
االنباط – �شذى حتامله 

االج���واء  وطبيعة  النف�سية  احل��ال��ة  تلعب 

اال�ــصــريــة الــتــي حتــيــط بـــ املــ�ــصــابــات بـــ مر�ض 

حدته  من  التخفيف  يف  هاما  دورا  ال�سرطان  

انت�ساره  ت�سريع   اأو  عليه،  والتغلب  وتراجعه 

و���س��دة ت��اث��ره خ���ال ف���رة ع��اج��ة، اإذ يعد 

حقيقيا  عاجا  واالجتماعي  النف�سي  الدعم 

وم�������س���ان���دا ل��ل��ع��اج ال��ك��ي��م��ائ��ي واال����س���ع���اع���ي، 

والقلق  االكتئاب  م�ستويات  تقليل  يف  وي�ساعد 

امل�����س��اب��ات،  ت��ع��ان��ي��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ف�����س��ي��ة  واالالم 

واالجتماعي  العاطفي  ال��دع��م  ف��ان  وب��ال��ت��ايل 

ال�����س��ف��اء وي��ع��زز م��ن تاقلم  ي�����س��رع م��ن عملية 

امل�سابات مع املر�ض. 

وب���ح�������س���ب م��ن��ظ��م��ة ال�������س���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة ) 

ال�سرطان  مر�ض  ت��اث��رات  ف��ان   )  WHO
ال ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ال�����س��ح��ة اجل�����س��دي��ة ف��ق��ط، 

للمر�سى  النف�سية  ال�سحة  اإىل  تعدتها  ب��ل 

وعائاتهم.
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»السرطان« ٠٠ 
الدعم النفسي واالجتماعي 

مساند رئيسي للعالج

« عن تجاربهن مصابات بالمرض يتحدثن لـ »

 الفايز يدعو لبناء شراكات اقتصادية 
واستثمارية عربية

 الدغمي: األردن خطا خطوات نوعية على طريق 
اإلصالح السياسي

نواب: ماضون بخطى 
ثابتة لتحقيق الرؤية الملكية 

في اإلصالح السياسي

 الخارجية تدين االنتهاكات 
المتصاعدة من المتطرفين باقتحام 

المسجد االقصى

 ناسا تختار أردنيا لرصد أول تجربة لها 
في التاريخ لتغيير مسار كويكب  

  االنباط – عمان 

اأن االأردن  اأك��د روؤ���س��اء كتل وجل��ان نيابية   

ي�����س��ر ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة وواث���ق���ة ن��ح��و حتقيق 

التي  ال�سيا�سي  االإ���س��اح  يف  امللكية  ال��روؤي��ة 

االإقليمية  املحافل  جميع  يف  عنها  عرب  طاملا 

والدولية.

ام�ض  لقائهم  النواب، خال  وج��اء حديث 

االثنني،.
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االنباط-عمان

املغربني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  دان��ت 

يقوم  التي  وامل�ستمرة  املت�ساعدة  االنتهاكات 

ب��ه��ا امل��ت��ط��رف��ون ب��اق��ت��ح��ام امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 

وال�سماح  ال�سريف  القد�سي  احل��رم  امل��ب��ارك/ 

حرمته  تنتهك  ا���س��ت��ف��زازي��ة  مب��م��ار���س��ات  لهم 

بحماية مكثفة من ال�سرطة االإ�سرائيلية.
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االنباط- عمان

"نا�سا"  االأمركية  الف�ساء  وكالة  منحت 

االأردين  املهند�ض  الدويل  الفلك  مدير مركز 

امل�ساركة بتجربة  حممد �سوكت عودة، �سهادة 

ت��غ��ي��ر م�����س��ار ك��وي��ك��ب وم��ن��ع ا���س��ط��دام��ه يف 

وذل��ك  تاريخيا  االأوىل  ه��ي  مهمة  يف  االأر����ض 

باإر�سال م�سبار ل�سدم الكويكب وتغير م�ساره 

بعيدا عن االأر�ض.

وق����ال ع����ودة يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء 

االأردن����ي����ة )ب������را(، ام�����ض االث���ن���ني، اإن ه��ذه 

ا���س��ت��ع��دادا  "نا�سا"،  اإي���اه���ا  منحته  ال�����س��ه��ادة 

ملهمتها بعد يومني.
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االنباط - وكاالت 

فل�سطينيا  م��ع��ت��ق��ًا  ث���اث���ون  وا����س���ل 

لليوم  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��ال  �سجون  يف 

اإ�سرابا مفتوحا عن  التوايل،  على  الثاين 

الطعام، رف�سا ال�ستمرار اعتقالهم االداري

وجه  الفل�سطيني  اال�سر  لنادي  وفقا 

املعتقلون االإداريون، ر�سالة قبل عدة اأيام، 

االإداري  االعتقال  اأن مواجهة  فيها  اأك��دوا 

�سجون  اإدارة  مم��ار���س��ات  واأن  م�����س��ت��م��رة، 

االحتال مل يعد يحكمها الهو�ض االأمني 

اأجهزة االحتال، بل  كمحرك فعلّي لدى 

باتت انتقاًما من ما�سيهم

يف  ت�����اأت�����ي  اخل�����ط�����وة  ه������ذه  اأّن  ي����ذك����ر 

ظ����ل ا����س���ت���م���رار االح����ت����ال يف ت�����س��ع��ي��ده 

دائ��رة  وات�ساع  االإدارّي،  االعتقال  عمليات 

املعتقلني  ع��دد  اال���س��ت��ه��داف، حيث جت���اوز 

االإداري�����������ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ���س��ج��ون 

بينهم  اإداري������ا  م��ع��ت��ق��ا   760 االح���ت���ال 

ومر�سى،  ال�ّسن،  يف  وكبار  ون�ساء،  اأطفال 

علما اأّن 80 باملئة من املعتقلني االإداريني 

ه���م اأ����س���رى ���س��اب��ق��ون اأم�����س��وا ���س��ن��وات يف 

���س��ج��ون االح����ت����ال اال����س���رائ���ي���ل���ي، وج��ل 

لها كانت  التي تعر�سوا  عمليات االعتقال 

اعتقاالت اإدارّية

وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د رئ��ي�����ض هيئة ���س��وؤون 

االأ���س��رى وامل��ح��رري��ن، ق���دري اأب���و ب��ك��ر، اأّن 

�سجون  اإدارة  مع  جرت  مفاو�سات  هنالك 

االحتال، لكن االأ�سرى خا�سوا االإ�سراب، 

االحتال  �سجون  اإدارة  ا�ستمرار  حال  ويف 

يف تعنتها.

التفا�شيل �ص »10«

 لليوم الثاني على التوالي..
 3٠ معتقًلا إدارًيا يواصلون إضرابهم 

االنباط-وكاالتعن الطعام

االم�سيوم  فجر  من  الثالثة  قرابة  الزمان 

االأح������د، وامل���ك���ان ه���و م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ع��اون بجبل 

ج���رزمي اأح���د اأه���م جبلني )ج����رزمي وع��ي��ب��ال( 

اأما  الغربية،  ال�سفة  �سمال  نابل�ض  مدينة  يف 

ال���ه���دف ف��ك��ان ج��ن��ود االح���ت���ال االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

وم�����س��ت��وط��ن��ي��ه، ه��ك��ذا خ��ط��ط ال�����س��ه��ي��د �سائد 

اأن  قبل  االأ�سود"  "عرين  يف  ورف��اق��ه  ال��ك��وين 

يرتقي �سهيدا بر�سا�ض جي�ض االحتال

ورف��اق��ه مع  ع��ام��ا(  ال��ك��وين )22  وا�ستبك 

اأ�سفر  مما  الزمن  من  لفرة  االحتال  جنود 

جلثمانه  االح��ت��ال  واح��ت��ج��از  ا�ست�سهاده  ع��ن 

املكان  م��ن  وان�سحابهم  رف��اق��ه  م��ن   3 واإ���س��اب��ة 

معارك  يف  مثلها  فعل  اع��ت��ادوا  حمكمة  بخطة 

�سابقة وا�ستباكات عديدة مع جنود االحتال

قراآنية  ب��اآي��ة  ب��داأت��ه  لها  مقت�سب  بيان  ويف 

وختمته بالدعاء.
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 »عرين األسود«.. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟

  االنباط – عمان 

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

�سراكات  لبناء  امل�سرك  العربي  التعاون  اأهمية 

اق��ت�����س��ادي��ة وا���س��ت��ث��م��اري��ة م��ت��ن��وع��ة يف خمتلف 

امل���ج���االت، ب��ه��دف مت��ك��ني االأم�����ة ال��ع��رب��ي��ة من 

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

ال��رو���س��ي��ة االأوك��ران��ي��ة وت��اأث��رات��ه��ا على االأم��ن 

الغذائي واأمن الطاقة.

جاء ذلك خال لقاء الفايز ام�ض االإثنني يف 

مكتبه بدار جمل�ض االأعيان وزراء الزراعة يف كل 

من لبنان و�سوريا والعراق واملدير العام للمركز 

ال��ع��رب��ي ل��درا���س��ات امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة واالأرا���س��ي 

القاحلة التابع جلامعة الدول العربية الدكتور 

ن�سرالدين العبيد، بح�سور وزير الزراعة خالد 

حنيفات.

ال���وق���وف على  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ�����س����ار 

م��ع��ي��ق��ات زي����ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال���دول 

ت��اأث��رات  م��ن  التخفيف  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة، 

االأزمات االقت�سادية املختلفة، وحتقيق التنمية 

امل�ستدامة لاأمة العربية.

حتديات  تعي�ض  العربية  االأم��ة  اإن  واأ���س��اف، 

�سيا�سية واأمنية.

التفا�شيل �ص »2«

االنباط- عمان

اأك����د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال���ن���واب، امل��ح��ام��ي عبد 

امللك  بقيادة جالة  االأردن  اأن  الدغمي،  الكرمي 

ع��ب��د اهلل ال���ث���اين، خ��ط��ا خ���ط���وات ن��وع��ي��ة على 

القوانني  خال  من  ال�سيا�سي،  االإ�ساح  طريق 

الناظمة للعمل ال�سيا�سي واحلزبي ومتكني املراأة 

وال�سباب.

ب��دار  مكتبه  يف  ا�ستقباله  ل���دى  وا���س��ت��ع��ر���ض 

جم��ل�����ض ال����ن����واب، ام�������ض االث���ن���ني، ع�����س��و جلنة 

و�سع  مقرر  والدميقراطية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون 

املمنوحة  الدميقراطية  اأج��ل  من  �سريك  �سفة 

مل��ج��ل�����ض ال���ن���واب م���ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 

مل��ج��ل�����ض اأوروب����������ا، ج������ورج ل���وك���اي���د����ض، م�����س��رة 

ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ام��ل ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ج��ال��ة امللك 

املنظومة  لتحديث  امللكية  للجنة  ر�سالته  ع��رب 

ال�صيا�صية.

وقال الدغمي اإننا يف جمل�ض النواب معنيون 

واق���ع عملي فقد  اإىل  امل��ل��ك��ي��ة  ال�����روؤى  ب��رج��م��ة 

مع  تن�سجم  التي  الوطنية  م�سوؤولياتنا  حتملنا 

ت��ع��دي��ات  ال���ربمل���ان  اأق����ر  اإذ  امل��رح��ل��ة،  متطلبات 

د�ستورية وقانوين االنتخاب واالأحزاب ال�سيا�سية 

بغية الو�سول.

التفا�شيل �ص »2«

 الحكومات الحزبية المقبلة .. بين قانون
 االحزاب واالنتخاب 

 نقدر عاليا تأكيد األردن على مبدأ »صين واحدة«

السفير الصيني: نسعى لتعزيز الثقة 
المتبادلة مع االردن 

االنباط – مرمي القا�شم 

م�����س��األ��ة   elite-النخبة م��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����ض 

ت�����س��ك��ي��ل احل���ك���وم���ات احل���زب���ي���ة ب���ني ق��ان��وين 

االحزاب واالنتخاب ، ومدى قدرة اال�ساحات 

الو�سول اىل ت�سكيل حكومات  ال�سيا�سية على 

حزبية ، ودار حديث مو�سع بني امل�ساركني اثر 

ودور  االنتخابات،  خمرجات  على  الت�سريعات 

احلكومة يف ت�سجيع املواطنني على االنخراط 

يف االحزاب .

الدكتور �سربي �سمرة قال يف مداخلة له، 

ال�سابقة  بالتجارب  اال�ساحات  مقارنة  عند 

جند ان هناك فقدانا لعنا�سر وخطوات جدية 

وه��ام��ة، واج���ت���زاء وان��ت��ق��اء وت��اأج��ي��ا ، وي��ع��ود 

الدافعة  الطاقة  احلزبية  احلكومات  ت�سكيل 

االإ�ساح  املطلوب وهو  تنفيذ  واالإ���س��رار على 

انه  موؤكدا  الدميقراطية،  لتحقيق  ال�سيا�سي 

يجب على النظام ال�سيا�سي واحلكومة وباقي 

حرية  م��ن  املنا�سبة  البيئة  ت��وف��ر  ال�سلطات 

وح����وار ودع����م وت��ث��ق��ي��ف واإج�������راءات لت�سجيع 

املواطنني على االنخراط يف االأحزاب وخو�ض 

االنتخابات وتطوير الدميقراطية.

وبني حممود ملكاوي ان خمرجات اللجنة 

امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية فيها طرح 

ق��ان��وين ان��ت��خ��اب واأح����زاب ج��دي��دة م�ساركة ، 

تعمل للم�ساركة يف احلكم تدريجيا عن طريق 

اأح��زاب  اىل  ت�ستند  برملانية  حكومات  ت�سكيل 

يتناغمان مع  القانونني  ان  ، مو�سحا  وطنية 

ال��ط��م��وح ب��االن��ت��ق��ال ال��ت��دري��ج��ي نحو اإ���س��اح 

 ، االأح����زاب  رافعته   ، وعميق  متجذر  �سيا�سي 

وهدفه حكومة برملانية براجمية .

ال��ع��م��ل احل��زب��ي  ان  ن��اف��ع اىل  وا���س��ار مهنا 

ب���ه جم��م��وع��ة م���ن االأف������راد او جماعة  ت��ق��وم 

ولكن  اجندتهم  تتوافق  ق��د  التي  النا�ض  م��ن 

امزجتهم   الآخ��ر طبيعة  وق��ت  تختلف من  قد 

، مبينا  العمل  اأ�سا�سيات جن��اح  يعد من  وه��ذا 

"من  ه��ي  االأم���ر  ه��ذا  الوحيدة يف  املع�سلة  ان 

يتنازل ملن".
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االنباط- نعمت اخلورة

عمان ت�سني  يف  ال�����س��ي��ن��ي  ال�����س��ف��ر  ق����ال 

الثقة  ت�سعى  لتعزيز  ال�سني  ت�سواندونغ  ان 

املتبادلة  مع االردن ودعم بع�سهما  ال�سيا�سية 

ال��ب��ع�����ض يف ال��ق�����س��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����س��ال��ح 

اجلوهرية لكل منهما.

وا���������س��������اف خ�����ال  ح�����ف�����ل اال�����س����ت����ق����ب����ال 

ال�سينية  ال�سفارة  االفرا�سي  الذي  اقامته 

لتاأ�سي�ض   73 بالذكرى  االحتفال  مبنا�سبة  

ج���م���ه���وري���ة ال�������س���ني ال�������س���ع���ب���ي���ة ال�����ي�����وم ان 

ال�سني  تقدر تقديرا عاليا اإعادة تاأكيد االأردن 

على مبداأ "�سني واحدة"م�سرا ان  التوا�سل 

ك��ث��ب يف  ال��ب��ل��دي��ن يتم  عن  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق 

ال�سوؤون االإقليمية والدولية ، ويحميان ب�سكل 

م�سرك العدالة الدولية يف ق�سايا مثل امللف 

الفل�سطيني.

االق��ت�����س��ادي  ان  ال����ت����ع����اون  وا�سار ت�سني 

والتجاري بني ال�سني واالأردن هذا العام مرًنا 

 3.2 الثنائية  التجارة  وقوًيا حيث  بلغ حجم 

 ، العام  الن�سف االأول من هذا  مليار دوالر يف 

بزيادة 60 يف املائة على اأ�سا�ض �سنوي، كما منا 

اال�ستثمار ثنائي االجتاه ب�سرعة.

وت��اأه��ي��ل  مب�سروع  تو�سعة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

ت�سني  ال�سفر  قال  العار�سة   / ال�سلط  طريق 

�سيبداأ   ، ال�سينية  احلكومة  م��ن  بدعم  و  ان��ه 

قريباً

جم��االت  يف  ت��ع��اون  ت�سهدان  البلدين   وان 

وتكنولوجيا  التحتية  البنية  وب��ن��اء  ال��ط��اق��ة 

املعلومات واالت�ساالت ب�سكل مطردكما تتمتع 

املحمولة وغ��ره��ا من  وال��ه��وات��ف  ال�����س��ي��ارات 

املنتجات.
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املحلي

االنباط-عمان

يف  املعايطة،  عبيداهلل  ال��ل��واء  ال��ع��ام،  الأم���ن  مدير  التقى 

الركن  اللواء  ظبي،  اأب��و  ل�شرطة  العام  القائد  ام�س،  مكتبه 

الطيار فار�س خلف املزروعي، والوفد املرافق له.

العالقة  عمق  على  اللقاء  خ��الل  املعايطة،  ال��ل��واء  ���د  واأكَّ

دعائمها  وط���دت  وال��ت��ي  ال�شقيقني،  البلدين  ب��ني  الثنائية 

القيادتني ال�شقيقتني، وانعك�شت اإيجاباً على م�شتوى التعاون 

بني مديرية الأمن العام ونظريتها الإماراتية.

واأ����ش���ار امل��ع��اي��ط��ة، اإىل اأه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ة الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

وتبادل  التدريب،  جمال  يف  �شيَّما  ل  الطرفني،  جتمع  التي 

اخلربات، والهادفة اإىل تعزيز الأمن والطماأنينة، ومكافحة 

اجل��رمي��ة، وت��ق��دمي اأف�����ش��ل اخل��دم��ات الأم��ن��ي��ة يف البلدين 

ال�شقيقني.

وبنيَّ املعايطة، خالل اللقاء اأن مديرية الأمن العام عملت 

والإن�شانية  الأمنية  خدماتها  وحتديث  قدراتها  بناء  على 

املقدمة لكافة املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة، موؤكداً 

ح��ر���س امل��دي��ري��ة على ت��ب��ادل اخل���ربات وال��ت��ج��ارب م��ع كافة 

الأ�شقاء. 

من جهته، اأكد املزروعي، على اأهمية التعاون القائم بني 

تعزيزه  و���ش��رورة  ال�شقيقني،  البلدين  يف  ال�شرطة  جهازي 

على كافة امل�شتويات ال�شراتيجية والعملياتية، ل �شيما يف 

جمايل التدريب والتطوير.

واأ�شاد املزروعي، بال�شمعة الطيبة التي تتمتع بها مديرية 

اإع���داداً  اإل��ي��ه  و�شلت  ال���ذي  املتقدم  وامل�شتوى  ال��ع��ام،  الأم���ن 

اإطار  الأمن يف  املبذولة حلفظ  وتدريباً، وجهودها  وتاأهياًل 

من الحرافية واحرام حقوق الإن�شان.

من  ع���دداً  ال��زائ��ر،  ال��وف��د  التي يجريها  اجل��ول��ة  وت�شمل 

العام وت�شكيالته بهدف تبادل  الأم��ن  اإىل وح��دات  الزيارات 

اخل������ربات، والط������الع ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة الردن����ي����ة يف جم��ال 

الأم��ن��ي��ة  ال���وح���دات  والتن�شيق يف  ال��ع��م��ل  واآل���ي���ة  ال��ت��دري��ب، 

اأمني جتريه قوات  املتخ�ش�شة، ومتابعة مترين  وال�شرطية 

الدرك.

 مدير األمن العام يلتقي القائد العام لشرطة أبو ظبي
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�شلط عد�شة كامرية هاتفك على الباركود

لرى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكروين

 الخصاونة يقرر تمديد العمل بأمر الدفاع 
المتعلق بحبس المدين حتى نهاية العام الجاري

نب�ض البلد- عمان

ق������رر رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ش��ر 

ام�����س الث���ن���ني، مت��دي��د العمل  اخل�����ش��اون��ة، 

2021م،  ل�شنة   )28( رقم  فاع  الدِّ اأم��ر  باأحكام 

رقم  الدفاع  قانون  اأحكام  مبقت�شى  ادر  ال�شَّ

13 ل�شنة 1992م، واملتعلِّق بحب�س املدين، حتَّى 

تاريخ 2022/12/31م.

الّظروف  مل��راع��اة  ا�شتمراراً  ال��ق��رار  وي��اأت��ي 

تداعيات  ع��ن  الناجمة  والقت�شاديَّة  املاليَّة 

جائحة كورونا.

واأ���ش��در رئي�س ال���وزراء ال��ب��الغ رق��م )61( 

اأع���اله،  ال��ق��رار  تنفيذ  ل��غ��اي��ات  2022م  ل�شنة 

�شميَّة اليوم. و�شُين�شر يف اجلريدة الرَّ

 الخارجية تدين االنتهاكات المتصاعدة 
من المتطرفين باقتحام المسجد االقصى

المعايطة يلتقي السفير الكويتي في عمان

 مطالب بتوفير مظلة قانونية ودعم 
مالي لقطاع الصناعات الحرفية

االنباط- عمان

امل��غ��رب��ني  و����ش���وؤون  دان����ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 

الن��ت��ه��اك��ات امل��ت�����ش��اع��دة وامل�����ش��ت��م��رة ال��ت��ي يقوم 

ب��ه��ا امل���ت���ط���رف���ون ب��اق��ت��ح��ام امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى 

املبارك/ احلرم القد�شي ال�شريف وال�شماح لهم 

بحماية  حرمته  تنتهك  ا�شتفزازية  مبمار�شات 

مكثفة من ال�شرطة الإ�شرائيلية.

وقال الناطق الر�شمي با�شم الوزارة ال�شفري 

النتهاكات،  ت�شاعد وترية  اإن  الفول،  اأبو  هيثم 

وما يرافقها من ممار�شات ا�شتفزازية يف احلرم 

الإ�شالمية املحيطة  ال�شريف، واملقابر  القد�شي 

به التي تعترب وقفا اإ�شالميا، ف�شال عن فر�س 

القيود على دخول امل�شلني اإىل امل�شجد الأق�شى 

ومرفو�شا  فا�شحا  خ��رق��ا  يعد  ال���ذي  امل��ب��ارك، 

للقانون الدويل، وللو�شع التاريخي والقانوين 

القائم يف القد�س ومقد�شاتها.

املتوا�شلة  والع��ت��داءات  النتهاكات  اأن  واكد 

ع��ل��ى امل��ق��د���ش��ات مت��ث��ل اجت���اه���ا خ���ط���ريا، ي��ن��ذر 

الت�شعيد الذي تنعك�س تبعاته على  باملزيد من 

ال��وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  و�شدد  اجلميع. 

امل���ب���ارك / احل���رم  امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى  اأن  ع��ل��ى 

 144 البالغة  م�شاحته  بكامل  ال�شريف  القد�شي 

واأن  للم�شلمني،  خال�س  عبادة  مكان  هو  دومن��ا 

الأق�شى  امل�شجد  و���ش��وؤون  القد�س  اأوق��اف  اإدارة 

�شاحبة  القانونية  اجلهة  هي  الأردنية  املبارك 

الخ��ت�����ش��ا���س احل�����ش��ري ب������اإدارة ك��اف��ة ���ش��وؤون 

احلرم وتنظيم الدخول اإليه.

القوة  ب�شفتها  اإ�شرائيل،  الفول  اأبو  وطالب 

جميع  عن  الفوري  بالكف  بالحتالل،  القائمة 

الأق�شى  امل�شجد  بحق  والنتهاكات  املمار�شات 

على �شرورة  م�شددا  واح��رام حرمته،  املبارك، 

تغيري  ت�شتهدف  التي  الإج����راءات  جميع  وق��ف 

ال��و���ش��ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين ال��ق��ائ��م وفر�س 

�شلطة  واح����رام  وامل���ك���اين،  ال��زم��اين  التق�شيم 

الأق�شى  امل�شجد  و���ش��وؤون  القد�س  اأوق��اف  اإدارة 

املبارك.

االنباط- عمان

ال��ل��واء عبيداهلل  ال��ع��ام  الأم���ن  م��دي��ر  التقى 

يف  الكويتي  ال�شفري  اليوم،  مكتبه  يف  املعايطة، 

الأردن عزيز الديحاين.

وب����ح����ث ال����ط����رف����ان ����ش���ب���ل واأوج���������ه ت��ع��زي��ز 

تخدم  التي  املجالت  كافة  يف  امل�شرك  التعاون 

منظومة العمل ال�شرطي والأمني بني البلدين 

ال�شقيقني.

واأّك����د ال��ل��واء امل��ع��اي��ط��ة، خ��الل ال��ل��ق��اء، على 

اأهمية تبادل اخلربات بني البلدين ال�شقيقني، 

يف جم��ال ب��ن��اء ال���ق���درات، وال��ت��ط��وي��ر، وجتويد 

اخلدمات املقدمة للمواطنني، م�شيداً مب�شتوى 

التعاون مع مديرية الأمن العام  ومبا ي�شهم يف 

تعزيز العالقات بني البلدين ال�شقيقني .

م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ال�����ش��ف��ري ال��ك��وي��ت��ي ع��زي��ز 

التي  وامل��ك��ان��ة  ال��ط��ي��ب��ة،  بال�شمعة  ال��دي��ح��اين، 

خالل  من  ال��ع��ام،  الأم��ن  مديرية  اإليها  و�شلت 

توفري مظلة اأمنية ع�شرية يف طبيعة وم�شتوى 

توفرها  التي  والإن�شانية  ال�شرطية  اخل��دم��ات 

موؤكداً  الأردن،  ول�شيوف  للمواطنني  املديرية 

ح��ر���س ب���الده ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل 

ال���ت���ج���ارب واخل�������ربات ب���ني ج���ه���ازي الم�����ن يف 

البلدين ال�شقيقني .

االنباط- عمان

احلرفية  ال�شناعات  ق��ط��اع  يف  ع��ام��ل��ون  دع��ا 

اإىل حماية من�شاآت القطاع، وتوفري برامج دعم 

مايل وفني لأ�شحاب الأفكار الريادية البتكارية 

قانونية  مظلة  وت��وف��ري  وال��ف��ردي��ة،  امل��ي��ك��روي��ة 

يخدم  مبا  احلرفية  ال�شناعة  حتمي  ت�شريعية 

تنمية القت�شاد الوطني.

واأّك�������دوا ع���دم وج����ود ب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة حلجم 

العمالة يف القطاع، ول�شيما وان ُجلها يعمل يف 

القطاع غري الر�شمي اأو املنّظم، داعني اإىل اإيجاد 

و�شائل ل�شمها حتت مظلة واحدة.

وق���ال مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ات احل��رف��ي��ة يف 

املن�شاآت  اإن  ال�شكعة،  فواز  الأردن،  �شناعة  غرفة 

احل��رف��ي��ة ت�����ش��ّك��ل ن��ح��و 90 ب��امل��ئ��ة م���ن اإج��م��ايل 

باأكرث  يقّدر عددها  اإذ  باململكة،  العاملة  املن�شاآت 

ت�شّغل  وجت��اري��ة  �شناعية  من�شاأة  األ��ف   150 م��ن 

نحو 265 األف عامل.

التي  امل��ن�����ش��اآت  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  ال�شكعة  واأو����ش���ح 

ت�شمل  احل����ريف،  ال��ق��ط��اع  ت��ن�����ش��وي حت��ت مظلة 

اأن�����ش��ط��ة جت�����ارة اجل��م��ل��ة وال��ت��ج��زئ��ة واإ����ش���الح 

باملئة   60 ن�شبته  مب��ا  امل��ح��رك��ات  ذات  امل��رك��ب��ات 

م��ن اإج���م���ايل امل��ن�����ش��اآت احل��رف��ي��ة، وال�����ش��ن��اع��ات 

والأن�شطة  باملئة،   11.8 ن�شبته  مب��ا  التحويلية 

اخلدمية بن�شبة 8.9 باملئة.

احل���رف���ي���ة يف  امل��ن�����ش��اآت  ع����دد  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

من�شاأة،  األ��ف   17.8 نحو  بلغ  ال�شناعي  القطاع 

من�شاآت  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   82.3 ن�شبته  م��ا  اأي 

األف   35 نحو  املن�شاآت  هذه  ت�شغل  فيما  القطاع، 

عمالة  اإج���م���ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   15 ي�شكلون  ع��ام��ل 

القطاع ال�شناعي، يركزون يف قطاع ال�شناعات 

وال�شناعات  باملئة،   26.3 ن�شبته  مبا  الإن�شائية 

اخل�شبية والأثاث بن�شبة 22.3 باملئة وال�شناعات 

الغذائية بن�شبة 20.5 باملئة.

بالناجت  احلرفية  املن�شاآت  م�شاهمة  اأن  وبني 

املحلي الإجمايل، ل ميكن معرفتها بنحو دقيق، 

الر�شمي،  غ��ري  القطاع  يف  تعمل  معظمها  ك��ون 

املن�شاآت  قطاع  اأن  اإىل  ت�شري  التقديرات  اأن  اإل 

املن�شاآت،  هذه  ي�شم  ال��ذي  واملتو�شطة  ال�شغرية 

البنك  اأرق����ام  بح�شب  باملئة   22.8 بنحو  ي�شهم 

اأن ح�شتها من  اإىل  2022، م�شرياً  لعام  املركزي 

ال�����ش��ادرات ال��وط��ن��ي��ة ل ت��ت��ج��اوز 10 ب��امل��ئ��ة من 

اإجمايل ال�شادرات.

