الفنية للتعامل مع املخاطر للحفاظ على 

واأهمية  والآلت،  الإن�سان  و�سامة  �سحة 

املهنية  وال�سحة  ال�سامة  معايري  تطبيق 

يف توفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة.

واّك����د اأه��م��ي��ة زي����ادة ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك 

املهني  التدريب  وموؤ�س�سة  املجموعة  بني 

التخ�س�سية  ال����دورات  تلك  مثل  عقد  يف 

وامل���ه���م���ة، وال����ت����ي ت��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ا ع��ل��ى 

ال�سعيد العلمي والعملي على كوادرها.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ّس�����س��ة 

الغرايبة،  اأحمد  املهند�س  املهني،  الّتدريب 

خطتها  تطبيق  يف  م��ا���س��ي��ة  امل��وؤ���ّس�����س��ة  اإن 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

التنموية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  م��ع  ال�����س��راك��ة 

وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، م�����س��ي��داً ب��ال��ت��ع��اون مع 

امل���ج���م���وع���ة الأردن�����ي�����ة ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة 

وامل���ن���اط���ق ال��ت��ن��م��وي��ة ل���ت���اأه���ي���ل وت��ط��وي��ر 

ال���ك���وادر ال��ب�����س��ري��ة ب��امل��ه��ارات امل��ط��ل��وب��ة يف 

العمل. �سوق 

وال�سحة  ال�سامة  معهد  اأّن  اإىل  ولفت 

املهنية خرج اأكر من 20 األف �ساب و�سابة 

من الكوادر الفنية املتخ�س�سة يف جمالت 

م�ستوى  على  املهنية  وال�سحة  ال�سامة 

م�سريا   ،1983 ع��ام  تاأ�سي�سه  منذ  املنطقة 

اإىل دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدويل 

واإرب��د  ماركا  يف  ال�سامة  معاهد  لتطوير 

والعقبة وتزويدها بالتكنولوجيا احلديثة 

يف هذا املجال.

املهني  ال��ت��دري��ب  م��وؤ���ّس�����س��ة  اأن  واأ���س��اف 

وال�سحة  ال�سامة  برامج  لتطوير  ت�سعى 

العتماد  �سهادات  على  واحل�سول  املهنية 

املهنية  وال�����س��ح��ة  ل��ل�����س��ام��ة  ال��ربي��ط��اين 

ال���������س����ام����ة  مل�����ع�����اه�����د   NEBOSH
باملوؤ�ّس�سة، بالإ�سافة اإىل دورة اعتماد ايزو 

لتوفري   45001 املهنية  وال�سحة  ال�سامة 

ب��ي��ئ��ة ع���م���ل م���ائ���م���ة جل��م��ي��ع م��ت��ط��ل��ب��ات 

للمعايري الدولية. ال�سامة وفقاً 

وجرى توزيع ال�سهادات على اخلريجني 

ك��م��ا مت ت���ب���ادل ال������دروع ال��ت��ك��رمي��ي��ة بني 

الطرفني.

التدريب المهني واألردنية للمناطق الحرة تختتمان دورات السالمة والصحة المهنية

حفل تكريم المشاركين والداعمين 
لجمعية العمل البيئي في اربد 

االنباط: فرح موىس 

اأم�س  البيئي  العمل  جمعية  ع��ق��دت 

ح��ف��ل ت���ك���رمي امل�������س���ارك���ني وال���داع���م���ني 

»خلي  ع��ن��وان  حت��ت  البيئية  ل��ل��م��ب��ادرات 

ك��ت��اب��ك مب���در����س���ت���ك«  يف ب��ل��دي��ة ارب���د 

ال��ك��ربى التي ج��اءت حت��ت رع��اي��ة وزي��ر 

جاء  الردايدة   معاوية  الدكتور  البيئة 

ه����ذا ال��ع��م��ل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ملا 

ل��ه��ا م��ن م�����س��وؤول��ي��ة م�����س��رتك��ة وواج���ب 

وط����ن����ي واخ�����اق�����ي وب���ح�������س���ور م��دي��ر 

ق�سم  ورئي�س  ارب��د  حمافظة  يف  البيئة 

ال�����س��رط��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة  يف 

م��دراء  من  وع��دد  املقدم  ال�سمال  اقليم 

الوق��اف  ومديريات  والتعليم  الرتبية 

يف حمافظة اربد 

البيئي  ال��ع��م��ل  رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة  ق���ال 

م�سوؤوليتنا  البيئة  ان  الهزامية   فاروق 

املحلي  املجتمع  اف��راد  كافة  وم�سوؤولية 

مهم  دور  لها  العمرية  الفئات  وجميع 

يف احلفاظ على البيئة املحلية وتطبيق 

هذا  يف  بال�سعي  ال�سامية  امللكية  الروؤية 

الوطن نحو غد “م�سرق ووطن اجمل. 

جمعية  ق���ام���ت  ال���ه���زامي���ة  وا�����س����اف 

من  جم��م��وع��ة  بتطبيق  البيئي  ال��ع��م��ل 

وزراء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  البيئية  امل���ب���ادرات 

الوق�����اف  ووزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 

وال�سوؤون واملقد�سات ال�سامية وبع�س 

حمافظة  اخ���ذت  وق��د  والكنائ�س  كهنه 

ارب�����د ل��ت��ط��ب��ي��ق ه����ذا امل����ب����ادرات ل��ت��ك��ون 

هذا  حمافظات  م��ن  ب��ه  يحتذى  من��زذج 

الوطن. 

وب�����ني ال���ه���زامي���ه ���س��ت��ط��ل��ق ج��م��ع��ي��ة 

امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة  البيئي  العمل 

الكربى يف عدة  اربد  بلدية  البيئية مع 

جمالت وان�سطه وذلك من خال دعم 

الكربى  ارب���د  بلدية  م��ع  وت��ع��اون  كبري 

حكومية  وم���دار����س  وط��ن��ي��ة  وج��ام��ع��ات 

وخا�سه لتنفيذ هذه املبادرات باإذن هلل. 

ب������دوره ق����ال م���ن���دوب وزي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة 

رفع  من  لبد  عبيدات   احمد  امل�ست�سار 

�سرائح  خمتلف  ل��دى  ال��وع��ي  م�ستوى 

وتنفيذ  ال��ب��ي��ئ��ّي��ة،  ب��ال��ق�����س��اي��ا  امل��ج��ت��م��ع 

البيئي  ال��وع��ي  لن�سر  الوطنية  اخلطة 

ل����دى ج��م��ي��ع ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع، وت��ن��ف��ي��ذ 

البيئّية  التوعوية  واحلمات  الربامج 

املتنّوعة، 

واك��د ع��ب��ي��دات  على ال���دور امل��ح��وري 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ال���وط���ن���ي���ة وال���ق���ط���اع���ات 

املختلفة يف ن�سر الوعي البيئي، وتعزيز 

ال�����س��راك��ة م��ع خمتلف و���س��ائ��ل الإع���ام 

البيئة،  بق�سايا  ال��وع��ي  م�ستوى  لرفع 

البيئي  الوعي  م�ستوى  رفع  اإىل  اإ�سافة 

بني كاّفة فئات املجتمع للمحافظة على 

تدهورها  من  واحل��ّد  الطبيعية  امل��وارد 

وتلّوثها.

إنجاز الدفعة الثالثة من تحديات 
المسّرعات الحكومّية واإلعالن عن الرابعة

االنباط – عامن   

املتابعة  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  رع��ى وزي���ر 

وال��ت��ن�����س��ي��ق احل��ك��وم��ي ال��دك��ت��ور ن��واف 

رئ��ا���س��ة  دار  اأم�������س اخل��م��ي�����س يف  ال���ت���ل، 

الثالثة  ال��دف��ع��ة  اإجن���از  ال�����وزراء، ح��ف��ل 

م���ن حت���دي���ات امل�������س���رع���ات احل��ك��وم��ي��ة، 

واإطاق الدفعة الرابعة منها.

يعد  التحديات  اإجن��از  اأن  التل  واأك��د 

ج����زءا م���ن ج��ه��ود احل��ك��وم��ة يف جم��ال 

ت�����س��ري��ع الإج�������راءات، واإزال�����ة ال��ع��وائ��ق 

والإجن��از،  العمل  طريق  تعرت�س  التي 

حتديث  طريق  خ��ارط��ة  م��ع  يت�سق  كما 

واق��ع  حت�سني  حيث  م��ن  ال��ع��ام  القطاع 

اخل���دم���ات، وت�����س��ه��ي��ل الإج������راءات على 

املواطنني.

و���س��م��ل��ت ال���دف���ع���ة ال���ث���ال���ث���ة اأرب���ع���ة 

امل�سرعات  فرق  عملت  رئي�سة،  حتديات 

ع��ل��ى و���س��ع ح��ل��ول مبتكرة  احل��ك��وم��ي��ة 

اإنفاذ  بتفعيل  ب��دئ  حيث  لها؛  وفعالة 

وث���ي���ق���ة ���س��ب��ط اجل����ل����وة ال��ع�����س��ائ��ري��ة، 

للوفاء  الكافية  املالية  ال�سيولة  وتوفري 

وال��ق��رى،  امل��دن  تنمية  بنك  بالتزامات 

تنظيم  هيئة  بني  الإل��ك��رتوين  والربط 

قطاع الت�سالت ووزارة الإدارة املحلية 

ل��ا���س��ت��ع��ام ع���ن امل����واق����ع ال���رادي���وي���ة 

يف  القب�س  عمليات  واأمت��ت��ة  املرخ�سة، 

الهيئة.

ال��ذي  خ��ال احلفل  التل  اأع��ل��ن  كما 

معاوية  ال��دك��ت��ور  البيئة  وزي��ر  ح�سره 

الرابعة  الدفعة  اإط��اق  عن  ال��رداي��دة، 

م����ن حت����دي����ات امل�������س���رع���ات احل��ك��وم��ي��ة 

فيها  املخت�سة  ال��ف��رق  �ستعمل  وال��ت��ي 

تبني  وه����ي  رئ��ي�����س��ة،  3 حت���دي���ات  ع��ل��ى 

منتجات  جلميع  موحدة  �سراء  �سيا�سة 

الأمن ال�سيرباين يف اجلهاز احلكومي، 

وق���ي���ام ال������وزارات ال��ن��اظ��م��ة ل��ق��ط��اع��ات 

النمو  خ��ط��ط  بتنفيذ  الأخ�����س��ر  ال��ن��م��و 

 ،)2025  -2021( ل����اأع����وام  الأخ�������س���ر 

واإن�������س���اء م��ن�����س��ة اإل���ك���رتون���ي���ة مل���واءم���ة 

التعليم  موؤ�س�سات  يف  التعلم  خمرجات 

ال��ع��ايل الأردن���ي���ة م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��وق 

العمل الأردين.

امل�������س���رع���ات  م����رك����ز  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

العقبات  ت��ذل��ي��ل  يف  ي�سهم  احل��ك��وم��ي��ة 

مل��خ��ت��ل��ف ال���ت���ح���دي���ات احل��ك��وم��ي��ة ع��رب 

لها  وال�سريعة  الفعالة  احللول  اإي��ج��اد 

ي��وم،  مبئة  حم��ددة  زمنية  ف��رتة  �سمن 

اتفاقية  خمرجات  اأحد  املركز  يعد  كما 

يف  وال��ت��ع��اون  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة 

ودولة  اململكة  بني  احلكومي  التحديث 

الإمارات العربية املتحدة.

اختتام دورة رسم في مركز شباب 
وشابات الرصيفة

االنباط - الرصيفة

مركز  يف  اخلمي�س،  اأم�س  اختتمت، 

ال��ر���س��ي��ف��ة مبحافظة  و���س��اب��ات  ���س��ب��اب 

)امل������ان������دال(  ر�����س����م  دورة  ال������زرق������اء، 

���س��اب��ا و���س��اب��ة م��ن الفئة  مب�����س��ارك��ة 20 

العمرية 15 - 17 عاما، والتي ا�ستمرت 

3 اأيام.

وب���ي���ن���ت م����دي����رة امل�����رك�����ز، غ���ف���ران 

ا�ستيتية، اإن الدورة هدفت اإىل تعريف 

امل�������س���ارك���ني ب��ر���س��م امل����ان����دال وط��رق��ه 

واأ�ساليبه وتدريبهم على اأداء ر�سومات 

خمتلفة واإنتاج لوحات فنية معربة.

وال���ر����س���م امل����ان����دال ه���و اأح����د ف��ن��ون 

ال��ر���س��م ال��ق��دمي��ة وي��ع��ن��ي ال���دائ���رة اأو 

القر�س والذي يعتمد على تداخل بني 

والرموز  الهند�سية  الأ�سكال  من  عدد 

داخ������ل دائ�������رة ل��ت�����س��ك��ل �����س����ورة ف��ن��ي��ة 

متنا�سقة متنح الهدوء والرتكيز.

امل���رك���ز  ن���ف���ذ  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  ويف 

ل��ق��اء ح���واري���ا ح����ول ق���ان���ون اجل��رائ��م 

و�سابة  �سابا   20 مب�ساركة  الإلكرتونية 

عاما،   30 اإىل   18 العمرية  الفئة  م��ن 

ب��ه��دف ت��ع��ري��ف امل�����س��ارك��ني ب��ال��ق��ان��ون 

لتحقيقها،  ي�����س��ع��ى  ال��ت��ي  والأه�������داف 

اجلرمية  ملفهوم  ال��ق��ان��وين  وال��ت��اأط��ري 

الإل��ك��رتون��ي��ة واأن��واع��ه��ا وال���س��ت��خ��دام 

ال��ق��ان��وين والآم����ن ل��ل��ربام��ج واأن��ظ��م��ة 

املتوافرة. املعلومات 

واأكدت ا�ستيتية اأن املركز م�ستمر يف 

متطلبات  تواكب  نوعية  اأن�سطة  اإقامة 

وال�سابات  ال�سباب  واحتياجات  الع�سر 

���س��م��ن جم��ت��م��ع��ه��م امل���ح���ل���ي ل��ي��ك��ون��وا 

اإيجابيا فيه. عن�سرا فاعا 

  االنباط – عامن 

اأعمال  اخلمي�س،  اأم�����س  ع��م��ان،  ب��داأت يف 

اجل���ه���از  لأ����س���ع���ة  الأول  ال������دويل  امل����وؤمت����ر 

ال���ع�������س���ل���ي واحل������رك������ي، وال���������ذي ي��ن��ظ��م��ه 

م��رك��ز احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان، ب��ال��ت��ع��اون مع 

الع�سلي  الأوروبية لأ�سعة اجلهاز  اجلمعية 

واحلركي.

ي�����س��ت��م��ر  ال��������ذي  امل�����وؤمت�����ر  وحت��������دث يف 

ل���ي���وم���ني، ث��ل��ة م���ن الأط����ب����اء الأوروب����ي����ني 

الع�سلي  اجل��ه��از  ت�سوير  يف  املتخ�س�سني 

امل�ساركني  الأطباء  من  والعديد  واحلركي، 

من خمتلف الدول العربية.

وق���������ال م�����دي�����ر ع�������ام م�����رك�����ز احل�������س���ني 

ل��ل�����س��رط��ان، ال��دك��ت��ور ع��ا���س��م م��ن�����س��ور، اإن 

خارج  ويقام  نوعه،  من  الأول  يعد  امل��وؤمت��ر 

القارة الأوروبية حيث جرى اختيار الأردن 

لإقامة هذا احلدث العلمي الكبري، والذي 

ي���ع���د ف���ر����س���ة ل���ت���ب���ادل اخل�������ربات ال��ط��ب��ي��ة 

من  وامل�����س��ارك��ني  املحا�سرين  الأط��ب��اء  ب��ني 

خمتلف الدول.

التي  الت�سخي�سية  الأ�سعة  اأهمية  واأك��د 

اأي���ة م��ن�����س��اأة تعنى  ت��ع��د رك��ي��زة اأ���س��ا���س��ي��ة يف 

بالرعاية الطبية، اإذ اأن الت�سخي�س ال�سليم 

ي�����س��ه��م يف ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر ع���ن ك��ث��ري م��ن 

على  الأط��ب��اء  ي�ساعد  اأن���ه  كما  الأم���را����س، 

اتخاذ القرار ال�سائب لعاج املر�سى.

