
   الخرابشة: األردن سيكون مركزا إقليميا للطاقة
      وتحديدا »المتجددة« و »الخضراء«

فريق الأنباط

تكررت جملة “�لقادم �أجمل” �لتي �إلت�صقت بكل لقاء �أو م�ؤمتر 

ب�صر �خل�����ص��اون��ة، حتى  �ل��دك��ت���ر  �ل������زر�ء  رئ��ي�����س  ي��ع��ق��ده  �صحفي 

�أ�صبحت لغز� حري �لعديد من �لأو�صاط �ل�صيا�صية و�ل�صعبية ومد�ر 

ما  �لجتماعي،  �لت���صل  ومن�صات  �لإع��ام  و�صائل  معظم  حديث 

مييز �لأردن �أن ل لغز ي�صتمر بالغم��س فيها �أكرث من ��صابيع.

�أجمل” وخل�صت  “�لقادم  لغز جملة  “�لأنباط” تابعت  بدورها 

“�لقادم  �صيفرة  فك  �أن  �خلا�صة  وم�صادرها  متابعاتها  خ��ال  من 

�لطاقة  وز�رة  تعمل  �لتي  �لطبيعية”  “�لرثو�ت  ب�  يكمن  �أجمل” 

كميات  �نتاج  وزي��ادة  وتط�يرها  �إ�صتك�صافها  على  �ملعدنية  و�ل��رثوة 

�لتي  �لقت�صادية  �ل��روؤي��ة  �صمن  �لطبيعية  و�مل��ع��ادن  و�لغاز  �لنفط 

�أطلقت م�ؤخر�.  

و�ل���رثوة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  تعمل  �لنفطية  �مل�صتقات  يخ�س  فيما 

�ملعدنية على م�صروع �صخم.
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»الثروات الطبيعية« 
تفك »شيفرة« مقولة 

»القادم أجمل« 

« : األردن يتجه لتحرير أسعار الطاقة  مصدر لـ »
و3 محطات وقود ستدخل للسوق 

األميرة سمية تؤكد أهمية تقييم المباني 
القائمة لمعرفة سالمتها اإلنشائية

الفايز: سيادة القانون تصون حقوق األفراد 
وتحفظ السلم المجتمعي

اجتماع لوزراء الزراعة في األردن 
والعراق وسوريا ولبنان

الدغمي: أبواب البرلمان مفتوحة أمام 
مؤسسات المجتمع المدني

مجلس الوزراء يوافق على األسباب 
الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون 

تنظيم الموازنة العامة   النباط – عمان 

�ن��ط��ل��ق��ت يف ع��م��ان، �أم�����س �لح����د، �أع��م��ال 

�لج��ت��م��اع �ل��رب��اع��ي ل����زر�ء �ل��زر�ع��ة �لأردين 

و�ل��ع��ر�ق��ي و�ل�����ص���ري و�ل��ل��ب��ن��اين، للبحث يف 

�لدول  �لزر�عي بني  �ملجال  �لتعاون يف  تعزيز 

�ل��زر�ع��ي��ة  �ل�����ص��ل��ع  �ن�����ص��ي��اب  وت�صهيل  �لرب�����ع، 

ب��ي��ن��ه��ا، و�ي����ج����اد �حل���ل����ل �مل��م��ك��ن��ة ل���ازم���ات 

�لغذ�ئية، و�لعمل مع �ملنظمات �لدولية لدعم 

وتط�ير �لنتاج �لزر�عي.

وتاأتي �لجتماعات، ��صتكمال للقاء�ت �لتي 

عقدت يف بريوت يف �صهر مت�ز �ملا�صي، ودعما 

للجه�د.

التفا�صيل �ص »4«

النباط-عمان

�مل��ح��ام��ي عبد  �ل��ن����ب  رئي�س جمل�س  �أك���د 

�لن�عية  �أه��م��ي��ة �جل��ه���د  �ل��دغ��م��ي،  �ل��ك��رمي 

�ل��ث��اين،  �مل��ل��ك عبد �هلل  �ل��ت��ي يق�دها ج��ال��ة 

و�لقت�صادي  �ل�صيا�صي  �لتحديث  عملية  يف 

م�صرية  تعزيز  �صاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  و�لإد�ري، 

و�مل�����ص��اه��م��ة يف تط�ير  �لأردن����ي����ة،  �لإ����ص���اح 

ل��ل��ق��در�ت  م��ث��الاً  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 

و�خلدمات و�لكفاءة.

�مل�ؤمتر  فعاليات  رعايته  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

�حل��ي��اة-ر����ص��د،  مركز  �أطلقه  �ل��ذي  �ل�طني 

�أم�س �لأحد.

التفا�صيل �ص »4«

النباط- عمان

ر جمل�س �ل�زر�ء يف جل�صته �لتي عقدها  قرَّ

�ل���زر�ء �لدكت�ر  �أم�س �لأح��د، برئا�صة رئي�س 

ب�����ص��ر �خل�������ص���اون���ة، �مل�����ف���ق���ة ع��ل��ى �لأ���ص��ب��اب 

تنظيم  لقان�ن  ل  معدِّ قان�ن  مل�صروع  �مل�جبة 

ة وم��زنات �ل�حد�ت �حلك�ميَّة  �مل��زنة �لعامَّ

ل  ل�صنة 2022م. وياأتي م�صروع �لقان�ن �ملعدِّ

�ن�صجامااً مع تعديل.

التفا�صيل �ص »3«

النباط - وكالت 

���ص��رع���� يف  �إد�ري�����ااً  30 معتقااً  �أ���ص��در 

�لإ�صر�ب �ملفت�ح عن �لطعام، �لي�م �لأحد، 

ي�صتحق  ما  �لأر����س  ه��ذه  على  فيه:  قال�� 

�حلياة، ولأعد�ء �لإن�صانية نق�ل على هذه 

نتمكن  ك��ي  �ل��ن�����ص��ال  ي�صتحق  م��ا  �لأر�����س 

�مل�صتمر  ن�صالنا  ���ص��ي��اق  ويف  �حل��ي��اة،  م��ن 

�لطعام،  عن  مفت�ح  باإ�صر�ب  �لي�م  ن�صرع 

ب��ا ق�صبان،  و���ص��م��اء  ن��ق��ي،  ه�����ء  مطلبنا 

وم�صاحة حرية، ولقاء عائلّي على مائدة، 

بينما مطلب �لحتال �صلخنا عن و�قعنا 

و�لإن�صايّن،  �ل�طنّي  ودورن���ا  �لجتماعّي، 

وحت�يلنا لركام، وبني مطلبنا ومطلبهم، 

�لعتقال  ب�صيا�صة  �لح��ت��ال  ق���ة  حت�صم 

�لإد�رّي �لبغي�س

�لأر����س،  �أب��ن��اء  نحن  �مل�صرب�ن:  وت��اب��ع 

ورث�����ة �أب������ ع���م���ار، و�حل���ك���ي���م، و�ل��ي��ا���ص��ني، 

�ل�صهد�ء،  كل  ورث��ة  و�لقا�صم،  و�ل�صقاقي، 

�ل��ذي ف�صح  �أب��� حميد  نا�صر  رف��اق  نحن 

� ب�����ج����ع����ه، ومب����ر�����ص����ه، ح��ق��ي��ق��ة  جم���������دداً

بثقة وغ�����ص��ب نق�ل  �ل��ف��ا���ص��ّي،  �لح��ت��ال 

�صيح�لنا  �عتقالنا  �أن  يعتقد  م��ن  و�ه���م 

حلطام، فاأينما وجدنا تلك م�صاحة ن�صال، 

ن�صق �ل����درب ن��رف��ع �ل�����ص��ي��ف، م��درك��ني ما 

ينتظرنا من قمع وتنكيل وعزل، وم�صادرة 

ماب�صنا، و�ص�ر �أطفالنا، وزجنا بزنازيني 

����ص��م��ن��ت��ي��ة خ��ال��ي��ة م���ن ك���ل ����ص���يء، �ل من 

�أج�صادنا و�آلمنا، تفتي�س م�صتمر، تنقات 

���ص��ج��ائ��ر، ول زج����اج����ات م���اء،  دوري�������ة، ل 

وبالكاد نلتقط �له��ء

التفا�صيل �ص »10«

مطلبنا هواء نقي 
وسماء بال قضبان.. بيان صادر 

عن المعتقلين المضربين عن الطعام
النباط-وكالت

�أ�صامة  وبندقية  ح�صني  �صد�م  �صرتة  ي�صّم 

متحفها  ت��ك�����ص��ف  �إيه”  �آي  “�صي  لدن..  ب���ن 

تخ�صان  وبندقية  جلدية  �صرتة  �لتجديد  بعد 

�ل��رئ��ي�����س �ل���ع���ر�ق���ي �ل����ر�ح����ل ����ص���د�م ح�صني 

)�أ�ص��صيتد  �إيه  �آي  �صي  متحف  يف  معرو�صتان 

ب����ر�����س( يف �أروق���������ة �مل���ق���ر �ل���رئ���ي�������س ل���ك��ال��ة 

�آي  “�صي  �مل��رك��زي��ة �لأم��ريك��ي��ة  �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت 

ك�صفت  و��صنطن،  غربي  �صمال   )CIA( ”إيه�

وك���ال���ة �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت �لأ���ص��ه��ر ع��امل��ي��ا -�أم�����س 

�ل�����ص��ب��ت- ع��ن متحفها ب��ع��د جت��دي��ده، و�ل���ذي 

ي�صم بع�س �لتذكار�ت �لتي رفع عنها �ل�صرية، 

م��ث��ل �ل�����ص��رتة �جل��ل��دي��ة �ل���ت���ي ك����ان �ل��رئ��ي�����س 

�أثناء  يرتديها  ح�صني  �صد�م  �لر�حل  �لعر�قي 

تنظيم  زعيم  يحملها  ك��ان  وبندقية  �عتقاله، 

قتل  �لتي  �لليلة  ب��ن لدن يف  �أ���ص��ام��ة  �ل��ق��اع��دة 

فيها

�أمام  ي��ز�ل مغلقا  -�ل��ذي ما  �ملتحف  وي�صم 

�آي  “�صي  لأب���رز عمليات  ت��ذك��ار�ت  �جل��م��ه���ر- 

�إيه” منذ تاأ�صي�صها قبل 75 عاما

�ملتحف بندقية  �لتذكار�ت �لافتة يف  ومن 

 )AKM( ”إم� “�إيه كي  هج�مية من ط��ر�ز 

�أ���ص��ام��ة ب��ن لدن  ك��ان يحملها زع��ي��م �ل��ق��اع��دة 

يف �ل��ل��ي��ل��ة �ل��ت��ي ق��ت��ل��ت��ه ف��ي��ه��ا ج��ن���د �ل��ب��ح��ري��ة 

�آباد”  “�أب�ت  جممع  على  غ��ارة  يف  �لأمريكية 

بباك�صتان يف �لأول من ماي�/�أيار 2011

بالإ�صافة �إىل �صرتة جلدية عرث عليها مع 

�لرئي�س �لعر�قي �ل�صابق �صد�م ح�صني، عندما 

ق��ب��� مب��زرع��ة  �لأم��ريك��ي��ة يف  �ل��ق����ت  �عتقلته 

ي�م  وذل��ك  ب��غ��د�د،  �صمال  تكريت  ق��رب مدينة 

2003 �لأول  دي�صمرب/كان�ن   13

التفا�صيل �ص »10«

يضّم سترة صدام حسين وبندقية أسامة بن الدن.. 
»سي آي إيه« تكشف متحفها بعد التجديد

  النباط – عمان 

ب��ن��ت �حل�����ص��ن،  �أك����دت ���ص��م��� �لأم�����رية �صمية 

جمل�س  ع�ص�  �مللكية،  �لعلمية  �جلمعية  رئي�س 

�لقائمة  �مل��ب��اين  تقييم  �أهمية  �ل�طني،  �لبناء 

�ل���ق���دمي���ة م��ن��ه��ا م���ن خ����ال تكليف  وخ���ا����ص���ة 

ملعرفة  عليها  بالك�صف  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت  �جل��ه��ات 

�جلهات  جميع  ومب�صاركة  �لإن�صائية  �صامتها 

�ملعنية.

و�ق��رتح��ت ���ص��م���ه��ا، خ���ال �ج��ت��م��اع ملجل�س 

فئات  �صمن  �مل��ب��اين  ت�صنيف  �ل���ط��ن��ي،  �ل��ب��ن��اء 

م��ن حيث درج���ة �خل��ط���رة و�ل��ب��ح��ث ع��ن طرق 

�ل�صامة  متطلبات  وت���اأم���ني  ت��اأه��ي��ل��ه��ا  لإع�����ادة 

من  بيان  بح�صب  �ملجل�س،  وبحث  فيها.  �لعامة 

�لأح��د،  �أم�س  و�لإ�صكان،  �لعامة  �لأ�صغال  وز�رة 

و�لإن�����ص��اء  �لإ���ص��ك��ان  ب��ق��ط��اع  �ملتعلقة  �ل��ق�����ص��اي��ا 

و�ملقاولت، و�صبل تط�ير �لت�صريعات �لهند�صية 

�لناظمة للعمل يف خمتلف �ملجالت.

�للجنة  قدمتها  �لتي  �لت��صيات  ناق�س  كما 

خ��ال  �ملجل�س  ع��ن  �ملنبثقة  �لعليا  �لن�����ص��ائ��ي��ة 

�لج��ت��م��اع �ل���ط���ارئ �ل����ذي ع��ق��د ب��ال��ت��ز�م��ن مع 

حادثة �نهيار عمارة �لل�يبدة،.

التفا�صيل �ص »3«

  النباط – البحر امليت 

�لفايز  في�صل  �لع���ي���ان  جمل�س  رئ��ي�����س  �ك���د 

�ن �ل�����ص��ل��م �مل��ج��ت��م��ع��ي ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت���ف��ر �لم���ن 

�لدولة  �ن  �ىل  م�صري�  للمجتمعات،  و�ل�صتقر�ر 

�لق�ية هي دولة �لقان�ن و�مل�ؤ�ص�صات �لتي ي�صعر 

فيها  وينفذ   ، و�ل�صتقر�ر  بالمن  �مل��طن  فيها 

�ل��ق��ان���ن ع��ل��ى �جل��م��ي��ع ب��ع��د�ل��ة و���ص��ف��اف��ي��ة، ول 

جمال فيها لاعتد�ء على هيبة �لدولة و�نتهاك 

�لقان�ن.

وقال �لفايز خال �إطاق �ملرحلة �لثانية من 

�لقان�ن  “�صيادة  مل�صروع  �لأول  �ل�طني  �مل�ؤمتر 

�لعامل  م��رك��ز  ينظمه  �ل���ذي  �ملجتمعي”  لل�صلم 

�لن�صان  وحق�ق  �لدميقر�طية  للتنمية  �لعربي 

مب�صاركة  ل�”،  “�صرتيت  م�ؤ�ص�صة  مع  بال�صر�كة 

�ربعني نا�صطا من �جلن�صني من كافة حمافظات 

�ململكة، �ن “ق�صية �ل�صلم �ملجتمعي لي�صت ق�صية 

ترفيه، فهي بالغة �لهمية، و�كدت �صرورته كافة 

�ل�صماوية، ك�نه ي�ص�ن حق�ق �لفر�د،  �ل�صر�ئع 

وت�صم� فيه مبادئ �صيادة �لقان�ن«.

�أي���ام  ���ص��ت��ة  ي�صتمر  �ل����ذي  �مل����ؤمت���ر  ويت�صمن 

خلرب�ء  �أكادمييا  ي�ما  �مليت،  �لبحر  منطقة  يف 

متخ�ص�صني.

التفا�صيل �ص »5«

 إلقامة »مبكى جديد« على طول السور 
الشرقي .. مقبرة باب الرحمة.. استهداف 

متصاعد ُيمهد لبناء »الهيكل« داخل األقصى

الحوراني: لجنة الجراء كشوفات اولية على المباني

اربد.. مطالبات للبلدية بإجراء كشوف
 على البيوت القديمة والمتهالكة 

النباط-وكالت

�لإ�صر�ئيلي  �لح��ت��ال  خمططات  ت��ت����ىل 

للجد�ر  �ملا�صقة  �ل��رح��م��ة  ب��اب  م��ق��ربة  �صد 

فمن  �مل���ب���ارك،  �لأق�����ص��ى  للم�صجد  �ل�����ص��رق��ي 

خمطط لإز�لتها و�ص�لاً لقتطاع �أجز�ء منها، 

و�ن��ت��ه��اءاً  ت�ر�تية”،  “حديقة  �إىل  وحت�يلها 

قب�ر  ف���ق  �لب�ق  بنفخ  كني�صت  �أع�صاء  بقيام 

“�لهيكل”  ل��ب��ن��اء  م��ق��دم��ة  ك��ل��ه��ا  �مل�����ص��ل��م��ني، 

�ملزع�م

�ملقربة  ع���ادت ق�صية  �لأخ����رية،  �لأي���ام  ويف 

حمكمة  �صمحت  بعدما  لل��جهة،  �لتاريخية 

�لح���ت���ال يف �ل��ق��د���س �مل��ح��ت��ل��ة ب��ن��ف��خ �ل��ب���ق 

ف��ي��ه��ا، وه���� م���ا ق���ام ب���ه ع�����ص��� �ل��ك��ن��ي�����ص��ت عن 

رومتن  �لدينية” �صيمحا  “�ل�صهي�نية  حزب 

بني  وغ��ن��اءه��م  رق�صهم  �مل�صت�طنني  و���ص��ارك 

ا  �لقب�ر، حتت حماية �صرطة �لحتال، و�أي�صاً

�ملتطرف يه�د� غليك

ت�صجيل  يف  “رومتن”  �مل���ت���ط���رف  وق�����ال 

�آخ��ر  ه���  “�لي�م  �ل��ب���ق:  نفخه  قبيل  م�ص�ر، 

�أي��ل���ل �ل��ع��ربي �ل��ذي يتم فيه نفخ  �أي���ام �صهر 

�ل�������ص����ف���ار، ول ي����ج���د م���ك���ان �أك�����رث م��اءم��ة 

لل�صاة،  �ل�صرقي  و�جل���د�ر  �لرحمة  ب��اب  من 

� من �أجل حريتنا” � كبرياً �نفخ�� �ص�فاراً

و�أق��دم  �أ�صهر  �إح��دى  �لرحمة  ب��اب  ومقربة 

�مل���ق���اب���ر �لإ����ص���ام���ي���ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف م��دي��ن��ة 

نهاية  حتى  �لأ�صباط  ب��اب  من  متتد  �لقد�س، 

�لأم�ية  �لق�ص�ر  قرب  �لأق�صى  �مل�صجد  �ص�ر 

ا جن�باًا، وتبلغ م�صاحتها ح��يل 23 دومناً

ومت���ت���از ب��اح��ت����ئ��ه��ا ع��ل��ى ع����دد م���ن ق��ب���ر 

و�صد�د  �ل�صامت  بن  عبادة  �أبرزهم  �ل�صحابة، 

بن �أو�س.

التفا�صيل �ص »10«

النباط - فرح مو�صى

�إربد �لبلدية  طالب عدد من �صكان مدينة 

وفنني  مهند�صني  ت�صم  فنية  جل��ان  بت�صكيل 

لجر�ء ك�ص�ف ح�صية �لبي�ت �ملتهالكة و�لآيلة 

�ل�صيانة  ع��م��ل��ي��ات  �إج�����ر�ء  ب��ه��دف  ل��ل�����ص��ق���ط 

ت��ك��ر�ر م��ا ح�صل  ل��ه��ا ل�صمان ع���دم  �ل��ازم��ة 

ر�ح  و�ل��ت��ي  �لل�يبدة  وم��اأ���ص��اة جبل  ح��ادث��ة  يف 

�صحيتها 14 وفاة و10 ��صابات .

حادثة  �ن  �لتميمي،  �صامي  �مل����ط��ن  وق��ال 

جتاه  و�ل��ق��ل��ق  �مل�صاعر  �أث����ارت  �ل��ل���ي��ب��دة  جبل 

�مل���ب���ادرة �ىل  �ل��ب��ل��دي��ة  �ل���ط��ن، مطالبا  �أب��ن��اء 

للك�صف على جميع  ت�صكيل جلنة متخ�ص�صة، 

م��ن��اط��ق ب��ل��دي��ة �إرب�����د، وحت��دي��د �مل��ب��اين �لتي 

و�إج��ر�ء  �صنة،  و40(   30( على  عمرها  يزيد 

�لفح��صات �لفنية �لازمة للمباين وحتديد 

من  �صاحيتها  وم��دى  �ل�صم�د  على  قدرتها 

عدمه وترحيل �أهايل �ملباين �لقابلة لاإنهيار 

وتاأمينهم بال�صكن �ملنا�صب . 

ب��ع�����س م��ب��اين  �إن  وب�����ني خ���ال���د �جل����م����رة 

مناطق �حلي �ل�صمايل، وخميم �إربد ومنطقة 

�إع��ادة �لنظر بقدرتها على  �لن�صر، حتتاج �ىل 

�ل�صتمر�ر خا�صة و�ن مناظرها تثري �خل�ف 

���ص��اح��ي��ة بع�صها  ب���ع���دم  م��ع��ت��ق��د�  و�ل���رع���ب 

ن�����ص��ري �ىل خ��ط���رة  ���ص��ادي  و����ص��ار   . لل�صكن 

هذ� �مل��ص�ع خا�صة و�ن حادثة جبل �لل�يبدة 

حركت �مل�صاعر و�لنف��س وجعلتنا نعيد �لنظر 

بتلك �لبي�ت و�ملباين �لقدمية �ملحيطة بنا يف 

منطقة �ل��دي �ل��قعة بني منطقتي �لبارحة، 

وحي �لرتكمان ل�صيما و�ن �لكثري منها يزيد 

عمرها على خم�صني �صنة.
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التي  جل�سته  يف  ال������وزراء،  جمل�س  ق���رر 

عقدها اأم�س الأحد، برئا�سة رئي�س الوزراء 

ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة، امل��واف��ق��ة على 

ت�سكيل اللجان املوؤقتة لإدارة غرف التجارة 

يف اململكة، اعتباراً من تاريخ 6112022.

ت���ك���ون م��ه��م��ة  اأن  ال����ق����رار ع���ل���ى  ون�������س 

اإدارة وت�سيري اأعمال الغرف  اللجان املوؤقتة 

مبجرد  عملها  ينتهي  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة، 

اإجراء النتخابات وا�ستالم جمال�س الإدارة 

اجلديدة املنتخبة ملهامها القانونية.

لإدارة  ��ت��ة  امل��وؤقَّ ال��لِّ��ج��ان  ت�سكيلة  وج���اءت 

غرف التِّجارة على النَّحو الآتي:

غرفة جتارة الأردن: عثمان حممد علي 

ممثِّاًل  )ع�سواً  البزور  وعماد  رئي�ساً،  بدير 

والتَّموين(،  والتِّجارة  ناعة  ال�سِّ وزارة  عن 

ومدير غرفة جتارة الأردن.

غ��رف��ة جت����ارة ع���م���ان: ح�����س��ان اإب��راه��ي��م 

���س��ع��ي��د ال��ع��م��د رئ��ي�����س��اً، ون���اي���ف اأب�����و عليم 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة عمان.

اإرب����د: ط���ارق عبد املهدي  غ��رف��ة جت���ارة 

)ع�سواً  اخلطيب  وعماد  رئي�ساً،  هاين  بني 

���ج���ارة  وال���تِّ ��ن��اع��ة  ال�����سِّ وزارة  ع���ن  ���اًل  مم���ثِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة اإربد.

غ���رف���ة جت������ارة ال�����زرق�����اء: زي������اد حم��م��د 

من�سور نا�سر رئي�ساً، واآ�سيا النجار )ع�سواً 

���ج���ارة  وال���تِّ ��ن��اع��ة  ال�����سِّ وزارة  ع���ن  ���اًل  مم���ثِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة الزرقاء.

غ���رف���ة جت������ارة ال���ع���ق���ب���ة: ح�����س��ن ���س��امل 

ر�سوان الر�ساوين رئي�ساً، و�سهيب جرادات 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة العقبة.

مو�سى  اهلل  عبد  ال�سلط:  جت���ارة  غ��رف��ة 

حمادين  ووائ��ل  رئي�ساً،  الزعبي  ال�سليمان 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة ال�سلط.

عبد  �سابر مو�سى  غرفة جت��ارة جر�س: 

ال���ق���ادر احل���وام���دة رئ��ي�����س��اً، وع��ائ�����س��ة زي���ادة 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة جر�س.

الفتاح  عبد  عماد  امل��ف��رق:  جت��ارة  غرفة 

حم���م���د ال���ع���ي���ان رئ���ي�������س���اً، وك����م����ال ع��ا���س��ور 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة املفرق.

عبد  مو�سى  فايز  ال��ك��رك:  جت��ارة  غرفة 

ال�سرايرة  وي�سار  رئي�ساً،  املفلفل  الرحيم 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة الكرك.

غ���رف���ة جت�����ارة ال��ط��ف��ي��ل��ة: حم��م��د عبد 

اهلل ع��ب��د ال��ن��ب��ي امل�����س��ري رئ��ي�����س��اً، وه��ومي��ل 

ناعة  ال�سبايلة )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

جتارة  غرفة  ومدير  والتَّموين(،  والتِّجارة 

الطفيلة.

غ��رف��ة جت���ارة م��اأدب��ا: ي��زن نبيه جري�س 

)ع�سواً  الفقهاء  وواج��د  رئي�ساً،  احلمارنة 

���ج���ارة  وال���تِّ ��ن��اع��ة  ال�����سِّ وزارة  ع���ن  ���اًل  مم���ثِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة ماأدبا.

غرفة جتارة معان: حممد �سعود ح�سني 

)ع�سواً  ال�سمري  وب��الل  رئي�ساً،  العقايلة 

���ج���ارة  وال���تِّ ��ن��اع��ة  ال�����سِّ وزارة  ع���ن  ���اًل  مم���ثِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة معان.

غ��رف��ة جت���ارة امل���زار اجل��ن��وب��ي: الدكتور 

رئ��ي�����س��اً،  ال��ق��رال��ة  �سليمان  �سقر  اإب��راه��ي��م 

وزارة  الطراونة )ع�سواً ممثِّاًل عن  ورامي 

��م��وي��ن(، وم��دي��ر  ��ن��اع��ة وال��تِّ��ج��ارة وال��تَّ ال�����سِّ

غرفة جتارة املزار اجلنوبي.

غ��رف��ة جت����ارة ال�����س��ون��ة اجل��ن��وب��ي��ة: بكر 

�سالح اأحمد العدوان رئي�ساً، ورهام الن�سور 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

��م��وي��ن(، وم��دي��ر غ��رف��ة جت���ارة ال�سونة  وال��تَّ

اجلنوبية.

غ��رف��ة جت����ارة ال��ر���س��ي��ف��ة: حم��م��د خري 

علي اإبراهيم الزهريي رئي�ساً، واإيا�س مراد 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة الر�سيفة.

غرفة جتارة الرمثا: نائل حممد اأحمد 

)ع�سواً  مهيدات  وغ��ازي  رئي�ساً،  يقني  اأب��و 

���ج���ارة  وال���تِّ ��ن��اع��ة  ال�����سِّ وزارة  ع���ن  ���اًل  مم���ثِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة الرمثا.

عبد  �ساكر  اأحمد  غرفة جت��ارة عجلون: 

ال�سوملي  وخ��ال��د  رئي�ساً،  املومني  الرحيم 

ناعة والتِّجارة  )ع�سواً ممثِّاًل عن وزارة ال�سِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة عجلون.
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ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�سر 

ال����وزراء،  ب���دار رئ��ا���س��ة  اخل�����س��اون��ة، يف مكتبه 

املركزي  ليبيا  م�سرف  حمافظ  الأح��د،  اأم�س 

يق عمر الكبري. دِّ ال�سِّ

د اخل�ساونة خالل اللِّقاء وقوف الأردن،  واأكَّ

ب��ق��ي��ادة ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، اإىل 

ووحدتها  اأمنها  ودع��م  قيقة،  ال�سَّ ليبيا  جانب 

وا�ستقرارها؛ انطالقاً من املكانة الكبرية التي 

ون لدى الأردن. اء اللِّيبيُّ يحظى بها الأ�سقَّ

د رئي�س الوزراء اأهميَّة ال�ستثمارات  اأكَّ كما 

لتو�سيعها، م�سرياً  والتطلُّع  اململكة  الليبيَّة يف 

وام  اأنَّ ال�ستثمارات الليبيَّة كانت على الدَّ اإىل 

منوذجاً حيَّاً لال�ستثمار النَّاجح وامل�ستدام.

الأردن،  مب���واق���ف  ال��ك��ب��ري  اأ�����س����اد  ب�������دوره، 

ليبيا  لأم��ن  اعمة  الدَّ و�سعباً،  وحكومًة  ق��ي��ادًة 

وا�ستقرارها، معرباً عن تطلُّعه لال�ستفادة من 

اخلربات والكفاءات الأردنية، �سيما يف املجالت 

املاليَّة وامل�سرفيَّة.

ت�سجيع  ع��ل��ى  امل�ستمر  احل��ر���س  ����د  اأكَّ ك��م��ا 

ال�ستثمار يف الأردن؛ نظراً ملا تتمتَّع به اململكة 

من بيئة جاذبة وحوافز واأدوات فاعلة حلماية 

ال�ستثمارات.
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ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال��������وزراء، ال���دك���ت���ور ب�سر 

اأم�س  ال����وزراء،  برئا�سة  مكتبه  يف  اخل�����س��اون��ة، 

الأحد، وزراء الزراعة يف كل من العراق و�سوريا 

خالد  املهند�س  الزراعة  وزي��ر  بح�سور  ولبنان، 

احل��ن��ي��ف��ات، امل�����س��ارك��ني يف الج��ت��م��اع ال��رب��اع��ي 

لوزراء الزراعة يف الدول الأربع.

واأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء، خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ح�����س��ره وزي����ر دول����ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال�����وزراء 

الدكتور ابراهيم اجلازي ووزير الدولة ل�سوؤون 

ن��واف  ال��دك��ت��ور  احل��ك��وم��ي  والتن�سيق  امل��ت��اب��ع��ة 

ال��ت��ل، اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل ب��ني ال���دول 

الذي  امل�ستدام،  الغذائي  الأم��ن  لتعزيز  الأرب��ع، 

الأ�سا�سية،  عنا�سره  اأه��م  اأح��د  ال��زراع��ة  ت�سكل 

الرباعي  التعاون  هذا  تو�سيع  اأهمية  اإىل  لفتا 

لي�سمل دول عربية اأخرى.

ك��م��ا اأك�����د رئ��ي�����س ال��������وزراء، ب���ه���ذا ال�����س��دد، 

اله��ت��م��ام ال���ذي ي��ول��ي��ه ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين، ل���زي���ادة ال��ت��ع��اون الإق��ل��ي��م��ي يف جم��ال 

وبالتعاون مع  الأردن،  الغذائي، وليكون  الأمن 

للتعاون  اإقليميا  م��رك��زا  �سقيقة،  عربية  دول 

والتكامل يف جمال الأمن الغذائي.

جائحة  ت��اأث��ريات  اأن  اإىل  اخل�ساونة  ول��ف��ت 

ك��ورون��ا وت��داع��ي��ات احل���رب يف اأوك��ران��ي��ا، اأث��رت 

وال�سلع  ال��ت��وري��د  �سال�سل  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 

قدراتنا  تعزيز  يتطلب  م��ا  الأ���س��ا���س��ي��ة،  وامل����واد 

التكاملية ل�سد احتياجات هذه الدول و�سعوبها 

للم�سالح  حتقيقا  اأ���س��ا���س��ي��ة  وم����واد  ���س��ل��ع  م��ن 

وت�سهيل  الزراعي،  التكامل  امل�سرتكة يف جمال 

حركة التجارة الزراعية البينية.

ال��دول  ال��زراع��ة يف  اأك���د وزراء  م��ن جهتهم، 

اأهمية هذا الجتماع يف تعزيز التعاون  الأرب��ع، 

ال���زراع���ي، واإي���ج���اد احل��ل��ول املمكنة  امل��ج��ال  يف 

ل����الأزم����ات ال��غ��ذائ��ي��ة ودع����م وت��ط��وي��ر الن��ت��اج 

الزراعي.

فر�ستها  ال��ت��ي  التحديات  اأن  اإىل  واأ����س���اروا 

الأزم������ات ال��ع��امل��ي��ة وم���ا راف��ق��ه��ا م��ن ارت���ف���اع يف 

الإن��ت��اج يف  وت��راج��ع  والت�سدير،  ال�سحن  اأج��ور 

ال���روت���ني احل��ي��وان��ي��ة وال��ن��ب��ات��ي��ة، ف�����س��ال عن 

لتعزيز  توجهنا  م��ن  تعزز  املناخية،  ال��ت��غ��ريات 

مبداأ الأمن الغذائي العربي والإقليمي.

العراقي  ال��زراع��ة  وزراء  ال��ل��ق��اء  يف  و���س��ارك 

امل��ه��ن��د���س حم��م��د ك���رمي اخل��ف��اج��ي، وال�����س��وري 

املهند�س حممد ح�سن قطنا، واللبناين الدكتور 

املهند�س  ال��زراع��ة  ووزي���ر  ح�سن،  احل��اج  عبا�س 

خالد احلنيفات.

تة إلدارة  مجلس الوزراء يقرِّر تشكيل اللِّجان المؤقَّ
جارة في المملكة غرف التِّ

رئيس الوزراء يستقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي

الخصاونة يلتقي وزراء الزراعة العراقي والسوري واللبناني
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التقى �سمو الأمري مرعد بن رعد، رئي�س 

الهيئة الها�سمية للم�سابني الع�سكريني، يف 

مقر الهيئة اأم�س الأحد، الدكتور طالل اأبو 

اأبو  املوؤ�س�س ملجموعة طالل  الرئي�س  غزالة 

غزالة العاملية.

واأكد �سموه، خالل اللقاء، اأهمية العالقة 

املوؤ�س�سات  والتكامل بني خمتلف  الت�ساركية 

الوطنية، مبا يخدم الوطن واملواطن واحلد 

م���ن م�����س��ك��ل��ت��ي ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وحت��ق��ي��ق 

م�سيداً  امل��ج��ت��م��ع،  يف  الق��ت�����س��ادي  ال���ت���وازن 

���س��م��وه ب����دور جم��م��وع��ة ط���الل اأب����و غ��زال��ة 

الجتماعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة  جم��ال  يف  العاملية 

وح��ر���س��ه��ا ال���دائ���م ع��ل��ى اإط�����الق م���ب���ادرات 

اأ�سا�سية  تنموية  قطاعات  ودع��م  م�ستدامة 

وخمتلفة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ع��رب اأب���و غ��زال��ة ع��ن فخره 

واع����ت����زازه ب��امل�����س��اب��ني ال��ع�����س��ك��ري��ني ال��ذي��ن 

ق���دم���وا ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����س خ���دم���ًة للوطن 

وال���ذود عن حماه، وك��ان لهم ال��دور الأك��رب 

وا�ستقرار،  اأم��ن  من  اليوم  عليه  نحن  فيما 

امل�سابني  تاأهيل  اإع��ادة  يف  الهيئة  دور  مثمناً 

الع�سكريني وذويهم من خالل تدريبهم على 

مهن تنا�سب ميولهم وقدراتهم.

وجرى، خالل اللقاء الذي ح�سره مدير 

املتقاعد  الطيار  الركن  العميد  الهيئة  ع��ام 

والتن�سيق  التعاون  �سبل  ت��رك، بحث  م��وران 

ب����ني اجل����ان����ب����ني مب����ا ي�������س���ب يف م�����س��ل��ح��ة 

امل�سابني الع�سكريني وذويهم.

اأب���و غ��زال��ة، على  ال��ل��ق��اء ج��ال  ويف نهاية 

وا�ستمع  املختلفة،  واأق�سامها  الهيئة  مرافق 

الواجبات  واأه��م  اآلية عملها،  اإىل �سرح حول 

مب�ستوى  اإعجابه  مبدياً  بها،  ت�سطلع  التي 

للم�سابني  الهيئة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

الع�سكريني وذويهم.

االنباط – عمان 

ال���ع���رب نقيب  ان��ت��خ��ب احت�����اد الط����ب����اء 

الط����ب����اء د.زي�������اد ال���زع���ب���ي ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي�����س 

الأعلى لالحتاد خالل   اجتماعات  املجل�س 

العمانية  العا�سمة  يف  عقدت  التي  الحت��اد 

م�سقط.

ان���ت���خ���اب رئ��ي�����س  ومت خ����الل الج���ت���م���اع 

رئي�سا  الزدجايل  د.وليد  العمانية  اجلمعية 

للمجل�س العلى لالحتاد.

ك��م��ا ان��ت��خ��ب الحت���اد ا���س��ام��ه ع��ب��د احل��ي 

امينا عاما لالحتاد.

االنباط – عمان 

قال اأمني عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة، 

اإن الأمانة تعمل حاليا على منظومة �سيطرة 

وحت��ك��م بالكامل م��ن خ��الل ك��ام��ريات يف كل 

ال��زائ��دة  ال�����س��رع��ة  ع��م��ان، ت�سبط خم��ال��ف��ات 

احلمراء،  الإ���س��ارة  وقطع  الهاتف  وا�ستخدام 

وال�سطفاف الع�سوائي”.

واأك�����د ال�����س��وارب��ة خ���الل ج��ل�����س��ة ال��ف��ر���س 

بالبحر  النقل  قطاع  حتديث  يف  ال�ستثمارية 

امل���ي���ت، وال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا جل��ن��ة اخل����دم����ات يف 

ال��ع��ني م�سطفى  ب��رئ��ا���س��ة  جم��ل�����س الأع���ي���ان 

ح���م���ارن���ة، ب���ال���ت���ع���اون م���ع 8 جل����ان اأخ�����رى، 

اأ���س��ب��اب  اأن خم���ال���ف���ات ال�����س��ري واح������دة م���ن 

الزدحامات الرئي�سية يف املدينة.

ا�ستحداث  على  عملت  الأمانة  اأن  واأ�ساف 

و10  �سنوات   5 مل��دة  ال�سرتاتيجية،  اخلطة 

���س��ن��وات ل��ل��ن��ق��ل ال���ع���ام، ع��م��ون ���س��م��ن ح���دود 

اخت�سا�س الأمانة.

ملنظومة  ���س��ن��وات   10 م���دة  اأن  واأو�����س����ح، 

ال��ن��ق��ل؛ ع��م��ون ل��ك��ون��ه��ا ت��ب��ن��ى ب��ن��اء ولي�ست 

���س��ري��ع��ة الإجن������از، وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا تفر�س 

ت����غ����ريات ك���ث���رية ع���م���ون واأمن��������اط ن���ق���ل ع���ام 

خمتلفة.

ق����رارات كثرية  “�سيكون ه��ن��اك  اأن���ه  وب��ني 

لبنية حتتية  ع��م��ون حت��ت��اج  ال��ن��ق��ل  لأن��ظ��م��ة 

ان  ميكن  ول  حقيقية  كلف  وحت��ت��اج  حقيقة 

تنجح اذا مل يكن هناك دعم نقدي.

ال����ع����ام خ���دم���ة ول��ي�����س  ال���ن���ق���ل  اإن  وق������ال 

ننجح  ان  ميكن  ول  م��ايل،  عائد  ذا  ا�ستثمارا 

يف النقل العام اذا مل يكن هناك دعم، خالف 

ذلك �ستبقى براجمنا متاأرجحة.

االنباط – عمان 

عن  الأح���د،  اأم�س  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

اإ�سابة جديدة  و1965  وفيات   6 ت�سجيل 

الوبائي  الأ���س��ب��وع  خ��الل  ك��ورون��ا  بفريو�س 

رقم 38 لعام 2022، املمتد ما بني الفرتة 

من 17 اإىل 23 اأيلول.

واأو����س���ح ال��ت��ق��ري��ر الإ���س��ب��وع��ي، اأن ع��دد 

اآر( التي اأجريت خالل  فحو�سات )بي �سي 

ون�سبة  فح�سا،   13415 بلغت  الأ���س��ب��وع، 

الفحو�سات الإيجابية منها 14.65 باملئة.

وبلغت عدد احلالت التي تتلقى العالج 

ح��ال��ة ح�سب   40 امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ح��ال��ي��اً 

احل����الت  ع����دد  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ت��ق��ري��ر، 

الن�سطة 1868 حالة.

وب���ل���غ امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي مل��ت��ل��ق��ي اجل��رع��ة 

ج���رع���ات،   4825007 الأوىل  جل���رع���ة 

وبلغ   ،4562053 الثانية  اجل��رع��ة  ويف 

املجموع الكلي للجرعة الثالثة 679650 

جرعة.

االنباط – عمان 

وامل�سابني يف حادثة  حايا  ال�سَّ ذوو  روى 

يف  اللويبدة  مبنطقة  �سكنية  بناية  انهيار 

ان  عَمّ ج��زاء  لح  �سُ ملحكمة  ان  عَمّ العا�سمة 

ومعرفتهم  عا�سوها  كما  احلادثة،  تفا�سيل 

بامل�ستكى عليهم.

وعقدت املحكمة، اأوىل جل�سات الَنّظر يف 

الق�سية اأم�س الأحد برئا�سة القا�سي �سرف 

الَثّالثة  عليهم  امل�ستكى  و�ساأل  لطيفة،  اأب��و 

��ه��م  اإل��ي��ه��م ف��اأج��اب��وا ب��اأَنّ ��ه��م امل�سندة  ع��ن ال��ُتّ

مذنبني”. “غري 

األمير مرعد يلتقي
 الرئيس المؤسس لمجموعة 

طالل أبو غزالة العالمية

الزعبي نائبا لرئيس المجلس األعلى 
التحاد االطباء العرب

الشواربة: كاميرات لضبط مخالفات 
السرعة واالشارات والهاتف 

والوقوف العشوائي في كل عمان

الصحة: 6 وفيات و1965 إصابة 
بفيروس كورونا خالل أسبوع

ان تعقد أولى جلساتها  ُصلح عمَّ
لمحاكمة المتَّهمين بقضية انهيار 

مبنى باللويبدة

  االنباط – عمان 

اللواء  امل�سرتكة،  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  اأكد 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، حر�س القيادة 

كافة  ت�سخري  على  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 

الإم��ك��ان��ات وال���ق���درات امل��ت��وف��رة، ب��ه��دف رف��د 

وحدات حر�س احلدود بكافة املعدات والو�سائل 

احلديثة واملتطورة، مبا يعزز من قدرتها على 

يف  واق��ت��دار  بكفاءة  وواجباتها  مهامها  تنفيذ 

الت�سدي ملحاولت الت�سلل والتهريب.

جاء ذلك خالل تفقده، اأم�س الأحد، كتيبة 

اإح��دى وحدات  امللكية،  حر�س احل��دود الأوىل 

للمنطقة  ال��ت��اب��ع  الأول  ل���واء ح��ر���س احل���دود 

متابعة  ظ��ل  يف  وذل���ك  ال�����س��رق��ي��ة،  الع�سكرية 

جاهزية ت�سكيالت ووحدات القوات امل�سلحة يف 

املجالت العملياتية والتدريبية واللوج�ستية، 

ي  جنجِ ال��رك��ن  العميد  املنطقة  ق��ائ��د  بح�سور 

املنا�سري وقائد اللواء.