احلريف  القطاع  من�شاآت  اأن  ال�شكعة  واأ���ش��اف 

ب���امل���ئ���ة م��ن   31.5 ن�����ش��ب��ت��ه  ت�����ش��ت��ح��وذ ع���ل���ى م����ا 

اإج��م��ايل ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب��الق��ت�����ش��اد الأردين، 

العمالة  باحت�شاب  ذلك  على  الن�شبة  تزيد  وقد 

���ش��رورة  اإىل  داع��ي��اً  ال��ق��ط��اع،  يف  الر�شمية  غ��ري 

القت�شادي  النمو  يف  ل��دوره  بالقطاع،  الهتمام 

وال��ت��خ��ف��ي�����س م����ن ن�����ش��ب ال���ب���ط���ال���ة وحت�����ش��ني 

الأو�شاع املعي�شية لكثري من الأردنيني.

اإن ت��ع��زي��ز ف��اع��ل��ي��ة وع���م���ل امل��ن�����ش��اآت  وق�����ال 

اإن�������ش���اء مظلة  ي��ك��م��ن يف  امل���ي���ك���روي���ة  احل���رف���ي���ة 

واإع��داد  عملها،  وتتبنى  تدعم  خا�شة  ومرجعية 

تنظيم  وقانون خمت�س يف  ا�شراتيجية وطنية 

بيئة عمل املن�شاآت احلرفية وتاأطريه، بالإ�شافة 

امل��ط��ل��وب��ة  ت�����ش��ه��ي��ل الإج���������راءات وامل���ع���اي���ري  اإىل 

ل��و���ش��ول امل��ن�����ش��اآت احل��رف��ي��ة اإىل ب��رام��ج ال��دع��م 

اإج��م��ايل  زي����ادة ح�شتها يف  ب��ه��دف  وال��ت��م��وي��ل، 

الت�شهيالت املمنوحة من قبل املوؤ�ش�شات املالية.

ب����رام����ج دع���م  ت����وف����ري  اإىل  ال�����ش��ك��ع��ة  ودع�������ا 

للمن�شاآت  والإبداعية  الريادية  لالأفكار  خا�شة 

وحوافز  م��زاي��ا  ومنحها  امليكروية  وامل�شروعات 

الق��ت�����ش��اد  يف  ح�شتها  لتعظيم  وف��ن��ي��ة  م��ال��ي��ة 

الوطني.

حتول  ال��ت��ي  املعيقات  م��ن  ملجموعة  وع��ر���س 

م�شاهمته  على  ينعك�س  مبا  القطاع  تطور  دون 

الإطار  غياب  ومنها  والجتماعية،  القت�شادية 

بيئة  و�شعف  القطاع،  لعمل  الناظم  الت�شريعي 

ل��الأداء، و�شعوبة  املي�شرة  الدعم  وبرامج  العمل 

احل�شول على التمويل الالزم لإدامة العمليات 

الإن��ت��اج��ي��ة ب�����ش��ب��ب ع����دم ال���ق���درة ع��ل��ى حتقيق 

ال�شمانات للح�شول على التمويل من املوؤ�ش�شات 

نحو  للتوجه  املن�شاآت  يدفع  ما  الكربى،  املالية 

كل  توفر  التي ل  ال�شغرى  الإقرا�س  موؤ�ش�شات 

الو�شول  �شعوبة  اإىل  اإ�شافة  ال���الزم،  التمويل 

اإىل الأ�شواق، ب�شبب �شعف القدرات الرويجية 

والت�شويقية وحمدودية الطاقة الإنتاجية وعدم 

الت�شدير  وتكاليف  املخاطر  حتمل  على  القدرة 

وغريها.

ب�����دوره، ق���ال رئ��ي�����س جمعية ���ش��ّن��اع احل��رف 

احل��رف  جمل�س  يف  الأردن  ومم��ث��ل  التقليدية 

ال���ع���امل���ي وجم��ل�����س اآ����ش���ي���ا وال��ب��ا���ش��ي��ف��ي��ك، رائ���د 

ال���ب���دري، اإن���ه ل ي��وج��د ق��اع��دة ب��ي��ان��ات للقطاع 

والثقافية  القت�شادية  اأهميته  من  الرغم  على 

وفنانني  وفتياٍت  �شبابا  ي�شغل  اإذ  والجتماعية، 

وذوي اإعاقة.

واأو�شح ان القطاع يعاين من ق�شور و�شعف 

وع��دم  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات،  والأن��ظ��م��ة  الت�شريعات  يف 

وج�����ود م��ظ��ل��ة ق��ان��ون��ي��ة ل���الإ����ش���راف وال���رق���اب���ة 

وت���ن���ظ���ي���م ال���ق���ط���اع ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى ال���وط���ن���ي، 

وامل��ن��اف�����ش��ة غ���ري ال��ع��ادل��ة م���ع امل��ن��ت��ج الأج��ن��ب��ي، 

و����ش���ع���ف خم����رج����ات ال���ت���دري���ب يف امل��وؤ���ش�����ش��ات 

تطوير  وع���دم  ال��ق��ط��اع،  يف  وال��ع��ام��ل��ة  الر�شمية 

الع�شر،  متطلبات  مع  يتما�شى  مبا  الت�شاميم 

و�شعف الت�شويق وع�شوائيته.

احلرفية،  ال�شناعات  حماية  ���ش��رورة  واأك���د 

من خالل اإيجاد ت�شريعات تف�شي اإىل جمموعة 

بنحو  لتنفذ  العالية  الفعالية  ذات  الو�شائل  من 

اإىل اأن اجلمعية  منظم ويف اإطار متكامل، لفتاً 

احلريف  املنتج  اأ�شالة  على  املحافظة  اإىل  تهدف 

التقليدي، واإبرازه يف املحافل الدولية كموروث 

ثقايف وح�شاري.

 الفايز يدعو لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية عربية

 الدغمي: األردن خطا خطوات نوعية على طريق اإلصالح السياسي

 رئيس هيئة األركان يلتقي 
وفدًا عسكريًا سودانيًا 

االنباط- عمان

 اأك����د رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���ي���ان ف��ي�����ش��ل ال��ف��اي��ز، اأه��م��ي��ة 

ال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ي امل�����ش��رك ل��ب��ن��اء ����ش���راك���ات اق��ت�����ش��ادي��ة 

متكني  بهدف  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  متنوعة  وا�شتثمارية 

الأمة العربية من جتاوز تداعيات جائحة كورونا واحلرب 

الرو�شية الأوكرانية وتاأثرياتها على الأمن الغذائي واأمن 

الطاقة.

جاء ذلك خالل لقاء الفايز ام�س الإثنني يف مكتبه بدار 

و�شوريا  لبنان  من  كل  يف  ال��زراع��ة  وزراء  الأع��ي��ان  جمل�س 

املناطق  لدرا�شات  العربي  للمركز  العام  وامل��دي��ر  وال��ع��راق 

العربية  الدول  جلامعة  التابع  القاحلة  والأرا�شي  اجلافة 

خالد  الزراعة  وزير  بح�شور  العبيد،  ن�شرالدين  الدكتور 

حنيفات.

زي��ادة  معيقات  على  ال��وق��وف  اأهمية  اإىل  الفايز  واأ���ش��ار 

التبادل التجاري بني الدول العربية، اإىل جانب التخفيف 

م��ن ت���اأث���ريات الأزم�����ات الق��ت�����ش��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وحتقيق 

التنمية امل�شتدامة لالأمة العربية.

�شيا�شية  حت��دي��ات  تعي�س  ال��ع��رب��ي��ة  الأم���ة  اإن  واأ����ش���اف، 

املعي�شية،  املواطنني  حياة  على  اأث��رت  واقت�شادية،  واأمنية 

وزادت ن�شب الفقر والبطالة يف العديد من الدول العربية، 

اأن  موؤكًدا  الت�شخم،  وارتفاع  القت�شادي،  النمو  وتراجع 

التحديات ازدادت �شعوبة، جراء اأزمات وحتديات اقت�شادية 

مير بها العامل باتت تهدد الأمن الغذائي العاملي.

وال�شيا�شية،  القت�شادية  حتدياتنا  جت��اوز  “اإن  وق���ال، 

وزي�����ادة ال���ت���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��ارات ب���ني دول��ن��ا 

العربي،  ال��وط��ن  يف  العربي  امل��ال  راأ����س  وت��وط��ني  العربية، 

العربي  العمل  تعزيز  على  العمل  الأ�شا�س  بالدرجة  يحتم 

امل�شرك، وال�شتفادة من جتارب الدول الأخرى، يف عملية 

دول  خا�شة  القت�شادية،  وال��وح��دة  القت�شادي  التكامل 

الحتاد الأوروبي، التي توحدت وتكاملت اقت�شاديا حفاظا 

ع��ل��ى م�����ش��احل��ه��ا، رغ���م خ��الف��ات��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، واحل����روب 

الطويلة فيما بينها«.

م��وازي��ة  عربية  اقت�شادية  قمة  عقد  اإىل  ال��ف��اي��ز  ودع���ا 

ال�شيا�شية، ي�شارك بها رجال الأعمال وممثلون عن  للقمة 

احت��اد  م�����ش��روع  ل��ب��ل��ورة  املختلفة،  القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات 

اقت�شادي عربي، بعيدا عن التجاذبات ال�شيا�شية، مبيًنا اأن 

قيام هذا الحتاد القت�شادي �شيمكن املنطقة العربية من 

اأن تكون قوة �شيا�شية حقيقية.

اأن الأردن ي�شعى دائًما اىل  واأكد رئي�س جمل�س الأعيان 

توفري جميع الت�شهيالت الالزمة اأمام امل�شتثمرين العرب، 

واإيجاد بيئة ا�شتثمارية جاذبة ومناف�شة و�شديقة لهم.

حتقيق  اإىل  �شعيهم  ال���زراع���ة  وزراء  اأك���د  ج��ان��ب��ه��م  م��ن 

التكامل الزراعي والقت�شادي العربي، وتعزيز التعاون يف 

جمال القطاع الزراعي يف الدول العربية، وال�شتفادة من 

امليزات الن�شبية يف كل دولة يف اإطار التكامل العربي.

لت�شويق  �شركات  اإيجاد  على  العمل  اأهمية  اإىل  واأ�شاروا 

امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة يف ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، وت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة 

بينها. البينية 

االنباط- عمان

اأكد رئي�س جمل�س النواب، املحامي عبد 

الأردن بقيادة جاللة  اأن  الدغمي،  الكرمي 

امل���ل���ك ع���ب���د اهلل ال����ث����اين، خ���ط���ا خ���ط���وات 

نوعية على طريق الإ�شالح ال�شيا�شي، من 

ال�شيا�شي  للعمل  الناظمة  القوانني  خالل 

واحلزبي ومتكني املراأة وال�شباب.

مكتبه  يف  ا�شتقباله  ل��دى  وا���ش��ت��ع��ر���س 

الثنني، ع�شو  ام�س  النواب،  بدار جمل�س 

والدميقراطية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  جلنة 

م����ق����رر و�����ش����ع ����ش���ف���ة ����ش���ري���ك م����ن اأج����ل 

الدميقراطية املمنوحة ملجل�س النواب من 

اأوروب����ا،  ملجل�س  ال��ربمل��ان��ي��ة  اجلمعية  ق��ب��ل 

ج������ورج ل���وك���اي���د����س، م�������ش���رية ال��ت��ح��دي��ث 

ال�����ش��ام��ل ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ج��الل��ة امل��ل��ك عرب 

املنظومة  لتحديث  امللكية  للجنة  ر�شالته 

ال�شيا�شية.

ال��ن��واب  اإن��ن��ا يف جمل�س  ال��دغ��م��ي  وق���ال 

واقع  اإىل  امللكية  ال��روؤى  برجمة  معنيون 

الوطنية  م�شوؤولياتنا  حتملنا  فقد  عملي 

اإذ  امل��رح��ل��ة،  م��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع  تن�شجم  ال��ت��ي 

وقانوين  د�شتورية  تعديالت  الربملان  اأق��ر 

الن���ت���خ���اب والأح��������زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��غ��ي��ة 

وبرملان  فاعلة  حزبية  حياة  اإىل  الو�شول 

قائم على الكتل والتيارات الرباجمية.

�شت�شهم  الت�شريعات  تلك  اأن  اإىل  واأ�شار 

يف ت��و���ش��ي��ع ق��اع��دة امل�����ش��ارك��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 

البيئة  وت��ه��ي��ئ��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة 

لتعزيز  ال�شامنة  وال�شيا�شية  الت�شريعية 

دور ال�شباب واملراأة يف احلياة ال�شيا�شية.

وج�����رى خ����الل ال���ل���ق���اء ال�����ذي ح�����ش��ره 

ال����ن����واب: ع��ب��د احل��ل��ي��م احل���م���ود، وع��ب��ي��د 

وهادية  اجلبور،  عبري  واملهند�شة  يا�شني، 

ال�������ش���رح���ان، اآل�����ي�����ات ال���ن���ه���و����س ب��ال��ع��م��ل 

ال��دمي��ق��راط��ي وت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ح��ق��وق 

الن�شان و�شيادة القانون.

وح�����ول ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة مل��ن��ظ��م��ات 

الأردن  اأن  ال��دغ��م��ي  ب��ني  امل���دين،  املجتمع 

اإذ يوجد  املدين  املجتمع  يحرم موؤ�ش�شات 

جمتمع  موؤ�ش�شة  اآلف   7 نحو  الأردن  يف 

و���ش��ع  اإىل  احل���اج���ة  اإىل  م�����ش��رياً  م����دين، 

اجلمعيات  لتلك  وا�شحة  وب��رام��ج  خطط 

دورا  معظمها  ي��ل��ع��ب  وال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

واإ�شناد  الدميقراطية  قيم  تعزيز  يف  بناًء 

م��وؤ���ش�����ش��ات ال����دول����ة م���ن خ����الل ت�����ش��ل��ي��ط 

ال���������ش����وء ع���ل���ى ال���ق�������ش���اي���ا الج���ت���م���اع���ي���ة 

امللحة. وال�شيا�شية 

قال  ال�شخ�شية،  الأح��وال  قانون  وحول 

ال��ق��ان��ون ل مي��ي��ز على  ه���ذا  اإن  ال��دغ��م��ي 

اأنه ين�شجم مع الد�شتور  اإذ  اأ�شا�س اجلن�س 

عربية  دول���ة  الأردن  اأن  على  ين�س  ال���ذي 

واإ�شالمية.

الردن���ي���ات،  اأب��ن��اء  يتعلق مب��ل��ف  وف��ي��م��ا 

قّرر  �شنوات  ومنذ  الأردن  اأن  الدغمي  اأكد 

جميع  تعطيهم  لهم  خا�شة  بطاقات  منح 

الأردين،  للمواطن  املقرة  املدنية  احلقوق 

اإبعاد �شيا�شية  امللف له  اأن هذا  اىل  م�شرياً 

واجتماعية.

الدغمي  قال  الإداري،  التوقيف  وحول 

ح����الت  ه���ن���اك  ك�����ان  اإذا  ال  ي���ت���م  ل  اإن������ه 

ت�������ش���ت���وج���ب ����ش���ب���ط ب���ع�������س ال���ت�������ش���رف���ات 

حماية  الأ�شخا�س  بع�س  على  والتحفظ 

لأنف�شهم خا�شة يف جرائم القتل للحافظ 

املجتمعي. ال�شلم  على 

من جهته، اأ�شاد لوكايد�س بالإ�شالحات 

م�شريته  ل��ت��ع��زي��ز  الأردن  ينتهجها  ال��ت��ي 

الدميقراطية وحتقيق التنمية امل�شتدامة.

ال��ربمل��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اىل  واأ�����ش����ار 

�����ش����ت���������ش����در ت�����ق�����ري�����ره�����ا ال���������������دوري ع���ن 

الدميقراطية وحقوق الن�شان عن الأردن 

يف نهاية ت�شرين الثاين املقبل.

واأع�������رب ع����ن ت���ق���دي���ره ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي 

على  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن  به  يقوم 

خمتلف ال�شعد وم�شاعيه لتحقيق ال�شالم 

وال�شتقرار يف املنطقة

االنباط- عمان

امل�شركة،  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  التقى   

اللواء الركن يو�شف اأحمد احلنيطي، ام�س 

للقوات  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف  الثنني، 

وف��داً  العربي،  اجلي�س   ���� الأردن��ي��ة  امل�شلحة 

برئا�شة  ال�����ش��ودان،  جمهورية  من  ع�شكرياً 

اللواء حمجوب ب�شري رحمة.

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

ال���وف���د ال�����ش��ي��ف، ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن ك��ب��ار 

�شباط القوات امل�شلحة الأردنية – اجلي�س 

ال���ع���رب���ي، اأوج������ه ال���ت���ع���اون و����ش���ب���ل ت��ع��زي��ز 

م�شلحة  ي��خ��دم  مب���ا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 

القوات امل�شلحة يف البلدين ال�شديقني.

الثالثاء   27/ 9 / 2022
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  د ٠ دهون: تدخل المختصين للدعم النفسي يغرس األمل لدى المرضى

االنباط – شذى حتامله 

ت��ل��ع��ب احل��ال��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة االج���واء 

اال���س��ري��ة ال��ت��ي حت��ي��ط ب���� امل�����س��اب��ات ب���� م��ر���ض 

حدته  من  التخفيف  يف  هاما  دورا  ال�سرطان  

انت�ساره  ت�سريع   اأو  عليه،  والتغلب  وتراجعه 

اإذ يعد  ت���اث���ريه خ���ال ف���رتة ع���اج���ة،  و����س���دة 

حقيقيا  ع��اج��ا  واالج��ت��م��اع��ي  النف�سي  ال��دع��م 

وم�������س���ان���دا ل���ل���ع���اج ال��ك��ي��م��ائ��ي واال����س���ع���اع���ي، 

والقلق  االكتئاب  م�ستويات  تقليل  يف  وي�ساعد 

امل�����س��اب��ات،  ت��ع��ان��ي��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��ف�����س��ي��ة  واالالم 

وب��ال��ت��ايل ف��ان ال��دع��م ال��ع��اط��ف��ي واالج��ت��م��اع��ي 

ي�����س��رع م��ن ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ف��اء وي��ع��زز م��ن تاقلم 

امل�سابات مع املر�ض. 

وب���ح�������س���ب م���ن���ظ���م���ة ال�������س���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة ) 

ال�سرطان  م��ر���ض  ت��اث��ريات  ف��ان   )  WHO
ال ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ال�����س��ح��ة اجل�����س��دي��ة ف��ق��ط، 

للمر�سى  النف�سية  ال�����س��ح��ة  اإىل  ت��ع��دت��ه��ا  ب��ل 

�سائعة  النف�سية  ال�سدة  ت��ك��ون  اإذ  وع��ائ��ات��ه��م، 

النجاة  بعد  حتى  ال�سرطان  مر�سى  لدى  جدا 

منه واالنتهاء من العاج.

مصابات لـ السرطان»الدعم النفسي 
والمعنوي لنا اهم من العالجي«

املري�سة   “ا . ه “  امل�سابة ب� �سرطان الثدي 

م��ت��زوج��ة وت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 55 ع���ام���ا، ق��ال��ت 

امل�����س��اب��ات  ان  “االأنباط”  م��ع  ل��ه��ا  ح��دي��ث  يف 

متكاملة  ع���اج  خل��ط��ة  يخ�سعن  ب��ال�����س��رط��ان 

على  تقت�سر  ال  اي  وامل��ن��زل  امل�ست�سفى  ت�سمل 

يقدم  اإذ  فقط  واال���س��ع��اع��ي  ال��ك��ي��م��اوي  ال��ع��اج 

م���رك���ز احل�����س��ن ع���اج���ا ن��ف�����س��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا 

ال��ت��ن�����س��ئ��ة  م�������س���وؤول���ة  ق���ام���ت  اإذ   ، ل��ل��م�����س��اب��ات 

ال��ذي   “ ب�سمة    “ ق��روب  بان�ساء  االجتماعية 

افاد امل�سابات من الناحية النف�سية ب�سكل كبري 

ودورات  رح���ات وح��ف��ات   تنظيم  م��ن خ��ال 

ليتقبل امل�سابات بال�سرطان  املر�ض. 

اهم  وامل��ع��ن��وي  النف�سي  ال��دع��م  ان  وت��اب��ع��ت، 

من العاجي الن ال�سرطان يعتمد على احلالة 

النف�سية  حالتها  كانت  فاإذ  للمري�ض  النف�سية 

للمري�سة من  نف�سي  متدهورة وال يوجد دعم 

ا�سرتها �سوف تتدهور حالتها ال�سحية ويف�سل 

العاج بن�سبة  50 % .

 % 50 ي�����س��ك��ل  ال��ن��ف�����س��ي  ال���ع���اج  ان  وب��ي��ن��ت 

اذا البد    % 50 ي�سكل  امل�ست�سفى  داخل  والعاج 

م��ن خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ن��ج��اح ع���اج امل��ري�����س��ة ، 

زوجها  م��ن  نف�سيا  دعما  الق��ت  انها  اإىل  الفتة 

ال��ق��وة الن  اع��ط��اه��ا  واب��ن��ائ��ه��ا وذل���ك  وعائلتها  

ت�ستمر يف العاج وحتب احلياة . 

وا�سارت اإىل اأنها يف بداية اكت�سافها للمر�ض 

�سديد  توتر   ا�سرتها يف حالة  كانت   2003 �سنة 

 ، امل��رك��ز   نف�سي يف  ع��اج  ي��وج��د  ان��ه  تعلم  وال 

مل  كيماوية  جرعة  اول  عند  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية 

الكيماوي  ي�سببها  التي  ال��ت��اث��ريات  تعلم  تكن 

ب�سبب عدم وجود اي توجهات عنه . 

ا�سبحت  ب�����س��م��ة  ق����روب  ب�����س��ب��ب  اأن  واك����دت 

امل�������س���اب���ات ي���ق���دم���ن درو�����س����ا ودع����م����ا م��ع��ن��وي��ا 

امل�سابات  ان  اإىل  الفتة   ، واهاليهن  للم�سابات 

اإىل  يحتاجن   ابناء  لديهن  الاتي  املتزوجات 

دعم نف�سي اكرث من غري املتزوجات . 

مع  “ جتربتها  غ   . “ف   املري�سة   وت���روي 

فيه  تعي�ض  الذي  املحيط  ان  ال�سرطان،  مر�ض 

�سواء من زمائها  نف�سيا كبريا  دعما  لها  قدم 

زاد  حيث  ا�سرتها   اأو  �سديقاتها  اأو  العمل  يف 

امل��ر���ض م��ن ال���رتاب���ط اال����س���ري، م��و���س��ح��ة اأن 

م��دي��ره��ا يف ال��ع��م��ل  خ��ف��ف م��ن ���س��اع��ات العمل  

ومن الواجبات امللقاة على عاتقها . 

���س��اع��ده��ا  زوج����ه����ا  اأن  امل���ري�������س���ة  وق�������س���ت 

اإىل دور  ا�سافة   ، و�ساندها خال مدة مر�سها 

اقامت  املر�ض من خال  �سديقاتها يف تخطى 

واخل���روج  نف�سها  ع��ن  للرتفيه  لها  اح��ت��ف��االت 

من جو املر�ض .

وذك��������رت اأن����ه����ا ت���ل���ق���ت يف م����رك����ز احل�����س��ن 

جمموعة  النف�سي  االر�ساد  ق�سم  يف  لل�سرطان 

م���ن اخل���دم���ات ال��ت��ي ���س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى  تخطي 

من  للتخفيف  جل�سات  عمل  خال  من  املر�ض 

من  جم��م��وع��ة  وتنظيم  ك��ال��ي��وغ��ا  ال�����س��غ��وط��ات 

كيفية  على  دورات  وعمل  الرتفيهية  الرحات 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ري�����س��ات ال��ق��ادم��ات ل��ل��م��رك��ز ، 

وت��ث��ق��ي��ف امل��ري�����س��ات مب��ع��ل��وم��ات ك��ام��ل��ة  عن 

مر�ض ال�سرطان واملركز احل�سن  ، ا�سافة اإىل 

اأن هناك متخ�س�سا قدم  االر�سادات والن�سائح 

لزوجها  عن  كيفية االعتناء باملري�سة  . 

وب���ي���ن���ت ان���ه���ا اخ����ت����ارت جم���م���وع���ة  م��ع��ي��ن��ة  

الخ���ب���اره���م مب��ر���س��ه��ا وال���ت���ي م���ن امل��م��ك��ن ان 

ي��ق��دم��وا ل��ه��ا ال���دع���م ال��ن��ف�����س��ي وال ي�����س��ع��روه��ا 

باالحباط ، موكدة انها ال حتب م�ساعر احلزن 

وال�����س��ف��ق��ة م��ن ق��ب��ل االخ���ري���ن  جت��اه��ا الأن اي 

مري�ض يرف�ض �سعور  ال�سفقة جتاه ،  م�سرية 

اإىل اأن والديها مل تخربهم  مبر�سها  حتى ال 

. تتعبهم نف�سيا 

زوجها  “ اأن  ب   . “ ر  املري�سة  ق��ال��ت  فيما 

ودعمها  م�ساندتها   يف  كبري  دور  لهم  واهلها 

ان  اإىل  اإ���س��اف��ة  بال�سرطان  مر�سها   وق��ت  يف  

�سغر  رغم  ودعمها  مب�ساندتها   قاموا  ابنائها 

���س��ن��ه��م ، وع����ن ال���دع���م ال��ن��ف�����س��ي ال����ذي ق��دم��ه 

م��رك��ز احل�����س��ن ل��ل�����س��رط��ان حت��دث��ت ق��ائ��ل��ة اأن 

“ كان  “ ب�سمة  با�سم  بان�ساء قروب  املركز قام 

طريق  عن  للمري�سات  النف�سي  والدعم  ال�سند 

بالتخفيف  �ساعدت  التي  اليوغا  جل�سات  عمل 

النف�سي على املري�سات والتحدث مع اخ�سائي 

نف�سي  لتقدمي الن�سح  واالر�سادات. 

وذكرت اأن  وجود املري�ض مع ا�سخا�ض لهم 

ذاته  بحد  نف�سي  داعم  نف�سها  املر�سية  حالتهم 

على   يجب  ان��ه  م�سيفة  ال�سفاء  على  وي�ساعد 

املري�ض ان يتقبل املر�ض ويدعم نف�سه   . 

ال��وق��ت احل���ايل ندعم  ان���ه يف  اإىل  وا����س���ارت 

حمات  عمل  طريق  عن  بال�سرطان  امل�سابات 

للتخفيف  امل��ب��ك��ر  ال��ك�����س��ف  اه��م��ي��ة  ع��ن  ت��وع��ي��ة 

التحدث  اإىل  اإ���س��اف��ة  العاجية  امل��راح��ل  م��ن  

ع��ن جت���ارب امل��ري�����س��ات ال��ن��اج��ي��ات م��ن مر�ض 

ال�سرطان  . 

بداية  “  ان يف  ن   . “ اأ  املري�سة  وحت��دث��ت 

م��ر���س��ه��ا ب��ال�����س��رط��ان ق���دم ل��ه��ا زوج��ه��ا ال��دع��م 

الدعم  لها  يقدم  مل  ذل��ك  بعد  ان��ه  اال  النف�سي 

ال�سحية  ح��ال��ت��ه��ا  ف��ت��ده��ورت  نف�سيتها  ودم���ر 

ق��وت��ه��ا  م���ن  زاد  ذل����ك  ان  م��ب��ي��ن��ة  وال��ن��ف�����س��ي��ة 

وقدرتها على مواجهة املر�ض .

ق���ام مركز  امل��ق��اب��ل  اأن  يف  امل��ري�����س��ة  وب��ي��ن��ت 

ابتداء  النف�سية   بالرعاية  لل�سرطان  احل�سن 

العاج  بتقدمي  يقمن  اللواتي  املمر�سات  من 

واللطف  املري�سة  م�ساعر  م��راع��اة  خ��ال  م��ن 

الدعم وامل�ساندة  اإىل  اإ�سافة  التعامل معهن  يف 

املري�سات  ع��ن  التخفيف  خ��ال  م��ن  النف�سية 

وت�سجيعهن على مواجهة املر�ض . 

وذكرت املري�سة ان املر�ض  ي�ساعد يف غربلة 

واالحتفاظ  املري�ض   ال�سلبية من حياة  النا�ض 

اأن�ساأت جمعية   اأنها  اإىل  النا�ض، الفتة  بقلة من 

ال�سرطان  مري�سات  ودع��م  مل�ساندة  �سخ�سية 

ن��ف�����س��ي��ا وت���ق���دمي ال��ن�����س��ح واالر�����س����اد ل��ه��ن من 

خال جتربتها مع مر�ض ال�سرطان. 