الدكتور  امل��وؤمت��ر،  رئي�س  اأو���س��ح  ب���دوره، 

ع���م���ر ال����ب����ط����و�����س، ا����س���ت�������س���اري الأ����س���ع���ة 

موا�سيع  ت��ن��اول  امل��وؤمت��ر  اأن  الت�سخي�سية، 

خم��ت��ل��ف��ة يف ت�������س���وي���ر اجل����ه����از ال��ع�����س��ل��ي 

واحل�����رك�����ي، وا����س���ت���ه���دف اأط����ب����اء الأ����س���ع���ة 

باأهمية  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  وال��ع��ظ��ام، وي��ه��دف 

الأ����س���ع���ة ال��ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة يف ال��ك�����س��ف ع��ن 

اجل���ه���از  واأورام  ال���ري���ا����س���ي���ني،  اإ�����س����اب����ات 

الع�سلي و احلركي.

بدء فعاليات المؤتمر الدولي األول ألشعة الجهاز العضلي والحركي
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  االنباط عامن 

قررت جلنة عمليات ال�سوق املفتوحة يف 

البنك املركزي الأردين رفع اأ�سعار الفائدة 

على جميع اأدوات ال�سيا�سة النقدية للبنك 

يوم  اعتبارا من  اأ�سا�س،  نقطة   75 مبقدار 

الأحد املوافق 2022/9/25.

وي���اأت���ي ه���ذا ال���ق���رار ات�����س��اًق��ا م��ع ه��دف 

ال��ب��ن��ك امل���رك���زي امل��ت��م��ث��ل ب��احل��ف��اظ على 

جانب  اإىل  اململكة،  يف  النقدي  ال�ستقرار 

التزام البنك التام باملحافظة على جاذبية 

يف  ادخ���������اري،  ك����وع����اء  الأردين  ال���دي���ن���ار 

العاملية،  امل��ال  اأ�سواق  يف  امل�ستجدات  �سوء 

اأ�سعار الفائدة. وتطورات 

ك��م��ا ي���اأت���ي ال���ق���رار يف ���س��وء ا���س��ت��م��رار 

وات�ساع  اخلارجية  الت�سخمية  ال�سغوط 

ن���ط���اق���ه���ا، وان���ع���ك���ا����س���ه���ا ع���ل���ى م���ع���دلت 

اليقني  ع���دم  وظ���روف  حم��ل��ي��اً،  الت�سخم 

امل����ت����ول����دة ع����ن اآث��������ار احل������رب ال���رو����س���ي���ة 

اجليو�سيا�سية. واملخاطر  الأوكرانية 

على  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  م���ن  و”حر�سا 

املوازنة بني هدف احلفاظ  اأهمية حتقيق 

يف  وال���س��ت��م��رار  النقدي،  ال�ستقرار  على 

من  والتخفيف  القت�سادي  النمو  حتفيز 

القطاعات  ال��ف��ائ��دة على  اأ���س��ع��ار  رف��ع  اأث��ر 

ال�ستمرار  اللجنة،  ق���ررت  الق��ت�����س��ادي��ة، 

يف ت��ث��ب��ي��ت اأ����س���ع���ار ال���ف���ائ���دة ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة 

ل��رن��ام��ج ال��ب��ن��ك امل��رك��زي لإع����ادة متويل 

وعددها  احليوية،  القت�سادية  القطاعات 

مليار   1.3 قيمته  وال��ب��ال��غ  ق��ط��اع��ات،   10

امل�ستفيدة  للم�ساريع  باملئة   1 عند  دي��ن��ار، 

باملئة  و0.5  ال��ع��ا���س��م��ة،  حم��اف��ظ��ة  داخ����ل 

وا�ستمرار  املحافظات،  باقي  يف  للم�ساريع 

ل�  ميتد  ال��ذي  القر�س  م��دة  طيلة  ثباتها 

10 �سنوات«.

ك���م���ا ق������ررت ال���ل���ج���ن���ة مت���دي���د ال��ع��م��ل 

ال�سركات  لدعم  املركزي  البنك  برنامج 

ال���������س����غ����رة وامل����ت����و�����س����ط����ة وامل����ه����ن����ي����ني 

ق��ط��اع اجلملة  وم�����س��ت��وردي  واحل��رف��ي��ني 

 700 قيمته  البالغة  الأ�سا�سية،  ال�سلع  من 

مليون دينار، حتى نهاية العام احلايل، مع 

للمقرت�سني  ال��ف��ائ��دة  �سعر  على  الإب��ق��اء 

�سمن هذا الرنامج عند م�ستواه احلايل 

�سهرا،   54 ولأج��ل  باملئة،   2 يتجاوز  ل  مبا 

م���ن ���س��م��ن��ه��ا ف���رتة ���س��م��اح ت�����س��ل اإىل 12 

باأن  علما  التمويل،  منح  تاريخ  من  �سهرا 

ال��ت��م��وي��ل ���س��م��ن ه����ذا ال���رن���ام���ج مي��ن��ح، 

طيلة  الثابت  الفائدة  ل�سعر  وفقا  اأي�سا، 

مدة القر�س.

امل��رك��زي ق��ام من  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

خالل هذين الرناجمني بتمويل حوايل 

مليون  نحو  بلغت  بقيمة  م�سروعا،   7825

بتوفر  و�ساهمت  دينار،  و900  األفا  و824 

اإىل  اإ���س��اف��ة  ع��م��ل،  ف��ر���س��ة   14517 ن��ح��و 

فر�سة  األ����ف   151 ح����وايل  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

عمل منذ بدء جائحة كورونا. هذا ويبلغ 

الرناجمني  �سمن  املتاح  التمويل  حجم 

حوايل 690.5 مليون دينار.

وي���اأت���ي ق����رار ال��ب��ن��ك امل���رك���زي يف ظل 

م���وؤ����س���رات  اأداء  يف  ال��ت��ح�����س��ن  ا����س���ت���م���رار 

ال��ق��ط��اع ال��ن��ق��دي وامل�����س��ريف، ح��ي��ث ت�سر 

البيانات للفرتة املُتاحة من العام احلايل 

اإىل ب��ل��وغ الح��ت��ي��اط��ي��ات الأج��ن��ب��ي��ة ل��دى 

16.8 مليار  م��ق��داره  م��ا  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك 

من  ���س��ه��ر   8.7 ل��ت��غ��ط��ي��ة  وي��ك��ف��ي  دولر، 

ال�سلع واخلدمات،  اململكة من  م�ستوردات 

امل��ع��دل  اأ����س���ع���اف  ث���الث���ة  ي���ق���ارب  اأي م���ا 

املتعارف عليه دولّيا البالغ ثالثة اأ�سهر.

ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ال����ودائ����ع ل����دى ال��ب��ن��وك 

ر�سيدها  لي�سل  دينار  مليار   1.7 مبقدار 

�سهر  ن��ه��اي��ة  يف  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   41.2 اإىل 

ال��ت�����س��ه��ي��الت  ���س��ج��ل��ت  ف��ي��م��ا   ،2022 مت���وز 

الئ��ت��م��ان��ي��ة امل��م��ن��وح��ة م���ن ق��ب��ل ال��ب��ن��وك 

دي��ن��ار خالل  1.9 مليار  م��ق��داره  ارت��ف��اع��اً 

ال��ف��رتة ن��ف�����س��ه��ا، ل��ي�����س��ل ر���س��ي��ده��ا 31.9 

مليار دينار.

وح����ق����ق����ت ال����ع����دي����د م�����ن امل�����وؤ������س�����رات 

الفرتة  خ��الل  ايجابياً  اأداء  القت�سادية 

املُ��ت��اح��ة م��ن ال��ع��ام احل����ايل، ل ���س��ي��م��ا ما 

وب�سكل  اخلارجي،  بالقطاع  منها  يرتبط 

خ��ا���س ال���دخ���ل ال�����س��ي��اح��ي، ال����ذي ارت��ف��ع 

خ���الل ال��ث��م��ان��ي��ة ���س��ه��ور الأوىل م��ن ه��ذا 

 1.4 م��ق��اب��ل  دولر،  م��ل��ي��ار   3.6 اإىل  ال��ع��ام 

ن��ف�����س��ه��ا من  ال��ف��رتة  م��ل��ي��ار دولر خ���الل 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وب��ن�����س��ب��ة من��و ف��اق��ت 161 

ب���امل���ئ���ة، ه����ذا اإىل ج���ان���ب من���و حت��وي��الت 

الأردنيني العاملني يف اخلارج بن�سبة 0.8 

من  الأوىل  ال�سبعة  ال�سهور  خ��الل  باملئة 

 43.4 بن�سبة  وال�����س��ادرات  احل���ايل،  ال��ع��ام 

باملئة خالل الن�سف الأول من العام.

�سي�ستمر  اأن����ه  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  وب����ني 

ب��امل��ت��اب��ع��ة ال�����س��ام��ل��ة جل��م��ي��ع ال���ت���ط���ورات 

حملّيا  والقت�سادية،  وامل�سرفية  النقدية 

تاأثر  بتقييم  و�سيقوم  ودول��ّي��ا،  واإقليمّيا 

وتطورات  الت�سخم  توقعات  على  قراراته 

الق��ت�����س��اد ال��ك��ل��ي ع��ل��ى امل����دى امل��ت��و���س��ط، 

اآخ����ذا ب��الع��ت��ب��ار ق��رارت��ه ال�����س��اب��ق��ة برفع 

با�ستخدام  ي���رتدد  ول���ن  ال��ف��ائ��دة،  اأ���س��ع��ار 

اأدوات�������ه ال��ن��ق��دي��ة ك���اف���ة ل�����س��م��ان ت��ع��زي��ز 

ال�ستقرار النقدي يف اململكة.

النباط- عمان

خري  املهند�س  ال�ستثمار  وزي��ر  بحث 

اإدارة  رئ���ي�������س جم��ل�����س  ن���ائ���ب  م���ع  ع���م���رو، 

م���ان���اف���وف،  اإ���س��م��اع��ي��ل  اآلت”  “�سلطة 
اإيلدار  اململكة  لدى  اذربيجان  دولة  و�سفر 

���س��ل��ي��م��وف وال����وف����د امل����راف����ق، ال�����ذي ي���زور 

بني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  �سبل  حاليا  اململكة 

البلدين.

اخلمي�س،  اأم�����س  ل��ل��وزارة  بيان  وبح�سب 

اللقاء الذي ح�سره  ناق�س اجلانبان خالل 

امني عام الوزارة زاهر القطارنة، العالقات 

الثنائية بني البلدين ال�سديقني يف املجالت 

و�سبل  وال�ستثمارية،  وال�سناعية  التجارية 

تعزيزها وتطويرها، اإ�سافة اإىل اأهم املزايا 

واملناف�سة  اجلاذبة  ال�ستثمارية  واحلوافز 

التنموية  املناطق  يف  خا�سة  للم�ستثمرين، 

واحلرة.

م����ن ج���ه���ت���ه، ع���ر����س م����ان����اف����وف، لأه����م 

اآلت  ���س��ل��ط��ة  يف  ال����س���ت���ث���م���اري���ة  ال���ف���ر����س 

الق����ت���������س����ادي����ة احل�������رة واحل������واف������ز ال���ت���ي 

القطاعات  من  العديد  يف  ال�سلطة  تقدمها 

ال���س��ت��ث��م��اري��ة واإم��ك��ان��ي��ات ال��ت�����س��ب��ي��ك بني 

البلدين. امل�ستثمرين يف 

  االنباط – ابو ظبي 

 وق��ع��ت م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��ف��ات 

الزهر،  بركات  عبر  املهند�سة  واملقايي�س، 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����س��ن��اع��ة  وك��ي��ل وزارة  م��ع 

املتحدة،  العربية  الإم��ارات  بدولة  املتقدمة 

مذكرة  اخلمي�س،  اأم�س  ال�سويدي،  مر  عي 

ت��ف��اه��م؛ ب��ه��دف رف���ع م�����س��ت��وى ال��ت��ع��اون يف 

جم�����ال امل���وا����س���ف���ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وال���ل���وائ���ح 

املطابقة  تقييم  واأن�سطة  الفنية  والقواعد 

الوطنية. والعالمات 

وت���اأت���ي الت��ف��اق��ي��ة ان���ط���الق���اً م���ن رغ��ب��ة 

وتبادل  الفني  التعاون  تعزيز  يف  الطرفني 

ج��اءت  وال��ت��ي  بينهما،  واخل���رات  املعلومات 

للمنظمة  ال�����س��ن��وي  الج��ت��م��اع  ه��ام�����س  ع��ل��ى 

الدولية للتقيي�س ISO املنعقد يف اأبوظبي 

خالل الفرتة من 19 اإىل 23 اأيلول احلايل، 

بح�سور اإقليمي ودويل للمنظمات والهيئات 

ال���وط���ن���ي���ة وال���دول���ي���ة ون���خ���ب���ة م���ن خ���راء 

التقيي�س.

ب���ي���ان  ال�����زه�����ر، يف  امل���ه���ن���د����س���ة  وق����ال����ت 

اأن�سطة  تعزيز  يف  ت�سهم  املذكرة  اإن  �سحفي، 

م��ه��م��اً يف دع��م  ت��ل��ع��ب دوراً  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ي��ي�����س 

متطلبات  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����س��ادي��ة،  الأن�����س��ط��ة 

اجلودة لل�سلع واملنتجات واخلدمات وحماية 

امل��وا���س��ف��ات  ت��وح��ي��د  يف  وت�����س��اه��م  امل�ستهلك، 

ال��ق��درة الإن��ت��اج��ي��ة، وحت�سني ج��ودة  وزي���ادة 

واإزالة  التجاري،  التبادل  وت�سهيل  املنتجات، 

خالل  من  التجارة  اأم��ام  الفنية  التحديات 

العرتاف املتبادل.

ال��ذي تقوم  ال��دور  اأهمية  واأك��دت الزهر 

الأردنية  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  به 

الفنية  ال��ل��ج��ان  اأع��م��ال  م�����س��ارك��ت��ه��ا يف  ع��ر 

العربية  القيا�سية  املوا�سفات  باإعداد  املعنية 

الدولية، مبا  املمار�سات  اأف�سل  املوحدة وفق 

التبادل  وت�سهيل  ال�سناعة،  بتطوير  ي�سهم 

التجاري بني الدول العربية.

وت�����س��ّم��ن��ت امل����ذك����رة، ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 

امل�سرتكة  العمل  مبجالت  املتعلقة  واملعارف 

ب�����ني ال����ب����ل����دي����ن، وال����ع����م����ل ع���ل���ى م����واءم����ة 

امل��وا���س��ف��ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وف���ق���اً ل��ل��م��رج��ع��ي��ات 

امل��ع��ت��م��دة وط��ن��ي��اً واإق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً، اإ���س��اف��ة 

اإج�������راءات  مل����واءم����ة  ال���ط���رف���ني  ت���ع���اون  اإىل 

ال�سلع  تبادل  ت�سهيل  بهدف  املطابقة،  تقييم 

وغر  الغذائية  غ��ر  ال�سناعية  واملنتجات 

الدوائية بني الأردن والإمارات.

املعلومات  تبادل  الطرفان على  اتفق  كما 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����رام����ج ال���ت���دري���ب ال��ف��ن��ي، 

وك���ذل���ك ح��م��اي��ة ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، 

وت�����ب�����ادل اخل�������راء يف جم�����ال امل���وا����س���ف���ات 

ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وال���ل���وائ���ح وال���ق���واع���د ال��ف��ن��ي��ة، 

جم���ال  يف  امل����ت����ب����ادل  ال����ت����ع����اون  ج���ان���ب  اإىل 

ب�سهادات  اخل��ا���س��ة  والأن��ظ��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 

الفح�س، و�سارات وعالمات الدمغ الوطنية 

الثمينة،  امل��ع��ادن  م��ن  امل�سغولة  ل��الأ���س��ن��اف 

وال���������س����ادرة ع����ن اجل����ه����ات امل��خ��ت�����س��ة ل���دى 

البلدين.