وا���س��ت��م��ع ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

والكتيبة  املنطقة  ق��ائ��دا  قدمهما  اإي��ج��ازي��ن 

وال��ت��دري��ب��ي��ة  العملياتية  الأم�����ور  ���س��ري  ح���ول 

املنطقة  تبذلها  التي  واجل��ه��ود  واللوج�ستية 

ع���ل���ى ط�����ول ام�����ت�����داد م��ن��ط��ق��ة امل�������س���وؤول���ي���ة، 

خالل  �ستنفذها  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط 

الفرتة املقبلة.

امل�سرتكة،  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  تفقد  كما 

كتيبة حر�س احلدود اخلام�سة امللكية، اإحدى 

التابع  الأول،  احل����دود  ح��ر���س  ل���واء  وح����دات 

للمنطقة الع�سكرية ال�سرقية.

وا���س��ت��م��ع ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

و�سفي  ال�سهيد  ل��واء  قائد  قدمهما  اإيجازين 

املهام  ع��ن  الكتيبة  وق��ائ��د  ال��ث��اين  الآيل  ال��ت��ل 

وال����واج����ب����ات امل���ن���اط���ة ب���ه���م، و����س���ري الأم������ور 

فيها  واللوج�ستية  وال��ت��دري��ب��ي��ة  العملياتية 

اإىل  و���س��وًل  ال��ت��ي مت حتقيقها،  والإجن�����ازات 

اأعلى درجات الكفاءة واجلاهزية.

مرتبات  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  والتقى 

جاللة  وحمبة  حتيات  لهم  ونقل  الوحدتني 

ب��امل�����س��ت��وى املتميز  ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى، م�����س��ي��داً 

وامل���ع���ن���وي���ات ال��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ه��ا، 

واجلهود الكبرية التي يبذلها ن�سامى وحدات 

حر�س احلدود يف خمتلف مواقعهم، بالوقوف 

َم��ن ي��ح��اول العبث  واح����داً يف وج��ه ك��ل  �سفاً 

باأمنه وا�ستقراره بكل قوة وحزم.

الحنيطي يتفقد عددًا من وحدات حرس الحدود

  االنباط – عمان 

اإجراء  الفراية،  مازن  الداخلية  وزير  قرر 

ت�سكيالت ادارية يف الوزارة وذلك اعتبارا من 

اليوم الثنني.

حمافظ  ن��ائ��ب  ن��ق��ل  الت�سكيالت  وت�سمل 

عقايل  حمد  الق�سبة  ل��واء  ومت�سرف  جر�س 

الكرازنه نائباً ملحافظ الكرك ومت�سرفاً للواء 

�سحاب  ل���واء  مت�سرف  ون��ق��ل  ال��ك��رك،  ق�سبة 

�سلطان عبد اهلل املا�سي مت�سرفاً للواء ماركا 

/ حمافظة العا�سمة.

الزرقاء  حمافظ  م�ساعد  نقل  ت�سمل  كما 

املت�سرف ابراهيم �سالمة الوحو�س مت�سرفاً 

وتعيني  العا�سمة،  حمافظة   / امل��وق��ر  ل��ل��واء 

مت�سرفاً  الها�سم  اهلل  عبد  اأ�سامة  املت�سرف 

للواء �سحاب /حمافظة العا�سمة.

وزير الداخلية يجري عددا 
من التشكيالت االدارية الجديدة
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني   26 / 9 / 2022 

االنباط - فرح موىس 

ط��ال��ب ع���دد م��ن ���س��ك��ان م��دي��ن��ة اإرب����د البلدية 

بت�سكيل جلان فنية ت�سم مهند�سني وفنني الجراء 

لل�سقوط  واالآيلة  املتهالكة  البيوت  ح�سية  ك�سوف 

بهدف اإجراء عمليات ال�سيانة الالزمة لها ل�سمان 

ع���دم ت���ك���رار م���ا ح�����س��ل يف ح���ادث���ة وم���اأ����س���اة جبل 

اللويبدة والتي راح �سحيتها 14 وفاة و10 ا�سابات .

وق�����ال امل���واط���ن ���س��ام��ي ال��ت��م��ي��م��ي، ان ح��ادث��ة 

اأبناء  جت��اه  والقلق  امل�ساعر  اأث���ارت  اللويبدة  جبل 

الوطن، مطالبا البلدية املبادرة اىل ت�سكيل جلنة 

متخ�س�سة، للك�سف على جميع مناطق بلدية اإربد، 

وحتديد املباين التي يزيد عمرها على )30 و40( 

�سنة، واإجراء الفحو�سات الفنية الالزمة للمباين 

وحتديد قدرتها على ال�سمود ومدى �سالحيتها 

من عدمه وترحيل اأهايل املباين القابلة لالإنهيار 

وتاأمينهم بال�سكن املنا�سب . 

مناطق  مباين  بع�ض  اإن  اجل��م��رة  خالد  وب��ني 

الن�سر،  ومنطقة  اإرب���د  وخم��ي��م  ال�سمايل،  احل��ي 

اال�ستمرار  على  بقدرتها  النظر  اإع���ادة  اىل  حتتاج 

خا�سة وان مناظرها تثري اخلوف والرعب معتقدا 

بعدم �سالحية بع�سها لل�سكن . 

وا�سار �سادي ن�سري اىل خطورة هذا املو�سوع 

امل�ساعر  حركت  اللويبدة  جبل  حادثة  وان  خا�سة 

البيوت  بتلك  ال��ن��ظ��ر  نعيد  وجعلتنا  وال��ن��ف��و���ض 

ال��وادي  بنا يف منطقة  املحيطة  القدمية  واملباين 

الرتكمان  وح��ي  ال��ب��ارح��ة،  ب��ني منطقتي  الواقعة 

ال�سيما وان الكثري منها يزيد عمرها على خم�سني 

�سنة وعلى البلدية القيام بجوالت تفقدية عليها 

والتاأكد من مدى �سالمتها و�سالحيتها لل�سكن .

ولفت �سامي ب�سول، اىل اهمية وجدية املو�سوع 

ن��ظ��را ل��ك��رة امل��ب��اين ال��ق��دمي��ة يف امل��دي��ن��ة، حيث 

زال���ت ماأهولة  ال����رتاث، وم���ا  اأ�سبحت ج���زءا م��ن 

بال�سكان وال نعرف مدى �سالحيتها لل�سكن، موؤكدا 

واجل��ه��ات  املهند�سني  ون��ق��اب��ة  البلدية  ق��ي��ام  على 

املعنية بواجباتها يف القيام بجوالت رقابية عليها، 

ع��ن احل��االت  البلدية  اب��الغ  املواطنني اىل  داع��ي��ا 

التي ت�ستدعي التدخل ومنع اأي مواطن من اإجراء 

�سيانة منزله دون احل�سول على موافقة البلدية 

وال��ت��اأك��د من  ال���الزم  الك�سف احل�سي  اج���راء  بعد 

�سمود املنزل اأمام عمليات ال�سيانة. 

ب��دوره، قال م�ساعد رئي�ض بلدية اربد الكربى  

لل�سوؤون الهند�سية املهند�ض حممد احلوراين، انه 

البلدي  للمجل�ض  ال�سبت  اأم�����ض  اجتماع  عقد  مت 

املواطنني  طلبات  ملراجعة  جلنة  ت�سكيل  مت  حيث 

حيث �سيتم اج��راء  ك�سوف اولية مبدئية ال �سيما 

الفنية  للخربة  حتتاج  التف�سيلية  الك�سوف  وان 

املكاتب  يف  االخت�سا�ض  اأ���س��ح��اب  ل���دى  امل��ت��وف��رة 

الهند�سية. 

واأك��د اأن على اأي مواطن يريد االطمناأن على 

منزله ان يتوجه اىل البلدية والتي �ستقوم بدورها 

بتوجيه اأ�سحاب االخت�سا�ض يف املكاتب الهند�سية 

املخت�سه لتقدمي تقريرها الفني الالزم عن حالة 

البناء .

  االنباط – عامن 

ال���وزراء يف جل�سته التي عقدها  ر جمل�ض  ق��رَّ

اأم�ض االأحد، برئا�سة رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر 

اخل�ساونة، املوافقة على االأ�سباب املوجبة مل�سروع 

��ة  ل ل��ق��ان��ون تنظيم امل���وازن���ة ال��ع��امَّ ق��ان��ون م��ع��دِّ

وموازنات الوحدات احلكوميَّة ل�سنة 2022م.

مع  ان�سجاماً  ل  امل��ع��دِّ القانون  م�سروع  وي��اأت��ي 

االأردين  الّد�ستور  من   )112( امل���ادَّة  ن�ّض  تعديل 

م م�سروع قانون املوازنة  التي تن�ضُّ على اأن “ُيقدَّ

ناً موازنات الوحدات احلكوميَّة اإىل  ة مت�سمِّ العامَّ

نة املاليَّة ب�سهر واحد  ة قبل ابتداء ال�سَّ جمل�ض االأمَّ

على االأقّل؛ للنظر فيه وفق اأحكام الّد�ستور«.

ر جمل�ض الوزراء اإجراء تعديالت على  كما قرَّ

�سفر  ج��وازات  باإ�سدار  املتعلِّقة  ابقة  ال�سَّ قراراته 

اأردنيَّة عاديَّة )بدون رقم وطني( الأغرا�ض ت�سجيع 

اال�ستثمار؛ وذلك بهدف ت�سجيع اال�ستثمار، ومبا 

اجلن�سيَّة  على  للح�سول  لة  املعدَّ االأ�س�ض  يواكب 

االأردنيَّة عن طريق اال�ستثمار.

يقلُّ  ال  اأن  اجل��دي��دة،  التَّعديالت  وا�سرتطت 

)املن�ساأة،  م�ستثمر  لكلِّ  الفعلي  اال�ستثمار  حجم 

ات واالأر�ض املقام عليها اال�ستثمار، والقيمة  واملعدَّ

الفعليَّة لدورة اإنتاجيَّة واحدة( عن 400 األف دينار 

فيها،  التنمويَّة  واملناطق  العا�سمة  حمافظة  يف 

امل��ح��اف��ظ��ات واملناطق  ب��اق��ي  دي��ن��ار يف  األ���ف  و200 

التنمويَّة فيها.

ك��م��ا ا���س��رتط��ت اأن ال ي���ق���لَّ ع�����دُد ال��ع��ام��ل��ني 

يف  االجتماعي  مان  لل�سَّ اخلا�سعني  االأردن���ي���ني 

حمافظة  يف  فاً  موظَّ  20 عن  �سريك  لكلِّ  املن�ساأة 

��ة ف��ي��ه��ا، وع���ن 10  ال��ع��ا���س��م��ة وامل��ن��اط��ق ال��ت��ن��م��ويَّ

التنمويَّة  املحافظات واملناطق  باقي  فني يف  موظَّ

فيها.

��ت ال��ت��ع��دي��الت ك���ذل���ك ع��ل��ى اأن ي��ك��ون  ون�����سَّ

ق قيمة ُم�سافة  اال�ستثمار يف القطاعات التي حُتقَّ

لالقت�ساد االأردين، وتنه�ض بامل�ساريع التنمويَّة، 

��ة،  ��ة: ال�����س��ن��اع��يَّ مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��ط��اع��ات االإن��ت��اج��يَّ

والزراعيَّة  وال�سحيَّة،  والتعليميَّة،  وال�سياحيَّة، 

وغريها، والقطاعات التجاريَّة واخلدميَّة )وكالء 

يَّارات، والتَّخزين واملخازن الُكربى،  ومعار�ض ال�سَّ

واملطاعم ال�ّسياحيَّة، وم�ستودعات االأدوية، واملواد 

يدالنيَّة ولوازمها، واملالحة والنَّقل البحري  ال�سَّ

و�سركات االإ�سكان(.

م�ستثمر  ك��لِّ  ل��دى  يكون  اأن  اأي�ساً  نت  وت�سمَّ

ة  �سة العامَّ لني لدى املوؤ�سَّ فاً اأردنيَّاً م�سجَّ 75 موظَّ

مان االجتماعي يف حمافظات العا�سمة واإربد  لل�سَّ

فاً  موظَّ و50  فيها،  التنمويَّة  واملناطق  رق��اء  وال��زَّ

التنمويَّة  اأردنيَّاً يف املحافظات االأخ��رى واملناطق 

ف��ي��ه��ا، وم�����س��ى ع��ل��ى ا���س��رتاك��ه��م ع���ام واح���د على 

لب، �سريطة االحتفاظ بهم  االأقّل قبل تقدمي الطَّ

د  فر، على اأن ال ُيجدَّ ة جواز ال�سَّ حلني انتهاء مدَّ

م�ستقباًل يف حال عدم االلتزام باالحتفاظ بهذا 

العدد، بغ�ضِّ النَّظر عن حجم اال�ستثمار ونوعه.

كما واف��ق جمل�ض ال���وزراء على اأ�س�ض جتديد 

��ة )ب����دون رقم  ���ة ال��ع��اديَّ فر االأردن���يَّ ج����وازات ال�سَّ

للحا�سلني  اال�ستثمار  ت�سجيع  الأغرا�ض  وطني( 

املوافقة على  تتمُّ  ع��ام 2014م، بحيث  عليها قبل 

لة  روط املُعدَّ التَّجديد يف حال حتقيق جميع ال�سُّ

ة خم�ض �سنوات. الواردة اأعاله ملدَّ

������ه ويف ح����ال حتقيق  اأنَّ االأ����س�������ض  ��ن��ت  وت�����س��مَّ

با�ستثناء �سرط توافر  اأع���اله  ال���واردة  ��روط  ال�����سُّ

�سة  لني لدى املوؤ�سَّ فني االأردنيني امل�سجَّ عدد املوظَّ

مان االجتماعي فيتمُّ جتديد جوازات  ة لل�سَّ العامَّ

ة ثالث  ��ة )ب���دون رق��م وطني( مل��دَّ فر االأردن��يَّ ال�سَّ

اأ�س�ض  وج��ود  دون  عليها  ح�سلوا  كونهم  �سنوات؛ 

دة، ودون حتديد القطاعات التي ا�ستثمروا  حمدَّ

فيها.

ال���واردة  روط  لل�سُّ امل�ستثمر  حتقيق  ح��ال  ويف 

��ة  ��ع��دي��الت اأع�����اله، ت��رف��ع ال��لَّ��ج��ن��ة اخل��ا���سَّ يف ال��تَّ

فر  ال�سَّ للنَّظر يف طلبات احل�سول على ج��وازات 

االأردنيَّة العاديَّة )بدون رقم وطني( للم�ستثمرين 

رات  اخليَّة، م�سفوعًة باملربِّ تو�سياتها اإىل وزير الدَّ

امل�ستثمر ج��واز  ب��ن��اء عليه منح  وي��ت��مُّ  زم���ة،  ال���الَّ

ة ثالث �سنوات  �سفر اأردين )دون رقم وطني( ملدَّ

ة، ويتمُّ جتديده يف حال ا�ستمرار توافر  الأوَّل مرَّ

ة ثالث �سنوات  ة خم�ض �سنوات، اأو ملدَّ روط ملدَّ ال�سُّ

يف حال عدم حتقيق امل�ستثمر احلا�سل على جواز 

املتعلِّق  رط  لل�سَّ 2014م  ع��ام  قبل  ��ت  امل��وؤقَّ فر  ال�سَّ

مان  لني لدى ال�سَّ بعدد العاملني االأردنيني امل�سجَّ

االجتماعي كما ورد اأعاله.

كما يتمُّ منح زوج امل�ستثمر واأبنائه وبناته غري 

املتزوِّجات ووالديه جواز �سفر اأردين عادي )بدون 

ح���ال حتقيقه  للم�ستثمر يف  ت��ب��ع��اً  وط��ن��ي(  رق���م 

روط. ال�سُّ

جلنة  تو�سيات  على  ال����وزراء  جمل�ض  وواف���ق 

و/اأو  املكّلفني  ب��ني  العالقة  املطالبات  يف  الّنظر 

املخالفني، وبني دائرة اجلمارك االأردنّية، بت�سوية 

19 ق�سيَّة ملكّلفني وخمالفني، �سريطة التزامهم 

بدفع كامل املبالغ املتبّقية عليهم مع اأّي ر�سوم اأو 

�سرائب اأو نفقات خالل مّدة �سهرين من تاريخ 

�سدور هذا القرار.

ر جمل�ض ال��وزراء تعيني  على �سعيد اآخ��ر، ق��رَّ

��اً  خ��ت��ام ���س��امل ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��ن��ي��ك��ات م���دي���راً ع��امَّ

الوطنيَّة؛ وذل��ك بعد ح�سولها  املعونة  ل�سندوق 

مني الإ�سغال  رجات بني جميع املتقدِّ على اأعلى الدَّ

الوظيفة، يف امل�سابقة التي اأجريت مبوجب نظام 

التَّعيني على الوظائف القياديَّة.

قانونية األعيان تقر معدلي 
خدمة العلم والضباط

االنباط – عامن 

اق������رت ال��ل��ج��ن��ة ال���ق���ان���ون���ي���ة يف 

جم����ل���������ض االأع�����ي�����ان،م�����������س�����روع�����ي 

العلم  خدمة  املعدلني:  القانونني 

واخل�����دم�����ة االح���ت���ي���اط���ي���ة ل�����س��ن��ة 

القوات  ال�سباط يف  2022 وخدمة 

،كما   2022 ل�سنة  االأردنية  امل�سلحة 

وردا من جمل�ض النواب.

جاء ذلك خالل االجتماع الذي 

ع���ق���دت���ه ال���ل���ج���ن���ة، اأم���������ض االأح�����د، 

ب��رئ��ا���س��ة ال���ع���ني اح���م���د ط��ب��ي�����س��ات 

وح�سور وزير العدل احمد زيادات 

القانونية  لل�سوؤون  الدولة  ووزيرة 

وف��������اء ب����ن����ي م�������س���ط���ف���ى وم����دي����ر 

ح��ازم  العميد  الع�سكري  الق�ساء 

امل���ج���ايل وم���دي���ر ����س���وؤون االف�����راد 

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن اح��م��د ���س��ح��ال��ت��وغ 

ال�سباط  ���س��وؤون  م��دي��ر  وم�����س��اع��د 

العقيد الركن �سادي ابو دلو.

وجاءت االأ�سباب املوجبة مل�سروع 

ال���ق���ان���ون امل���ع���دل ل���ق���ان���ون خ��دم��ة 

ل�سنة  االحتياطية  واخلدمة  العلم 

امل�سلحة  ال���ق���وات  ل��ت��م��ك��ني   ،2022

االأردن���ي���ة م��ن م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 

خدماتها  واأمت��ت��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 

مب����ا ف��ي��ه��ا وث���ي���ق���ة خ���دم���ة ال��ع��ل��م 

اإىل  اإ���س��اف��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة،  لت�سبح 

القوات  تقررها  اأخ��رى  و�سيلة  اأي 

احلد  ولتحديد  االأردنية،  امل�سلحة 

االأدنى ملدة خدمة العلم.

ف��ي��م��ا ج����اءت االأ���س��ب��اب امل��وج��ب��ة 

مل�����س��روع ال��ق��ان��ون امل���ع���دل ل��ق��ان��ون 

ال�����ق�����وات  يف  ال���������س����ب����اط  خ�����دم�����ة 

 2022 ل�����س��ن��ة  االأردن����ي����ة  امل�����س��ل��ح��ة 

مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���ور ال������ذي ت�����س��ه��ده 

القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�ض 

امل����ج����االت،  ال����ع����رب����ي يف خم���ت���ل���ف 

ومب�������ا ي���ل���ب���ي ��������س�������رورات ال���ع���م���ل 

احل������ايل ف���ي���ه���ا، ول���ت���غ���ي���ري ب��ع�����ض 

الواقع  مع  يتوافق  ومبا  امل�سميات 

ال��ع��م��ل��ي امل���ع���م���ول ب���ه يف ال���ق���وات 

الإع��ادة  وكذلك  االأردن��ي��ة،  امل�سلحة 

بالنقل  املتعلقة  ب��االأح��ك��ام  النظر 

واالن���ت���داب واالإع�����ارة واال���س��ت��غ��ن��اء 

من  وال��ط��رد  ال�سباط  خدمة  ع��ن 

ولتنظيم  اإليها،  واالإع��ادة  اخلدمة 

اأح���ك���ام اإج������ازة االأب������وة وك����ف ال��ي��د 

املتعلقة  ال�سوؤون  واالإحلاق وجميع 

باال�ستيداع.

مجلس الوزراء يوافق على األسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة

  االنباط – عامن 

اأكدت �سمو االأمرية �سمية بنت احل�سن، رئي�ض 

البناء  جمل�ض  ع�سو  امللكية،  العلمية  اجلمعية 

وخا�سة  القائمة  امل��ب��اين  تقييم  اأهمية  ال��وط��ن��ي، 

ال��ق��دمي��ة م��ن��ه��ا م��ن خ���الل تكليف اجل��ه��ات ذات 

العالقة بالك�سف عليها ملعرفة �سالمتها االإن�سائية 

ومب�ساركة جميع اجلهات املعنية.

واقرتحت �سموها، خالل اجتماع ملجل�ض البناء 

امل��ب��اين �سمن فئات م��ن حيث  ال��وط��ن��ي، ت�سنيف 

درجة اخلطورة والبحث عن طرق الإعادة تاأهيلها 

وتاأمني متطلبات ال�سالمة العامة فيها.

وبحث املجل�ض، بح�سب بيان من وزارة االأ�سغال 

املتعلقة  الق�سايا  االأح��د،  اأم�ض  واالإ�سكان،  العامة 

بقطاع االإ�سكان واالإن�ساء واملقاوالت، و�سبل تطوير 

الت�سريعات الهند�سية الناظمة للعمل يف خمتلف 

امل���ج���االت. ك��م��ا ن��اق�����ض ال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي قدمتها 

اللجنة االن�سائية العليا املنبثقة عن املجل�ض خالل 

االجتماع الطارئ الذي عقد بالتزامن مع حادثة 

انهيار عمارة اللويبدة، منت�سف ال�سهر احلايل.

وعمم املجل�ض على اجلهات ذات العالقة كافة، 

اأو  القائمة  امل��ب��اين  على  بالتعديل  ال�سماح  ب��ع��دم 

تاأهيلها اأو ترميمها اأو الزيادة عليها اأو تغيري �سفة 

اال�ستخدام فيها اإال وفق درا�سة هند�سية معدة وفق 

الكودات الهند�سية، �سريطة اأن يتم االأ�سراف على 

جمل�ض  لتعليمات  وفقا  فيها  املت�سمنة  االأع��م��ال 

البناء الوطني ال�سادرة بهذا اخل�سو�ض من املادة 

5 من قانون البناء الوطني االأردين، واملادة 34 من 

قانون التنظيم.

لتكثيف  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  املجل�ض  ووج��ه 

ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل���ب���اين ال��ق��ائ��م��ة ب��خ�����س��و���ض ع��دم 

مبوجب  اإال  االإن�����س��ائ��ي��ة  اأنظمتها  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��ل 

درا�سات هند�سية �سريطة اعدادها من قبل رئي�ض 

اخت�سا�ض باإعادة تاأهيل املباين يف نقابة املهند�سني، 

واأن يجري اإجازتها يف نقابة املهند�سني واالإ�سراف 

عليها للتاأكد من تطبيق املعايري الفنية على اأر�ض 

الواقع.

 كما �سدد املجل�ض على عدم ال�سماح باملبا�سرة يف 

تنفيذ امل�ساريع اإال مبوجب رخ�سة ان�ساءات �سادرة 

عن اجلهات املانحة الرتخي�ض، وفقا لقانون البناء 

الوطني، بحيث يتم مبوجبها اإعطاء اأذون احلفر 

احل��ف��ري��ات،  االإ���س��ن��اد  ت��ق��دمي خمططات  �سريطة 

وكما ن�ست عليها تعليمات الفنية اخلا�سة باحلفر 

وال�سادر عن جمل�ض البناء الوطني، بهدف تاأمني 

متطلبات ال�سالمة العامة قبل مو�سم ال�ستاء.

فنية من اجلهات  ت�سكيل جلنة  املجل�ض   وقرر 

املعنية، للبدء يف حتديث �سهادة املطابقة مل�ساريع 

االأع��م��ار ال�����س��ادرة مبوجب ق��ان��ون ال��ب��ن��اء، بحيث 

وم�سروع  مبنى  لكل  �سجال  ال�سهادة  ه��ذه  ت��ك��ون 

مراحل  يف  ك��اف��ة  االإن�����س��ائ��ي��ة  التفا�سيل  يت�سمن 

تنفيذه. وقرر املجل�ض، التعميم على جميع اجلهات 

املعنية ب�سرورة توفري متطلبات ال�سالمة العامة 

البناء  جمل�ض  ع��ن  ال�����س��ادرة  واملن�ساآت  للرافعات 

امل�ساريع  يف  املتطلبات  ه���ذه  تنفيذ  م��ن  وال��ت��اأك��د 

فيها،  ال�سالمة  معايري  توفري  بهدف  االإن�سائية، 

وامل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت�سكيل جل��ن��ة ل��درا���س��ة اإج����راءات 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، للحد من  ال��ع��ق��ود يف  ت�سديق 

العقود ال�سورية فيها. وقدم رئي�ض جمل�ض البناء 

الوطني، وزير االأ�سغال العامة واالإ�سكان املهند�ض 

املجل�ض  اأع�����س��اء  وب��ا���س��م  با�سمه  الك�سبي،  يحيى 

التعازي لذوي �سحايا انهيار بناية اللويبدة.

وقال الك�سبي اإن املجل�ض وجه فور وقوع حادثة 

العليا،  االن�سائية  اللجنة  اللويبدة  بناية  انهيار 

املخت�سة  للجهات  ال���الزم  الفني  ال��دع��م  لتقدمي 

ال�سركاء  م��ع  التن�سيق  مت  اإذ  امل��وق��ع،  يف  العاملة 

مع  للتعامل  ال��الزم��ة  الفنية  التو�سيات  لتقدمي 

احلادثة.

الدفاع  مرتبات  بذلتها  التي  باجلهود  واأ���س��اد 

امل���دين واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة، وك����وادر اأم��ان��ة عمان 

الكربى منذ حلظة وق��وع احل���ادث على م��دار 85 

�ساعة، رغم كل التحديات.

العامة  ال�سالمة  معايري  تطبيق  اأهمية  واأك��د 

والكودات الهند�سية يف م�ساريع االأعمار، لتحقيق 

اجلودة والكفاءة وال�سالمة العامة.

ووجه الك�سبي جلان التفتي�ض الرقابية بتكثيف 

ال�سركاء  داعًيا  كافة،  للمناطق  امليدانية  الزيارات 

اللجان  العام واخلا�ض للتعاون مع  يف القطاعني 

هذه  اأن  اإىل  الفتا  ال��الزم��ة،  الت�سهيالت  وتقدمي 

التابعة للمجل�ض  اللجان  التي تقوم بها  الزيارات 

ال تعفي اجلهات التنظيمية من واجباتها الرقابية 

على امل�ساريع.

ب�سكل دوري  املجل�ض  بتزويد  للمعنيني  واأوع��ز 

ال��زي��ارات، واتخاذ االج���راءات الفورية  مبخرجات 

يف حال تطلب االأم��ر ذل��ك، بالتن�سيق مع اجلهات 

ذات العالقة.

واأكد الك�سبي �سرورة تطبيق القوانني الناظمة 

اإع��م��اري  م�����س��روع  اأي  واإي���ق���اف  الهند�سي،  للعمل 

ال�سادرة،  والتعليمات  القوانني  ملا ورد يف  خمالف 

وا���س��ت��ي��ف��اء ال��غ��رام��ات، حل��ني ت�سويب االأو����س���اع، 

باال�سافة اإىل ايقاف ت�سنيف اأي مقاول اأو مكتب 

ا�ست�ساري يف حال كانت املخالفة لها خطورة على 

ال�سالمة العامة.

كما �سدد على اأهمية تعزيز الت�ساركية مع جميع 

االأعمال  �سوية  رف��ع  ي�سهم يف  املعنية مبا  اجلهات 

املباين  ب�سالمة  يتعلق  فيما  �سيما  ال  االإن�سائية، 

القائمة، موؤكًدا �سرورة تطبيق الكودات الهند�سية 

الناظمة للعمل الهند�سي، مبا يحقق اأعلى معايري 

ال�سالمة العامة.

جلان  زي����ارات  خم��رج��ات  املجل�ض،  وا�ستعر�ض 

التفتي�ض الرقابية للم�ساريع قيد التنفيذ ملختلف 

مناطق اململكة، حيث مت منذ بداية العام احلايل 

م�سروعا   765 منها  اوق��ف  م�سروعا،   1420 زي���ارة 

وت�����س��وي��ب 535، ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع���دد امل�����س��اري��ع قيد 

الت�سويب 230 م�سروعا.

وح�سر االجتماع، وزراء النقل املهند�ض وجيه 

عزايزة، والطاقة والروة املعدنية الدكتور �سالح 

اخل��راب�����س��ة، والبيئة ال��دك��ت��ور م��ع��اوي��ة ال��رداي��دة، 

واأمني عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة، واأمني عام 

وزارة االدارة املحلية املهند�ض ح�سني مهيدات.

اإىل جانب مدير عام موؤ�س�سة االإ�سكان والتطوير 

عام  واأم���ني  عطيات،  جمانة  املهند�سة  احل�سري 

ناديا م�ساحلة،  املهند�سة  بالوكالة  االأ�سغال  وزارة 

ونقيب املهند�سني املهند�ض احمد �سمارة الزعبي، 

ونقيب املقاولني املهند�ض اأمين اخل�سريي، ورئي�ض 

غو�سة،  عبداهلل  املهند�ض  الهند�سية  املكاتب  هيئة 

اال���س��ك��ان  ق��ط��اع  يف  امل�ستثمرين  جمعية  ورئ��ي�����ض 

الهند�سة  كلية  وعميد  العواملة،  كمال  املهند�ض 

احلنيطي،  نا�سر  ال��دك��ت��ور  االأردن��ي��ة  اجلامعة  يف 

العام يف مديرية  املفت�ض  الطراونة  ان��ور  والعميد 

االأمن العام مندوباً عن مدير االأمن العام.

األميرة سمية تؤكد أهمية تقييم المباني القائمة لمعرفة سالمتها اإلنشائية

جن 9 سنوات لشخص وزَّع  السَّ
المخدرات في شفا بدران

االنباط – عامن 

ول��ة، و�سع اأح��د  رت حمكمة اأم���ن ال��دَّ ق���رَّ

ب���دران،  �سفا  امل���خ���درات يف منطقة  م��روج��ي 

املوؤقتة،  اقة  ال�سَّ باالأ�سغال  ان  عمَّ بالعا�سمة 

لت�سع �سنوات، وتغرميه مبلًغا مالًيا قيمته 10 

اآالف دينار.

واأ�������س������درت امل���ح���ك���م���ة ق������راراه������ا، اأم�������ض 

املقدم  برئا�سة  علنية،  خ��الل جل�سة  االأح���د، 

وع�سوية  الهل�سة،  عامر  الع�سكري  القا�سي 

اأمين  الدكتور  م  املقدَّ الع�سكريني  القا�سيني 

ائد ثامر القطيفان، حيث ثبت  العمو�ض، والرَّ

للمحكمة، وا�ستقر يف وجدانها، اأن املُدان هو 

اأحد مروجي املواد املخدرة.

ك���ان يقوم  املُ�����دان  اأنَّ  اإىل  ال��ق��رار  واأ����س���ار 

بتوزيع املواد املخدرة يف منطقة �سفا بدران، 

واأث��ن��اء ذل��ك مّت��ت مداهمته م��ن قبل اأف��راد 

النَّار  باإطالق  وقام  املخدرات،  اإدارة مكافحة 

عليهم اإال اأنَّ الفريق اخلا�ض والتَّابع لالإدارة 

اإلقاء القب�ض عليه، ومتَّ تقدميه  متكَّن من 

للمحاكمة، حيث ثُبت للمحكمة قيام املُدان 

بارتكاب اجلرمية.

الحوراني: لجنة الجراء كشوفات اولية على المباني

  االنباط – عامن 

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  رئي�ض  ق��ال 

الدكتور فوزي احلموري، اإن حجم ال�سياحة 

العالجية يف اململكة، منذ بداية العام احلايل 

باملئة   25 بن�سبة  ارت��ف��ع  امل��ا���س��ي،  اآب  وح��ت��ى 

مقارنة بنف�ض الفرتة من العام املا�سي.

واأك����د احل���م���وري خ���الل م�����س��ارك��ت��ه اأم�����ض 

اإط��ار  يف  ال�سحي  القطاع  م��وؤمت��ر  يف  االأح���د 

روؤي���ة ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي ال���ذي نظمته 

اأن  ال�سحية،  للتاأمينات  االأردن��ي��ة  اجلمعية 

ال�سياحة  تعايف قطاع  تدل على  االأرقام  هذه 

العالجية يف االأردن من جائحة كورونا.

واأ�سار اإىل اأن الرعاية ال�سحية وال�سياحة 

النمو  االقت�سادي  اأول��وي��ات  م��ن  العالجية 

التي  االقت�سادي  التحديث  روؤي��ة  ال��واردة يف 

امللك عبداهلل  برعاية   جاللة  اأخريا  اأطلقت 

تطوير  على  جاللته  حر�ض  مثمناً  ال��ث��اين، 

ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي واحل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه 

ليبقى  العالجية  دعمه  لل�سياحة  و  املتميزة 

االأردن املق�سد االأول للعالج يف االإقليم.

عمان”  “اإعالن  ع��ن  احل��م��وري  وحت���دث 

اأطلق  ال��ذي  ال�سحي  ال�سفر  مظلة  لتو�سيع 

نظمته  العالجية  لل�سياحة  عاملي  منتدى  يف 

ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة ع���ام 2017، 

ويت�سمن 8 حماور لل�سفر ال�سحي وت�سمل: 

اال�سنان  ط��ب  و�سياحة  العالجية  ال�سياحة 

املنتجعات  و�سياحة  اال�ست�سفائية  وال�سياحة 

و����س���ي���اح���ة االأك��������ل ال�������س���ح���ي، وال�������س���ي���اح���ة 

ال��ري��ا���س��ي��ة، و���س��ي��اح��ة ال��ت��ق��اع��د، و���س��ي��اح��ة 

اال�سخا�ض ذوي االإعاقة.

القطاع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  وع��ر���ض 

ال�����س��ح��ي م��ث��ل وج����ود ج��ن�����س��ي��ات حت��ت��اج اإىل 

توفر  االأردن، وعدم  موافقة م�سبقة  لدخول 

ط�����ريان م��ب��ا���س��ر الأه�����م ال������دول امل�����س��ت��ه��دف��ة 

ون��ي��ج��ريي��ا،  وال�����س��ودان  وال��ي��م��ن  ليبيا  م��ث��ل 

الت�سغيلية  التكاليف  ارت��ف��اع  اإىل  باالإ�سافة 

وارتفاع ال�سرائب والر�سوم.

واكد اأن االأردن يتمتع بكفاءات وامكانيات 

ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة مت��ك��ن��ه م��ن  ب���االإ����س���اف���ة اىل 

ا���س��ت��ق��ب��ال ك���ل م���ن ي��رغ��ب ب��اال���س��ت��ف��ادة من 

الثمانية. ال�سفر ال�سحي  حماور 

نقل  امل��ه��م يف  االإع������الم  دور  ع��ل��ى  و����س���دد 

االإجن�����ازات ال��ط��ب��ي��ة امل��م��ي��زة، واالب��ت��ع��اد عن 

الطبية،  االأردن  ل�سمعة  ت�سيء  التي  ال�سلبية 

لل�سياحة  كوجهة  االأردن  ت�سويق  اأن  م�سيفا 

ت�سافر  اإىل  يحتاج  واال�ست�سفائية  العالجية 

جهود جميع اجلهات املعنية.

الحموري: ارتفاع حجم السياحة العالجية %25

احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب 
المخدرة بواسطة مواسير بالستيكية

  االنباط – عامن 

احبطت اإدارة مكافحة املخدرات حماولة 

املخدرة  احلبوب  كبرية من  كميات  يب  تهر 

بوا�سطة موا�سري بال�ستيكية، واألقت القب�ض 

على املتورطني.

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

االأمن العام، اإن معلومات وردت للعاملني يف 

قيام جمموعة  امل��خ��درات عن  اإدارة مكافحة 

م��ن االأ���س��خ��ا���ض مب��ح��اول��ة ت��ه��ري��ب كميات 

كبرية من احلبوب املخدرة اإىل داخل اململكة 

ع��رب اأح���د امل��ع��اب��ر احل���دودي���ة، اإذ ق���ام فريق 

والتحقيق  املعلومات  جمع  مبتابعة  خ��ا���ض 

للتاأكد من حيثيات الق�سية واإحباط عملية 

التهريب.

اأن��ه وبعد جمع  واأّك���د الناطق االإع��الم��ي 

املعلومات وحتديد تفا�سيل عملية التهريب 

ك��اف��ة، ج���رى اإي���ق���اف م��رك��ب��ة ال�����س��ح��ن التي 

وعند  عربية  جن�سية  م��ن  �سخ�ض  ي��ق��وده��ا 

عر  وبتفتي�سها  احل����دود  اج��ت��ي��از  حم��اول��ة 

اأُخفيت  األ���ف حبة خم���درة   80 على  داخ��ل��ه��ا 

داخل موا�سري بال�ستيكية، ومبتابعة التحقيق 

ُحددت هوية �سخ�سني تورطا بالق�سية داخل 

اململكة، وجرى حتديد مكان وجودهما واأُلقي 

القب�ض عليهما.

ويف حمافظة معان، اأّكد الناطق االإعالمي 

االإدارة توىل متابعة  اأّن فريقاً حتقيقياً من 

وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ع��ن اأح����د م��روج��ي امل���واد 

وبحقه  وامل�سلح،  باخلطر  وامل�سنف  امل��خ��درة 

ق��ي��ود ب��رته��ي��ب امل��واط��ن��ني واالإجت�����ار ب��امل��واد 

املخدرة، اإذ قام الفريق بعد جهود ا�ستخبارية 

ذلك  عليها  ي���رتدد  ال��ت��ي  االأم���اك���ن  بتحديد 

له  اأم��ن��ي��ة  كمائن  ع���دة  وو���س��ع��ت  ال�سخ�ض، 

القب�ض عليه  واإلقاء  ومتكنوا من مداهمته 

بعد  و�سُيحال  ن��اري  �سالح  بحوزته  بط  و�سُ

التحقيق معه مل�سادر طلباته.

اربد.. مطالبات للبلدية بإجراء كشوف على البيوت القديمة والمتهالكة 



املحلي

حتدثت يف احللقة ال�سابقة عن تفا�سيل زيارة رئي�س الوليات املتحدة لإ�سرائيل . وقد 

القد�س  ، وتوقيعه اعالن  بايدن خاللها  بها  التي �سرح  الزيارة والت�سريحات  اثارت هذه 

اعتربت  حيت   . الفل�سطيني  ال�����س��ارع  يف  غ�سب  م��وج��ة   ، الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  م��ع 

كما   . وحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  على  اع��ت��داء  ب��اأن��ه  ح��دث  م��ا  الفل�سطينية  الف�سائل 

انطلقت مظاهرات �سعبية منددة بها ومطالبة بالغائها .

بايدن لإ�سرائيل  زيارة  انتهاء  . وبعد   2022  / 7  /  15 املوافق  ويف �سبيحة يوم اجلمعة 

باأن  ال�سرقية دون مرافقة ر�سمية . حيث �سرح  القد�س  املقا�سد يف  ، قام بزيارة مل�ست�سفى 

وانها   . الفل�سطيني  لل�سعب  والرعاية  ال�سحة  بدعم  ملتزمة  المريكية  املتحدة  الوليات 

ل  انه  قال  ثم   . القد�س  الفل�سطينية يف  للم�ست�سفيات  دولر  مليون  مائة  بتوفري  ملتزمة 

نية لدى بالده للرتاجع عن اعتبار القد�س عا�سمة يهودية وابدية لإ�سرائيل ، مبا فيها 

القد�س ال�سرقية .

الوطنية  لل�سلطة  زي���اة  يف   ، ط��ول��ك��رم  م��دي��ن��ة  اىل  ب��اي��دن  ت��وج��ه  ال���زي���ارة  ه���ذه  وب��ع��د 

 . ر�سمي  ا�ستقبال  و�سوله  عند  له  ج��ري  حيث   . �ساعتني  من  اق��ل  ا�ستمرت  الفل�سطينية 

موؤمتراً  عقدا  املباحثات  جل�سة  وبعد   ، الفل�سطينة  ال�سلطة  رئي�س  مع  اجتماعاً  عقد  ثم 

يف  ال�سالم  لتحقيق  م�ساعدتنا  عن  اب��داً  نتخلى  لن  اننا  وق��ال  بايدن  فيه  حتدث  �سحفياً 

مليار  مقابل38   (  ، الفل�سطيني  ال�سعب  لدعم  دولر  مليون   200 �سنقدم  اننا  و   . املنطقة 

دولر لإ�سرائيل ( والتي من املفرت�س ان يتم ت�سليمها لل�سلطة عن طريق مكاتب منظمة 

الونروا ، والتي كان �سلفه ترامب قد اغلقها ول زالت مغلقة حتى الآن . موؤكداً دعمه حلل 

الدولتني وللمفاو�سات التي تدور بني الطرفني ، ولكنه قال باأن الظروف لي�ست متوفرة 

الوليات  ان  قال  ثم   . عليه  الإ�سرائيلي  اجلانب  موافقة  لعدم  الهدف  هذا  لتحقيق  حلياً 

املتحدة لن تتخلى عن تقدمي امل�ساعدة لتحقيق ال�سالم . ولكنه مل يحمل معه اي خطة او 

اقرتاح لدعم هذا اخليار ، او دفع عملية ال�سالم املتوقفة . وكتفى بالقول باأن بالده �سوف 

الفل�سطنيني  العمل مع  علينا  ان  وقال   . للفل�سطينيني  ت�سعى اىل حت�سني ظروف احلياة 

والإ�سرائيلني مل�ستقبل اف�سل . و�سدد على ان ال�سعب الفل�سطيني ي�ستحق دولة ذات �سيادة 

اجل  من  والإ�سرائيليني  للفل�سطينيني  دفعاً  زيارته  ت�سكل  ب��اأن  امله  عن  بايدن  واع��رب   .