قطامش : من الثغرات في خدمات 
الصحة النفسية والعقلية في االردن

ب���دوره���ا ق��ال��ت م��دي��رة م��رك��ز احل�سن 

ل��ل�����س��رط��ان ن�����س��ري��ن ق��ط��ام�����ض ح����ول دور 

العاج النف�سي يف املركز ان فريقا كاما ل� 

الدعم النف�سي يف ق�سم الرعاية التلطيفية 

ال��ربام��ج  م��ن  جم��م��وع��ة  لتطبيق  ي��ع��م��ل   ،

وال���ت���دخ���ات ل��ل��م��ري�����س��ات ، م�����س��ي��ف��ة ان 

يوجد  اإذ  االف�سل،   لتقدمي  يطمح  الق�سم 

ملري�سات   امل��وؤ���س��ف��ة   الق�س�ض  م��ن  العديد 

ال�������س���رط���ان ���س��ب��ب��ه��ا ن��ف�����س��ي واج���ت���م���اع���ي 

اذ ت��ن��ق�����س��م امل���ع���ان���اة مل��ري�����س��ات ال�����س��رط��ان 

م��ر���ض  م���ع  م��ع��ان��ات��ه��ا  االول  ق�����س��م��ن  اإىل 

ال�سرطان واالخر مع العائلة واملجتمع . 

وتابعت ان املركز ب�سدد ت�سميم برنامج 

م��ت��ك��ام��ل ل��ل��دع��م ال��ن��ف�����س��ي واالج��ت��م��اع��ي 

مل��ري�����س��ات ال�������س���رط���ان وع���ائ���ات���ه���ن و���س��د 

الثغرات املتوفرة بهذا املو�سوع ، موؤكدة ان 

تقت�سر على مري�سات  النف�سية ال  امل�ساكل 

عائلتهن  اإىل  متتد  امن��ا  فقط  ال�����س��رط��ان 

خدمة  املركز  يقدم  لذلك  وخوف  قلق  من 

الطبيب  خ��ال  م��ن  للمري�سات  متكاملة 

ال��ن��ف�����س��ي وت���ق���دمي ال���ع���اج���ات واالدوي������ة  

امل��ن��ا���س��ب��ة حل��ال��ة ك���ل م��ري�����س��ة مب���ا يتعلق 

الدعم النف�سي .

وب��ي��ن��ت اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ث��غ��رات 

يف خ���دم���ات ال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة 

حياة  ج���ودة  ع��ل��ى  تنعك�ض  ال��ت��ي  االردن  يف 

ب��ع�����ض  ه���ن���اك  ان  م�����س��ي��ف��ة   ، امل���واط���ن���ن 

احل������االت ال���ت���ي م���ن امل��م��ك��ن ع���اج���ه���ا  يف 

ان  اال  النف�سي  ال��ع��اج  م��ن  واح���دة  جل�سة 

ان ي�سبب  املمكن  ه��ذا اجل��ان��ب م��ن  اه��م��ال 

اكتئابا حادا للمري�سات مما يتطلب تدخل 

طبي بطريقة خمتلفة . 

خطط  كل  يف  اأن  اإىل  قطام�ض  وا���س��ارت 

م��رك��ز احل�سن  ال��ع��اج يف  وب��روت��وك��والت 

لل�سرطان الي مري�ض يعالج يف املركز يعد 

الدعم النف�سي واالجتماعي جزءا ال يتجزا 

الكيماوي  كالعاج  العاج  بروتوكول  من 

املركز  ان  مو�سحة   ، وجراحي  واال�سعاعي 

احل�سن لل�سرطان ب�سدد التو�سع  ل�سمول 

النف�سي  الدعم  خدمات  يف  املر�سى  اه��ايل 

النا�ض   “ ال�سرطان  ملر�سى  واالج��ت��م��اع��ي 

الذين يقدمون الدعم النف�سي للمر�سى »  

 وح�����ول ال����ربام����ج ال���ت���ي ن��ف��ذه��ا م��رك��ز 

التي  ال�سفاء  حديقة  لل�سرطان   احل�سن 

لل�سرطان  احل�سن  مركز  ح��رم  يف  اقيمت 

خ�����ال ال����ف����رتة االخ������رية خل���ل���ق م�����س��اح��ة 

واملرافقن  واهاليهم  للمر�سى  ترفيهية 

امل���ري�������ض م��ن  ي���خ���رج  ال���ع���اج وان  خ����ال 

ا�سوار غرفة العاج  اإىل اماكن يوجد فيها 

ان�سطة ترفيهية و�سيكون هناك على مدار 

ال���ع���ام  ان�����س��ط��ة ذك��ي��ة ت��ت��ن��ا���س��ب م��ع جميع 

االعمار يف حديقة ال�سفاء .  ومن الناحية 

ال��ن��ف�����س��ي��ة ق���ال امل��ر���س��د ال��ن��ف�����س��ي ال��دك��ت��ور 

حم��م��د ع��ي��د ده����ون  ان اال���س��اب��ة مب��ر���ض 

التي  ال�سعبة  املواقف  ال�سرطان من اكرث  

اإىل  الفتا   ، حياته  يف  االإن�سان  بها  مير  قد 

اىل  بال�سخ�ض  ي���وؤدي  ان   امل��م��ك��ن  م��ن  ان��ه 

و�سعوبة  والعائلة  اال�سدقاء  عن  االبتعاد 

عدم  او  وقلة  واملزاجية  باحلياة  اال�ستمتاع 

اىل  املري�ض   تقود  وبالتايل  االنتاجية  يف 

لذاته  نظرته  تدهور  و  واخل��وف  االكتئاب 

باال�ست�سام  التفكري  اىل  به  يوؤدي  ولرمبا 

املخت�سن  على  يتوجب  وبالتايل   ، وامل��وت 

ال��ن��ف�����س��ي��ن ال��ت��دخ��ل يف ال���دع���م ال��ن��ف�����س��ي 

لدى  االم���ل  روح  لغر�ض  العائلي  وال��دع��م 

بنف�سه  ث��ق��ت��ه  وت��ع��زي��ز  امل�����س��اب  ال�����س��خ�����ض 

التاأقلم  يف  جنحوا  ا�سخا�ض  ق�س�ض  و�سرد 

انت�سروا  وا���س��خ��ا���ض  وامل��ر���ض  ال��ع��اج  م��ع 

ع��ل��ي��ه مم���ا ي��ب��ع��ث يف ن��ف�����س��ه ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

والتفاوؤل .

ال���دك���ت���ورة  ق����ال����ت  ذات������ه  ال�������س���اي���ق  ويف 

ان  ال����درا�����س����ة  يف  ال���ب���اح���ث���ة  ك����ارول����ن يل 

اجلهاز  تن�سيط  على  يعمل  املزمن  التوتر 

املقاتلة  ب��ن��ظ��ام  امل��ع��روف  ال����ودي  الع�سبي 

عمل  على  كبري  ب�سكل  م��وؤث��را  ال��ه��روب  او 

اخلايا  وانت�سار  اللمفاوية  الغدد  وظائف 

ال��دور  النتائج  ه��ذه  واظ��ه��رت  ال�سرطانية 

ان  اىل  وا����س���ارت  للتوتر  وامل��ه��م  ال��رئ��ي�����س��ي 

قد  ال�سرطان  لدى مر�ض  التوتر  اثر  كبح 

املر�ض  انت�سار  البطاء  ناجعة  و�سيلة  يكون 

يف اجل�سم . 

الدرا�سات  العديد من  اأن  ذكره  اجلدير 

العلمية  امل��ج��ل��ة  درا���س��ة ج��دي��دة يف  وم��ن��ه��ا 

 Nature communications
اأك�����دت ان االدري���ن���ال���ن ال��ن��اق��ل ال��ع�����س��ب��ي 

يزيد  التوتر  ب�سبب  ينتج  ال��ذي  الرئي�سي 

االورام  داخ����ل  ال��ل��م��ف��اوي��ة  االوع���ي���ة  ع����دد 

ال�سوائل  ن�سبة  م��ن  وي��رف��ع  حميطها  ويف 

يهيىء  وبالتايل  االوعية  هذه  يف  املتدفقة 

االورام لانت�سار يف اجل�سم ب�سكل ا�سرع

 خارجية النواب تستنكر انتهاكات االحتالل 
تجاه األقصى وتطالبه بالكف عنها

االنباط- عامن

ا�����س����ت����ن����ك����رت جل����ن����ة ال�����������س�����وؤون 

اخل���ارج���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، االن��ت��ه��اك��ات 

املتطرفون  بها  يقوم  التي  امل�ستمرة 

املبارك/ االأق�سى  امل�سجد  باقتحام 

بحمايٍة  ال�سريف،  القد�سي  احل��رم 

مكثفٍة من �سرطة االحتال.

وق����ال رئ��ي�����س��ه��ا ال��ن��ائ��ب خ��ل��دون 

حينا، اإن ت�ساعد وترية االنتهاكات، 

وم�������ا ي����راف����ق����ه����ا م������ن مم����ار�����س����ات 

ال��ق��د���س��ي  ا����س���ت���ف���زازي���ة يف احل������رم 

ال�سريف، وفر�ض القيود على دخول 

خرٌق  هو  “االأق�سى”،  اإىل  امل�سلن 

الدويل،  للقانون  ومرفو�ض  فا�سح 

ول���ل���و����س���ع ال���ت���اري���خ���ي وال���ق���ان���وين 

القائم يف القد�ض ومقد�ساتها.

واالعتداءات  االنتهاكات  اأن  واأكد 

امل��ت��وا���س��ل��ة ع��ل��ى امل���ق���د����س���ات مت��ث��ل 

اجت��اه��اً خ��ط��رياً، ي��ن��ذر ب��امل��زي��د من 

الت�سعيد.

ب�سفتها  اإ�سرائيل،  حينا،  وطالب 

بالكف  ب��االح��ت��ال،  القائمة  ال��ق��وة 

ال�����ف�����وري ع����ن ج���م���ي���ع امل���م���ار����س���ات 

االأق�سى  امل�سجد  بحق  واالنتهاكات 

املبارك، واحرتام حرمته.

واأك����������د �������س������رورة وق�������ف ج��م��ي��ع 

تغيري  ت�ستهدف  ال��ت��ي  االإج������راءات 

الو�سع التاريخي والقانوين القائم 

واملكاين،  الزماين  التق�سيم  وفر�ض 

واحرتام �سلطة اإدارة اأوقاف القد�ض 

“االأق�سى«. و�سوؤون 

ن االنباط- عاماّ

االأع����ي����ان في�سل  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  اأك����د   

ال��ف��اي��ز ���س��رورة ع���ودة االأم���ن واال���س��ت��ق��رار 

ل��ل��ي��م��ن واحل����ف����اظ ع��ل��ى وح�����دة اأرا����س���ي���ه 

اليمني  ال�����س��ع��ب  م��ع��ان��اة  واإن���ه���اء  و���س��ع��ب��ه، 

ال�سقيق.

ج����اء ذل����ك خ����ال ل��ق��ائ��ه ب����دار جمل�ض 

االأع����ي����ان ام�������ض االإث����ن����ن، رئ��ي�����ض جمل�ض 

اأح���م���د عبيد  ال�����س��ورى ال��ي��م��ن��ي ال��دك��ت��ور 

لدى  اليمني  ال�سفري  بح�سور  داغ���ر،  ب��ن 

اململكة علي العمراين.

وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

ال����ث����ن����ائ����ي����ة وت�����ط�����وي�����ره�����ا، وب�����ح�����ث اآخ�����ر 

امل�ستجدات يف اليمن واالأو�ساع الراهنة يف 

املنطقة.

جانب  اإىل  االأردن  وق���وف  ال��ف��اي��ز  واأك���د 

اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  ال��ي��م��ن  يف  ال�سرعية 

ح��ل��ول ���س��ي��ا���س��ي��ة ت��ن��ه��ي االأزم������ة ال��ي��م��ن��ي��ة، 

م�سدًدا على اأهمية احلل ال�سيا�سي لاأزمة 

اليمنية وانهاء النزاعات فيها.

االآم�����ن�����ة  ال������ط������رق  ف�����ت�����ح  اإىل  ودع����������ا 

عن  احل�سار  ورفع  االإن�سانية،  للم�ساعدات 

امل���دن ال��ي��م��ن��ي��ة، م���وؤك���ًدا اأه��م��ي��ة احل����وارات 

االأردن،  ي�ست�سيفها  التي  اليمنية  اليمنية 

الوا�سح  االأردين  امل��وق��ف  ع��ن  تعرب  وال��ت��ي 

جتاه  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  بقيادة 

اليمن.

ب����دوره ث��م��ن ب��ن داغ����ر م��واق��ف االأردن 

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

امل�ساندة والداعمة لليمن، ووقوفه امل�ستمر 

حر�ض  موؤكًدا  اليمني،  ال�سعب  جانب  اإىل 

يف  اململكة  مع  التعاون  تطوير  على  ب��اده 

املجاالت. �ستى 

 رئيس مجلس األعيان يؤكد ضرورة عودة األمن واالستقرار لليمن

 رئيس هيئة األركان يزور 
الملكية  1٠ الحدود  كتيبة حرس 

االنباط- عامن

املشرتكة،  األرك��ان  هيئة  رئيس  زار 

الحنيطي،  أحمد  يوسف  الركن  اللواء 

الحدود  حرس  كتيبة  االثنني،  امس 

لواء  وحدات  إحدى  امللكية  العارشة 

للمنطقة  التابع  الثاين  الحدود  حرس 

العسكرية الشاملية، وكان يف استقباله 

محمود  الركن  العميد  املنطقة  قائد 

السواعري.

احلنيطي،  الركن  اللواء  وا�ستمع 

املنطقة  ق��ائ��د  قدمها  اإي��ج��ازات  اإىل 

حول  الكتيبة  وق��ائ��د  ال��ل��واء  وق��ائ��د 

للكتيبة،  امل��وك��ل��ة  وال��واج��ب��ات  امل��ه��ام 

و�سري االأمور العملياتية والتدريبية 

وال���ل���وج�������س���ت���ي���ة ف���ي���ه���ا، واخل���ط���ط 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، و������س�����واًل ب��ال��ك��ت��ي��ب��ة 

ومرتباتها اإىل اأعلى درجات الكفاءة 

واجلاهزية.

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

حتيات  لهم  ونقل  الكتيبة  مرتبات 

وحم���ب���ة ج���ال���ة ال���ق���ائ���د االأع����ل����ى، 

م�������س���ي���داً ب���اجل���ه���ود ال���ك���ب���رية ال��ت��ي 

ي���ب���ذل���ه���ا ن�������س���ام���ى وح�������دات ح��ر���ض 

م���واق���ع���ه���م،  احل���������دود يف خم���ت���ل���ف 

وحمايته  الوطن  ثرى  عن  بالدفاع 

و�����س����ون م����ق����درات����ه وم��ك��ت�����س��ب��ات��ه، 

وال���وق���وف يف وج���ه ك���ل م���ن ت�����ّس��ول 

وا�ستقراره،  باأمنه  العبث  نف�سه  له 

املتميز  ب��امل�����س��ت��وى  اع���ت���زازه  م��ب��دي��اً 

يتمتعون  ال��ت��ي  العالية  وامل��ع��ن��وي��ات 

بها.

مصابات بالمرض يتحدثن ل«االنباط« عن تجاربهن

عمان األهلية تختتم بمدارس الجامعة 
األولى فعاليات ورشةصناعة األفالم

االنباط-عامن  

����س���ارك االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور عبد 

ال�سام ال�سبول عميد كلية العمارة 

والت�سميم يف جامعة عمان االأهلية 

حفل اختتام فعاليات ور�سة �سناعة 

بالهاتف  املتحركة  ال��ر���س��وم  اأف���ام 

ال���ن���ق���ال ال�����ذي اأق����ي����م يف م���دار����ض 

اجلامعة االأوىل، اال�سبوع املا�سي.

ق��د نظمها  ال��ور���س��ة  اأن  وي��ذك��ر   

ق�������س���م ال���ت�������س���م���ي���م ال�������س���ي���ن���م���ائ���ي 

كلية   / وامل�����س��رح��ي  وال��ت��ل��ف��زي��وين 

وبالتن�سيق  وال��ت�����س��م��ي��م،  ال��ع��م��ارة 

م����ع م���رك���ز االرت�����ب�����اط ال���ع���امل���ي يف 

�سركة  م��ع  وب��ال�����س��راك��ة  اجل��ام��ع��ة، 

ال�سينمائي.  العراق لاإنتاج  ع�ستار 

ق�سم  رئي�ض  الور�سة  ح�سر  كما 

والتلفزيوين  ال�سينمائي  الت�سميم 

وامل�����������س�����رح�����ي ال������دك������ت������ور ك�����رمي 

الهيئة  اأع�����س��اء  ف��ا���س��ل وع���دد م��ن 

ال��ت��دري�����س��ي��ة يف ال��ق�����س��م م��ن��ه��م : 

الدكتور احلاكم م�سعود والدكتورة 

اأري���������ن، ك���م���ا ح�������س���رت ال��ف��ع��ال��ي��ة 

االأ����س���ت���اذة م��ن��ى ال��ك��اظ��م��ي م��دي��رة 

االإن����ت����اج ب�����س��رك��ة ع�����س��ت��ار ال���ع���راق 

عن  وممثلن  ال�سينمائي،  لاإنتاج 

مبديرية  املجتمعي  ال�سلم  م��رك��ز 

االأمن العام. 

وتاأتي هذه امل�ساركة انطاقا من 

على  االن��ف��ت��اح  يف  اجل��ام��ع��ة  فل�سفة 

وتعزيز  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات 

التي  االجتماعية  امل�سوؤولية  مبداأ 

ت��ت��ب��ن��اه��ا ج��ام��ع��ة ع���م���ان االأه��ل��ي��ة 

وقيمها  ور���س��ال��ت��ه��ا  روؤي��ت��ه��ا  ���س��م��ن 

اجلوهرية. 

وا���س��ت��ه��دف��ت ال���ور����س���ة ال���ت���ي مت 

طلبة  م��ه��ارات  تنمية  اىل  تنفيذها 

امل���دار����ض يف جم���ال ���س��ن��اع��ة اأف���ام 

على  وت�سجيعهم  املتحركة  الر�سوم 

اأع��م��ال  يف  ال��ف��راغ  اأوق����ات  ا�ستثمار 

ه���ادف���ة، وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات ال��ف��ن��ي��ة 

ل��دي��ه��م، وح��ث��ه��م ع��ل��ى االن���خ���راط 

يف امل��ج��ال ال��ف��ن��ي ���س��واء يف ال��وق��ت 

خال  من  امل�ستقبل،  يف  اأو  احل��ايل 

درا�����س����ة ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ف��ن��ي��ة يف 

اجلامعية. املرحلة 

»السرطان« ٠٠ الدعم النفسي واالجتماعي مساند رئيسي للعالج
قطامش: فريق كامل »الحسين للسرطان« للدعم النفسي ونسعى لالفضل



املحلي
  الثالثاء    27  / 9  / 2022

االنباط- عمان

ال��ف�����س��اء الأم��رك��ي��ة »ن��ا���س��ا«  منحت وك��ال��ة 

الأردين  املهند�س  ال��دويل  الفلك  مركز  مدير 

بتجربة  امل�شاركة  �شهادة  ع��ودة،  �شوكت  حممد 

ت��غ��ي��ر م�����ش��ار ك��وي��ك��ب وم���ن���ع ا����ش���ط���دام���ه يف 

وذل��ك  ت��اري��خ��ي��ا  الأوىل  ه��ي  الأر�����س يف مهمة 

الكويكب وتغير م�شاره  باإر�شال م�شبار ل�شدم 

بعيدا عن الأر�س.

وق�����ال ع�����ودة يف ت�����ش��ري��ح ل���وك���ال���ة الأن���ب���اء 

اإن ه��ذه  الأردن�����ي�����ة )ب�������را(، ام�������س الث����ن����ن، 

ال�����ش��ه��ادة م��ن��ح��ت��ه اإي���اه���ا »ن���ا����ش���ا«، ا���ش��ت��ع��دادا 

باأحد  م�شبارها  ل�شطدام  يومن  بعد  ملهمتها 

حماية  كيفية  ل��درا���ش��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة،  ال��ك��وي��ك��ب��ات 

ا���ش��ط��دام كويكب بها، وذل��ك من  الأر����س م��ن 

يف  الكويكب،  م�شار  يغر  م�شبار  اإر�شال  خالل 

مهمة حتمل ا�شم: »دارت«، وهي جتربة حتدث 

لأول مرة يف التاريخ بتغير م�شار كويكب.

حتليل  يف  ���ش��ي�����ش��ارك  امل��ر���ش��د  اأن  واأ����ش���اف 

العلماء فجر  �شيجري  نتائج ال�شطدام، حيث 

ي��وم غ��د ال��ث��الث��اء جت��رب��ة لتغير م�����ش��ار اأح��د 

م�شار  تغير  فعالية  مدى  لدرا�شة  الكويكبات، 

خطرا  وي�شكل  الأر����س  يف  �شي�شطدم  كويكب 

عليها.

الف�شائي  م�شبارها  اأطلقت  »نا�شا«  اأن  وبن 

اإعادة  »جتربة  جلملة  اخت�شارا  »دارت«  امل�شمى 

توجيه كويكب ثنائي«، حيث اأطلق امل�شبار على 

الثاين  ت�شرين   24 يوم  ف�شائي  �شاروخ  منت 

ي�شمى  كويكب  اإىل  متوجها  املا�شي،  العام  من 

»داميورفو�س«، وهو كويكب �شغر يبلغ قطره 

160 مرا يدور حول كويكب اأكرب منه قطره 
تعني  وال��ت��ي  »دي��دمي��و���س«  ا�شمه  م��را   780

اليونانية. باللغة  »التواأم« 

اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  اإىل  ع���ودة  واأ����ش���ار 

ت��غ��ي��ر م�����دار ال��ك��وي��ك��ب ال�����ش��غ��ر م���ن خ��الل 

ا���ش��ط��دام امل�����ش��ب��ار ب���ه، ح��ي��ث ي����دور ال��ك��وي��ك��ب 

كل  واحد  مرة  الكبر  الكويكب  حول  ال�شغر 

دقيقة. و55  �شاعة   11
واو�شح ان »نا�شا« تاأمل اأن يوؤدي ال�شطدام 

اإىل  ليتجه  ال�شغر  الكويكب  مدار  تغير  اإىل 

وبالتايل  واأ�شرع  اأ�شغر  مدارة  وي�شبح  الداخل 

تقل مدة دورانه بثواين اأو دقائق ي�شرة.

واأ�شاف اأن هذا الكويكب ل ي�شكل اأي خطر 

على الأر�س، اإمنا مت اختياره لعتبارات فلكية 

التل�شكوبات  قبل  م��ن  الر�شد  �شهل  اأن��ه  منها 

الأر����ش���ي���ة ب��ع��د ال����ش���ط���دام، ومي���ك���ن ر���ش��ده 

امل��را���ش��د الأر���ش��ي��ة  ك��ب��رة م��ن  م��ن قبل �شبكة 

التجربة من عدمها، ويف حالة  لتحديد جناح 

اأحد  التقنية  هذه  ت�شبح  التجربة،  هذه  جناح 

احل��ل��ول مل��واج��ه��ة ك��وي��ك��ب خ��ط��ر م��ت��ج��ه نحو 

الأر�س.

ا���ش��ت��غ��رق ف����رة زم��ن��ي��ة  امل�����ش��ب��ار  اأن  ون�����وه 

ال��ك��وي��ك��ب،  اإىل  ل��ي�����ش��ل  اأ���ش��ه��ر   10 م��ق��داره��ا 

ال�شاعة  و�شيحدث ال�شطدام فجر يوم غد يف 

و�شتكون  الإردن،  بتوقيت  �شباحا   01:13
���ش��رع��ة امل�����ش��ب��ار حل��ظ��ة ال����ش���ط���دام 22 األ���ف 

الكويكب  �شيكون  وحينها  ال�شاعة،  يف  كيلومر 

على بعد 11 مليون كيلومر من الأر�س.

يبلغ  ال�����ش��غ��ر  ال��ك��وي��ك��ب  ق��ط��ر  اأن  وت���اب���ع 

اأن  امل��ت��وق��ع  امل�����ش��ب��ار، وم��ن  ق��ط��ر  �شعف   100
01 ب��امل��ئ��ة  ت��ت��غ��ر ���ش��رع��ة ال��ك��وي��ك��ب مب���ق���دار 

 ،14.5 ب��ال��ق��در  الآن  الكويكب  ويلمع  ف��ق��ط، 

الأر���س  روؤيته من  �شتتم  ول ميكن اجل��زم مبا 

وق���ت ال����ش���ط���دام، وت�����راوح ال��ت��ق��دي��رات من 

مالحظة تغرا كبرا على ملعان الكويكب وقت 

ال�شطدام اإىل اأنه لن تتم مالحظة اأي �شيء.

واأك������د م���دي���ر م���رك���ز ال���ف���ل���ك ال�������دويل، اأن 

اأ�شابيع  اأو  اأي��ام  ع��دة  اإىل  �شيحتاجون  العلماء 

بعد ال�شطدام لر�شد ودرا�شة حركة الكويكب 

من  التجربة  جن��اح  ملعرفة  اجل��دي��دة  ال�شغر 

عدمها.

توا�شل  ال���دويل  الفلك  م��رك��ز  اأن  واأ���ش��اف 

مر�شد  ليكون  امل��ه��م��ة،  ه��ذه  على  امل�����ش��رف  م��ع 

اخل��ت��م ال��ف��ل��ك��ي اأح����د امل��را���ش��د ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي 

ت�شارك يف التحليل الفوتومري للكويكب بعد 

ومت  التجربة،  جناح  مدى  لتقييم  ال�شطدام 

امل�شاركة  املرا�شد  كاأحد  املر�شد  قبول م�شاركة 

من دولة الإمارات.

ب��ر���ش��د  ����ش���ي���ق���وم  امل���ر����ش���د  اأن  اىل  ول���ف���ت 

اإجراء  اإىل  اإ�شافة  ال�شطدام  حلظة  الكويكب 

وم�شاركتها  ذل��ك  بعد  الفوتومرية  الأر���ش��اد 

م���ع امل�����ش��رف��ن ع��ل��ى امل��ه��م��ة، ومي���ك���ن م��ت��اب��ع��ة 

تلفزيون  عرب  مبا�شرة  الهواء  على  ال�شطدام 

»نا�سا«.

 ناسا تختار أردنيا لرصد أول تجربة لها في التاريخ لتغيير مسار كويكب  

 الفايز يفتتح مؤتمر الفرص االقتصادية في قطاع النقل
االنباط- البحر امليت

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع����ي����ان ف��ي�����ش��ل 

موؤمتر  اأعمال  امليت،  البحر  يف  الأح��د  الفايز 

ال��ع��ام،  النقل  ق��ط��اع  يف  القت�شادية  الفر�س 

الذي ي�شتمر 3 اأيام، وينظمه جمل�س الأعيان 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة »ف��ري��دري�����س اي���ربت« 

الأملانية.

وُي�����ش��ارك يف امل��وؤمت��ر اأع�����ش��اء م��ن جمل�س 

املجل�س،  يف  دائ��م��ة  جل��ان   9 ميثلون  الأع��ي��ان 

وع����دد م���ن ال������وزراء امل��ع��ن��ي��ن، ومم��ث��ل��ن عن 

ال�شر،  واإدارة  ع��ّم��ان،  اآم��ان��ة  يف  النقل  قطاع 

اإىل ج��ان��ب  امل��ع��ن��ي��ة، وال���ب���ل���دي���ات،  وال��ه��ي��ئ��ات 

خرباء يف القطاع.

وي��ن��اق�����س امل���وؤمت���ر حت���دي���ات ق��ط��اع ال��ن��ق��ل 

تاأثره  مدى  على  والوقوف  الأردن،  يف  العام 

وت�شجيع  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ق�شايا  على 

ال����ش���ت���ث���م���ار، وت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����ش��ي��ة الق��ت�����ش��اد 

مقبولة،  بتكلفة  اآم��ن  نقل  وحتقيق  الوطني، 

بهدف  والبيئة،  املناخ  تاأثره على  اإىل  اإ�شافة 

م��ع��اجل��ة ه����ذه ال���ت���ح���دي���ات وو����ش���ع احل��ل��ول 

لها. املنا�شبة 

وق�����������ال ال�����ف�����اي�����ز اإن�����������ه وب������ال������رغ������م م���ن 

ال����ش���رات���ي���ج���ي���ات واخل���ط���ط ال���ت���ي و���ش��ع��ت 

ملعاجلة حتديات قطاع النقل العام والنهو�س 

يعاين  القطاع  يزال  ما  ولال�شف  اأنه  اإل  فيه، 

ن��ق��ل حقيقية  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن ���ش��ع��ف وغ���ي���اب 

ت��خ��دم امل���واط���ن���ن، رغ���م ك���رة احل���دي���ث عن 

الإزدحامات  ي�شهد  له، فجميعنا  ايجاد حلول 

املرورية على مدار ال�شاعة.

واأك�����د اأن ال���وق���ت ق���د ح���ان ل��و���ش��ع ح��ل��ول 

القطاع  حتديات  معاجلة  �شاأنها  من  جذرية 

مبدد  مرتبطة  واقعية  خطط  وف��ق  احليوي، 

لنفاذها،  ال��الزم  التمويل  توفر  مع  زمنية، 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى اي���ج���اد ن��ظ��ام ن��ق��ل ف���ّع���ال وذي 

ك����ف����اءة، وم�������ش���اري���ع ا���ش��ت��ث��م��اري��ة يف ال��ق��ط��اع 

ي��ن��ف��ذه��ا ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س ب���ال�������ش���راك���ة م��ع 

احلكومة.