للمرة الخامسة .. المركزي األردني يرفع أسعار الفائدة %0.75

المواصفات توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة بدولة اإلمارات

االنباط – عامن 

الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  اأوع���زت 

واملعادن ل�سركات الكهرباء لال�ستعجال 

يف حت���دي���ث خ��ط��ط ال����ط����وارئ ل��دي��ه��ا، 

مل��واج��ه��ة م��و���س��م ال�����س��ت��اء امل��ق��ب��ل، واأي 

على  توؤثر  قد  طارئة  اأو  جوية  ظ��روف 

تقدمي اخلدمة.

بتو�سيح  ال�سركات  الهيئة  وطالبت 

ال������س�����ت�����ع�����دادات والإج���������������راءات ال���ت���ي 

ت��ت��خ��ذت��ه��ا، ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى دمي��وم��ة 

بالتيار  امل�سرتكني  تزويد  وا�ستمرارية 

فرتة  وتقليل  عالية،  بكفاءة  الكهربائي 

املعيقات  وتفادي  الكهربائية،  الأعطال 

ال����ت����ي ح����دث����ت خ�����الل ف�������س���ل ال�����س��ت��اء 

املا�سي.

واأكد رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة، 

الدكتور ح�سني اللبون، اأن الهيئة تتابع 

التي  خططها  وف���ق  ب��ه��ا  امل��ن��اط  ال����دور 

مركز  م��ن  لكل  والأدوار  امل��ه��ام  ح���ددت 

واجلهات  الهيئة  يف  والطوارئ  املراقبة 

املرخ�سة يف قطاعي الطاقة الكهربائية 

وامل�����س��ت��ق��ات ال��ب��رتول��ي��ة، وال���ت���اأك���د من 

مع  للتعامل  الت�سال  مراكز  جاهزية 

بال�سرعة  ومتابعتها  املواطنني  �سكاوى 

خالل  ال�ستجابة  واإج���راءات  املطلوبة، 

ف����رتة ال����ط����وارئ وال����ظ����روف اجل���وي���ة 

لكل  والخت�سا�س  ال�سالحيات  بح�سب 

جهة.

ت�����س��ري��ح �سحفي  ال��ل��ب��ون، يف  وق���ال 

ت��راج��ع  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  اأم�������س اخل��م��ي�����س، 

ك��ل ع��ام خ��ط��ط ال��ط��وارئ امل��ح��دث��ة مع 

����س���رك���ات ال���ك���ه���رب���اء، وت���ق���وم مب��راق��ب��ة 

بتنفيذ  ال�����س��رك��ات  وال����ت����زام  ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 

م���ا ورد ف��ي��ه��ا، وال���ت���اأك���د م���ن الل���ت���زام 

ب��ا���س��رتاط��ات ال��رخ�����س امل��م��ن��وح��ة لها 

اإدام��ة  ل�سمان  الأداء  معاير  وك���ودات 

للمواطنني  الكهربائي  التيار  تو�سيل 

ك��اف��ة يف خم��ت��ل��ف ال����ظ����روف، وت��وج��ي��ه 

الكهربائية  ال�سبكات  لتطوير  ال�سركات 

ل��ت�����س��ب��ح ���س��ب��ك��ات ذك���ي���ة وال���ت���و����س���ع يف 

ت���رك���ي���ب ال������ع������دادات ال����ذك����ي����ة، ب��ه��دف 

النقطاع  ح���دوث  احتمالية  تخفي�س 

ب�سرعة  ومعاجلته  اخل��دم��ة  ت��زوي��د  يف 

وكفاء عالية.

املرخ�سة  ال�����س��رك��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

تزويد  وا���س��ت��م��راري��ة  ب��دمي��وم��ة  ملزمة 

اخل��دم��ة وج��ودت��ه��ا، وف��ق��ا ل���س��رتاط��ات 

ال���رخ�������س وال���ت�������س���ري���ع���ات ال���ن���اف���ذة يف 

الظروف كافة وتنفيذ خطط الطوارئ 

ل���ت���ع���زي���ز ه������ذا الل������ت������زام م�����ن خ���الل 

�سنويا  ومراجعتها  امل�ستفادة  ال��درو���س 

لتحقيق هذه  ال�ستثنائية  الفرتات  ويف 

الغاية.

حوارية عن التقدم نحو المؤتمر 
العالمي لتغير المناخ

هيئة الطاقة توعز لشركات الكهرباء 
بتحديث خططها لمواجهة موسم الشتاء

  االنباط- عامن

نظمت غرفة التجارة الأمركية 

جمعية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأردن  يف 

اأم�س  اإدامة للطاقة واملياه والبيئة، 

بعنوان  ح��واري��ة  جل�سة  اخل��م��ي�����س، 

امل���وؤمت���ر  ن��ح��و  ال���ت���ق���دم  “الأردن: 
العاملي لتغر املناخ«.

املمكنة  احللول  احل�سور  وناق�س 

مل����واج����ه����ة حت����دي����ات ت���غ���ر امل����ن����اخ، 

وال��ب��ي��ئ��ة،  ب��امل��ي��اه  يتعلق  م��ا  خ��ا���س��ة 

ال��رب��ط  يف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  ودور 

ب���ني ال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي وح��م��اي��ة 

ال���ب���ي���ئ���ة، و����س���ب���ل ال�����س����ت����ف����ادة م��ن 

بتغر  املعني  املتحدة  الأمم  موؤمتر 

املناخ )COP27( الذي �سيعقد يف 

�سرم ال�سيخ يف �سهر ت�سرين الثاين 

امل��ق��ب��ل، ب��ه��دف حت��دي��د امل�����س��اع��دات 

مل�ساعدة  ال��الزم��ة  وامل���ادي���ة  الفنية 

الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  دول 

اإفريقيا. و�سمال 

وق������ال وزي������ر ال���ب���ي���ئ���ة ال���دك���ت���ور 

معاوية الردايدة خالل اجلل�سة، اإن 

رئي�سا  ال��ي��وم حتديا  ي��واج��ه  ال��ع��امل 

ي�سكل  ال���ذي  امل��ن��اخ  ب��ت��غ��ر  متعلقا 

اأزمة جماعية تواجهها كل البلدان.

ي�����س��رون  اخل�����راء  اأن  واأ����س���اف 

املحيطة،  واملنطقة  الأردن  اأن  اإىل 

�ستواجه حتديات مناخية بن�سبة 20 

باملئة اأكرث من بقية العامل، م�سرا 

يف  ان��خ��ف��ا���س��ا  �سهد  الأردن  اأن  اإىل 

م����ع����دلت ه����ط����ول الأم�����ط�����ار م��ن��ذ 

يف  ح��ادة  زي��ادة  رافقه  ال�سبعينيات، 

ال�سنوات  م��دى  على  ال�سكان  ع��دد 

ال��ع�����س��ر امل���ا����س���ي���ة، ب��ح��ي��ث اأ���س��ب��ح 

يف  بلدان  خم�سة  اأفقر  اأح��د  الأردن 

باملياه. العامل 

ع��ل��ى  ي�����س��ر  الأردن  اأن  وت����اب����ع 

ال��و���س��ول  ن��ح��و  ال�سحيح  ال��ط��ري��ق 

ع��ر خطط  اأخ�����س��ر،  اق��ت�����س��اد  اإىل 

على  تزيد  بقيمة  مل�ساريع  خ�سراء 

رغ��م حم��دودي��ة  م��ل��ي��ارات دولر،   9

املوارد.

واأكد الوزير اأن احلكومة ما�سية 

يف اتخاذ خطوات لفتح ال�سوق اأمام 

الأردن،  يف  النظيفة  الطاقة  اإن��ت��اج 

ع��ل��ى كل  ل��ه��ا م��ا���س��ة  لأن احل���اج���ة 

امل�ستويات ويف خمتلف املجالت.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س جمل�س 

يف  الأمركية  التجارة  غرفة  اإدارة 

اجلل�سة  اإن  ج����ودة،  ���س��ام��ر  الأردن 

امل��م��ل��ك��ة  ت�����س��ت��ع��د  ت�����اأت�����ي يف وق������ت 

ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي ح��ول 

تغر املناخ، وانطالقا من م�سوؤولية 

مفاهيم  دمج  يف  و�سركائها  الغرفة 

ومبادئ النمو الأخ�سر يف اخلطط 

وال���رام���ج والأن�����س��ط��ة ع��ل��ى جميع 

امل�ستويات.

وزير االستثمار يبحث 
مع وفد اذربيجاني 

تعزيز التعاون الثنائي

االنباط –عامن 

الأملاين  الأردين  الأعمال  جمل�س  ناق�س 

ل��ل��ط��اق��ة، خ���الل اج��ت��م��اع��ه ال���ث���اين، اأم�����س 

الأملانية  الأردنية  ال�سراكة  مبقر  اخلمي�س، 

يف جم���ال ال��ط��اق��ة، ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات 

الأخ�سر  الهيدروجني  مبو�سوع  اخلا�سة 

املوؤ�س�سات  ومنتجات  وخ��دم��ات  الأردن،  يف 

وال�����س��رك��ات الأردن����ي����ة والأمل���ان���ي���ة، ون��ت��ائ��ج 

الجتماع الأول للمجل�س.

والرثوة  الطاقة  وزارة  عام  اأمني  وقالت 

كلمة  يف  ال��ع��زام،  اأم���اين  املهند�سة  املعدنية 

خ�����الل الج���ت���م���اع ع����ر ت��ق��ن��ي��ة الت�������س���ال 

ال�سراكة  اإطار  ياأتي يف  اإن الجتماع  املرئي، 

الأردنية الأملانية يف جمال الطاقة، وتعزيزا 

الأردن��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ب��ني  ال��ط��اق��ي  للتعاون 

املجال  واإتاحة  اخل��رات،  لتبادل  والأملانية 

ل��ل��ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ه��ذه ال�����س��رك��ات، 

م�����س��ي��دة ب���ال���دع���م ال�����ذي ي��ق��دم��ه اجل��ان��ب 

الأملاين لالأردن من خالل هذه ال�سراكة.

وع���ر����س���ت ال�����ع�����زام، ب��ح�����س��ور ال�����س��ف��ر 

الأمل��������اين ب���رن���ه���ارد ك���ام���ب���م���ان، مل�����س��اري��ع 

الثنائية؛  ال�سراكة  اإط��ار  يف  التنفيذ  حت��ت 

الكهربائية  ال�سبكة  ت��ط��وي��ر  درا���س��ة  م��ث��ل 

ل���س��ت��ي��ع��اب امل��زي��د م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، 

ل�ستخدام  طريق  خ��ارط��ة  و�سع  وم�����س��روع 

وحت����دي����د  الأردن،  يف  ال�����ه�����ي�����دروج�����ني 

ال��ت�����س��ري��ع��ات ال����الزم����ة ل���ذل���ك، وم�����س��روع 

تعزيز البتكار يف قطاع الطاقة.

ل���ق���اء  ت���ن���ظ���ي���م  اإىل  امل���ج���ل�������س  وي����ه����دف 

ب��ني مم��ث��ل��ني اأردن���ي���ني واأمل�����ان م��ن ال��ق��ط��اع 

ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  ملناق�سة  واخل���ا����س،  ال��ع��ام 

الأردين،  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 

والعمل امل�سرتك على اإيجاد اإمدادات طاقة 

م�ستدامة ومي�سورة وموثوقة يف الأردن.

الأردنية  ال�سراكة  تاأ�سي�س  اأن  اإىل  ي�سار 

الأمل��ان��ي��ة يف جم��ال ال��ط��اق��ة ج��اء ب��ن��اًء على 

احلكومتان  وقعته  م�سرتك،  نوايا  اإعالن 

الأردنية والأملانية عام 2019.

20 دول��ة  ب��ني  الأردن واح��د م��ن  ويعد 

يف  وح��وارات  �سراكات  اأملانيا  معها  وقعت 

جم���ال ال��ط��اق��ة، ب��ه��دف حت��ف��ي��ز احل���وار 

وت���ب���ادل اخل�����رات ب���ني ���س��ان��ع��ي ال��ق��رار 

وق��ط��اع الأع��م��ال، واجل��ه��ات الأك��ادمي��ي��ة، 

لت�سريع  البلدين  ب��ني  امل���دين  واملجتمع 

التحول اإىل الطاقة املتجددة.

الوزارة الحتادية  ال�سراكة من  وتدار 

الأمل���ان���ي���ة ل�������س���وؤون الق��ت�����س��اد وح��م��اي��ة 

املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  ووزارة  امل��ن��اخ، 

الأردنية.

مجلس األعمال األردني األلماني يبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة
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االنباط – وكاالت 

�أم�س  �إ�سر�ئيلية،  �أمنية  م�سادر  ح��ذرت 

�أن �لأو�����س����اع �مل���ت���وت���رة يف  �خل��م��ي�����س، م���ن 

�ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة، ق���د مت��ت��د �إىل �ل��ق��د���س 

�لأ�سبوع  �ليهودية  �لأعياد  بدء  مع  خا�سة 

�ملقبل

�لإ�سر�ئيلي  �لد�خلي  �لأم��ن  وزير  وقال 

عومر بار ليف �إن �لفرتة �لأمنية �مل�سحونة 

�أ�سابيع �أخرى بالتوتر قد ت�ستمر 

�أوردت��ه��ا  ت�سريحات  يف  بارليف  و�أ���س��اف 

�لناطقة  �ل��ع��ام��ة  �لإ�سر�ئيلية  �ل��ب��ث  هيئة 

ير�سلهم  وم���ن  �لإره���اب���ي���ن  �أن  ب��ال��ع��رب��ي��ة 

ي�����س��ع��ون ل��ل��و���س��ول �إىل �مل���دن و�ل��ت��ج��م��ع��ات 

 . وقتلنا  علينا  �لع��ت��د�ء  بق�سد  �ل�سكانية 

وفق تعبريه

�أمامهم  �سيجدون  �لإرهابين  �إن  وتابع: 

يف جميع �أنحاء �لبالد �فر�د �سرطة يوؤدون 

و�سفه،  وف��ق   . و�سجاعة  ب��ح��زم  وظيفتهم 

�لقد�س ح�سب 

لل�سرطة  �ل��ع��ام  �ملفت�س  دع��ا  جانبه  م��ن 

�لإ�سر�ئيلين  �سبتاي،  يعقوب  �لإ�سر�ئيلية 

كاملعتاد،  �ليهودية  بالأعياد  �لحتفال  �إىل 

�ليقظة  �إب��د�ء  نف�سه  �لوقت  يف  طلب  ولكن 

يف حميطهم

و�أع���ل���ن �أن����ه م��ن��ذ ي����وم �ل�����س��ب��ت م�����س��اًء 

وح���ت���ى ن��ه��اي��ة ف����رتة �لأع����ي����اد ���س��ي��ن��ت�����س��ر 

�لإ�سر�ئيلية  �ل�سرطة  �أف���ر�د  م��ن  �لآلف 

�لتجارة  ومر�كز  �لطرقات  حو�جز  ل��دى 

و�ل��رتف��ي��ه و�ل��ك��ن�����س و�مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي تعج 

بالإ�سر�ئيلين

االنباط – وكاالت 

ق���رر وزي����ر ����س���وؤون �ل��ق��د���س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�مل���ت���ط���رف زئ���ي���ف �ل����ك����ن، ت��خ�����س��ي�����س 2.5 

مليون �سيكل لإنقاذ �ل�سارع �لرئي�س �لقدمي 

-�ل��ك��اردو- يف �ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة م��ن �لقد�س 