ال�سرقية  القد�س  يف  المريكية  القن�سلية  فتح  لع��ادة  نيته  عن  وع��رب   . ال�سالم  حتقيق 

الربيع  خالل  جرت  التي  الفل�سطينية  الهجمات  �سجب  ثم   . لذلك  موعًدا  يحدد  ان  دون 

عمر  ال�سيد  وف��اة  اىل  ي�سري  ان  ودون   ، يهودياً  ع�سر  خم�سة  مقتل  يف  وت�سببت   ، املا�سي 

توفيفه  اثناء   ، قلبية  نوبة  يف  المريكية  اجلن�سية  يحمل  والذي  عاماً  الثمانني  ذي  �سعد 

عاقله  ابو  �سريين  ال�سحفية  مقتل  اىل  ول   ، الإ�سرائيلية  ال�سلطات  قبل  من  واحتجازه 

تغطيتها  اث��ن��اء   ، ا�سرائيليني  جنود  ي��د  على   ، المريكية  اجلن�سية  اي�ساً  حتمل  وال��ت��ي   ،

ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلية  امل�سايقات  عن  يتحدث  ان  ودون   . جنني  منطقة  يف  لالحداث 

ال�سك بالقيام بعمل  امليداين بحجة  ، ول عن عمليات العدام  الفل�سطيني على الطرقات 

الق�سف  وعمليات   ، غ��زة  قطاع  يف  يح�سل  ما  اىل  ي�سر  مل  كما   . تعبريهم  ح�سب  ارهابي 

على  بل   . والط��ف��ال  الن�ساء  من  الكثري  بينهم  وم��ن   ، القتلي  وع�سرات  واملدفعي  اجل��وي 

زيارته  اثناء  حما�س  وحركة  ال�سالمي  اجلهاد  حلركة  ادانته  وجه  فقد  ذلك  من  العك�س 

يتحدث  مل  كما   . بالرهابية  و�سفها  والتي  الح��داث  هذا  م�سوؤولية  وحملهما  لإ�سرائيل 

عن اعادة ال�سماح ملكاتب النروا للعمل يف مناطق ال�سلطة وقطاع غزة التي كان قد اغلقها 

�سلفة اجلمهوري ترامب .

لجن��اح  ع��م��ل  خ��ط��ة  ح��ت��ى  ول   ، للفل�سطينيني  ���س��ي��ئ  اي  ي��ق��دم  مل  ف��ه��و  ع���ام  وب�����س��ك��ل 

على  �سغط  اي  ممار�سة  امكانية  اىل  ي�سر  ومل   ، الإ�سرائيليني  وبني  بينهم  ما  املفاو�سات 

او على القل حتقيق   ، الدولتني  املفاو�سات على حل  �سبيل اجناح  اجلانب ال�سرائيلي يف 

النظر  وجة  ح�سب  تتطلب  والتي   ، ال�سرقية  القد�س  يف  المريكية  القن�سلية  بفتح  وعده 

المريكية ، موافقة اإ�سرائيل عليهم . ول حتى يف جمال تخفيف القيود الإ�سرائيلية على 

ال�سعب الفل�سطيني وت�سهيل امور حياته اليومية .

اما ال�سيد حممود عبا�س رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية فقد حتدث يف املوؤمتر ال�سحفي 

فل�سطينية  ب��دول��ة  متم�سكون  نحن  وق���ال   ، ال�����س��الم  عملية  ا�س�س  اأح��ي��اء  اهمية  م��وؤك��داً 

الدولة  اقامة  بحق  بالعرتاف  يبداأ  ال�سالم  وان   .  1967 عام  وبحدود  القد�س  عا�سمتها 

وعلى   ، الإ�سرائيلي  ال�ستيطان  لإنهاء  امريكي  ملوقف  تطلعه  عن  واع��رب   . الفل�سطينية 

وق��ف ت�سرفات اإ���س��رائ��ي��ل وك��ان��ه��ا دول���ة ف��وق ال��ق��ان��ون . وط��ال��ب مب��وق��ف ام��ري��ك��ي لإن��ه��اء 

، واعادة فتح  الفل�سطينية  الإ�سرائيلية يف الرا�سي  ال�ستيطان والقتحامات والعتقالت 

مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن ، والذي �سبق وان اغلقه ترامب .

غ��وري��ون  ب��ن  م��ط��ار  اىل  هيلوكبرت  بطائرة  طولكرم  ب��اي��دن  غ��ادر  اللقاء  انتهاء  وب��ع��د 

اإ�سرائيلي اىل مطار يف  اول رحلة مبا�سرة من مطار  الطائرة اىل مطار جدة يف  لي�ستقل 

ال�سعودية ، والتي كانت قبل ذلك قد اعلنت فتح اجواءها امام الطائرات من اي مكان مبا 

اإ�سرائيل . فيها 

وقد جاءت زيارة بايدن لل�سفة الغربية واجتماعه مع حممود عبا�س يف يوم اجلمعة ، 

ويف وقت �ساللة اجلمعة ، دون التفات اىل رمزية هذا اليوم وهذه ال�سالة عند امل�سلمني 

امل�سوؤولني  ان�سغال  ذلك من  على  ترتب  وما  اليوم  نف�س  لل�سعودية يف  زيارته  كما جاءت   .

ال�سعوديني وع�سرات الآلف من املوظفني ورجال المن ال�سعوديني لالعداد لهذه الزيارة 

وحمايتها ، وما يتطلبه ذلك من تواجدهم يف ال�سوارع بدًل من امل�ساجد . مما يثري ت�ساوؤل 

يوم  يف  الن�ساطات  ه��ذه  مثل  يف  امل�ساركة  على  �سيوافق  الإ�سرائيلي  الطرف  ك��ان  اذا  فيما 

�سبت ؟

ك��ان يوم  1991 حيث  ع��ام  ال��ذي عقد  ال��ذاك��رة اىل م��وؤمت��ر م��دري��د لل�سالم  ب��ي  وت��ع��ود 

ب�سكل  واجتماعاته  اليوم  هذا  وقائع  جرت  وقد   . للموؤمتر  الثاين  العمل  يوم  هو  اجلمعة 

عادي ومب�ساركة الوفود العربية ، ولوقت متاأخر من النهار لجناز كل العمل دون التوقف 

حتى  �سامري  ا�سحاق  الإ�سرائيلي  الوفد  رئي�س  من  ب�سغط  وذل��ك   . اجلمعة  �سالة  لداء 

، مظهراً  امل�س بقد�سيته  ال�سبت كي ل يتم  تنتهي مباحثات هذه اجلولة قبل ان يحل يوم 

ان  اليوم  انه حر�س يف هذا  كما   . انه غري متدين  بالرغم من  الدينية  ب�سعائره  اعتزازه 

يذهب اىل كني�ست قريب من مكان الجتماعات �سرياً على القدام حلرمة ركوب ال�سيارات 

لديهم يف هذا اليوم .

ولكم ان ت�ستنتجوا العرب من هذا الت�سرف من قبل الطرفني.

اللواء المتقاعد مروان العمد

فضفضة .. الحلقة 
الحادية عشر
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الكرمي  عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك���د 

الدغمي، اأهمية اجلهود النوعية التي يقودها جاللة 

ال�سيا�سي  التحديث  عملية  يف  الثاين،  اهلل  عبد  امللك 

والقت�سادي والإداري، والتي من �ساأنها تعزيز م�سرية 

الإ�سالح الأردنية، وامل�ساهمة يف تطوير الإدارة العامة 

التي كانت مثاًل للقدرات واخلدمات والكفاءة.

الوطني  املوؤمتر  فعاليات  رعايته  خالل  ذلك  جاء 

الذي اأطلقه مركز احلياة-را�سد، اأم�س الأحد، بعنوان 

جت��وي��د ال��ع��الق��ة ب��ني ال���ربمل���ان واحل��ك��وم��ة  “ اآل���ي���ات 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين«.

اإىل مناق�سة خمرجات وتو�سيات  املوؤمتر  ويهدف 

م��ع احلكومة  ال��ث��ق��ة  وب��ن��اء  امل���دين  “املجتمع  درا����س���ة 

يف  القرار  �سناع  من  جمموعة  مب�ساركة  والربملان”، 

ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين املحلية والدولية.

ا يف  اإن الربملان قّدم جمهوًدا نوعًيا خ�سو�سً وقال 

ال�سيا�سي،  التحديث  مب�سار  تتعلق  التي  الت�سريعات 

وال��ت��ي اأق���ره���ا ال���ربمل���ان خ���الل دورت����ه ال��ع��ادي��ة، واإىل 

التطورات التي اأدخلها على تلك الت�سريعات واحلوارات 

الوطنية التي ُنفذت من جلان املجل�س.

لإط��اره  النواب يعمل وفقاً  اأن جمل�س  و�سدد على 

الد�ستوري من خالل تفعيل دوره الرقابي على ال�سلطة 

التنفيذية من خالل الأ�سئلة وال�ستجوابات واملذكرات 

دوري  ب�سكل  املجل�س  اأع�ساء  يعقدها  التي  واللقاءات 

من خالل جلانه وكتله مع املعنيني من ال���وزراء، كما 

يعمل املجل�س مع احلكومة وفقاً ملبداأ ف�سل ال�سلطات 

على مراقبة تنفيذ منظومة الإ�سالحات املختلفة ملا يف 

ذلك من اأثٍر اإيجابي على م�ستوى الدولة.

الدغمي  اأ���س��ار  امل���دين،  املجتمع  موؤ�س�سات  وح���ول 

املجتمع  موؤ�س�سات  مع  النواب  جمل�س  عالقة  اأن  اإىل 

امل��دين لي�ست جديدة ولي�ست وليدة اللحظة، بل هي 

مبنية ومرت�سخة منذ عقود فموؤ�س�سات املجتمع املدين 

�سواًء نقابات اأو اأح��زاب اأو موؤ�س�سات وغريها هي جزء 

اأ�سيل من موؤ�س�سات الدولة الأردنية، التي ت�سطلع اإىل 

تطوير ورفعة الأردن.

وطنية  موؤ�س�سات  لدينا  ي��ك��ون  اأن  ن��ري��د  واأ���س��اف 

ون�ستفيد  ونناق�سها  ن��ح��اوره��ا  عالية،  مبهنية  تعمل 

وحتديث  لتطوير  بع�ساً  بع�سنا  ونكمل  خرباتها  من 

ال��ق��ط��اع��ات ك���اف���ة، م����وؤك����داً ����س���رورة اي���ج���اد خ��ارط��ة 

وال��ربمل��ان  امل���دين  املجتمع  ب��ني  العالقة  ط��ري��ق تفعل 

واحلكومة، لتكون عالقة مبنية على م�سالح وطنية، 

واأ�سا�سها اأولويات الدولة الأردنية، ومبتغاها التطوير 

والتحديث وال�سعي نحو اأردن دميقراطي.

وبنّي اأن جمل�س النواب يتعامل مع املفهوم ال�سامل 

الأب��واب  امل��دين مبكوناته كافة، �سمن نهج  للمجتمع 

ول��ن يغلق  اأح��د  املفتوحة فالربملان مل يغلق يف وج��ه 

لتجويد  دوم�����اً  ي�سعى  ال����ذي  ال�����س��ع��ب  ب��ي��ت  و�سيبقى 

الت�سريعات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية من جهة 

واأول��وي��ات املواطنني من جهٍة اأخ��رى، ولكم يف را�سد 

مثاًل فهو يتعاون مع املجل�س يف العديد من املجالت 

وهذا  اأردنية،  مدين  جمتمع  موؤ�س�سة  وهو  واملفا�سل، 

النهج هو نهج الت�ساركية الذي يوجهنا له جاللة امللك 

يف جميع لقاءاته.

الدولية  املوؤ�س�سات  م��ع  ال��ربمل��ان  ع��الق��ة  اأن  واأك���د 

قوامها الحرتام والتعاون املن�سجم مع الروؤى امللكية، 

والأولويات الوطنية، ولن نختلف اإل من اأجل الأردن 

وجهدنا  عملنا  ك��ل  يف  غايتنا  ه��ي  ف��ه��ذه  وم�سلحته، 

وم�سعانا.

واأ�سار اإىل اأن الربملان الأردين، يعد من الربملانات 

املواقع  ن�سر جميع اجلل�سات على  اإذ يجري  املفتوحة 

الإلكرتونية ب�سكل مبا�سر ويتم ن�سر القرارات وجداول 

الأع���م���ال ع��ل��ى امل���وق���ع الإل����ك����رتوين ملجل�س ال���ن���واب، 

العاملية ومن  امل��ب��ادرات  وه��ذا ين�سجم مع العديد من 

املجل�س  اأن  كما  املفتوحة،  ال��ربمل��ان��ات  م��ب��ادرة  اأه��م��ه��ا 

لديه عالقات و�سراكات اإقليمية وعربية ودولية يعتز 

ويفتخر بها.

وط���ال���ب ال���دغ���م���ي، م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

اإىل  ال��ف��ردي  العمل  من  تنتقل  اأن  كافة،  بت�سنيفاتها 

وتقدم  اجلميع  اأب����واب  ت��ط��رق  واأن  اجل��م��اع��ي،  العمل 

الن�سح والإر���س��اد يف جميع القطاعات، وعلى املجتمع 

واأن�����س��ط��ت��ه  ب���راجم���ه  ع��ل��ى ت�سميم  ي��ع��م��ل  اأن  امل����دين 

ا�ستجابة ملتطلبات املجتمعات املحلية وبالت�ساور معها، 

يعمل  اعتمادية  نظام  لدينا  يكون  لأن  يقودنا  وه���ذا 

على ت�سنيف موؤ�س�سات املجتمع املدين ا�ستناداً ملعايري 

على  ب��ن��اًء  املوؤ�س�سات  م��ع  التعامل  يتم  حتى  خمتلفة، 

ت�سنيفها وعملها ومهنيتها و�سفافيتها ومدى انت�سارها 

وعملها اجلماعي مع اأقرانها.

اأك��د مدير ع��ام مركز احل��ي��اة- را�سد،  من جانبه، 

عامر بني عامر، اأن العالقة الإيجابية بني موؤ�س�سات 

املجتمع املدين والربملان واحلكومة هي حجر الأ�سا�س 

تاأطري  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال�سامل،  ال��وط��ن��ي  ل��الإ���س��الح 

املوؤ�س�سات  دور  تفعيل  يف  �سي�سهم  وجتويدها  العالقة 

الوطنية، وير�سخ مبداأ الت�ساركية الفاعلة من خالل 

ا���س��ت��ث��م��ار ال���ط���اق���ات الأردن����ي����ة يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 

والأ�سعدة.

الت�ساد  مرحلة  من  النتقال  ���س��رورة  على  و�سدد 

التي يعي�سها البع�س اإىل مرحلة التوازي، والتي تطلب 

العقبات  لتذلل  اجل��ه��ات؛  جميع  م��ن  نوعية  ج��ه��وداً 

والتحديات وتعظم الإيجابيات، الأمر الذي �سينعك�س 

املجتمع  موؤ�س�سات  ب��ني  العالقة  اآل��ي��ات  على  اإيجابياً 

املدين والربملان واحلكومة.

واأثنى بني عامر على مقرتح رئي�س جمل�س النواب 

ملوؤ�س�سات  وت�سنيفات  اع��ت��م��ادي��ة  ب��وج��ود  يتعلق  مب��ا 

املجتمع املدين ملا يف ذلك من اأثر اإيجابي على نوعية 

العمل املقدم، وان�سجامه مع الأولويات الوطنية.

من جهته، قال اأمني عام وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية 

وال��ربمل��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور علي اخل���وال���دة، اإن وزارت����ه من 

ال���وزارات ا�ستباكاً مع موؤ�س�سات املجتمع املدين،  اأك��ر 

ا تلك التي تعمل على موا�سيع الدميقراطية  خ�سو�سً

وحقوق الإن�سان.

واأ�سار اإىل اأن اخلطة ال�سرتاتيجية للوزارة تنظر 

اإىل موؤ�س�سات املجتمع املدين ك�سركاء يف العمل، وتوؤمن 

اإىل وجود  الت�ساركي لفتاً  وال��دور  العالقة  اأهمية  يف 

يف  عملها  يتعلق  الوزارة،  مظلة  حتت  جمعيات   209
الثقافة الدميقراطية.

واأو�سح اخلوالدة اأن بع�س التقارير والدرا�سات عن 

الأردن ل مت�س بالواقع ب�سيء، وتعتمد على معلومات 

غري منهجية، وتفتقر اإىل اأدنى درجات البحث العلمي، 

مطالباً باأن يكون ملوؤ�س�سات املجتمع املدين دور حقيقي 

يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية.

و�سدد على اأنه من الأركان الأ�سا�سية للدميقراطية 

هي فعالية املجتمع املدين.

الدغمي: أبواب البرلمان مفتوحة أمام مؤسسات المجتمع المدني

 اجتماع لوزراء الزراعة في األردن والعراق وسوريا ولبنان

  االنباط – عمان 

ان��ط��ل��ق��ت يف ع����م����ان، اأم���������س الح�������د، اأع���م���ال 

الأردين  ال����زراع����ة  ل������وزراء  ال���رب���اع���ي  الج���ت���م���اع 

تعزيز  يف  للبحث  واللبناين،  وال�سوري  والعراقي 

ال��ت��ع��اون يف امل��ج��ال ال��زراع��ي ب��ني ال���دول الرب���ع، 

وايجاد  بينها،  الزراعية  ال�سلع  ان�سياب  وت�سهيل 

مع  والعمل  الغذائية،  ل��الزم��ات  املمكنة  احل��ل��ول 

املنظمات الدولية لدعم وتطوير النتاج الزراعي.

التي  للقاءات  ا�ستكمال  الجتماعات،  وتاأتي 

ودعما  املا�سي،  �سهر مت��وز  ب��ريوت يف  عقدت يف 

لتلبية  امل�����س��ارك��ة،  ال���دول  تبذلها  ال��ت��ي  للجهود 

فيها، وحتقيق  الزراعي  القطاع  وتطلعات  اآم��ال 

الأمن الغذائي بينها.

الجتماعات  خ��الل  ال��رزاع��ة  وزراء  ويناق�س 

ال����ت����ي ت�����س��ت��م��ر ل���ي���وم���ني، خم���ت���ل���ف ال��ق�����س��اي��ا 

الجرائية املتعلقة بالتبادل التجاري والر�سادي 

ال����زراع����ي، واإم��ك��ان��ي��ة ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون الفني 

النباتية  ال��زراع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ال����دول يف  ب��ني 

لبناء  الكفاءات  تبادل  اىل  اإ�سافة  واحليوانية، 

قدرات العاملني والفنيني يف الدول امل�ساركة.

م�ستوى  رفع  �سبل  الجتماعات،  تناق�س  كما 

الأم�����ن ال���غ���ذائ���ي ل���ل���دول امل�����س��ارك��ة م���ن خ��الل 

ملواجهة  املوحدة  والج��راءات  الغذائي،  التكامل 

حت���دي���ات ال��ن��ق�����س امل�����س��ت��م��ر يف امل������وارد امل��ائ��ي��ة، 

وانت�سار الأوبئة، واجلراد ال�سحراوي، وت�سجيع 

ال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب���ني ال����دول 

عمليات  ت�سهيل  اإج���راءات  اىل  ا�سافة  امل�ساركة، 

ت��ب��ادل وت�سجيل الأ���س��م��دة وامل��ب��ي��دات والأدوي����ة، 

وال��ل��ق��اح��ات ال��ب��ي��ط��ري��ة، وال����ب����ذور، وال��ت��ق��اوي 

املح�سنة، ومدخالت الإنتاج النباتي واحليواين، 

واإم��ك��ان��ي��ة توحيد روزن��ام��ة زراع��ي��ة ب��ني ال��دول 

ال��ت��ب��ادل  عمليات  وت��و���س��ي��ح  لت�سهيل  امل�����س��ارك��ة 

التجاري بينها.

وتت�سمن اأعمال الجتماعات لقاء مع املدراء 

الإقليميني للمنظمات الدولية املختلفة العاملة 

يف الدول امل�ساركة، لبحث �سبل التعاون يف جمال 

المن الغذائي، والتغري املناخي، وان�سياب ال�سلع 

الزراعية، ف�سال عن اآفاق ال�ستثمار يف القطاع 

الزراعي.

وت�����س��م��ل امل���ب���اح���ث���ات م���ع مم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات 

مر�سدا  الردن  جعل  اإمكانية  كذلك،  الدولية 

اإقليميا وا�سرتاتيجيا لالأمن الغذائي للحد من 

اآث��ار الزم��ات وال�سدمات، وتاأثريها على بلدان 

املنطقة، وال�ستفادة من امليزات الن�سبية لالردن 

خلدمة دول املنطقة، واإر�ساء اأ�س�س تعاون اأو�سع 

ملخزونات  التحتية  البنية  وت��وف��ري  وم�����س��ت��دام، 

الطوارئ ملنظمات الغاثة القليمية والدولية.

واأكد وزير الزراعة املهند�س خالد احلنيفات 

يف ك��ل��م��ة يف ج��ل�����س��ة الف���ت���ت���اح، خ���ط���ورة وح��ج��م 

ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا دول امل��ن��ط��ق��ة، 

وخا�سة املتعلقة منها بالتغريات املناخية، يف ظل 

ت��وايل الأزم���ات واحل���روب وال���س��ط��راب��ات حول 

العامل، والتي عطلت معظم الن�سطة الزراعية 

فيه  ت��راج��ع��ت  وق��ت  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال�سياحية 

ما  امل�ساركة؛  الدول  البينية بني  التجارة  حركة 

وال���واردات  ال�سادرات  تبادل  انخفا�س  اىل  اأدى 

القطاعات  جميع  على  واأث��رت  الزراعية،  ومنها 

القت�سادية يف الدول وم�ست حياة مواطنيها.

وقال اإن ال��دول الأرب��ع عانت خالل العامني 

اأزم��ة  ال��دول��ي��ة، وخا�سة  الزم���ات  م��ن  املا�سيني 

اأث��رت  اإغ��الق��ات �سحية  ك��ورون��ا، وم��ا تبعها من 

الأف�����راد، والإن���ت���اج يف القطاعات  ت��ن��ق��الت  ع��ل��ى 

وعطلت  الإم���داد،  و�سال�سل  كافة،  الإقت�سادية 

ال���ت���ج���ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة، ت��ل��ت��ه��ا الأزم��������ة ال��رو���س��ي��ة 

الأوك����ران����ي����ة ال���ت���ي اأث�����رت ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر على 

اإم�������دادات ال���غ���ذاء وخ��ا���س��ة احل���ب���وب وال���زي���وت 

والأ�سمدة.

واأ�ساف اأن تداعيات الت�سخم وارتفاع ا�سعار 

مدخالت  اأ�سعار  ارت��ف��اع  اإىل  اي�سا  اأدت  النفط، 

كال�سحن  بالطاقة،  املرتبطة  واخلدمات  النتاج 

البحري واجلوي والربي، فيما  اأ�سكاله  بجميع 

ظهرت بوادر اأزمة غذاء عاملية اأثرت على توافر 

اإليه؛ ما  الو�سول  امل�ستهلكني يف  الغذاء، وقدرة 

بيننا  يدفعنا لالإ�سراع يف و�سع حلول م�سرتكة 

للتحفيف من وطاأة الزمات والتكيف معها باأقل 

اخل�سائر املمكنة لبلداننا.

وبني املهند�س احلنيفات، اأن الردن تنبه اىل 

التحديات التي حتيط به وبدول املنطقة باكراً، 

ا�سرتاتيجية  وت��ن��ف��ي��ذ  وت��ب��ن��ي  و���س��ع  يف  و���س��رع 

منظمات  مع  بالتعاون  الغذائي  لالأمن  �ساملة 

يف  النظر  اإع���ادة  خاللها  من  مت  املتحدة،  الأمم 

عمل  فيما  الغذائي،  بالأمن  املتعلقة  ال�سيا�سات 

اإي��ج��اد مظلة وط��ن��ي��ة تعنى مب��ل��ف الأم���ن  ع��ل��ى 

وا�ستمراريته  ال��غ��ذاء  ت��واف��ر  ل�سمان  ال��غ��ذائ��ي 

وا�ستقراره اأثناء الزمات.

وع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د الق��ل��ي��م��ي، اأك�����د امل��ه��ن��د���س 

احلنيفات، اأهمية تاأ�سي�س مر�سد اإقليمي لالأمن 

تلتقي فيه  اإق��ل��ي��م��ي��ا  ���س��رح��ا  ل��ي��ك��ون  ال��غ��ذائ��ي، 

اخلربات املحلية والدولية؛ جلمع بيانات المن 

ال��ق��رار  �سانعي  مي��ك��ن  م��ا  وحتليلها،  ال��غ��ذائ��ي 

ور�سم  الغذائية،  ب��الزم��ات  التنبوؤ  من  دولنا  يف 

احللول  وت��ق��دمي  لتفاديها  املنا�سبة  ال�سيا�سات 

الناجعة والعاجلة.

وقال اإننا يف الردن نتطلع اإىل جهود برنامج 

لالإغاثة  اقليمي  مركز  لإن�ساء  العاملي،  ال��غ��ذاء 

من  القليم  دول  لتمكني  الطارئة؛  وامل�ساعدات 

ال�ستفادة ال�سريعة من هذه امل�ساعدات يف وقت 

الزمات، مبينا اأن هذا املركز، الذي يوؤكد الردن 

دورا حموريا يف  �سيلعب  ا�ستعداده ل�ست�سافته، 

تعزيز المن الغذائي يف بلداننا.

وج����دد امل��ه��ن��د���س احل��ن��ي��ف��ات، ال��ت��اأك��ي��د على 

����س���رورة ا���س��ت��م��رار ه���ذه ال���ل���ق���اءات ب���ني ال���دول 

الق�سايا  لبحث  كافة  امل�ستويات  على  امل�ساركة 

امل�سرتكة، وتطوير التعاون بينها، والوقوف على 

والبيطري  ال��زراع��ي  ال�سحي  احلجر  اإج���راءات 

واجراءات النقل والرتانزيت، وتب�سيط اجراءات 

والبيطري،  الزراعي  الإنتاج  مدخالت  ت�سجيل 

وت���ط���وي���ر م�������س���اري���ع م�����س��رتك��ة ب���ال���ت���ع���اون م��ع 

متجددة  م�سرتكة  ك��اأج��ن��دة  ال��دول��ي��ة  املنظمات 

ت�سب يف م�سلحة اجلميع.

لوزراء  الأول  الجتماع  اإىل خمرجات  واأ�سار 

ال����زراع����ة يف ال�����دول الرب�����ع يف ل��ب��ن��ان، ون��ت��ائ��ج 

يوؤكد  ما  ال��ع��راق؛  يف  الفنية  اللجان  اجتماعات 

العقبات  جت���اوز  ع��ل��ى  ال�سقيقة  ال����دول  ح��ر���س 

مب�ساركة  ك��ذل��ك  م�سيدا  ال��ع��وائ��ق،  ك��ل  وتذليل 

املنظمات الدولية يف هذه الجتماعات احلالية، 

ويف مقدمتها منظمة الغذية والزراعة لالمم 

امل���ت���ح���دة، وب���رن���ام���ج المم امل��ت��ح��دة المن���ائ���ي، 

وك��ذل��ك امل��ن��ظ��م��ات الق��ل��ي��م��ي��ة؛ وم��ن��ه��ا املنظمة 

ال��غ��ذاء  وب��رن��ام��ج  ال��زراع��ي��ة،  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة 

ال���ع���امل���ي، وال���ع���دي���د م����ن امل���ن���ظ���م���ات واجل���ه���ات 

امل�ساركة.

من جانبه، قال وزير الزراعة يف اجلمهورية 

العربية ال�سورية، املهند�س حممد ح�سن قطنا، 

اإن ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك وال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����س��ادي 

ال�������زراع�������ي ب�����ني ال����������دول امل���������س����ارك����ة يف ه����ذه 

ال�سمود  على  قدرتها  م��ن  ي��ع��زز  الج��ت��م��اع��ات؛ 

واح����ت����واء ت��ب��ع��ات الزم������ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��ا���س��ئ��ة، 

والتعايف من اآثارها، والت�سدي ملا ينتج عنها من 

نق�س يف اإمدادات الغذاء، وا�سطرابات يف اأ�سواق 

النقل،  يف  و�سعوبات  وال��غ��ذاء،  الطاقة  واأ���س��ع��ار 

امل�ساركة يف  ال��دول  ق��درات  اإىل تعزيز  بالإ�سافة 

الطبيعية  امل���وارد  على  املناخ  تغري  اأث��ر  مواجهة 

والأن�سطة الزراعية.

اأن��ه يف ظ��ل م��ا يع�سف بالعامل من  واأ���س��اف 

ال�سرورة  م��ن  ب��ات  فقد  وت��غ��ريات؛  ا�سطرابات 

اأن  الرب����ع،  ل��دول��ن��ا  العليا  الوطنية  وامل�سلحة 

�ساأنها حتقيق  ال��ت��ي م��ن  ت��رك��ز على اخل��ط��وات، 

ت�سهيل  الغذائي؛ من خالل  والأم��ن  ال�ستقرار 

امل�سرتك  والعمل  وامل��ع��ل��وم��ات،  املنتجات  ت��ب��ادل 

لتطوير الإنتاج ورفع كفاءة ا�ستخدام املدخالت 

واملوارد الطبيعية.

وبني اأن اجلمهورية العربية ال�سورية، ورغم 

ق�ساوة الزمة التي مرت بها، ا�ستطاعت ال�سمود 

على  واحلفاظ  الزراعي،  النتاج  يف  وال�ستمرار 

الدفاع  وخ��ط  الأه��م  باعتباره  ال��زراع��ي  القطاع 

الأول يف مواجهة الأزمات التي مير بها العامل.

حتى  حتقق  �سوريا  اأن  قطنا،  املهند�س  وب��ني 

الن الكتفاء الذاتي يف اأغلب املنتجات الزراعية 

النباتية واحليوانية، واأن هناك فائ�سا يف العديد 

املنتجات  ه��ذه  فيه  ت�سل  ال��ذي  الوقت  منها، يف 

اىل اأك���ر م��ن 60 وج��ه��ة ح��ول ال��ع��امل، نتيجة 

ال�سورية  احل��ك��وم��ة  ودع���م  امل���زارع���ني،  ل�سمود 

ل���س��ت��ث��م��ار معظم الرا����س���ي ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��زراع��ة، 

وتاأهيل البنى التحتية التي دمرتها احلرب.

واأك�����د اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ل��ق��اء يف دع���م اجل��ه��ود 

العربية ال�ساعية اإىل ر�سم خطوات عمل وا�سحة 

الأربع،  الدول  العالقات بني  على طريق تعزيز 

وامل�������س���ي ق���دم���اً ن��ح��و ت��ن��ف��ي��ذ م���ا ات��ف��ق��ت عليه 

للم�سالح  حتقيقا  ال�����س��اب��ق��ة؛  الج��ت��م��اع��ات  يف 

وت�سهيل  ال��زراع��ي،  التكامل  امل�سرتكة يف جم��ال 

حركة التجارة الزراعية البينية.

ت���خ���رج ه���ذه  اأن  اأم����ل����ه يف  اأع�������رب ع����ن  ك���م���ا 

الج��ت��م��اع��ات ب��ربام��ج ع��م��ل وا���س��ح��ة يف ت��ب��ادل 

املعلومات حول الإج��راءات احلجرية البيطرية 

ال�سحية؛  ال�سهادات  من��اذج  وتوحيد  والنباتية، 

ال��دول��ي��ة واملتطلبات  امل��ع��اي��ري  ي��ت��واف��ق م��ع  مب��ا 

امل��ح��ل��ي��ة ل��ك��ل دول�����ة، وو����س���ع ه��ي��ك��ل��ي��ة وا���س��ح��ة 

احتياجات  ت��راع��ي  م�سرتكة  زراع��ي��ة  وروزن��ام��ة 

ال�سوق.

ب�����دوره، اأك���د وزي���ر ال���زراع���ة يف اجل��م��ه��وري��ة 

ال��ع��راق��ي��ة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ك���رمي اخل��ف��اج��ي، 

اأه��م��ي��ة ال��ب��ع��د ال����ذي ي�����س��ك��ل��ه الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي 

ال�سيا�سي  لال�ستقرار  الأ�سا�سية  الركائز  كاأحد 

والقت�سادي للبلدان ورفاهية �سعوبها.

اإن ال��ب��ل��دان حت��ر���س ب��ا���س��ت��م��رار عل�ى  وق���ال 

خ�الل  م�ن  الغ�ذائي؛  الأم�����ن  ودميوم�ة  ت�وفري 

موارده�ا الذاتي�ة، او ال�سترياد، الذي يع�د حلق�ة 

وداخلي�ة  خارجي�ة  ب��ظ��روف  لرت��ب��اط��ه  �س�عيفة 

ع���دي�������دة م�������وؤث���رة ع��ل��ى دمي���وم���ت���ه وان�����س��ي��اب��ي��ة 

احل�سول عليه.

و����س���دد ع��ل��ى اأه���م���ي���ة الج���ت���م���اع���ات ل��و���س��ع 

الت�ي  التداعيات،  م�ن  للخ�روج  ط�ري�ق  خارط�ة 

وامل�����ائ��ي يف منطقتنا،  ال��غ�����ذائ��ي  الأم����ن  ت�����ه�����دد 

والنعكا�س�ات الت�ي �س�تتولد عل�ى اأمنن�ا املجتمعي 

وا�سحة  خطة  دون  البقاء  من  حم��ذرا  ب�سببها، 

امل��ي��زة  امل��ب��ن��ي ع��ل��ى  ال���زراع���ي  ال��ت��ك��ام��ل  لتحقيق 

الن�سبية لكل حم�سول اأو من�تج ف�ي بلداننا.

م�����وارد ال�ستثمار  واأك��د ���س��رورة ت�سخري كل 

امل�������س�������رتك ف�������ي ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي ال��ن��ب��ات��ي 

واحل���ي���واين يف ال����دول امل�����س��ارك��ة، وب��ن��اء ق��اع��دة 

ملنظومة اأمن غذائي م�ستدام يف منطقتنا، داعيا 

اىل عدم ال�ستمرار يف العتماد على ال�سترياد 

العاملي�ة  الم�������دادات  ل��ط�����رق  ال��ت��ه��دي�����د  ظ���ل  يف 

وارتف�اع اأجور النق�ل.

واعترب اخلفاجي، اأن الرتفاع احل�اد وامل�ستمر 

يف اأ�سعار ال�سلع الغذائية، اأ�سبح هاج�ساً وحم�اًل 

يدعو  م��ا  ال��ع��رب��ي؛  امل��واط��ن  كاه�ل  على  ثقياًل 

كل  وتذليل  لت�سهيل  اقليم�ي  م�نهج  ات��ب��اع  اىل 

املعوقات التي ت�سيف تكلفة اإ�سافية على ال�سلع 

الزراعية.

ودع����ا اىل حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام�����ل يف ال��روزن��ام��ة 

وتربي�ة  الع�����الف،  زراع�����ة  وتن�سيط  ال��زراع��ي��ة، 

املتكامل�ة  امل�سرتكة  وامل�س�اريع  الروة احليوانية 

وال���س��م��دة،  ل��ل��ربوت��ني،  الإن��ت�����اج  كل�ف  لتخف�س 

البيطري�ة،  والدوي�����ة  وال��ل��ق��اح�����ات،  وامل��ب��ي��دات، 

وب�����رام��ج م��ك��اف��ح�����ة الف�������ات، وال�����س��ي��ط��رة على 

الأم�را�س، معربا عن اأمله يف اخلروج بتو�سيات 

ت�سع الأمن الغذائي اأولوية ق�سوى لدى الدول 

امل�ساركة.

اللبنانية  الزراعة يف اجلمهورية  وزير  وقال 

ال��دك��ت��ور ع��ب��ا���س احل���اج ح�����س��ن، اإن ان��ع��ق��اد ه��ذه 

الزم��ة  ب��اأن  املطلق  اإمياننا  يعك�س  الجتماعات 

ل  الغذائي  الم��ن  وان  احل�سابات  كل  من  اك��رب 

امل�سرتك  و�سعينا  تناق�سات،  ول  ح��دودا  يعرف 

لبناء رباعية نطمح ان تتو�سع لت�سمل كل الدول 

العربية.

واأ�ساف اأن اأمننا تتهدده اكر من اأزم��ة؛ ما 

الول��وي��ات  بو�سع  الكفيلة  ال�سبل  اي��ج��اد  يحتم 

البينية  للعالقات  العلمية  والروؤية  لال�ستدامة 

ب���ني دول���ن���ا، ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف امل�����س��رتك��ة يف 

اآث����ار ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، ودع����م ان�سياب  م��ع��احل��ة 

امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة، وال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ق��ط��اع 

ال����زراع����ي ك���اأول���وي���ة ل��ل��ن��ه��و���س ب��الق��ت�����س��ادات 

الوطنية.

�سراكة  جت�سد  الجتماعات  ه��ذه  اأن  واعترب 

املطلوب  واأن  للجهود،  م��وح��دة  جامعة  عربية 

اىل  و�سول  والتكامل،  التفاعل  املرحلة  هذه  يف 

رفع م�ستوى المن الغذائي كهدف ا�سرتاتيجي 

ل���دول���ن���ا جم��ت��م��ع��ة، و���س��ن��اع��ة روؤي������ة وح���دوي���ة 

العام واخلا�س،  ال�سراكة بني القطاعني  تراعي 

واملنظمات  العربية  منظماتنا  ب��ني  وال�����س��راك��ة 

الممية العاملة يف بلداننا.

ودع����ا اىل ت���اأط���ري اجل��ه��د ال�����دويل امل�����س��اع��د 

اىل  الو�سول  بغية  املطلق،  التن�سيق  خ��الل  من 

النتائج املرجوة، موؤكدا اأن توقيع اتفاقية تفاهم 

لنا  ملحة  اأول���وي���ة  ي�سكل  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  يف 

يفتح  ج��ام��ع  ع��رب��ي  ل��الن��ط��الق يف عمل  جميعا 

البواب اأمام تطوير هذا امللتقى بان�سمام باقي 

الخوة من ال�سقاء العرب.

وا����س���ار اىل خ��ط��اب ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

الم��ن  ح��ول خماطر  املتحدة،  المم  ال��ث��اين يف 

جميعا  وعلينا  م�سرتكا  هما  باعتباره  الغذائي؛ 

اأن نتفاعل ونتعاون للعبور اىل مرحلة م�ستقرة 

حلا�سرنا وم�ستقبلنا.

ل��ب��ن��ان مي��ر مب��رح��ل��ة �سعبة، غري  اإن  وق���ال 

من  قويا  للخروج  الطريق  نهاية  يف  اأ�سبح  ان��ه 

اأزماته.

يف  ال�����زراع�����ة  وزراء  ج���ان���ب  اإىل  وي�������س���ارك 

الأغذية  الإقليمي ملنظمة  املمثل  الأرب��ع،  الدول 

“الفاو” ال��دك��ت��ور  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  وال����زراع����ة 

عبداحلكيم الواعر، واأمني عام املنظمة العربية 

الدخريي،  اإبراهيم  الدكتور  الزراعية  للتنمية 

الربتو  الأردن  العاملي يف  الغذاء  برنامج  ومدير 

الإ�سالمية  املنظمة  ع��ام  ومدير  منديز،  كوريا 

ل���الأم���ن ال���غ���ذائ���ي ي�����رلن ب���ي���دولي���ت، وم��دي��ر 

ع���ام امل��رك��ز ال��ع��رب��ي ل��درا���س��ات امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة 

والأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( الدكتور ن�سر الدين 

العبيد، ومندوب املمثل الإقليمي لربنامج الأمم 

املتحدة المنائي.
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اأ�صبحت مواتية لوقف العمل بقانون الدفاع بقرار من  اأن الظروف قد  يخطئ من يظن 

جمل�س الوزراء، واإذا كانت احلكومة نظرياً متلك هذا احلق؛ اإال اأن امل�صوؤولية الد�صتورية ملجل�س 

الوزراء الواردة يف املادة 1/45 من الد�صتور حتتم عليه املوازنة بني معاجلة االآثار املرتتبة على 

وقف العمل بقانون الدفاع بعد �صنوات عجاف خلفتها جائحة كورونا وجفاف قا�ٍس جف فيه 

الزرع وال�صرع وعانى فيه الوطن وموؤ�ص�صاته وقطاعاته ما عانى، وقاد فيها جاللة امللك مرحلة 

اآث��ار اجلائحة وذيولها ال�صيا�صية واالقت�صادية  قا�صية بثقة واقتدار جّنب الوطن الكثري من 

واالجتماعية.

ال��ذي ينظم  مطالبات التجار ورج��ال االأعمال ونقابة املحامني بوقف العمل باأمر الدفاع 

احكام حب�س املدين تنطلق من م�صالح اقت�صادية ومعي�صية م�صروعة تدركها احلكومة وجمل�س 

االأمة ب�صقيه االأعيان والنواب، ولكن الواقع ال�صعب ي�صي با�صتحالة تنفيذ هذه املطالبات وعلى 

االأقل يف املدى املنظور؛ وال�صبب يكمن يف اأن عدد املطلوبني الأوامر احلب�س والطلبات املعلقة 

التي �صينفلت عقالها مبجرد وقف العمل بقانون الدفاع ت�صاهي اأ�صعاف م�صاعفة قدرة مراكز 

اال�صالح والتاأهيل على ا�صتيعاب تلك االأعداد وما يرافق ذلك من اآثار خطرية على منظومة 

االأمن االجتماعي.

يف ظني اأن احلكومة �صتكون م�صطرة لال�صتمرار يف العمل بقانون الدفاع، وبالتلي متديد 

العمل باأمر الدفاع رقم 28 ل�صنة 2021 الأ�صباب تتجاوز قدرة احلكومة على املناورة، وحر�صها 

الواقعي على اال�صتجابة ملطالب القطاعات االقت�صادية واملهنية، وقد �صبق ملجل�س االأعيان اأن 

باأمر الدفاع رقم 28 وعلى االأقل  التنفيذ ب�صرورة متديد العمل  اأو�صى عند مناق�صة قانون 

حينها اإىل نهاية العام احلايل لذات االأ�صباب التي اأ�صرت اإليها اآنفاً والتي ت�صكل �صرورة وطنية ال 

ميكن للقوى والقطاعات اأن تتجاهلها اأو تغم�س العني عنها.

ال��دف��اع ويف  بقانون  العمل  وق��ف  الت�صرع يف  ع��دم  ت�صتدعي  وال��ظ��روف  االأ�صباب  جملة من 

مقدمتها الظروف االجتماعية واالقت�صادية واالأمنية، وال�صلطة الق�صائية وعلى االأخ�س ق�صاة 

التنفيذ حمكومني باأعمال الن�صو�س القانونية وال ميلكون ترف تاأجيل قرارات احلب�س، االأمر 

الذي �صريبك كل اأجهزة الدولة وي�صعها يف ماأزق كبري وهو اأمر ال يحتاج فح�س او متحي�س، 

اأولويات املجتمع  اأولويات الدولة يف �صوء تغري  ويدركه اجلميع ويوجب من اجلميع تقدير 

االقت�صادية، ومثال ذلك انتقال ربع مليون طالب من املدار�س اخلا�صة اإىل املدار�س احلكومية 

مما اأربك القدرات احلكومية على ا�صتيعاب تلك االعداد، ورتب نفقات كبرية حتملتها النفقات 

العامة ب�صعوبة.

ل�صنا مع وقف العمل بقانون الدفاع يف هذه املرحلة، ونطالب احلكومة بتمديد العمل باأمر 

الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام كمرحلة يعاد تقييم املوقف الوطني ومقت�صيات امل�صلحة العامة 

اإليها يف قرارها  �صت�صتند  اأن احلكومية لديها تقدير دقيق للموقف، ودرا�صات  واأظ��ن  بعدها، 

املرتقب والذي اأظن جازماً اأن التمديد �صيكون قراراً واقعاً ال حمالة ل�صبب ب�صيط اأن طبيعة 

االأعمال الق�صائية ال تقبل التجزئة اأو االنتقاء اأو التناوب؛ بل اأننا بحاجة يف املرحلة القادمة 

ملكنة قانونية �صرورية تعالج ب�صكل مو�صوعي وقف العمل باأمر الدفاع املذكور.