املعوقات  اإزال���ة  ���ش��رورة  اإىل  الفايز  ولفت 

ك��اف��ة، ال��ت��ي ت��ق��ف اأم����ام ال���ش��ت��ث��م��ار يف جم��ال 

تت�شق  اأن  بالعتبار  الأخ���ذ  م��ع  ال��ع��ام،  النقل 

الت�شريعات الناظمة لقطاع النقل مع قوانن 

حتديات  مواجهة  نحو  للتوجه  نظراً  البيئة، 

املناخي. التغر 

واأ����ش���اف »اأن����ه وب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��وج��ي��ه��ات 

الإ�شراع  ب�شرورة  للحكومات،  الدائمة  امللكية 

يف م��ع��اجل��ة حت���دي���ات ق���ط���اع ال���ن���ق���ل، ورغ���م 

وزارة  و�شعتها  التي  ال�شراتيجية  اخلطط 

اإل  القطاع،  لتطوير  املعنية  واجل��ه��ات  النقل 

اأنه ما زال يواجه حتديات كبرة ب�شبب تعدد 

ال��ق��ط��اع، م��ن ج��ه��ات تنفيذية  اأزم����ة  اأط����راف 

اإىل  اإ�شافة  فيه،  وعاملن  وم�شغلن  ورقابية 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل���ه، و���ش��ع��ف  ال��دع��م  ���ش��ع��ف 

للنقل من طرق داخلية وخارجية، مبوا�شفات 

ثقافة  وغياب وجود  العامة،  ال�شالمة  تراعي 

�شواء  ال��ع��ام،  النقل  و�شائل  ل�شتخدام  عامة، 

حتى  اأو  وامل�شغلن،  ال�شائقن  م�شتوى  على 

امل�شتخدمن«. على م�شتوى 

ال��ن��ق��ل  ووزارة  احل���ك���وم���ة  ج���ه���ود  وث���م���ن 

الكبرة، الرامية ملعاجلة حتديات قطاع النقل 

احل���ي���وي، لف��ت��ا اإىل اأه��م��ي��ة ب���ذل امل��زي��د من 

القطاع،  الكبرة يف  امل�شاريع  وايجاد  اجلهود، 

املعنية فيه، بهدف �شمان  وتوحيد املرجعيات 

و�شمان  وال���ش��رات��ي��ج��ي��ات،  اخل��ط��ط  تنفيذ 

احل��دي��دي��ة  ال�����ش��ك��ك  ك�شبكة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ح�شن 

وال���ق���ط���ارات ب��ن امل��ح��اف��ظ��ات، وال��ت�����ش��ري��ع يف 

البنى  واإقامة  ال�شريع،  البا�س  م�شروع  اجناز 

و�شع  مع  الطرقات،  على  اآمن  لنقل  التحتية 

للنهو�س  ال���الزم���ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 

بالقطاع.

وا�����ش����ار ال���ف���اي���ز اىل اأه���م���ي���ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى 

القطاع،  م�شاكل  ملعاجلة  ال�شمويل  التخطيط 

ذات  متكاملة  نقل  منظومة  ت��اأم��ن  اأج��ل  م��ن 

القت�شادية  التحديات  ملواجهة  عالية،  كفاءة 

ت��وف��ر  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  الأردن،  ت���واج���ه  ال��ت��ي 

وتطوير خدمات نقل نوعية واآمنة، يكون لها 

اأثر ايجابي على املواطن والقت�شاد الوطني، 

والبيئة  ال�شالمة  على  حتافظ  الوقت  وبذات 

واحل����د م��ن ال��ت��ل��وث، وت��ق��دم خ��دم��ات النقل 

باأقل  الوطني  القت�شاد  لقطاعات  ال��الزم��ة 

تكلفة واأكر كفاءة.

عن  ينبثق  اأن  ����ش���رورة  اإىل  ال��ف��اي��ز  ودع���ا 

امل���وؤمت���ر ت��و���ش��ي��ات م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن ُت�����ش��ه��م يف 

معاجلة حتديات قطاع النقل العام، وحتديات 

التغر املناخي واحلفاظ على البيئة.

العامة  اخلدمات  جلنة  رئي�س  قال  بدوره، 

اإن  ال���ع���ن م�����ش��ط��ف��ى ح���م���ارن���ة،  امل��ج��ل�����س  يف 

للعمليات  الفقري  العامود  ه��و  النقل  قطاع 

الق���ت�������ش���ادي���ة، وت���ط���وي���ر واإ�����ش����الح ال��ق��ط��اع 

على  اإيجابي  واجتماعي  اقت�شادي  اأث��ر  يعني 

من  العديد  يواجه  القطاع  اأن  مبينا  الأردن، 

حتديات  اإىل  اإ�شافة  تقني،  بع�شها  التحديات 

وت�شريعية. مالية 

واأو������ش�����ح اأن������ه يف ���ش��ب��ي��ل حت���ري���ك ع��ج��ل��ة 

املعنين  ج��م��ي��ع  ي��ج��ت��م��ع  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ط��وي��ر 

يف ق���ط���اع ال��ن��ق��ل، م���ن اجل���ه���ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

امل�شاندة  واخل��دم��ات  وال��رق��اب��ي��ة  والتنفيذية 

واملانحن،  املدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 

التحديات  تخطي  ح��ول  نقا�س  يف  واخل��و���س 

من  املختلفة،  املوؤ�ش�شات  بن  التعاون  وتقوية 

وال�شراتيجيات  للخطط  فعال  تنفيذ  اأج��ل 

املوجودة.

ال��ت��ح��دي��ث  اأن روؤي�����ة  واأ�����ش����اف احل���م���ارن���ة 

الق���ت�������ش���ادي، ال���ت���ي ج����رى اإط���الق���ه���ا اخ���را 

امل��وؤمت��ر  ن��ق��ا���ش��ات  اأ���ش��ا���ش��ي��ا م��ن  �شتكون ج���زءا 

فيما يتعلق بقطاع النقل، اإ�شافة اإىل مراجعة 

ال��ت�����ش��ري��ع��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��ط��اع واخل��دم��ات 

م�شادر  ا�شتخدام  اإىل  والتحول  اللوج�شتية، 

وال���ش��ت��ف��ادة  ال��ن��ق��ل،  اآل��ي��ات  ط��اق��ة نظيفة يف 

يف  والذكية  التقنية  والتطبيقات  احللول  من 

القطاع والعديد الإجراءات الأخرى.

من جانبه، قال وزير النقل وجيه عزايزه، 

اإن نظام النقل العام يف الأردن يواجه حتديات 

موؤكدا  املرجعيات،  تعدد  اأ�شبابها  اأح��د  كبرة 

اأه��م��ي��ة ال��ن��ظ��ر اإىل الإم��ك��ان��ي��ات امل���وج���ودة يف 

الطموحات  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل  النقل  ق��ط��اع 

والتطلعات يف القطاع.

امل��وؤمت��ر  جل�شة  خ���الل  كلمته  يف  واأ����ش���اف 

»ال���ف���ر����س  ب����ع����ن����وان  ج�������اءت  ال����ت����ي  الأوىل، 

ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف حت��دي��ث ق��ط��اع ال��ن��ق��ل«، اأن 

النقل مبراحل عدة،  تعامل مع قطاع  الأردن 

التي  الرئي�شية  املرحلة  نتجاوز  مل  اأننا  غر 

اأ�شبح  النقل  قطاع  »ه��ل  وه��ي  اإل��ي��ه��ا،  نتطلع 

يوم  يف  اخلدمي  التفكر  اأولويات  يف  �شرورة 

م���ن الأي������ام، وه���ل ه���ذا ال��ق��ط��اع ح��ي��وي مثل 

ق��ط��اع��ي ال�����ش��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وب���ال���ت���ايل من 

ينظر  اأم  الفهم  بهذا  معه  التعاطي  ال��واج��ب 

اأنه حاجة فردية مرتبطة يف بع�س  اإليه على 

املتاحة«. باملعطيات  الأحيان 

اأ�شبحنا  »اأن��ه  اإىل  العزايزة  ال��وزي��ر  ولفت 

كوننا  الو�شيطة؛  باملرحلة  الراهن  الوقت  يف 

على  الآن  لغاية  النقل  قطاع  مع  نتعامل  مل 

اأن���ه م��ن ال��ق��ط��اع��ات امل��ح��ف��زة وامل��ط��ورة للنمو 

مع  التعامل  نظرة  اأن  مو�شًحا  القت�شادي«، 

القطاع على اأنه يجب اأن يطور نف�شه ذاتًيا.

واأ�شار اإىل اأن قطاع النقل العام يف الأردن، 

يعاين من زيادة الطلب من امل�شتخدمن وهو 

ما يوؤكد اأهمية جتاوز هذا التحدي، مبينا اأن 

اآم��ن  ا�شتثمار  اإىل  حاليا  ت�شعى  النقل  وزارة 

وع��م��ل اآم����ن يف جم���ال ال��ن��ق��ل، وال��ع��م��ل على 

ايجاد حلول اإيجابية لتعزيز النقل احل�شري 

يف املحافظات.

ال�شواربة،  يو�شف  عّمان  اأمن  قال  ب��دوره، 

ملواجهة  ا�شراتيجية  لديها  عّمان  اأم��ان��ة  اإن 

حت���دي���ات ق���ط���اع ال��ن��ق��ل ال���ع���ام ت��ن�����ش��ج��م م��ع 

وروؤية  امل�شتدامة  والتنمية  الوطنية  الأهداف 

القت�شادي. التحديث 

تت�شمن  ال��ت��ي  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة،  اأن  وذك���ر 

ممتدة  ال��ع��ام  النقل  لقطاع  تطويرية  خطة 

لإح��داث  نوعية  م�شاريع  ت�شتهدف  ل�شنوات 

للمواطنن  املقدمة  اخلدمات  يف  مبا�شر  اأث��ر 

والنقل  البيئة  وحت�شن  ال�شتثمار  وت��ع��زي��ز 

وتنفيذ حلول مرورية وبنية حتتية.

لل�شواربة،  وفًقا  ال�شراتيجية،  وتت�شدى 

لتحديات التغر املناخي وازدياد عدد ال�شكان، 

من  �شتنفذ  امل�����ش��اري��ع  م��ن  ج���زءا  اأن  مو�شًحا 

ال�شنوية لالأمانة. املوازنة  خم�ش�شات �شمن 

من  ع��ددا  الأوىل  امل��وؤمت��ر  جل�شة  وناق�شت 

ال��ق�����ش��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ح��دي��ث ق��ط��اع ال��ن��ق��ل، 

له،  التنفيذي  والهيكل  اليوم  القطاع  وحالة 

�شتوجهه  التي  والدرا�شات  وال�شراتيجيات 

للمرحلة املقبلة، اإ�شافة اإىل مناق�شة الفر�س 

الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 

ي��ق��دم��ه��ا ال��ق��ط��اع مل��واج��ه��ة حت��دي��ات��ه، بهدف 

اخل������روج ب��ت�����ش��ور وا����ش���ح جل��م��ي��ع اأ����ش���ح���اب 

مبخرجات  م��رت��ب��ط  ال��ن��ق��ل  ب��ق��ط��اع  امل�شلحة 

اإىل  حتويلها  اإىل  لي�شار  النقا�شية  اجلل�شات 

خطة عمل للنهو�س بهذا القطاع احليوي.

نب�ض البلد- عمان

ت��ب��داأ يف ع��م��ان، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، فعاليات 

– اخلليجي  القت�شادي  التوا�شل  منتدى 

الذي تنظمه غرفة  الثالثة،  الردين بدورته 

غ��رف  م���ع احت����اد  ب��ال��ت��ع��اون  الردن،  جت����ارة 

من  وبدعم  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول 

الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية.

وي��ع��د امل��ن��ت��دى ال����ذي ���ش��ي��ح�����ش��ره 120 

م���ن اأ����ش���ح���اب الع���م���ال وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 

العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 

اإ�شافة اىل  وروؤ�شاء احت��ادات وغرف جتارية، 

اقت�شادية  ف��ع��ال��ي��ات وه��ي��ئ��ات  م��ن  م��ن��دوب��ن 

التعاون  خليجية، حمطة م�شيئة يف م�شرة 

التعاون  جمل�س  ودول  اململكة  بن  التاريخي 

اخلليجي.

نائل  الردن  غ��رف��ة جت����ارة  رئ��ي�����س  وق����ال 

الكباريتي، يف بيان، اليوم الثنن، اإن املنتدى 

ال����ذي ���ش��ي��ع��ق��د حت���ت ���ش��ع��ار )اآف������اق ج��دي��دة 

ي�شكل  وال�شتثماري(،  القت�شادي  للتعاون 

الردن  ع���الق���ات  م�����ش��رة  ل��ب��ن��ة ج���دي���دة يف 

دول  يف  ال�شقاء  مع  والتجارية  ال�شتثمارية 

جمل�س التعاون اخلليجي.

املنتدى ي�شكل فر�شة لتمكن  ان  واأ�شاف 

للم�شي  الردين واخلليجي  القطاع اخلا�س 

ق��دم��ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق اإجن�����ازات اق��ت�����ش��ادي��ة يف 

ظ��ل ال��و���ش��ع الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي ال��راه��ن، 

وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة وتعظيم 

م�شتقبلية  روؤى  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  الجن������ازات 

ال�شراتيجية  الأه�����داف  حتقيق  اج���ل  م��ن 

وامل�شالح امل�شركة بن الطرفن.

ي�شتمر  ال�����ذي  امل���ن���ت���دى  اأن  اإىل  وا�����ش����ار 

ي����وم����ن، ���ش��ي��ب��ح��ث يف ج��ل�����ش��ات ع���م���ل اف����اق 

ال�������ش���راك���ة الق��ت�����ش��ادي��ة امل��ق��ب��ل��ة وال��ف��ر���س 

ال�شتثمارية املتاحة بن اململكة ودول جمل�س 

جدوى  درا���ش��ات  وعر�س  اخلليجي،  التعاون 

مل�شروعات ا�شتثمارية لرواد العمال بالردن، 

واأخ����رى ك���ربى يف ق��ط��اع��ات واع����دة كالنقل 

واللوج�شتيك وال�شياحة وال�شياحة العالجية 

وال���ق���ط���اع امل������ايل وامل�������ش���ريف وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امل���ع���ل���وم���ات والم�������ن ال���غ���ذائ���ي وال��ت�����ش��ن��ي��ع 

الزراعي.

�شي�شهد  امل��ن��ت��دى  اأن  ال��ك��ب��اري��ت��ي  واأو����ش���ح 

ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  ح���ول  ع��ر���ش��ا  ك��ذل��ك 

وترتيب  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف 

مل�شروعات  امل�����ش��ارك  للوفد  ميدانية  زي���ارات 

الفر�س  على  لالطالع  اقت�شادية  ومن�شاآت 

الغرفة  ان  مبينا  ال��واق��ع،  ار���س  على  املتاحة 

الذي  للمنتدى  تنظيمها  خ��الل  من  تتطلع 

للخروج  ك��ورون��ا،  ج��راء جائحة  ق�شرا  توقف 

ب��خ��ري��ط��ة ط���ري���ق وخ���ط���ة ع���م���ل ت�����ش��ارك��ي��ة 

والتو�شيات  املناف�شة  ع��ن  بعيدة  وتكاملية 

التقليدية، و�شمن اأهداف حمددة ووا�شحة.

   االنباط-  فرح مو�سى 

      طالب  عدد  من املواطنن وا�شحاب 

ارب��د  ب��ل��دي��ة  ال�شناعية  امل��دي��ن��ة  يف  امل��ح��الت 

ال���ك���ربى ب��ت��ع��ب��ي��د وت�����ش��ل��ي��ح ����ش���وارع امل��دي��ن��ة 

وغر  متهالكا،  بع�شها  ا�شبح  اذ  ال�شناعية 

احلفر  ل��ك��رة  عليه،  امل��رك��ب��ات  ل�شر  �شالح 

واملطبات، ومن يغامر ب�شيارته يف املرور منها 

فان �شيعر�شها لل�شرر.

    املواطن طارق غرايبة يقول ان �شوارع 

املدينة ال�شناعية متهالكة ولبد من تعبيدها 

يوؤكد  فيما  ممكن،  وق��ت  با�شرع  وا�شالحها 

امل��واط��ن خ��ال��د ال�����ش��م��ايل ان ك��ل م��ن يذهب 

الهمال  بكمية  يتفاجاأ  ال�شناعية  للمدينة 

امل����وج����ودة يف ب��ع�����س ���ش��وارع��ه��ا وان����ه ا���ش��ب��ح 

ليذهب اليها خوفا من زيادة اعطالها.

���ش��ي��ارات    وي��ق��ول ���ش��اح��ب حم��ل ت�شليح 

ان الم���ر لي��ط��اق م��ن ك��رة احل��ف��ر واجل��ور 

ال�������ش���وارع وان�����ه ا���ش��ب��ح ي�شف  امل����وج����ودة يف 

�شيارته على بعد ٢ كم وياتي م�شيا اىل حمله 

ال����ذي ت��ن��اق�����س ع���دد زب��ائ��ن��ه ب�شبب اه���راء 

ال�شوارع  حممال البلدية امل�شوؤولية.

وي��ح��ذر ال��ع��ام��ل خ��ال��د اجل��م��رة م��ن ع��دم 

على  مقبلون  ان��ن��ا   وخا�شة  ال�����ش��وارع  تعبيد 

يف  كما  املدينة  تغرق  �شوف  اذ  ال�شتاء  ف�شل 

احد  ي��راه��ا   ل  وان احلفر  ال�شابقة  الع���وام 

ب�شبب املياه فيها وي�شتغرب ملاذا هذا التعطيل 

من البلدية.

    وي��زي��د �شاحب حم��ل ف�شل ع��دم ذكر 

ا�شمه ان البلدية الن �شغلها ال�شاغل اغالق 

امل����ح����الت غ����ر امل���رخ�������ش���ة وال�������ش���غ���ط ع��ل��ى 

ا���ش��ح��اب امل��ح��الت ل��دف��ع ال��ر���ش��وم فيما هي 

وتنظيف  للطرق  بتعبيد  بواجبها  ت��ق��وم  ل 

الم��اك��ن يف  بع�س  ب��ان��ارة  ل��ل�����ش��وارع مطالبا 

عر�شة  املناطق  تلك  ا�شبحت  حيث  املدينة 

لل�شرقة ومرتعا ل�شحاب ال�شوابق.

امل��ح��ل��ي��ة للتنظيم  ال��ل��ج��ن��ة  ح�����ش��ب رئ��ي�����س 

منطقة  عن  البلدي  املجل�س  ع�شو  والأبنية 

الرو�شة حممد �شعيد اأبو م�شامح فاإن تاأخر 

العمل ب�شوارع املدينة ال�شناعية يعود لوجود 

عدد من م�شاريع ال�شرف ال�شحي فيها تعوق 

ان  م��وؤك��دا  ال�����ش��وراع   لتعبيد  البلدية   تنفيذ 

البلدية �شتبا�شر تعبيدها فور انتهاء م�شاريع 

ال�شرف ال�شحي .
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االنباط- عمان

الثنن  ام�س  اإجن��از  موؤ�ش�شة  ا�شت�شافت 

لزورد  الزمالة  لربنامج  الإقليمي  امل��وؤمت��ر 

الذي يتم تنفيذه يف الأردن وم�شر وتون�س.

اإىل ���ش��ق��ل م���ه���ارات  ال���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 

ال�شباب وال�شابات حديثي التخرج واإعدادهم 

ل��ي��ك��ون��وا ج��ي��اًل ق��ي��ادي��اً ق�����ادراً ع��ل��ى ال��ت��اأث��ر 

والتغير الإيجابي يف املجتمع.

الزمالة  ب��رن��ام��ج  اإجن���از  موؤ�ش�شة  وتنفذ 

التوايل  على  العا�شر  للعام  الأردن  يف  لزورد 

���ش��م��ن ���ش��راك��ة ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة 

لزورد العاملية بهدف متكن ال�شباب املهتمن 

من العمل يف منظمات املجتمع املدين وتنمية 

�شنة  مل��دة  زمالة  توفر  خ��الل  مهاراتهم من 

تت�شمن  امل��دين  املجتمع  موؤ�ش�شات  يف  كاملة 

وور����س  ال��ت��دري��ب��ات  م��ن  جم��م��وع��ة متكاملة 

العمل.

اأيام  ي�شتمر خم�شة  الذي  املوؤمتر  ويهدف 

وي�����ش��م اأك���ر م��ن ث��م��ان��ن ���ش��اب��اً و���ش��اب��ة من 

تبادل اخلربات، وتفعيل  اإىل  امل�شاركة  الدول 

تنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  وال�������ش���اب���ات  ال�����ش��ب��اب  دور 

املجتمعات املحلية من خالل طرحهم حلول 

مبتكرة للتحديات التي تواجه جمتمعاتهم.

الأعمال  ل��ري��ادة  التنفيذي  املدير  ورح��ب 

ب��ال��وف��ود  ح��ج��ازي��ن  �شفا  اإجن����از  موؤ�ش�شة  يف 

التي  بال�شراكة  اع��ت��زازه  عن  وع��رب  امل�شاركة، 

تربط »اإجناز« مبوؤ�ش�شة »لزورد«، والتي كان 

لها الدور الفاعل يف تنمية ال�شباب وال�شابات 

اأع�شاء  ليكونوا  القيادية  قدراتهم  واكت�شاف 

اإح���داث  يف  وي�شهموا  جمتمعهم  يف  فاعلن 

التغير الإيجابي.

واأك������د ح���ج���ازي���ن اأه���م���ي���ة ال����ربام����ج ال��ت��ي 

اإع��داد  تنفذها »اإجن���از« يف ه��ذا املجال بهدف 

التخرج  حديثي  وال�شابات  ال�شباب  وحتفيز 

ب�شكل  م�شتقبلهم  ل��ب��ن��اء  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز 

اأف�������ش���ل، وا���ش��ت��ث��م��ار ال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة لهم 

وخ���و����س ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �شقل 

�شخ�شياتهم وتاأهيلهم ليكونوا قادة يحملون 

على عاتقهم تنمية جمتمعاتهم.

من جانبها، عربت اأحد موؤ�ش�شي موؤ�ش�شة 

ل��دور  ت��ق��دي��ره��ا  ك��ورب��ل ع��ن  ن��ي��ل��ي  »لزورد« 

هذا  ل�شت�شافة  »اإجن����از«  وموؤ�ش�شة  الأردن 

تعزيز  يف  ودوره  ال��ه��ادف،  القليمي  امل��وؤمت��ر 

ق��ادة جمتمعين يف  ال�شباب وجعلهم  ق��درات 

امل�شتقبل.

مي��ن��ح  »لزورد«  ب���رن���ام���ج  اإ  واأ�����ش����اف����ت، 

جديدة  جتربة  خلو�س  الفر�شة  امل�شاركن 

ع��ام كامل من خالل  مل��دة  العملية  يف احلياة 

يف  عليها  يح�شلون  ال��ت��ي  العملية  امل���ه���ارات 

اىل  بالإ�شافة  بها،  يعملون  التي  العمل  بيئة 

التدريبات التي يوفرها الربنامج لهم، ومبا 

ليكونوا  وميكنهم  �شخ�شيتهم  على  ينعك�س 

ال��ت��اأث��ر والتغير  على  ق����ادراً  ق��ي��ادي��اً  ج��ي��اًل 

الإيجابي يف املجتمع.

ويف ال�����ش��ي��اق ذات�����ه، ق��ال��ت ن�����وران ي��ون�����س 

م���ن م�شر  زم���ال���ة لزورد  ب��رن��ام��ج  خ��ري��ج��ة 

لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، اإن الربنامج 

ل��ع��امل التنمية  ل��ل��دخ��ول  ب��واب��ة ك��ب��رة  ميثل 

يف م�شر بطريقة مهنية وحمرفة، م�شرة 

مراحل  ع��دة  على  ي�شتمل  ال��ربن��ام��ج  اأن  اىل 

نظرية، و عملية من خالل برامج عمل، حيث 

تنمي وتعزز املهارات لدى امل�شارك.

ال��راي��ق خريج  الرحمن  اأك��د عبد  ب���دروه، 

)ب��را(،  ل�  الأردن  من  لزورد  زمالة  برنامج 

اأن ���ش��ن��ة ال���زم���ال���ة ك���ان���ت م��ل��ي��ئ��ة ب���امل���ه���ارات 

والتحديات التي مكنت امل�شاركن من التعامل 

معها واإيجاد احللول املنا�شبة، م�شرا اىل اأن 

الزمالة تركز على البحث العلمي، واملجتمعي 

حيث  ك��اأف��راد،  لنا  مهمة  جمتمعية  لق�شية 

اأثر  ق�شية  على  م�شاركتي  خ��الل  من  عملت 

قطاع  يف  ال��ع��ام��الت  على  املناخية  ال��ت��غ��رات 

الزراعة يف غور الأردن.

دورات  ل��ن��ا  ق���دم  ال��ربن��ام��ج  اإن  واأ�����ش����اف، 

ت���دري���ب���ي���ة ط��ي��ل��ة ال����ع����ام، ل����زي����ادة خ��ربات��ن��ا 

ومهاراتنا، التي كنا نطبقها على اأر�س الواقع 

املوؤ�ش�شات التي نعمل بها، نا�شحاً  من خالل 

جميع  با�شتغالل  للزمالة  اجل��دد  امل�شاركن 

اأوق�����ات ال��زم��ال��ة وك���ل ال��ت��ج��ارب واخل����ربات 

املقدمة، لأنها �شتكون مفتاحا للم�شتقبل.

 إنجاز تستضيف المؤتمر اإلقليمي 
لزمالة الزورد



االنباط- عمان

 نظمت اجلمعية العلمية امللكية، �سل�سلة 

م���ن ور����س���ات ال��ع��م��ل، رك����زت ع��ل��ى اإ����س���راك 

املناخي  التغري  ق�سايا  يف  املحلي  املجتمع 

بالتعاون مع مكتب الطاقة واملناخ الإقليمي 

يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة 

م�ؤ�س�سة “فريدري�ش ايربت«.

وقالت اجلمعية يف بيان ام�ش الثنني، اإن 

امل�سروع الذي جاء بعن�ان “اإ�سراك املجتمع 

يهدف  املناخي”  التغري  ق�سايا  يف  املحلي 

اىل تنظيم عدد من ور�سات العمل الت�ع�ية 

جل�سات  تخللتها  اململكة،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

ن��ق��ا���س��ي��ة ل��ل��خ��روج ب��ت������س��ي��ات وم��ق��رح��ات 

تتعلق بتعزيز عمل واإدماج اجلهات املختلفة 

بالعمل املناخي على امل�ست�ى ال�طني.

خمرجات  ت�سبيك  �سيتم  ان��ه  واأ���س��اف��ت، 

ب�سفتها  البيئة  وزارة  م��ع  ال���ر���س��ات  ه���ذه 

ج��ه��ة الت�������س���ال م���ع ���س��ك��رت��اري��ة ات��ف��اق��ي��ة 

لدرا�سة  امل��ن��اخ،  تغري  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم 

اخلطط  �سمن  واإدم��اج��ه��ا  تبنيها  اإمكانية 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ح��ك���م��ة 

وعر�سها �سمن م�ؤمتر الطراف 27 املن�ي 

عقده يف م�سر.

و���س��ارك يف ال���ر���س��ات ال��ت��ي ام��ت��دت على 

وعجل�ن  ع��م��ان  يف  وع��ق��دت  �سهرين  م��دى 

م�ؤ�س�سات  ع��ن  ممثل�ن  ع��ا  ودي��ر  والعقبة 

العاقة من  ذات  واجل��ه��ات  امل��دين  املجتمع 

ال�سياحة  قطاعات  يف  الخت�سا�ش  اأ�سحاب 

والتن�ع احلي�ي، والغابات، واملياه والزراعة، 

والنفايات، واجلامعات ، وال�سناعة والقطاع 

اخلا�ش ، والنقابات العمالية وال�سباب

االنباط- عمان

اأن الأردن  اأكد روؤ�ساء كتل وجلان نيابية   

ي�����س��ري ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة وواث���ق���ة ن��ح��� حتقيق 

التي  ال�سيا�سي  الإ���س��اح  يف  امللكية  ال��روؤي��ة 

طاملا عرب عنها يف جميع املحافل الإقليمية 

والدولية.

وجاء حديث الن�اب، خال لقائهم ام�ش 

ال�سيا�سية  ال�����س���ؤون  جل��ن��ة  ع�س�  الث��ن��ني، 

�سريك  �سفة  و�سع  مقرر  والدميقراطية، 

م��ن اأج���ل ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل��م��ن���ح��ة ملجل�ش 

ملجل�ش  الربملانية  اجلمعية  قبل  من  الن�اب 

اوروبا، ج�رج ل�كايد�ش.

اأراده  م��ا  اإن��ن��ا ما�س�ن يف حتقيق  وق��ال���ا 

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

 10 اإىل برملانات حزبية براجمية يف غ�س�ن 

�سن�ات، والذي يعترب واحدا من اأهم عناوين 

مئ�ية الدولة الثانية.

واأ������س�����اد روؤ������س�����اء ك���ت���ل ال���ت���ي���ار ال���ط��ن��ي 

ال��ن��ائ��ب امي����ن امل���ج���ايل، وامل�������س���رية ال��ن��ائ��ب 

اح��م��د اخل��اي��ل��ة، وال��ع��ه��د ال��ن��ائ��ب حممد 

احل�����اري،  ان��دري��ه  وامل�ستقبل  ي��ا���س��ني،  ب��ن��ي 

النائب  الأ�سرة  و�س�ؤون  امل��راأة  ورئي�سة جلنة 

املهند�سة عبري اجلب�ر، والنائب عبد احلليم 

احلم�د ، بتحديث املنظ�مة ال�سيا�سية التي 

البناء  م��ن  متقدمة  ج��دي��دة  مبرحلة  ت��اأت��ي 

ال�سيا�سي ال�طني من �ساأنه التقدم بالأردن 

ال�سحيح  دمي��ق��راط��ي��ا خ��ط���ات يف الجت����اه 

�سلبا  تنعك�ش  قد  قفزات  يجنبه  ما  وبتدرج، 

على ثبات تقدم ال�ساح.