�مل��ح��ت��ل��ة ب��ح��ج��ة �حل���ف���اظ ع��ل��ي��ه ب��ع��د ظ��ه��ور 

ت�������س���دع���ات وت�����س��ق��ق��ات ن��ت��ي��ج��ة �حل���ف���ري���ات 

و�لأن������ف������اق �ل����ت����ي جت���ري���ه���ا ج��م��ع��ي��ة �ل���ع���اد 

وخا�سة  �لبلدة  �ح��ي��اء  �أ�سفل  �ل�ستيطانية 

�ملغاربة وحارة  باب  �ملنطقة �جلنوبية من  يف 

جنوبي  �لم��وي��ة  �لق�سور  ومنطقة  �ملغاربة 

�لأق�سى �مل�سجد 

و�ل�����رت�ث  �ل��ق��د���س  ����س���وؤون  وز�رة  ووف�����ق 

خا�س  هند�سي  تقرير  ك�سف  �لإ�سر�ئيلية، 

�أن هناك  �ل�����وز�رة،  �إىل  م��وؤخ��ًر�  ت��ق��دمي��ه  مت 

خطًر� مبا�سًر� بانهيار �سارع كاردو يف �لبلدة 

�لقدمية، وبعد تلقي نتائج �لتقرير �جتمعت 

كافة �لدو�ئر �لر�سمية �خلا�سة بالوز�رة مع 

�لكن  �ل��وزي��ر  ب��ق��ي��ادة  �لعليا  �ل��ق��د���س  جل��ن��ة 

للزيادة  قابلة  ف��وري��ة  ميز�نية  ر�سد  وت��ق��رر 

وفق �لحتياجات لتقوية وترميم هذ� �ملوقع 

�ملهم يف �لبلدة �لقدمية من �لقد�س

وق��ال��ت �إن �ل���ك���اردو ، �ل�����س��ارع �ل��ق��دمي يف 

�ل��ق��د���س �ل����ذي ي��خ��رتق ح��ي �مل��غ��ارب��ة �حل��ي 

�كت�ساف  �ل��ق��دمي��ة، ه��و  �ل��ب��ل��دة  �ل��ي��ه��ودي يف 

�أث����ري ق���دمي ي��ع��ود ل��ل��ح��ق��ب��ة �ل��روم��ان��ي��ة مت 

حرب  بعد  وتنقيب  ح��ف��ري��ات  بعد  �كت�سافه 

�لأيام �ل�ستة عام 1967، حيث ي�ستمل �ل�سارع 

�ملحفوظة  �لأعمدة  من  طريق  على  �لقدمي 

م���ن �أي������ام �لح����ت����الل �ل����روم����اين ل��ل��ق��د���س، 

و�أقبية و�أقو��س حجرية

�لتاريخية  �لأهمية  �سوء  يف  �إنه  و�أ�سافت 

تنمية  جمعية  ت��ق��وم  ل��ل��ك��اردو،  و�ل�����س��ي��اح��ي��ة 

�حلي �ليهودي يف كثري من �لأحيان باإجر�ء 

�لكاردو.  �ختبار�ت وفحو�سات هند�سية على 

عن  �لقد�س  ���س��وؤون  وز�رة  ك�سفت  ذل��ك،  �إىل 

جم��م��وع��ة م�����س��اري��ع ����س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت��ه��وي��دي��ة 

�لقدمية للبلدة 

�لعام  �ل��ك��ن و�مل��دي��ر  �ل��وزي��ر  �إن  وق��ال��ت: 

�إ�سحاق،  ناثانيال  و�ل���رت�ث  �لقد�س  ل���وز�رة 

ق���ام���ا ب��ج��ول��ة يف �حل����ي ب���ق���ي���ادة م���دي���ر ع��ام 

�آري، يف  ب���ن  ت��ط��وي��ر �حل���ي ه���رت���زل  ���س��رك��ة 

عن  لالثنن  �أو�سح  �ل��ذي  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 

م�����س��روع ت��رم��ي��م ك����اردو و�ل��ت��ق��دم �مل��ح��رز يف 

كني�س  وت��رم��ي��م  �مل��ب��ك��ى،  ح��ائ��ط  ب��ن��اء م�سعد 

مهمان  م�سروعان  وهما  �إ�سر�ئيل(،  )جم��د 

�أعمال  و�ستبد�أ  �لكن،  �لوزير  عليهما  �سادق 

�ملقبلة من  �لأ���س��اب��ي��ع  )�ل���ك���اردو( يف  ت��رم��ي��م 

قبل �ل�سركة لتطوير �حلي �ليهودي

�ل��ت��اري��خ��ي��ة  �إىل �لأه���م���ي���ة  �ل���ك���ن  ول���ف���ت 

ب��زي��ارة م��ئ��ات �لآلف  �ل��ذي يحظى  ل��ل��ك��اردو 

من �ليهود و�ل�سياح �لجانب كل عام ي�ستلزم 

وقال  �لنهيار،  من  وحفظه  عليها  �حلفاظ 

وز�رة �لقد�س و�لرت�ث برئا�ستي تقوم حالًيا 

�حلي  يف  و�ل�سياحة  �لتحتية  �لبنى  يف  بثورة 

�ل��ي��ه��ودي ب��ا���س��ت��ث��م��ار ع�����س��ر�ت �مل���الي���ن من 

�ل�سو�كل

االنباط – وكاالت 

قررت �ل�سلطات �لهندية �إز�لة �لآثار �لباقية 

“�لربيطاين”  �ل����س���ت���ع���م���اري  �مل���ا����س���ي  م���ن 

بنية  يف  �ملتغلغلة  م��ر����س��م��ه  ل���س��ي��م��ا  ل��ل��ب��الد، 

بح�سب  و�سعار�تها،  �لهندية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة،   The Times ���س��ح��ي��ف��ة 

�أن  �مل��ق��رر  �إن���ه م��ن  �لأرب���ع���اء. �ل�سحيفة قالت 

“�لهندنة”  بعملية  ُي��ع��رف  م��ا  ت��د�ب��ري  ت�سمل 

ل��ل��ق��و�ت،  �ل��ر���س��م��ي  �ل���زي  “مر�جعة  للجي�س 

�لأف���و�ج  و�أ���س��م��اء  �لع�سكرية،  �ل��ف��رق��ة  و�أدو�ت 

و�ملن�ساآت �لتابعة للجي�س، و�لقو�عد �ملتبعة يف 

حتى  ورمب��ا  )�ملي�س(،  و�لطعام  �ل�سكن  مر�فق 

م��زم��ار �ل��ق��رب��ة )�آل����ة �لنفخ �ل��ت��ي ك��ان��ت علماً 

على قو�ت �جلي�س �لربيطاين”(. جاء �لقر�ر 

تلبية ل���دع���و�ت م��ت��ك��ررة م��ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 

عن  بالتخلي  للبالد  م��ودي  ناريندر�  �لهندي 

�ملرتبط  تر�ثها  و�إحياء  �ل�ستعماري،  مري�ثها 

بالزمن �ل�سابق على �ل�ستعمار.  وكان �أحدث 

هذه �لدعو�ت �ل�سهر �ملا�سي عندما حَثّ رئي�س 

�لتعهد  �ل��ه��ن��دي جميع �جل��ن��ود على  �ل�����وزر�ء 

�لعبودية،  على  �لق�ساء  منها  �أم���ور،  بخم�سة 

وتغيري عقليتهم، و�لعتز�ز برت�ث بالدهم. ويف 

بيان للجي�س �لهندي قال �إن �ملمار�سات �لقدمية 

�لرموز  بع�س  ت�سمل   �مل��ر�ج��ع��ة  تتطلب  �لتي 

و�حلقبة  �ل���س��ت��ع��م��ار،  حقبة  م��ن  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 

�ل�سابقة عليها، مثل “�لزي �لع�سكري، و�للو�ئح 

و�لأ���س��م��اء  و�ل�سيا�سات،  و�ل��ق��و�ع��د  و�ل��ق��و�ن��ن 

وت�سمية  �جلي�س،  وح��د�ت  لبع�س  �لإجنليزية 

�ملباين و�ملن�ساآت و�لطرق و�ملتنزهات”. وبح�سب 

�لبيان، فاإنه من بن �لأمور �ملدرجة يف قائمة 

مثل  ع�سكرية،  من�ساآت  �أ�سماء  �أي�ساً  �لفح�س 

“�أو�ِسنليك” و”ِكت�سرن هاو�س” )�ُسميت على 
�أو�ِسنليك،  كلود  �لربيطانين  �لقائدين  ��سم 

�للون  ذهبي  �لكتف  وحبل  ِكت�سرن(،  وه��رب��رت 

�لر�سمي،  �ل��زي  على  �ل�سباط  يرتديه  �ل��ذي 

ورم��وز مثل �سعار �ل�سليب �ملالطي �ل��ذي يعد 

�أف���و�ج  “ر�جبوت” )�أق�����دم  ع��الم��ة ع��ل��ى ف���وج 

�مل�����س��اة باجلي�س �ل��ه��ن��دي(. ع���الوة على ذل��ك، 

بقيت  �لهندي  باجلي�س  �لأف����و�ج  ت�سمية  ف���اإن 

تعود  وطبقية  عرقية  تق�سيمات  على  تنطوي 

�جلات  مثل  �لربيطاين،  �ل�ستعمار  زم��ن  �إىل 

و�جلوركا و�ل�سيخ و�لدوجر� و�لر�جبوت، ومن 

ر مر�جعتها �أي�ساً. وُيتوقع �أن تكون  ثَمّ فقد تقَرّ

�جلي�س  لأن  �لنطاق؛  و��سعة  �لفح�س  قائمة 

�لتقاليد  م��ن  بكثري  يحتفظ  ز�ل  م��ا  �لهندي 

و�لرموز �لتي تعود �إىل زمن �ل�ستعمار.  ووفقاً 

�لهنود  �جل��ن��ود  ف���اإن  �لربيطانية،  لل�سحيفة 

ل يز�لون يق�سمون ميَن ولء ي�سفه �لبع�س 

بغري �لوطني، لأنه ينطوي على حتية ملعركٍة 

�ن��ت�����س��ر ف��ي��ه��ا ج��ي�����س �ل�����ر�ج �ل��ربي��ط��اين على 

فيما  �أ�سبحو�  م�سهورة،  تاريخية  �سخ�سيات 

بعد �أبطاًل قومين للهند يف مقاومة �لحتالل 

�ل����ربي����ط����اين. وك����ان����ت �ل���ب���ح���ري���ة �ل��ه��ن��دي��ة 

�لقدي�س  ب�سليب  ق��ري��ب  وق��ت  حتى  حتتفظ 

جورج �لأحمر �سعار�ً لها، غري �أنها ب��د�أت يف 2 

�سبتمرب/�أيلول ترفع علماً جديد�ً يحمل رمز�ً 

هندياً، وقال مودي عن ذلك: “لقد ظل رموز 

�لعبودية مرفوعاً على علم �لبحرية �لهندية 

حتى وقتنا هذ�، لكن من �ليوم ف�ساعد�ً، �سوف 

ويف  �لبحر  يف  �جلديد  �لبحرية  علم  يرفرف 

�ل�سماء”. من جانب �آخر، قال مار�سال �لقو�ت 

�إن��ه  بهاتيا،  فينود  �ملتقاعد،  �لهندية  �جل��وي��ة 

�ملفرطة،  �لتعديل  مل��ح��اولت  �لت�سدي  ينبغي 

منذ عقود  �لتغيري�ت حدثت  تلك  فكثري من 

و”�ل�سري  “�لنتباه”  ن�����د�ء  م��ث��ل  ط���وي���ل���ة، 

�لهندية، وحَلّ  �للغة  �إىل  وُترجمت  �ل�سريع”، 

�سعار “�أ�سود �أ�سوكا” �لهندي حمل �سعار �لتاج 

جُت���رى  �أن  “يجب  ول���ذل���ك  �لإم�����رب�ط�����وري؛ 

�ملر�جعة بح�سا�سية، فكل ما يتعار�س مع �لروح 

حمو  دون  م��ن  لكن  ت��غ��ي��ريه،  ميكن  �لوطنية 

�لتاريخ”.

الهند تثور على إرثها االستعماري.. قرارات تغيير جذرية تشمل مختلف نواحي البالد أبرزها الجيش

عقب عملية »حولون« ٠٠ مخاطر يخشاها 
االحتالل خالل األعياد اليهودية

االنباط – وكاالت 

ت��خ�����س��ى م���وؤ����س�������س���ة �أم������ن �لح���ت���الل 

�لعملية  ت��وؤدي  �أن  م��ن  “�لإ�سر�ئيلي”، 
“تل  ق���رب  “حولون”  يف  وق��ع��ت  �ل��ت��ي 

مقتل  �إىل  �أدت  و�لتي  �لثالثاء،  �أبيب”، 

ب���وق���وع  “�إ�سر�ئيلية”،  م�����س��ت��وط��ن��ة 

ه��ج��م��ات مم��اث��ل��ة ل��ه��ا، ك��م��ا ج��رى خ��الل 

�سهر مار�س و�إبريل �ملا�سين

�لعربية،  كان”  “ري�ست  ق��ن��اة  ووف��ق 

تاأمل  �لح��ت��الل،  “�أمن”  موؤ�س�سة  ف��اإن 

�أل يتم وقوع هجمات مماثلة ملا جرى يف 

�لأم�س، بعدما �أقدم �ساب فل�سطيني قتل 

على  رد�ً  فد�ئية،  عملية  �إث��ر  م�ستوطنة 

�لفل�سطينين �نتهاكات �لحتالل بحق 

وب���ح�������س���ب �ل����ق����ن����اة �ل����ع����ربي����ة، ف�����اإن 

ي�����ز�ل  �ل���ع���م���ل���ي���ة ل  ب���������س����اأن  �ل���ت���ح���ق���ي���ق 

م�ستمر�ً، م�سرية �إىل �أن قو�ت �لحتالل 

م�ستوى،  �أعلى  �إىل  �لتاأهب  حالة  رفعت 

“�لأعياد  ب���  ي�سمى  م��ا  ق��رب  م��ع  خا�سة 

�ليهودية”

و�ع�������������������رتف ج������ي�������������س �لح��������ت��������الل 

�ملر�أة  �أن  �لثالثاء،  �أم�س  “�لإ�سر�ئيلي” 
حولون  يف  ُقِتلت  �لتي  “�لإ�سر�ئيلية” 
عملية  ج���ر�ء  ق��ت��ل��ت  �أبيب”  “تل  ق���رب 

فد�ئية فيما �ن�سحب �ملنفذ بعد قتلها

ووف����ق����اً مل�������س���ادر ع���ربي���ة، ق����ال ق��ائ��د 

يف  �حل�����دث  �أن  �لح����ت����الل  “�سرطة” 
ملقتل  و�أدى  ف��د�ئ��ي��ة  عملية  “حولون” 

�ملنفذ و�ن�سحاب  م�ستوطنة 

عالمات  �أي  ب���دون  �مل���ر�أة  على  وُع���ِ� 

يف  “ها�سمونائيم”  ����س���ارع  يف  ل��ل��ح��ي��اة 

�أبيب”،  “تل  م����ن  �ل���ق���ري���ب���ة  ح����ول����ون 

و�أ���س��ارت و���س��ائ��ل �لإع���الم �ل��ع��ربي��ة، �إىل 

فيه،  �مل�سنة  ع��ل��ى  ُع���ِ�  �ل���ذي  �مل��وق��ع  �أن 

ق��ري��ب م���ن ور����س���ة ب���ن���اء، و�ل���ت���ي �أج���رى 

من  عدد  مع  حتقيقات  �ل�سرطة  عنا�سر 

�لأ�سخا�س �لذين يعملون فيها

خالل لقاء البيد..

االنباط- وكاالت

�لربيطانية  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س��ة  �أب��ل��غ��ت 

ل��ي��ز ت���ر�����س �أم�������س �خل��م��ي�����س، ن��ظ��ريه��ا 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ي��ائ��ري لب��ي��د، �أن��ه��ا ت��در���س 

قر�ر نقل �سفارة بالدها من تل �أبيب �إىل 

�لقد�س.

وق����ال����ت م���ت���ح���دث���ة ب���ا����س���م د�ون���ي���ن���غ 

�أب���ل���غ���ت لب���ي���د ع��ن  ت���ر�����س  �إن  ���س��رتي��ت 

م��ر�ج��ع��ت��ه��ا ل��ل��م��وق��ع �حل����ايل ل��ل�����س��ف��ارة 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل، خ���الل لقاء  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف 

ب��ي��ن��ه��م��ا ع��ل��ى ه��ام�����س �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة 

ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة، يف م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك 

�لأمريكية.