العين د.طالل طلب الشرفات

هل تستطيع الحكومة 
وقف العمل بقانون الدفاع ؟

االثنني  26 / 9 / 2022 

افتتاح برنامج تدريبي لموظفي ديوان الخدمة في إدارة الموارد البشرية

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني
يعلن البنك املركزي االردين عن متديد  العطاء التايل :

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

26 ( حو�ض )28 (  يعلن للعموم وملدة خم�شة ع�شر يوما من تاريخه جدول لتقدير قيمة القطعة رقم ) 

الرملة من ارا�شي غور املزرعة واحلديثة وامل�شتملكة مبوجب قرار جمل�س ادارة �شلطة وادي االردن رقم 

) 219 ( تاريخ 1980/11/9 وموافقة الرئا�شة بالكتاب رقم ) 6 / 59 / 13 / 1776 ( تاريخ 1981/2/11.

اجلنوبية  االغ��وار   / وامل�شاحة  االرا�شي  دائرة  لوحة  على   2022/9/22 املوافق  اخلمي�س  يوم  علق  قد 

ذوي  اجلميع  الطالع  اجلنوبية  االغوار  بلدية  رئي�س  اىل  منه  اخرى  ن�شخة  و�شلمت  بارزا  حمال  باعتباره 

احلقوق عليه .

ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف او �شاحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 

)خم�شة  مبلغ  املعرت�س  يودع  ان  وبعد  اال�شتئنافية  اللجنة  اىل  اللجنة  قرارات  عن  االعالن  مدة  انتهاء 

ع�شر( دينارا كاأمانة لالعرتا�س على التقدير عماًل باأحكام املادة ) 21/و ( من القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

فعلى املناق�شني الراغبني يف اال�شرتاك بالعطاء اعاله مراجعة ق�شم ادارة العطاءات املحلية يف البنك املركزي االردين 

/ �شارع امللك ح�شني م�شطحبني معهم �شورة عن رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شهادة غرفة التجارة وال�شجل التجاري 

للح�شول على ن�شخة من وثائق دعوة العطاء .

البنك املركزي االدرني

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �س B / 2022 /17  / 10 ) اتفاقية العد�شات املخروطية والعالجية ( . 

على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول 

على ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 50 ( دينار اردين غري م�شرتدة.

اخلمي�س  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  تودع 

املوافق 2022/10/20 وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�س وال تقبل 

على االطالق اي مناق�شة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�شيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 
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تمديد اغالق عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن متديد اغالق 

العطاء رقم �س 500/ 2022 / 11 ) �شراء OPERATION LIGIT عدد )8( لكل من مركز 

امللكة علياء المرا�س وجراحة القلب وم�شت�شفى االمري علي بن احل�شني ( لي�شبح ال�شاعة الواحدة 

من ظهر يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11  . 

على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول 

على ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 125 ( دينار اردين غري م�شرتدة.

تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة من ظهر يوم الثالثاء املوافق 

على  تقبل  وال  العر�س  من   )  %  3  ( بقيمة  م�شروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/10/11

االطالق اي مناق�شة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�شيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

ثمن نسخة موضوع العطاءرقم العطاء
العطاء )غير 

مسترد (

اخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اخر موعد 
لالستفسارات 

اخر موعد 
لتقديم العروض

خدمة تفعيل وتحسين نظام ف / 6 / 2022
ادارة سجالت االحداث 

االمنية الخاص ببيئة البنك 
المركزي 

  SIEM
OPTIMIZATION

  ) 25 (

دينار

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء الموافق 

2022/10/4

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر 
يوم الثالثاء 

الموافق 
2022/10/11

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر 
يوم الخميس 

الموافق 
2022/10/27

االنباط – عامن 

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة رئي�س 

�صامح  ال��ع��ام��ة،  االإدارة  ملعهد  التوجيهية  اللجنة 

النا�صر، اأم�س االأحد، برناجماً تدريبياً متخ�ص�صاً 

يف اإدارة املوارد الب�صرية ملوظفي ديوان اخلدمة يف 

معهد االإدارة، بح�صور مدير عام املعهد املهند�صة 

�صهام اخلوالدة.

التدريبية  الربامج  ه��ذه  اأهمية  النا�صر  واأك��د 

ال��دي��وان  ك����وادر  مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  املتخ�ص�صة 

خا�صة  الب�صرية،  امل����وارد  اإدارة  يف  واملهني  الفني 

اأه��م  اأح���د  بو�صفها  ال��وظ��ائ��ف،  وتو�صيف  حتليل 

ولها  الب�صرية  امل����وارد  وتخطيط  اإدارة  م��ك��ون��ات 

مهام متعددة ترتبط بخطط االإح��الل والتعاقب 

والتدريب، باالإ�صافة اإىل حتديد االأجور.

التحول  ال��دي��وان يعمل على م�صروع  اأن  وب��ني 

الوظائف  وت�صنيف  و�صف  عملية  يف  التدريجي 

ل���ت���ك���ون م��ع��ت��م��دة ع���ل���ى م��ن��ه��ج��ي��ة ت��ق��ي��ي��م ك��م��ي 

امل�صتمر  ال��دي��وان  �صعي  ومو�صوعي، وذل��ك �صمن 

واخلطط  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  لرتجمة 

اال�صالحية للحكومة ويف مقدمتها خارطة طريق 

حت��دي��ث القطاع ال��ع��ام م��ن خ��الل ر���ص��م �صيا�صات 

م��دخ��الت  اإىل جت��وي��د  ت��ه��دف  وو���ص��ع منهجيات 

اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة م��ن امل�����وارد الب�صرية ل��الرت��ق��اء 

مب�صتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.

واأو�صح اأن العمل يف امل�صروع �صي�صمل يف املرحلة 

االأوىل الوظائف القيادية يف املجموعة الثانية من 

الفئة العليا ووظائف العقود ال�صاملة، التي ت�صغر 

اأو ت�صتحدث اعتبارا من العام املقبل، فيما �صيتو�صع 

التعيينات  لي�صمل  الثانية  امل��رح��ل��ة  يف  التطبيق 

ال��ف��ئ��ات االأوىل وال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة  اجل���دي���دة يف 

اعتبارا من جدول ت�صكيالت الوظائف احلكومية 

اأهمية  اأك��دت اخل��وال��دة  للعام 2025. من جانبها، 

ال��دور الت�صاركي للمعهد ودي��وان اخلدمة املدنية 

ع�صب  تعترب  ال��ت��ي  الب�صرية  ال��ك��وادر  تطوير  يف 

وال���ذي ه��و كما ي�صيري جاللة  االإداري  االإ���ص��الح 

كافة،  االإ���ص��الح��ات  اأ�صا�س  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك 

م�صددة على اأهمية تكاتف جهود اجلميع الإحداث 

التغيري املن�صود.

ويت�صمن الربنامج، الذي اأ�صرف عليه اخلبري 

املحلي الدكتور فايز يا�صني، 40 �صاعة تدريبية يف 

اجلانب  ب��ني  جتمع  الب�صرية  امل���وارد  اإدارة  جم��ال 

وح��دات  بناء  ح��ول حم���اور:  والتطبيقي  النظري 

الب�صرية  امل���وارد  عمليات  واأب���رز  الب�صرية،  امل���وارد 

الوظائف،  وتو�صيف  وحتليل  التعوي�صات،  مثل 

وتخطيط  ال���روات���ب  واإدارة  ال��وظ��ائ��ف،  وت��ق��ي��ي��م 

املوارد الب�صرية االختيار والتعيني، وتقييم االأداء، 

والكفايات، وامل�صارات املهنية.

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة 
من نكهات السجائر اإللكترونية 

  االنباط – عامن 

اأح���ب���ط���ت ك��������وادر م���دي���ري���ة م��ك��اف��ح��ة 

ال���ت���ه���ري���ب يف دائ�������رة اجل����م����ارك ال��ع��ام��ة 

بكميات  حمملة  �صاحنة  تهريب  حم��اول��ة 

االإلكرتونية،  ال�صجائر  نكهات  من  كبرية 

كانت خمباأة داخل مادة الفحم.

عقيد  التهريب،  مكافحة  م��دي��ر  وق��ال 

للجهود  نتيجة  اإنه  ال�صياب،  رائد  جمارك 

مكافحة  ل��ك��وادر  احلثيثة  اال�صتخباراتية 

ال��ت��ه��ري��ب وال��ت��ف��ت��ي�����س ال��دق��ي��ق م���ن قبل 

مت  ال�صاحنات،  الإح��دى  اجلمارك  موظفي 

داخل  �صري  ب�صكل  خمباأة  املهربات  �صبط 

ب��امل��ادة  ال��ف��ح��م ومغلفة  م���ادة  19 ط��ن��ا م��ن 

للتمويه. والق�صدير  ال�صخرية 

ال�����ص��اح��ن��ة ك��ان��ت  اأن  ال�����ص��ي��اب  واأ����ص���اف 

قادمة من اإحدى الدول العربية ومتجهة 

تنظيم  مت  الفور  وعلى  التاجر  مل�صتودعات 

املهربة  باملحتويات  اأ�صويل  �صبط  حم�صر 

الإجراء املقت�صى القانوين.

بدوره، اأ�صار مدير عام اجلمارك، اللواء 

جمارك جالل الق�صاة، اإىل جهود الكوادر 

لياًل  بها  تقوم  والتي  احلثيثة،  اجلمركية 

دائرة  اأن  اإىل  الفتا  للوطن،  خدمة  ونهاراً 

االأ�صاليب  اأح���دث  �صمن  تعمل  اجل��م��ارك 

كافة،  املواقع  يف  عاملًيا  املعتمدة  والتقنيات 

وت���ب���ذل ك���ل اجل���ه���ود وال���ط���اق���ات مل��ك��اف��ح��ة 

امل�صروعة بجميع  التهريب، والتجارة غري 

واأنواعها. اأ�صكالها 

بق�صد  والب�صائع  املواد  اإخفاء  اأن  يذكر 

التهرب من دفع الر�صوم اجلمركية، وعدم 

احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��واف��ق��ات ال���الزم���ة، ُيعد 

ويعّر�س  القانون،  عليها  يعاقب  خمالفة 

واخل��ط��ر  لال�صتغالل  االأردين  امل�صتهلك 

جراء ا�صتعمالها دون معرفة م�صدرها.

واأه���اب���ت دائ�����رة اجل���م���ارك ب��امل��واط��ن��ني 

ح��ال��ة  اأي  ع����ن  ف��������وًرا  االإب���������الغ  ������ص�����رورة 

 /)105( امل����ج����اين  ال����رق����م  ع���ل���ى  ت���ه���ري���ب 

مكافحة  عمليات  م��رك��ز  اجل��م��ارك  دائ���رة 

التهريب.

الفايز: سيادة القانون تصون حقوق األفراد وتحفظ السلم المجتمعي
  االنباط – البحر امليت 

ان  الفايز  في�صل  االع��ي��ان  رئي�س جمل�س  اك��د 

ال�صلم املجتمعي يعمل على توفر االمن واال�صتقرار 

هي  القوية  ال��دول��ة  ان  اىل  م�صريا  للمجتمعات، 

دولة القانون واملوؤ�ص�صات التي ي�صعر فيها املواطن 

ال��ق��ان��ون على  ب��االم��ن واال���ص��ت��ق��رار ، وينفذ فيها 

اجلميع بعدالة و�صفافية، وال جمال فيها لالعتداء 

على هيبة الدولة وانتهاك القانون.

وقال الفايز خالل اإطالق املرحلة الثانية من 

القانون  “�صيادة  مل�صروع  االأول  الوطني  امل��وؤمت��ر 

ال��ع��امل  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي  املجتمعي”  لل�صلم 

االن�صان  وح��ق��وق  الدميقراطية  للتنمية  العربي 

مب�صاركة  لو”،  “�صرتيت  موؤ�ص�صة  مع  بال�صراكة 

اربعني نا�صطا من اجلن�صني من كافة حمافظات 

اململكة، ان “ق�صية ال�صلم املجتمعي لي�صت ق�صية 

ترفيه، فهي بالغة االهمية، واكدت �صرورته كافة 

االف��راد،  حقوق  ي�صون  كونه  ال�صماوية،  ال�صرائع 

وت�صمو فيه مبادئ �صيادة القانون«.

اأي����ام  ���ص��ت��ة  ال����ذي ي�صتمر  امل���وؤمت���ر  وي��ت�����ص��م��ن 

اأك��ادمي��ي��ا خل��رباء  ي��وم��ا  امل��ي��ت،  يف منطقة البحر 

حم��اور  تناولت  عمل  اأوراق  ق��دم��وا  متخ�ص�صني 

الورقة النقا�صية امللكية ال�صاد�صة “�صيادة القانون 

تدريبات  اإىل  باالإ�صافة  املدنية”،  ال��دول��ة  اأ�صا�س 

�صمن امل�صار الثاين للم�صروع/ اخلا�س بال�صباب، 

الن�صطاء  م��ن  اخ��ت��ي��ار جم��م��وع��ة  وال����ذي ت�صمن 

منهاج  على  متخ�ص�صة  ت��دري��ب��ات  يف  واإ���ص��راك��ه��م 

)القيادة  امل�صروع، وبرناجما تدريبيا مكثفا حول 

امل�صاركة  تعميق  اىل  جميعها  تهدف  واالإب��ت��ك��ار(، 

الفاعلة يف ال�صاأن العام.

و���ص��ي��ت��م ت��دري��ب ه�����وؤالء ال��ن�����ص��ط��اء م��ن خ��الل 

م���ب���ادرات ي��ق��وم��ون ع��ل��ى تنظيمها ب��ال��ت��ع��اون مع 

يف  للم�صاهمة  املحافظات  يف  التنفيذية  اجل��ه��ات 

�صيادة  على  املبني  املجتمعي  ال�صلم  على  احلفاظ 

القانون ومفاهيمه.

واأ�صار الفايز اىل ان الورقة النقا�صية ال�صاد�صة 

ن��ظ��ام��ن��ا  “تطوير  وع���ن���وان���ه���ا  امل����ل����ك  جل����الل����ة 

اك��دت  االردنيني”،  جميع  خلدمة  الدميقراطي 

اأه��م��ي��ة وحم���وري���ة تطبيق ال��ق��ان��ون، ب��اع��ت��ب��ار ان 

ا�صا�صه تعزيز وتر�صيخ  االنتماء احلقيقي للوطن 

ال�صيا�صية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  ال��ق��ان��ون  ���ص��ي��ادة  م���ب���داأ 

باعتبار ذلك  املجتمع،  واالجتماعية والثقافية يف 

ي�صكل املعيار ال�صابط الذي ينظم حقوق املواطنة، 

وما يرتتب عليها من مكت�صبات وواجبات، ف�صيادة 

القانون هي �صمام االمان للدولة واملجتمع.

واأ���ص��اف، ان ما ج��رى اأخ��ريا من خ��رق لقيمنا 

امر  هو  احلميدة،  الع�صائرية  وتقاليدنا  وعاداتنا 

خارج عن املاألوف، وي�صيء اىل مفهوم الع�صرية وما 

ترمز اليه.

وقيم  مفاهيم  على  تربينا  “اننا  الفايز  واك��د 

نبيلة تتعلق بالع�صرية، توارثناها ابا عن جد، وهي 

والنخوة،  وال�صجاعة  وامل����روءة  ال��ك��رام��ة  مفاهيم 

والعفو  ال�صغائر،  ع��ن  وال��رتف��ع  التعا�صد  وق��ي��م 

عند املقدرة واح��رتام الكبري، اما ال�صرب بعر�س 

الع�صائرية  وال����ع����ادات  االأع������راف  ب��ه��ذه  احل���ائ���ط 

الطيبة، فهو امر مرفو�س جملة وتف�صيال«.

ويف م�صاألة ال�صالح وحيازته من قبل املواطنني، 

�صدد الفايز على اهمية اعادة النظر فيه و�صرورة 

اأيدي  املتوفرة بني  ان��واع اال�صلحة  ترخي�س كافة 

املواطنني، وتغليظ العقوبات بحق كل من ي�صتخدم 

ال�صالح، ومنع كافة ا�صكال الوا�صطة وفر�س هيبة 

الدولة على اجلميع بدون ا�صتثناء وبقوة القانون.

وب����ني ان ث��ق��اف��ة ال�����ص��ل��م االج��ت��م��اع��ي حت��ت��اج 

ُت���زرع وُت��غ��ر���س يف نفو�س  اإىل تعليم وت��دري��ب ك��ي 

االأفراد، ولهذا يرتتب على كافة موؤ�ص�صات املجتمع 

الر�صمية واالهلية، تر�صيخ ومتكني هذه الثقافة، 

مثمنا انعقاد هذا املوؤمتر وحتقيق االهداف املرجوة 

منه، خا�صة وانه ينعقد يف ظل ظروف ا�صتثنائية 

ي��واج��ه فيها ال��وط��ن حت��دي��ات كبرية ، حتتاج منا 

جميعا العمل بح�س وطني عال ملواجهتها ومعاجلة 

البع�س يف حتد  التي ميار�صها  ال�صلبية  الظواهر 

�صافر منهم لهيبة القانون .

املحامي  امل�����ص��روع  م�صت�صار  اأو���ص��ح  جهته  م��ن 

الدكتور �صمري اجل��راح، اأن امل�صروع امل�صتوحى من 

امللك عبداهلل  ال�صاد�صة جلاللة  النقا�صية  الورقة 

الثاين يهدف مب�صاره االأول اإىل تدريب املوظفني 

احلكوميني والبلديات واأع�صاء املجال�س املنتخبة 

امل��م��ل��ك��ة، لالإ�صهام  اأق��ال��ي��م وحم��اف��ظ��ات  ك��اف��ة  يف 

القانون،  �صيادة  باأهمية  ال��وع��ي  ون�صر  تعزيز  يف 

وامل�����ص��اواة  ال��ع��دال��ة  لتحقيق  ال�صمانة  باعتبارها 

فيه  ح��ف��ُظ  وط��ن��اً  االأردن  ليظل  الفر�س  وت��ك��اف��وؤ 

ال��واج��ب��ات، �صيانًة لكرامة  وُت����وؤدى فيه  احل��ق��وق 

االإن�صان، و�صمانًة ال�صتقرار املجتمع.

وا���ص��اف اجل����راح، ان اإط����الق امل��رح��ل��ة الثانية 

لل�صلم  القانون  “�صيادة  عنوان  امل�صروع حتت  من 

 -  2022( ع��ام��ني  �صي�صتمر  وال����ذي  املجتمعي”، 

موظفي  من   )750( ل�  تدريبات  ويت�صمن   )2023

وم��ن  ال��ب��ل��دي��ات  املنتخبة يف  امل��ج��ال�����س  واأع�����ص��اء 

املوظفني احلكوميني من كافة اأقاليم وحمافظات 

اململكة.

واأ���ص��ار اىل ان ان��ع��ق��اد امل�����ص��روع ي��اأت��ي انطالقا 

من اأهمية تعريف كافة عنا�صر املجتمع مبفاهيم 

���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون، وت��ع��زي��ز م��ع��ارف��ه��م وم��ه��ارات��ه��م 

���ص��ي��ادة  ث��ق��اف��ة  ن�����ص��ر  امل�����ص��ارك��ة يف  ومتكينهم م��ن 

القانون يف االأردن.

ال��ربام��ج يف موؤ�ص�صة  قالت مديرة  من جهتها 

تقدمي  على  تعمل  املوؤ�ص�صة  ان  لو”  “�صرتيت 
ب�صيادة  يتعلق  ال�صعب  م�صتوى  على  ع��ال  تعليم 

كافة  االن�صان يف  والدميقراطية وحقوق  القانون 

ارجاء العامل حيث متكن برامج املوؤ�ص�صة التفاعلية 

للطالب واملجتمعات لي�صبحوا م�صاهمني ن�صطني 

ويتمتعون باحلكمة القانونية باملجتمع.

اآلثار العامة ومجلس األبحاث البريطاني يوقعان مذكرة تفاهم
  االنباط – عامن 

وق��ع��ت دائ����رة االآث�����ار ال��ع��ام��ة م��ع جمل�س 

ال�صام، يف مقر  بالد  الربيطانية يف  االأبحاث 

اأم�س االأحد، مذكرة تفاهم لتنظيم  الدائرة، 

وت��و���ص��ي��ح ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ف��ري��ق��ني، و���ص��ع��ًي��ا 

ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه�������داف امل�������ص���رتك���ة، مب���ا ي��خ��دم 

على  واحل���ف���اظ  االأردن  يف  االأث�����ري  ال��ب��ح��ث 

االإرث احل�صاري والثقايف فيه.

العام  مديرها  ال��دائ��رة  عن  املذكرة  ووق��ع 

املجل�س  بلعاوي، وعن  فادي  الدكتور  االأ�صتاذ 

مديرته الدكتورة كارول باملر.

وب��ح�����ص��ب امل����ذك����رة، ت���ق���وم دائ������رة االآث�����ار 

االآث��ار  عن  �صاملة  معلومات  بتوفري  العامة 

االأث���ري  والتنقيب  امل�����ص��ح  اأع��م��ال  م��ن خ��الل 

والتوثيق والن�صر العلمي والتف�صري، وتقدمي 

باأ�صلوب يعزز الهوية الوطنية ويخدم  املوارد 

االأث��ري��ة  امل���وارد  باعتبار  التعليمية،  الثقافة 

العامل الرئي�صي يف اجلذب ال�صياحي.

وت�صعى الدائرة نظًرا حلجم العمل الكبري 

مع  دائ��م  ب�صكل  التعاون  اىل  ب��ه،  تقوم  ال��ذي 

للم�صاهمة  وال���دول���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

يف ح��ف��ظ ه���ذا امل�����وروث ال��ث��ق��ايف، وم���ن اأه���م 

ال�صركاء الذين تعمل معهم الدائرة، جمل�س 

ال��ذي  ال�����ص��ام،  ب��الد  الربيطانية يف  االأب��ح��اث 

املا�صي  ال��ق��رن  �صبعينيات  يف  عمان  يف  اأ�ص�س 

ال��درا���ص��ي��ة  امل�����ص��روع��ات  ع��م��ل  تي�صري  ب��ه��دف 

وال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��دار���ص��ني وال��ب��اح��ث��ني، واإجن����از 

امل�������ص���روع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف جم�����االت االآث�����ار 

والرتاث والعلوم االجتماعية واالإن�صانية.

املعلومات  تبادل  امل��ذك��رة،  بنود  اأب��رز  وم��ن 

وال��ب��ي��ان��ات وال���وث���ائ���ق ب��ال��ط��رق ال��ر���ص��م��ي��ة، 

وت�����ص��ه��ي��ل اإجن������از امل�������ص���روع���ات وال��ن�����ص��اط��ات 

لبناء  الفني  والدعم  عليها،  املتفق  والربامج 

ت��دري��ب  ب��رام��ج  �صمن  للموظفني  ال���ق���درات 

وتاأهيل.



فريق الأنباط

تكررت جملة “�لقادم �أجمل” �لتي �إلت�صقت 

بكل لقاء �أو موؤمتر �صحفي يعقده رئي�س �لوزر�ء 

لغز�  �أ�صبحت  حتى  �خل�صاونة،  ب�صر  �لدكتور 

حري �لعديد من �لأو�صاط �ل�صيا�صية و�ل�صعبية 

ومللد�ر حديث معظم و�صائل �لإعللام ومن�صات 

�لتو��صل �لجتماعي، ما مييز �لأردن �أن ل لغز 

ي�صتمر بالغمو�س فيها �أكرث من ��صابيع.

جللملللللة  للللغلللز  تلللابلللعلللت  “�لأنباط”  بللللدورهللللا 

�أجمل” وخل�صت من خال متابعاتها  “�لقادم 
“�لقادم  �صيفرة  فللك  �أن  �خلللا�للصللة  وملل�للصللادرهللا 

�لتي  �لطبيعية”  “�لرثو�ت  بللل  يكمن  �أجمل” 

�ملللعللدنلليللة على  و�لللللللرثوة  �لللطللاقللة  وز�رة  تللعللمللل 

كميات  �نللتللاج  وزيلللللادة  وتللطللويللرهللا  �إ�صتك�صافها 

�لروؤية  �صمن  �لطبيعية  و�ملعادن  و�لغاز  �لنفط 

�لقت�صادية �لتي �أطلقت موؤخر�.  

وز�رة  تعمل  �لنفطية  �مل�صتقات  يخ�س  فيما 

�صخم  م�صروع  على  �ملعدنية  و�للللرثوة  �لطاقة 

ل�للصللتللكلل�للصللاف �لللنللفللط جللنللوب �للصللرق �للل�للصللرحللان، 

�أطلللللقللت يف �للصللهللر يللونلليللو/حللزيللر�ن �ملللا�للصللي،  �إذ 

م�صروًعا ل�صتك�صاف �لنفط يف بئر �ململكة، على 

�أعماق 1400 �إىل 1750 مرًت�، وبهذ� �خل�صو�س 

عمليات  �أن  “�لأنباط”  لل  خا�س  م�صادر  �أ�للصللار 

�أن  و�أ�صاف  1800 مرت،  �إىل  �لأن  و�صلت  �حلفر 

 16 بقيمة  حللفللارة  �للصللر�ء  ب�صدد  �لللطللاقللة  وز�رة 

مليون دينار للم�صاهمة يف عمليات �حلفر �لتي 

جتريها �صركة �لبرتول �لوطنية .

ملللن نللاحلليللة �خللللرى بلللللد�أت �للصللركللة �لللبللرتول 

�لللوطللنلليللة بللعللمللللليللات ��للصللتللكلل�للصللاف و��للصللعللة للغاز 

�إمكانية  �إىل  �أ�صارت  �لتي  �ملعطيات  �إىل  ��صتناد�ً 

�ملناطق  �إىل  �إ�صافة  جديدة  مناطق  يف  تللو�فللره 

�لتي تنتج �لغاز حالياً، و�إن كان بكميات قليلة ، 

فاتورة  �رتفاع  م�صكلة  على  للتغلب  ذلك  وياأتي 

�لللطللاقللة و�مللل�للصللتللورد�ت مللن �لللغللاز �لطبيعي من 

عدة م�صادر، و�لتي تبلغ حو�يل 6 مليار�ت دولر 

�لتحديث �لقت�صادي على  روؤية  �صنوياً. وتركز 

عمليات  يف  للم�صاركة  �خلللا�للس  �لقطاع  حتفيز 

�ملختلفة،  و�ملللعللادن  و�لللغللاز  �لنفط  عن  �لتنقيب 

وين�صب �لرتكيز على زيللادة �لنتاج �ملحلي من 

ت�صكل  ل  حللاللليللاً  �ملنتجة  �لللكللملليللات  كلللون  �لللغللاز، 

7 يف �ملائة من �حتياجات �لأردن �ليومية  �صوى 

و�لبالغة حو�يل 330 مليون قدم مكعبة.

�خل�صاونة،  حممد  �ل�صركة  عام  مدير  وقال 

خطة  “لدينا  �صابقة  �صحفية  ت�صريحات  يف 

للقيام با�صتك�صافات جديدة للغاز �صمن مناطق 

�لمتياز �لتابعة لل�صركة، وت�صمل �لري�صة و�لأزر 

على  �لعمل  ُبللدئ  �أنلله  �إىل  م�صري�  و�ل�صرحان”، 

�صمال  �للل�للصللرحللان  منطقة  يف  �لللغللاز  ��صتك�صاف 

�حلللديللث  �لآن  ميللكللن  ل  ولللكللن  �لأردن،  �للصللرقللي 

عللن مللدى وجللود مللوؤ�للصللر�ت على وفللرة �لكميات 

�لوقت  بع�س  �إىل  يحتاج  ذلللك  �إن  �إذ  وحجمها، 

�أنلله  م�صيفا  �للللازملللة،  �حلللفللر  بللاأعللمللال  للقيام 

منطقة  يف  للغاز  جديدتان  بئر�ن  حاليا  يحفر 

�لري�صة بانتظار �صر�ء حفارة جديدة هذ� �لعام 

لتعزيز عمليات �حلفر و�ل�صتك�صاف، م�صري� �إىل 

�أنه �صمن �خلطة �حلكومية، فاإن �مل�صتهدف هو 

�لو�صول باإنتاج �لغاز �إىل 200 مليون قدم مكعب 

معربا  �لمللتلليللاز،  مناطق  مللن   2030 عللام  يومياً 

للغاز  �جلللديللدة  �ل�صتك�صافات  مللن  تفاوؤله  عللن 

�لو�صع  على  �يجاباً  �صتنعك�س  “�لتي  �لأردن  يف 

�لقت�صادي ب�صكل عام. 

وتللللوّقللللع وزيلللللر �للللطلللاقلللة و�للللللللرثوة �ملللعللدنلليللة 

ن�صاًطا  �ملقبلة  �ملدة  ت�صهد  �أن  �صالح  �خلر�ب�صة 

و�لغاز يف  �لنفط  �ل�صتك�صاف عن  لأعمال  قوًيا 

 2000 �صيجري حتليل  �إذ  �ململكة،  مناطق  �أغلب 

ثنائية  �لللزلللز�يل  �مل�صح  خللطللوط  مللن  كيلومرت 

�لأبعاد، و�إعد�د ملف معلومات متكامل حول كل 

منطقة من �ملناطق �ل�صتك�صافية، ومن ثم دعوة 

�ل�صركات �ملهتمة بتقدمي طلبات للح�صول على 

رخ�صة ��صتك�صاف . 

 

للتنقيب  منطقة   12 نحو  �لللللوز�رة  وحلللددت 

�لتقليدية وغري  عن �لنفط و�لغاز من �مل�صادر 

�لتقليدية، منها منطقتان للتطوير، وهما حقل 

حمزة و�ل�صرحان �لتطويرية ، وتت�صمن �ملناطق 

يف  �لنفط  عن  للتنقيب  �ملفتوحة  �ل�صتك�صافية 

�لأردن كًا من �لأزرق، �ل�صرحان �ل�صتك�صافية، 

�ل�صفاوي،  �لتطويرية، �جلفر، غرب  �ل�صرحان 

�لبحر �مليت، �ملرتفعات �ل�صمالية، �لبرت� ورم.

وكلل�للصللف تللقللريللر لللللللوز�رة �لللطللاقللة �أن هللنللاك 

�حتياطيات  تدعم  �لتي  �ل�صو�هد  مللن  �لعديد 

�للل�للصللرحللان  مللنللطللقللة  فللفللي  �لأردن،  يف  �لللنللفللط 

�لتطويرية، �كُت�صف �لنفط �خلفيف يف �لبئر 4، 

ر �لحتياطي بحدود 20-40 مليون، وميّثل  وُقدِّ

�لكللتلل�للصللاف �لملللتلللد�د �جلللنللوبللي �لللغللربللي لنظام 

ثِبَت يف حقل �لري�صة، وهو 
ُ
تكوين �ملدورة �لذي �أ

�أحدى مكونات منطقة حو�س وديان �لد�خلية، 

للا يف �للصللمللال �للل�للصللعللوديللة وغلللرب  �مللللوجلللودة �أيلل�للصً

�لعر�ق.

“�لأنباط” �أن  لل  �أكللد م�صدر خا�س  بللدوره، 

�لأردن يتجه لل  حترير �أ�صعار �لطاقة، وت�صجيع 

هو  كما  �خلا�س،  �لقطاع  �صركات  بني  �ملناف�صة 

هناك  �أن  م�صيفا  �لتلل�للصللالت،  قطاع  يف  �حلللال 

قطاع  �صوق  �إىل  �صتدخل  وقللود  حمطات  ثللاث 

�لتوقعات  وت�صري  �لقريب،  �مل�صتقبل  يف  �لطاقة 

�ملبدئية �أن من �صمن �ل�صركات �صركة تركية.

الطاقة املتجددة 

�لللطللاقللة  مبلل�للصللروعللات  �لأردن  �هللتللمللام  وز�د 

�ملللتللجللددة خلللال �للل�للصللنللو�ت �لأخلللللرية، ليحتل - 

�ملركز �لأول عربًيا من  بح�صب وز�رة �لطاقة - 

�ملتجددة  �لطاقة  مل�صادر  �ملركبة  �لللقللدرة  حيث 

ولكنه جاء  �لكهرومائية،  �لطاقة  �حت�صاب  دون 

و�ملللغللرب يف كمية  بعد م�صر  �لللثللالللث  �ملللركللز  يف 

�لطاقة �ملنتجة، وتو�صح �لبيانات �حلكومية، �أن 

�لقدرة �لكلية �ملركبة مل�صروعات �لطاقة �ملتجددة 

 5.5 �إىل  �ملا�صي  �لعام  بنهاية  و�صلت  �لأردن  يف 

تري�و�ط يف �ل�صاعة تتوزع بو�قع 1498 ميغاو�ط 

�صر�ء  �تفاقيات  �لتجارية �صمن  �مل�صروعات  من 

�لطاقة بن�صبة 59% من �إجمايل �لقدرة �ملركبة، 

و1027 ميغاو�ط من م�صروعات �أنظمة �لطاقة 

ومتّثل  �مل�صرتكني،  قبل  من  �ململوكة  �ملتجددة 

41% من �لإجمايل.

�لوقود  باإنتاج  يتعلق  فيما  �لأردن  فقر  رغللم 

قلللللدر�ت طبيعية  �للللبلللاد  �لأحلللللفلللللوري، متللتلللللك 

�إىل  وتدفعها  �لنظيفة  �لطاقة  لإنللتللاج  توؤهلها 

�لللكللهللربللاء، مع  توليد  �للللذ�ت يف  �لعللتللمللاد على 

ملو�جهة  �لللكللربللون  �نبعاثات  تقليل  يف  �لإ�للصللهللام 

�ل�صم�صية  �لللطللاقللة  وتللاأتللي  �ملللنللاخلليللة،  �لللتللغللري�ت 

�لطاقة  م�صادر  �أبللرز  ب�صفتهما  �لللريللاح  وطاقة 

�إىل  وبحاجة  �لأردن  بها  يتميز  �لتي  �ملتجددة 

�إذ تقع �لباد يف �حلز�م  ��صتغالها،  �لتو�صع يف 

تنظيم  هيئة  بيانات  وبح�صب  �ملبا�صر،  �ل�صم�صي 

قللطللاع �لللطللاقللة و�مللللعلللادن -�لللتللي �طلللللعللت عليها 

�أبللحللاث �لطاقة- ت�صل عللدد �لأيلللام �لتي  وحللدة 

يف  يوًما   316 �إىل  بلللالأردن  �ل�صم�س  فيها  ت�صرق 

�ل�صنة ومبعدل 8 �صاعات يومًيا، وتتعر�س كذلك 

�لعديد من �ملناطق �إىل �صرعة رياح ترت�وح بني 

7 و8.5 مرًت� لكل ثانية.

جنوب  �ملتجددة،  للطاقة  م�صروع  �أول  ويقع 

�صرق �لبحر �مليت، وهو مزرعة رياح “�لطفيلة” 

بطاقة توليد ت�صل �إىل 117 ميغاو�ط، وبتكلفة 

طاقة  ملحطة  وميكن  دولر،  مليون   287 بلغت 

�ألف   80 �لطفيلة تزويد نحو  �لرياح مبحافظة 

تنتج  بتوربينات  متيزها  مللع  بالكهرباء،  منزل 

كهرباء باأ�صعار �أقل 25% مقارنة باأ�صعار �لطاقة 

 50 يللوفللر على �لأردن نحو  �حلللر�ريللة، وهللو مللا 

�لكهرباء،  �إنتاج  تكلفة  من  �صنوًيا  دولر  مليون 

وتلل�للصللم مللزرعللة �للللريلللاح -�ملللمللولللة مللن �لللقللطللاع 

بارتفاع  توربيًنا   38 نحو  بالطفيلة  �خلللا�للس- 

ي�صل �إىل 100 مرت لكل برج.

�أن كلللللًا مللللن مللوؤ�للصلل�للصللة  بلللاللللذكلللر،   وجللللديللللر 

�لأوروبللللي  �ل�صتثمار  وبللنللك  �لللدوللليللة  �لتمويل 

و�لللصلللنلللدوق �أوبلللللك للللللتللنللملليللة �للللدولللليلللة، ووكللالللة 

�لعربي  و�لبنك  �لدمناركية،  �ل�صادر�ت  ت�صليف 

للتمويل  �لللهللولللنللديللة  و�ملللوؤ�للصلل�للصللة  �لأوروبلللللللللي، 

و�لتنمية �صاركت يف متويل حمطة طاقة �لرياح 

يف �لطفيلة.

ومن �أبرز م�صروعات �لطاقة �ملتجددة كذلك 

حمطة “�صم�س معان” للطاقة �ل�صم�صية بقدرة 

توليد كهرباء ت�صل �إىل 52.5 ميغاو�ط، بتكلفة 

وت�صتطيع   ، دولر  مليون   170 بلغت  ��صتثمارية 

�ملحطة �لتي متّثل 1% من �إنتاج �لأردن �حلايل 

للطاقة �لكهربائية منع �نبعاث 90 �ألف طن من 

غاز ثاين �أك�صيد �لكربون �صنوًيا، وفق ما نقلته 

وحدة �أبحاث �لطاقة عن بيانات �صركة “�صم�س 

معان«.

يف  �ملتجددة  �لطاقة  م�صروعات  تقت�صر  ول 

�خلللا�للصللة،  �أو  �حلللكللوملليللة  �لللهلليللئللات  علللللى  �لأردن 

من  �للصللو�ء  �مل�صرتكني  مللن  �لعديد  هناك  و�إمنلللا 

�ملنازل �أو �ملد�ر�س �أو �ل�صفار�ت �أو دور �لعبادة، �إذ 

�إىل  �جتهو� �إىل تركيب �لطاقة �ملتجددة، نظًر� 

�رتفاع تكلفة فو�تري �لكهرباء، ومن بني �أ�صباب 

�رتفاع فو�تري �لكهرباء يف �لأردن �عتماد �لباد 

على �لوقود �لأحفوري �مل�صتورد �لازم لت�صغيل 

�ملحطات، �إذ تبلغ ح�صة �لغاز �لطبيعي يف توليد 

يف  كبرًي�  �رتفاًعا  ي�صهد  و�لللذي   ،%73 �لكهرباء 

�صعره بالأ�صو�ق �لدولية.

و�صهد عام 2017 تد�صني �مللك عبد�هلل �لثاين، 

يف معان جمموعة م�صروعات للطاقة �ل�صم�صية 

�لفولتو�صوئية،  �لألللو�ح  تكنولوجيا  با�صتخد�م 

وت�صمل 12 م�صروًعا بطاقة توليد 200 ميغاو�ط 

 400 يتجاوز  ��صتثمار�ت  وبحجم  �لكهرباء،  من 

دولر(،  مليون   564.18( �أردين  ديللنللار  مليون 

للطاقة  م�صروعات   10 �إن�صاء  كذلك  وتت�صمن 

منطقة  يف  ملليللغللاو�ط   170 بلللقلللدرة  �للل�للصللملل�للصلليللة 

بللقللدرة  و�إنلل�للصللاء حمللطللة طللاقللة �صم�صية  مللعللان، 

�لقت�صادية،  �لعقبة  منطقة  يف  ملليللغللاو�ط   10

و�خرى يف منطقة حو�صا- �ملفرق بقدرة توليد 

20 ميغاو�ط.

�خلللايللا  �أنللظللمللة  نلل�للصللر  �إىل  �لأردن  ويلل�للصللعللى 

�إطلللار خطط  يف  �ملللنللزيل،  �لللقللطللاع  يف  �ل�صم�صية 

خللفلل�للس تللكلللللفللة فلللاتلللورة �لللكللهللربللاء ملللع حتقيق 

توفري  وذلللك عرب  هللدف مزيج طاقة م�صتد�م، 

�إطاق  متويات مي�صرة لاأفر�د وبرز ذلك يف 

�للصللنللدوق �لللطللاقللة �ملللتللجللددة وتللر�للصلليللد �لللطللاقللة، 

باأنظمة  �ملللنللزيل  �لقطاع  لللدعللم  وطللنللي  برنامج 

�خلللللايللللا �للل�للصللملل�للصلليللة عللللرب دعلللللم مللبللا�للصللر مللن 

لاأفر�د  مي�صرة  متويلية  وت�صهيات  �حلكومة 

�إطللللاق   ،)2022( مللللايللللو/�أيللللار  �للصللهللر  ،و�لللصلللهلللد 

�ل�صندوق �ملرحلة �لثانية من �لربنامج �لوطني 

لدعم �لقطاع �ملنزيل باأنظمة �خلايا �ل�صم�صية 

�ل�صندوق  توقيع  وت�صمن  �ل�صم�صي،  و�ل�صخان 

�لقاهرة  �لإ�صامي،  بنوك  ممثلي  مع  �تفاقية 

عمان، �صفوة، وكابيتال، لتوفري بر�مج تق�صيط 

ملليلل�للصللرة تلل�للصللاعللد �لأفلللللر�د علللللى تللركلليللب �أنللظللمللة 

�خلايا و�ل�صخانات �ل�صم�صية للمنازل .

وجاء ذلك مع حتمل �حلكومة 30% من تكلفة 

�خلايا و�ل�صخانات �ل�صم�صية للمنازل عرب دعم 

ت�صهيات  �لباقية على �صورة  و�لن�صبة  مبا�صر، 

متويلية من خال �لبنوك و�جلمعيات �ملحلية 

تركيب  دعم  م�صروع  �أن  �لطاقة  وز�رة  وتوؤكد   ،

على  يعمل  للمنازل  �ل�صم�صية  �خلايا  �أنظمة 

زيادة �أعمال �ل�صركات �لعاملة يف جمال �لطاقة 

�ملتجددة، ما يوؤدي �إىل خلق فر�س عمل ، ومن 

�ملتوقع �أن يوقع �صندوق �لطاقة �ملتجددة �لذي 

�تللفللاقلليللات مماثلة   2014 علللام  مللنللذ  عللمللللله  بللللد�أ 

�ملحافظات  خمتلف  يف  حملية  جمعية   25 مللع 

�أمللاكللن  يف  �ملللو�طللنللني  �إىل  �لللو�للصللول  لت�صهيل 

�للصللكللنللهللم، وجنلللحلللت �حللللكلللوملللة خللللال �ملللرحلللللة 

خللايللا  �أنللظللمللة  تللركلليللب  يف  للللللربنللامللج  �لأوىل 

�آلف  لللل4  �ل�صم�صي  �ل�صخان  و�أنللظللمللة  �صم�صية 

و500 منزل بحجم متويل و�صل �إىل 15 مليون 

دينار )21.156 مليون دولر(، وفًقا لت�صريحات 

�ملللتللجللددة، كما  �لللطللاقللة  ملللديللر �للصللنللدوق  �صابقة 

�ملتجددة  �لطاقة  ح�صة  رفللع  يف  �ململكة  جنحت 

 %29 �إىل  �لللبللاد  د�خللل  �لكهرباء  توليد  بللقللدرة 

بنهاية يوليو/متوز )2022(، مقابل 26% خال 

�لعام �ملا�صي )2021(، وذلك مقارنة بن�صبة بلغت 

0.7% فقط خال 2014.