اأن ج���ه��ر ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي  واأ����س���اف����ا 

اإل��ي��ه ه��� تاأ�سي�ش  ن��ط��م��ح  ال����ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي 

والتقدم  النم�  لها  ي��راد  دميقراطية  حالة 

وال�ستدامة، واأن نخط� بالأردن دميقراطيا 

خ���ط����ة وا����س���ح���ة مت��ك��ن الأح���������زاب، وت��ن��ت��ج 

الأف��ك��ار  فيها  تتناف�ش  ب��راجم��ي��ة،  ب��رمل��ان��ات 

م�ساركة  زي����ادة  ع��ن  ف�سا  الأ���س��خ��ا���ش،  ل 

ي�ستحق�ن  م��ا  وت��ع��ط��ي��ه��م  وامل������راأة  ال�����س��ب��اب 

اأن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، لف��ت��ني اإىل  م���ن م��ك��ان��ت��ه��م 

ال����س���اح الق��ت�����س��ادي ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ من 

ل�كايد�ش  قال  ب��دوره،  ال�سيا�سي.  الإ�ساح 

اأن  ت����ؤم���ن مت��ام��ا  ال��ربمل��ان��ي��ة  اإن اجل��م��ع��ي��ة 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة م���ع ال���ربمل���ان���ات ت����ؤك���د الأ���س�����ش 

اجلمعية  عليها عمل  ي�ستند  التي  والأرك���ان 

وه�����ي: ال���دمي���ق���راط���ي���ة، وح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري، 

وحماية حق�ق الن�سان.

واأ�ساف اأن الدميقراطيات ل تفر�ش على 

وا�سحا  م�سارا  اتخذ  الأردن  اأن  اإل  ال�سع�ب 

الت�سريعات  من  جليا  بدا  وقد  الإ�ساح،  يف 

وال���ق����ان���ني امل���ع���م����ل ب���ه���ا، م��ث��م��ن��ا اجل��ه���د 

املبذولة بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين 

على كل امل�ست�يات

املحلي
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 الزرقاء: أمسية ثقافية للقاص 
نبيل عبد الكريم

االنباط-عمان

�������س������ارك������ت ال�������دك�������ت��������رة ����س���ب���ح���ي���ة 

���س��ع��ي��ف��ان رئ��ي�����ش ق�����س��م ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

كلية  م��ن  اجل�ينات  وهند�سة  احل��ي���ي��ة 

عمان  جامعة  ال��زراع��ي��ة/  التكن�ل�جيا 

الأه���ل���ي���ة ب��ربن��ام��ج ع����امل ال��ب��ي��ئ��ة على 

الإذاعة الأردنية حيث انها حتدثت عن 

التباين  وه����  احل��ي���ي  ال��ت��ن���ع  م��ف��ه���م 

والخ�������ت���اف ب���ني الأن�������اع احل��ي��ة مثل 

الخ����ت����اف ب����ني الن�������س���ان واحل����ي�����ان 

والخ���ت���اف���ات وال��ت��ب��اي��ن��ات ب���ني اأن�����اع 

ال�س����������جرة  ، مثا  احلي�انات والنباتات 

ال�طنية يف الأردن وهي �سجرة البل�ط 

يعي�ش يف بيتها نباتات وحي�انات اأخرى 

املائية  امل��سطحات  اآخر  ،ومثال  متن�عة 

حية  اأن������اع  م��ن  بيئتها  يف  ي��ع��ي�����ش  وم���ا 

وال�سماك.  كالطحالب  متن�عه 

عملت  وامل���ؤ���س�����س��ات  احل��ك���م��ات  واأن 

ع���ل���ى و����س���ع اأ����س�������ش حل�������م���اي���ة وح��ف��ظ 

ال��ت��ن���ع احل��ي���ي م��ن خ���ال امل���ؤمت��رات 

والتفاقيات.

 واأه�����م امل�����ؤمت����رات ال��ت��ي ����س���ارك بها 

 1992 ع��ام  الأر����ش  م���ؤمت��ر قمة  الأردن 

ح�سني  امللك  جالة  له  املغف�ر  عهد  يف 

رحمة اهلل. 

ال���ط��ن��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ة  اأن  اىل  واأ����س���ارت 

ل��ل��ت��ن���ع احل���ي����ي وال���ت���ي مت ان�����س��اوؤه��ا 

ال��ت��ح��دي��ات  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف م����اج���ه���ة 

وح��م��اي��ة وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ن���ع عن 

حتت�ي  تفاعلية  من�سة  ان�����س��اء  ط��ري��ق 

ن�����س��اط��ات التن�ع  ع��ل��ى م��ع��ل���م��ات ح����ل 

اإن�������س���اء  مت  ح���ي���ث  الأردن  يف  احل���ي����ي 

الأردنية  اجلمعية  مع  بالتعاون  ال�سبكة 

للبحث العلمي والريادة والبداع والتي 

والعلماء  الباحثني  م��ن  اأع�����س��اء  ت�سم 

والأك���ادمي���ي���ني يف اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة 

خا�سة جامعة عمان الأهلية .

اأن ج��ام��ع��ة  ب���ال���ذك���ر  وم����ن اجل���دي���ر 

اجلمعية  يف  فّعال  ع�س�  الهلية  عمان 

الأردن�����ي�����ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال����ري����ادة 

والبداع.

االنباط- الزرقاء

ن��ظ��م ن����ادي اأ����س���رة ال��ق��ل��م ال��ث��ق��ايف يف 

نبيل  للقا�ش  ق�س�سية  اأم�سية  ال��زرق��اء، 

ع��ب��د ال��ك��رمي ، ب��ح�����س���ر رئ��ي�����ش ال��ن��ادي 

الداري��ة  الهيئة  واأع�ساء  دية  اأب���  جمال 

للنادي، وجمع من الكتاب واملهتمني .

وق����راأ ال��ق��ا���ش ع��ب��د ال��ك��رمي ، خ��ال 

الأم�������س���ي���ة ال���ت���ي اأداره��������ا ال���ق���ا����ش عبد 

“ اأناديكم  الرحيم العدم ، ق�سة بعن�ان 

يف  املنفى  حياة  فيها  تناول  والتي   ،  “
خميمات الاجئني الفل�سطينيني.

“ ذه�ل طارئ  كما قراأ ق�سة بعن�ان 

اىل هم�م  خ��ال��ه��ا  ت��ط��رق  وال��ت��ي   ،  “
وتطلعات املراأة.

ال��ك��رمي  ع��ب��د  ال��ك��ات��ب  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

يحمل �سهادة املاج�ستري يف الأدب العربي 

ث��اث جمم�عات ق�س�سية  ل��ه  ، و���س��در 

وهي اجلمل الجنليزي، م�سعد مزدحم 

يف بناية خالية، وال�س�ر اجلميلة .

الثالثاء    27 / 9 /2022

 نقدر عاليا تأكيد األردن على مبدأ »صين واحدة«

 تأهيل السلط- العارضة قريبا والتعاون االقتصادي بين بلدينا مرن وقوي
السفير الصيني: نسعى لتعزيز الثقة المتبادلة مع االردن 

االنباط- نعمت اخلورة

عمان ت�سني  يف  ال�����س��ي��ن��ي  ال�����س��ف��ري  ق���ال 

ت�سعى  لتعزيز  ال�����س��ني  ت�س�اندونغ  ان 

ودعم  الردن  املتبادلة  مع  ال�سيا�سية  الثقة 

ب��ع�����س��ه��م��ا ال��ب��ع�����ش يف ال��ق�����س��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة 

بامل�سالح اجل�هرية لكل منهما.

وا��������س�������اف خ�����ال  ح�����ف�����ل ال����س���ت���ق���ب���ال 

الف����را�����س����ي  ال����ذي  اق����ام����ت����ه ال�������س���ف���ارة 

 73 بالذكرى  الحتفال  مبنا�سبة   ال�سينية 

الي�م  ال�سعبية  ال�سني  جمه�رية  لتاأ�سي�ش 

تاأكيد  اإع��ادة  عاليا  تقديرا  ال�سني  تقدر  ان 

واحدة”م�سريا  “�سني  م��ب��داأ  على  الأردن 

ان  ال���ت����ا����س���ل وال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني ال��ب��ل��دي��ن 

الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���������س�����ؤون  يف  ك���ث���ب  يتم  عن 

والدولية ، ويحميان ب�سكل م�سرك العدالة 

الدولية يف ق�سايا مثل امللف الفل�سطيني.

الق��ت�����س��ادي  ان  التعاون  وا�سار ت�سني 

العام  ه��ذا  والأردن  ال�سني  ب��ني  وال��ت��ج��اري 

مرًنا وق�ًيا حيث  بلغ حجم التجارة الثنائية 

هذا  من  الأول  الن�سف  يف  دولر  مليار   3.2

العام ، بزيادة 60 يف املائة على اأ�سا�ش �سن�ي، 

كما منا ال�ستثمار ثنائي الجتاه ب�سرعة.

وتاأهيل  مب�سروع  ت��سعة  يتعلق  وفيما 

طريق ال�سلط / العار�سة قال ال�سفري ت�سني 

، �سيبداأ  انه و بدعم من احلك�مة ال�سينية 

قريباً

 وان البلدين ت�سهدان تعاون يف جمالت 

وتكن�ل�جيا  التحتية  البنية  وبناء  الطاقة 

مطردكما  ب�سكل  والت�������س���الت  امل��ع��ل���م��ات 

تتمتع ال�سيارات واله�اتف املحم�لة وغريها 

ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���ام���ات  امل��ن��ت��ج��ات ذات  م���ن 

ال�سينية وال�سينية ب�سعبية كبرية يف الأردن 

، مما يرثي ويح�سن حياة ال�سعب الأردين.

احل����������ايل  ان ال�������������ع�������������ام  اىل  ول��������ف��������ت 

ال��ث��ق��اف��ي��ة  �سهد  ا�ستئناف  للتبادلت 

ال���ط���اب  ان  ك���م���ا  ت���دري���ج���ي���ا  وال�������س���ع���ب���ي���ة 

ل�ستئناف  ال�سني  اإىل  الأردني�ن  يع�دون 

ال�سينية  اللغة  تعلم  ان  م�سيفا   ، درا�ستهم 

يف الأردن  تزداد �سعبية ، وبداأ املركز الثقايف 

خمتلفة.  ثقافية  اأن�سطة  عمان  يف  ال�سيني 

جتذب ال�سياحة وت�س�ير الأفام يف الأردن 

و�سيتعمق  ال�سني.  من  الهتمام  من  املزيد 

التعاون يف الثقافة وال�سياحة ، ويبني املزيد 

من اجل�س�ر لل�سداقة بني ال�سني والأردن.

وا�ساف ان الردن ينخرط  يف اإ�ساحات 

والقت�ساد  ال�سيا�سة  جم���الت  يف  متكاملة 

البلدين  يف  و���س��رع  ال��ع��ام  القطاع  وحت��دي��ث 

مهمة  مرحلة  ودخ��ا  جديدة  مئ�ية  رحلة 

ال�سعبني  ي�سعى  والإ�ساح كما  التنمية  من 

الزده���ار  يف  يتمثل  م�سرك  حلم  لتحقيق 

والإنعا�ش ومن خال هذا  الت�سافر �ستعمل 

ال��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  والأردن  ال�����س��ني 

الثنائية والتعاون ب�سكل م�ستمر ، مما يجلب 

املزيد من الف�ائد لل�سعبني

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ني ق�����ال ال�����س��ف��ري 

بت�حد  ال��ع��ام  ه��ذا  باده  حتتفل  ان  ت�سني 

احل������زب ال�������س���ي����ع���ي ال�����س��ي��ن��ي ال������ذي ق���اد 

ال�ستجابة  يف  �سيني  مليار   1.4 م��ن  اأك���رث 

ال��ت��ن��م��ي��ة  ل� COVID-19 وتعزيز 

جيدة  بطريقة  والجتماعية  القت�سادية 

التن�سيق. وهذا يعني اأن ال�سني مل حتافظ 

اأق�����س��ى ح��د مم��ك��ن ع��ل��ى ح��ي��اة و�سحة  اإىل 

اأ�سا�سيات  ا  اأي�سً �سمنت  بل   ، �سعبها فح�سب 

والجتماعية م�سريا  القت�سادية  التنمية 

ان  تاأثري ال���ب��اء م���ؤق��ت و ل ي��زال الجت��اه 

ال�سيني  لاقت�ساد  الأج��ل  ط�يل  الإيجابي 

ل�ستقرار  ق���ًي��ا  زخ��ًم��ا  و�سي�فر  تغيري  دون 

وتعايف القت�ساد العاملي.

ول�����ف�����ت  اىل اح����ت����ف����ال ال�������س���ني يف ه���ذا 

ال����ع����ام ب����ال����ذك����رى ال�������س���ن����ي���ة اخل���ام�������س���ة 

والع�سرين لع�دة ه�نغ ك�نغ اإىل ال�طن الأم 

املمار�سة  حققت   ، املا�سية  عاًما   25 وان  ال� 

يف  ونظامان”  واح����دة  “دولة  ل���  ال��ن��اج��ح��ة 

ه�نغ ك�نغ اإجنازات تاريخية ، واعدة مب�سار 

اأو�سع لتنمية ه�نغ ك�نغ وتقدمها جنًبا اإىل 

جنب مع ال�طن الأم.

وق���ال ان الأزم���ة يف اأوك��ران��ي��ا اأث���رت على 

اجل�ية  الأح����ال  وا�ستعرت   ، باأ�سره  العامل 

ال���ق���ا����س���ي���ة يف اأج���������زاء ك���ث���رية م����ن ال���ع���امل 

ك�����م�����ا  ازدادت ح�����الت ع����دم ال��ي��ق��ني وع���دم 

ال�ستقرار يف جميع اأنحاء العامل ب�سكل حاد.

العديد  ت���اج��ه  الإن�سانية  ان  اىل  وا���س��ار 

ال���ت���ي تتطلب  امل�����س��رك��ة  ال���ت���ح���دي���ات  م���ن 

ا�ستجابة غري مقيدة وان  الرئي�ش �سي جني 

بينغ  طرح مبادرة الأمن العاملي يف الجتماع 

ال�����س��ن���ي ل��ع��ام 2022 مل��ن��ت��دى ب����او لآ���س��ي��ا ، 

داع��ي��ا اإىل الل��ت��زام ب��روؤي��ة الأم���ن امل�سرك 

ت�ساهم  وامل�����س��ت��دام.  وال���ت���ع���اوين  وال�����س��ام��ل 

امل���ب���ادرة ب��احل��ك��م��ة يف اإزال������ة ع��ج��ز ال�����س��ام 

وتقدم حل�ًل مل�اجهة التحديات التي ت�اجه 

الأمن الدويل.

اإجن����������ازات  ح���ق���ق���ت  ال���������س����ني  ان  وب�������ني 

يف  تاريخية  لتغيريات  وخ�سعت  تاريخية 

املقبل  �سي�سهد  وان  ال�سهر  امل�ساعي  جميع 

امل�ؤمتر ال�طني الع�سرين للحزب ال�سي�عي 

ال�����س��ي��ن��ي������س���ف ي��ر���س��م ه���ذا امل����ؤمت���ر امل��ه��م 

للتنمية  ج���دي���ًدا  ك���ب���رًيا  ل��ل��غ��اي��ة خم��ط��ًط��ا 

العظيم  التجديد  ويعزز  لل�سني  امل�ستقبلية 

على  التحديث  خ��ال  من  ال�سينية  لاأمة 

جديدة  ��ا  ف��ر���سً �سي�فر  و  ال�سيني  ال��ط��راز 

املنفعة  م��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  وي���ع���زز   ، ل��ل��ع��امل 

، ويقدم م�ساهمة جديدة  للجانبني  واملربح 

يف ال�سام والتنمية للب�سرية.

م��ن ن��اح��ي��ة اخ����رى ق���ال ح����ازم اخلطيب 

واملغربني ان  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم���ني 

45  على  بالذكرى  حتتفل  وال�سني  الردن 

تاأ�سي�ش العاقات الدبل�ما�سية بني البلدين 

التي ت�سهد املزيد من التن�سيق والتط�ر .

الثقافة  هيفا  وزي����رة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 

النجار ان العاقات الردنية ال�سينية ت�سهد 

ت��ع��اون يف ك��اف��ة امل��ج��الت خ��ا���س��ة يف امل��ج��ال 

الثقايف .

ك���م���ا ا������س�����ادت م����دي����رة م��ع��ه��د ك��م��ف������ش 

املاحمه  بدور  دميا  فيادلفيا  د.  بجامعة 

جلميع  املتزايد  بالدعم  ال�سينية  ال�سفارة 

الردن  يف  تتم  الكادميية  التي  الجن���ازات 

وان�����س��اء  ال�سينية  ال��ل��غ��ة  تعليم  يف  خ��ا���س��ة 

م��ع��ه��د ك��م��ف������ش ا����س���اف���ة اىل ال���ت���ع���اون يف 

جميع املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية بني 

البلدين  واقامة املخيمات ال�سيفية للطلبة 

الردنيني  للذهاب اىل ال�سني .

بدورها قالت  فنانة الوبرا الردنية زينه 

البلدين  ب��ني  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��اون  بره�م  ان 

كبري ومهم وان هناك م�سروع يجري حاليا 

لبناء م�سرح ثقايف من قبل اجلانب ال�سيني 

ت��اب��ع ل��ل��م��رك��ز ال��ث��ق��ايف ال�����س��ي��ن��ي وه���� اول 

م�سروع تق�م به �سفارة من هذا الن�ع .

وخ���ال ح��ف��ل ال���س��ت��ق��ب��ال ق���دم ع���دد من 

�سهاداتهم  ال�سينية يف الردن  اأبناء اجلالية 

ال�سينية وم��دى  الردن��ي��ة  ال��ع��اق��ات  ح���ل 

ل��ل��ت��ع��اون ال��ك��ب��ري يف امل��ج��ال الأك���ادمي���ي بني 
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قام احد العلماء بت�شوير فيلما ق�شريا يف منطقة �شيقة ليكون اال�شخا�ص قريبني من 

الكامريا ملجموعتني من اال�شخا�ص.. حيث �شمت كل جمموعة ثالثة ا�شخا�ص.. ومع كل 

كراتهم  الوان  كانت  االأوىل  املجموعة  ان  اال  املت�شابهة..  الكرات  جمموعة.. جمموعة من 

بي�شاء.. والثانية �شوداء..

َعد  الطلب منهم  الطالب كل على حدة.. ومت  الفيلم ملجموعة من  بعر�ص  العامل  قام 

الكرات التي ا�شتعملها كل فريق.. و�شتكون عالمة الطالب يف املادة مرتبطة بدقة جوابه..

�شوؤاال.. هل �شاهدت  العامل  ي�شاأله  بالعدد..  الطالب  العر�ص.. ويجيب  ان ينتهي  وبعد 

الغوريال خلف اال�شخا�ص؟!..

فيكون الرد عليه مبا�شرة.. اي غوريال؟!..

لبا�ص  ي��رت��دي  �شخ�شا  ه��ن��اك  ان  ال��ط��ال��ب  ي��الح��ظ  اخ���رى..  م��رة  الفيلم  اع���ادة  وع��ن��د 

غوريال �شخمة خلف ا�شحاب الكرات..

وكان هذا ما حدث مكررا مع جميع الطالب.. وكانت النتيحة نف�شها..

منك  الطلب  مت  اذا  ان��ه  للطلبة..  واالم��ت��ح��ان  التجربة  ه��ذه  م��ن  اال�شتنتاج  ك��ان  هنا 

او اعطائك جائزة.. فاإن ُجل  الرتكيز يف امر ما.. ومن وراء هذا الرتكيز �شيتم تقييمك 

اهتمامك �شين�شب على هذا الطلب.. ولن ترى غريه امامك..

وهذا ينطبق على َمن ُيوحون ال�شخا�ص بان الهدف من الن�شاط او اللقاء الفالين هو 

يتم  يذهبون..  فعندما  خ��رة..  ذوي  انا�ص  ا�شراف  حتت  و�شيكون  قانوين..  ايجابي  �شيء 

مترير الكثري من االمور ال�شلبية عليهم.. وهم مقتنعون بان ما ي�شاهدوه كله ايجابي وال 

م�شكلة فيه.. وقد يخرجون حاملني لفكر غري الذي هو باال�شل حامليه..

لكيفية  االخت�شا�ص  ا�شحاب  يتعلمها  التي  الطرق  من  الكثري  هناك  النف�ص  علم  يف 

احداث التاأثري على االخرين وتوجيههم كيفما ارادوا..

�شلبيا  ا�شتخداما  ي�شتخدمها  االيجابية ومنهم من  النواحي  ي�شتخدمها يف  فهناك من 

هداماً..

من  هناك  �شديقه  له  فقال  االأ���ش��واق..  احد  اىل  له  �شديق  برفقة  ذهب  املقربني  احد 

يبيع على الب�شطة ا�شياء �شعرها اقل بكثري من داخل املحالت.. وانا دائما ا�شرتي منها..

نفاذ  قبل  حالك  “حلق  بطريقة  ينادي  بالبائع  واذ  الب�شطة..  تلك  اىل  ذهبا  وبالفعل 

بع�ص  البائع  ذلك  من  ا�شرتوا  وبالفعل  املحل”..  �شعر  مثل  م�ص  الب�شطة  �شعر  الكمية.. 

املعرو�شات..

وبال�شدفة وهم يبتعدون عنه فقط ب�شع امتار.. وقعت عني احدهم على ب�شاعة داخل 

بها  واذا  ثمنها  عن  البائع  �شاألوا  وعندما  الب�شطة..  على  املعرو�شة  نف�ص  بها  واذا  املحل.. 

اقل �شعرا بحوايل الثلث..

من هنا نقول ان التاأثري والتوجيه امل�شبق.. يجعلك �شبه منقاد لتعليمات من وجهك..

ولال�شف ال�شديد جند ان كثريا من النا�ص ي�شتخدمون هذا اال�شلوب �شلبا.. فيقدمون 

حلديثهم تقدميا قويا.. او ي�شعون االخرين يف موقع الرتكيز احادي زاوية النظرة.. فال 

يجد منا�شا من االتباع واالن�شياع..

لال�شف ال�شديد هناك ا�شخا�ص يقتنعون بانهم ال ميكن خداعهم او اإخفاء عنهم �شيء 

او هدف او ميكن توجيههم.. اال مبح�ص ارادتهم واقتناعهم.. وال يعلمون انهم ا�شبحوا 

منقادين ومتبعني لبع�ص ال�شيئني دومنا ادنى تفكري منهم.. فبمع�شول الكالم احيانا.. او 

بالرتغيب واملديح والرتكيز على بع�ص االمور التي يحتاج ل�شماعها ذلك ال�شخ�ص احيانا 

اخرى.. جتد هوؤالء ينقادون ويت�شرفون ت�شرفات مل يكونوا يف يوم من االيام يت�شورون 

انف�شهم قد يت�شرفون بجزء ي�شري منها.. ولن يفيقوا من ذلك الو�شع اال بعد ان وقعت 

بالراأ�ص.. الفاأ�ص 

محمود الدباس

كيف يتم توجيهك.. 
واخفاء عنك ما يريدون؟!..

الثالثاء  27 / 9 / 2022 

 الحنيفات يعلن البيان الختامي لالجتماع الزراعي الرباعي بشأن األمن الغذائي

االنباط – مريم القاسم 

 elite-النخبة م��ل��ت��ق��ى  ن���اق�������ص 

بني  احلزبية  ت�شكيل احلكومات  م�شاألة 

ق��ان��وين االح���زاب واالن��ت��خ��اب ، وم��دى 

ق�����درة اال����ش���الح���ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى 

 ، ت�شكيل حكومات حزبية  اىل  الو�شول 

اثر  امل�شاركني  بني  مو�شع  حديث  ودار 

االنتخابات،  الت�شريعات على خمرجات 

امل��واط��ن��ني  ت�شجيع  يف  احل��ك��وم��ة  ودور 

على االنخراط يف االحزاب .

ال���دك���ت���ور ����ش���ري ����ش���م���رية ق�����ال يف 

اال�شالحات  مقارنة  عند  ل��ه،  مداخلة 

ال�����ش��اب��ق��ة جن���د ان ه��ن��اك  ب���ال���ت���ج���ارب 

فقدانا لعنا�شر وخطوات جدية وهامة، 

واج����ت����زاء وان���ت���ق���اء وت���اأج���ي���ال ، وي��ع��ود 

ت�����ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ات احل��زب��ي��ة ال��ط��اق��ة 

املطلوب  تنفيذ  على  واالإ�شرار  الدافعة 

وه�����و االإ������ش�����الح ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ان��ه يجب على  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، م��وؤك��دا 

ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي واحل��ك��وم��ة وب��اق��ي 

من  املنا�شبة  البيئة  ت��وف��ري  ال�شلطات 

واإج��راءات  وتثقيف  حرية وحوار ودعم 

يف  االن��خ��راط  على  املواطنني  لت�شجيع 

وتطوير  االنتخابات  وخو�ص  االأح��زاب 

الدميقراطية.

خمرجات  ان  ملكاوي  حممود  وب��ني 

ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث امل��ن��ظ��وم��ة 

انتخاب  ق��ان��وين  ط��رح  فيها  ال�شيا�شية 

واأح���������زاب ج����دي����دة م�������ش���ارك���ة ، ت��ع��م��ل 

للم�شاركة يف احلكم تدريجيا عن طريق 

اىل  ت�شتند  ب��رمل��ان��ي��ة  ح��ك��وم��ات  ت�شكيل 

القانونني  ان  ، مو�شحا  وطنية  اأح��زاب 

ي���ت���ن���اغ���م���ان م����ع ال���ط���م���وح ب���االن���ت���ق���ال 

التدريجي نحو اإ�شالح �شيا�شي متجذر 

وع��م��ي��ق ، راف��ع��ت��ه االأح������زاب ، وه��دف��ه 

حكومة برملانية براجمية .

ال��ع��م��ل  ان  اىل  ن���اف���ع  م��ه��ن��ا  وا�����ش����ار 

االأفراد  به جمموعة من  تقوم  احلزبي 

تتوافق  قد  التي  النا�ص  من  جماعة  او 

اج��ن��دت��ه��م ول��ك��ن ق��د تختلف م��ن وق��ت 

الآخ�����ر ط��ب��ي��ع��ة ام��زج��ت��ه��م  وه�����ذا يعد 

ان  مبينا   ، العمل  جن��اح  اأ�شا�شيات  م��ن 

امل��ع�����ش��ل��ة ال��وح��ي��دة يف ه���ذا االأم����ر هي 

“من يتنازل ملن” لت�شلم قيادات الناجت 
لذلك  االندماجات،  ه��ذه  حم�شلة  من 

النجاح  لطريق  املهمة  اخلطوة  �شتكون 

ه��ي اخ��ت��ي��ار م��ن ���ش��ت��ن��دم��ج م��ع��ه��م بكل 

حر�ص وعناية.

وذك����ر امل��ه��ن��د���ص اح��م��د ال���ع���دوان ان 

الدور املطلوب من احلكومة اوال اقناع 

من  حقيقية  ف��وائ��د  ه��ن��اك  ان  ال�شعب 

�شيكون  وان����ه  االح�����زاب  يف  االن���خ���راط 

ان  رغ�����م   ، احل���ك���م  يف  ف���اع���ل  دور  ل���ه���ا 

معظم �شعبنا فاقد الثقة يف احلكومات 

مل��ع��رف��ت��ه��م ان ما  ال��ن��ي��اب��ي��ة  وامل��ج��ال�����ص 

النيابية  واملجال�ص  احلكومات  به  تقوم 

هو دور ثانوي اليرى ال�شعب انه يخدم 

م�شاحله الدميقراطية واملعي�شية ، وان 

انخراط معظم ابناء ال�شعب باالحزاب 

فهو امر جيد على املدى البعيد. 

وق������ال ال���دك���ت���ور ع���دي���ل ال�����ش��رم��ان 

معظمها  اأح��زاب  اأم��ام  نكون  اأن  نخ�شى 

الأح���زاب  ب��دي��ال  مدبلجة  ا�شتعرا�شية 

واأف��ك��اره��ا  براجمها  وبع�ص   ، م��وؤدجل��ة 

حبي�شة  و���ش��ت��ب��ق��ى  ال���واق���ع،  حت��اك��ي  ال 

لهذه التوجهات، وبع�شها ال يختلف يف  

بنائه وحالته الداخلية عن بنية وحالة 

وتهدف  ت�شعى  ال��ذي  ال�شيا�شي  النظام 

اإىل اإ�شالحه . 

وا�شار املهند�ص حممد املجايل انه  ب� 

االم�ص كان ممنوعا االنت�شاب لالحزاب 

وال�����ي�����وم ان������ا م����دف����وع م����ن احل���ك���وم���ة 

وم���ن جتربته   ، ل��الح��زاب  ل��الن�����ش��م��ام 

منا�شب  ح��زب  عن  بالبحث  ال�شخ�شية 

ل��ي��ن�����ش��م ل���ه ، او����ش���ح ان���ه مل ي��ت��ع��ر���ص 

الأي دع��وة من اي ح��زب او ع�شو حزب 

ن����دوة  او ح���ت���ى حل�������ش���ور  ل��الن�����ش��م��ام 

ي�شاهد  ومل   ، ح���زب  اي  ع��ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة 

ع��ل��ى و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي او 

او  دعوة  اي  املختلفة  االإعالمية  املنابر 

ترويج الأي حزب .