ه�����ذ� و�أك��������د م���ت���ح���دث ب���ا����س���م لب��ي��د 

ه��ذ�  �أحرنوت”،  “يديعوت  ل�سحيفة 

�لأمر.

�ملا�سي،  �ل�سهر  ق��ال��ت  ت��ر����س  وك��ان��ت 

�إن��ه��ا  ق��ب��ل �أن ت�����س��ب��ح رئ��ي�����س��ة ل����ل����وزر�ء، 

���س��رت�ج��ع ق���ر�ر �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة ب��اإب��ق��اء 

رئي�سة  �أ�سبحت  �إذ�  �أبيب  تل  �سفارتها يف 

للحكومة.

وم����ن ج��ه��ت��ه، ����س���دد رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 

“�سرورة  �لإ�سر�ئيلي، يائري لبيد، على 

�لم��ت��ن��اع ع��ن ت��ق��دمي م�����س��اوم��ات �أخ��رى 

�أط��ول  �تفاقية  �إىل  و�لتو�سل  لإير�ن”، 

و�أك� �سر�مة.

وخ��������الل ل����ق����ائ����ه رئ���ي�������س���ة �ل����������وزر�ء 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ي��ز ت���ر�����س، ع��ل��ى ه��ام�����س 

�جل��م��ع��ي��ة �ل���ع���ام���ة ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة، يف 

لبيد  قدم  �لأمريكية،  نيويورك  مدينة 

�لثانية.  �إليز�بيث  �مللكة  وف��اة  يف  تعازيه 

وه��ن��اأ ت��ر����س ع��ل��ى �ن��ت��خ��اب��ه��ا م��ع��رب��ا عن 

“ت�سل �لعالقات بن �لبلدين  باأن  ثقته 

�إىل قمم جديدة يف �سل�سلة من �ملجالت، 

و�لإب��د�ع  �لقت�ساد  جم��الت  يف  وخا�سة 

و�لأمن” حتت قيادتها.

و�أكد لبيد لرت��س “�سرورة �لمتناع 

لإير�ن”،  �أخ��رى  م�ساومات  تقدمي  ع��ن 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي  “�لتوقع  ع���ل���ى  م�������س���دد� 

�أط�����ول و�أك����  �ت��ف��اق��ي��ة  �إىل  ب��ال��ت��و���س��ل 

����س���ر�م���ة ���س��ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع �ل��ت��ه��دي��د�ت 

�ل�سادرة من �إير�ن”.

“تعزيز  �جل�����ان�����ب�����ان  وب�����ح�����ث  ه�������ذ� 

�ل�����ع�����الق�����ات ب������ن �ل����ب����ل����دي����ن و�أوع�����������ز� 

�ملفاو�سات  دفع  على  بالعمل  لفريقيهما 

ع��ل��ى �إب�����ر�م �ت��ف��اق��ي��ة جت����ارة ح���رة ق��دم��ا 

بوترية عالية”.

هذا ما تخشى إسرائيل حدوثه في مدينة القدس المحتلة مع بدء 
األعياد اليهودية.. تحذير واستعداد أمني وانتشار مكثف للشرطة

القدس.. إقرار مشاريع استيطانية في حائط البراق وباب المغاربة

االنباط- وكاالت

�لفل�سطينية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  رح��ب��ت 

�ل��ذي  �ل���دويل  ب��الإج��م��اع  �أم�����س �خلمي�س، 

ب���د� و����س��ح��اً يف ك��ل��م��ات وم���و�ق���ف روؤ���س��اء 

وقادة �لدول و�أكد عليه �أك� من م�سوؤول 

�جل��م��ع��ي��ة  �ج���ت���م���اع���ات  يف  و�مم������ي  دويل 

�ل��ع��ام��ة ل���الأمم �مل��ت��ح��دة يف دورت��ه��ا �ل����77، 

�ل�سرعية �لدولية وقر�ر�تها  �ن�سجاماً مع 

�سر�حة  تن�س  و�ل��ت��ي  �ل���دويل  و�ل��ق��ان��ون 

و�نهاء  م�سريه  تقرير  يف  �سعبنا  حق  على 

�لح����ت����الل �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي لأر��������س دول����ة 

فل�سطن.

و�ع��ت��ربت �ل����وز�رة يف ب��ي��ان ���س��در عنها 

�أن  منه،  ن�سخًة  لالإعالم”  “�أمد  وو�سل 

ه��ذ� �لإج��م��اع وت��ل��ك �مل��و�ق��ف غ��ري كافية 

عملية  ب��اإج��ر�ء�ت وخطو�ت  تقرتن  ما مل 

ت�����وؤدي حل��م��اي��ة ح���ل �ل���دول���ت���ن و���س��م��ان 

ت��ن��ف��ي��ذه ع��ل��ى �لأر������س م���ن خ���الل �إج��ب��ار 

دول������ة �لح�����ت�����الل ع���ل���ى وق�����ف م�������س���ادرة 

�نتهاكاتها  وجميع  و�ل�ستيطان  �لأر��سي 

وممتلكاته  و�أر�سه  �سعبنا  بحق  وجر�ئمها 

ومقد�ساته مبا يف ذلك وقف جميع �أ�سكال 

ف�سلها  وحماولة  �لقد�س  تهويد  عمليات 

ع���ن حم��ي��ط��ه��ا �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب��اع��ت��ب��اره��ا 

و�إجبار دولة  �أوًل،  دولة فل�سطن  عا�سمة 

�لحتالل على �لنخر�ط يف عملية �سالم 

�لدولية  �ل�سالم  ملرجعيات  وفقاً  حقيقية 

تف�سي  �لعربية  �ل�سالم  مبادرة  فيها  مبا 

لن���ه���اء �لح����ت����الل ومت���ك���ن ���س��ع��ب��ن��ا م��ن 

جت�سيد دول��ت��ه ع��ل��ى �لأر�����س ع��ل��ى ح��دود 

�لر�بع من حزير�ن عام 1967 ثانياً، وعرب 

�لدولتن  بحل  تنادي  �لتي  �ل��دول  �ق��د�م 

على  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

ب���دول���ة ف��ل�����س��ط��ن مب���ا ميثله  �لع������رت�ف 

ذل�����ك م����ن ����س���م���ان���ة حل���م���اي���ة وحت�����س��ن 

ثالثاً،  �لدولتن  حل  مبد�أ  تطبيق  فر�سة 

وم���ن خ���الل �إذ� -���س��دق��ت �ل��ن��و�ي��ا- دع��م 

خا�سة  ك��اف��ة  و�ل����دول  �لم��ري��ك��ي��ة  �لد�رة 

�لدويل لالعرت�ف  �لأمن  �أع�ساء جمل�س 

يف  فل�سطن  ل��دول��ة  �ل��ك��ام��ل��ة  بالع�سوية 

�لأمم �ملتحدة ر�بعاً. 

�لتم�سك  هو  دولياً  �ملطلوب  �أن  و�أك��دت، 

و�تخاذ  وم�سموناً  �سكاًل  �لدولتن  بحل 

تنفيذه  ب�����س��م��ان  كفيلة  دول��ي��ة  �إج�����ر�ء�ت 

مب�سمونه  ت��الع��ب  �أي  دون  �لأر����س  على 

��سر�ئيلية  ح��ج��ج  �أو  �ع��ت��ب��ار�ت  �أي���ة  حت��ت 

و�هية مثل )ترتيبات �منية( �أو غريها.

�ل��دول��ت��ن هو  �أن ح���ل  و����س���ددت، ع��ل��ى 

ن��ت��اج حل��ل و���س��ط ت��اري��خ��ي ب��ن �جلانبن 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي و�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي ل مي��ك��ن 

منه  �لنتقا�س  �أو  عليه  بامل�ساومة  �لقبول 

باأي �سكل كان، مبا  �أو جتزئته  �أو تقلي�سه 

ي�سمن  عادًل  �سيا�سياً  حاًل  ل�سعبنا  يحقق 

و�ملجتمع  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ان��ب  �ع���رت�ف 

�ل�������دويل ب���احل���ق���وق �ل���وط���ن���ي���ة �ل���ع���ادل���ة 

يف  حقه  �لفل�سطيني،  لل�سعب  و�مل�سروعة 

�ل�سالم  ومبادرة   194 للقر�ر  وفقاً  �لعودة 

�مل�سري وجت�سيد  تقرير  �لعربية وحقه يف 

دول��ت��ه �مل�����س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ح���دود �ل���ر�ب���ع من 

�ل��ق��د���س  بعا�سمتها   1967 ع���ام  ح���زي���ر�ن 

�ل�سرقية.

الخارجية الفلسطينية ترحب باالجماع الدولي على »حل الدولتين«
طالبت بخطوات عملية لحمايته وتجسيده على األرض..

تراس: سيتم نقل »السفارة 
القدس إلى  البريطانية« 
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النشامي يواجه سوريا في افتتاح الدورة الرباعية 
االنباط – عامن 

ت��ن��ط��ل��ق م�������س���اء اجل���م���ع���ة م��ن��اف�����س��ات 

ال����دورة ال���ودي���ة ال��رب��اع��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم 

مب�����س��ارك��ة  الأردن  ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا  وال���ت���ي 

وعمان.وتقام  والعراق  �سوريا  منتخبات 

الليلة مباراتني حيث يلتقي يف ال�ساد�سة 

عمان،  و�سلطنة  العراق  منتخبي  م�ساء 

ويليها يف التا�سعة م�ساء مواجهة الأردن 

و���س��وري��ا، وب��ح��ي��ث ت��ق��ام امل��ب��ارات��ني على 

بالقوي�سمة. الثاين  عبداهلل  امللك  �ستاد 

اجلمعة   م��ب��ارات��ي  يف  ال��ف��ائ��زان  ويلتقي 

يف ال���ن���ه���ائ���ي ل��ت��ح��دي��د ه���وي���ة ال��ل��ق��ب، 

حتديد  بهدف  اخلا�سران  يتواجه  فيما 

املنتخبات  الثالث. وكانت  املركز  �ساحب 

امل�����س��ارك��ة ق��د خ��ا���س��ت ع��دة ت��دري��ب��ات يف 

املباريات.  خلو�ض  التاأهل  بهدف  عمان 

م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي�����س��ع��ى  الوىل  امل�����ب�����اراة  يف 

ي��واج��ه  ال��ف��وزع��ن��دم��ا  لتحقيق  ال��وط��ن��ي 

على  املناف�سة  ل�سمان  ���س��وري��ا  منتخب 

ك���اأ����ض ال������دورة، وب��خ��ا���س��ة اأن����ه ���س��ي��ك��ون 

واجل��م��ه��ور.  الأر������ض  ب��ع��ام��ل��ي  مت�سلحا 

وي���خ���و����ض م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���������دورة ب��ك��ام��ل 

جنومه با�ستثناء علي علوان “امل�ساب”، 

مم���ا ���س��ي��ع��ط��ي��ه ق����وة ت���وؤه���ل���ه ل��ان��ت��ق��ال 

الطموح  ذات  وه���و  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ل��ل��م��ب��اراة 

ومن  �سوريا.   منتخب  به  يت�سلح  ال��ذي 

حمد  عدنان  مدربنا  يعتمد  ان  املنتظر 

على ت�سكيلة من ال�سماء املعروفة يربز 

وحممد  التعمري  مو�سى  من  كل  منهم 

مر�سي  وحم��م��ود  “�سرارة”  زري���ق  اأب���و 

وع��م��ر ه���اين وي����زن ال��ن��ع��ي��م��ات. ب���دوره 

ف�����اإن ���س��ف��وف م��ن��ت��خ��ب ����س���وري���ا ت��زخ��ر 

ب��ك��وك��ب��ة م���ن ال��ن��ج��وم م���ن اأم���ث���ال عمر 

مدنية  واأح��م��د  جنيات  وعمرو  ال�سومة 

وحم���م���ود م���وا����ض وث���ائ���ر ك���ورم���ا. ول��ن 

املنتخبني  ع��ل��ى  ���س��ه��ل��ة  امل��واج��ه��ة  ت��ك��ون 

ال�سيد  �سوريا ح�سام  اأن مدرب  وبخا�سة 

م��ط��ل��ع ع��ل��ى ق������درات لع���ب���ي م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

و���س��ب��ق ل���ه ت���دري���ب ف���ري���ق ال��ف��ي�����س��ل��ي.

واب��رز  الردن��ي��ة  ال��ك��رة  يعلم خبايا  وه��و 

 ن����ق����اط ال����ق����وة وال�������س���ع���ف ل���دي���ه���ا ...

لقاء  �سوريا  م��ع  منتخبنا  ل��ق��اء  وي�سبق 

و�سلطنة  ال���ع���راق  ي��ج��م��ع  وم��ث��ر  ق���وي 

عمان حيث �سيبحث كاهما عن الفوز. 

لتحقيق  البطولة  يف  املنتخبان  ويطمح 

النت�سار املعنوي وك�سب الفوائد الفنية 

ال��دورة.  لقب  على  واملناف�سة  والبدنية، 

وي��������ربز م�����ن م���ن���ت���خ���ب ع����م����ان  ج��م��ي��ل 

اليحمدي وعمر املالكي وزاهر الأغربي 

فيما  الرو�سدي   وح��امت  العلوي  واأر�سد 

يعتمد العراق على جال ح�سن واأحمد 

و ح�����س��ن ح��ب��ي��ب وم���ن���اف ي��ون�����ض وع��ل��ي 

ف��ائ��ز، واأح���م���د ع��ب��د و وك����اع رم�����س��ان و 

امل��ن��ت��ظ��ر ان حتظى  ح�����س��ني ع��م��ار.وم��ن 

املباراة بح�سور جماهري كبر بالنظر 

ل��ت��واج��د ع���دد ك��ب��ر م��ن اب��ن��اء اجل��ال��ي��ة 

اجلماهر  وبع�ض  الردن  يف  العراقية 

. العمانية 

الهاشمية في صدارة دوري الدرجة االولى 

االنباط – عامن 

ترتيب  الها�سمية �سدارة  اعتلى فريق 

دوري الدرجة الأوىل، مع اختتام الأ�سبوع 

الها�سمية  وتغلب  البطولة.  ال�ساد�ض من 

على  الرموك  وف��از   ،3-0 العربي  على 

الطرة  على   FC وعمان   ،2-1 الكرمل 

وك��ف��ر���س��وم  ال��ب��ق��ع��ة  ت��ع��ادل  ف��ي��م��ا   ،3-2
الإيجابي  التعادل  وح�سم  اأه��داف.  بدون 

الرمثا،  واحتاد  ال�سرحان  مواجهة   2-2
 ،1-0 ف��ي��م��ا ف����از ب��ل��ع��م��ا ع��ل��ى ال��ع��ال��ي��ة 

ويت�سدر   .2-0 اجل��ل��ي��ل  ع��ل��ى  والأه���ل���ي 

 15 ب��ر���س��ي��د  ال��ف��رق  ت��رت��ي��ب  الها�سمية 

الأه��ل��ي   ،14 الرمثا  احت��اد  يليه  نقطة، 

 ،9 ال����رم����وك   ،11 ال�������س���رح���ان   ،13
والطرة   FC وعمان  العالية   ،8 اجلليل 

والبقعة 7، كفر�سوم والكرمل وبلعما 5، 

.4 والعربي 

 االميرة عالية ترعى انطالق بطولة عياد للفروسية
االنباط – عامن  

ب����رع����اي����ة ����س���م���و الأم���������رة ع���ال���ي���ة ب��ن��ت 

احل�����س��ني رئ��ي�����س��ة احت���اد ال��ف��رو���س��ي��ة، ينظم 

الحت����اد امل��ل��ك��ي ل��ل��ف��رو���س��ي��ة ون����ادي اجل���واد 

العربي �سباح اجلمعة بطولة عياد الدولية 

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 

و  م�����س��روال��ي��اب��ان  وه����ي  7 دول  مب�����س��ارك��ة 

ف��ل�����س��ط��ني و����س���وري���ا وال�����ع�����راق، وه���ول���ن���دا 

ب���ال����س���اف���ة ل��������اردن. وت���ع���ت���رب ال��ب��ط��ول��ة 

ال��ت�����س��ن��ي��ف الول واجل����ولت  دول���ي���ة وم���ن 

امل���وؤه���ل���ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال�����س��اب��ع��ة وج����ولت 

لل�سباب.  التحدي  ك��اأ���ض  لبطولة  تاأهيلية 

يومي  البطولة  م��ن  الوىل  اجل��ول��ة  وت��ق��ام 

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���س��ع��ة.  وعربية  حملية  مب�ساركة 

ب�سركة  مم��ث��ل  ال��ع��رب��ي  اجل���واد  ن���ادي  ادارة 

رع��اي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ب��ت��وق��ي��ع  للفرو�سية  ال��ق��وة 

مع  احلواجز  عن  للقفز  الدولية  البطولة 

)بطولة  البطولة  ا�سم  لي�سبح  عياد  �سركة 

 )2022 احل��واج��ز  ع��ن  للقفز  ال��دول��ي��ة  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  ال��وط��ن��ي  بيكا�سو،البنك 

فر�سان  واأنهى  جونز.  ان��د  ،ج��اك  ال�سغرة 

مبناف�سات  للم�ساركة  ا�ستعدادهم  الأردن 

ال��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث ي�����س��ارك يف ج��ول��ت��ي ع��ي��اد 

���ا وف����ار�����س����ة  وي��ن��ت��ظ��ر  ال���دول���ي���ة 80 ف���ار����سً

ك��ب��ر م���ن ف��ر���س��ان الأردن  م�����س��ارك��ة ع����دد 

وفر�سان الدول امل�ساركة.