و�أكد وزير �لطاقة �لدكتور �صالح �خلر�ب�صة 

يف حديث لل”�لأنباط” �أننا ننظر للم�صتقبل لأن 

وحتديد�  للطاقة  �إقليمي  مركز  �لأردن  يكون 

�لللطللاقللة �ملللتللجللددة ولإنلللتلللاج �لللطللاقللة �خللل�للصللر�ء 

وتلللزويلللدهلللا للللللللدول �ملللللجللللاورة ولللبللعلل�للس �لللللدول 

�لبنية  تطوير  من  �لنتهاء  حللال  يف  �لأوروبلليللة 

�لللللوز�رة  �أن  �إىل  ملل�للصللري�  و�لللتللخللزيللن،  �لتحتية 

م�صاهمة  �لتكنولوجي  للتطور  يكون  �أن  تتطلع 

�لللوز�رة  �أن  ، مبينا  �ملتجددة  �لطاقة  يف تخزين 

�لإقليمية  �لللدول  مع  متعددة  بات�صالت  تقوم 

و�لأوروبللللليلللللة للللللعللمللل علللللى بللنلليللة حتللتلليللة لنقل 

لهذه  �ل�صم�صية  �لطاقة  مللن  �ملللولللدة  �لكهرباء 

�لبنية  حللال تطوير  �أنلله يف  �إىل  �للللدول، م�صري� 

�لتحتية ل�صبكات �لربط �صت�صاعدنا ب�صكل كبري 

�ل�صم�صية  �لطاقة  �أن  م�صيفا  �لعملية،  هذه  يف 

�لللهلليللدروجللني  لإنللتللاج  ��صتخد�مها  �ملللمللكللن  مللن 

مو�صحا  �مل�صتقبل،  وقلللود  يعد  �للللذي  �لأخلل�للصللر 

�لعديد  �لللفللكللرة على  هللذه  �لللللوز�رة طللرحللت  �أن 

مللن جنللاح هذه  لتو�فقات  للو�صول  �للللدول  مللن 

�لعملية،

 و�أ�صار �خلر�ب�صة �أن �لطاقة �ملتجددة ت�صاهم 

توليدها،  يتم  �لتي  �لكهربائية  �لطاقة  بلللل%26 

خليار�ت  بدر��صة  تقوم  �للللوز�رة  �أن  �إىل  م�صري� 

لأنلله يف حال حتزينها ميكننا  �لكهرباء  تخزين 

نزيد من م�صاهمة �لطاقة �ملتجددة يف خريطة 

�أن  �إىل  للم�صتقبل  ننظر  للللذ�  �لللكلللللي،  �لللطللاقللة 

�أن  مبينا   ، حملي  كم�صدر  �ل�صم�صية  �لللطللاقللة 

�لللعللامل مللن حيث  �ملللو�قللع يف  �أف�صل  �لأردن مللن 

و�أكللرث  �صافية  و�صماء  �ل�صم�صي  �لإ�للصللعللاع  �صدة 

من 300 يوم م�صم�س يف �لعام مما ي�صاهم بزيادة 

ن�صبة �لطاقة �ملتجددة يف خارطة �لطاقة �لكلي 

وتعزيز  �لطاقة  ��صتري�د  تكاليف  من  ويخف�س 

�لأمن �لطاقي. 

�للللوزيلللر  �أعلللللللللن  قللللد  كلللللان  �مللللو�لللصلللوع  ذ�ت  يف 

لل�صوؤون  �لأملللاين  �لحتللادي  و�لوزير  �خلر�ب�صة، 

�لقللتلل�للصللاديللة و�لللعللمللل �ملللنللاخللي روبللللرت هللابللك، 

جمال  يف  بينهما  �لتعاون  يكثفان  �لبلدين  �أن 

�أجندة  وت�صدرت م�صروعاتها  �ملتجددة،  �لطاقة 

�لتي  �لللدوللليللة،  �لتمويل  موؤ�ص�صة  ��للصللتللثللمللار�ت 

و�صلت �إىل نحو 713 مليون دولر. 

�أكللرب  ثللالللث  ومتللثللل �ل�للصللتللثللمللار�ت يف �لأردن 

حمفظة ��صتثمار�ت للموؤ�ص�صة يف منطقة �ل�صرق 

و�أفغان�صتان  وتركيا  �لو�صطى  و�آ�صيا  �لأو�للصللط 

وبللاكلل�للصللتللان ، وتلل�للصللتللقللطللب ملل�للصللروعللات �لللطللاقللة 

�ملللتللجللددة �لللعللديللد مللن ��للصللتللثللمللار�ت مللوؤ�للصلل�للصللات 

عمان  ت�صعى  �إذ  �لعاملية؛  و�للل�للصللركللات  �لتمويل 

مزيج  يف  �لنظيفة  �لللطللاقللة  م�صاهمة  رفللع  �إىل 

 ،2030 عللام  بحلول   %50 �إىل  �لوطني  �لكهرباء 

�رتفاًعا من 25% حالًيا. وت�صاعف حجم برنامج 

موؤ�ص�صة �لتمويل �لدولية �لتابعة للبنك �لدويل 

�إذ عملت على مدى  2010؛  عللام  �لأردن منذ  يف 

�ل�صنو�ت �لل10 �ملا�صية، على �صخ �أكرث من 510 

�مل�صروعات  من  �لعديد  لتمويل  دولر  مايني 

�لكربى كما مّولت خال �ل�صنو�ت �ملا�صية، عدة 

م�صروعات؛ يف �ملقدمة منها م�صروعات �لطاقة 

َلت 3 م�صروعات م�صتقلة لإنتاج  �ملتجددة؛ �إذ ُموِّ

 ، �ل�صم�صية  للطاقة  و9  �لللريللاح،  مللن  �لكهرباء 

دخلت  و2022،   2021 �ملاليتني  �ل�صنتني  وخللال 

بدعم  خللا�للس  �للصللنللدوق  مللع  �للصللر�كللة  �ملوؤ�ص�صة يف 

�ملللال �ملخاطر يف  ر�أ�للس  للر  وُيللَوفِّ �لنا�صئة  �لأعمال 

مرحلة مبكرة، لا�صتثمار يف �أكرث من 90 �صركة 

�أردنية نا�صئة. 

�مليت  �لبحر  منطقة  يف  �لردن  و��صت�صاف 

للطاقة  �إقليمي  مللوؤمتللر  حللزيللر�ن  �صهر  ببد�ية 

بالتعاون مع �حلكومة �لفيدر�لية �لأملانية �صارك 

فيه نحو 700 �صخ�صية بينهم وزر�ء وم�صوؤولون 

وممللثلللللو مللوؤ�للصلل�للصللات، حلليللث �أكللللد �خلللر�بلل�للصللة �إن 

�ل�صر�كة  برنامج  �طللار  يف  يعقد  �لللذي  �ملللوؤمتللر 

تتعلق  مو��صيع  �صيناق�س  �لأملللانلليللة   - �لأردنلليللة 

بللقللطللاع �لللطللاقللة خللا�للصللة �لللهلليللدروجللني وكللفللاءة 

�لللطللاقللة و�لللطللاقللة �ملللتللجللددة وملل�للصللاريللع �لللربللط 

�لكهربائي، م�صيد� بالدعم �لذي يقدمه �جلانب 

�لأملاين لقطاع �لطاقة. و�أن ور�س عمل جانبية 

�صتعقد على هام�س �ملوؤمتر للبحث يف �لق�صايا 

�أهمية  �ملوؤمتر موؤكد�  �صيبحثها  �لتي  �لرئي�صية 

�مل�صاركة  و�ملوؤ�ص�صات  �للللدول  تكثيف  يف  �ملللوؤمتللر 

لتاأمني  وكذلك  �ملناخ  تغري  ملكافحة  طموحاتها 

�لتزود �لطاقة باأ�صعار معقولة من خال تنويع 

م�صادر �لتزود.

ملف النحا�س والذهب 

�كت�صفت  �لللعلل�للصللريللن،  �لللقللرن  خم�صينيات  يف 

وو�دي  �صانا  مبنطقة  �لنحا�س  مللعللدن  �لأردن 

علللربلللة؛ للليللنلل�للصللم �إىل قللائللمللة �ملللللعللللادن، و�لللللذي 

�لبيانات  بح�صب  منه  �لللبللاد  �حتياطيات  تبلغ 

طول  على  طللن-  مليون   27.8 قللر�بللة  �لر�صمية 

�لبحر  و�دي عربة جنوب  �ل�صرقي من  �جلانب 

�مليت �إىل منطقة و�دي �أبو خ�صيبة ، و�أهم معادن 

خللللام �لللنللحللا�للس هلللي �مللللاكلللايلللت و�لللكللريللزوكللول 

و�لأتاكمايت و�لكوبريت.

�ململكة  �أر��للصللي  �أن  �لطاقة  وز�رة  تللوؤكللد  كما 

حتتوي على معدن �لذهب يف �لطرف �ل�صمايل 

مللن �للللدرع �لللعللربللي �لللنللوبللي جللنللوب �لأردن، ول 

يوجد رقم حمدد لحتياطيات �لأردن من خام 

�لللذهللب يف �ملللنللاطللق �ملللوجللود فلليللهللا، ولللكللنلله ذكللر 

�ّطلعت  �لللتللي  �لأردن،  يف  �ملللعللادن  قائمة  �صمن 

وت�صري  �لطاقة،  �أبللحللاث  وحللدة  تفا�صيلها  على 

يللوجللد  �للللذهلللب  مللعللدن  �أن  �إىل  لللهللا،  تللقللريللر  يف 

يف  �لعقبة  �صمال  خ�صيبة  �أبللو  و�دي  منطقة  يف 

�إذ يظهر �صمن �صخور �لكو�رتز  جنوب �لأردن، 

و�لبورفريي و�لفلد�صبار يف معقد و�دي عربة.

 علللللى �ثلللر ذللللك وّقللعللت �للللللوز�رة خلللال �لللعللام 

�ملن�صرم ، مذكرتي تفاهم، �لأوىل مع )�ل�صركة 

�لأردنلللللليللللللة �مللللتلللكلللاملللللللة للللللتللعللديللن و�لللتللنللقلليللب( 

و�لثانية  �صانا،  منطقة  يف  �لنحا�س  ل�صتك�صاف 

ل�صتك�صاف  �لرتكية  )�صولفي�صت(  �صركة  مللع 

�صمن  وجلللاءت  �أبوخ�صيبة،  منطقة  يف  �لللذهللب 

�لللرثو�ت  عن  للتنقيب  �ملتبعة  �خلطة  �ملذكر�ت 

�لطبيعية من قبل وز�رة �لطاقة. 

نقيب �جليولوجيني خالد  �أكللد  ناحيته،  من 

مت  �لنحا�س  ملف  �أن  لل”�لأنباط”   �ل�صو�بكة  

�لللتللي تعمل على  �ملللنللا�للصللري  �للصللركللة  �إىل  �إحللالللتلله 

قطعت  وقللد  �قت�صادياً،  �خلللام  �لنحا�س  تقييم 

در��صة  على  وتعمل  �ملجال  هذ�  يف  كبري�ً  �صوطاً 

جدو�ه �قت�صادياً ويف حال ثبت فاعلية �جلدوى 

�لمتياز لحقاً،  �صتنتقل �ىل مرحلة  �قت�صادية 

�ل�صركة حفرت بع�س �لأنفاق و�جرت  �أن  مبينا 

بع�س �لعينات للح�صول على معلومات متكاملة 

علللن كللملليللة �لللنللحللا�للس وتللركلليللزه ، وذلللللك �صمن 

�بو  “و�دي  عللربللة  و�دي  �ملللحللددة وهللي  �ملللنللاطللق 

خ�صيبة«.

و�أ�صاف �أن “و�دي �بو خ�صيبة”  مت �قتطاعها 

ملللن حمللملليللة �لللصلللانلللا، ومت �للل�للصللمللاح لللللل�للصللركللات 

ولكن  فيها،  �لنحا�س  عللن  و�لللبللحللث  بالتنقيب 

من �مل�صتبعد �لتنقيب د�خل �ملحمية م�صتقبًا ، 

مو�صحا �أنه بعد �أن �أ�صبحت جميع هذه �ملناطق 

�لطبيعة  حلماية  �مللكية  �جلمعية  مظلة  حتت 

باتفاق  �إل  فيها  �لتنقيب  �ل�صعب  مللن  �أ�للصللبللح 

70 مرت مربع  نحو  �قتطاع  �إذ مت  مع �جلمعية 

لل�صماح لل�صركات بالتنقيب فيها .

بالتفاق  �قتطاعه  �لذي مت  �إن �جلزء  و�أ�صار 

حال  يف  �لطبيعة  حلماية  �مللكية  �جلمعية  مللع 

ثبتت �جلدوى �لقت�صادية للم�صروع �صيتم بدء 

�لعمل بها ، خ�صو�صا �أن �ملنطقة جرد�ء وخالية 

و�لنباتات  �لربية  �أنللو�ع �حلياة  �أي نوع من  من 

�صمن  تعمل  �ل�صركة  �أن  م�صيفا  ذللللك،  وغللري 

�إطار بيئي معني �إذ وتر�عي �حلفاظ على �لتنوع 

�لبيئي للمنطقة، وحذرة من عدم �إدخال �آليات 

ثقيلة للموقع .

�ل�صركة  تقم  مل  لللان  �أنللله  �ل�صو�بكة  وتللابللع 

يتطلب  �إذ  لديها،  �ملوجود  �لحتياطي  بح�صاب 
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ذلك حفر اآبار وانفاق واخذ عينات والعمل على 

كمية  ح�ساب  م��ن  للتمكن  امل��وق��ع  ك��ام��ل  درا���س��ة 

ملعرفة  مبكراً  زال  ما  الوقت  ولكن  االحتياطي، 

االحتياطي  ح�����س��اب  اإن���ه مت  اإىل   م�����س��را  ذمل���ك، 

عاملية  ���س��رك��ات  �سبع  ق��ب��ل  م��ن  ك��ام��ل��ة  للمناطق 

اىل  ب��اال���س��اف��ة  اجنبية  و���س��رك��ات  اخ�سائيني  و 

ال�سابقة  ال��درا���س��ات  على  عملت  التي  ال�سركات 

را�سيه،  وادي  )وادي خالد،  مناطق  للنحا�س يف 

اأن  ت�سر اىل  ابو خ�سيبة وغرها( وكانت  وادي 

كمية النحا�س يف املنطقة قد ت�سل اىل ما يقارب 

ال 11 مليار دوالر(.

اأن���ه ك��ان ي��دخ��ل اىل خزينة ال��دول��ة  واأو���س��ح 

مثل  االخ��رى  للمردود  باالإ�سافة  كبرة،  مبالغ 

اإتاحة فر�س عمل الأهل املنطقة والبنية التحتية 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وال�������س���رك���ات وت���ط���وي���ره���ا وت��وط��ني 

التكنولوجيا ووجود خربات للم�ساريع الكربى، 

االتفاقيات البد من �سرف  اأن��ه يف جميع  مبينا 

5% لتطوير املنطقة �سمن مواد يف قانون  مبلغ 

اال�ستثمار.

 ول��ك��ن ب��ح�����س��ب ال��ن��اط��ق االع���ام���ي ل����وزارة 

اال�ستثمار بال ابو زيد، اإن قانون اال�ستثمار ما 

زال مطروحاً للنقا�س حتت قبة الربملان، م�سرا 

ولكنها  النحا�س  ا�ستخراج  االأن  يتم  ال  اأن��ه  اإىل 

حتتاج  اال�ستخراج  عملية  الأنها  الدرا�سة،  حتت 

خام  م��واد  اي��ة  عن  النحا�س  لف�سل  م�سانع  اىل 

اأخرى او املحتوى ال�سخري وخا�سة اأن النحا�س 

عن�سر  وه��و  املنغنيز،  وه��و  ثانوي  منتج  يرافقه 

ثاين يرفد اإيراد الدولة مب�سدر اآخر 

وع�������ن اخ�������ر م�������س���ت���ج���دات م����ل����ف ال�����ذه�����ب، 

اأن����ه حم���ال اىل ���س��رك��ة ت�سمى  اأ����س���ار ال�����س��واب��ك��ة 

“�سولفي�ست” وهي تركية، اأنهت املرحلة االأوىل 
مبنطقة  الثانية  املرحلة  يف  واالآن  الدرا�سة  من 

االوىل  الدرا�سة  وكانت  خ�سيبة”،  اب��و  “وادي 
الثانية،  على  للعمل  دفعها  مم��ا  ج��دا  م�سجعة 

جدا  اقت�سادي  اأن��ه  االأول��ي��ة  الدرا�سات  وبح�سب 

مما �سجعتها على املرحلة الثانية للتنقيب، ولكن 

املوجود  الذهب  حلجم  الكمية  حت�سب  مل  لان 

ول��ك��ن امل��ن��اط��ق امل���وج���ودة يف اجل��ن��وب ق��د تكون 

اأف�سل بكثر من املناطق العاملية. 

ال�سركة  امل��دي��ري��ن يف  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 

ال�����س��رك��ة تتطلع  اأن  امل��ن��ا���س��ر،  زي���اد  امل��ت��ك��ام��ل��ة، 

لدعم  ال��ط��اق��ة،  وزارة  م��ع  والعمل  ال��ت��ع��اون  اإىل 

معدالت  خف�س  يف  واالإ�سهام  الوطني  االقت�ساد 

اأنه يف  العاملة، مبينا  البطالة، وت�سغيل االأيدي 

باملنطقة،  النحا�س  ملراكز  االأولية  النتائج  �سوء 

خارطة  على  االأردن  احليوي  امل�سروع  هذا  ي�سع 

اّطلعت  العاملية، وفق ما  التعدينية  اال�ستثمارات 

عليه من�سة الطاقة املتخ�س�سة.

ملف الفو�سفات

من  العامل  يف  احتياطي  ثالث  االأردن  ميتلك 

ت�سدير  ويتم  االأردن،  جنوب  يف  الفو�سفات  خام 

 21 اأرب��ع��ة م��اي��ني ط��ن �سنويا ت�سكل  اأك���ر م��ن 

ر�سمية،  اأرق��ام  وف��ق  ال�سادرات  قيمة  من  باملائة 

اجل��دي��دة  اجليولوجية  امل�����س��اح��ات  اأظ��ه��رت  كما 

الفو�سفات،  بها  توفر  مربع  كم  اآالف   3 نحو  اأن 

وف��ق��ا ل��وزي��ر ال��ط��اق��ة اخل��راب�����س��ة، ال���ذي اأك���د اأن 

وت�سدير  اإن��ت��اج  يف  املتقدمة  ال���دول  م��ن  االأردن 

الفو�سفات، م�سرا اإّن عملية التنقيب يف البداية 

واجهتها م�ساكل؛ اأبرزها ات�ساع امل�ساحة )3 اآالف 

“بُلكات” واملرحلة  اإىل  ُق�سمت  كم مربع(، حيث 

االأوىل كانت نحو 120 كلم مربع.

واأ����س���اف اأن���ه ج���رى ح��ف��ر 58 ب��ئ��را غ��ط��ت ما 

م�ساحته 90 كم2 من املرحلة االأوىل، حيث حفر 

ومبجموع   ،)Core )لبابي  حفر  اآب���ار   9 منها 

طويل بلغ اأكر من 1200 مرت، مبتو�سط اأعماق 

تراوحت بني 25 اإىل 35 مرتا، م�سرا اإىل اأنه بلغ 

 8 الفو�سفات من  �سماكة طبقة خامات  متو�سط 

�سجلت  حيث  امل�سروع،  منطقة  يف  اأم��ت��ار   10 اإىل 

 %24 ت��ق��ارب   P2O5 م��ن  اخل���ام  ت��راك��ي��ز  ن�سبة 

35%، وه��ي نوعية  ال���  وجت���اوزت يف بع�س االآب���ار 

ذات جودة عالية.

االأوىل  املرحلة  اأعمال  الطاقة،  وزارة  واأنهت 

ال��ف��و���س��ف��ات يف  م��ن م�����س��روع التنقيب ع��ن خ���ام 

اإىل  م�سرة  الروي�سد،  جنوبي  الري�سة  منطقة 

 700 يتجاوز  االأويل  اجليولوجي  االحتياطي  اأن 

االأوىل،  املرحلة  �سمن  فقط  مرتي  طن  مليون 

ببيع  ت�سمح  “لن  ال����وزارة  اأّن  اخل��راب�����س��ة  واأّك����د 

اخل��ام،  ب�سكله  الري�سة  منطقة  م��ن  الفو�سفات 

امل�سافة  قيمته  من  اال�ستفادة  على  و�ستحر�س 

اأنه  التحويلية”، م�سيفا  ال�سناعات  كاملة عرب 

مت اأخذ 1200 عينة من خام الفو�سفات املكت�سف 

فيها  ال��ف��و���س��ف��ات  اأن  يثبت  وباحلقيقة  وُح��ل��ل��ت 

ال��ذي  للخراب�سة  وف��ق��ا    »b2o5 فيها  ت��راك��ي��ز 

الغذائية  ال�سناعات  بع�س  تعتمد  ب���اأن  ط��ال��ب 

والدوائية على خام الفو�سفات ، الفتا النظر اإىل 

اأنه مت جمع نحو 28 عينة ووجد اأن ن�سبة تراكيز 

عن�سر اليورانيوم بها نحو 60-120 غراما للطن، 

االأر�سية  العنا�سر  بع�س  وج��ود  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سناعات  م��ن  العديد  ت��دخ��ل يف  ال��ت��ي  ال��ن��ادرة 

التي نحتاجها هذه االأيام.«. 

من جهته، قال معت�سم احلوامدة، من ق�سم 

الدرا�سات التنقيبية يف �سركة البرتول الوطنية: 

املا�سية  اأ�سهر  الثاثة  يف  احل��ف��ر  “عمليات  ان 

اأظهرت وجود حوايل 500 مليون طن احتياطي 

فو�سفات، اأما نتائج احلفر احلالية فقد اأظهرت 

وجود 700 مليون طن، اإ�سافة اإىل وجود خامات 

اليورانيوم بكميات مب�سرة وجيدة«.

ملف املعادن يف الأردن

معادن  على  اأرا�سيه  باطن  االأردن يف  يحتوي 

اأه���م ال���روات ال�سخمة التي  ن���ادرة، وُت��ع��د م��ن 

ت��ت��م��ت��ل��ك��ه��ا ال����ب����اد، وب���ح���اج���ة ايل ا���س��ت��غ��ال��ه��ا 

 ، لديها  االأقت�سادي  النمو  لدعم  وا�ستخراجها، 

ومن اأهم املعادن النادرة؛ اليورانيوم والثوريوم، 

وال���ت���ي���ت���ان���ي���وم وامل����ون����ازي����ت وال������زرك������ون، واأه�����م 

كفاءة  ورف��ع  املتجددة  الطاقة  يف  ا�ستخداماتها 

الطاقة.

•البازلت 
من اأبرز املعادن يف االأردن، البازلت، اإذ ميتلك 

احتياطيات �سخمة منه، وهو عبارة عن �سخور 

الربكانية،  احل��م��م  ت�سلب  ع��ن  ن��اجت��ة  بركانية 

والباجيوكيلز  االأوليفني  معادن  من  ويتكون 

والبروك�سني، ويتوافر البازلت بكرة يف �سمال 

�سرق وو�سط وجنوب الباد، فعلى �سبيل املثال، 

ر املعدن اخلام املوجود يف منطقة “تل برما”  ُيقدَّ

-الواقعة جنوب االأردن- بنحو 310 مايني طن.

•احلجر اجلريي النقي
اجلري  احلجر  م��ن   االأردن  احتياطي  يبلغ 

ال��ط��اق��ة،  وزارة  بح�سب  ط���ن،  م��ل��ي��ار   1.33 اإىل 

يف  كبر  ب�سكل  النقي  اجل��ري  احلجر  وي��وج��د 

جنوب االأردن.

•الزركون
م��ع��دن  م����ن  اح���ت���ي���اط���ي���ات  االأردن  مي���ت���ل���ك 

اإذ  م��رتي،  األ��ف طن   96 اإىل  ت�سل  “الزركون” 
مدينة  ج��ن��وب  ك��ي��ل��وم��رًتا   350 بعد  على  ي��وج��د 

من  ال�سرقي  ال�سمال  يف  كيلومرت  و100  عمان، 

العقبة.

•رمال ال�سيليكا
ال�سيليكا  رم��ال  من  االأردن  احتياطيات  يبلغ 

قائمة  ليكون �سمن  مليار طن،   20.1 اأك��ر من 

ملا  وفًقا  االأردن،  ميتلكها  التي  ال�سخمة  املعادن 

الطاقة،  وزارة  عن  الطاقة  اأبحاث  وح��دة  نقلته 

وتوجد رمال ال�سيليكا مبناطق راأ�س النقب وقاع 

الدي�سة والبرتاء عني البي�سة، وكذلك يف وادي 

ال�سبق، واحلبي�سية.

•الفلد�سبار
ميتلك االأردن احتياطيات من خام الفلد�سبار 

ت�سل اإىل 138 مليون طن، بح�سب وزارة الطاقة، 

احلبي�سية،  وادي  منطقة  يف  املعدن  هذا  ويوجد 

ب�سمال  الغفران  وجبل  املحلبة  وادي  يف  وكذلك 

�سمال  امل��ل��ق��ان  ���س��در  وادي  ويف  ال��ع��ق��ب��ة،  ���س��رق 

العقبة.

•الكاولني
ت�سل احتياطيات االأردن منه اإىل 11.94 مليار 

طن- يف �سناعة ال�سراميك االأبي�س والطاء، 

يف  وي��وج��د  وغ��ره��ا،  والبا�ستيك  امل��ط��اط  ويف 

مناطق بطن الفول واملدورة واحل�سوة واأم �سحم، 

الواقعة يف مدينة معان.

•الطبا�سري
الطبا�سر  م��ن  اح��ت��ي��اط��ي��ات  االأردن  ميتلك 

مناطق  يف  وي��وج��د  ط��ن،  مليار   5.83 اإىل  ت�سل 

جنوب �سرق االأزرق بال�سحراء ال�سرقية، و�سرق 

عمان.

•الدولومايت
الدولومايت  احتياطيات من  االأردن  وميتلك 

ت�سل اإىل 162 مليون طن، وفًقا لقائمة املعادن يف 

االأردن، التي اّطلعت عليها وحدة اأبحاث الطاقة 

ع�����س��ال وغ��ور  ال��دول��وم��اي��ت يف وادي  ، وي��وج��د 

احلديثة غ��رب ال��ك��رك، وك��ذل��ك يف راأ����س النقب 

�سمال العقبة.

•الزيواليت
عام  يف  اأن���ه  االأردن،  يف  امل��ع��ادن  قائمة  تو�سح 

ال��زي��والي��ت  اإن���ت���اج م��ع��دن  ال���ب���اد  ب�����داأت   ،1998

)التف الزيواليتي(، اإذ ت�ستهلك الباد 400 األف 

وتبلغ  االأ�سمنت،  م�سانع  خال  من  �سنوًيا  طن 

اأكر  الزيواليت  معدن  من  اململكة  احتياطيات 

ع���ّدة مناطق،  وي��وج��د يف  مليار ط��ن،   2.03 م��ن 

����س���رق االأزرق  ���س��م��ال  اأب����رزه����ا ج��ب��ل االأري����ت����ني 

بال�سحراء ال�سرقية، وتلول ال�سهباء يف ال�سمال 

البادية، وتل الرماح، وكذلك و�سط  الغربي من 

االأردن وجنوبه.

•املعادن الأر�سية النادرة
املعادن  على  حتتوي  اأرا�سيه  اأن  االأردن  يوؤكد 

امل��زراب، لكنها  االأر�سية النادرة يف منطقة وادي 

ال��ب��ح��ث واال���س��ت��ك�����س��اف،  اإىل ع��م��ل��ي��ات  ب��ح��اج��ة 

والتيتانيوم  والثوريوم،  اليورانيوم  اأهمها  ومن 

يف  ا�ستخداماتها  واأه���م  وال���زرك���ون،  وامل��ون��ازي��ت 

الطاقة املتجددة ورفع كفاءة الطاقة. 

الطاقة مذكرة  وزارة  وّقعت  ذات��ه،  ال�سياق  يف 

ت���ف���اه���م م����ع ����س���رك���ة جت���ان�������س ل��ت��م��ل��ك واإق����ام����ة 

اإع��داد  ت�سمنت  امل��ا���س��ي،  ني�سان  يف  امل�����س��روع��ات، 

خ��ري��ط��ة ب����ال����روات امل��ع��دن��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ف��ر���س 

اال���س��ت��ث��م��ار يف ال���ب���اد، ف��ي��م��ا اأط��ل��ق��ت ال�����وزارة 

من�سة اإلكرتونية بهدف ت�سهيل اإج��راءات رحلة 

امل�ستثمر بالروات املعدنية يف الباد، من خال 

الربط بني اجلهات املعنية لتقليل الزمن والعبء 

البحث عن  ال��ازم للح�سول على اخلدمة عند 

املعادن واال�ستغناء عن الوثائق الورقية.

ب�������دوره، ق����ال اخل���ب���ر االق���ت�������س���ادي وج���دي 

املخامرة، اإن االأردن يتمتع بروات معدنية كبرة، 

مت ا�ستغال بع�سها كالبوتا�س والفو�سفات، فيما 

كالنحا�س،  ا�ستغالها  ي��ت��م  مل  البع�س  ي��وج��د 

الذهب، البازلت، وغرها، مبيًنا ان ا�ستخدامها 

بال�سكل االأمثل �سيكون لها �سدى كبر يف تنمية 

�سخمة  اي��رادات  وا�ستقطاب  االقت�سادي،  النمو 

للحكومة، خا�سًة با�ستقطاب �سركة ا�سرتاتيجية 

ال�ستغال املوارد، وا�ستقطاب تكنولوجيا حديثة 

�ست�سكل  وال��ت��ي  م��ت��دن��ي��ة،  بكلفة  ال���س��ت��خ��راج��ه��ا 

ال�سنوات  خ��ال  الوطني  لاقت�ساد  �سخم  منو 

القادمة.

وا�����س����اف، ان م��ع��اجل��ة ا���س��ت��خ��راج ال�����روات 

وال��ب��ازل��ت  ال��زي��ت��ي  كال�سخر  ال���ن���ادرة  امل��ع��دن��ي��ة 

والنحا�س ورمل ال�سيليكا يكمن ان يتم اال�ستفادة 

ال����دول ذات  منها وا���س��ت��ق��ط��اب ا���س��ت��ث��م��ارات م��ن 

بااليجاب  �سينعك�س  وال���ذي  ال��ق��ط��اع،  يف  خ��ربة 

ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����س ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة يف ظ���ل وج���ود 

م�����س��ارع ك��ب��رة ال���س��ت��غ��ال ال�����روات امل��ع��دن��ي��ة، 

وتعزيز اخلربة يف ا�ستقطاب خدمة التكنولوجيا 

ا�ستقطاب  خ��ال  م��ن  اململكة  يف  منها  امل�ستفاد 

�سركاء وموؤ�س�سات ا�سرتاتيجنّي.

ول���ف���ت، اأن ق��ط��اع ال������روات امل��ع��دن��ي��ة ق��ط��اع 

ه���ام ج����ًدا ل��ل��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة، م���وك���ًدا ان��ه 

ي��ج��ب اع��ط��اءه االأول���وي���ة يف ا���س��ت��ق��ط��اب �سركاء 

ال��ذي  ودول��ًي��ا،  اأقليمًيا  اأو  حملًيا  وم�ستثمرين 

�سيكون له دور يف تعزيز النمو االقت�سادي واملناخ 

اال�ستثماري.

التعدين  ق��ط��اع  يف  �سجلت  اململكة  اأن  ي��ذك��ر 

ال�  االأ�سهر  يف  دينار  مليار   1.55 بقيمة  اإي���رادات 

6 االأوىل من العام احل��ايل، فيما ي�سهم القطاع 

ونحو  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %7.6 بنحو 

ل� تقرير من�سة  اململكة، وفًقا  19% من �سادرات 

الطاقة املتخ�س�سة ، 

ن�����س��ب��ة م�����س��اه��م��ة ق��ط��اع  وي�����س��ع��ى اإىل رف����ع 

ال��ت��ع��دي��ن يف ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي ل��ل��ب��اد، عرب 

العمل على زيادة �سادرات القطاع بن�سبة %10.5 

ب�سكل �سنوي، لت�سل اإىل 5 مليارات دوالر بحلول 

ع���ام 2033، ذل���ك م���ن اأج����ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي���ادة 

اأكرب  ب�سكل  واال�ستفادة  التعدين  �سادرات قطاع 

الباد،  بها  تتميز  التي  التعدينية  ال��روات  من 

وتوؤكد احلكومة اأنها تعمل على اإن�ساء م�سروعات 

ال�������س���ن���اع���ات ال���و����س���ط���ى وال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ب��ق��ط��اع 

التعدين، مع العمل على اإطاق برنامج متويل 

خا�س بقطاع التعدين.

م��ن ج��ه��ت��ه، اك���د اخل��ب��ر االق��ت�����س��ادي م��ازن 

اإر���س��ي��د اأه��م��ي��ة ا���س��ت��غ��ال وا���س��ت��خ��دام ال���روات 

فقط،  لا�ستخدام  لي�س  الغنية  للدول  املعدنية 

االأردن  ان  م��و���س��ًح��ا  اخل���ارج���ي،  للت�سدير  ب��ل 

بالفو�سفات  املرتبطة  املعدنية  ال��روات  يف  غني 

وال��ب��وت��ا���س ال��ت��ي ���س��ج��ل��ت اأرق������ام ق��ي��ا���س��ي��ة غر 

يف  وا�ستغالهما   ، امل��ادت��ني  ت�سدير  يف  م�سبوقة 

الزراعية  واالأ�سمدة  الزراعية  ال�سناعات  قطاع 

ال���ت���ي حت��ق��ق االأم������ن ال���غ���ذائ���ي يف م��ع��ظ��م دول 

��ة ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا واالزم����ات  ال��ع��امل خ��ا���سً

اجليو�سيا�سية.

ولفت، ان االأردن �ساد�س اأكرب دولة يف العامل 

التي متتلك خمزون من ال�سخر الزيتي، الذي 

من  وم�ستقات  ل�نفط،  ليتحول  معاجلته  يتم 

املحروقات املختلفة ، مبيًنا ان اململكة ال ت�ستغل 

ذل����ك ل�����س��ع��وب��ة م��ع��اجل��ت��ه وت��ك��ل��ف��ت��ه ال��ب��اه��ظ��ة، 

تكون  ق��د  معاجلته  ط��ري��ق��ة  ان  اإىل  ب��اال���س��اف��ة 

خطرة بيئًيا نتيجة االنبعاثات الكربونية حلرق 

ال�سخر الزيتي.

واك����د اإر����س���ي���د، ان���ه م���ن امل��م��ك��ن اخ���ذ جت���ارب 

الزيتي،  ال�سخر  دول اخرى يف اخراج ومعاجلة 

خاله،  من  الكهرباء  توليد  ك�  منها  لا�ستفادة 

ب��اال���س��اف��ة ان خم����زون ال�����س��خ��ر ال��زي��ت��ي يكفي 

الأكر من 900 عام لتوليد الكهرباء، م�سًرا ان 

بالطريقة  ذلك  ا�ستغال  العمل  احلكومة  على 

ا�ستخراج  لتوفر  اال�ستثمار  وج��ذب  ال�سحيحة 

ومعاجلة ال�سخر الزيتي.

االثنني    26/ 9 / 2022

 مخامرة: استخدام الثروة المعدنية بالشكل 
األمثل سيكون له صدى كبير في تنمية 

النمو االقتصادي
 ارشيد: مخزون الصخر الزيتي يكفي 900 عام 

لتوليد الكهرباء
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انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة / مريم صبح 

احسني ابو وحش
نظرًا لتغيبك عن مركز عملك لدى 

 / االع��م��ال  الدارة  ارج��ان  �شركة 

من  الكرث  خا�شة  م�شاهمة  �شركة 

ع�شرة ايام متتالية دون عذر ر�شمي 

ال�شركة  فان  لذا  قانوين.  مربر  او 

مركز  اىل  العودة  ب�شرورة  تنذرك 

 )  48  ( اق�شاها  مدة  خالل  عملك 

�شاعة  من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

وب��ع��ك�����س ذل����ك ت��ع��ت��ربي ف��اق��دة 

لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية 

من   )  28  ( امل��ادة  الحكام  ا�شتنادًا 

قانون العمل والعمال االردين .

املنذرة :

شركة ارجان الدارة 

العقارات ذ.م.م

تبليغ اخطار بالنشر 
صادر عن محكمة تنفيذ 

الرصيفة الشرعية
�شليمان  جمال  حممد   : عليه  املحكوم  ا�شم 

اخلطيب

عنوانه :جمهول مكان االقامة خارج البالد 

، اخر مكان اقامة التطوير احل�شري مقابل 

م�شجد خبيب

ا�شم املحكوم لها : اينا�س رزق احمد حم�شن

لقد تقرر يف الق�شية التنفيذية رقم 2165 

الزامك  تعليم  نفقة  ومو�شوعها   2022  /

تدفع  �شهريا  اردين  دينار   40 مبلغ  بدفع 

احمد  رزق  اينا�س   ( لها  املحكوم  ل�شالح 

الطلب  تاريخ  اعتبارا من  املذكورة   ) حم�شن 

الر�شوم  ي�شاف   2022/6/14 يف  ال��واق��ع 

وامل�شاريف القانونية .

خالل  االخطار  هذا  م�شمون  تنفيذ  وعليك 

تبلغك  تاريخ  من  ايام  �شبعة  اق�شاها  فرتة 

تنفذ  ومل  امل���دة  ه��ذه  انق�شت  واذا  ذل��ك 

م�شمون هذا االخطار �شتقوم دائرة التنفيذ 

مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ حمكمة الر�شيفة ال�شرعية

�شبحي اخلاليله

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته

وامل�شجلة لدى دائرة  اناند جاكوب الدارة االعمال   �شركة   اأرجو من دائني 

مراقبة ال�شركات معفاة حتت الرقم  ) 2505 ( بتاريخ ) 2021/3/17(

الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : خلدون يو�شف عبد الرحمن املحي�شن

– �شارع و�شفي التل ) اجلاردنز  – منطقة تالع العلي  عنوان امل�شفي : عمان 

 – االول  الطابق   – الثاين  املدخل   –  153 رقم  اخلفجي  عمارة   –  ) �شابقا 

مكتب33

خلوي ) 0798907592 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200181013 (

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة �شهام الطويق و�شركائها  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

ت�شامن 

حتت الرقم )121552( بتاريخ 2021/3/10 قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/3/20 

الطويق   �شليمان  احمد  غيث  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وقد 

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : اربد – الرمثا – احلي اجلنوبي – ت: 

0799710700

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

اعــــــــــــالن
ل�شنة  والقرق رقم )79(  املدن  اأحكام تنظيم  للعموم مبقت�شى  يعلن االطالع 

الها�شمية  للواء  اللوائية  واالأبنية  والقرى  املدن  تنظيم  جلنة  بان   )1966(

2022م املوافقة على قرار اللجنة  قررت مبوجب قراراها رقم )51 ( ل�شنة 

2022/7/25م  27 / 19 ( تاريخ  املحلية لبلدية الها�شمية اجلديدة رقم ) 

 723 واملت�شمن املوافقة على ا�شافة تنظيم للقطع ذوات االرقام التالية : ) 

، 724 ، 725 ، 726 ، 727 ، 728 ( حو�س ) 3 ( ابو الزيغان ال�شرقي لوحة 

) 61 ( من ارا�شي قرية ابو الزيغان ب�شفة تنظيم �شكن جيم ح�شب التنظيم 

املجاور وا�شتحداث �شوارع تنظيمية ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية وفر�س 

عوائد تنظيم بقيمة ) 0.75 ( دينار /م2 م�شاف للتنظيم .

 واإعالن ذلك لالعرتا�س ملدة �شهر باجلريدة الر�شمية واجلريدتني حمليتني 

لدى  القانونية  الفرتة  خالل  اعرتا�شاتهم  تقدمي  العالقة  ال�شحاب  ويجوز 

ال��دوام  �شاعات  خ��الل  اجلديدة  الها�شمية  لبلدية  املحلية  اللجنة  رئي�س 

الر�شمي و�شمن املدة القانونية .

د. صخر املور الهقيش
متصرف لواء الهاشمية
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء الهاشمية

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  نور املطابخ   ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة 

مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 59060 ( بتاريخ 

)2021/1/26 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : جميل عمر جميل رمان

حممد  �شارع   – اليا�شمني  �شاحية   – عمان   : امل�شفي  عنوان 

ال�شقاف

خلوي ) 0791000994(

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

باأن �شركة حمطة عمان ال�شرقية للمحروقات وخدمة ال�شيارات  

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )4783( بتاريخ )1997/2/16( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/19(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

شركة التميز الدولية للمدارس الخاصة 
املساهمة الخاصة املحدودة

شركة مساهمة خاصة رقم ) 845 ( تاريخ 2011/8/15
دعوة الجتماع هيئة عامة غري عادي

ال�شاعة  متام  يف  وذل��ك  ع��ادي  غري  عامة  هيئة  الجتماع  دعوتكم  ي�شعدين 

احلادية ع�شرة من �شباح يوم ال�شبت املوافق 2022/10/15 يف مقر ال�شركة 

) مدار�س االكادميية الكربى الدولية – �شارع البرتاء – اربد ( يت�شمن جدول 

االعمال ما يلي :

هذه  مبقدار  املال  راأ���س  وخف�س  امل�شاهمني  من  �شراوؤها  املعاد  اال�شهم  الغاء 

اال�شهم واجراء التعديالت الالزمة على العقد والنظام بناء على ذلك .

مناق�شة تقرير جمل�س االدارة عن اعمال ال�شركة واوجه ن�شاطها ومركزها 

املايل خالل ال�شنة املالية ال�شابقة واخلطة امل�شتقبلية لل�شركة .

بتاريخ  هة  كما   2022/2021 املالية  لل�شنة  املالية  البيانات  على  امل�شادقة 

2022/6/30

مناق�شة توزيع االرباح على امل�شاهمني .

انتخاب مدقق للح�شابات لل�شنة املالية القادمة .

د. عثمان السواعي
رئيس مجلس االدارة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

باأن �شركة �شرياز لبيع احليوانات االليفه  ذ.م.م م�شجلة لدينا يف 

�شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )55796( 

بتاريخ )2019/11/7( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/22(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

و�شريكته   م�شتهى  حممود  �شعد  معت�شم  �شركة  ب��ان  والتجارة 

 )122781( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

التغيريات  الإج���راءات  بطلب  تقدمت    2022/6/12 بتاريخ 

التالية :

م�شتهى  حممود  �شعد  معت�شم   : �شركة  من  ال�شركة  ا�شم  تعديل 

و�شريكته

اإىل �شركة : م�شتهى وابو حالوه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربية رقم ) 675 ( تاريخ 2022/4/18

املفرق  ق�شبة  للوائي  واالبنية  للتنظيم  امل�شرتكة  اللوائية   اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

 2022/4/18 بتاريخ   )  675  ( الغربية  قد قررت بقرارها رقم  ال�شمالية  والبادية 

وبعد االطالع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية حو�شا رقم ) 24/6 

( تاريخ 2022/3/16 واملت�شمن :

املنطقة  6 ( م يوجد يف �شعته بيت قائم علما بان   ( الغاء طريق �شعة  املوافقة على 

ارا�شي  من  البلد   )  6  ( حو�س   )  730  ( رقم  القطعة  �شمن  �شوارع  ب�شبكة  خمدومة 

خربة امل�شريفة ح�شب املخططات الهند�شية املعدة لهذه الغاية .