وب���ني اب��راه��ي��م اب���و ح��وي��ل��ه ان���ه مع 

للم�شاركة  ال�شعوب  تفعيل  اإىل  التوجه 

ال��ف��اع��ل��ة وامل�����ش��اه��م��ة يف ات��خ��اذ ال��ق��رار 

امل�شوؤولية  لتحمل  ط��ري��ق��ة  اإي��ج��اد  م��ع 

التنظري  ن��ط��اق  م��ن  ل��ل��خ��روج  وذل���ك   ،

امل�����ش��وؤول��ي��ة وحت��م��ل  اإىل ن��ط��اق حت��م��ل 

تبعات  له  قرار  اأي  اأن  ولنعلم   ، تبعاتها 

ترتتب عليه وال يوجد هناك قرار دون 

 ، وع��واق��ب  وان��ت��ق��ادات  و�شلبيات  تبعات 

االأم��ة  ت��درك  حتى  لذلك  نحتاج  ولكن 

وحتمل  القرار  اتخاذ  م�شوؤولية  معنى 

النتائج.

ال�شعب  ان  م�����ش��اع��ره  م��و���ش��ى  وذك����ر 

 ، وم��ث��ق��ف  م��ت��ع��ل��م  واع  ���ش��ع��ب  االردين 

وت�شكيل  الدميقراطية  للحياة  واملتتبع 

انها موجودة منذ بداية  االأحزاب يجد 

 1921 ع��ام  االردن��ي��ة يف  االم���ارة  ت�شكيل 

وي��دع��و  اال  م��ن��ا���ش��ب��ة  ي����دع  وامل���ل���ك ال   ،

يف  لالنتظام  االأردن��ي��ني  وي�شجع  فيها 

االأحزاب وامل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية 

حكومات  ت�شكيل  وب��ال��ت��ايل   ، االردن��ي��ة 

هذه  ن  تكو  اأن  ب�شرط  حزببة  برملانية 

االأح���زاب اردن��ي��ة ال��والء واالن��ت��م��اء وان 

وا�شرتاتيجيتها  االأ�شمى  هدفها  يكون 

العليا هو االأردن . 

وق����ال ال��دك��ت��ور ج��م��ال ال��دب��ع��ي ان��ه 

اآل��ي��ات  اع���ادة النظر يف  ال�����ش��روري  م��ن 

وو����ش���ائ���ل ع���م���ل االأح���������زاب، ا���ش��ت��ج��اب��ة 

االأح���زاب  تبقى  ان  ميكن  ف��ال  ل��ل��واق��ع، 

متكث يف ابراجها العاجية ، التعلم عما 

ال��ع��ام، كما ال ميكن  ال�����ش��ارع  ي��ج��ري يف 

لها اأن تخاطب اأطياف موؤ�ش�شيها، وفق 

ال  انه  مبينا   ، تقليدية  ومعايري  ا�ش�ص 

زعماء  ام��ام  مفتوح  جم��ال  هناك  ي��زال 

االأح�������زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وم��ن��ظ��ري��ه��ا، يف 

ال�شعبية،  وامل�شاركة  التفاعل  ابوب  فتح 

وال���ت���وا����ش���ل م���ع ال���ن���ا����ص م���ن خم��ت��ل��ف 

الفئات. 

اىل  املعايطة  غ��ازي  املهند�ص  وا���ش��ار 

ان����ه ي���وؤي���د ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة مل��م��ار���ش��ة 

احل����ي����اة احل���زب���ي���ة وت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

نعرف احلياة احلزبية  لكننا مل  حزبية 

ومل ن��ت��ع��رف ع��ل��ى ج��دي��ة احل��ك��وم��ة يف 

احلزبية  احلياة  خمرجات  مع  التعامل 

احل��ك��وم��ات  لت�شكيل  ال��ن��ي��ة  ع��ن  واع��ل��ن��ا 

فرتة  هناك  تكون  الن  داع��ي��ا  احلزبية، 

ح�شانة للعمل والنهج احلزبي و رعاية 

التعرف  اأج��ل  االح��زاب ب�شكل  جاد من 

اليها . 

ال���ن���ا����ص  ان  ال����دب����ا�����ص  امي�����ن  وب�����ني 

حت��ت��اج خل��ب��ز ، ل��ت��وف��ري ف��ر���ص ع��م��ل ، 

م��ع غالء  يتنا�شب  ال��روات��ب مب��ا  ورف��ع 

اىل  بحاجة   النا�ص   ، الفاح�ص  اال�شعار 

بحاجه   ، ت��الح��ق  وال  راأي���ه���ا  ت��ق��ول  ان 

ل��ع��الج ، ومل���دار����ص ، وحل���دائ���ق ع��ام��ة ، 

النا�ص بحاجة لكل ذلك ولي�شت بحاجة 

تراجع  اىل  م�شريا   ، تف�شيل  الح���زاب 

ب�شبب  ل�����ش��ي��وع��ي  ق���وم���ي  م���ن  ال��ي�����ش��ار 

فكر  على  والوعي  اال�شالمية  ال�شحوة 

اال�شالم الذي يعلو وال يعلى عليه . 

م�شكلة  ان  ال��دب��ا���ص  حم��م��ود  وق����ال 

كانت  ���ش��واء  االح���زاب  فيها  تقع  ك��ب��رية 

امل��وؤ���ش�����ش��ة ق��ب��ل ال��ق��ان��ون او ت��ل��ك ال��ت��ي 

ول���دت ل��ت��ت��واءم معه اال وه��ي ال��رام��ج 

ال�شا�ص  تفتقر  التي  النظرية  احلزبية 

التدرج يف التغيري او املراحل ، فتجدها 

وبعيدة  اخل��ي��ال  ت�شبه  ت�����ش��ورات  ت�شع 

امل���ن���ال ع��ل��م��ا ان���ه ل���و مت و���ش��ع م��راح��ل 

نقطة  فهذه   ، ال�شارع  لتقبلها  تنفيذية 

ق����د ت���ك���ون م���ق���ت���ل ل�����الح�����زاب و���ش��ب��ب 

لعزوف املواطنني من االنخراط فيها. 

االأح��زاب  ان  ال�شاحلي  �شعيد  وذك��ر 

اآخ����ر  ن�����وع  م����ن  ا���ش��ت��ن�����ش��اخ  االأردن  يف 

ت�شتطيع  ول��ن  وامل��ن��ت��دي��ات  للجمعيات 

هذه االأحزاب اخلروج من هذه العباءة 

، حيث انها ال متتلك اأدبيات ومقومات 

العامة  تطلعات  وم��واك��ب��ة  اال���ش��ت��م��رار 

ال���ت���ي م����ا زال�����ت ت��ن��ظ��ر اىل االح�����زاب 

الريبة  من  بقليل  والقدمية  اجلديدة 

والكثري من اخلوف. 

يجب  ان��ه  اىل  م�شامرة  ح��امت  وا�شار 

ال�شيا�شي  الهرم  اأعلى  من  الدولة  على 

ان   ، واأم��ن��ي  حكومي  م�شتوى  الأ���ش��غ��ر 

ان  بالقول  ال  بالفعل  للمواطن  تثبت 

املرحلة القادمة انه لي�ص جمرد رقم يف 

م�شاحة  له  وان  باالنتخابات  امل�شاركة 

ح��ري��ة الب����داء راي���ه يف ال��ق�����ش��اي��ا التي 

العمل على  الدولة  ، ويجب على  تهمه 

اإظ��ه��ار م��دى ال��ت��زام��ه��ا مب��ا مت اإق���راره 

ت��ب��ق��ى ح���ر على  وان ال  ق���وان���ني،  م���ن 

ورق.

االح���زاب  ان  م�شاعني  ح�شام  وب��ني 

ال��ت��ي  االح��������زاب  ت�����ش��ب��ه  ال  االردن  يف 

الدميوقراطية،  ال��دول  يف  عنها  ن�شمع 

التاأثري  قليلة  ال��ع��دد  كثرية  فاحزابنا 

من  االن  حتى  ح��زب  اي  يتمكن  ومل   ،

اما  الف��ت،  ب�شكل  اليه  املواطنني  جذب 

القائمني  ل�شعف  او  ال��رام��ج  ل�شعف 

ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����ص احل���زب او ل��ع��دم امي��ان 

اال�شالح  مب��ح��اوالت  االردين  امل��واط��ن 

عقود  م��دى  وعلى  ال�شابقة  ال�شيا�شي 

طويلة. 

وق����ال ال��دك��ت��ور ع��ي��د اب���و دل��ب��وح ان 

االردن����ي����ني غ���ري م��ق��ت��ن��ع��ني ب���االح���زاب 

م�شبقا  امل��ح��دد  املقا�ص  وذات  الهجينة 

�شيا�شية  با�شالحات  وهي غري مقتنعة 

م��رت��ب��ة م�����ش��ب��ق��ا ، م��ب��ي��ن��ا ان����ت ال��ن��ا���ص 

ومنذ  بطبيعتها  م��ت��ح��زب��ة  االردن   يف 

ال�شنني، فباي حق تلغى احزابها  مئات 

وي���دخ���ل ع��ل��ي��ه��ا اح������زاب ه��ج��ي��ن��ة غري 

احلكومة  تدخل  نطلب  ،وملاذا  معروفة 

ح��ت��ى ت���رغ���م ال��ن��ا���ص ع��ل��ى االن���خ���راط 

ب���اح���زاب ق���واع���د ان��ط��الق��ه��ا ه�����ش��ة وال 

تنعك�ص ايجابا على الوطن .

ان  الدكتورة فاطمة عطيات  وذكرت 

وانتخابات  ل��الح��زاب  التحتية  البنية 

احلكومات املقبلة هي النوايا احلقيقية 

ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  وا���ش��الح  ت��غ��ي��ري  يف 

ملقومات  امتالكنا  ، من خالل  االأردين 

احل���ري���ة ، وت���ق���ومي ح��ي��اة اال���ش��خ��ا���ص 

وامل����وؤ�����ش���������ش����ات م�����ن خ������الل االن���ظ���م���ة 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

االحزاب  لت�شكيل  ،داعية  واالقت�شادية 

بعيدا عن التالعب والعبث .

االنباط-عامن

اتفق وزراء الزراعة يف االردن ولبنان 

وال���ع���راق و����ش���وري���ة، ع��ل��ى دع���م م��ب��ادرة 

م��ن��ظ��م��ة االأغ���ذي���ة وال����زراع����ة ال���ف���او يف 

االإقليمي  املر�شد  ا�شت�شافة  يف  االأردن 

الغذائي، ليكون له دور يف ر�شم  لالأمن 

الناجعة  احل��ل��ول  وت��ق��دمي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

وال���ع���اج���ل���ة ل��ق�����ش��اي��ا االأم������ن ال��غ��ذائ��ي 

املختلفة.

اخلتامي  البيان  يف  ال���وزراء  اأّي��د  كما 

وزي��ر  اأعلنه  ال��ذي  ال��رب��اع��ي  لالجتماع 

الزراعة املهند�ص خالد احلنيفات خالل 

مقرتح  االث��ن��ني،  ام�ص  �شحفي  موؤمتر 

 )WFP( ال��ع��امل��ي االأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج 

ب���اإج���راء درا����ش���ة ح���ول اإم��ك��ان��ي��ة اإن�����ش��اء 

م���رك���ز اإق���ل���ي���م���ي ل����الأم����ن ال���غ���ذائ���ي يف 

وي��رف��ع  اخل���دم���ات،  ي��ع��زز  مب���ا  االأردن، 

قدرة اال�شتجابة لالأزمات يف املنطقة.

ك��م��ا ت���واف���ق ال��������وزراء ع��ل��ى اأول���وي���ة 

وتعزيز  ال��غ��ذائ��ي،  االأم���ن  م�شتوى  رف��ع 

التغريات  ظ��ل  يف  ال���دول،  ب��ني  التكامل 

الطلب على  ازدي���اد  وت��وق��ع��ات  ال��دول��ي��ة 

الدول  واجتاه  االأ�شعار،  وارتفاع  الغذاء 

امل��ن��ت��ج��ة وامل�������ش���ت���وردة ل���ل���غ���ذاء ل���زي���ادة 

اال�شرتاتيجي. املخزون 

امل�شاركة  واأكد احلنيفات، عزم الدول 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، 

بني  الزراعية  ال�شلع  اإن�شياب  وت�شهيل 

ال�����دول، وو����ش���ع اأط����ر م��ت��ي��ن��ة ل��ت��ط��وي��ر 

النباتية  القطاعات  يف  الفني  ال��ت��ع��اون 

وتبادل  الزراعي،  واالإر�شاد  واحليوانية، 

ال���ك���ف���اءات، وب��ن��اء ق����درات ال��ع��ام��ل��ني يف 

الزراعي. القطاع 

البيان اخلتامي، فقد رحب  وبح�شب 

امل�����ش��ارك��ة،  ال������دول  يف  ال����زراع����ة  وزراء 

مب���ق���رتح الإن�������ش���اء ����ش���راك���ات ل��ت�����ش��وي��ق 

امل���ن���ت���ج���ات ال�����زراع�����ي�����ة، ودع�������م ج���ه���ود 

لت�شويق  الفل�شطينية  االأردنية  ال�شركة 

امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة يف ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل 

التعاقدات  وت��ط��وي��ر  ال��زراع��ي��ة،  ال�شلع 

والتوجه نحو الزراعات غري التقليدية، 

تعك�ص  زراعية  روزنامة  لر�شم  والتعاون 

يخدم  وم��واع��ي��ده؛ مب��ا  االإن��ت��اج  كميات 

التكامل الزراعي بني الدول.

التجارة  ت�شهيل  الوزراء على  وتوافق 

امل�����ش��ارك��ة، وت��ط��وي��ر البنية  ال���دول  ب��ني 

وتوفري  اال�شتثمار،  وت�شجيع  التحتية، 

وترفع  ال�شلع  توفري  فر�ص  تعزز  بيئة 

ورف��ع  الغذائية،  ال�شناعات  ك��ف��اءة  م��ن 

م�������ش���ت���وى ال��ت��ن�����ش��ي��ق مل���واج���ه���ة ج��م��ي��ع 

املناخي،  بالتغري  املرتبطة  ال��ت��ح��دي��ات 

و���ش��ح امل����وارد امل��ائ��ي��ة واإن��ت�����ش��ار االأوب��ئ��ة، 

وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل����رات، اإ���ش��اف��ة 

تنموية  اإق��ل��ي��م��ي��ة  م�����ش��اري��ع  تنفيذ  اىل 

م�������ش���رتك���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل���ن���ظ���م���ات 

واالإقليمية. الدولية 

واأكد البيان، اتفاق وزراء الزراعة على 

ت�شجيل  اإج���راءات  لتوحيد  اأ�ش�ص  و�شع 

واللقاحات  واالأدوية  واملبيدات  االأ�شمدة 

املح�شنة  والتقاوي  وال��ب��ذور  البيطرية 

واحليواين،  النباتي  االإنتاج  ومدخالت 

م��ع م���راع���اة خ�����ش��و���ش��ي��ات ال����دول؛ مبا 

ي��ع��زز ت��وف��ر م��دخ��الت االإن���ت���اج، وميكن 

املنتجني من تطوير االإنتاج كماً ونوعاً، 

املبيدات  قوائم  ب�شاأن  املعلومات  وتبادل 

املحظورة وقوائم االآفات احلجرية.

وزراء  اإن  احلنيفات،  املهند�ص  وق��ال 

ال����زراع����ة يف ال�����دول امل�������ش���ارك���ة، ب��ح��ث��وا 

املتعلقة  الق�شايا  االج��ت��م��اع��ات،  خ��الل 

وت�شهيل  ال��زراع��ي  ال��ت��ج��اري  ب��ال��ت��ب��ادل 

اإن�����ش��ي��اب ال�����ش��ل��ع ال��زراع��ي��ة ب��ني ال���دول 

الغذائي  االأم��ن  م�شتوى  ورف��ع  االأرب���ع، 

ل���ل���دول امل�����ش��ارك��ة م���ن خ���الل ال��ت��ك��ام��ل 

ملواجهة  املوحدة  واالج���راءات  الغذائي، 

حت���دي���ات ال��ن��ق�����ص امل�����ش��ت��م��ر يف امل����وارد 

امل��ائ��ي��ة وان��ت�����ش��ار االأوب���ئ���ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 

التجاري  وال��ت��ب��ادل  اال�شتثمار  ت�شجيع 

بني الدول امل�شاركة.

وج������اء االج���ت���م���اع ال����رب����اع����ي، ال����ذي 

ا�شتكماال  اأم�ص،  عمان  يف  اأعماله  ب��داأت 

ل��ل��ق��اءات ال��ت��ي ع��ق��دت يف ب���ريوت مت��وز 

املا�شي، بهدف دعم اجلهود التي تبذلها 

وتطلعات  اآمال  لتلبية  امل�شاركة،  الدول 

االأمن  وحتقيق  فيها،  الزراعي  القطاع 

اإطار ال�شعي لتعزيز  الغذائي بينها، ويف 

واملنظمات  امل�شاركة  الدول  بني  التعاون 

الدولية لدعم وتطوير االنتاج الزراعي 

وت�����ش��ه��ي��ل ان�����ش��ي��اب ال�����ش��ل��ع ال���زراع���ي���ة 

وايجاد احللول لالزمات الغذائية.

الرباعي  االجتماع  اأعمال  يف  و�شارك 

اإىل ج��ان��ب احل��ن��ي��ف��ات، وزي����ر ال��زراع��ة 

واالإ�����ش����الح ال����رزاع����ي يف اجل��م��ه��وري��ة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�������ش���وري���ة امل��ه��ن��د���ص حم��م��د 

ح�������ش���ان ق���ط���ن���ا، ووزي��������ر ال������زراع������ة يف 

ج���م���ه���وري���ة ال����ع����راق امل���ه���ن���د����ص حم��م��د 

ك����رمي اخل���ف���اج���ي، ووزي�����ر ال����زراع����ة يف 

الدكتور  اللبنانية  العربية  اجلمهورية 

عبا�ص احلاج ح�شن

 اطالق تقرير ظروف عمل جامعي 
النفايات غير الرسميين

االنباط- عامن

اطلق االحتاد االوروبي والوزارة االأملانية 

والتنمية،  االقت�شادي  للتعاون  االحت��ادي��ة 

ظ��روف  تقييم  ع��ن  تقريرا  االث��ن��ني،  ام�����ص 

يف  الر�شميني  غري  النفايات  جامعي  عمل 

�شمال وو�شط اململكة، لت�شليط ال�شوء على 

يف  الكبري  ال���دور  لها  التي  ال�شريحة  ه��ذه 

ت�شهيل جمع النفايات وفرزها.

م��ن خالل  التقرير  ه��ذا  اط���الق  وي��اأت��ي 

ورفع  الر�شمي  غري  القطاع  )دمج  م�شروع 

ال�شلبة(  النفايات  البيئي يف ق�شايا  الوعي 

للتعاون  االملانية  املوؤ�ش�شة  قبل  من  املنفذ 

“العمل �شد  الدويل بال�شراكة مع منظمة 

بالتعاون مع وزارة االدارة املحلية  اجلوع” 

ووزارة البيئة.

ال��دك��ت��ور  البيئة  وزارة  ع��ام  ام��ني  وق���ال 

اظهر  التقييم  ه��ذا  اإن  خ�شا�شنة،  حم��م��د 

خ��ف��اي��ا م���ا ي��ع��ان��ي��ه ج��ام��ع��و ال��ن��ف��اي��ات من 

�شعوبات وحتديات كبرية، الفتا اىل اهمية 

وجودهم كفئة م�شاندة يف قطاع النفايات.

واأكد مدير وحدة ادارة النفايات ال�شلبة 

املحلية،  االدارة  وزارة  من  ال�شعايدة  با�شم 

الر�شميني  غ��ري  ال��ع��م��ال  ا����ش���راك  ����ش���رورة 

ح�شب  حت��دد  ن��ط��اق��ات  �شمن  ال��ن��ف��اي��ات  يف 

قطاع  ي��خ��دم  ومب��ا  وخ��رات��ه��م،  امكاناتهم 

ال��ن��ف��اي��ات وي��ن�����ش��ج��م م���ع اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

االأردنية  احلكومة  اطلقتها  التي  الوطنية 

عام 2015 الدارة النفايات ال�شلبة، ومتكني 

وتقدمي حوافز  اآمنة  ا�شراكهم حتت مظلة 

عملهم. ت�شهل 

وا���ش��ت��ه��دف امل�����ش��روع حم��اف��ظ��ات م��ادب��ا 

ال�����ش��وء على  وامل��ف��رق وارب���د �شلط خ��الل��ه 

العاملني غري الر�شميني يف قطاع النفايات 

خماطر  م��ن  بهم  يحيط  م��ا  وك��ل  ال�شلبة 

و�شحية. واجتماعية  اقت�شادية 

ب�����دوره�����ا، او����ش���ح���ت م����دي����رة م�������ش���روع 

دم���ج ال��ق��ط��اع غ��ري ال��ر���ش��م��ي م��ع ال��وك��ال��ة 

جمانه  املهند�شة  الدويل،  للتعاون  االملانية 

العمال  لدمج  ي�شعى  امل�شروع  ان  البطو�ص، 

اأن�شطة  م��ع  اأف�شل  ب�شكل  الر�شميني  غ��ري 

ق��ط��اع ال��ن��ف��اي��ات ال�����ش��ل��ب��ة ب��ط��ري��ق��ة ت��ع��ود 

بالفائدة على الطرفني.

من  �شل�شلة  نظم  امل�شروع  ان  وا���ش��اف��ت، 

اال���ش��ت��ب��ي��ان��ات رك���زت ع��ل��ى ع��م��ال ال��ن��ف��اي��ات 

غ����ري ال���ر����ش���م���ي���ني وع����م����ال ال���ن���ف���اي���ات يف 

ال�شوارع، الفتة اىل انها خل�شت اإىل تعر�ص 

العاملني يف هذا املجال اىل م�شاكل قانونية 

مبهنتهم  الر�شمي  االع���رتاف  ع��دم  ب�شبب 

حلقوقهم  ح��رم��ان  م��ن  عليه  ينعك�ص  وم��ا 

والتاأمني  االجتماعي  ال�شمان  يف  املكت�شبة 

ال�شحي.

ان دخول  اأظهر  التقييم  ان  وا�شارت اىل 

خ��رة  اأو  م��ه��ارات  يتطلب  ال��ق��ط��اع ال  ه��ذا 

م��ع��ي��ن��ة، ول��ك��ن حت��دي��ات��ه ت��ت��ج��اوز امل��ق��اب��ل 

امل�����ادي ال��ب�����ش��ي��ط م��ث��ل امل�����ش��اك��ل ال�����ش��ح��ي��ة 

مع  تعاملهم  نتيجة  لال�شابات  وتعر�شهم 

م�شتلزمات  ا���ش��ت��خ��دام  وع���دم  خ��ط��رة  م���واد 

العامة والوقاية. ال�شالمة 

ومتكني  دعم  ب�شرورة  التقرير  واأو�شى 

ال��ه��ي��ئ��ات امل��م��ث��ل��ة ل��ع��م��ال ال���ن���ف���اي���ات غ��ري 

االجتماعية  احل��م��اي��ة  لتعزيز  الر�شميني 

واالق��ت�����ش��ادي��ة وت��غ��ي��ري ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ت��ي 

تخدم هذه الفئة املهم�شة.

للعاملني  ال��ف��ر���ص  تعزيز  اإىل  دع��ا  كما 

الر�شمي ملهنتهم  الطابع  والتمهيد الإ�شفاء 

وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف ت��و���ش��ي��ع م��ظ��ل��ة امل�����ش��ارك��ة 

واتخاذ القرار

 الحكومات الحزبية المقبلة .. بين قانون االحزاب واالنتخاب 

بدء حملة لتحصين الثروة 
الحيوانية ضد الحمى القالعية باربد

االنباط-  فرح مو�شى

ب������داأت يف م���دي���ري���ة زراع������ة ارب�����د ام�����ص 

الرثوة  لتح�شني  الوطنية  احلملة  االثنني 

احل��ي��وان��ي��ة ���ش��د احل��م��ى ال��ق��الع��ي��ة ال��ت��ي 

من  وتعد  احليوانية  الرثوة  معظم  ت�شيب 

ال�شارية املعدية. االمرا�ص 

   وق�����ال  م��دي��ر زراع�����ة حم��اف��ظ��ة ارب���د 

الدكتور عبداحلافظ ابو عرابي ان املديرية 

ات����خ����ذت ج��م��ي��ع ال����ت����داب����ري واالج���������راءات 

الوطنية  باحلملة  للم�شاركة  واال�شتعدادات 

م��ر���ص  م��ن  احل��ي��وان��ي��ة  ال����رثوة  لتح�شني 

القالعية.  احلمى 

وب�����ني  ان ه����ذه احل��م��ل��ة ���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ى 

حمافظة  بكل  احليوانية  ال���رثوة  حت�شني 

اربد وااللوية التابعة لها من خالل ت�شكيل 

بيطريني  اط��ب��اء  م��ن  جل��ن��ة   ع�شرة  خم�ص 

وف��ن��ي��ني مت��ري�����ص وم��ه��ن��د���ش��ني زراع���ي���ني  

مزارع  �شتزور  املطلوبة،  باالليات  جمهزين 

االبقار واالغنام واملاعز يف كل املحافظة.



حول   - ون�صف  ع��ام  نحو  قبل   - املوؤ�ص�صة  اطلقتها  التي  واحل���وارات  اللقاءات  �صل�صلة  �صّكلت 

جهة  م��ن  واأه��داف��ه��ا  امل��ق��رح��ة  التعديالت  م�صامني  ل�صرح  فر�صة  امل��ع��ّدل؛  قانونها  م�����ص��روع 

واال�صتماع لوجهات نظر اأ�صحاب العالقة من جهة اأخرى، فقد ا�صتهدفت تلك اللقاءات العمال 

واأ�صحاب العمل، ال�صباب وكبار ال�صن العاملني واملتقاعدين.

التي  والطموحات  الهواج�س  لكن  بدايتها،  يف  حم��دودة  كانت  وجماالتها  التعديالت  نطاق 

اأف�صى اإليها احلوار الوطني كانت دافعاً للتو�ّصع بها، لهدف واحد وهو حت�صني منظومة احلماية 

االجتماعية لتكون اأكرث �صمولية وواقعية. 

�صل�صلة احلوارات كانت فر�صة للتعامل مع خمتلف االآراء واالأطياف التي ميكن تاأطريها يف 

ثالث مناذج ومدار�س رئي�صية.

االأول هو النموذج »الواقعي« وي�صم من تعامل مع تعديالت القانون مبو�صوعية، فاأ�صحابه 

اأ�ص�س  يعرفون بامل�صاكل والثغرات التي حتاول التعديالت معاجلتها، ولكنهم قد يختلفون يف 

واأ�صاليب معاجلتها ولهم وجهات نظر تندرج حتت بند النقد البّناء بهدف التح�صني والتطوير؛ 

. مما ي�صتوجب مراعاة مقرحاتهم واال�صتماع لها جيداً واأْخذها على حممل اجَلّدْ

»ال��واق��ع��ي«، حيث  اأق��ران��ه��م يف  م��ع  واأ�صحابه متقاربني  »امل��ث��ايل«،  فهو  ال��ث��اين  النموذج  اأم��ا 

اإال  التعديالت،  بها  ج��اءت  التي  االأه����داف  م��ع  ومتفقني  وامل�صاكل  ال��ث��غ��رات  ب��وج��ود  يعرفون 

لون ترك احلال على ما هو عليه وعدم التعامل معها  حلني توفر الظروف املثالية  اأنهم يف�صّ

لتطبيقها، فعادًة ما يركز النقا�س واالختالف على طبيعة االأدوار وتوزيعها وتوقيتها، وجانب 

تتوافر عنا�صر جناحها حتى يف  قد ال  ونظرية  االأفكار م�صتمدة من من��اذج معيارية  من هذه 

الدول املتقدمة.

اأما النموذج الثالث فهو »الت�صكيكي«، الذي يتخذ متبّنوه موقفا م�صككاً من دوافع التعديالت 

االأه��داف واحلاجة  امل�صكلة وبطبيعة احل��ال ال يتفقون مع  املقرحة، فهم ال يعرفون بوجود 

الإجراء التعديالت، وال ميكن اجلزم بالدوافع التي حتّرك متبني هذا النموذج، لكنها دون اأدنى 

�صك متباينة، فهناك من ي�صكك بدوافع التعديالت لعدم اّت�صاح ال�صورة ب�صكٍل واٍف خ�صو�صاً مع 

املحاوالت البائ�صة واملعلومات امل�صللة التي عادة ما يلجاأ اإليها ال�صقُّ االخر من رواد هذا النموذج.

تتعّمد حتريك  ا�صتخدام حجٍج  اإىل  يلجاأون  ِق��ّل��ة«  واإمن��ا  ُثّلة  اأق��ول  »ل��ن  االآخ��ر ميّثل  ال�صقُّ 

العواطف امل�صادة الأي خطوة اإ�صالحية، واللجوء اإىل التحليالت ال�صطحية لت�صليل امل�صتفيدين 

من التعديالت ل�صالح الفئة امل�صتغلة للثغرات التي تتعامل معها.