ع�����������م�����������ان  –  الن������������������������ب������������������������اط 

رئ��ي�����ض  ب�����اخ،  ت��وم��ا���ض  ال���دك���ت���ور  زار 

وبالتزامن  ال��دول��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

م���ع زي���ارت���ه ل�����اأردن اخل��م��ي�����ض، م��رك��ز 

يف  الأردن  ل��ي��ون��ي�����س��ف  ال���ت���اب���ع  م���ك���اين 

ال�سوريني  ل��اج��ئ��ني  ال��زع��ري  خم��ي��م 

ل���ل���م�������س���ارك���ة يف ع�����دد م����ن الأن�������س���ط���ة 

امل��ن��ف��ذة ه��ن��اك، ك��م��ا التقى  ال��ري��ا���س��ي��ة 

مب���ج���م���وع���ة م�����ن مم���ث���ل���ي امل���ف���و����س���ي���ة 

ال�������س���ام���ي���ة ل������اأمم امل���ت���ح���دة ل�������س���وؤون 

للحديث  الأردن  ويوني�سف  الاجئني 

ع���ن م���راف���ق امل���خ���ي���م، والط�������اع ع��ل��ى 

اأو��������س�������اع ال����اج����ئ����ني احل����ال����ي����ة وم����ا 

زي��ارة  وعقب  حت��دي��ات.  م��ن  يواجهونه 

توما�ض  الدكتور  وقع  الزعري،  خميم 

الدولية،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�ض  ب��اخ، 

و�سمو الأمر في�سل بن احل�سني، رئي�ض 

ال�����س��ام،  اأج���ي���ال  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 

يف م��رك��ز الإع������داد الأومل���ب���ي يف ع��ّم��ان، 

جتديد  ع��ن  ر�سمًيا  ل��اإع��ان  اتفاقية 

ال�����س��راك��ة ب���ني ه��ي��ئ��ة اأج���ي���ال ال�����س��ام 

وم��وؤ���س�����س��ة ال���اج���ئ الأومل����ب����ي ل��ث��اث��ة 

اأع�����وام م��ت��ت��ال��ي��ة. وت��ت�����س��م��ن ال�����س��راك��ة 

ن�ساط   3،000 م��ن  اأك���ر  لتنفيذ  خطة 

مب�ساركة  احلماية  اأج��ل  م��ن  للريا�سة 

امل��ت��اأث��ري��ن  م���ن  و����س���اب  ���س��اب��ة   15،000

امل�ست�سيفة حول  املجتمعات  بالنزوح يف 

والأزرق  الزعري  الأردن، ويف خميمي 

ال��زي��ارة  ه��ذه  على  وتعليًقا  ل��اج��ئ��ني. 

امل���ه���م���ة، ق�����ال ���س��م��و الأم�������ر ف��ي�����س��ل: 

مل  املتتالية،  الإقليمية  الأزم��ات  “عرب 
اأم��ام كل  يتواَن الأردن عن فتح ح��دوده 

�سحايا النزاعات واحلروب، وقد اأثبت، 

يف ظ���ل ال���ق���ي���ادة ال��ه��ا���س��م��ي��ة احل��ك��ي��م��ة 

عبداهلل  امل��ل��ك  اجل��ال��ة  �ساحب  لأخ���ي 

الرا�سخ  ال��ت��زام��ه  امل��عظ��م،  احل�سني  ب��ن 

باحت�سان املتاأثرين من النزوح، و�سمان 

ت����وف����ر احل���م���اي���ة وال�����دع�����م ال��ن��ف�����س��ي 

وف���ر����ض ال���دم���ج امل��ائ��م��ة ل��ه��م. ن��ث��ّم��ن 

الاجئ  موؤ�س�سة  تبذلها  التي  اجلهود 

الأومل���ب���ي وال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��دول��ي��ة 

ل���ت���ق���دمي ال����دع����م امل�������س���ت���م���ر ل��������اأردن، 

ترك  التي  ال��ربام��ج  لتنفيذ  و�سعيهما 

جمتمعاتنا  على  م�ستداًما  اإيجابًيا  اأثًرا 

هيئة  يف  “نفتخر  واأ����س���اف:  امل��ح��ل��ي��ة«. 

اأج��ي��ال ال�����س��ام ب��ت��ج��دي��د ���س��راك��ت��ن��ا مع 

�سيتم  حيث  الأومل��ب��ي،  الاجئ  موؤ�س�سة 

توظيف الريا�سة كاأداة فعالة واإيجابية 

املجتمعي  التما�سك  تعزيز  على  ق���ادرة 

وت����وف����ر امل�������س���اح���ات الآم����ن����ة يف ح��ي��اة 

بالنزوح،  املتاأثرين  وال�سباب  ال�سابات 

القادمة،  الأج��ي��ال  دع��م  م��ن  و�سنتمّكن 

بناء  يف  املتمثلة  ر�سالتنا  حمل  ونوا�سل 

من  اأجمع«.  والعامل  الأردن  يف  ال�سام 

“نلتزم يف  ب����اخ:  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ج��ان��ب��ه 

ع��امل  ب��ب��ن��اء  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

اأف�سل من خال الريا�سة، ونعمل بجّد 

اللجان  مع  بالتعاون  العام،  اأي��ام  ط��وال 

والبالغ  العامل  حول  الوطنية  الأوملبية 

ال��ري��ا���س��ة  ل���دع���م  206 جل�����ان،  ع���دده���ا 

املتمثلة  اجل��وه��ري��ة  الأومل��ب��ي��ة  وال��ق��ي��م 

بالتمّيز، ال�سداقة، والحرام املتبادل. 

اأكرب  ث��اين  ي�ست�سيف  ال��ذي  الأردن،  يف 

مقارنًة  الاجئني  من  العامل  يف  ن�سبة 

م����ع ع�����دد امل����واط����ن����ني، ت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة 

الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ة ال��اج��ئ 

ال�����س��اب��ات  اآلف  دع�����م  ع���ل���ى  الأومل�����ب�����ي 

وال�����س��ب��اب ال��اج��ئ��ني م���ن خ���ال ن�سر 

ق��ي��م ال��ّل��ع��ب ال��ن��ظ��ي��ف، ال�����س��ام، وع��دم 

التمييز. 

خسارة االرثوذكسي امام الثورة بالبطولة العربية 

النباط – عمان 

ح���ق���ق ف����ري����ق ال�����ث�����ورة ال�������س���وري 

ل���ك���رة ال�����س��ل��ة، ال���ف���وز ع��ل��ى ن��ظ��ره 

يف   ،74  61 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأرث���وذك�������س���ي 

امل������ب������اراة ال���ث���ان���ي���ة م����ن م��ن��اف�����س��ات 

ب���ط���ول���ة الأن�����دي�����ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ك��رة 

تون�ض. يف  املقامة  لل�سيدات  ال�سلة 

كو�سيدار  اأم���ام  ال��ث��ورة  ن��ادي  وخ�سر 

اأوىل  يف   ،53-61 بنتيجة  اجل��زائ��ري 

العربية  الأندية  مبارياته يف بطولة 

الثورة،  فريق  وينتظر  ال�سلة.  لكرة 

م����واج����ه����ة ال�����ه�����ال ي������وم اجل���م���ع���ة 

الأول  ال��دور  يختتم  اأن  على  املقبل، 

ال�سبت  ي��وم  الريا�سي  ب��روت  بلقاء 

الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  امل��ق��ب��ل. و���س��م��ت 

ب��ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����س��ل��ة، اأن��دي��ة 

وال�سارقة  التون�سي  الريا�سي  الأمل 

ال���ري���ا����س���ي الإم�������ارات�������ي وامل���دي���ن���ة 

ال�������س���ط���اف���ي���ة اجل������زائ������ري و����س���ب���اب 

�سيتي  ومقدي�سو  الأردين  الفحي�ض 

ال�������س���وم���ايل و����س���م���وح���ة امل�������س���ري. 

اأن يلعب  البطولة على  وين�ض نظام 

اأول املجموعة الأوىل  الثمانية  بدور 

م��ع راب���ع امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة وث��اين 

املجموعة الأوىل مع ثالث املجموعة 

ال��ث��ان��ي��ة وث����اين امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة 

واأول  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ث��ال��ث  م���ع 

املجموعة الثانية مع رابع املجموعة 

الأوىل.

االمير فيصل يستقبل رئيس االولمبية الدولية
االنباط – عامن 

توما�ض  الدكتور  اخلمي�ض  �سباح  و�سل 

ب����اخ، رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��دول��ي��ة، 

الأردن  اإىل  ب��اخ،  كاوديا  عقيلته  وال�سيدة 

ا�ستقباله  يف  وك��ان  ر�سمية،  عمل  زي���ارة  يف 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ن��ائ��ب 

اللجنة  رئي�ض  احل�سني،  بن  في�سل  الأم��ر 

الأومل��ب��ي��ة الأردن���ي���ة، و���س��م��و الأم����رة زينة 

ال��دك��ت��ور توما�ض  ال��ف��ي�����س��ل. وت��اأت��ي زي����ارة 

رئ��ي�����ض  ح���ر����ض  اإط�����ار  يف  الأردن  اإىل  ب����اخ 

الدول  زيارة  الدولية على  الأوملبية  اللجنة 

والربامج  امل�ساريع  والتعرف على  الأع�ساء 

ال��دول.  مع  العاقات  وتوطيد  الريا�سية 

و�سي�ستهل الدكتور باخ جولته بزيارة مركز 

خميم  يف  الأردن  ليوني�سف  التابع  مكاين 

الزعري لاجئني ال�سوريني للم�ساركة يف 

 عدد من الأن�سطة الريا�سية املنفذة هناك.

مركز  اإىل  ب��اخ  توما�ض  ال�سيد  و�سيتوجه   

الإع����داد الأومل��ب��ي ل��ل��ق��اء ب��اع��ب��ي ولع��ب��ات 

مرافق  على  وال��ت��ع��رف  الأردن��ي��ة  الريا�سة 

ُيقدمها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  الإع�����داد  م��رك��ز 

توما�ض  الدكتور  ويتوىل  هذا  للريا�سيني. 

منذ  الدولية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئا�سة  ب��اخ 

للمنظمة  التا�سع  الرئي�ض  وه��و   2013 ع��ام 

ال��ري��ا���س��ي��ة الأك����رب يف ال��ع��امل وه���و كذلك 

بطل اأوملبي يف ريا�سة املبارزة حيث كان قد 

توج بامليدالية الذهبية يف مناف�سات الفرق 

عام  م��ون��ري��ال  باأوملبياد  الفلوريه  ب�ساح 

انتخابه  ي��ت��م  اأومل��ب��ي  ب��ط��ل  اأول  وه��و   1٩76

رئ��ي�����س��اً ل��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال���دول���ي���ة. وول���د 

يف   1٩53 عام  دي�سمرب   2٩ يوم  باخ  الدكتور 

عام  الأملانية وح�سل يف  فورت�سبورغ  مدينة 

1٩83 على �سهادة الدكتوراة يف القانون.

االنباط – عامن  

ال��دول��ي��ني للعام  ال��ق��دم، قائمة احل��ك��ام  ل��ك��رة  اأع��ل��ن الحت���اد الأردين 

  »VAR»�ل 10 م�ساعدين، وحكما  لل�ساحة،   8 والتي �سمت   ،2023
واث��ن��ني ل��ل�����س��الت.ج��اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع جل��ن��ة احل��ك��ام ال����ذي عقد 

لوؤي عمي�ض.  التنفيذية  الهيئة  برئا�سة ع�سو  الحت��اد  اخلمي�ض يف مقر 

واعتمدت جلنة احلكام يف الحتاد 8 لل�ساحة: اأحمد في�سل، حممد عرفة، 

اإ�سراء  اأحمد يعقوب، ح�سن،  اأدهم خمادمة، حممد مفيد، �سدام عمارة، 

مبي�سني وحنني مراد. و�سمت قائمة احلكام امل�ساعدين: اأحمد مون�ض، 

اأمي���ن ع��ب��ي��دات، حممد اخل��ل��ف، اأح��م��د ���س��م��ارة، ح��م��زة اأب���و عبيد، عمرو 

العبادي.  اإ�سام  العبادي،  �سابرين  خمي�ض،  قي�ض  �سعادة،  حمزة  عجاج، 

 ،»VAR»امل�ساعد الفيديو  لتقنية  خمادمة  اأده��م  اللجنة  اعتمدت  كما 

وحممد اأبو طوق، وحممد اخليل لل�سالت.