الغربية   ال�شمالية  والبادية  املفرق  ق�شبة  للوائي  امل�شرتكة  اللوائية  اللجنة  وقررت 

الر�شمية  باجلريدة  �شهر  ملدة  لالعرتا�س  اعالنه  وايداع  اعاله  القرار  على  املوافقة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  االط��الع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�شحيفتني 

ما يوجب  اذا كان  ، وتقدمي اعرتا�شاتهم  بلدية حو�شا  للتنظيم واالبنية يف  املحلية 

االعرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

سلمان النجادا
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  الربط االلكرتوين للخلويات   ذ.م.م  وامل�شجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 50589 ( بتاريخ ) 2018/2/18(

الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ا�شامة كمال حممد احلوراين

– مبنى دائرة احلرة الرئي�شي  – مطار امللكة علياء  عنوان امل�شفي : احلرة 

– هاتف 0790464258 هاتف االر�شي رقم 5514624 – فاك�س 5514529 
– �شندوق بريد 1142 – رمز بريد 11947 

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200029115(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شوي�س    ون��زار  رك��ان  �شركة  ب��اأن  

ت�شامن 

حتت الرقم )116703( بتاريخ 2017/5/21 قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/9/25 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  ركان مندر فار�س �شوي�س  م�شفيا 

لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : الفحي�س - البلد – ت: 0779960702

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

اعــــــــــــالن
للتنظيم  اللوائية  اللجنه  ان  الب�شاتني  ام  بلديه  يف  للعموم  لالطالع  يعلن   

واملت�شمن    2022/5/10 تاريخ   )  186  ( واالبنية قد قررت بقرارها   رقم 

تاريخ   )  135  ( رق��م  ن��اع��ور  لبلدية  املحلية  اللجنة  ق��رار  على  املوافقه 

حو�س  من   )  681  ( رقم  القطعة  ا�شتعمال  �شفة  تغيري  على   2022/4/12

)11( اجللهاء من ارا�شي ناعور من �شكن ) ج ( اىل جتاري حملي وفر�س عوائد 

حت�شني وذلك لغايات خدمات البنية التحتية وتو�شع �شمن �شندوق البلدية 

بخ�شو�س ذلك مبقدار ) 8 دنانري /م2 ( يراد حتويله وا�شتنادا للمادة 52 من 

قانون املدن والقرى رقم 79 من �شنة 1966 .

الر�شميه  باجلريده  ن�شره  تاريخ  من  �شهر  مل��ده  لالعرتا�س  ذل��ك  واع��الن   

اعرتا�شاتهم  وتقدمي  االط��الع  العالقه  ل��ذوي  ليجوز  حمليتني  وجريدتني 

للجنة املحليه يف بلديه ام الب�شاتني .

رئيس اللجنة اللوائية للواء ناعور
د.ابراهيم الرواحنة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) بن عالء الدين وعبد القاهر ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )265967( 

با�شم ) م�شطفى يون�س عبد املجيد �شعاده ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) عبد القاهر 

�شفيق حممد م�شطفى ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) النجم ال�شاطع ملواد البناء ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )189540( 

مفلح  خلف  مهيب   ( با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) النعيمات  مفلح  خلف  جمال   ( با�شم 

النعيمات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�شجل  ل�شنة  التجارية رقم )9(  املادة )8/ج( من قانون اال�شماء  ا�شتنادا الحكام 

لتدريب  الكفاح  )مركز  التجاري  اال�شم  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�شماء 

68288 ( با�شم ) حممد �شياح  ال�شواقة( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم ) 

عبد الرحمن ابو هالله ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) �شركة حممد �شياح عبد الرحمن 

ابو هالله و�شريكه( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

م�شجل اال�شماء التجارية

اكرام ال�شكر

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   االلب�شه    لتجارة  �شامبيدرو  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 27672 ( 

بتاريخ ) 2012/2/14(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد خمي�س اخلزاعلة

عنوان امل�شفي : البلقاء – عني البا�شا

خلوي ) 0795802926 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن م�شفي �شركة ورثة علي �شحاده  ل�شنة 

علي ح�شن  وامل�شجلة حتت الرقم ) 116542 (  يف �شجل �شركات 

 200161034  ( الوطني  ورقمها   2017/4/16 تاريخ  ت�شامن 

ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  ب��اأن   )

علي  حممود  ال�شيد  وتعيني   2022/9/25 بتاريخ  وت�شفيتها 

�شحادة ح�شن  م�شفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة :عمان – را�س العني – �شاحية احلاج ح�شن 

خلوي : 0799595694

م�شفي ال�شركة 

حممود علي �شحادة ح�شن  

االثنني   26/ 9 / 2022

رقم العدد   6175

اعالن دعوة العطاء رقم ) 2022/51 ( الخاص 
بتقديم خدمات غيار الزيوت والتشحيم والبناشر 

والغسيل ودراي كلني ملركبات واليات السلطة

الراغبة يف  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  االقت�شادية اخلا�شة  العقبة  �شلطة منطقة  تدعو 

ال�شلطة م�شطحبني معهم رخ�شة  اللوازم واال�شغال يف  الدعوة مراجعة ق�شم  اال�شرتاك يف هذه 

مهن �شارية املفعول وال�شجل التجاري ال�شتالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�شم العطاء : العطاء رقم ) 51 /2022 (  اخلا�س بتقدمي خدمات غيار الزيوت والت�شحيم 

يف  الواردة  ال�شروط  و  الكميات   ح�شب  ال�شلطة  واليات  ملركبات  كلني  ودراي  والغ�شيل  والبنا�شر 

وثائق العطاء .

ثمن ن�شخة العطاء : ) 25 ( خم�شة وع�شرون دينار غري م�شرتدة .

500 ( خم�شمائة  دينار من ال�شركة او  كفالة الدخول : كفالة بنكية او �شيك م�شدق بقيمة ) 

للعطاء  املتقدم  املناق�س  با�شم  يكون  ان  ويجب  ال�شلطة  ل�شالح  التجاري  ال�شجل  ح�شب  املوؤ�ش�شة 

ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�س : على مقدم العر�س تقدمي ن�شخة عدد ) 2 ( من العر�س الفني واملايل 

ن�شخة ا�شلية عدد ) 1 ( و�شورة عدد ) 1 ( وتو�شع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

رقم وا�شم العطاء وا�شم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�س الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�شة يف مغلف ثالث و�شرورة تعبئة ملحق عر�س املناق�شة وختم جميع وثائق 

العطاء.

مبوعد  ال�شلطة  مبنى  يف  واال�شغال  اللوازم  ق�شم  يف  الكائن  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  تودع 

اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة من بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2022/10/10 .

لالطالع على وثائق العطاء او اي مالحق �شادرة عن العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين

. www.aqabazone.com 

.  tender@aseza.jo لال�شتف�شار املرا�شلة على الربيد االلكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

06-5200700

عمال بإجراءات تنظیم إجتماعات الھیئات العامة ومجالس اإلدارة الصادرة عن معالي وزیر الصناعة  والتجــــارة 
 والتموین إستنادا ألحكام البند 2 من الفقرة ثانیا من امر الدفاع رقم 5 لسنة2020  والصادر بمقتضى القانــــــون 
الدفاع رقم 13 لسنة1992 ، یسر ھیئة مدیري شركة أحیاء عمان لتأھیل وتطویر العقار ذ.م.م. دعوتكم لحضو
 اجتماع الھیئة العامة العادي لعام 2021 والذي سیعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح  یوم الثالثاء
04  / 10 /  2022 وذلك بواسطة وسیلة االتصال المرئي وااللكتروني من خالل تطبیق (ZOOM)  وحسب

 الرابط أدناه:

https://us05web.zoom.us/j/81304399592?pwd=eW40QlQ0OVg0RHl4eDZDemgrVk1MUT09

والموجود على الموقع االلكتروني للشركة   www.ahyaaamman.jo  للنظر في االمور المدرجة  على جـــدول 
اعمال االجتماع  المنشور كذلك على الموقع االلكتروني للشركة.

یرجى من الســادة المساھمین حضور االجتمـــاع في الموعد المعین بواسـطة وسـیلة االتصـال المرئي وااللكتروني 
تطبیق(ZOOM) حسب الرابط اعاله.

كما یمكن االطالع على جدول اعمال االجتماع والتقریر السنوي للشركة لعام 2021 الموجودة على الموقع االلكتروني
للشركة ، على ان یتم التسجیل للحضور االلكتروني او ارسال التوكیالت من خالل البرید االلكتروني

  tpharaon@ahyaaamman.jo    قبل موعد االجتماع.

مالحظة : یجب ارسال التوكیل او التفویض على البرید االلكتروني اعاله قبل التاریخ المحدد لالجتماع .
  tpharaon@ahyaaamman.joكما یمكنكم ارسال استفساراتكم على البرید االلكتروني . 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

    ولید محمد الجمل                                                                                        
رئیس ھیئة المدیرین                                                                        

الى مساھمي شركة أحیاء عمان لتأھیل وتطویر العقار ذ.م.م. 

اعالن لحضور اجتماع الھیئة العامة العادي
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االنباط – عامن 

اأكد ممثل قطاع الألب�شة والأحذية والأقم�شة 

اأ���ش��ع��د  الأردن  جت�����ارة  غ���رف���ة  يف  وامل����ج����وه����رات 

من  ال�شتوية  الب�شائع  اأ���ش��ع��ار  اأن  ال��ق��وا���ش��م��ي، 

مالب�س واأحذية �شتكون م�شتقرة بنف�س م�شتويات 

املو�شم ال�شتوي للعام املا�شي، مدعومة بانخفا�س 

اأ�شعار ال�شحن.

اأم�س  وقال القوا�شمي خالل موؤمتر �شحفي 

الأحد، اإن العرو�س والتخفي�شات املوجودة حالياً 

يف اأ���ش��واق الألب�شة والأح��ذي��ة، ف�شلت يف حتريك 

ن�شاط املبيعات.

التجار جل��اأوا لعمل عرو�س على  اإن  واأ�شاف 

واحلاجة  تراكمها  ب�شبب  ال�شيفية،  ب�شائعهم 

لت�شريفها وتوفري �شيولة، م�شرياً اإىل اأن مو�شم 

�شيف 2022 من اأق�شى املوا�شم ال�شيفية خالل 5 

ال�شياحة وزي��ارة املغرتبني  اإذ مل حترك  �شنوات، 

موقع  �شعف  ب�شبب  امل��ح��ل��ي��ة،  ال�����ش��وق  للمملكة 

التناف�شية يف قطاع  املنطقة  الأردن على خارطة 

الألب�شة.

ودعا القوا�شمي اإىل تخفي�س �شريبة املبيعات 

اإىل  اإىل الن�شف من 16 باملئة اإىل 8 باملئة، لفتاً 

اأن الر�شوم اجلمركية وال�شريبية ت�شكل 38 باملئة 

من تكلفة املالب�س، و37 باملئة من تكلفة الأحذية.

واأ�شار اإىل اأن الفرتة احلالية انتقالية ما بني 

ف�شلي ال�شيف وال�شتاء ومتتد حتى بداية �شهر 

ت�شرين الأول املقبل، لفتاً اإىل اأن التجار ا�شتوردوا 

ما قيمته نحو 55 مليون دينار ب�شائع �شتوية حتى 

اإجمايل م�شتوردات الألب�شة والأحذية  الآن، من 

التي بلغت منذ اأول العام وحتى اأول ع�شرة اأيام من 

�شهر اأيلول احلايل، 200 مليون دينار، مقارنة مع 

156 مليون دينار لنف�س الفرتة من العام املا�شي، 

بارتفاع ن�شبته 27 باملئة.

امل�شتوردات ل  قيمة  ال��زي��ادة يف  اأن  اإىل  ولفت 

ا�شتعداداً  ب��ل  ال�شرائية،  للقدرة  انعكا�شاً  متثل 

“واأماًل” باأن تنتع�س الأ�شواق من جديد.
وب��ني اأن ه��ن��اك حت��دي��ات ك��ب��رية ي��ع��اين منها 

ال��ق��ط��اع، منها ال��ط��رود ال��ري��دي��ة ال��ق��ادم��ة من 

خ�����ارج امل��ن��ط��وم��ة ال���ت���ج���اري���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي 

دعمه للبيع  تخ�شع للر�شوم وال�شرائب، موؤكداً 

حملياً،  القائمة  للموؤ�ش�شات  املنظم  الإل��ك��رتوين 

ب��ه��دف م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور واح��ت��ي��اج��ات امل�شتهلك، 

اأول��وي��ات  �شلم  القطاع عن  خا�شة يف ظل خ��روج 

املواطن، ما بعد جائحة كورونا.

املعنية، حت��دي��د �شقف  واق���رتح على اجل��ه��ات 

�شرائي لكل مواطن من الطرود الريدية �شنوياً، 

مع النظر يف الكميات والفرتات الزمنية بني كل 

طرد واآخر.

الأ���ش��واق  ت��وزي��ع  اإن هناك ع�شوائية يف  وق���ال 

التجارية، داعياً اجلهات املعنية، اإىل عدم ترخي�س 

اأ�شواق جديدة توؤثر على الأ�شواق القائمة �شلبياً، 

وت�شطر التجار لالنتقال لأماكن اأخرى.

االنباط – عامن 

ق���ال وزي����ر ال��ط��اق��ة وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة 

ال���دك���ت���ور ���ش��ال��ح اخل��راب�����ش��ة ان ال��ن��ت��ائ��ج 

الأولية للتجارب التي اأجرتها الوزراة على 

دبة حانوت  ال�شيلكا يف منطقة  عينات خام 

/ راأ�����س ال��ن��ق��ب ل��رتق��ي��ت��ه��ا ورف����ع ن��ق��اوت��ه��ا 

اأظ����ه����رت ن�����ش��ب��ة ن���ق���اوة و���ش��ل��ت يف ح��ده��ا 

العمل  ي�شتمر  فيما   )%  99.62  ( الأع��ل��ى 

للح�شول على نقاوة اأعلى من )99.99 %.(

الح��د  اأم�����س  �شحفي  ت�شريح  يف  وذك��ر 

ان هذه النتائج تاتي �شمن ثالث م�شارات 

العام  �شباط  �شهر  مطلع  ال��وزارة  اطلقتها 

ال�شيلكا  خ��ام  تقييم  لع���ادة   2022 احل��ايل 

مت��ا���ش��ي��اً م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات الأ����ش���واق ال��ع��امل��ي��ة 

وح��اج��ت��ه��ا خل����ام ال�����ش��ي��ل��ك��ا ���ش��م��ن ن��ق��اوة 

وذل����ك يف   )%99.9 م��ن )  م��رت��ف��ع��ة لأك����ر 

لقطاع  الزخم  ال���وزارة لع��ادة  توجه  اط��ار 

املحلي  الناجت  يف  م�شاهمته  لرفع  التعدين 

الإج�����م�����ايل وال���ت���و����ش���ع يف ف���ر����س ال��ع��م��ل 

للمجتمعات  امل��ع��ي�����ش��ة  م�����ش��ت��وى  وحت�����ش��ني 

املحلية.

ال�شبت   وفيما يتعلق بتقرير ن�شر ام�س 

ح����ول ال���ش��ت��ث��م��ار يف رم�����ال ال�����ش��ل��ك��ا اك��د 

ت��زود  الطاقة  وزارة  ان  اخلراب�شة  ال��وزي��ر 

التقييم  اإع��ادة  مراحل  بنتائج  امل�شتثمرين 

)حملي  م�شارات  �شمن  وتعمل  ب��اأول  اأول 

ان��ط��الق��ا  ال��ن��ت��ائ��ج  ل���ش��ت��خ��ال���س  ودويل( 

اخلامات  كاحد  اخل��ام  بهذا  اهتمامها  من 

املوؤملة على ار�س اململكة.

قال  ال�شليكا  خ��ام  تقييم  م�شارات  وع��ن 

ان ال�����وزارة اط��ل��ق��ت م��ط��ل��ع ال��ع��ام احل��ايل 

خام  تقييم  لع���ادة  الأول��ي��ة  املرحلة   2022

ثالثة  فيها  عمل  خطة  و�شمنتها  ال�شيلكا 

م�شارات خا�شة مبنطقة دبة حانوت/ را�س 

النقب.

وع���ن امل�����ش��ار الأول ق���ال اخل��راب�����ش��ة ان��ه 

ال�شابقة  والنتائج  الدرا�شات  تقييم  �شيتم 

ال��ط��اق��ة وال����روة  ب��ه��ا وزارة  ق��ام��ت  ال��ت��ي 

امل��ع��دن��ي��ة واإع������داد ق���اع���دة ب��ي��ان��ات رق��م��ي��ة 

ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت�����ش��ن��ي��ف امل��ن��اط��ق م���ن حيث 

ن�س  فيما  امل��ت��وف��رة  وال�����ش��م��اك��ات  ال��ن��وع��ي��ة 

امل�����ش��ار ال���ث���اين ع��ل��ى حت��ل��ي��ل ع��ي��ن��ات خ���ارج 

ال��ك��ن��دي��ة    SGS خم���ت���رات  يف  امل��م��ل��ك��ة 

�شمن ثالث مراحل.

ال���درا����ش���ات  الأوىل  امل���رح���ل���ة  و���ش��م��ل��ت   

امل��ع��دن��ي��ة وال��ت�����ش��وي��ر امل���ج���ه���ري ل��ن��وع��ي��ة 

وت�����ش��ك��ل ال�����ش��وائ��ب امل��ع��دن��ي��ة وال��ط��ي��ن��ي��ة يف 

احلبيبي  احلجم  وتوزيع  ال�شيلكا  حبيبات 

ه��ذه  ان  اىل  لف���ت���ا  امل��ر���ش��ل��ة  ال��ع��ي��ن��ات  يف 

ال��ع�����ش��ري��ن م��ن �شهر  امل��رح��ل��ة ان��ط��ل��ق��ت يف 

�شباط 2022 ومت اإ�شتالم تقريرها النهائي 

يف التا�شع ع�شر من �شهر اأيار 2022.

ان  اخلراب�شة  قال  التقرير  نتائج  وعن   

باإجتاه  التقدم  اإىل �شرورة  التقرير خل�س 

اأجل حتديد معامالت  الثانية من  املرحلة 

اأن م�شتوى  اإىل  اأ�شار التقرير  النقاوة، كما 

ي��ع��ت��ر مرتفعا  الأردن���ي���ة  ال�����ش��ي��ل��ك��ا  ن��ق��اوة 

م���ع وج����ود ���ش��وائ��ب م��ع��دن��ي��ة ذات ت��راك��ي��ز 

الرتكيب  �شمن  تتواجد  لكنها  منخف�شة 

لها  يلزم  والتي  ال�شيلكا  حلبيبات  البلوري 

عمليات معاجلة اإ�شافية ) غري مكلفة من 

اأكر  ( لرفعها لن�شب  الإقت�شادية  الناحية 

من ) 99 %(.

 واأ�شار الوزير اخلراب�شة ان اىل الوزارة 

التي  امل��ع��دين  التحليل  ل��ن��ت��ائ��ج  وا���ش��ت��ن��ادا 

بداأت  وتو�شياتها  والأوىل  املرحلة  يف  متت 

اإنطلقت  وال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ب��اأع��م��ال 

و�شملت   2022 اأي��ار  �شهر  من  الع�شرين  يف 

اأع����م����ال م���ي���دان���ي���ة ل��ت��ح��دي��د امل�����ش��ت��وي��ات 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ت��م��و���ش��ع خ�����ام ال�����ش��ي��ل��ك��ا يف 

اأت�شح  م�شتويات  ثالث   ( الدرا�شة  منطقة 

 ) ن��ق��اوة  الأك���ر  ه��و  املتو�شط  امل�شتوى  اأن 

كغم   100  ( ب��وزن  العينات  جمع  مت  وعلية 

اإىل  ار�شالها  ومت   ) �شخرية  عينات  خم�س 

SGS  الكندية للبدء باملرحلة  خمترات 

درا�شة  اأجل  2022/8/7م��ن  بتاريخ  الثانية 

ال�شيلكا  خ��ام  ن��ق��اوة  رف��ع  ومعامالت  ط��رق 

 95 ب��ني  )ال��ن��ق��اوة  الطبيعية  احل��ال��ة  م��ن 

ت��ت��ج��اوز  ع��ال��ي��ة  ن���ق���اوة  اإىل   )%  98 اإىل   %

ال��غ�����ش��ل  م���راح���ل  خ����الل  م���ن   )  %99.9  (

املغناطي�شي. والف�شل  والتنخيل  والطحن 

ووف����ق ال���وزي���ر اخل��راب�����ش��ة مت اإ���ش��ت��الم 

ال��ن��ت��ائ��ج الأول����ي����ة ل���رف���ع ن���ق���اوة ال�����ش��ي��ل��ك��ا 

ب����اإ�����ش����ت����خ����دام ط�������رق ال���غ�������ش���ي���ل ب���ت���اري���خ 

نقاوة  رفع  جناح  اإىل  واأ�شارت   2022/9/23

وذل��ك �شمن    99.4 اإىل   %  98 ال�شيلكا من 

عمليات )غ�شل ملدة 10 دقائق �شمن �شرعة 

ان  اىل  لف��ت��ا  دق��ي��ق��ة(،  دورة/   400 دورات 

ال��ع��ي��ن��ات م���ا زال����ت حت���ت ال��ع��م��ل وي��ت��وق��ع 

احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ال��ف��ن��ي ال��ن��ه��ائ��ي 

لهذه املرحلة مع نهاية �شهر اأكتوبر املقبل. 

الوزارة  ان  اىل  الوزير اخلراب�شة  واأ�شار 

�شتبا�شر  الثانية  املرحلة  نتائج  وباإنتظار 

مزيد  حتليل  وتت�شمن  الثالثة  باملرحلة 

ال�شابقة  امل�شتويات  من  العينات  �شبكة  من 

اأع��ل��ى م��ن )%99.9(  اأظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج  ال��ت��ي 

للح�شول على نقاوة اأعلى من  )99.99 %( 

امل�شاعفة«. الق�شوة  معامالت  “باإ�شتخدام 
وال������روة  ال���ط���اق���ة  وزارة  ان  ي���ذك���ر    

املعدنية وقعت منذ مطلع العام 6 مذكرات 

تفاهم لال�شتك�شاف والتنقيب عن الروات 

وركزت  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  املعدنية 

من  ت�شكله  ملا  التحويلية  ال�شناعات  على 

قيمة م�شافة لالقت�شاد الوطني والتو�شع 

املعي�شة  م�شتوى  وحت�شني  العمل  فر�س  يف 

املحلية. للمجتمعات 

ك��م اط��ل��ق��ت ال�����وزارة ق��ب��ل اأي����ام خريطة 

ت��ف��اع��ل��ي��ة ت��ع��ر���س مت��و���ش��ع��ات 13 م��ع��دن��ا 

ل��ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ى امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ا���ش��ت��ك�����ش��اف 

امل��م��ل��ك��ة  امل����ت����اح����ة يف  ال����ت����ع����دي����ن  ف����ر�����س 

وت��ع��ر���س م��ن خ��الل��ه��ا ال��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف 

ال�شتثماية  للفر�س  الفنية  وامل��ع��ل��وم��ات 

)رم��ال  خامات  وت�شمل  القطاع  يف  املتاحة 

الطبا�شري،  البنتونايت،  ال�شيلكا،البازلت، 

ال��ن��ح��ا���س، ال��دي��ات��وم��اي��ت، ال��دول��وم��اي��ت، 

ال��ف��ل��د���ش��ب��ار، ال��ذه��ب، اجل��ب�����س، ال��ك��اول��ني، 

الفو�شفات، احلجر اجلريي النقي(.

أسعار المالبس واألحذية الشتوية للموسم القادم مستقرة بنفس مستويات العام الماضي

الخرابشة: وزارة الطاقة اطلقت برنامجا متكامال لتسويق خامات السيلكا 

الأثنني   26  /9 / 2022 

الضمان: 13 ألف مشترك في برنامج استدامة

  االنباط – عامن 

لل�شمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت 

امل�شمولني  عدد  و�شول  عن  الجتماعي 

يف برنامج ا�شتدامة ++ اإىل نحو 13 األف 

القطاع  م��ن�����ش��اآت  يف  يعملون  م�����ش��رتك، 

اخل��ا���س ال��ت��ي ل��دي��ه��ا 10 ع��م��ال ف��اأق��ل، 

ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ع���دد م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف 

املهن واحلرف احلرة.

�شحفي  ب��ي��ان  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وق���ال���ت 

دعماً  يوفر  الرنامج  اإن  الأح���د،  اأم�س 

ل���ال����ش���رتاك�������ات مي���ت���د ع���ل���ى م������دار 18 

بقيمة  نقدية  حوافز  عن  ف�شال  �شهراً، 

�شهرية  دفعات   3 على  تدفع  دينار،   300

)ال�����ش��ه��ر ال��ث��ال��ث، وال��ع��ا���ش��ر واخل��ام�����س 

باملئة   50 ب��واق��ع  مق�شمة  وه��ي  ع�����ش��ر(، 

ل��ل��ع��ام��ل و 50 ب��امل��ئ��ة ل�����ش��اح��ب ال��ع��م��ل، 

احلرة  املهن  يف  العاملني  ي�شتحق  فيما 

الأول  ال�شهر  يف  ذات���ه  ال��ن��ق��دي  احل��اف��ز 

والعا�شر واخلام�س ع�شر.

االنباط – عامن 

الأردن��ي��ة،  ال�شياحية  املطاعم  جمعية  اطلقت 

واملجل�س الوطني ملهارات قطاع ال�شياحة وال�شيافة، 

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يف عمان 

بالقطاع  للتوظيف  املن�شة الوىل  الأح���د،  اأم�����س  

 )www.siyahajobs.jo( ال�����ش��ي��اح��ي 

خالل حفل اأُقيم، برعاية وزيري ال�شياحة والآثار 

نايف الفايز، والعمل نايف ا�شتيتية.

وجاء اإن�شاء من�شة التوظيف، بدعم من البنك 

وبتمويل من  والتنمية  العمار  الوروب���ي لإع���ادة 

تعد  حيث  الريطانية  والتنمية  اخلارجية  وزارة 

هذه املن�شة الوىل من نوعها املتخ�ش�شة بالقطاع 

�شياحة  ومكاتب  ومطاعم  فنادق  )م��ن  ال�شياحي 

ونقل وحتف واخلدمات امل�شاندة لها(.

و���ش��ت��ع��م��ل امل��ن�����ش��ة ع��ل��ى ال���رب���ط ب���ني ا���ش��ح��اب 

والباحثني عن عمل،  ال�شياحي  القطاع  العمل يف 

كما تت�شمن رابطا متخ�ش�شا بالدورات التدريبية 

التي تعر�شها املوؤ�ش�شات واملراكز التدريبية والتي 

متّكن اجلميع من ال�شتفادة منها بتطوير القوى 

العاملة بالقطاع.

وقال وزير ال�شياحة والآثار نايف الفايز، خالل 

وال�شيافة  ال�شياحة  ق��ط��اع  يعد  الإط����الق،  حفل 

رئي�شاً  ال��ق��ط��اع��ات، وحم��رك��ا  اأه���م  م��ن  الأردن  يف 

الك��ر  القطاعات  م��ن  وه��و  الوطني  لالقت�شاد 

ت�شغيال للعمالة، مو�شحا اأن القطاع ال�شياحي وفر 

عام 2019، نحو 53 األف وظيفة ب�شكل مبا�شر، وما 

يزيد على 100 األف وظيفة ب�شكل غري مبا�شر.

وا�شاف، “ندرك يف وزارة ال�شياحة والآثار، ومن 

ال�شياحية  اجلمعيات  مع  امل�شتمر  التعاون  خ��الل 

امل�����ش��وؤول��ة ع��ن ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي، ب����اأن العن�شر 

الب�شري هو الأ�شا�س يف القطاع ال�شياحي”، لفتاً 

اىل �شعي الوزارة و�شركائها اىل توعية جيل ال�شباب 

م��ن اجل��ن�����ش��ني، ب��اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل يف ه���ذا ال��ق��ط��اع 

والفائدة املتاأتية من النخراط فيه، �شيما واأنه من 

اأهم القطاعات التي ت�شهم بحل م�شكلة البطالة.

واأ���ش��ار ال��ف��اي��ز اىل اأن ال�����وزارة وب��ال��ت��ع��اون مع 

م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ب�����داأت م��ط��ل��ع ال�شهر 

احلايل بتدريب واإعادة تاأهيل 500 �شاب و�شابة من 

العاملني يف القطاع، اإ�شافة اإىل مزودي اخلدمات 

على  ب��امل�����ش��روع  ال��رتك��ي��ز  ج���رى  حيث  ال�شياحية، 

الهام  ال���دور  اىل  لف��ت��اً  العا�شمة،  خ���ارج  مناطق 

ملن�شة التوظيف، التي اطلقت، اليوم، لتكون و�شيلة 

الربط ما بني اخلريجني واأ�شحاب العمل.

واأك���������د ح����ر�����س ال�����������وزارة ال����ت����ي ت���ع���م���ل وف���ق 

ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شياحة لالأعوام 2021-

2025 ومب�شاركة فاعلة مع القطاع اخلا�س، على 

الب�شرية يف  امل����وارد  تعزيز  م��ا ي�شب يف  ك��ل  دع���م 

ال�شياحي  القطاع  اأن  م�شددا  ال�شياحي،  القطاع 

نفط الأردن الذي ل ين�شب.

وثمن الوزير الفايز جهود القائمني على املن�شة 

وداعميها، كجمعية املطاعم ال�شياحية التي انبثقت 

منها الفكرة ومت اإخراجها حليز الوجود بالتعاون 

وال�شيافة،  ال�شياحة  ملهارات  الوطني  املجل�س  مع 

والدعم املقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 

والتنمية، والتمويل الريطاين للمن�شة.

واأ����ش���اد ب��ع��الق��ة ال�����ش��راك��ة ال��ت��ي جت��م��ع وزارة 

ال�شياحة والآثار والبنك الأوروبي لإعادة العمار 

والتنمية والتي متتد لعوام وتغطي اأمورا اأخرى 

متعددة، لفتا اىل اأنه يجري العمل �شويا لإن�شاء 

الأردن  يف  ال�شياحة  لقطاع  خا�شة  بيانات  قاعدة 

يف  الآن  وه���ي  والجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 

مع  الت�شارك  اإىل  بالإ�شافة  النهائية.  مراحلها 

جمل�س مهارات قطاع ال�شياحة وال�شيافة وباقي 

ال�����ش��رك��اء على تنفيذ الأه�����داف يف حم��ور امل���وارد 

الب�شرية يف ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شياحة.

ا�شتيتية،  ن��اي��ف  ال��ع��م��ل  ق���ال وزي���ر  م��ن جهته 

اأه��م  م��ن  تعد  الإل���ك���رتوين  التوظيف  خ��دم��ة  اإن 

العمل،  ���ش��وق  تتوفر يف  اأن  ال��ت��ي يجب  اخل��دم��ات 

بهدف تقليل الهوة بني اأ�شحاب العمل والباحثني 

عنه، مبيناً اأن هذه املن�شة تعد رافدا ملن�شة برنامج 

لكل  الرئي�شة  املظلة  تعد  التي  الوطني  الت�شغيل 

برامج التوظيف يف الردن.

من  بحزمة  ج��اء  الت�شغيل  برنامج  اإن  وق���ال، 

التوجيهات امللكية لتحفيز القطاع اخلا�س، وياأتي 

للعمل يف جميع  وال�شابات  ال�شباب  بهدف متكني 

القطاعات القت�شادية وبجميع املحافظات، حيث 

مت ا�شتحداث 37 الف وظيفة، ويجري العمل على 

هذه  من  لال�شتفادة  وفتاة  �شاب  ال��ف   16 ت�شبيك 

خالل  موظف   5300 توظيف  مت  كما  ال��وظ��ائ��ف، 

ال�شهر املا�شية.

املن�شة  ه����ذه  خ����الل  م���ن  “نتمنى  وا�����ش����اف، 

ال���ش��ت��ف��ادة م���ن امل���ي���زات ال��ت��ي مي��ن��ح��ه��ا ب��رن��ام��ج 

الت�شغيل ال��وط��ن��ي ، ���ش��واء م��ن خ���الل دف���ع ج��زء 

من الراتب يف الت�شغيل، او امل�شاهمة يف م�شاريف 

باإدماج  ال���وزارة  قناعة  م��وؤك��داً  املختلفة،  التدريب 

جمال�س  ت�شكيل 10  مت  ح��ي��ث  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع 

 4 ت�شكيل  على  ج��ار  والعمل  القطاعية  للمهارات 

القطاع  م��ن  اأع�شائها  جميع   ، ج��دي��دة  جمال�س 

اخلا�س.

وبني ا�شتيتية، اأن ال��وزارة ومن خالل موؤ�ش�شة 

املمار�شات  اأف�شل  بتبني  قامت  املهني،  ال��ت��دري��ب 

الناجتة  املهن  ب�شقيها:  امل�شتقبل  مهن  يف  املتبعة 

املرتبطة  ال��راب��ع��ة، وامل��ه��ن  ال�شناعية  ال��ث��ورة  ع��ن 

بالقت�شاد الأخ�شر و التغري املناخي، لفتاً اىل اأن 

وال�شتثمار  والتكنولوجيا  الرقمي  التحول  تبني 

اأ�شبَح �شرورة عاملية، ومم��ًرا اجبارًيا  يف البتكار، 

الثورة  ثماِر  قطِف  يف  الراغبة  وال�شركات  للدول 

ال�شناعية الرابعة.

واأك������د ����ش���رورة ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��وظ��ي��ف عر 

الن����رتن����ت، وت��ب��ن��ي خ���ي���ارات���ه ال��وا���ش��ع��ة، لإي��ج��اد 

التوظيف  مفاهيم  ون�شر  للبطالة،  فعالة  حلول 

الل��ك��رتوين بني ال�شباب من خ��الل و�شع برامج 

يف  مهاراته  لتعزيز  الطالب  يدر�شها  متخ�ش�شة 

جمال التوظيف.

واأ�شار اىل �شرورة ت�شميم برامج درا�شية لتعزيز 

الجنليزية  اللغة  جم��ال  يف  اخلريجني  م��ه��ارات 

وت�شويق الذات وتقوية مهارات الت�شال والتوا�شل 

لتاأهيلهم لاللتحاق ب�شوق العمل.

من جانبها، قالت �شفرية اململكة املتحدة لدى 

اململكة، بريدجيت بريند، “ي�شعدنا ان تكون اململكة 

الوظائف  اط��الق من�شة  يف  رئي�شاً  داعما  املتحدة 

ال�شياحية، والتي �شتدعم اجلهود امل�شرتكة لتعزيز 

منو قطاع ال�شياحة يف الردن وزيادة فر�س العمل 

لل�شباب وال�شابات.

بدوره، بني رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الوطني 

ملهارات قطاع ال�شياحة وال�شيافة حممد القا�شم، 

اأن اطالق من�شة التوظيف ال�شياحي حتت مظلة 

املجل�س، هو نتاج وامتداد لأعماله و�شراكاته بهدف 

التعليم  مبخرجات  العمل  �شوق  احتياجات  رب��ط 

وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي ورف����د ���ش��وق العمل 

بالكفاءات، والتوجيه نحو التدريب والتعليم املهني 

املنتهي بفر�س عمل وتطور  ال�شياحي  يف القطاع 

وظيفي وا�شح املعامل.

واأعلن القا�شم عن البدء بتطوير ا�شرتاتيجية 

ت��ط��وي��ر امل����ه����ارات ل��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��ي��اف��ة 

يف  ال�����ش��رك��اء  جميع  م��ع   2025  -  2023 ل���الأع���وام 

القطاعني العام واخلا�س، وبدعم البنك الأوروبي 

لإعادة العمار والتنمية، وامل�شت�شار مناء للدرا�شات 

ال�شرتاتيجية.

الأدوات  اح�����دى  ���ش��ت��ك��ون  امل��ن�����ش��ة  اأن  واأك�������د 

من  امل���ه���ارات  جمل�س  �شتمكن  ال��ت��ي  التحليلية، 

متكنه  موؤ�شرات  �شمن  العمل  �شوق  واق��ع  حتليل 

احلكوميني  لل�شركاء  دوري���ة  ن�شرات  ا���ش��دار  م��ن 

وال��ق��ط��اع اخل��ا���س وم�����زودي ال��ت��دري��ب والتعليم 

ال�شركاء  املجل�س مع  �شعي  والتقني، مبيناً  املهني 

�شوق  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات متكامل  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  اىل 

العمل يف القطاع.

الوطنية  املهنية  املعايري  ن�شر  �شيتم  اأن��ه  وب��ني 

ل��ل��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ي��ط��وره��ا امل��ج��ل�����س ع��ل��ى املن�شة 

اأو  العمل  �شاحب  اأو  عمل  ع��ن  ال��ب��اح��ث  لتمكني 

والكفايات  امل��ه��ارات  م��ن معرفة  احل���ايل  ال��ع��ام��ل 

واملعارف املطلوبة للو�شول اىل اأعلى امل�شتويات يف 

الأداء الوظيفي.

إطالق المنصة األولى للتوظيف بالقطاع السياحي

أورنج األردن تكّرم المتفوقين 
في التوجيهي من أبناء موظفيها

االنباط – عامن 

ط��ال��ب��ة   34 الأردن  اأورجن  ك���ّرم���ت 

وط��ال��ب��اً م��ن م��ت��ف��وق��ي ال��ت��وج��ي��ه��ي من 

اأب���ن���اء م��وظ��ف��ي��ه��ا ال��ذي��ن ح�����ش��ل��وا على 

اأق���ي���م يف  م��ع��دل 90% واأع���ل���ى يف ح��ف��ل 

م���ق���ّر ال�����ش��رك��ة ال��رئ��ي�����ش��ي ب��ال��ع��ب��ديل 

التنفيذي  الرئي�س  مب�شاركة  بوليفارد، 

م����اري����ن����ي،  ت�������ريي  الأردن،  لأورجن 

القانونية،  لل�شوؤون  التنفيذي  واملدير 

وامل��وارد  والتزويد  امل�شادر  التنظيمية، 

ال��ب�����ش��ري��ة، ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م ح��رب 

املدراء  الطلبة وعدد كبري من  واأه��ايل 

واملوظفني.

هدّية  متفّوق  لكّل  ال�شركة  وقّدمت 

اإىل  اإ�شافته  مت  م��ايل  مبلغ  ع��ن  ع��ب��ارة 

 Orange Money حم���ف���ظ���ة 

اإىل جمموعة  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��ه،  اخل��ا���ش��ة 

املنا�شبة،  ه��ذه  امل��م��ي��زة يف  ال��ه��داي��ا  م��ن 

كما تخلل احلفل العديد من الفعاليات 

ال���ف���رح جمعت  اأج�����واء م���ن  امل��م��ت��ع��ة يف 

وبناتهم  واأبنائهم  بزمالئهم  املوظفني 

من الأوائل.

وخ��������الل احل�����ف�����ل، ه����ن����اأ ال���رئ���ي�������س 

ت���ريي  الأردن،  لأورجن  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

امتحان  يف  الناجحني  جميع  ماريني، 

اأبناء  من  واملتفّوقني  العامة  الثانوية 

ال��ذي��ن  ب�شكل خ��ا���س  امل��وظ��ف��ني  وب��ن��ات 

اأورجن  “جزء من عائلة  باأنهم  و�شفهم 

اأوىل  ه����ذه  اأّن  اإىل  لف���ت���اً  الكبرية”، 

امل��ن��ا���ش��ب��ات ال���ت���ي جت��م��ع امل���وظ���ف���ني يف 

املبنى الرئي�شي بعد عامني من جائحة 

كورونا.

التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ّر  جانبه،  وم��ن 

ل���ل�������ش���وؤون ال���ق���ان���ون���ي���ة، ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، 

د.  الب�شرية،  وامل��وارد  والتزويد  امل�شادر 

بالتفّوق  �شعادته  ع��ن  ح���رب،  اإب��راه��ي��م 

اأبناء  الدرا�شي الذي حققه الطلبة من 

اأّن ه���ذا الح��ت��ف��ال  امل��وظ��ف��ني، م���وؤّك���داً 

يعك�س مدى اهتمام ال�شركة باملوظفني 

امل��ن��ا���ش��ب��ات  وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف خم��ت��ل��ف 

التزام  ع��ن  ف�شاًل  امل��م��ي��زة،  واللحظات 

ي�شّكل  ال���ذي  ال��ت��م��ّي��ز  بت�شجيع  اأورجن 

الرئي�شية. اإحدى قيمها 

واأ�شار الدكتور اإبراهيم حرب اإىل اأن 

الدرا�شية  املنح  �شتوا�شل  الأردن  اأورجن 

ال��ت��ي ت��ق��ّدم��ه��ا لأب���ن���اء امل��وظ��ف��ني وف��ق 

 15 ال���  للعام  معينة،  و���ش��روط  معايري 

 324 منها  ا�شتفاد  حيث  ال��ت��وايل،  على 

ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة ل��غ��اي��ة ال���ع���ام احل���ايل، 

لأب����ن����اء  م���ن���ح���ة   30 اإل����ي����ه����ا  وي���������ش����اف 

ال��زم��الء وال��زم��ي��الت ل��ل��ع��ام ال��درا���ش��ي 
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منحة.

18472 ضبوطات هيئة الطاقة 
والمعادن العام الماضي

االنباط – عامن 

هيئة  حررتها  التي  ال�شبوطات  ارتفعت 

املا�شي  العام  واملعادن،  الطاقة  قطاع  تنظيم 

العام  �شبطا   13956 مع  مقارنة   18472 اىل 

قبل املا�شي، فيما ارتفعت اجلولت التفتي�شة 

اىل 2531 جولة مقارنة مع 2154 عام 2020.

ب��واق��ع 18346 يف  ال�����ش��ب��وط��ات  وت���وزع���ت 

قطاع الكهرباء والطاقة واملتجددة، و126 يف 

قطاع التعدين، فيما مل ت�شجل �شبوطات يف 

والنفط  وال��ن��ووي  الإ�شعاعي  العمل  قطاعي 

وم�شتقاته.

وتوزعت اجلولت التفتي�شية التي نفذتها 

ال��ه��ي��ئ��ة، ب��واق��ع 1713 يف ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن، و 

414 يف ق��ط��اع ال��ع��م��ل الإ���ش��ع��اع��ي وال��ن��ووي، 

و176  وم�����ش��ت��ق��ات��ه،  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف  و228 

والطاقة  الكهرباء  قطاع  يف  تفتي�شية  جولة 

واملتجددة.

عدد  اأن  اإىل  الهيئة،  اح�شائيات  وا���ش��ارت 

العينات املفحو�شة من املعادن بلغ 229 عينة، 

عدد  بلغ  فيما  امل�شعة،  امل��واد  من  و1024عينة 

الت�شاريح املمنوحة يف قطاع العمل ال�شعاعي 

182ل�شترياد  بواقع  توزعت  ت�شريحا:   519

املواد امل�شعة، و72 لإعادة ت�شدير املواد امل�شعة، 

ل���ش��ت��رياد  و161  م�����ش��ع��ة،  م�����واد  ل��ن��ق��ل  و59 

لع��ادة  ت�شريحا  و16  ال�شعاعية،  الأج��ه��زة 

ت�شدير الأجهزة ال�شعاعية.