ال�صمان  ت��ع��دي��الت  يف  جم��االت��ه��ا  تنح�صر  ال  التغيري  م��ع  للتعامل  ال��ث��الث  ال��ن��م��اذج  ه���ذه 

االجتماعي، فهي تنطبق على الكثري من الت�صريعات املقرحة وحتى الربامج وال�صيا�صات. 

ال�صمان االجتماعي يقف اليوم على م�صافٍة قريبة جداً من النموذج الواقعي ويحاول 

تقريب املثايل ب�صكل اأكرب اإليه.

 اأما النموذج الثالث، فيتوّجب علينا -كموؤ�ص�صة �صاحبة م�صروع اقت�صادي واجتماعي �صمويل- 

توعية املعنيني بكافة الو�صائل واحلجج التي يلجاأ امل�صككون »من ال�صق االخر« الإثارتها، وت�صييق 

اخلناق، »بال�صفافية والتو�صيح« على »الراف�صني من اأجل الرف�س » الذين يتجنبون االقراب 

من الواقعية، فقط النها جتّردهم من نزعتهم العدمية.

االجتماعي  ال�صمان  قانون  على  املقرحة  التعديالت  حتقيقها  اإىل  ترمي  التي  االأه���داف 

دعم  وثانيهما  االجتماعية  احلماية  مبنظومة  االرتقاء  اأّولهما  حمورين،  يف  وحم��ددٌة  وا�صحٌة 

اال�صتدامة املالية لل�صمان االجتماعي، فدوُر هذه املوؤ�ص�صة مل يعد تقليدياً وال منطياً، وجميعنا 

اأدواره��ا �صتتو�صع ب�صكٍل اأكرب لت�صبح  اإن   اأدرك الدور الذي قامت به خالل جائحة كورونا، بل 

بوابًة للحماية االجتماعية  كما �صتلعب املوؤ�ص�صة دوراً ريادياً يف حت�صني نوعية احلياة والظروف 

اأّية  مع  للتعامل  موؤ�ص�صية  ومظلة  املتعاقبة  االأجيال  َم��رِّ  على  واملتقاعدين  للعاملني  املعي�صية 

حتدياٍت قد تطراأ يف امل�صتقبل مبرونة و�صرعة ا�صتجابة.

علينا اأن ندرك جميعا اأن التغيري والبناء والتطوير هو دائماً حمل �صجاٍل واختالٍف يف الراأي، 

البّناء،  النقد  االنفتاح على  كلَّ  يكون منفتحاً  اأن  تغيرٍي وطني  اأي م�صروع  يتبنى  واأنَّ على من 

الفنون  اأكرث  والت�صكيك،  فهو من  االنتقاد  اأما  واملعامل،   االه��داف  الراجعة وا�صحة  والتغذية 

�صهولة، لكنه لن يقدمنا قط خطوًة لالأمام.

حازم الرحاحلة

 النماذج الثالث التي تؤّطر 
النقاش حول تعديالت 

الضمان االجتماعي

االقت�صادي
70

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرى االأخبار »االقت�صادية« يف املوقع االلكروين

  الثالثاء    27 /  9   / 2022  

 البنك العربي أفضل بنك للخدمات الرقمية المقدمة لألفراد 
وللشركات المتوسطة والصغيرة في األردن للعام 2022  

االنباط-عمان

العاملّية  فاينان�س«  »غ��ل��وب��ال  جملة  منحت 

نيويورك  )Global Finance( ومقرها 

ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���وؤخ���راً ج��ائ��زت��ي اأف�����ص��ل بنك 

لالأفراد  املقدمة  الرقمية  امل�صرفية  للخدمات 

االأردن  وال�����ص��غ��رية يف  امل��ت��و���ص��ط��ة  ول��ل�����ص��رك��ات 

اأخرى  22 جائزة  اىل  اإ�صافة   ،  2022 للعام 

�صعيد  على  واالإق��ل��ي��م��ي  املحلي  امل�صتوى  على 

لالأفراد  املقدمة  الرقمية  امل�صرفية  اخلدمات 

منطقة  يف  اأ���ص��واق  وع��دة  االأردن  يف  وال�صركات 

ال�صرق االأو�صط.  

وق��د مت اخ��ت��ي��ار البنك ل��ه��ذه اجل��وائ��ز من 

ق��ب��ل جل��ن��ة حت��ك��ي��م ع��امل��ّي��ة ت�����ص��م خ����رباء من 

ق��ط��اع اال���ص��ت�����ص��ارات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��دع��م 

اخل����ارج����ي، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ف��ري��ق امل��ح��رري��ن 

امل��خ��ت�����ص��ني يف امل���ج���ل���ة.  وا���ص��ت��ن��دت امل��ج��ل��ة يف 

�صملت؛  املعايري  م��ن  جمموعة  اإىل  اختيارها 

القوة اال�صراتيجية جلذب العمالء وخدمتهم 

يف  وال��ن��م��و  الرقمية،  امل�صرفية  ال��ق��ن��وات  ع��رب 

والتو�ّصع  اخلدمات،  لهذه  امل�صتخدمني  اأع��داد 

يف امل��ن��ت��ج��ات ال���ت���ي ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��ع��م��الء، 

امللمو�صة  الفوائد  على  الدالئل  اإىل  باالإ�صافة 

والت�صميم  ال��رق��م��ي��ة  امل���ب���ادرات  م��ن  املكت�صبة 

اخل��ا���س باملوقع االإل��ك��روين ووظ��ائ��ف��ه، وق��وة 

املنتجات واخلدمات الرقمية ومدى مالءمتها 

للم�صتخدم.  

من  ال��ع��دد  ه��ذا  على  البنك  ح�صول  وي��ع��د 

اجل���وائ���ز اإجن�������ازاً م�����ص��ت��ح��ق��اً واإ����ص���اف���ة مم��ي��زة 

التقدير  ه��ذا  ي��اأت��ي  حيث  احل��اف��ل،  �صجله  اإىل 

�صعيد  على  ال��ري��ادي��ة  البنك  ل��ق��درة  جت�صيداً 

ت���وف���ري خ����دم����ات وح����ل����ول م�����ص��رف��ي��ة رق��م��ي��ة 

ع�صرية تلبي احتياجات العمالء عرب خمتلف 

ال��ق��ط��اع��ات وت��ع��ك�����س روؤي������ة ال��ب��ن��ك وح��ر���ص��ه 

على  امل�صتجدات  اأح��دث  مواكبة  على  املتوا�صل 

�صعيد ال�صناعة امل�صرفية الرقمية. 

عليها  ح��از  التي  اجل��وائ��ز  قائمة  وت�صمنت 

اخل���دم���ات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  االأردن  يف  ال��ب��ن��ك 

جائزة  ل��الأف��راد،  امل��ق��دم��ة  الرقمية  امل�صرفية 

اأف�صل موقع اإلكروين متكامل وجائزة اأف�صل 

وال��ب��ط��اق��ات ومنتجات  االإي����داع  بنك خل��دم��ات 

اال���ص��ت��ث��م��ار امل��ق��دم��ة ع���رب االن���رن���ت وج��ائ��زة 

اأف�صل  وج��ائ��زة  امل��دف��وع��ات  خدمة  يف  االأف�صل 

وج��ائ��زة   )UX( امل�صتخدم  لتجربة  ت�صميم 

اأف�صل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت 

واإدارة  املعلومات  اأم��ن  يف  بنك  اأف�صل  وج��ائ��زة 

عمليات االحتيال وجائزة االأف�صل يف الت�صويق 

االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عرب  واخل��دم��ات 

وج��ائ��زة االأف�����ص��ل ل��الإق��را���س وج��ائ��زة اأف�صل 

تطبيق بنكي موائم للهواتف الذكية والتابلت 

وجائزة  ابتكاراً  االأكرث  الرقمي  البنك  وجائزة 

التطبيقات.  لربجمة  افتتاحية  واجهة  اأف�صل 

الرقمية  امل�صرفية  اخل��دم��ات  �صعيد  على  اأم��ا 

البنك  ح��از  فقد  االأردن،  يف  لل�صركات  املقدمة 

ع��ل��ى ج���ائ���زة اأف�����ص��ل خ���دم���ات مت��وي��ل جت���اري 

الذكية  للهواتف  بنكي  تطبيق  اأف�صل  وجائزة 

والتابلت. 

بنك  اأف�صل  ج��ائ��زة  على  البنك  ح�صل  كما 

كل  يف  ل��الأف��راد  الرقمية  امل�صرفية  للخدمات 

بنك  اأف�����ص��ل  وج���ائ���زة  وم�����ص��ر،  فل�صطني  م��ن 

كل  يف  لل�صركات  الرقمية  امل�صرفية  للخدمات 

من فل�صطني واملغرب. 

وعلى م�صتوى منطقة ال�صرق االأو�صط، فقد 

حاز البنك العربي على خم�س جوائز اإقليمية، 

ع��ل��ى م�صتوى  امل��ق��دم��ة  اجل��وائ��ز  �صملت  ح��ي��ث 

االأفراد جائزة اأف�صل موقع اإلكروين متكامل 

املدفوعات  االأف�صل يف خدمة  لالأفراد وجائزة 

واإدارة  املعلومات  اأم��ن  يف  بنك  اأف�صل  وج��ائ��زة 

ع��م��ل��ي��ات االح���ت���ي���ال وج����ائ����زة اأف�������ص���ل واج��ه��ة 

اف��ت��ت��اح��ي��ة ل���ربجم���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات. اأم�����ا على 

م�صتوى ال�صركات فقد حاز البنك على جائزة 

لل�صركات  امل�����ص��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  يف  االأف�����ص��ل 

ال�صغرية واملتو�صطة.

العربي  البنك  مت�صل، ح�صل  �صعيد  وعلى 

ك���ذل���ك ع��ل��ى ج���ائ���زة »اأف�������ص���ل ب��ن��ك ل��ل��ح��ل��ول 

ي���وروم���وين  جم��ل��ة  م���ن  االأردن  يف  ال��رق��م��ي��ة« 

)Euromoney( العاملية.

ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  اال�����ص����ارة  وجت�����در 

ك���ان ق��د ح�����ص��د م���وؤخ���راً ج��ائ��زة »اأف�����ص��ل بنك 

واملقدمة   ،»2022 ل��ع��ام  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  يف 

 Global فاينان�س  »غلوبال  جملة  قبل  من 

ال�صابع  للعام  وذل��ك  العاملية،   »Finance
على التوايل. 

 صندوق دعم وتطوير الصناعة يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الجغبير: الصندوق ثمرة التعاون المشترك بين غرفتي صناعة 
األردن وعمان والحكومة

 أيلة توقع اتفاقية إدارة مع الخطوط الجوية القطرية

االنباط-عمان

وعمان  االأردن  �صناعة  غرفتي  رئي�س  اأك��د 

دعم  �صندوق  اأهمية  اجلغبري،  فتحي  املهند�س 

القطاع  تناف�صية  دع��م  يف  ال�صناعة،  وتطوير 

ال�صناعي، والذي ياأتي ثمرة للتعاون امل�صرك 

واالأردن  ع��م��ان  �صناعة  غرفتي  جمل�صي  ب��ني 

واحلكومة.

النظام  اأخ����ريا  اأق���ر  ال�����وزراء  جمل�س  وك���ان 

اخل��ا���س ب�����ص��ن��دوق دع���م وت��ط��وي��ر ال�����ص��ن��اع��ة، 

على  ي��وزع  دينار  مليون   ٩٠ قيمته  تبلغ  ال��ذي 

٣ �صنوات.

�صناعة  غ��رف��ت��ي  دور  اإىل  اجل��غ��ب��ري  واأ����ص���ار 

ال���ق���رار  ه����ذا  ا����ص���ت�������ص���دار  يف  واالأردن  ع���م���ان 

ال�صناعي  للقطاع  ال�صندوق  هذا  وتخ�صي�س 

اأع���وام م��ن العمل ال���دوؤوب مع  ال��ذي ج��اء بعد 

تر�صخت  املجل�س  عمل  ف��رة  خ��الل  احلكومة 

دعم  باأهمية  احلكومة  ل��دى  القناعة  خاللها 

من  له  ملا  تناف�صيته  وتعزيز  ال�صناعي  القطاع 

واملجتمعي  الغذائي  االأمن  بارز يف حتقيق  دور 

ال�صيما خالل جائحة كورونا.

�صيكون  ال�صندوق  ه��ذا  اإن  اجلغبري،  وق��ال 

للتطوير  وداع���م���ا  االإن��ت��اج��ي��ة،  ل���زي���ادة  ح��اف��زا 

امل�صتمر على م�صارات االإنتاج املختلفة.

لن  ال�صناعية  ال��غ��رف  اأن  اجلغبري  و���ص��دد 

القطاع  تناف�صية  دع��م  �صبيل  يف  ج��ه��دا  ت��األ��وا 

ال�������ص���ن���اع���ي، وحت���ق���ي���ق امل���ك���ا����ص���ب ال���ت���ي مت��ك��ن 

�صادراته،  وزي��ادة  النمو  من  ال�صناعي  القطاع 

وتو�صيع ا�صتثماراته مبا ميكنه من خلق فر�س 

عمل.

غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  اأك��د  جهته،  م��ن 

اأن  ال�����ص��ك��ع��ة،  ف����واز  امل��ه��ن��د���س  االأردن  ���ص��ن��اع��ة 

ال�����ص��ن��دوق وف����ر اأك����رب دع����م ت��اري��خ��ي ل��ق��ط��اع 

دع��م  �صي�صمل  ح��ني  يف  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال�����ص��ن��اع��ة 

و  القائمة  ال�صناعات  تطوير  اأن�صطة  جميع 

باالإ�صافة  تقييد،  اأي  دون  و  بعمومها  النا�صئة 

يف  واالأرديّن  االأجنبي  امل�صتثمر  بني  للم�صاواة 

امليزات و املنح املقدمة.

ال�����ص��م��ول  ي��وف��ر  ال�����ص��ن��دوق  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

و  ال�صغرية  و  احلرفية  ال�صناعية  للموؤ�ص�صات 

املناطق  �صمول  الكبرية، يف موازاة  و  املتو�صطة 

التنموية بالدعم و كافة القطاعات ال�صناعية، 

والكحول. التبغ  با�صتثناء 

على  �صيعمل  النظام  اأن  اإىل  ال�صكعة  ون��وه 

اإلزام الرد على الطلبات و االإعرا�س و�صرف 

امل�صتحقات خالل �صقف زمني حمدد، جنبا اإىل 

االأن�صطة  بكل  ال�صادرات  جنب مع دعم ترويج 

�صقف  ورف��ع  ح�صرا،  امل��ع��ار���س  لي�س  و  املتاحة 

لل�صناعي  دي��ن��ار  األ���ف   150 لي�صبح  ال��دع��م 

ال�������ص���غ���ري، ورف������ع ���ص��ق��ف ال����دع����م ل��ل�����ص��ن��اع��ي 

والكبري  دي��ن��ار،  األ���ف   300 لي�صبح  املتو�صط 

اإىل 500 الف دينار.

من  دعما  خ�ص�س  النظام  اإن  ال�صكعة  وقال 

ل��ذمم  ال��ت��اأم��ني  تكلفة  م��ن  ب��امل��ئ��ة   75  -  50

ال�صناعيني. ال�صادرات جلميع 

غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  ق����ال  ب������دوره، 

ال�������ص���ن���اع���ات  ق����ط����اع  ع�����ن  االأردن  ����ص���ن���اع���ة 

اإن  خ��زن��ة،  اأب��و  ع��الء  واملطاطية  البال�صتيكية 

قرب  عن  تتابع  وعمان  االأردن  �صناعة  غرفتي 

ك���ل م���ا ي��ه��م ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي، ف�����ص��ال عن 

تو�صيل �صوته ل�صناع القرار.

ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  تعا�صد  اأن  على  و���ص��دد 

والتخفيف  منوه  يف  �صاهم  مرجعيته  وتوحيد 

التي تواجهه، ال�صيما واأن  من حدة التحديات 

اإي�صال  تكفل  حاليا  القائمة  الغرفة  منهجية 

م�صار  و�صمن  كامل  ب�صكل  القطاع  مطالبات 

موحد ور�صالة وا�صحة.

واأك�����د اأب����و خ���زن���ة اأن ن���ظ���ام ���ص��ن��دوق دع��م 

وت��ط��وي��ر ال�����ص��ن��اع��ة ي��ه��دف اإىل امل�����ص��اه��م��ة يف 

االأخرى  والتكاليف  االإنتاج  ُكلف  تخفيف عبء 

ز  يعزَّ الوطنية، مبا  ال�صناعة  تعاين منها  التي 

اأ�صواق جديدة. تناف�صيتها لدخول 

االنباط- الدوحة

وق����ع����ت ����ص���رك���ة واح��������ة اأي�����ل�����ة ل���ل���ت���ط���وي���ر، 

العا�صمة  يف  ال��ق��ط��ري��ة،  اجل��وي��ة  واخل���ط���وط 

ال���ق���ط���ري���ة ال����دوح����ة ام���������س، ات���ف���اق���ي���ة ت��ق��وم 

�صاطئ  ن���ادي  وت�صغيل  ب����اإدارة  اأي��ل��ة  مب��وج��ب��ه��ا 

�صياحية  خ��دم��ات  وت��وف��ري  ال���دوح���ة،   B12
متكاملة ورفيعة امل�صتوى يف جماالت ال�صيافة 

والرفيه.

التنفيذي  املدير  م��ن؛  كل  االتفاقية  ووق��ع 

�صهل  امل��ه��ن��د���س  للتطوير  اأي��ل��ة  واح���ة  ل�����ص��رك��ة 

دودين، والرئي�س التنفيذي للخطوط اجلوية 

القطرية �صعادة ال�صيد اأكرب الباكر.

وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة واح���ة 

»نحن  دودي���ن:  �صهل  املهند�س  للتطوير  اأي��ل��ة 

���ص��ع��ي��دون وف��خ��ورون بثقة اخل��ط��وط اجل��وي��ة 

و)اكت�صف  لل�صياحة  العامة  والهيئة  القطرية 

ق��ط��ر( ل��ت��ك��ل��ي��ف اأي���ل���ة ب������اإدارة وت�����ص��غ��ي��ل ن���ادي 

B12 ال���دوح���ة، و���ص��ن��ق��ّدم ك��ل ما  ال�����ص��اط��يء 

قطر  دولة  يف  االأ�صقاء  جهود  دعم  يف  ن�صتطيع 

2022، حيث  العامل  كاأ�س  ال�صت�صافة بطولة 

ن�����ص��ّخ��ر خ��ربات��ن��ا واإم��ك��ان��ات��ن��ا ل��ت��ق��دمي اأف�����ص��ل 

 B12 اخلدمات للزوار ومرتادي نادي �صاطئ 

الدوحة، وتوفري جتربة مميزة لل�صيوف«.

واأكد املهند�س دودين على اأن هذه ال�صراكة 

ت���وؤك���د ع���ل���ى ث���ق���ة ����ص���رك���ة اخل���ط���وط اجل���وي���ة 

القطرية العالية، باخلدمات التي توفرها اأيلة 

املزايا  اأف�صل  لتقدمي  خرباتها  �صت�صخر  والتي 

واالإم���ك���ان���ات يف جم���ال ال��رف��ي��ه وال�����ص��ي��اف��ة، 

لتعك�س روؤية اأيلة ونهجها العاملي يف العمل.

الباكر،  اأكرب  ال�صيد  �صعادة  قال  جانبه،  من 

التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  لل�صياحة  ق��ط��ر  رئ��ي�����س 

»اح��د  القطرية:  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ملجموعة 

لل�صياحة هي م�صاعدة  اوللوياتنا يف قطر  اهم 

لنا  وت�صمح  قطر.  وطننا  اكت�صاف  على  ال��زوار 

ال�صراكة مع اأيلة مبوا�صلة هذا العمل وتو�صيع 

ن��ط��اق ال�����ص��ي��اح��ة يف ق��ط��ر. وم���ن خ���الل ن��ادي 

عاملية  كوجهة  الدوحة  ت�صيف  �صاطئ ب12-، 

العاملني«. للزوار 

 B12 ���ص��اط��ئ  ن����ادي  ي��ف��ت��ح  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

الدوحة اأبوابه اأمام مرتاديه يف العا�صمة القطرية 

بخدمات  للتمتع  املقبل،  ال�صهر  منت�صف  الدوحة 

اأف�����ص��ل االأوق�����ات ملختلف  م��رم��وق��ة ت��ك��ف��ل ق�����ص��اء 

اأف����راد ال��ع��ائ��ل��ة ت�صم خ��دم��ات ال��ط��ع��ام وال�����ص��راب 

والرفيهية. وال�صاطئية  املائية  واالأن�صطة 

و�صيوفر افتتاح نادي �صاطئ B12 الدوحة 

500 فر�صة عمل منها اأكرث من 100 فر�صة 
اأيلة  �صيتيح عر�س جتربة  كما  الأردنيني،  عمل 

ت��ن��ط��وي عليه  ال�����ص��ي��اح��ي��ة وم����ا  يف اخل���دم���ات 

كافة  من  ومتّيز  ري��ادة  من  التجارية  عالمتها 

اجلوانب.

الأكرث من  دولة قطر  ا�صت�صافة  توقع  ومع 

مليارات  اأرب��ع��ة  واأك��رث من  زائ��ر دويل  مليوين 

م�صاهد تلفزيوين ملتابعة فعاليات كاأ�س العامل 

االأك��رث  الريا�صي  احل��دث  باعتباره   ،2022
ال���ع���امل، ���ص��ت�����ص��ل��ط االأ�����ص����واء على  م��ت��اب��ع��ة يف 

تن�صط  حيث  املقبلة،  ال��ف��رة  م��دار  على  قطر 

مميزة  ف��ر���ص��ة  يتيح  م��ا  ال�صياحية  اخل��دم��ات 

امل�صتوى  ع��امل��ي��ة  االإم��ك��ان��ات احل��رف��ي��ة  ل��ع��ر���س 

اأيلة. التي توفرها 

االنباط- عمان

 ارتفع ن�صيب الفرد من الطاقة الكهربائية 

امل�صتهلكة يف اململكة من 1551 )ك.و.�س( عام 

املا�صي  العام  )ك.و.����س(   1572 اإىل   2020
باملئة.  1.4 بلغت  ارتفاع  بن�صبة   2021

وب��ح�����ص��ب اح�����ص��ائ��ي��ات ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع 

الطاقة واملعادن، بلغت كمية الطاقة الكهربائية 

املولدة من حمطات التوليد 19224 )ج.و.�س( 

العام املا�صي، مقارنة مع 18813.6 )ج.و.�س( 

عام 2020 وبن�صبة منو بلغت 2.18 باملئة.

الطاقة  ارت���ف���اع  اإىل  االح�����ص��ائ��ي��ات  وا����ص���ارت 

)ج.و.����س(   380.6 م��ن  امل�صتوردة  الكهربائية 

اإىل 394.8 )ج.و.�س( العام املا�صي بن�صبة منو 

بلغت 3.73 باملئة.

للتوزيع  الكهربائي  الفاقد  ن�صبة  وانخف�صت 

كما  ب��امل��ئ��ة،   13.32 اىل  ب��امل��ئ��ة   13.48 م��ن 

ان��خ��ف�����ص��ت اال���ص��ت��ط��اع��ة ال��ت��ول��ي��دي��ة )م�����ص��ادر 

 ،3997 اىل   4000 م��ن  التقليدية(  الطاقة 

من  املتجددة  الطاقة  م�صادر  من  ارتفعت  فيما 

1579 )ج.و.�س( بن�صبة منو بلغت  1424 اىل 
باملئة.  10.88

وب��ح�����ص��ب االح�����ص��ائ��ي��ات ارت���ف���ع ع���دد ح��ق��وق 

التعدين املمنوحة من 1 عام 2020 اإىل 8 عام 

باملئة.  700 منو  وبن�صبة   2021
املمنوحة  ال��رخ�����س وال��ت�����ص��اري��ح  ع���دد  وب��ل��غ 

رخ�����ص��ة   6254 وامل����ع����ادن  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف 

على  ت��وزع��ت   ،2021 املا�صي  ال��ع��ام  وت�صريحا 

املتجددة  بالطاقة  التوليد  التايل: قطاع  النحو 

�صحن  حم��ط��ات  الإن�����ص��اء  ورخ�����س  ت�صاريح   ،9

كهربائية عامة وخا�صة 42، رخ�س العاملني يف 

اإن�صاء حمطات حتويل   ،229 املتجددة  الطاقة 

ع��ام��ة 160، م���زاول���ة م��ه��ن��ة ع��م��ل اال���ص��ع��اع��ي 

والنووي 1548، املقالع 186، ت�صدير املعادن 

 ،8 التعدين   ،2248 املعادن  ا�صترياد   ،1822
التنقيب 2.

 ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية 1.4% العام الماضي

 الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات 
النفطية عالميا

االنباط- عمان

يف  النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار  انخف�صت 

ال��ث��ال��ث من  االأ���ص��ب��وع  العاملية يف  االأ���ص��واق 

م��ع معدالت  مقارنة  احل���ايل،  اأي��ل��ول  �صهر 

اأ�صعارها يف االأ�صبوع الثاين من ال�صهر ذاته، 

بح�صب بيانات اأعلنتها اليوم االثنني، وزارة 

الطاقة والرثوة املعدنية.

اأوكتان  البنزين  �صجل  للبيانات،  ووفقا 

للطن  دوالر   772.2 ب��ل��غ  ���ص��ع��را   90
مقارنة مع معدل �صعره يف االأ�صبوع االأول، 

والذي بلغ 826 دوالرا، وبن�صبة انخفا�س 

بلغت 6.5 باملئة.

 95 اأوك���ت���ان  ال��ب��ن��زي��ن  �صعر  �صجل  ك��م��ا 

مقابل  ل��ل��ط��ن  دوالرات   808 ب��ل��غ  ���ص��ع��را 

866.2 دوالر امل�صجل يف االأ�صبوع الثاين، 
وبن�صبة انخفا�س بلغت 6.7 باملئة.

 956.3 م��ن  ال��دي��زل  �صعر  وانخف�س 

وبن�صبة  دوالر،   936.7 اإىل  للطن  دوالر 

وانخف�س  ب��امل��ائ��ة،   2.1 بلغت  ان��خ��ف��ا���س 

�صعر الكاز من 1006.9 دوالر للطن اإىل 

انخفا�س  وبن�صبة  للطن،  دوالر   973.6
بلغت 3.3 باملئة.

ك��م��ا ان��خ��ف�����س ���ص��ع��ر زي����ت ال���وق���ود من 

دوالر للطن اإىل 375.2 دوالر،   385.6
وبن�صبة انخفا�س بلغت 2.7 باملائة.

امل�صال  ال��ب��رويل  الغاز  �صعر  وانخف�س 

دوالرا   635 اإىل  احل���ايل  اأي��ل��ول  �صهر  يف 

للطن مقارنة مع �صعره امل�صجل يف �صهر اآب 

املا�صي، والذي بلغ 662.5 دوالر، وبن�صبة 

انخفا�س بلغت 4.2 باملئة.

و���ص��ج��ل ���ص��ع��ر خ����ام ب��رن��ت يف االأ���ص��ب��وع 

 88 اأي��ل��ول احل���ايل �صعرا بلغ  ال��ث��ال��ث م��ن 

دوالر   91.6 م��ق��اب��ل  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالرا 

امل�����ص��ج��ل يف االأ����ص���ب���وع ال���ث���اين م���ن اأي���ل���ول 

احلايل.



االعالين
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انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

محمد سامي محمد 

عبيدات   7343 / 3

عملك  مركز  ع��ن  تغيبت  ان��ك  مب��ا 

من  موافقة  او  ر�سمي  اذن  ب���دون 

ايام  ع�سرة  من  اك��ر  مل��دة  االدراة 

اىل  بالعودة  ننذرك  ل��ذا  متتالية 

عملك خالل ثالثة ايام من تاريخه 

واال تعترب فاقدا لوظيفتك وجميع 

ا�ستنادا  وذلك   ، العمالية  حقوقك 

قانون  م��ن   ) ه���   28  ( امل���ادة  اىل 

العمل االدرين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200142806 (

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احلاج علي والقنا  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )110086( بتاريخ 2014/8/6  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/8/8 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد را�سم زكريا احلاج علي او 

احمد عماد الدين عبداهلل القنا  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ت: 0788199618

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  التجارية   االمثل  االختيار  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )57438 (

 بتاريخ )2020/7/16( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/11(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء قصبة املفرق 

رقم ) 375 ( تاريخ 2022/8/15
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ق�سبة املفرق  قد قررت بقرارها رقم 

) 375 ( بتاريخ 2022/8/15 وبعد االطالع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية 

املفرق الكربى رقم )35( تاريخ 2022/3/13 واملت�سمن :

املوافقة على تغري �سفة ا�ستعمال من زراعي خارج التنظيم اىل ابنية متعددة اال�ستعمال 

القرية  احل�سبان   )  3  ( حو�ض  من   )  1269  ( رقم  القطعة  �سمن  وذلك   ) حمروقات  حمطة   (

للم�ساحة  املربع  للمرت  واحد  دينار   )  1  ( بواقع  تنظيم  عوائد  فر�ض  مع  احل�سينيات  مزرعة 

املنظمة ابنية متعددة اال�ستعمال وذلك بناء على اال�ستدعاء املقدم من ا�سحاب العالقة وبناءا 

لهذه   واملعد  املرفق  باملخطط  – وكما هو مبني  املفرق  – �سمن منطقة  املرفق  امل�ساح  على تقرير 

الغاية . 