أعالن قائمة حكام الكرة الدوليين

نتائج مميزة للمالكمة ببطولة البوسنة والهرسك 

رئيس اللجنة األولمبية الدولية يزور مخيم الزعتري
االنباط – عامن 

ح���ق���ق لع���ب���و امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 

ل���ل���م���اك���م���ة، ان���ت�������س���ارات لف���ت���ة يف 

اط����ار م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة ال��ب��و���س��ن��ة 

انطلقت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  وال��ه��ر���س��ك 

ال�����س��ه��ر   25 اأم���������ض وت�����س��ت��م��ر ح���ت���ى 

احل������ايل. ف���ق���د ف����از حم���م���د ي��ون�����ض 

ع��ل��ى ال��ب��و���س��ن��ي م����ارك ب��الن�����س��ح��اب 

ع���دي  وف������از  الأوىل،  اجل����ول����ة  م����ن 

دودن��ا���ض  الليتواين  على  ال��ه��ن��داوي 

على  ع�سي�ض  وح�سني   ،0-5 بنتيجة 

وحممد   ،0-5 ما�سيدي  الي��رل��ن��دي 

ابو جاجة على الروماين جابي 0-5 

وح���م���دي امل�����س��اع��ل��ة ع��ل��ى ال��ه��ن��غ��اري 

اأن�ض  لزيو 5-0، فيما خ�سر الاعب 

با�ساي�ض  الليتواين  اأم��ام  ال�سعدي 

امل��ن��ت��خ��ب  م�������س���ارك���ة  وت�����اأت�����ي   .3-2

الوطني يف بطولة البو�سنة واله�سك 

ا�سيا  ل��ب��ط��ول��ة  ال���س��ت��ع��داد  اط����ار  يف 

وال�سيدات  الرجال  لفئة  للماكمة 

ق��ائ��م��ة  وت�������س���م   .  2022 ع���م���ان   –
املنتخب امل�ساركة يف بطولة البو�سنة 

وزن  ع�سي�ض  حذيفة  ه��م:  لعبا   12

، زيد البيطار )54(، مهدي  51 كغم 

 57( ع�سي�ض  يو�سف   ،)54( امل�ساعلة 

ع��ب��ادة   ،)60( اب���وج���اج���ة  حم��م��د   ،)

 ،)71( ع�سي�ض  زياد   ،)63.5( الك�سبة 

ع�سي�ض  ح�سني   ،)75( ال�سعدي  ان�ض 

ع��دي   ،)86( ي��ون�����ض  حم��م��د   ،)80(

طعيمات  واأح��م��د   ،)86( ال��ه��ن��داوي 

وزن )٩2( كغم.
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الصراصير قد تنقذ أرواح البشر! اليابان تطور تقنية تسمح للحشرات بالوصول إلى الناجين من الكوارث

قطر 2022.. كيف نجحت الدوحة في كتابة تاريخًا عربيًا للمونديال

االنباط – وكاالت 

ت���������س����ع����ى ال�������ي�������اب�������ان ل����ا�����س����ت����ع����ان����ة 

املحا�سرين  الناجني  بال�سرا�سري لإنقاذ 

حت��ت الأن��ق��ا���ض اأث��ن��اء ح���دوث ال���زلزل، 

ظهر”  “حقائب  ت��رك��ي��ب  خ�����ال   م���ن 

والإل��ك��رون��ي��ات  ال�سم�سية  اخل��اي��ا  م��ن 

عن  حركتها  يف  والتحكم  احل�سرات،  على 

بعد. التحكم عن  طريق جهاز 

غ��ري  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  زل�����زال  وق����ع  واإذا 

ال���ب���ع���ي���د وك������ان ال����ن����اج����ون حم��ا���س��ري��ن 

حت���ت اأط���ن���ان م���ن الأن���ق���ا����ض، ف����اإن اأول 

�سيكون  مواقعهم  لتحديد  امل�ستجيبني 

ال�سرا�سري. من  اأ�سراباً 

وط������ور ك��ي��ن��ج��ريو ف����وك����ودا وف��ري��ق��ه 

�سركة  ال��رق��ي��ق��ة يف  الأج���ه���زة  يف خم��ت��ر 

فيلماً  ريكن  العماقة  اليابانية  الأبحاث 

 4 ب�سمك  ال�سم�سية  اخل��اي��ا  م��ن  م��رن��اً 

م��ي��ك��رون��ات، وع��ر���س��ه ن��ح��و رب���ع ع��ر���ض 

بطن  يائم  اأن  وميكن  الإن�����س��ان،  �سعرة 

احل�سرة.

بالتحرك  لل�سر�سور  الفيلم  ي�سمح  اإذ 

ال�سم�سية  اخل��ل��ي��ة  ت��وّل��د  ب��ي��ن��م��ا  ب��ح��ري��ة 

ط��اق��ة ك��اف��ي��ة مل��ع��اجل��ة واإر����س���ال اإ����س���ارات 

الجتاه اإىل الأع�ساء احل�سية يف موؤخرة 

احل�سرة.

وي��ع��ت��م��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى جت����ارب ���س��اب��ق��ة 

مل��ك��اف��ح��ة احل�����س��رات يف ج��ام��ع��ة ن��ان��ي��ان��غ 

اأن  ومي��ك��ن  �سنغافورة،  يف  التكنولوجية 

)�سايبورج(  ح�سرات  يوم  ذات  عنها  ينتج 

ت���رك���ي���ب���ه���ا  ب������ني  جت����م����ع  اأي  ه����ج����ي����ن����ة، 

املتطورة  واملعدات  الطبيعي  البيولوجي 

امل��رك��ب��ة يف اأج�������س���اده���ا، ومي��ك��ن��ه��ا دخ���ول 

م��ن��اط��ق خ��ط��رة ب�����س��ك��ل اأك���ر ك��ف��اءة من 

الآيل. الإن�سان  اأجهزة 

ال��ب��ط��اري��ات  “تنفد  ف���وك���ودا:  ق���ال  اإذ 

امل���وج���ودة داخ���ل اأج���ه���زة الإن�����س��ان الآيل 

وقت  ي�سبح  وبالتايل  ب�سرعة،  ال�سغرية 

ال���س��ت��ك�����س��اف اأق�����س��ر، امل��ي��زة ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

)حل�������س���رة ����س���اي���ب���ورج( ه���ي اأن�����ه ع��ن��دم��ا 

ي��ت��ع��ل��ق الأم������ر ب���ح���رك���ة احل�������س���رة، ف����اإن 

احل�������س���رة ت���ت���ح���رك م���ن ت���ل���ق���اء ن��ف�����س��ه��ا، 

لي�ست  املطلوبة  الكهرباء  ف��اإن  وبالتايل 

نف�سه”. بالقدر 

واخ���ت���ار ف���وك���ودا وف��ري��ق��ه ���س��را���س��ري 

م��دغ�����س��ق��ر ل��ل��ت��ج��ارب؛ لأن��ه��ا ك��ب��رية مبا 

اأجنحة  لها  ولي�ست  املعدات،  يكفي حلمل 

ت��ع��ر���ض ط��ري��ق��ه��ا. وح��ت��ى ع��ن��دم��ا يتم 

ل�������س���ق ح��ق��ي��ب��ة ال���ظ���ه���ر وال���ف���ي���ل���م ع��ل��ى 

ظ����ه����وره����ا، مي���ك���ن ل���ل���ح�������س���رات اج���ت���ي���از 

اإذا  و���س��ع��ه��ا  ت��ع��دي��ل  اأو  ���س��غ��رية  ع��ق��ب��ات 

انقلبت.

اأم��ام  ي��زال ط��وي��ًا  ال��ط��ري��ق ل  اأن  اإل 

ه���ذه الأب����ح����اث. ويف ع��ر���ض ت��و���س��ي��ح��ي 

الباحث  كاكي  يوجريو  ا�ستخدم  حديث، 

م�����ن ����س���رك���ة ري�����ك�����ن، ج����ه����از ك��م��ب��ي��وت��ر 

م��ت��خ�����س�����س��اً وت��ق��ن��ي��ة ب��ل��وت��وث ل���س��ل��ك��ي��ة 

بالنعطاف  �سايبورج  �سر�سور  لإخ��ب��ار 

ان��دف��اع��ه يف  ت�����س��ب��ب يف  ال��ي�����س��ار، م��ا  اإىل 

الإ�سارة  اإعطاء  عند  ولكن  الجت��اه.  هذا 

حت���رك���ت  اليمني”  ن���ح���و  “لاجتاه 
احل�سرة يف دوائر.

املكونات  ت�سغري  هو  التايل  والتحدي 

ب���ح���ي���ث مي����ك����ن ل���ل���ح�������س���رات ال���ت���ح���رك 

اأجهزة  بركيب  وال�سماح  اأكر،  ب�سهولة 

الكامريات. وحتى  ال�ست�سعار 

والفيلم،  الظهر  حقيبة  اإزال��ة  وميكن 

م���ا ي�����س��م��ح ل��ل�����س��را���س��ري ب���ال���ع���ودة اإىل 

 4 احلياة يف املختر. تن�سج احل�سرات يف 

 5 حتى  تعي�ض  اأنها  املعروف  ومن  اأ�سهر، 

الأ�سر. �سنوات يف 

وب���ع���ي���داً ع����ن ح�������س���رات الإن�����ق�����اذ م��ن 

وا�سعة  تطبيقات  فوكودا  يرى  الكوارث، 

ل��ف��ي��ل��م اخل��اي��ا ال�����س��م�����س��ي��ة، امل��ك��ون من 

ط���ب���ق���ات جم���ه���ري���ة م�����ن ال���ب���ا����س���ت���ي���ك 

ُي��دم��ج  اأن  وال����ذه����ب. ومي���ك���ن  وال��ف�����س��ة 

اجللدية  املل�سقات  اأو  املاب�ض  يف  الفيلم 

ال���ع���ام���ات  م���راق���ب���ة  ل����س���ت���خ���دام���ه���ا يف 

احليوية.

اأن  ميكن  م�سم�ض،  ي��وم  يف  اإن��ه  ق��ال  اإذ 

يكفي  ما  املواد  بتلك  مغطاة  مظلة  تولد 

املحمول. الهاتف  ل�سحن  الكهرباء  من 

االنباط – وكاالت 

بحقوق  قطر  فوز  هي  الأوىل  املفاجاأة  كانت 

ا�ست�سافة كاأ�ض العامل لكرة القدم. قطر 2022

وامل��ف��اج��اآت يف لقطات  ال�����س��ن��وات  ت��وال��ت  ث��م 

الأكر  العربي  الريا�سي  لا�ستعرا�ض  مبهرة 

التاريخ. يف 

 ،2010 يف  ق���ط���ر  ف�����وز  ع����ن  الإع���������ان  ب����ني 

 20 لو�سيل  ا�ستاد  يف  الفتتاح  مباراة  وانطاق 

الباد  �سهدت   ،2022 الثاين  نوفمر/ت�سرين 

وت�سييد  الأ�سا�سية،  البنية  لتاأهيل  هائلة  ور�سة 

عماقة. و�سياحية  ريا�سية  ومن�ساآت  ماعب 

اجل���دل  ي���ت���وق���ف  ال���ع���م���ل، ومل  ي���ت���وق���ف  مل 

يف  الأول  ال���ع���رب���ي  امل���ون���دي���ال  ع���ن  واحل����دي����ث 

التاريخ.

طوال  للمونديال  قطر  ا�ستعدادات  تت�سارع 

12 ع���ام���اً، وت�����زداد م��ع��ه��ا ح��م��ا���س��ة ال��ق��ط��ري��ني 

م�سجع. مليوين  بنحو  للرحيب 

اكتملت  والنقل،  لا�ستادات  التحتية  البنية 

ق��ب��ل 70 ي���وم���اً م���ن ان���ط���اق ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي 

“ا�ستثنائية”. �ستكون 

ب���ال���ت���زام���ن م���ع ذل����ك ب�����رزت ق��ط��ر ك��اع��ب 

رئ��ي�����س��ي يف ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ة، ح��ي��ث ا���س��ت��ح��وذت 

�سان  ب��اري�����ض  الفرن�سية  العا�سمة  ن���ادي  ع��ل��ى 

الراعي  قطر”  “موؤ�س�سة  واأ�سبحت  جريمان 

بر�سلونة. لقمي�ض  الأول 

.2019 اآ�سيا يف  كما فازت بكاأ�ض 

ك��ان��ت ق��ط��ر ح��ري�����س��ة ع��ل��ى اع��ت��ب��ار احل��دث 

ب�سهور  انطاقه  البداية، وقبيل  ” من  “عربياً
ق��ل��ي��ل��ة ك���ان���ت ال����س���ت���ع���دادات جت����ري يف ق��ط��ر 

وا�ستقبال  احل���دث،  ل�ستيعاب  اجل���وار،  ودول 

العامل،  لكاأ�ض  عربي  تاريخ  وكتابة  ال�سيوف، 

يبداأ من ماعب قطر.

يف ه�����ذا ال���ت���ق���ري���ر ن�����س��ت��ع��ر���ض م����ا ي��ع��ن��ي��ه 

الأر�ض،  لأ�سحاب  عربية  اأر�ض  على  املونديال 

وامل����م����ي����زات ال���ت���ي ي���ن���ف���رد ب���ه���ا ك����اأ�����ض ال���ع���امل 

جتنيه  ما  واأهم  ال�سابقة،  الن�سخ  عن  القطري 

الكبري. قطر ودول اخلليج من احلدث 

واأجه�ست  اأمريكا  على  تغلبت  التحديات: 

امل�سككني  حماولت 

البطولة  تنظيم  فور ح�سول قطر على حق 

بداأ اجلدل الكبري عن جدارتها. وكان اخل�سوم 

هذا  ي�سعلون  وبعده  الت�سويت  قبل  واملناف�سون 

املبالغات. من  بالكثري  اجلدل 

ق��ط��ر اأح��دث��ت ���س��دم��ة يف ع���امل ك���رة ال��ق��دم 

املتحدة  ال��ولي��ات  على  تغّلبت  عندما   2010 يف 

ل�ست�سافة كاأ�ض العامل، وهو فوز اأثار اتهامات 

�سديد. قطري  نفي  قابلها  الأ�سوات،  ب�سراء 

وف�����س��ل��ت ك��ل امل���ح���اولت لإف�����س��اد امل��ون��دي��ال 

الف�ساد. بدعاوى  الأول  العربي 

وهو  الثاين،  امل�ستوى  اإىل  اخل�سوم  وانتقل 

حدث  اإدارة  على  �سغري  بلد  ب��ق��درة  الت�سكيك 

بهذا احلجم. كوين 

ح��ق  ل�����س��ح��ب  ت���دف���ع���ن���ا  اأ����س���ب���اب���اً  “اإليكم 
ال���ع���ن���وان  ه�����ذا  حت����ت  قطر”،  م����ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

 Bleacher Report موقع  كتب  مثًا 

اإ�سناد احلدث لقطر. املعروف، بعد �سنوات من 

اإن���ه���ا ال���ن���ق���اط الأك������ر ت�������داوًل م���ن���ذ ذل���ك 

الوقت: 

ال��اع��ب��ني من  ال��ع��ال��ي��ة مت��ن��ع  1- احل�����رارة 

احلركة

قالوا اإن طبيعة ال�سيف يف اخلليج تتعار�ض 

العامل،  كاأ�ض  مثل  �سخم  كرنفايل  ن�ساط  مع 

ح��ي��ث م��ت��و���س��ط درج�����ات احل�����رارة يف ال�����س��ي��ف 

درج��ة   50 اإىل  اأح��ي��ان��اً  وت�سل  مئوية  درج��ة   36

مئوية.

ل���ك���ن ال���ع���ر����ض ال���ق���ط���ري ت�����س��م��ن ج��م��ي��ع 

ذلك  يف  مب��ا  للم�سكلة،  ال��ث��وري��ة  احل��ل��ول  اأن���واع 

ال�سم�سية”  و”ال�سحب  لاأر�ض  الهواء  تكييف 

كما  امل��ل��ع��ب،  تظليل  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��م��ة 

ميل.  ديلي  �سحيفة  وقتها  ذكرت 

ث����م ق������رر الحت��������اد ال��������دويل ل����ك����رة ال���ق���دم 

ال�ستاء،  يف  البطولة  اإقامة   2014 “فيفا” يف 
وانتهى جدل احلرارة.

ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���ض ال��ع��امل ق��د اأق��ي��م��ت يف جو 

���س��دي��د احل����رارة م��ن ق��ب��ل يف امل��ك�����س��ي��ك ودول 

اأخ�������رى ب���اأم���ري���ك���ا اجل���ن���وب���ي���ة، ل���ك���ن ال��ل��ع��ب��ة 

اأ����س���رع ب��ك��ث��ري مب���ا ل ي��ت��ن��ا���س��ب مع  اأ���س��ب��ح��ت 

العالية.  احلرارة  درجات 

ال�����دوري�����ات  ج��������داول  م����ع  ال���ت���ع���ار����ض   -2

الأوروبية

امل��م��ت��از قد  ال����دوري الإجن��ل��ي��زي  اإن  ق��ال��وا 

ي���ك���ون اأك����ر امل��ت�����س��رري��ن م���ن ت���وق���ف ال��ل��ع��ب 

ملدة  با�سراحة  وقراره  العاملي،  احلدث  خال 
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ل��ك��ن ال��ت��خ��ط��ي��ط ط���وي���ل امل�����دى ج��ع��ل ك��ل 

ال����دوري����ات الأوروب����ي����ة ت��ب��ن��ي خ��ط��ط��ه��ا ط��ب��ق��اً 

عن  م��ب��ك��راً  مو�سمها  وت��ب��داأ  ال��ب��ط��ول��ة،  مل��وع��د 

قطر. فعاليات  اأثناء  ا�سراحة  مع  املعتاد، 

ع��ن  اأع�����ل�����ن  م�����ث�����ًا  ليغ”  “الرميري 
ا���س��راح��ة ت��ب��داأ 14 ن��وف��م��ر/ت�����س��ري��ن ال��ث��اين 

الأول  دي�����س��م��ر/ك��ان��ون   26 يف  وت��ن��ت��ه��ي   2022

ال��ع��امل يف  ك��اأ���ض  نهائي  م��ن  اأي��ام   8 بعد   ،2022

الأول.  18 دي�سمر/كانون  قطر يف 

ال����س���راح���ة ت�����س��ت��م��ر مل����دة  10 اأ���س��اب��ي��ع يف 

اأ���س��ه��ر يف ال��ن��م�����س��ا ال��ت��ي  ال����دوري الأمل����اين و3 

ال��ع��ط��ل��ة  اإىل  ال����ع����امل  ك����اأ�����ض  ت���وق���ف  ����س���م���ت 

العام. نهاية  يف  ال�ستوية 

وا���س��ت��ك��م��ال  امل����اع����ب  ل���ب���ن���اء  وق�����ت  ل   -3

ت املن�ساآ

حول  احلقيقي  ال�سبب  اإليكم  وقتها:  قالوا 

حالًيا:  قطر  يف  التحتية  البنية  نق�ض  م��دى 

امل���دي���ن���ة ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف ال��ن��ه��ائ��ي، م��دي��ن��ة 

عليهم  بعد.  بالفعل  موجودة  لي�ست  لو�سيل، 

حوايل  بعد  على  بالكامل  جديدة  مدينة  بناء 

البطولة. ل�ستيعاب  الدوحة،  �سمال  كم   15
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دجاج كنتاكي يهدد مبابي

االنباط – وكاالت 

مبابي  كيليان  الفرن�سي  املنتخب  جنم  كنتاكي”  ”دجاج  ب� القانونية  ال�سوؤون  هددت 

حقوق  اأزم��ة  ب�سبب  ب��اده  ملنتخب  اجلماعية  ال�سور  يف  امل�ساركة  الأخ��ري  رف�ض  عقب 

بحقوق  اخلا�سة  التفاقية  �سرياجع  اأنه  القدم  لكرة  الفرن�سي  الحتاد  واأعلن  ال�سور. 

���س��ور ال��اع��ب��ني ب��ع��د ت��ق��اري��ر اإع��ام��ي��ة تفيد ب���اأن امل��ه��اج��م م��ب��اب��ي رف�����ض امل�����س��ارك��ة يف 

امل�ساركة  “اإي.اإ�ض.بي.اإن” اأن مبابي رف�ض  �سبكة  ب�سركة راعية. وذكرت  اأن�سطة تتعلق 

لبع�ض  الرويج  يريد  ل  لأن��ه  الثاثاء  يوم  مقررة  رعاية  واأن�سطة  املنتخب  �سورة  يف 

الفرن�سي. املنتخب  لرعاية  املتعاقدة  التجارية  العامات 

بعد  الت�سوير  جل�سة  يف  امل�ساركة  عدم  ق��ررت  ال�سبكة:  ن�سرته  بيان  يف  مبابي  وق��ال 

رف�����ض الحت���اد ال��ف��رن�����س��ي تغيري ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق ال�����س��ور م��ع ال��اع��ب��ني. وي��ع��د دج��اج 

“كنتاكي” اأحد رعاة املنتخب الفرن�سي، اإذ اأملح اآلن بريال نائب رئي�ض الفرع الفرن�سي 
ب���ريال يف ت�سريحات  وق���ال  م��ا ح���دث.  ب��ع��د  ق��ان��ون��ي��ة  اإج�����راءات  ات��خ��اذه  اإىل  ل��ل�����س��رك��ة 

لي�ست  الفرن�سي  الحت��اد  وب��ني  بينه  امل�سكلة  �سباب،  اندفاع  مبابي  فعله  ما  اإعامية: 

معنا. وتابع: لقد دفعنا اأمواًل مقابل �سيء وا�سح، من املوؤكد اأننا �سندافع عن حقوقنا. 

اأنه اأجرى مناق�سات مع امل�سوؤولني  “توير” يوم الثنني  وكتب الحتاد الفرن�سي على 

الحتاد  يلتزم  البيان:  واأ�ساف  للت�سويق.  ومدير  واملدرب  الحتاد  ورئي�ض  التنفيذيني 

املختارين  لعبيه  وب��ني  بينه  ال�سور  حقوق  اتفاقية  مبراجعة  القدم  لكرة  الفرن�سي 

العري�سة  اخلطوط  على  العمل  اإىل  الفرن�سي  الحتاد  يتطلع  وتابع:  ميكن.  ما  باأ�سرع 

امل�سروعة  املخاوف  العتبار  يف  الأخذ  مع  م�ساحله  بتاأمني  له  ت�سمح  جديدة  لتفاقية 

النم�سا يف دوري الأمم  بالإجماع. وت�ست�سيف فرن�سا منتخب  التي عر عنها الاعبون 

اأيام. بثاثة  بعدها  الدمنارك  تلعب يف �سيافة  ثم  يوم اخلمي�ض 

50 بطارية في أمعاء مريضة ايرلندية
االنباط – وكاالت 

قام الأطباء يف اإيرلندا باإزالة 50 بطارية 

ابتلعتهم  اأن  بعد  ام���راأة  وم��ع��دة  اأم��ع��اء  م��ن 

لإي���ذاء  متعمدا  ع��م��ا  ك���ان  اأن���ه  ي��ب��دو  فيما 

النف�ض.

ومت ع��اج امل����راأة ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 66 

عاًما يف م�ست�سفى جامعة �سانت فن�سينت يف 

“عدد غري معروف”  ابتاعها ل  دبلن بعد 

لتقرير  وفًقا   ، الأ�سطوانية  البطاريات  من 

ُن�سر يوم اخلمي�ض املا�سي  يف املجلة الطبية 

�ساين�ض”  “ليف  جملة  ونقلته  الأيرلندية 

.

كبري  ع��دد  عن  ال�سينية  الأ�سعة  وك�سفت 

الرغم  على  امل���راأة،  بطن  يف  البطاريات  من 

اأيا منها  اأن  اأنه حل�سن احلظ مل يظهر  من 

اأي��ة  تظهر  مل  ك��م��ا  اله�سمي  اجل��ه��از  يعيق 

بطاريات عامات على تلف بنيوي.

ال��ب��داي��ة نهًجا  ال��ع��اج يف  وات��خ��ذ ف��ري��ق 

يعني  مم��ا  للتقرير،   وف��ق��ا   ، “حمافًظا” 
اإذا  املري�سة عن كثب ملعرفة ما  اأنهم راقبوا 

�سيمر عر اجلهاز  البطاريات  كان عدد من 

اله�سمي مبفرده وعددها املحتمل.

 وخال فرة اأ�سبوع واحد ، مرت خم�ض 

خ��ارج  اإىل  طبيعي  ب�سكل   ،  AA ب��ط��اري��ات 

ال�سينية  الأ���س��ع��ة  ل��ك��ن  ال��ه�����س��م��ي،   اجل��ه��از 

الثاثة  الأ�سابيع  خ��ال  التقاطها  مت  التي 

من  العظمى  الغالبية  اأن  اأظ��ه��رت  التالية 

التقدم  موا�سلة  يف  ف�سلت  ق��د  ال��ب��ط��اري��ات 

عر ج�سد املراأة.

وب���ح���ل���ول ه����ذا ال���وق���ت، ك���ان���ت امل��ري�����س��ة 

تعاين من اآلم منت�سرة يف البطن، مما اأدى 

بطن  ف��ت��ح  لعملية  ال��ن��ه��اي��ة  يف  لإخ�����س��اع��ه��ا 

للو�سول  �سق  بعمل  اجل��راح��ون  ق��ام  حيث   ،

اإىل جتويفه، ووجدوا اأن املعدة ، التي �سدها 

اأ�سبحت منتفخة وممتدة   ، البطاريات  وزن 

يف املنطقة فوق عظم العانة.  

ب��ع��ده��ا ق��ط��ع ال��ف��ري��ق ث��ق��ًب��ا ���س��غ��رًيا يف 

امل���ع���دة واأزال�������وا 46 ب��ط��اري��ة م���ن ال���داخ���ل. 

و���س��م��ل��ت ه���ذه ب��ط��اري��ات خم��ت��ل��ف��ة ال��ق��ي��ا���ض 

رفع  مم��ا   ، القولون  يف  عالقة  اأرب��ع��ة  بينها  

العدد الإجمايل للبطاريات املبتلعة اإىل 55.

حد  “على  تقريرهم   يف  الأط��ب��اء  وكتب 

ع��ل��م��ن��ا ، مت��ث��ل ه���ذه احل���ال���ة اأك����ر ع���دد مت 

الإباغ عنه من البطاريات التي مت تناولها 

يف وقت واحد”.

ح���الت  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 

اب����ت����اع ال���ب���ط���اري���ة امل���ن�������س���ورة يف امل���ج���ات 

ال��ط��ب��ي��ة ت�����س��ف احل����الت ال��ت��ي اب��ت��ل��ع فيها 

اأط���ف���ال ب��ط��اري��ات ���س��غ��رية ب��ح��ج��م زر، اأم��ا 

كبرية  ب��ط��اري��ات  ل��ع��دة  املتعمد  “البتاع 
اأ���س��ك��ال  م��ن  AA ك�سكل  ن���وع  م��ن  احل��ج��م 

اإيذاء النف�ض املتعمد فهو عمل غري عادي” 

للتقرير. وفقا 

�سيوًعا لبتاع  الأك��ر  احل��الت  ه��ذه  يف 

اأحياًنا  للبطاريات  ميكن   ، الأطفال  بطارية 

يف  الت�سبب  دون  ال��ط��ف��ل  ج�سم  ع��ر  امل���رور 

فقد   ، احل���ل���ق  يف  ع��ل��ق��ت  اإذا  ول���ك���ن  ����س���رر. 

ت��ت�����س��ب��ب يف اإ����س���اب���ات خ��ط��رية وح��ت��ى ت��ه��دد 

ت���ي���اًرا  ال���ل���ع���اب مي����رر  ، وذل�����ك لأن  احل���ي���اة 

ك��ه��رب��ائ��ًي��ا يف ال��ب��ط��اري��ات امل��ح��ا���س��رة ، مما 

امل���ريء  ي��ح��رق  كيميائي  ت��ف��اع��ل  اإىل  ي����وؤدي 

ال�سديد  اإىل تلف الأن�سجة  اأن يوؤدي  وميكن 

a.والنزيف

�سابًقا  �ساين�ض”  “ليف  جملة  وذك���رت  

اأن اب��ت��اع ال��ب��ط��اري��ات الأ���س��ط��وان��ي��ة الأك��ر 

املخاطر  ه��ذه  ا  اأي�سً ميثل  اأن  ميكن  حجًما 

من  الكيميائي  الت�سرب  خطر  عن  ف�سًا   ،

البطاريات وان�سداد اجلهاز اله�سمي.

ي��ن��ب��غ��ي  “ل  احل������ال������ة:  ت����ق����ري����ر  وق��������ال 

الأ�سطوانية  البطاريات  باإمكانية  ال�ستهانة 

يف اإحداث حالت طوارئ جراحية حادة”.

دراسة تكشف تفاعل الجنين مع النكهات في رحم 
األم.. أكالت تجعلهم يبتهجون وهذا ما يزعجهم

االنباط – وكاالت 

بال�سحك  عند  اإيجابي  ب�سكل  الرحم يتفاعلون  الأجنة يف  اأن  اإىل  درا�سة حديثة  تو�سلت 

�سحيفة  بح�سب  الطعام،  هو  اللفت  يكون  عندما  تك�سرياً  يعب�سون  ولكن  اجل��زر،  تذوقهم 

.2022 �سبتمر/اأيلول   22 اخلمي�ض  الريطانية،  الغارديان 

�سوتية،  فوق  مبوجات  الأجنة  وجوه  ر�سد  من  متكنوا  علماء  اأن  اإىل  اأ�سارت  ال�سحيفة 

الطعام لأول مرة. يتناولون  اأمهاتهم  اأرحام  النف�سية لاأجنة وهم يف  اإىل احلالة  والتعرف 

حامل،  ام��راأة   100 لها  خ�سعت  جت��ارب  م��ن  ات�سح  م��ا  بح�سب  ال��درا���س��ة،  نتيجة  وج��اءت 

الكرنب  اأو  اجل��زر  م�سحوق  م��ن  ملليغرام   400 على  حت��ت��وي  كب�سولة  منهن  ك��ل  وابتلعت 

امللفويف.

 ”Psychological Science“ اإذ قال العلماء، يف درا�سة ن�سرت نتائجها جملة

الذي تتناوله  الرائحة؛ لأن مركبات الطعام  اإنهم اختروا الطعم بعد مزجه مع  ال�سادرة، 

اأو   Amniotic Fluid �سائل  اإىل  امل�سيمة  ع��ر  ومنه  ال��دم،  جم��رى  اإىل  تنتقل  الأم 

الأمينوتي” يف رحم احلامل، ومنه  “الكي�ض  داخل  للجنني  للحماية  املوفر  “الأمينو�سي” 
ويبتلعونه. ال�سائل  ي�ستن�سقون  حني  النكهة  جزيئات  بعد  يولدوا  مل  الذين  يتذوق 

با�ستمرار  اأظ��ه��روا  اللطيفة  اجل���زر  نكهة  ت��ذوق��وا  م��ن  ف���اإن  ال��ن��ت��ائ��ج،  ب��ّي��ن��ت��ه  م��ا  ووف��ق��اً 

كل  ظهر  حيث  املُر؛  امللفويف  الكرنب  تذوقوا  من  �سحوك” بعك�ض  “لوجه  اأكر  ا�ستجابات 

عاب�ض. بوجه  منهم 

نظر  وجهة  من  منطقية  “هي  املر  للطعم  الغريزية  الكراهية  اأن  بالدرا�سة  ورد  لذلك 

تطورية، وهذا ما �ساعد اأ�سافنا على جتنب ال�سموم”؛ لأن طعم معظمها منّفر كرائحتها.

الغذائية التف�سيات 

 Durham“ اإىل ذلك، قالت الدكتورة بيزا يو�ستون، الباحثة بعلم النف�ض يف جامعة 

“التف�سيات  اإن  للدرا�سة،  املعد  العلمي  الفريق  وقائدة  باإجنلرا،   ”University
اأن  اإىل  م�سرية  نولد”،  اأن  قبل  الغذائي  اأمهاتنا  نظام  خ��ال  من  اأي�ساً  تت�سكل  الغذائية 

“ا�سطراب الأكل” لحقاً من خال تناول الطعام ب�سكل  باإمكانهن منع  الأمهات قد يكون 

احلمل. اأثناء  جيد 

الأجنة وحديثي  اأبحاث  رئي�سة خمتر  ري�سان،  ناجدة  الروفي�سورة  قالت  من جانبها، 

لفهم  مهمة  اآث���ار  الأخ���رية  ال��درا���س��ة  ل��ه��ذه  ي��ك��ون  اأن  ميكن  اإن��ه  نف�سها،  باجلامعة  ال���ولدة 

املختلفة من  والروائح  النكهات  والتمييز بني  الإح�سا�ض  على  لقدرات اجلنني  املبكر  الدليل 

تعبريها. وفق  اأمهاتهم،  تتناولها  التي  الأطعمة 

بجامعة  الأ���س��ت��اذة   ،Jacqueline Blissett ال��روف��ي�����س��ورة  ق��ال��ت  ال�����س��ي��اق،  يف 

الأبحاث  من  “نعلم  الريطانية:  برمنغهام  مدينة  يف   ”Aston University“
ال�سحية  احل��ال��ة  ب��ت��ح��دي��د  م��ه��م��ة  ال��رح��م  يف  اجل��ن��ني  يتلقاها  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ذي��ة  اأن  ال�����س��اب��ق��ة 

للنكهات  ي�ستجيب  اجلنني  اأن  على  مبا�سر  دليل  اأول  هي  )الدرا�سة(  هذه  ولكن  الاحقة، 

يخترها  عندما  لها  ي�ستجيب  التي  لتلك  م�سابهة  بطرق  لاأم  الغذائي  النظام  يف  املوجودة 

ولدته”. بعد 