وب��خ�����ش��و���س امل������واد امل�������ش���درة، اأظ���ه���رت 

طن  األ��ف   1645.5 ت�شدير  اإىل  الإح�شائيات 

اإ�شعاعيا  جهازا  و30  املعدنية،  اخل��ام��ات  من 

امل�شعة  امل��واد  ع��دد  بلغ  فيما  بالعبور،  منقول 

املعاد ت�شديرها 79 مادة، و27 جهازا اإ�شعاعيا 

معاد ت�شديرها.

حمطات  �شحوبات  الح�����ش��ائ��ي��ات  وبينت 

املحروقات من امل�شتقات النفطية على النحو 

لرت،  مليون   1564 بلغت   90 :بنزين  ال��ت��ايل 

و�شولر 1499  بلغت 141 مليونا،   95 وبنزين 

مليونا، و كاز 87 مليون لرت.

فيما بلغ جمموع الرخ�س يف قطاع النفط 

ب��واق��ع  ت���وزع���ت  وم�����ش��ت��ق��ات��ه، 1144 رخ�����ش��ة 

ب��رتويل  غ��از  من�شاآت  ت�شغيل  رخ�شة   1023

الغاز  ا�شطوانات  لتوزيع  مركزا  و79  م�شال، 

البرتويل امل�شال، و34 حمطة حمروقات، و8 

م�شتودعات غاز م�شال.

الخرابشة:نتائج رفع نقاوة خام السيلكا ترفع للمستثمرين أوال بأول 
الخرابشة: العمل مستمر على رفع نقاوة السيلكا المحلية
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االنباط – وكاالت 

ت��ت��واىل خم��ط��ط��ات الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

���س��د م��ق��رة ب���اب ال��رح��م��ة امل��ا���س��ق��ة ل��ل��ج��دار 

ال�����س��رق��ي ل��ل��م�����س��ج��د الأق�������س���ى امل����ب����ارك، فمن 

منها،  اأجزاء  لقتطاع  و�سولاً  لإزالتها  خمطط 

وان��ت��ه��اءاً  توراتية”،  “حديقة  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

قبور  ف��وق  ال��ب��وق  بنفخ  كني�ست  اأع�����س��اء  بقيام 

امل�سلمني، كلها مقدمة لبناء “الهيكل” املزعوم

امل��ق��رة  ق�سية  ع���ادت  الأخ�����رة،  الأي����ام  ويف 

حمكمة  �سمحت  ب��ع��دم��ا  ل��ل��واج��ه��ة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الح����ت����ال يف ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة ب��ن��ف��خ ال��ب��وق 

الكني�ست عن حزب  به ع�سو  قام  ما  وهو  فيها، 

رومتن و�سارك  الدينية” �سيمحا  “ال�سهيونية 
امل�����س��ت��وط��ن��ني رق�����س��ه��م وغ��ن��اءه��م ب��ني ال��ق��ب��ور، 

ا املتطرف  حتت حماية �سرطة الحتال، واأي�ساً

يهودا غليك

ت�����س��ج��ي��ل  يف  “رومتن”  امل���ت���ط���رف  وق������ال 

اآخ��ر  ه��و  “اليوم  ال��ب��وق:  نفخه  قبيل  م�����س��ور، 

اأي��ل��ول ال��ع��ري ال���ذي ي��ت��م ف��ي��ه نفخ  اأي���ام �سهر 

ال�����س��وف��ار، ول ي��وج��د م��ك��ان اأك���ر م��اءم��ة من 

باب الرحمة واجلدار ال�سرقي لل�ساة، انفخوا 

ا من اأجل حريتنا” ا كبراً �سوفاراً

وم��ق��رة ب��اب ال��رح��م��ة اإح���دى اأ���س��ه��ر واأق���دم 

املقابر الإ�سامية التاريخية يف مدينة القد�س، 

متتد من باب الأ�سباط حتى نهاية �سور امل�سجد 

وتبلغ  جنوباًا،  الأم��وي��ة  الق�سور  ق��رب  الأق�سى 

ا م�ساحتها حوايل 23 دومناً

ومت����ت����از ب���اح���ت���وائ���ه���ا ع���ل���ى ع�����دد م����ن ق��ب��ور 

و�سداد  ال�سامت  بن  عبادة  اأب��رزه��م  ال�سحابة، 

اأو�س، وعلى قبور ملجاهدين �ساركوا يف فتح  بن 

اأثناء الفتحني العمري والأيوبي القد�س 

وع��ل��ى م����دار ���س��ن��وات ���س��اب��ق��ة، ت��ع��ر���س��ت اأن 

املقرة الإ�سامية ل�سل�سلة اعتداءات اإ�سرائيلية 

“�سلطة  وح���اول���ت  ع��ل��ي��ه��ا،  ال���س��ت��ي��اء  ب��ه��دف 

الآثار” اقتطاع م�ساحة 40% من اأرا�سيها التي 

الأق�سى،  للم�سجد  ال�سرقية  احلا�سنة  تعتر 

ا  متهيداً منها،  جزء  يف  �سائكة  ا  اأ�ساكاً وو�سعت 

“حديقة توراتية” لتحويلها اإىل 

وحتاول “جماعات الهيكل” املزعوم تكري�س 

التوراتية  وال�سلوات  للطقو�س  كمركز  املقرة 

واإي��ج��اد موطئ قدم  ال���راق،  غ��رار حائط  على 

وهذا  الأق�سى،  للم�سجد  ال�سرقي  ال�سور  على 

خم��اط��ره  م��ن  مقد�سية  �سخ�سيات  ح���ذرت  م��ا 

وتداعياته على املقرة

واملقرة هي املعلم الإ�سامي املطل مبا�سرة 

كمدخل  وفتحهما  والتوبة،  الرحمة  بابي  على 

اإل  ي��ت��م  اأن  مي��ك��ن  ل  امل��ت��ط��رف��ني  للمقتحمني 

باإزالتها اأو اأجزاء منها، لذلك ل ميكن اأن يكون 

الأق�سى  امل�سجد  عن  منف�سااً  عليها  ال��ع��دوان 

املعركة  قلب  يف  تقع  كونها  تق�سيمه،  وحماولة 

على هوية الأق�سى

فخري  القد�س  ���س��وؤون  يف  املخت�س  الباحث 

م��ق��رة  “�سفا” اإن  ل��وك��ال��ة  ي��ق��ول  دي����اب  اأب����و 

ب����اب ال��رح��م��ة ت��ت��ع��ر���س ل��ع�����س��رات امل��خ��ط��ط��ات 

ت�ستهدف  وال���ت���ي  الح��ت��ال��ي��ة،  والع����ت����داءات 

اق���ت���ط���اع ج�����زء م����ن حم��ي��ط��ه��ا وحت���وي���ل���ه اإىل 

وطنية توراتية”، وجعلها مكاناًا لأداء  “حديقة 
فيها التلمودية  الطقو�س 

من  حت���اول  الح��ت��ال  �سلطات  اأن  وي��و���س��ح 

خ����ال ا����س���ت���ه���داف امل����ق����رة، ال����دخ����ول ل��داخ��ل 

البوق  بنفخ  �سمحت  ل��ذل��ك  الأق�����س��ى،  امل�سجد 

القد�سية  لنزع  خطر  م�سعى  يف  املقرة،  داخ��ل 

“قدا�سة  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ع��ن��ه��ا،  الإ����س���ام���ي���ة 

م�����س��اع��ر  ل����س���ت���ف���زاز  ب���الإ����س���اف���ة  يهودية”، 

امل�سلمني، وانتهاك حرمة املقابر

وي�سر اإىل اأن اأطماع الحتال وامل�ستوطنني 

مل ت��ت��وق��ف يف حم��ي��ط ب����اب ال���رح���م���ة، ب��ه��دف 

ل��دخ��ول  ك��ي ي�سكل م��دخ��ااً  ال���س��ت��ي��اء ع��ل��ي��ه، 

واأداء طقو�سهم  الأق�سى،  للم�سجد  امل�ستوطنني 

التلمودية

ال�ستهداف  ت�ساعد  فاإن  دياب،  اأبو  وبح�سب 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف الآون������ة الأخ������رة مل��ق��رة ب��اب 

ا ال�����س��م��اح ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني  ال���رح���م���ة، وحت����دي����داً

واأع���������س����اء ك��ن��ي�����س��ت ال���ن���ف���خ ب����ال����ب����وق، ي�����س��ك��ل 

جديد”  “مبكى  اإق���ام���ة  ط���ري���ق  ع��ل��ى  خ���ط���وة 

ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني ع���ل���ى ط����ول ال�������س���ور ال�����س��رق��ي 

لاأق�سى، لأداء �سلواتهم التلمودية، على غرار 

ما يجري يف حائط الراق غربي الأق�سى

واحلاخامات  اليهود  غالبية  اأن  اإىل  وي�سر 

ُي���ح���رم���ون دخ�����ول ال���ي���ه���ود ل���اأق�������س���ى، ل��ذل��ك 

بديااً  مكاناًا  امل�ستهدفة  املنطقة  ه��ذه  �ستكون 

لأداء طقو�سهم و�سلواتهم ب�سكل ر�سمي

امل��ق��رة  ال���ب���وق يف  ن��ف��خ  ق�����رار  اأن  وي�����س��ي��ف 

داخ��ل  اأخ��رى  خطوة  لتنفيذ  مُيهد  الإ�سامية 

الأق�����س��ى، ب��غ��ي��ة حم��ا���س��رت��ه ب�����س��ك��ل ك��ام��ل من 

ج��م��ي��ع اجل���ه���ات والن��ق�����س��ا���س ع��ل��ي��ه، وف��ر���س 

مزيد من العتداءات عليه مع اقرتاب الأعياد 

���ا ف���ر����س رواي���ت���ه امل��زع��وم��ة  ال���ي���ه���ودي���ة، واأي�������ساً

وجت�سيدها فعلياًا على اأر�س الواقع

���س��ل��ط��ات  اأن  امل���ق���د����س���ي  ال����ب����اح����ث  وي����ب����ني 

الح��ت��ال وج��م��اع��ات��ه��ا امل��ت��ط��رف��ة ت��ري��د اإث��ب��ات 

ا  واأي�ساً والأق�سى،  اليهود  بني  �سلة  “هناك  اأن 

التاريخية فيه” اأحقيتهم  لإثبات 

وُي�����ك�����ث�����ف الح�������ت�������ال م������ن اإج��������راءات��������ه 

الأق�سى  امل�سجد  ت�ستهدف  التي  وخمططاته 

وحم����ي����ط����ه، ل���ك�������س���ب م����زي����د م�����ن اأ������س�����وات 

امل�����س��ت��وط��ن��ني امل��ت��ط��رف��ني وامل��ت��دي��ن��ني ال��ي��ه��ود 

الكني�ست  ان��ت��خ��اب��ات  يف  امل��ت��ط��رف  وال��ي��م��ني 

املقبلة. كما يرى اأبو دياب

��ا ب��ب��ن��اء  وي��و���س��ح اأن الح���ت���ال ب����داأ ف��ع��ل��ياً

امل�����س��ج��د  يف  ���ا  م���ع���ن���وياً امل����زع����وم  “الهيكل” 
“مطاهر  اإق��ام��ة  من  انتهى  بعدما  الأق�سى، 

ال��ق�����س��ور  م��ن��ط��ق��ة  يف  الهيكل”  وم�����راف�����ق 

الأموية جنوبي امل�سجد، وهي اخلطوة الأوىل 

على طريق بناء “الهيكل”

��ا  ك��ن�����ساً اف��ت��ت��ح  الح���ت���ال  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 

وم��ع��اه��د دي��ن��ي��ة ي��ه��ودي��ة يف اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة 

املعبد  “خدمة  لتدريب وجتهيز  امل�سجد،  من 

الأع���ي���اد  يف  وخ��ا���س��ة  ولبا�سهم”،  وال��ك��ه��ن��ة 

اليهودية، وهذه خطوة ثانية لتهيئة “مدخل 

املعبد” من منطقة باب الرحمة

اأن �سلطات الحتال تتقدم خطوة  ويوؤكد 

خطوة يف بناء “الهيكل” داخل الأق�سى، وما 

الكني�ست  وع�سو  “غليك”  املتطرف  به  ق��ام 

مبقرة  للبوق  نفخ  من  رومتن”  “�سيمحا 
ردة  ملعرفة  اختبار  بالونات  اإل  الرحمة  ب��اب 

والعربي الفل�سطيني  ال�سارع  فعل 

ف��ع��ل  ردات  وج������ود  “عدم  اأن  وي�������س���ي���ف 

الدينية  الأق�سى  تتنا�سب مع م�ستوى وقيمة 

العربية  والأمة  العامل  وان�سغال  والتاريخية، 

ُي�سجع  وظ��روف��ه��ا،  ب��اأو���س��اع��ه��ا  والإ���س��ام��ي��ة 

اعتداءاته  من  اأك��ر  التمادي  على  الحتال 

لأن��ه  وحم��ي��ط��ه،  الأق�����س��ى  بحق  وخمططاته 

ب�����داأ ي�����س��ر خ���ط���وات م��ت�����س��ارع��ة ن���ح���و ب��ن��اء 

الهيكل”

االنباط – وكاالت 

اأ����س���در 30 م��ع��ت��ق��ااً اإداري�������ااً ���س��رع��وا يف 

الإ�سراب املفتوح عن الطعام، اليوم الأحد، 

ف��ي��ه: على ه��ذه الأر����س م��ا ي�ستحق  ق��ال��وا 

نقول على هذه  الإن�سانية  احلياة، ولأعداء 

الأر������س م��ا ي�����س��ت��ح��ق ال��ن�����س��ال ك��ي نتمكن 

امل�ستمر  ن�����س��ال��ن��ا  ���س��ي��اق  ويف  احل���ي���اة،  م���ن 

الطعام،  عن  مفتوح  باإ�سراب  اليوم  ن�سرع 

ق�سبان،  ب��ا  و���س��م��اء  ن��ق��ي،  ه���واء  مطلبنا 

مائدة،  على  عائلّي  ولقاء  حرية،  وم�ساحة 

واقعنا  عن  �سلخنا  الحتال  مطلب  بينما 

الج��ت��م��اع��ّي، ودورن���ا ال��وط��ن��ّي والإن�����س��ايّن، 

ومطلبهم،  مطلبنا  وبني  لركام،  وحتويلنا 

الع��ت��ق��ال  ب�سيا�سة  الح��ت��ال  ق���وة  حت�سم 

البغي�س الإدارّي 

وت��اب��ع امل�����س��رب��ون: ن��ح��ن اأب��ن��اء الأر����س، 

ورث�����ة اأب�����و ع���م���ار، واحل���ك���ي���م، وال��ي��ا���س��ني، 

ال�سهداء،  ك��ل  ورث��ة  والقا�سم،  وال�سقاقي، 

ف�سح  ال���ذي  حميد  اأب���و  نا�سر  رف���اق  نحن 

ا ب����وج����ع����ه، ومب�����ر������س�����ه، ح��ق��ي��ق��ة  جم����������دداً

الح���ت���ال ال��ف��ا���س��ّي، ب��ث��ق��ة وغ�����س��ب ن��ق��ول 

�سيحولنا  اع��ت��ق��ال��ن��ا  اأن  ي��ع��ت��ق��د  م��ن  واه����م 

حلطام، فاأينما وجدنا تلك م�ساحة ن�سال، 

ن�����س��ق ال����درب ن��رف��ع ال�����س��ي��ف، م���درك���ني ما 

ينتظرنا من قمع وتنكيل وعزل، وم�سادرة 

بزنازيني  وزجنا  اأطفالنا،  و�سور  ماب�سنا، 

ا���س��م��ن��ت��ي��ة خ��ال��ي��ة م���ن ك���ل ����س���يء، ال من 

تنقات  م�ستمر،  تفتي�س  واآلمنا،  اأج�سادنا 

دورية، ل �سجائر، ول زجاجات ماء، وبالكاد 

الهواء نلتقط 

نعلنها  ال��ب��ط��يء  ال��ق��ت��ل  رغ���م  واأردف������وا: 

�سده،  والن�سال  الظلم  رف�س  اإّن  �سرخة.. 

الوطن،  �سماء  املحلقة يف  اأرواحنا  هو غذاء 

املقاوم  �سعبنا  وباإ�سناد  الن�سال،  هذا  وعر 

�سن�سنع غد م�سرق

وق����ال����وا: اأي���ه���ا امل���ت���ج���ذرون يف الأر������س، 

الزنازين،  اإىل  ال�ّسجن  غ��رف  نغادر  ونحن 

و�سكرنا  اع��ت��ذارن��ا،  ُن��ق��دم  ال��ع��زل  واأق�����س��ام 

وزوجتنا،  واأبائنا،  لأمهاتنا،  اعتذارنا  لكم، 

واأبنائنا، واأحبتنا على الأمل الذي يرافقكم 

ط��ي��ل��ة اأي�����ام الإ������س�����راب، ون���ق���ول ل���ك���م: اإن 

واعتذارنا  ابت�سامتكم،  يف  يكمن  انت�سارنا 

من كل من �سيت�سرر من املت�سامنني معنا 

ونقدم  الحتال،  وبربرية  وح�سية  ب�سبب 

لإ�سنادنا  تعمل  التي  ال�سواعد  لكل  �سكرنا 

انت�سارنا وحتقيق 

اأن  ب��ي��ان��ه��م ع��ل��ى  امل�������س���رب���ون يف  واأك������د 

العتقال  �سيا�سة  �سد  املعركة  هذه  خو�س 

بان�سمام  تتدحرج  اأن  ناأمل  والتي  الإدارّي، 

كل املعتقلني الإداريني لها هي حلقة هامة 

اجلرمية  ه��ذه  لإن��ه��اء  الن�سال  �سل�سلة  يف 

اأكتاف  على  اأنها حُتمل  ما مييزها  الب�سعة، 

جم���م���وع���ة م��ن��ا���س��ل��ني ارت�������س���وا خ��و���س��ه��ا 

الحتال،  ظلم  ظلم،  �سد  ال�سوت  لإعاء 

اإنهاء هذه ال�سيا�سة التع�سفية  وعلى طريق 

هي جتديد لأخاقنا الثورية الفل�سطينية، 

التي مل تتمكن قوى البط�س من حتييدها 

امل�ستحيل،  ت�سنع  ف�����الإرادة  ان��ت��زاع��ه��ا،  اأو 

�سننت�سر �سعبنا  وباإرادة 

االنباط – وكاالت 

ي�����س��ّم ���س��رتة ���س��دام ح�����س��ني وب��ن��دق��ي��ة 

تك�سف  اإيه”  اآي  “�سي  لدن..  بن  اأ�سامة 

م��ت��ح��ف��ه��ا ب��ع��د ال��ت��ج��دي��د ����س���رتة ج��ل��دي��ة 

وب���ن���دق���ي���ة ت��خ�����س��ان ال���رئ���ي�������س ال���ع���راق���ي 

ال���راح���ل ����س���دام ح�����س��ني م��ع��رو���س��ت��ان يف 

يف  بر�س(  )اأ�سو�سيتد  اإي��ه  اآي  �سي  متحف 

ال�ستخبارات  لوكالة  الرئي�س  املقر  اأروقة 

اإيه”  اآي  “�سي  الأم����رك����ي����ة  امل���رك���زي���ة 

ك�سفت  وا�سنطن،  غربي  �سمال   )CIA(

-اأم�س  عامليا  الأ�سهر  ال�ستخبارات  وكالة 

ال�������س���ب���ت- ع����ن م��ت��ح��ف��ه��ا ب���ع���د جت���دي���ده، 

رفع  التي  ال��ت��ذك��ارات  بع�س  ي�سم  وال��ذي 

التي  ال�سرتة اجللدية  ال�سرية، مثل  عنها 

ك���ان ال��رئ��ي�����س ال���ع���راق���ي ال���راح���ل ���س��دام 

وبندقية  اعتقاله،  اأثناء  يرتديها  ح�سني 

اأ�سامة  القاعدة  تنظيم  زعيم  يحملها  كان 

بن لدن يف الليلة التي قتل فيها

مغلقا  ي��زال  م��ا  -ال��ذي  املتحف  وي�سم 

اأم���ام اجل��م��ه��ور- ت��ذك��ارات لأب���رز عمليات 

“�سي اآي اإيه” منذ تاأ�سي�سها قبل 75 عاما
وم���ن ال���ت���ذك���ارات ال��اف��ت��ة يف امل��ت��ح��ف 

اإم”  كي  “اإيه  بندقية هجومية من طراز 

القاعدة  زع��ي��م  يحملها  ك��ان   )AKM(

اأ�سامة بن لدن يف الليلة التي قتلته فيها 

على  غ��ارة  الأم��رك��ي��ة يف  البحرية  ج��ن��ود 

الأول  يف  بباك�ستان  اآباد”  “اأبوت  جممع 

من مايو/اأيار 2011

بالإ�سافة اإىل �سرتة جلدية عر عليها 

م���ع ال��رئ��ي�����س ال���ع���راق���ي ال�����س��اب��ق ���س��دام 

ح�سني، عندما اعتقلته القوات الأمركية 

يف قبو مبزرعة قرب مدينة تكريت �سمال 

ب���غ���داد، وذل����ك ي���وم 13 دي�����س��م��ر/ك��ان��ون 

الأول 2003

م�����ع�����رو������س�����ات م����ت����ن����وع����ة وت�����������رتاوح 

م��ع��رو���س��ات امل��ت��ح��ف ب��ني ���س��رتات ط��ران 

التج�س�س  ط��ائ��رات  ط��ي��ارو  يرتديها  ك��ان 

 )12-A( و”اإي-12”   )2-U( “يو-2 
يف ح��ق��ب��ة احل���رب ال���ب���اردة، و���س��رج اإط���اره 

اأع�ساء  ا�ستخدمه  ملا  مماثل  اخل�سب  من 

فريق “األفا” التابع لوكالة ال�ستخبارات 

امل��رك��زي��ة اأث���ن���اء ت��ن��ق��ل��ه��م يف ال��ت�����س��اري�����س 

اخليل  ظ��ه��ور  على  لأفغان�ستان  اجلبلية 

بعد فرتة وجيزة من هجمات 11 �سبتمر/

اأيلول 2001 على الوليات املتحدة

ت��ت��ع��ل��ق  م���ع���رو����س���ات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

برلني،  وجدار  الكوبية،  ال�سواريخ  باأزمة 

واأح������داث ت��اري��خ��ي��ة اأخ�����رى ك���ان ل��وك��ال��ة 

ال���س��ت��خ��ب��ارات امل��رك��زي��ة الأم��رك��ي��ة دور 

فيها

زي���ارت���ه  امل���ت���ح���ف  اإدارة  ن��ظ��م��ت  وق�����د 

ل��و���س��ائ��ل الإع����ام اأم�����س ال�����س��ب��ت، وت��ق��ول 

ج��ان��ي��ل ن��ي��زي�����س ن��ائ��ب��ة م��دي��ر امل��ت��ح��ف اإن 

مت��ام��ا رف���ع ال�����س��ري��ة  امل��ع��ت��اد  غ��ر  “من 
واأ�سافت  ال�سرعة”،  ب��ه��ذه  م��ا  ���س��يء  ع��ن 

ق�س�سنا.  ل��رواي��ة  ت��ذك��ارات��ن��ا  “ن�ستخدم 
اإنها طريقة لكي نكون �سادقني و�سفافني 

املركزية،  ال�ستخبارات  وكالة  ب�ساأن  حقا 

وهو اأمر �سعب يف بع�س الأحيان”

وق�����د رف���ع���ت ال�������س���ل���ط���ات الأم���رك���ي���ة 

املتحف  ت��ذك��ارات  م��ن  امل��ئ��ات  ع��ن  ال�سرية 

التي كان بع�سها معرو�سا منذ ثمانينيات 

القرن املا�سي، وتقول نائبة مدير املتحف 

وقت  من  تقوم  اإيه”  اآي  “�سي  وكالة  اإن 

للمكتبات  التذكارات  بع�س  باإعارة  لآخ��ر 

ال���رئ���ا����س���ي���ة وامل����ت����اح����ف الأخ����������رى غ��ر 

الربحية

يضّم سترة صدام حسين وبندقية أسامة بن الدن.. »سي آي إيه« تكشف متحفها بعد التجديد

الخارجية الفلسطينية: إفالت سلطات 
االحتالل من المساءلة الدولية

 على جرائمها يشجعها على التمادي فيها
االنباط – وكاالت 

اخل�������ارج�������ي�������ة  وزارة  ج����������������ددت 

اإف��ات  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د  الفل�سطينية 

���س��ل��ط��ات الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي من 

بحق  جرائمها  على  الدولية  امل�ساءلة 

التمادي  على  ي�سجعها  الفل�سطينيني 

فيها

واأدان������ت اخل���ارج���ي���ة يف ب��ي��ان اأم�����س 

ن���ق���ل���ت���ه وك����ال����ة وف������ا اجل����رمي����ة ال���ت���ي 

الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  ق��وات  ارتكبتها 

واأدت  اأم�������س  ف��ج��ر  ن��اب��ل�����س  م��دي��ن��ة  يف 

ل����س���ت�������س���ه���اد ال�������س���اب ����س���ائ���د ال���ك���وين 

واإ�سابة ثاثة اآخرين

الت�سعيد  اأن  وحذرت اخلارجية من 

ال�سرائيلي يف ال�ستياء على الأرا�سي 

وت��ع��م��ي��ق ال���س��ت��ي��ط��ان وه�����دم امل���ن���ازل 

وع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��ه��ر ال��ع��رق��ي وا���س��ع��ة 

ال��ن��ط��اق ي��ع��ن��ي ع��م��ل��ي��ة ���س��م ت��دري��ج��ي��ة 

يوميااً  تت�سارع  املحتلة  الغربية  لل�سفة 

لإغ�����اق ال���ب���اب ن��ه��ائ��ي��ااً اأم�����ام ف��ر���س��ة 

بعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة 

حزيران  من  الرابع  خط  على  القد�س 

1967

لتفريق  االصطناعي  للذكاء  يلجأ  اإلحتالل  جيش 
الصوت وقنابل  بالغاز  يستهدفهم  الفلسطينيين.. 

االنباط – وكاالت 

ب���������داأ ج���ي�������س الإح��������ت��������ال  يف 

الع���ت���م���اد ع��ل��ى ن��ظ��ام حت��ك��م عن 

ال�سطناعي،  بالذكاء  يعمل  ُبعد 

وقام  احل�سود،  لتفريق  خم�س�س 

ب��رتك��ي��ب��ه ف����وق ح���اج���ز ع�����س��ك��ري 

ال��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����س��ف��ة  يف اخل���ل���ي���ل 

�سحيفة  ن�سرته  ما  وفق  املحتلة، 

ال�سبت  الإ�سرائيلية،  “هاآرت�س” 
املا�سي  .

ال�����س��ح��ي��ف��ة اأو����س���ح���ت اأن�����ه مت 

ت���رك���ي���ب ال���ن���ظ���ام اجل����دي����د ف���وق 

حاجز ع�سكري يف �سارع ال�سهداء، 

لا�ستباكات  حم��وري��ة  ن��ق��ط��ة  يف 

ب������ني ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني وق�������وات 

قادر  وهو  الإ�سرائيلي.  الحتال 

على اإطاق قنابل ال�سوت، والغاز 

امل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع، ور���س��ا���س غر 

حي، و�سط انتقادات حقوقية.

“هاآرت�س”  �سحيفة  نقلت  كما 

اأن��ه يدر�س  الإح��ت��ال   عن جي�س 

لتفريق  ال��ن��ظ��ام  اع��ت��م��اد  اإمكانية 

اإط��اق  ي�سمل  األ  على  احل�����س��ود، 

الر�سا�س احلي.

مت اإن�ساء النظام بوا�سطة �سركة 

 ،»Smart Shooter«

ملتابعة  اأنظمة  اإن��ت��اج  �سركة  وه��ي 

الأه������داف وت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ب��ا���س��ت��خ��دام 

معاجلة ال�سور على اأ�سا�س الذكاء 

ال�سركة  وت��ف��ت��خ��ر  ال���س��ط��ن��اع��ي، 

عن  الأه����داف  اإ���س��اب��ة  يف  بدقتها 

طريق التحكم عن ُبعد.

انتقادات  الأنظمة  يطال  بينما 

عن  ال�سحيفة  ونقلت  حقوقية، 

م��ن اخلليل،  احل��ق��وق��ي  ال��ن��ا���س��ط 

يف  ف�����س��ل  اأي  اأن  ع���م���رو،  ع��ي�����س��ى 

ي��وؤذي  ���س��وف  التكنولوجيا،  ه��ذه 

ال��ع��دي��د م���ن ال���ن���ا����س؛ ل��ك��ون��ه يف 

م���ن���ط���ق���ة م����زدح����م����ة ب���ال�������س���ك���ان، 

اأ���س��ب��ح��وا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  واأن 

للتجارب  ه��دف��ااً  الح��ت��ال  حت��ت 

العالية  التكنولوجية  وال�سناعات 

اإ�سرائيل. يف 

ف������ق������د ك�����������س�����ف�����ت �����س����ح����ي����ف����ة 

الأمريكية،  بو�ست”  “وا�سنطن 
ب��داأت  اإ�سرائيل  اأن  املا�سي،  العام 

على  التعرف  تقنية  ا�ستخدام  يف 

الأزرق”  “الذئب  امل�سماة  الوجه 

مل���راق���ب���ة  ال���غ���رب���ي���ة  ال�������س���ف���ة  يف 

الفل�سطينيني.

ال����ن����ظ����ام ع�����ب�����ارة ع�����ن ق���اع���دة 

و���س��ور  تفا�سيل  تغذيها  ب��ي��ان��ات 

ذل���ك  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني، مب�����ا يف 

واجلن�س،  والعمر،  الهوية،  اأرق��ام 

وال������ع������ن������وان، واأرق��������������ام ل����وح����ات 

ال�����س��ي��ارات، وال��ع��اق��ات م��ع اأف��راد 

اآخرين.

الإح����ت����ال   ج���ي�������س  رد  ب��ي��ن��م��ا 

الأنظمة  تركيب  على  الإ�سرائيلي 

ال��ن��ظ��ام  اإن  ب���ال���ق���ول  اجل�����دي�����دة 

���س��ي�����س��ت��خ��دم ل���ت���ف���ري���ق احل�����س��ود 

���س��م��ن الأن��ظ��م��ة امل��ع��ت��م��دة، ول��ن 

ي�سمل اإطاق الر�سا�س احلي.

 إلقامة »مبكى جديد« على طول السور الشرقي .. مقبرة باب الرحمة.. 
استهداف متصاعد ُيمهد لبناء »الهيكل« داخل األقصى

مطلبنا هواء نقي وسماء بال قضبان.. بيان صادر عن المعتقلين المضربين عن الطعام

االنباط – وكاالت 

اأك����د رئ��ي�����س امل��ل��ت��ق��ى ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي، 

والع�سو ال�سابق باللجنة املركزية حلركة “فتح”، 

نا�سر القدوة، خ�سيته من العودة اإىل مدينة رام 

اهلل )و�سط ال�سفة الغربية(، ب�سبب من و�سفهم 

ب�”الفئة املتحكمة يف ال�سلطة”.

وقال ابن �سقيقة الرئي�س الراحل يا�سر عرفات، 

اأم�س الأحد، اإنه “يحظى مب�ساحة ملمار�سة العمل 

ال�سيا�سي يف قطاع غزة، الذي و�سله قبل اأيام”.

“مل يعد  اأن��ه  واأو�سح يف ت�سريحات �سحفية، 

ا، ب�سبب  اإىل مقر اإقامته يف رام اهلل، منذ 14 �سهراً

الفئة  ب�سبب  يح�سل  اأن  مي��ك��ن  م��ا  ���س��م��ان  ع���دم 

املتحكمة يف ال�سلطة”.

واأ�سار اإىل اأنه “قرر الإقامة يف غزة مدةاً طويلة 

غر  ال�سيا�سي،  العمل  ملمار�سة  م�ساحة  لتوفر 

موجودة يف رام اهلل”.

اأن��ه  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  “اأ�سعر  ال��ق��دوة  واأردف 

ب��اإم��ك��اين اأن اأك�����ون ب��و���س��ع اأف�����س��ل ب���وج���ودي يف 

قطاع غزة، فيما يتعلق مبمار�سة العمل ال�سيا�سي 

واحل��وار مع الف�سائل وكذلك من ناحية الو�سع 

الر�سمية يف غزة  اأن اجلهات  اإىل  الأمني”، لفتا 

عر�ست عليه توفر حماية اأمنية له.

وتابع “يف ذهني البقاء اأوقاتاًا طويلة يف غزة، 

والإقامة فيها لي�ست مرتبطة مب�سائل �سخ�سية 

واإمنا �سيا�سية، تتعلق مبدى اإمكانية التفاق على 

اإحداث تغير وا�سع وعميق”.

اإن كان وجوده  �سوؤال بخ�سو�س  ويف رده على 

ا من خ�سيته من تكرار ما يحدث مع  يف غزة نابعاً

توفيق  “فتح”  حركة  يف  املركزية  اللجنة  ع�سو 

ال����ط����راوي، ق����ال ال����ق����دوة: “كل ���س��يء مم��ك��ن، 

فعندما تغييب �سيادة القانون والتزامه، وتغييب 

الأخاق بحيث ل نعرف تقاليد �سعبنا، كل �سيء 

قد يحدث، وهذا اأمر غر مريح”.

واأك��د اأن��ه لي�س لديه اأي خاف مع “مركزية 

فتح”، واأن معظم اأع�ساء اللجنة لديهم مواقف 

ا عن موقفه، لكن امل�سكلة تكمن يف  ل تختلف كثراً

اجلراأة يف التعبر عن الرف�س.

واعتر اأن الإجراء “غر القانوين بف�سله من 

فتح، مل يكن قرار اللجنة املركزية لأنه مل يحدث 

ت�سويت، ومل يعر�س على جمل�سها الثوري”.

اأعلنت اللجنة املركزية  اآذار/مار�س 2021  ويف 

حلركة فتح، قرارها بف�سل القدوة من ع�سويتها 

انتخابية  ق��ائ��م��ة  ت�سكيله  ب��ع��د  احل���رك���ة،  وم���ن 

بالنتخابات  للحركة  الر�سمية  القائمة  خ���ارج 

اأيار/مايو من  كانت مقررة يف  التي  الت�سريعية، 

نف�س العام قبل اأن يلغيها رئي�س ال�سلطة حممود 

عبا�س.

نعمان  جرير  نا�سر”  “حممد  اأن  اإىل  ي�سار 

القدوة، ُولد يف 16غزة عام 1953، و�سغل من�سب 

ورئي�س  ال�سلطة،  ل��دى  الأ�سبق  اخلارجية  وزي��ر 

جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عرفات منذ تاأ�سي�سها.

ناصر القدوة: أخشى العودة للضفة بسبب »الفئة المتحكمة« وسأقيم في غزة

وزير الحج والعمرة السعودي  يرأس وفد المملكة 
لزيارة جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان

االنباط  وكاالت 

ي��راأ���س م��ع��ايل وزي���ر احل��ج والعمرة 

ف��وزان  ب��ن  توفيق  الدكتور  ال�سعود�س 

ل��زي��ارة  اململكة  وف��د   ، ال��ي��وم  ال��رب��ي��ع��ة، 

واأوزباك�ستان،  كازاخ�ستان  جمهوريتي 

ل���ب���ح���ث ����س���ب���ل ال����ت����ع����اون امل���ث���م���ر ب��ني 

اجل����ان����ب����ني ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب��ت�����س��ه��ي��ل 

اإجراءات قدوم املعتمرين لأداء ن�سكهم 

اخلدمات  ج��ودة  ورف��ع  وي�سر،  ب�سهولة 

الدينية  املقدمة لهم، واإثراء جتربتهم 

والثقافية.

للعاقات  ا  ام���ت���داداً ال���زي���ارة  وت��اأت��ي 

ا  وا�ستمراراً اجلانبني،  ب��ني  التاريخية 

اجل��ه��ات  جميع  م��ن  امل��ب��ذول��ة  للجهود 

منظومة  ���س��م��ن  ال��ع��ام��ل��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

ال����ع����م����رة ل���ت���ع���زي���ز ج�������ودة اخل����دم����ات 

املُ��ق��دم��ة ���س��م��ن م�����س��ارات اإل��ك��رتون��ي��ة 

واحللول  اخليارات  ولتنويع  متطورة، 

املن�سات  ���س��م��ن  للمعتمرين  املُ��ق��دم��ة 

اأمامهم  الفر�سة  واإتاحة  الإلكرتونية، 

ل��ل��ت��ن��ق��ل ب���ني م����دن امل��م��ل��ك��ة ل��ل��ت��ع��رف 

يف  وجودهم  اأثناء  الثقايف  التنوع  على 

اململكة.

اللقاءات  من  عدد  الزيارة  و�ست�سهد 

ال���ر����س���م���ي���ة ب����ني اجل����ان����ب ال�������س���ع���ودي 

ال���ب���ل���دي���ن،  يف  امل���������س����وؤول����ني  وك�����ب�����ار   ،

مل��ن��اق�����س��ة ال��رتت��ي��ب��ات واط��اع��ه��م على 

ال�����س����ت����ع����دادات خل����دم����ة امل��ع��ت��م��ري��ن 

وت�سهيل  ال���دول،  تلك  م��ن  وال��زائ��ري��ن 

والزيارة،  العمرة  ن�سك  لأداء  قدومهم 

ك��م��ا ���س��ي��ت��م ال��ت��ب��اح��ث ح����ول ع����دد من 

امل�������س���ائ���ل ال���ف���ن���ي���ة والإج�������راءي�������ة ب��ني 

اإىل  ال����و�����س����ول  ب����ه����دف  امل���خ���ت�������س���ني، 

لت�سهيل  ال�سبل  اأف�سل  حول  تفاهمات 

اخل����دم����ات وزي�������ادة ال��ت��وع��ي��ة ، وذل���ك 

�سيوف  خل��دم��ة  ال����وزارة  ج��ه��ود  �سمن 

بيت اهلل احلرام.
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االتحاد في صدارة اياب دوري المحترفات 

االنباط – عامن 

اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ش��ات اجل���ول���ة ال��ع��ا���ش��رة 

والأخ���������رة م����ن م���رح���ل���ة الإي��������اب ل���ل���دوري 

ع��ل��ى  ت���ق���ام  وال���ت���ي  ل��ل��م��ح��رف��ات،  الأردين 

لل�شباب.  احل�شني  مدينة  يف  البولو  مالعب 

فيما   ،2-1 ال�شتقالل  على  الحتاد  وتفوق 

ومع   .1-0 الأرثوذك�شي  على  الأهلي  تغلب 

الحت��اد  ح��اف��ظ  اجل��ول��ة،  مناف�شات  اخ��ت��ت��ام 

الأه��ل��ي  يليه  نقطة،   19 ب  ال�����ش��دارة  على 

 ،5 ال��ن�����ش��ر   ،15 الأرث���وذك�������ش���ي  ث���م   ،16
وال���ش��ت��ق��الل )ن��ق��ط��ت��ني(. وت��ق��ام م��ب��اري��ات 

البطولة بنظام الدوري من 3 مراحل ذهاب 

باللقب  يفوز  بحيث  ذهبية،  ومرحلة  واإياب، 

الفريق احلا�شل على املركز الأول يف ترتيب 

النهائي. الفرق 

حصاد وفير لمنتخب المالكمة في بطولة البوسنة 
االنباط – عامن 

 ١٠ للمالكمة،  الوطني  املنتخب  ح�شد 

وف�شيتني  ذهبيات   ٥ بينها  من  ميداليات، 

م�شاركته  خ��ت��ام  م��ع  وذل���ك  ب��رون��زي��ات،  و٣ 

يف ب��ط��ول��ة ال��ب��و���ش��ن��ة وال��ه��ر���ش��ك ال��دول��ي��ة 

وال��ت��ي ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة ٧٥ لع��ب��اً م��ن ١٦ 

دول����ة. وج����اءت امل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة ال���� ٥ 

م���ن خ����الل ال��الع��ب��ني : ع����دي ال��ه��ن��داوي 

)وزن حتت ٨٦ كغم( وح�شني ع�شي�ش )وزن 

حتت  )وزن  ع�شي�ش  وزي���اد  ك��غ��م(   ٨١ حت��ت 

اأب���و ج��اج��ة )وزن حتت  ك��غ��م( وحم��م��د   ٧١

 ٥٧ حت��ت  )وزن  ع�شي�ش  وي��و���ش��ف  ك��غ��م(   ٦٠

من  الف�شيتني  امليداليتني  وج��اءت  كغم(. 

 ٥٤ امل�����ش��اع��ل��ة )وزن حت���ت  م���ه���دي  خ����الل، 

كغم( واأحمد طعيمات )وزن حتت ٩٢ كغم( 

الثالث  الربونزية  امليداليات  فيما حتققت 

حتت  )وزن  البيطار  زي��د   : الالعبني  ع��رب 

حتت  )وزن  ال��ت��ع��م��ري  واأح���م���د  ك���غ���م(   ٥٤

 ٨٦ ي��ون�����ش )وزن حت��ت  ك��غ��م( وحم��م��د   ٨٦

على  الوطني  املنتخب  وح�شل  ه��ذا  كغم(. 

فيما  ال��ب��ط��ول��ة  يف  منتخب  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة 

اأف�شل  جائزة  ع�شي�ش  ح�شني  الالعب  ن��ال 

لع���ب يف ال��ب��ط��ول��ة ف��ي��م��ا ح�����ش��ل ال��الع��ب 

حممد اأبو جاجة على جائزة اأف�شل تكنيك 

يف ال���ب���ط���ول���ة. وج������اءت ب��ط��ول��ة ال��ب��و���ش��ن��ة 

وال���ه���ر����ش���ك ���ش��م��ن حت�������ش���رات امل��ن��ت��خ��ب 

الآ�شيوية  البطولة  يف  للم�شاركة  الوطني 

الأردنية عمان  العا�شمة  ت�شت�شيفها  والتي 

خ���الل ال��ف��رة م��ن ٣٠ اأك��ت��وب��ر وح��ت��ى ١٣ 

املنتخب  و�شيتوجه  ه��ذا  املقبلني.  نوفمرب 

الوطني اليوم اإىل تايالند خلو�ش مع�شكر 

التايالندي  املنتخب  مع  م�شرك  تدريبي 

للم�شاركة يف البطولة الآ�شيوية. ا�شتعداداً 

االميرة اية تتسلم تكريم الدولي للكرة الطائرة 
االنباط – عامن 

ك����رم الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة 

 ٥٠ مرور  مبنا�شبة  للعبة،  الأردين  الحت��اد 

عاما على ان�شمامه لأ�شرة الحتاد الدويل. 

ل��ك��رة  الأردين  الحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة  وت�����ش��ل��م��ت 

الفي�شل  بنت  اآي���ة  الأم���رة  �شمو  ال��ط��ائ��رة 

ال��دويل  الحت��اد  رئي�ش  من  تقديرية  درع��ا 

اآري ج��را���ش��ا، خ��الل احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م يف 

فعاليات  �شمن  الهولدنية  اآرنهيم  مدينة 

اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��الحت��اد 

�شمو  اإن  ال���ط���ائ���رة  احت����اد  وق����ال  ال������دويل. 

ونائبها بالحتاد  الفي�شل  بنت  اآية  الأمرة 

ج���ه���اد ق��ط��ي�����ش��ات، ����ش���ارك���ا يف اج��ت��م��اع��ات 

اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل���الحت���اد ال�����دويل، 

لالحتاد  العمومية  اجلمعية  واج��ت��م��اع��ات 

للكرة  الأردين  الحت��اد  اأن  يذكر  الآ�شيوي. 

١٩٦١ حت��ت م�شمى  ع��ام  ت��اأ���ش�����ش  ال��ط��ائ��رة، 

واليد”،  الطائرة  لكرة  الأردين  “الحتاد 
يف  للعبة  خ��ا���ش  احت���اد  ت�شكيل  قبل  وذل���ك 

الحتاد  انت�شب   ،١٩٧١ عام  ١٩٦٦.ويف  العام 

الحت���ادي���ن  اإىل  ال��ط��ائ��رة  ل��ل��ك��رة  الأردين 

ك��ان   ١٩٧٥ ع����ام  ويف  والآ����ش���ي���وي،  ال�����دويل 

الحت��اد  ت�شكيل  يف  �شباقا  الأردين  الحت��اد 

التي  التاأ�شي�ش  جلنة  خ��الل  م��ن  ال��ع��رب��ي، 

ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ه��ا يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ع��راق��ي��ة 

الحت��اد  يواظب  الوقت  ذل��ك  ومنذ  ب��غ��داد. 

يف  امل�����ش��ارك��ة  على  ال��ط��ائ��رة  للكرة  الأردين 

والآ�شيوية  العربية  والبطولت  الن�شاطات 

الفاعلة  الحت���ادات  من  ويعترب  والدولية، 

والن�شطة يف هذه الحتادات. كما ا�شت�شاف 

ال��ب��ط��ولت  م���ن  ال��ك��ث��ر  الأردين  الحت�����اد 

وي�شتعد  وال�شاطئية”،  “ال�شالت  العربية 

اآ�شيا الأوىل  حاليا ل�شت�شافة بطولة غرب 

لل�شيدات، والتي تقام خالل الفرة من ١٥ 

ولغاية ٢٥ ت�شرين الثاين املقبل.

معان يحصد لقب طاولة الدرجة الثانية 

االنباط – عامن 

الطاولة  ل��ك��رة  م��ع��ان  ن���ادي  ف��ري��ق  �شعد 

فوزه  بعد  الوىل  الدرجة  فرق  م�شاف  اىل 

لكرة  الثانية  ال��درج��ة  دوري  بطولة  بلقب 

القلعة  ن���ادي  ف��ري��ق  ع��ل��ى  بتغلبه  ال��ط��اول��ة 

لي�شعد   3/2 بنتيجة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ل��ق��اء  يف 

..وكان فريق  الوىل  الدرجة  اىل  الفريقان 

فرق  على  كاملة  انت�شارات  حقق  قد  معان 

فوزه  بعد  الوىل  املجموعة  �شمن  ال��دوري 

امل��رب��ع  3/0ويف  وبنتيجة  ال��ل��ق��اءات  ك��ل  يف 

ال��ذه��ب��ي ك���ان ف���از ع��ل��ى ن���ادي اأق�����ش��ى عمان 

اك��م��ل  ال��ن��ه��ائ��ي  ال���ل���ق���اء  ويف   ٣/٠ ب��ن��ت��ي��ج��ة 

القلعة  على  بالفوز  النت�شارات  عقد  معان 

كابنت  ويت�شلم  التتويج  من�شة  اىل  لي�شعد 

البطولة  كاأ�ش  ع�شاف  نا�شر  النجم  الفريق 

ان  ويذكر  للفريقني   الذهبية  وامليداليات 

ع�شاف  نا�شر  الالعبني  م��ن  تكون  الفريق 

ك��اب��نت ال��ف��ري��ق ون��ب��ي��ل ح��م��اد وحم��م��د اب��و 

واداري  وع���م���ر  ج���وه���ر  اهلل  وع���ب���د  ف���رح���ة 

ال���ف���ري���ق خ���ال���د ال�������ش���ي���الوي .ب�������دوره ع��رب 

ال��ك��اب��نت ن��ا���ش��ر ع�����ش��اف ك��اب��نت ال��ف��ري��ق عن 

كافة  جهود  بف�شل  الفريق  ب�شعود  �شعادته 

�شيخ�شع  الفريق  بان  واكد  الفريق  اع�شاء 

دوري  ب���ق���وة يف  ل���ي�������ش���ارك  اع�������داد  مل���رح���ل���ة 

الدرجة الوىل .

منتخبنا الوطني يواجه عمان في نهائي البطولة الرباعية 

االنباط – عامن 

ي�����ش��ع��ى م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل����ك����رة ال���ق���دم 

الودية  البطولة  بلقب  والتتويج  الفوز  لتحقيق 

التا�شعة  ال�شاعة  عند  ي��واج��ه  عندما  الرباعية 

م���ن م�����ش��اء ال���ي���وم الث���ن���ني م��ن��ت��خ��ب ع���م���ان يف 

م��ب��اراة  وي�شبقها  ل��ل��ب��ط��ول��ة   اخل��ت��ام��ي  امل�����ش��ه��د 

الثالث.  املركز  �شاحب  لتحديد  والعراق  �شوريا 

وت��ق��ام امل���ب���اراة ع��ل��ى ���ش��ت��اد ع��م��ان ال�����دويل، ب��دل 

بالقوي�شمة،  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ���ش��ت��اد  م��ن 

 ب��ع��دم��ا ت��ب��ني ع����دم ���ش��الح��ي��ة اأر����ش���ي���ة امل��ل��ع��ب.

وكان منتخبنا قد بلغ املباراة النهائية، بعد فوزه 

املنتخب  ف��از  فيما  رد،  دون  بهدفني  �شوريا  على 

رك��الت  ب��ف��ارق  ال��ع��راق��ي  ال��ع��م��اين على مناف�شه 

ولن   )1-1( ال��ت��ع��ادل  بعد   ،)5-4( ال��رج��ي��ح 

ير�شى منتخبنا اإل بح�شد اللقب على اعتبار اأنه 

الأر���ش  بعاملي  ويت�شلح  جنومه  بكامل  ي�شارك 

واجل��م��ه��ور. وت��ب��دو ف��ر���ش��ة ال��ن�����ش��ام��ى ق��وي��ة يف 

اإجن��از املهمة، يف ظل اعتماده على حمرفيه يف 

اخلارج والذين يتمتعون باإمكانات عالية. وعلى 

..ويتوقع  التعمري  مو�شى  البارع  النجم  را�شهم 

الفني  امل��دي��ر  حمد،  ع��دن��ان  ال��ع��راق��ي  يعتمد  اأن 

ملنتخبنا على ذات الت�شكيلة التي خا�شت املواجهة 

الأوىل. و�شيذود عن املرمى يزيد اأبو ليلى ويلعب 

يف الدفاع اأن�ش بني يا�شني ويزن العرب واإح�شان 

بناء  مهمة  وت��ن��اط  ح�شي�ش.  اأب��و  وحممد  ح��داد 

ومن  ال��رواب��دة  ون��ور  �شعادة  بابراهيم  الهجمات 

الأط����راف  ي�شغل  فيما  ���ش��م��ر،  اأح��م��د  اأم��ام��ه��م��ا 

مو�شى التعمري و�شرارة، ويتواجد يزن النعيمات 

اأمام  اأداء جيدا  وق��دم منتخبنا  املقدمة.  يف خط 

بهدفني،  الأول  ال�شوط  يف  ت��ق��دم  حيث  ���ش��وري��ا، 

وظهرت  الأداء  ت��راج��ع  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  يف  لكن 

الثغرات الدفاعية وهو ما �شي�شعى الن�شامى اإىل 

جتنبه يف لقاء اليوم الذي ل يحتمل الخطاء . 

يبحث  عمان  منتخب  فاإن  املقابلة،  اجلهة  وعلى 

املعنوية من  احل��ال��ة  ورف���ع  الفنية  ال��ف��وائ��د  ع��ن 

العماين  املنتخب  و�شيدخل  اللقب.  خالل ح�شم 

جت��اوز  يف  جن��ح  بعدما  عالية  مبعنويات  امل��ب��اراة 

اأهمية  تكري�ش  اإىل  ويتطلع  ال��ع��راق��ي  مناف�شه 

مميز  اأداء  تقدمي  خ��الل  م��ن  الفني،  ا�شتقراره 

وي��ربز من منتخب عمان،  اللقب.  باإحراز  يثمر 

عمر املالكي وع�شام ال�شبحي وجميل اليحمدي 

وزاه���ر الأغ���ربي واأر���ش��د ال��ع��ل��وي  وق��د ي�شتعني 

املميز  الل��ع��اب  و�شانع  الفي�شلي  بنجم  امل���درب 

الرو�شدي لزيادة الزخم الهجومي وفتح الثغرات 

ان ظهر  ب��ع��د  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ���ش��ف��وف  يف 

الول  اللقاء  العماين ب�شورة مميزة يف  املنتخب 

امام العراق .

االنباط – عامن 

اأ���ش��در الحت���اد الأردين لكرة ال��ق��دم، ج��دول م��ب��اري��ات ال���دور ن�شف 

2022. و�شمن ذهاب الدور  الثانية ملو�شم  النهائي من دوري الدرجة 

اأم القطني نظره الوحدة عند اخلام�شة ع�شر  ن�شف النهائي ي�شتقبل 

اخلمي�ش 29 اأيلول على ملعب الأمر حممد، فيما يحل �شما �شيفا على 

1 ت�شرين الأول على ملعب الأمر  ال�شبت  الرابعة ع�شر  احل�شن عند 

ها�شم. يف املقابل، يلتقي الوحدة مع اأم القطني عند الرابعة ع�شر ال�شبت 

8 ت�شرين الأول على ملعب الأمر حممد، وبذات التوقيت يواجه �شما 
نظره احل�شن على ملعب الأمر ها�شم. وح�شب تعليمات البطولة، يف 

حال تعادل الفريقني يف جمموع املباراتني �شيتم ح�شم النتيجة باللجوء 

الهدف  قاعدة  بالعتبار  الأخ��ذ  مع  مبا�شرة،  الرجيحية  الركالت  اإىل 

امل�شجل على اأر�ش الفريق املناف�ش، لي�شعد الفائزان مبجموع املباراتني 

لدوري الدرجة الأوىل مبا�شرة.

أصدار جدول الدور نصف النهائي لدوري الثانية 

نانت يسعى لشراء عقد المصري محمد 

باريس – وكاالت 

ل�شراء  الفرن�شي  ن��ان��ت  ن���ادي  يخطط 

مهاجمه  حممد  م�شطفى  امل�����ش��ري  عقد 

امل��ع��ار م��ن جالطة ���ش��راي ال��رك��ي لنهاية 

امل��و���ش��م احل�����ايل. وب��ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر ن�شره 

ف��اإن نانت  موقع )A SPOR( الركي 

رغم  مبكرا  الالعب  عقد  �شراء  يف  يرغب 

واأو���ش��ح  امل��و���ش��م.  لنهاية  اإع��ارت��ه متتد  اأن 

انتعا�ش  ينتظر  �شراي  اأن جالطة  التقرير 

خ���زائ���ن���ه ب��امل��ق��اب��ل امل������ايل حل�����ش��م �شفقة 

م�شطفى حممد خا�شة اأن الالعب يرغب 

اأن  كما  الفرن�شي  ب��ال��دوري  ال�شتمرار  يف 

ه��ن��اك ح��ال��ة م��ن ال��ر���ش��ا ع��ن م�شتواه من 

حممد  م�شطفى  و�شجل  ن��ان��ت.  م�شوؤويل 

خ���الل ال�����ش��ه��ر اجل������اري، ه��دف��ا يف مرمى 

الأوروب���ي،  ب��ال��دوري  اليوناين  اأوملبياكو�ش 

كما �شارك يف ٣ مباريات مع فريقه بالدوري 

ال��ف��رن�����ش��ي اأم������ام ب���اري�������ش ����ش���ان ج��رم��ان 

ولوريان ولن�ش. وان�شم م�شطفى حممد 

اإىل ج��ال��ط��ة ���ش��راي ق��ادم��ا م��ن ال��زم��ال��ك 

ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل الإع�������ارة يف ك���ان���ون ال��ث��ان��ى/

عقده  ���ش��راء  بند  تفعيل  ومت   ٢٠٢١ يناير 

نانت. اإىل  ن��ادي��ه ورح��ل  م��ن جانب   نهائيا 

األميرة عالية تتوج المتأهلين في بطولة عياد لفروسية القفز 
االنباط – عامن  

احل�شني  ب��ن��ت  ع��ال��ي��ة  الأم����رة  �شمو   توجت 

رئ��ي�����ش��ة احت�����اد ال��ف��رو���ش��ي��ة امل��ل��ك��ي ي����وم اأم�����ش 

عن  للقفز  ال��دول��ي��ة  ع��ي��اد  بطولة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 

التي  العامل  بطولة  لت�شفيات  املوؤهلة  احلواجز 

امللكي  الحت���اد  ينظمها  ال�����ش��ارق��ة،ال��ت��ي  يف  ت��ق��ام 

ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ون�����ادي اجل�����واد ال��ع��رب��ي ب��اأ���ش��راف 

الحت��������اد ال��������دويل ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة ع���ل���ى امل����ي����دان 

ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ن��ادي اجل���واد ال��ع��رب��ي ،وب��دع��م من 

���ش��رك��ات ،���ش��رك��ة ج��ي��ن��وم ل��ل��ب��ذور ،���ش��رك��ة ع��ي��اد 

،�شركة  الردن��ي��ة  التجزئة  ،�شركة  لل�شراميك 

الوطني  ،بيكا�شو،البنك  للحلويات  احللوجني 

جونز.  ان��د  ،ج���اك  ال�شغرة  امل�����ش��اري��ع  لتمويل 

مب�شاركة ٧ دول وهي م�شر واليابان وفل�شطني 

ل��الأردن  بالإ�شافة  وهولندا  وال��ع��راق،  و�شوريا 

الأول  الت�شنيف  ومن  دولية  البطولة  ،وتعترب 

وجولت  ال�شابعة  للمجموعة  املوؤهلة  واجلولت 

ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة ك����اأ�����ش ال���ت���ح���دي ل��ل�����ش��ب��اب 

وال��وج��ون��ي��ور والط��ف��ال. وك��ان��ت �شمو الم��رة 

ع��ال��ي��ة ت��اب��ع��ت ج��ان��ب م��ن امل��ن��اف�����ش��ات ،وا����ش���ادت 

لتحقيق  الفر�شان  ،ودع���ت  للبطولة  بالتنظيم 

الجن�����از يف ال��ت�����ش��ف��ي��ات امل��ق��ب��ل��ة ،و���ش��ك��ر اح��م��د 

وحر�شها  للبطولة  دعمها  على  �شموها  قري�شه 

الفرو�شية  احتاد  ،وحر�ش  الفر�شان  تتويج  على 

وتاأهل عن  امل�شاركني.  ت�شهيل مهمة  امللكي على 

الرحمن  عبد  الردين  ال��ف��ار���ش  اجل��ون��ي��ور  فئة 

قري�شه ،وعن فئة الطفال الفار�ش همام عليان 

ح�شدت  املتاألقة  الفار�شة  كيايل  ه��دى  ،وك��ان��ت 

ال��ب��ط��ول��ة  ادارة  ع��ل��ى  وا����ش���رف   . ال��ك��ب��ار  ال��ق��اب 

رئي�ش جلنة التحكيم  عاطف �شوقي )المارات(  

،اأع�������ش���اء جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ع��م��ر ال��ع��ب��دال��الت، 

امي�����ان حمد  ال��ن��اب��ل�����ش��ي،  م��ع��ن احل����دي����د، رمي 

املفو�شني  حممد  من�شور،رئي�ش  ع��دن��ان  اهلل، 

امل��ف��و���ش��ني  خالد  )البحرين(، جلنة  اهلل  داد 

ف���رح���ان، اح��م��د ن�����ش��ار، ل��ي��ث ال��ن��اب��ل�����ش��ي، دمي��ا 

تاج  الدكتور  الطبية  اللجنة  اخلطيب،اع�شاء 

ع��م��ر،ال��دك��ت��ور  ال�شيد  ال��دك��ت��ور ط��ال��ب  ب��رك��ات، 

تتويج  على  وتناوب  )م�شر(.  احلرا�ش  ابراهيم 

ب��ق��ي��ة ال��ف��ر���ش��ان ال�����ش��ف��ر ال��ه��ول��ن��دي يف ع��م��ان 

اللجنة  رئ��ي�����ش  ق��ري�����ش��ه  ف��رف��اي،اح��م��د  ه���اري 

املنظمة للبطولة وكبار الداعمني للبطولة.

-١٣٠ ارت������ف������اع  ف����ئ����ة   : ال���ف���ن���ي���ة  ال����ن����ت����ائ����ج 

)الأردن  م���ن  ك���ي���ايل  ه����دى  الأول:  ١٣٥�����ش����م؛ 

ن��ا���ش��ر  رع������د  ال�����ث�����اين:  ٣٦:٦٣ث؛  ب����زم����ن   )

م����ن )الأردن(،ال������ث������ال������ث:ع������م������ر ح�������ش���ون  م��ن 

)العاق(،الرابع: هدى كيايل من )الأردن(.

ه��دى  الأول:  ١٢٠-١٢٥������ش�����م؛  ارت���ف���اع  ف��ئ��ة 

الثاين:  ٦٧:٦٣ث؛  بزمن   ) )الأردن  من  كيايل 

ن�����ش��وح ك��ي��ايل م���ن )الأردن(،ال���ث���ال���ث:ن�������ش���وح 

النابل�شي  ف��ار���ش  )الأردن(،ال���راب���ع:  م��ن  كيايل 

م���ن )الأردن(.(،اخل�����ام�����������ش: ه���دى ك��ي��ايل من 

)الأردن(.

ع��ب��د  الأول:  ����ش���م؛   CSICH-B ف���ئ���ة 

٧٥:٤٦ث،  بزمن  م��ن)الأردن(  قري�شه   الرحمن 

ال���ث���اين:ح���م���زة ال��ف��ت��ي��اين م����������ن)الأردن(. فئة 

الفار�ش  عنها  تاأهل   : ١١٠���ش��م  ارت��ف��اع  الط��ف��ال 

همام عليان.
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االنباط –وكاالت 

اأظ��ه��رت درا���ص��ة ج��دي��دة اأن خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة 

يزداد  الب�صر  تهدد  التي  النادرة  العني  بعدوى 

العد�سات  م�ستخدمي  لدى  تقريباً  م��رات  اأرب��ع 

مقارنة  اال�ستعمال،  الإع���ادة  القابلة  الال�سقة 

لال�ستخدام  املخ�س�سة  العد�سات  يرتدون  مبن 

مرة واحدة.

اأج��راه��ا ب��اح��ث��ون يف جامعة  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة 

م��ورف��ي��ل��دز  وم���ع���ه���د   UCL ل���ن���دن  ك���ول���ي���دج 

لالأبحاث حددت عوامل متعددة تزيد من خطر 

 ،)AK( االإ�سابة بالتهاب القرنية ال�سوكميبي

اأو  بها  النوم  اأو  العد�سات،  ا�ستخدام  اإع��ادة  مثل 

 News ارتدائها اأثناء اال�ستحمام، وفقاً ملجلة

الربيطانية.  Medical

القرنية التهاب 

ب��������دوره، ق�����ال امل���ع���د ال��رئ��ي�����س��ي ل���ل���درا����س���ة، 

ال�صنوات  يف  “�صهدنا  دارت:  جون  الربوفي�سور 

القرنية  بالتهاب  االإ�سابات  يف  ارتفاعاً  االأخرية 

ال�سوكميبي يف اململكة املتحدة واأوروبا”.

جون دارت اأ�صاف: “العد�سات الال�سقة اآمنة 

بالتهاب  لالإ�سابة  ت��وؤدي  قد  لكنها  ع��ام،  ب�سكل 

ت�سببه  ال��ذي  احل���دوث،  ن��ادر  االأميبي  القرنية 

البكترييا يف الغالب، وهو املر�ض الوحيد املهدد 

وبالنظر  ا�ستخدامها.  اإليه  يوؤدي  الذي  للب�سر 

�سخ�ض يف  مليون   300 بنحو  ر  يقَدّ ما  اأن  اإىل 

فمن  الال�سقة،  العد�سات  ي�ستخدمون  العامل 

اأن ي��ع��رف ال��ن��ا���ض ك��ي��ف ي��ق��ل��ل��ون خماطر  امل��ه��م 

القرنية”. بالتهاب  االإ�سابة 

يف  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ن��ظ��اف��ة  “تدابري  وت���اب���ع: 

بدرجة  ت�ساهم  الال�سقة  العد�سات  التعامل مع 

كبرية يف منع االإ�سابة، مثل غ�سل اليدين جيداً 

العد�سات”. وجتفيفهما قبل و�سع 

الوقت  يف  الال�سقة  العد�سات  ا�ستخدام  يعد 

احل�����ايل ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي الل���ت���ه���اب ال��ق��رن��ي��ة 

ال�سوكميبي عند املر�سى الذين ال يعانون من اأي 

م�سكالت اأخرى يف عيونهم يف دول العامل املتقدم. 

وحاالت فقدان الب�سر الناجت عن التهاب القرنية 

القرنية  ال��ت��ه��اب  ول��ك��ن  ���س��ائ��ع��ة،  لي�ست  االأم��ي��ب��ي 

ال�سوكميبي، رغم ندرته، يعد اأحد اأخطر اأ�سبابها 

م�ستخدمي  ن�سف  ح��وايل  اإ���س��اب��ة  ع��ن  وم�����س��وؤول 

الب�سر.  العد�سات الال�سقة بفقدان 

%90 م��ن ح��االت  اأن  اأ���س��ارت اإىل  ال��درا���س��ة 

مبخاطر  مرتبطة  ال�سوكميبي  القرنية  التهاب 

مي��ك��ن جت��ن��ب��ه��ا، رغ���م اأن االإ���س��اب��ة ب��ه ال ت��زال 

نادرة، اإذ ي�سيب �سخ�ساً واحداً اأو ينعدم بني كل 

الال�سقة  العد�سات  م�ستخدمي  من  األفاً   20
�سنوياً يف اململكة املتحدة.

االآثار اجلانبية اللتهاب القرنية

وب��ح�����س��ب ال���درا����س���ة، ف����اإن ال��ت��ه��اب ال��ق��رن��ي��ة 

االأمامية  الطبقة  التهاب  يف  يت�سبب  االأم��ي��ب��ي 

ب�سبب  فيها  ب���االأمل  وال�سعور  القرنية،  للعني، 

اأميبا  وهي  ال�سوكميبة،  ت�سببها  التي  االإ�سابة 

البيئة  يف  وا�سع  ب�سكل  منت�سرة  ميكرو�سكوبية 

املحيطة. 

كما بينت الدرا�سة اأن املر�سى االأكرث ت�سرراً 

اأو   25% اإىل  ال��روؤي��ة  ت��راج��ع ق��درت��ه��م ع��ل��ى 

ي�����س��اب��ون ب��ال��ع��م��ى وي��خ�����س��ع��ون ل��ع��الج ط��وي��ل 

االأمد. وب�سكل عام، يحتاج %25 من امل�سابني 

اأو  امل���ر����ض  ه����ذا  ل���ع���الج  ال��ق��رن��ي��ة  زراع������ة  اإىل 

الروؤية. ا�ستعادة 

اإىل ذلك، قدر الباحثون اأن %62-30 من 

العديد  يف  ورمب���ا  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  احل���االت 

توقف  اإذا  منعها  ميكن  االأخ���رى،  ال��ب��ل��دان  م��ن 

الإع��ادة  القابلة  العد�سات  ا�ستخدام  عن  النا�ض 

اليومية  ال��ع��د���س��ات  اإىل  واجت��ه��وا  اال���س��ت��خ��دام، 

التي ال ُت�ستخدم اإال مرة واحدة.

استخدام العدسات الالصقة أكثر من مرة يهدد البصر.. دراسة: 
تسبب إصابة العين بمرض نادر

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم

االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

حسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  ـــ  الـرمـز الربيـدي   11196  ـــ   هاتف: 065200700  ـــ  فاكـــ�س: 065200714  المدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

alrai@jpf.com.jo   - )التوزيع: المؤسسة الصحفية األردنية )الرأي
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

االنباط – وكاالت

البلغم  اأو  املخاط  عن  احلديث  يكون  ال  رمب��ا 

م��ن امل��و���س��وع��ات امل��ح��ب��ب��ة ل���دى ال��ب��ع�����ض، ورمب��ا 

منه  كبرية  كميات  تبتلع  اأن��ك  تعلم  اأن  يزعجك 

ي��وم واح��د، حتى يف االأي��ام التي تكون فيها يف  يف 

ال�سحية. اأف�سل حاالتك 

ن�سميه  الذي  اللزج  اجليالتيني  ال�سائل  فهذا 

اأنفك  ي�سد  اأو  اأ�سفل حلقك  اإىل  ينزلق  املخاط ال 

االأماكن  جميع  يف  فعلياً  يوجد  اإن��ه  بل  فح�سب؛ 

التي ال يغطيها اجللد يف ج�سدك، وهذا  الرطبة 

واملعدة  والفم  االأنفية  واجليوب  الرئتني  ي�سمل 

واالأمعاء وعنق الرحم وحتى العينني، على �سبيل 

املثال ال احل�سر.

بقدر  امل��خ��اط،  الأن  نتحمله؟  اأن  علينا  فلماذا 

ل��ال���س��م��ئ��زاز، ل��ه دور �سديد  م��ا ق��د ي��ك��ون م��ث��رياً 

االأهمية يف احلفاظ على �سحتنا، وهذا ال ينطبق 

على الب�سر وحدهم. بل ي�ساهم املخاط يف حماية 

كائنات اأخرى اأي�ساً.

ماهو املخاط؟ ومن اأين ياأتي؟

 HowStuffWorks وفقاً ملا ذكره موقع

من  تقريباً  بالكامل  امل��خ��اط  يتكون  االأم��ري��ك��ي، 

الربوتينات  مثل  املركبات،  مئات  جانب  اإىل  املاء، 

والدهون واالأمالح.

ال��ذي  وامل��ك��ون  امل��خ��اط،  يف  الرئي�سي  وامل��ك��ون 

ت�سمى  ال��ربوت��ي��ن��ات  م��ن  جمموعة  ل��زج��اً  يجعله 

امليو�سني.

ب��ط��رق خمتلفة،  اأج�����س��ام��ن��ا  ي��خ��دم  وامل���خ���اط 

منها:

الذي  والت�سقق  اجلفاف  من  االأن�سجة  حماية 

لالإ�سابة. يعّر�سها 

العني. ترطيب 

حماية بطانة املعدة من احلم�ض.

اإىل  املواد ومنعها من الو�سول  اأو حب�ض  اإزالة 

الرئتني اأو جمرى الدم.

اجل�سم  ت�سكن  التي  البكترييا  على  ال�سيطرة 

باأعداد مهولة.

واأج�سامنا تنتج املخاط با�ستمرار، ويف الواقع، 

منه  اأك��رث من لر  وح��ده  التنف�سي  اجلهاز  يفرز 

كل يوم.

واإىل  احل��ل��ق،  اأ���س��ف��ل  اإىل  ينزلق  منه  وال��ك��ث��ري 

وحني  ج�سمك،  من  يخرج  النهاية  ويف  معدتك، 

املخاط  تكون ب�سحة جيدة، رمبا ال تدرك حجم 

الذي ينزلق اإىل اأ�سفل احللق.

ولكن حني متر�ض، ي�سبح املخاط اأكرث �سمكاً 

ولزوجة؛ الأن ج�سمك يزيد من اإفرازه للتخل�ض 

ب�سرعة من اأي م�سببات  لالأمرا�ض.

ملاذا نحتاج الكثري من املخاط؟

فاإن ج�سمك  ب�سحة جيدة،  تكون  حتى عندما 

اإىل   1 ، حيث ينتج حوايل  اآلة ل�سنع املخاط  هو 

ي��وم. يتقاطر معظم  ك��ل  االأ���س��ي��اء  ل��ر م��ن   1.5
وفقاً  حتى،  تالحظه  وال  حلقك  يف  امل��خ��اط  ه��ذا 

ملا ذكره موقع WebMD الطبي االأمريكي.

املخاط  اأوق��ات تالحظ فيها  ومع ذلك، هناك 

املزيد منه، ولكن الأن  الأن��ك تفرز  لي�ض  ع��ادة   –
قوامه قد تغري واأ�سبح اأكرث �سماكة.

وي��ت��ط��ل��ب االأم����ر ع��م��وم��اً ن��زل��ة ب���رد ���س��ي��ئ��ة اأو 

يف  ل��الإف��راط  مزعج  �سيء  مالم�سة  اأو  ح�سا�سية 

اإنتاج املخاط يف اجل�سم.

كيف يحمي املخاط املخلوقات االأخرى؟

ُتنتج  التي  الوحيدة  املخلوقات  لي�سوا  الب�سر 

والربمائيات  الثدييات  اأي�ساً  تنتجه  اإذ  املخاط. 

واالأ����س���م���اك وال���رخ���وي���ات وب��ع�����ض ال��الف��ق��اري��ات 

االأخرى، وبع�سها يفعل به اأ�سياء مده�سة:

ف��امل��خ��اط ال��ل��زج امل���رن ال���ذي ت��ف��رزه ال��ق��واق��ع 

والبزاقات يعمل كمادة ال�سقة ومرّطبة، ما يتيح 

لها االنطالق ب�سهولة على االأر�ض الوعرة.

�سمكة  لكن  باملخاط،  مغطاة  االأ�سماك  جميع 

�سغرية  خماطية  نوم  اأكيا�ض  اأي�ساً  تتقياأ  الببغاء 

تغلفها كل ليلة حلمايتها من الطفيليات.

وي��ح��اف��ظ امل��خ��اط ع��ل��ى رط��وب��ة ع��ي��ون اأ���س��ود 

ال��ب��ح��ر واأن�����س��ج��ت��ه��ا االأن��ف��ي��ة، وي��ق��ال اإن��ه��ا تطلق 

وف��ق��اً  بعيدة”،  ل�”م�سافات  خم��اط��ي��ة  ���س��واري��خ 

.”Believe It or Snot“ لكتاب

وت�����س��ت��خ��دم اإن������اث ال���ط���ي���ور، ال���ت���ي ت��ع��ي�����ض يف 

لبناء  لعابها  ال�سمامة،  طيور  وت�سمى  الكهوف، 

�سديدة  الكهوف  بجدران  لتلت�سق  لزجة  اأع�سا�ض 

ال�سهية  االأطعمة  من  االأع�سا�ض  وهذه  االنحدار. 

ل��ط��ه��ي ح�����س��اء  ب��ي�����ض(  وُت��غ��ل��ى )دون  ال�����س��ني  يف 

جيالتيني ي�سمى ح�ساء ع�ض الطائر.

تبتلع لترًا منه يوميًا دون أن تدري ليحميك من األمراض.. التفسير 
العلمي وراء أننا جميعًا لدينا مخاط

االنباط – وكاالت 

ف���ّج���ر ك���ت���اب ج���دي���د ن�����س��رت ���س��ح��ي��ف��ة ال��ت��امي��ز 

امل��ث��رية  امل��ف��اج��اآت  بع�ض  م��ن��ه  مقتطفات  اللندنية 

ه��اري،  االأم���ري  م��ارك��ل، زوج���ة  النجمة ميغان  ع��ن 

وكوالي�ض حياتها بعد ان�سمامها للعائلة امللكية.

واأورد موؤلف الكتاب، فالنتني لو، عن م�ساعدين 

اأن  لها  �سبق  ميغان  اإن  قولهم  امللكي  الق�سر  داخ��ل 

ا�ستكت مثال من عدم ح�سولها على اأجر مادي لقاء 

م�ساركتها يف اجلوالت امللكية.

على  ميغان  موافقة  ع��ن  الكتاب  ك�سف  وك��ذل��ك 

املذيعة  مع  وزوجها  اأجرتها  التي  ال�سهرية  املقابلة 

التلفزيونية املعروفة، اأوبرا وينفري، قبيل اتخاذها 

قرار مغادرة بريطانيا ب� 6 اأ�صهر.

واأ�����س����اف ال���ك���ت���اب، ال����ذي ج����اء ب��ع��ن��وان ”رجال 

اأن ميغان مل  التاج“،  وراء  القوة اخلفية  احلا�سية: 

تتفهم االأ�سباب التي قيلت لها كي تقوم مب�سافحة 

االأق���دام خالل  على  �سريا  ب��االأي��دي ومت�سي  النا�ض 

اجل����ول����ة ال���ت���ي ان�����س��م��ت ف��ي��ه��ا ل���زوج���ه���ا، ه�����اري، 

با�سراليا يف اأكتوبر عام 2018.

امللكي  الق�سر  موظفي  اأح���د  ع��ن  ال��ك��ت��اب  ون��ق��ل 

ت�سدق  ال  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  وه���ي  �سمعتها  ”لقد  ق��ول��ه 

ع���دم ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى اأج����ر اأو م��ق��اب��ل م����ادي نظري 

اأي�سا  الكتاب  وحت��دث  اجلولة“.  تلك  يف  ا�سراكها 

ع��ن ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تتعامل ب��ه��ا م��ي��غ��ان مع 

موظفي الق�سر، حيث �سبق لها اأن هاجمت موظفة 

اإح����دى اخل��ط��ط التي  اأم����ام زم��الئ��ه��ا ب�سبب  ���س��اب��ة 

قامت بتقدميها. فبعدما اأخربتها املوظفة ب�سعوبة 

”ل  تنفيذ خطة جديدة، ردت عليها ميغان بقولها 

تقلقي. لو كان هناك حرفيا اأي �سخ�ض اآخر ميكنني 

مطالبته القيام بذلك، لكنت �ساألته بدال منك“.

ميغان  اإن  الكتاب،  موؤلف  على  والعهدة  وي��ق��ال، 

م��رارا  الق�سر  يف  والعاملني  املوظفني  توبخ  كانت 

امل��رة التي ح�سلت فيها  وت��ك��رارا، مب��ا يف ذل��ك تلك 

م�سكلة بينها وبني اأحد املوظفني ب�سبب حدوث لب�ض 

املنا�سبات،  اإح��دى  يف  ال�سحافة  ح�سور  بخ�سو�ض 

ووقائع اأخرى م�سابهة، كانت �سببا يف اإحلاق ال�سرر 

واالأذى النف�سي ببع�ض املوظفني العاملني هناك.

باإخفاء  باكنغهام  ق�سر  م�سوؤولو  ق��ام  اأن  و�سبق 

التي تتحدث عن قيام  املزاعم  تقرير يتناول بع�ض 

قبل  امل��ل��ك��ي��ني  امل��وظ��ف��ني  ب��ت��خ��وي��ف  �سا�سك�ض  دوق���ة 

مغادرتها بريطانيا وانتقالها الأمريكا.

الثانية وقتها  اإليزابيث  امللكة  وبالرغم من قيام 

بتكليف �سركة حماماة خا�سة لعمل حتقيق م�ستقل 

خل�ست  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  اإال  اخل�����س��و���ض،  ب��ه��ذا 

اأكدته  اإليه ال�سركة لن يرى النور مطلقا، طبقا ملا 

�سحيفة التاميز اللندنية، يف �سياق تغطيها تفا�سيل 

ذلك الكتاب اجلديد.

كتاب جديد يفجر مفاجآت مثيرة عن ميغان ماركل

عالم سعودي ينصح بأكل التبن

4 أخطاء شائعة 
تقضي على محرك سيارتك

زيادة خطر اإلصابة بالسكري لدى 
األطفال بسبب كورونا

االنباط – وكاالت 

اأك���������د اأ������س�����ت�����اذ وع���������امل اأب�����ح�����اث 

فهد  ال�سعودي  الدكتور  امل�سرطنات 

اخل�������س���ريي، ت���غ���رّي م���ف���ه���وم ت���ن���اول 

ال���ت���ن، ب���اع���ت���ب���اره ن���وًع���ا م���ن ط��ع��ام 

احليوانات.

واأو�سح يف تغريدة على توير، اأن 

من يدعوننا لتناول التن فهو نا�سح 

لنا، الأنه اأحد اخليارات ال�سحية.

وب�����رر اخل�������س���ريي ت����ن����اول ال��ت��ن 

يعد  التن كطعام،  تناول  “اإن  بقوله 

الأن��ه  ج���داً  ال�سحية  اخل���ي���ارات  اأح���د 

باالألياف”. مليء 

اأن ال��ت��ن ب��دي��ل غ��ذائ��ي  واأ����س���اف 

جيد ملنع االإم�ساك ولتقليل ال�سعرات 

التن يحتوي  اأن  احلرارية، مو�سًحا 

املوجودة  الغذائية  القيمة  نف�ض  على 

الثمن  عالية  املنتجات  م��ن  كثري  يف 

التي يذكرون اأنها غنية باالألياف.

االنباط – وكاالت 

يعمل االأ�سخا�ض الأوقات طويلة ويبذلون 

امل��ال  م��ن  مبلغ  لتوفري  املجهود  م��ن  الكثري 

يحاولون  فهم  ولذلك  �سيارة،  ل�سراء  يكفي 

طرق  عن  �سواء  بها،  والعناية  رعايتها  دائماً 

ال�سيانة اأو االهتمام بنظافتها ب�سكل دائم.

اإمنا  ولكن ذلك ال يكفي الإطالة عمرها، 

هناك اأمر اأ�سا�سي يجهله معظم االأ�سخا�ض، 

اأن طريقة القيادة لها تاأثري كبري على  وهو 

لل�سيارة  الفني  والعمر  ب�سكل خا�ض  املحرك 

ب�سكٍل عام.

امل��ق��ال  ه���ذا  ن�ستعر�ض يف  ���س��وف  ول��ذل��ك 

على  للحفاظ  الهامة  القيادة  ن�سائح  بع�ض 

�سالمة حمرك �سيارتك واإطالة عمره:

1. خطاأ �شائع.

ت�سغيل ال�سيارة وترك املحرك يعمل حتى 

الت�سغيل  ح����رارة  درج���ة  اإىل  ح��رارت��ه  ت�سل 

العادية هو خطاأ �سائع يقع فيه معظم قائدي 

ال�سيارات خا�سة يف ف�سل ال�ستاء.

حيث يت�سبب يف �سرر اأكرث من نفعه، الأن 

تدفق  اأن  كما  اأب��ط��اأ،  بوترية  ي�سخن  املحرك 

ال��زي��ت ي��ك��ون اأب��ط��اأ وي����وؤدي ذل���ك اإىل زي���ادة 

كمية غ����ازات ال��ع��ادم واإن�����س��داد ال��ك��ات��االي��زر، 

اأو  ال��وق��ود  ا�ستهالك  زي���ادة  ذل��ك  ع��ن  لينتج 

تعطل املحرك.

ال�سيارة  ت�سغيل  ه��و  ذل��ك  م��ن  واالأف�����س��ل 

ت�سل  حتى  ببطء  القيادة  ثم  دقائق،  لب�سع 

ح���رارة امل��ح��رك اإىل احل���رارة املُثلى، وه��و ما 

من  التخل�ض  و�سيتم  اأ�سرع  ب�سكل  �سيحدث 

غازات العادم ب�سكل �سحيح.

2. القيادة ب�شرعات عالية

 ب�شكل متكرر.

ال  متكرر  ب�سكل  عالية  ب�سرعات  القيادة 

بل تعمل  للقوانني فح�سب،  جتعلك خمالفاً 

على زيادة تاآكل بع�ض اأجزاء املحرك، خا�سة 

اإذا كنت تقود �سيارة لي�ست خم�س�سة لالأداء 

العايل.

وي��ف�����س��ل م��راق��ب��ة م��ق��ي��ا���ض ع����دد دورات 

املُ�����ح�����رك، وال����ق����ي����ادة ب����ه����دوء ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى 

�سالمتك اأواًل وعلى �سيارتك وحمركها.

3. الفرملة باالعتماد

 على املحرك.

املحرك  على  باالعتماد  الفرملة  جتنب 

النهاية  يف  ذل��ك  ي���وؤدي  حيث  متكرر،  ب�سكل 

ويجب  احل��رك��ة،  نقل  جمموعة  اإت���الف  اإىل 

ا���س��ت��خ��دام ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ف��ق��ط يف ح���االت 

ال���ط���وارئ ال��ق�����س��وى م��ث��ل ال��ق��ي��ادة يف ف�سل 

ال�ستاء عندما تكون الطرق زلقة واأثناء نزول 

املنحدرات.

4. روداج املحرك.

�سع  م��وؤخ��راً،  جديدة  �سيارة  ا�سريت  اإذا 

يف اعتبارك اأن حمركها يتطلب فرة لُي�سبح 

اأكرث ا�ستقراراً.

االنباط- وكاالت

اأظهرت نتائج درا�سة جديدة اأن االأطفال 

امل�����س��اب��ني ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا ي����زداد لديهم 

النوع  من  ال�سكري  مبر�ض  االإ�سابة  خطر 

االأول خالل االأ�سهر ال� 6 التالية للعدوى.

واعتمدت الدرا�سة على حتليل ال�سجالت 

ال�سحية الأكرث من مليون �سخ�ض اأعمارهم 

اأقل من 18 عاماً، وتبني وجود زيادة ن�سبتها 

من  ال�سكري  ت�سخي�ض  م��ع��دل  يف   72%
النوع االأول لدى من اأ�سيبوا من هذه الفئة 

العمرية بكوفيد- 19.

واأج����ري����ت ال���درا����س���ة يف ج��ام��ع��ة ك��اي�����ض 

يوؤكد  ومل  كليفالند،  يف  ر���س��ريف  وي�سرن 

ت�سخي�ض  ب��ني  االرت��ب��اط  ه��ذا  �سبب  البحث 

اإال  العدوى،  االأول وبني  النوع  ال�سكري من 

العدوى  ب��اأن  يفيد  علمي  اق���راح  هناك  اأن 

تهاجم  جتعلها  مناعية  ا�ستجابة  اإىل  ت��وؤدي 

اخل���الي���ا امل��ن��ت��ج��ة ل��الأن�����س��ول��ني، وب��ال��ت��ايل 

يتوقف اإنتاج اجل�سم له.

الطبية،  جاما”  “�سبكة  مل��وق��ع  ووف���ق���اً 

�سملت الدرا�سة بيانات �سحية من 13 دولة، 

)اآذار(  م��ار���ض  ب��ني  �سخ�ض  مليون   1.1 ل��� 

 ،2021 اأول(  )كانون  ودي�سمرب   2020
هم  م��ن  فئتني:  اإىل  امل�ساركني  تق�سيم  ومت 

اأ�سغر من 9 �سنوات، ومن هم بني 10 و18 

عاماً.

بني  النتائج  يف  متاثاًل  الباحثون  ووج��د 

الفئتني العمريتني، واأن الزيادة يف ت�سخي�ض 

امل�سابني  ل���دى  االأول  ال��ن��وع  م��ن  ال�����س��ك��ري 

%72 لدى من هم اأقل من  بكورونا بلغت 

عاماً.  18
وح������ّذرت ال��ن��ت��ائ��ج م���ن ان��ت�����س��ار ك���ورون���ا 

امل�����س��ت��م��ر ب���ني االأط����ف����ال وامل���راه���ق���ني، واأن 

ال�سكري من النوع االأول ميثل حتدياً مدى 

الُعمر.