وقررت اللجنة اللوائية للواء ق�سبة املفرق املوافقة على القرار اعاله لوجود حمطة حمروقات 

قائمة  وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي 

العالقة االطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف بلدية املفرق الكربى ، 

وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب االعرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء قصبة املفرق 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   الفكره احلديثه 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الداخلي    للت�سميم 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )47404( بتاريخ  2017/4/16  

  2022/9/25 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  املوافقة على 

يو�سف  ح�سن  جمدي  ال�سيد  و   / او  طه  الوهاب  عبد  طه  جمال 

ح�سان   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – احل�سني  ال�سرقي – �سندوق الربيد ) 8083 ( -هاتف 

0799948877 / 0798006110

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربية رقم ) 675 ( تاريخ 2022/4/18
للوائي ق�سبة  واالبنية  للتنظيم  امل�سرتكة  اللوائية   اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

675 ( بتاريخ  املفرق والبادية ال�سمالية الغربية  قد قررت بقرارها رقم ) 

واالبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  قرار  على  االط��الع  وبعد   2022/4/18

لبلدية حو�سا رقم ) 24/6 ( تاريخ 2022/3/16 واملت�سمن :

�سعته بيت قائم علما بان  6 ( م يوجد يف   ( الغاء طريق �سعة  املوافقة على 

املنطقة خمدومة ب�سبكة �سوارع �سمن القطعة رقم ) 730 ( حو�ض ) 6 ( البلد 

من ارا�سي خربة امل�سريفة ح�سب املخططات الهند�سية املعدة لهذه الغاية .

ال�سمالية  والبادية  املفرق  ق�سبة  للوائي  امل�سرتكة  اللوائية  اللجنة  وقررت 

�سهر  ملدة  لالعرتا�ض  اعالنه  واي��داع  اع��اله  القرار  على  املوافقة  الغربية  

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع على 

القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف بلدية حو�سا ، وتقدمي 

اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب االعرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .

سلمان النجادا
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ض التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

رقم ) 1175 / 10 ( تاريخ 2022/8/14  املوافقة على خمطط ا�سافة تنظيم 

باأحكام �سكن ) ب ( وفر�ض عوائد تنظيم مبقدار ثمانية ع�سر قر�سا لكل مرت 

مربع م�ساف وا�ستحداث �سارع �سمن احلو�ض رقم ) 1 ( العلم من ارا�سي ثغرة 

اجلب يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق  .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق ومكاتب بلدية املفرق 

املحلية  االدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  الكربى 

خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اللوج�ستيه  واخلدمات  املعدات  لتجارة  ا�سناد  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )28000 ( 

بتاريخ ) 2012/3/18(

ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة  املالية جتاه  �سرورة تقدمي مطالباتهم 

الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد �سليمان عيد العوامله 

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع و�سفي التل ) اجلاردنز ( – عمارة رقم 

85 – الطابق الرابع – مكتب 411 – رقم الهاتف 065521717 – رقم 

– �سندوق   0795595794 املتنقل  – الهاتف   065521919 الفاك�ض 

بريد 3340 رمز بريد 11953

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ال�سياحي   وال��رتوي��ج  الت�سلية  مل��دن  الواحد  العامل  �سركة  ب��اأن 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )45246( بتاريخ )2016/10/4( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/26(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء قصبة املفرق 
رقم ) 317 ( تاريخ 2022/8/1

قررت  قد  املفرق   ق�سبة  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

املحلية  اللجنة  قرار  على  االطالع  وبعد   2022/8/1 بتاريخ   )  317  ( رقم  بقرارها 

للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق الكربى رقم )75( تاريخ 2022/6/26 واملت�سمن :

املوافقة على تقلي�ض �سعة ال�سارع من ) 10 (م اىل ) 5 (م واملحاذي للقطع ذوات االرقام 

) 155 ، 160 ( وكذلك تقلي�ض �سعة  ال�سارع من ) 14 (م اىل  ) 10 (م واملحاذي للقطع 

ذوات االرقام ) 83 ، 82 ، 161 ، 99 ، 95 ، 94 ( من حو�ض ) 4 ( املفرق اجلنوبي – 

�سمن منطقة املفرق – وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه  الغاية . 

وقررت اللجنة اللوائية للواء ق�سبة املفرق املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه 

العالقة  الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي  �سهر باجلريدة  لالعرتا�ض ملدة 

املفرق  بلدية  يف  واالبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  االط��الع 

القانونية  املدة  خالل  االعرتا�ض  يوجب  ما  كان  اذا  اعرتا�ساتهم  وتقدمي   ، الكربى 

لالعرتا�ض .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

للواء قصبة املفرق 

إعالن صادر عن  مصفي الشركة

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن م�سفي �سركة م�سطفى حميد �ساب�سوغ واوالده 

لل�سرافه  وامل�سجلة حتت الرقم ) 31398 (  يف �سجل �سركات ت�سامن 

جميع  ب��اأن   )  200015344  ( الوطني  ورقمها   1992/12/6 تاريخ 

بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء 

العالوين   احلميد  عبد  ع��ادل  فرا�ض  ال�سيد  وتعيني   2022/9/26

م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

  – �سكنية   : البناية   – الوليد  بن  خالد   : ال�سارع   – :عمان  املدينة 

خلوي : 0796801994 

�ض.ب ) 925158 ( الرمز الربيدي ) 11190 (

ferasalaween@yahoo.com : الربيد االلكرتوين

م�سفي ال�سركة 

فرا�ض عادل عبد احلميد العالوين

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  املوؤ�س�سة الطبية العلمية الكيميائية   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 1402 ( بتاريخ ) 1984/6/21(

الدفع  م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  املالية جتاه  �سرورة تقدمي مطالباتهم 

ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

عمان – جبل احل�سني – مقابل م�ست�سفى االمل جلراحة الن�سائية والتوليد – 

�سارع الكرمل – جممع اللد التجاري – الطابق الثالث – مكتب 301

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي عبداهلل علي عبد الرحيم ن�سار

�سارع  االمل–  م�ست�سفى  مقابل   – احل�سني  جبل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الكرمل – جممع اللد التجاري – الطابق الثالث – مكتب 301

فاك�ض   )  5600260  ( هاتف   )11191  ( الربيدي  الرمز   )9192( �ض.ب   

) 5607058(

خلوي ) 0790640411(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سهام الطويق و�سركائها  

 )  121552( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2021/3/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء قصبة املفرق 

رقم ) 556 ( تاريخ 2022/9/12
قررت  قد  املفرق   ق�سبة  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

2022/9/12 وبعد االطالع على قرار اللجنة املحلية  556 ( بتاريخ  بقرارها رقم ) 

 2022/9/11 تاريخ   )   18  /  48  ( رقم  الكربى  املفرق  لبلدية  واالبنية  للتنظيم 

واملت�سمن :

املوافقة على ا�سافة تنظيم بحيث يتم تغيري �سفة ا�ستعمال من زراعي خارج التنظيم 

اىل �سكن )ب( وذلك للقطع ذوات االرقام )988 ، 989 ، 990( من حو�ض ) 1 / العلم(

 القرية ثغرة اجلب وا�ستحداث �سوارع واعتماد ال�سوارع والطرق االفرازية تنظيميا 

مع فر�ض عوائد تنظيم مبقدار )12( قر�ض للمرت املربع للم�ساحة املنظمة �سكن ) ب ( 

وح�سب املخطط املرفق واملعد لهذه  الغاية . 

وقررت اللجنة اللوائية للواء ق�سبة املفرق املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه 

العالقة  الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي  �سهر باجلريدة  لالعرتا�ض ملدة 

املفرق  بلدية  يف  واالبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  االط��الع 

القانونية  املدة  خالل  االعرتا�ض  يوجب  ما  كان  اذا  اعرتا�ساتهم  وتقدمي   ، الكربى 

لالعرتا�ض .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء قصبة املفرق 

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء قصبة املفرق 

رقم ) 424 ( تاريخ 2022/8/22
قد  املفرق   ق�سبة  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

2022/8/22 وبعد االطالع على قرار  بتاريخ   )  424  ( قررت بقرارها رقم 

اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق الكربى رقم )1 / 13( تاريخ 

2022/8/1 واملت�سمن :

املوافقة على تعديل م�سار الطريق التنظيمي �سعة ) 6 (م واملار بالقطعة رقم 

) 64 ( حو�ض ) 6 / طيب ا�سم ( واعتماد امل�سار االفرازي تنظيميا وكما هو 

مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية وا�ستنادا مل�سروع الرفع امل�ساحي يف 

بلدية املفرق الكربى  . 

اعاله  القرار  على  املوافقة  املفرق  ق�سبة  للواء  اللوائية  اللجنة  وق��ررت 

وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني 

ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم 

يوجب  ما  كان  اذا  اعرتا�ساتهم  وتقدمي   ، الكربى  املفرق  بلدية  يف  واالبنية 

االعرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء قصبة املفرق 

إعالن صادر عن مصفي الشركة

ا�ستنادا الحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

يعلن م�سفي  �سركة خالد م�سعود و�سركاه وامل�سجلة حتت الرقم  

 )17494 (

يف �سجل �سركات تو�سية  تاريخ ) 2013/9/15 ( ورقمها الوطني

 ) 200136209( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

 : ال�سيد  وتعيني   2022/9/22 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل 

وعنوانه  لها  م�سفيا  م�سعود  عبداهلل  من  بدال  مرار  �سالح  خالد 

رقم  املنورة  املدينة  وال�سارع  عمان  املدينة   : التبليغ  و  للتبلغ 

البناية 229 خلوي 0795696670

م�سفي ال�سركة خالد �سالح مرار

شركة التميز الدولية للمدارس الخاصة املساهمة الخاصة املحدودة
شركة مساهمة خاصة رقم )845( تاريخ 2011/8/15

دعوة الجتماع هيئة عامة غري عادي
السادة املساهمني املحرتمني ،،،

ي�سعدين دعوتكم الجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة من �سباح يوم ال�سبت املوافق 

15 / 10 / 2022 وذلك بوا�سطة و�سيلة االت�سال املرئي وااللكرتوين عمال باأحكام قانون الدفاع )13( ل�سنة 1992 

واأمر الدفاع )5( ل�سنة 2020 واالجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 

 )   ZOOM  ( تطبيق  خالل  من  عادي  الغري  العامة  الهيئة  اجتماع  عقد  على  وموافقته  اأعاله  الدفاع  امر  مبوجب 

للنظر يف االمور املدرجة على جدول اأعمال االجتماع املذكور واملن�سور على املوقع االلكرتوين لل�سركة وعلى موقع دائرة 

مراقبة ال�سركات 0  

لذا يرجى من ال�سادة امل�ساهمني ح�سور االجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�سطة و�سيلة االت�سال املرئي وااللكرتوين 

)ZOOM  ( حيث اأن رقم ID هو ) 2139345350 ( و�سيتم تزويد امل�ساهم الراغب باحل�سور بكلمة املرور، على اأن 

يتم الرجوع اىل املوقع االلكرتوين لل�سركة

) ZOOM( و املت�سمن اجراءات الدخول لتطبيق )igaschool.com/igaschool/index.php/en/(

 وت�سجيل احل�سور واالطالع على جدول اعمال االجتماع واالطالع على التقرير ال�سنوي لل�سركة لعام 2022 على اأن يتم 

الت�سجيل للح�سور االلكرتوين اأو التوكيل واإرفاق االوراق الثبوتية من خالل الربيد االلكرتوين 

 )  Anagheembasim123@gmail.com( قبل موعد عقد االجتماع .

وميكن لل�سادة امل�ساهمني الو�سول اىل كافة الوثائق واملرفقات اخلا�سة باالجتماع على املوقع االلكرتوين لل�سركة

. ) igaschool.com/igaschool/index.php/en( 

. يت�سمن جدول االأعمال ما يلي:

اإلغاء االأ�سهم املعاد �سراوؤها من امل�ساهمني وخف�ض راأ�ض املال مبقدار هذه االأ�سهم واإجراء التعديالت الالزمة على العقد 

والنظام بناء على ذلك.

مناق�سة تقرير جمل�ض االإدارة عن اأعمال ال�سركة واأوجه ن�ساطها ومركزها املايل خالل ال�سنة املالية ال�سابقة واخلطة 

امل�ستقبلية لل�سركة.

امل�سادقة على البيانات املالية لل�سنة املالية 2022/2021 كما هي بتاريخ 2022/6/30.

مناق�سة توزيع االرباح على امل�ساهمني.

انتخاب مدقق للح�سابات لل�سنة املالية القادمة.

د. عثمان السواعي / رئيس مجلس اإلدارة

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته
 ) 26 ( حو�ض )28   ( القطعة رقم  للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول لتقدير قيمة  يعلن 

الرملة من ارا�سي غور املزرعة واحلديثة وامل�ستملكة مبوجب قرار جمل�ض ادارة �سلطة وادي االردن رقم

 ) 219 ( تاريخ 1980/11/9 وموافقة الرئا�سة بالكتاب رقم ) 6 / 59 / 13 / 1776 ( تاريخ 1981/2/11.

اجلنوبية  االغ��وار   / وامل�ساحة  االرا�سي  دائ��رة  لوحة  على   2022/9/22 املوافق  اخلمي�ض  يوم  علق  قد 

ذوي  اجلميع  الطالع  اجلنوبية  االغوار  بلدية  رئي�ض  اىل  منه  اخرى  ن�سخة  و�سلمت  بارزا  حمال  باعتباره 

احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض مبلغ )خم�سة ع�سر( 

دينارا كاأمانة لالعرتا�ض على التقدير عماًل باأحكام املادة ) 21/و ( من القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء قصبة املفرق 

رقم ) 460 ( تاريخ 2022/8/29
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ق�سبة املفرق  قد قررت بقرارها رقم 

) 460 ( بتاريخ 2022/8/29 وبعد االطالع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية 

املفرق الكربى رقم )15 / 120( تاريخ 2022/8/21 واملت�سمن :

املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال القطعة رقم ) 82 ( حو�ض ) 5 ( رجم علي من زراعي داخل 

4م مع فر�ض  4م وخلفي  4م وجانبي  امامي  بارتداد  التنظيم اىل جتاري حملي باحكام خا�سة 

عوائد تنظيم بواقع ) 0.75 ( قر�ض للجزء املحول من زراعي داخل التنظيم اىل جتاري حملي 

وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية   . 

وقررت اللجنة اللوائية للواء ق�سبة املفرق املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ض 

ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار يف 

مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف بلدية املفرق الكربى ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان 

ما يوجب االعرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء قصبة املفرق 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) العمرانية  للمواد  االخر�ض  موؤ�س�سة   (

)1286( با�سم ) نبيل يو�سف ا�سماعيل االخر�ض ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) معاذ 

ماهر يو�سف االخر�ض ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للت�سميم  راتان  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  ال�سناعة والتجارة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والديكور    الداخلي 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )32095 ( بتاريخ  2013/4/4  

  2022/9/24 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  املوافقة على 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  اجلعفري    حممد  احمد  م�سطفى 

امل�سفي هو :

– هاتف  ال�����س��ه��ي��د  – ���س��ارع  ال��ري��ا���س��ي��ة  – امل��دي��ن��ة  ع��م��ان 

0799944429

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  راتان للت�سميم الداخلي والديكور   ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 32095 ( 

بتاريخ ) 2013/4/4(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : م�سطفى احمد حممد اجلعفري

عنوان امل�سفي : عمان – املدينة الريا�سية – �سارع ال�سهيد 

خلوي ) 0799944429 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة القمم النا�سعه للخدمات اللوج�ستيه  ذ.م.م م�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)44338( بتاريخ )2016/6/14( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/9/19(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الداخلي    للت�سميم  احلديثه  الفكره  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 47404 ( بتاريخ ) 2017/4/16(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جمال طه عبد الوهاب طه او / و ال�سيد 

جمدي ح�سن يو�سف ح�سان

عنوان امل�سفي : عمان – احل�سني ال�سرقي 

 �ض ب )8083(  

خلوي ) 0798006110 / 0799948877 (

م�سفي ال�سركة
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ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة القانون ل�ست�سارات الطاقة  ذ.م.م م�سجلة 

املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

حتت الرقم )50353( بتاريخ )2018/1/29( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2022/9/22 (

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

طه  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  عمرو  ابراهيم 

  1997/6/19 بتاريخ   )46753( الرقم  حتت  ت�سامن 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

عمرو  ابراهيم  طه   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : ورثة طه ابراهيم عمرو و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن رقم ) 30 / 2022 (

اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري 

الصالحة  لالستعمال باملزاد العلني

معاينة  بال�سراء  الراغبني  ال�ساده  فعلى 

اللوازم واحل�سور للمزايدة عليها يف مديرية 

املخرتات يف متام ال�ساعة العا�سرة من �سباح 

يوم اخلمي�س املوافق 2022/9/29

وزارة الصحة 

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء البادية الشمالية الغربية

رقم ) 237 ( تاريخ 2022/8/7

قررت  قد  الغربية  ال�سمالية  البادية  للواء  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

بقرارها رقم ) 237 ( بتاريخ 2022/8/7 وبعد الطالع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم والبنية 

لبلدية البا�سلية  رقم ) 4 / 29 ( تاريخ 2022/7/28 واملت�سمن :

املوافقة على الغاء �سارع �سعة )6( م �سمن القطعة رقم ) 53 + 55 ( من حو�س رقم ) 13 / البلد 

القطع  انه جميع  �سديدة النحدار علما  ال�سارع يف منطقة  ارا�سي اخلنا�سري وذلك لوجود  ( من 

املحاطة بالطريق املراد الغاوؤه خمدومة ب�سوارع تنظيمية اخرى  .

وقررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر باجلريدة 

الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية 

اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل  ، وتقدمي اعرتا�ساتهم  البا�سلية  للتنظيم والبنية يف بلدية 

املدة القانونية لالعرتا�س .

محمد الدالبيح
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء البادية الشمالية الغربية

06-5200700
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االنباط-وكاالت

االم�سيوم  م��ن فجر  الثالثة  ق��راب��ة  ال��زم��ان 

االأحد، واملكان هو منطقة التعاون بجبل جرزمي 

اأه��م جبلني )ج���رزمي وعيبال( يف مدينة  اأح��د 

نابل�س �سمال ال�سفة الغربية، اأما الهدف فكان 

جنود االحتالل االإ�سرائيلي وم�ستوطنيه، هكذا 

خطط ال�سهيد �سائد الكوين ورفاقه يف “عرين 

االأ�سود” قبل اأن يرتقي �سهيدا بر�سا�س جي�س 

االحتالل

وا�ستبك الكوين )22 عاما( ورفاقه مع جنود 

االح���ت���الل ل��ف��رة م��ن ال��زم��ن مم��ا اأ���س��ف��ر عن 

ا�ست�سهاده واحتجاز االحتالل جلثمانه واإ�سابة 

3 م���ن رف���اق���ه وان�����س��ح��اب��ه��م م���ن امل���ك���ان بخطة 

�سابقة  م��ع��ارك  اع��ت��ادوا فعل مثلها يف  حمكمة 

وا�ستباكات عديدة مع جنود االحتالل

قراآنية  ب��اآي��ة  ب��داأت��ه  لها  ب��ي��ان مقت�سب  ويف 

وختمته بالدعاء لل�سهيد نعت “عرين االأ�سود” 

البطل”  “املقاوم  ب�  وو�سفته  الكوين  ال�سهيد 

مع  ا�ستباك  بعد  وا�ست�سهاده  احل���دث  واأك����دت 

جنود االحتالل

على مثل هذا احل��دث اأفاقت مدينة نابل�س 

ع��دي��دة يف  الغربية م��رات  ال�سفة  ومعها م��دن 

االآونة االأخرية، وتبنت جمموعات العرين وعرب 

اإط��الق نار وا�ستباكات عديدة  بياناتها عمليات 

وامل�ستوطنني،  االح��ت��الل  جي�س  بها  ا�ستهدفت 

بعدما  اجلمعة  اأم�����س  اأول  فجر  اآخ��ره��ا  وك���ان 

ا�ستهدف املقاومون م�ستوطنة “براخا” جنوب 

نابل�س بر�سقات من الر�سا�س اخرقت نوافذ 

منازلهم

“عرين  ف��ع��ل  ذاع  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه����ذه  ومب��ث��ل 

االأ�سود” قبل ا�سمها كمجموعة م�سلحة جتنَّد 

فيها ع�سرات املقاومني الذين اتخذوا من البلدة 

القدمية بنابل�س مقرا لهم، واأخذوا على عاتقهم 

اأي��ن��م��ا وكيفما وج���د وبكل  م��ق��اوم��ة االح��ت��الل 

اأ�سكاله من جنود وم�ستوطنني وغريهم

مع  لتظهر  بنابل�س  املقاومة  خاليا  وع���ادت 

بداية العام اجل��اري اأك��ر، وان�سحب ما يجري 

الدبابري”  “ع�س  اأو  وخميمها  جنني  مبدينة 

نابل�س  على  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  ي�سفه  كما 

اأك�����ر م���ن غ���ريه���ا م���ن م����دن ال�����س��ف��ة، وج���اء 

الدخيل  )حممد  الثالثة  املقاومني  ا�ست�سهاد 

الثامن  واأده����م م��ربوك��ة( يف  واأ���س��رف مب�سلط 

هذه  �سرارة  ليوقد  املا�سي  فرباير/�سباط  من 

املقاومة ويعززها اأكر

“بكتيبة  اآن������ذاك  ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة  وع���رف���ت 

نابل�س” اأ�سوة بكتيبة جنني، ليقودها ويخو�س 

ال�سهيد  جم���ددا  وامل��واج��ه��ة  اال�ستباك  مرحلة 

ال��ذي  ال��راب��ع  النابل�سي وه��و رفيقهم  اإب��راه��ي��م 

اأغ�سط�س/اآب  من  التا�سع  يف  االحتالل  اغتاله 

ح�سني  والطفل  �سبوح  اإ���س��الم  ورفيقه  املا�سي 

طه يف البلدة القدمية من نابل�س

الراية  ت�سقط  ال  وك��ي  النهج  يف  وا�ستمرارا 

العزيزي  حممد  ال�سهيدين  ت��اأب��ني  حفل  ج��اء 

بح يف الثاين  )اأب���و ���س��ال��ح( وع��ب��د ال��رح��م��ن �سُ

م���ن ���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول اجل�����اري ب��ع��د 40 ي��وم��ا 

ويعلن  امل�����س��ت��ور،  ليك�سف  ا���س��ت�����س��ه��اده��م��ا،  م���ن 

“العرين” كظاهرة مقاومة م�ستمرة وم�ستمدة 
م��ن وحدتها على االأر����س وم��ن ج��ذور املا�سي 

حكاية ثورتها واإن ظهروا قبل ذلك ب�سكل فردي

و�سط  حطني  �سارع  وعند  التاريخ  ذاك  ويف 

مدينة نابل�س ظهر مقاومو “العرين” بكامل 

ع��دت��ه��م وع��ت��اده��م يف ����س���ورة م��ن��ظ��م��ة اأب��ه��رت 

املهرجان  ح�سروا  مم��ن  الفل�سطينيني  جموع 

باملقابل  واأغاظت  اإعالميا،  امل�سهد  تابعوا  ومن 

عليه  �س  ُيحرِّ راح  ال��ذي  االإ�سرائيلي  االحتالل 

واأعلن مالحقته من ناحية اأخرى

وهناك اأي�سا اأعلن ميثاق العرين وبرناجمه 

املقاوم على ل�سان اأح��د امللثمني ال��ذي تال بيان 

اأن دم��اء ال�سهيدين حممد  االنطالق، ليك�سف 

العزيزي )23 عاما( موؤ�س�س العرين و”امل�ستبك 

“اأ�سد  ُبح  �سُ الرحمن  عبد  ورفيقه  املخفي” 

ال��ب��ل��دة  اأزق�����ة  ب���ني  ���س��ال��ت  اال�ستباكات” ال��ت��ي 

اأحيت  التي  وال�سحوة  اجل���ذوة  كانت  القدمية 

روح املقاومة املتجذرة فيها اأ�سال

بقتل  االح��ت��الل  غطر�سة  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك����د 

عليهم  ت��ف��ر���س  الفل�سطينيني  دم����اء  و���س��ف��ك 

يتوقع  ال  ق��د  متجددة”  “معارك  كمقاومني 

م�سبقا،  طبيعتها  ي��ق��راأ  وال  �سكلها  االح��ت��الل 

وامل�����دارة  “املنظمة  امل��ق��اوم��ة  ه���ذه  اأن  خ��ا���س��ة 

ذاتيا” قادرة كل يوم على جتديد الدماء بعروق 

املقاومني باأ�سكال واأ�ساليب كثرية

وم��ن القتال امل��وح��د حت��ت راي���ة “ال اإل���ه اإال 

اهلل حممد ر�سول اهلل” اتخذ “العرين” �سعارا 

له، ومتيَّز بتمجيده للمقاومة وقادتها من كل 

“موؤ�س�س  ع��رف��ات  ي��ا���س��ر  كال�سهيد  الف�سائل 

بالبلدة  اليا�سمينة  ح��ي  يف  املقاومة”  خ��الي��ا 

واأب����و علي  ي��ا���س��ني  اأح��م��د  ال��ق��دمي��ة، وال�سهيد 

قادة  ال�سقاقي وغريهم من  وفتحي  م�سطفى 

الن�سال الفل�سطيني

بتاأكيده  املقاوم  نهجه  العرين  بيان  �س  وخلَّ

اأي  ت���رك البندقية حت��ت  ال�����س��ري ق��دم��ا وع����دم 

وم�ستوطنيه  االحتالل  نحو  وتوجيهها  ظ��رف 

واأن هذه  ف��ق��ط،  ال��ع��م��الء  م��ن  ي�ساندهم  وم��ن 

البندقية لن تطلق ر�سا�سة بالهواء، وغري ذلك 

يعد خروجا عن ال�سف وال ميثلهم كعرين، كما 

اأنهم يرفعون الغطاء ويدينون كل من ي�ستخدم 

ا�سمهم ملطالبة التجار باملال بحجة دعم املقاومة

وكما جاءت النقطة الثالثة يف بيان العرين 

االأمنية” لتوؤكد  باالأجهزة  “لالإخوة  واملوجهة 

وحدة ال�سف الفل�سطيني اأكر و�سالمة نهجهم 

املقاوم و�سالحهم املوجه �سوب االحتالل فقط 

واأن غري ذلك لي�س منهم

ولعل ذلك ما اأثار حفيظة “عرين االأ�سود” 

االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي واأدخ��ل��ه��م يف م��واج��ه��ة علنية 

ا���س��ت��م��رت ي��وم��ني م��ع االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة التي 

اعتقلت م�سعب ا�ستية ابن العرين واأحد عنا�سر 

كتائب الق�سام اجلناح الع�سكري حلركة املقاومة 

االأخطر”  و”املطارد  )ح��م��ا���س(  االإ���س��الم��ي��ة 

واملطلوب االأول لالحتالل

وج����اءت وح���دة ال�سكل وال��ه��ي��ئ��ة اخل��ارج��ي��ة 

لدى مقاومي  والعمل  التنظيم  لوحدة  مكملة 

االأول  ظ��ه��وره��م  وت��ن��اغ��م  االأ�سود”،  “عرين 
وباللون  وب��زي موحد  العمر  ك�سبان يف مقتبل 

االأ�سود وعنفوان فكرهم املقاوم، وغطت فوهات 

بنادقهم قطع من القما�س االأحمر لتوؤكد اأن ال 

ر�سا�سة �ستطلق هدرا

وع�سكريا، عك�ست عمليات العرين ذاك النهج 

امل��ب��ادرة  عنا�سر  ع��ل��ى  فاعتمد  اأي�����س��ا،  امل��وح��د 

عند  الع�سكرية  مبواقعه  لالحتالل  واملباغتة 

احل���واج���ز ون��ق��اط ال��ت��م��ا���س امل��ح��ي��ط��ة مبدينة 

االحتالل  تنتظر  ال  اأنها  توؤكد  وكاأنها  نابل�س، 

ليقتحم املدينة وت�ستبك معه بل تهاجمه مبكانه

كما اتخذ العرين من الليل �سرا له ولعمله 

وع��دم  التامة  لل�سرية  اإ�سافة  واملنظم،  امل��ق��اوم 

الظهور واال�ستعرا�س املتكرر بني النا�س، وهو ما 

اأك�سبه ح�سورا جماهرييا وا�سعا يف نابل�س وغري 

ذلك  وعك�س  اأي�����س��ا،  ملقاومته  وحا�سنة  م��ك��ان 

امل�ساركة الوا�سعة نحو 5 اآالف مواطن مبهرجان 

التاأبني واإعالن انطالقة العرين مطلع ال�سهر 

اجلاري

ويقول مطلعون ومراقبون للجزيرة نت اإن 

“عرين االأ�سود” ل�سالمة نهجه املقاوم وتوجيه 
بحالة  ح��ظ��ي  ف��ق��ط  االح���ت���الل  ن��ح��و  بو�سلته 

التفاف جماهريي كبرية حوله، و�سجعته على 

موا�سلة مقاومته رغم كل القيود الثقيلة

كما زادت وحدتهم يف العمل وعلى االأر�س 

دون االن����ط����واء حت���ت ف�����س��ي��ل ب��ع��ي��ن��ه وع���دم 

حب  يف  للخطر  املواطنني  م�سالح  تعري�س 

النا�س ودعمهم امل�ستمر وموؤازرتهم لهم

اأم��ا جمال حويل اأح��د اأب��رز ق��ادة انتفا�سة 

االأق�سى وابن خميم جنني فيقول اإن معارك 

بنابل�س  ال��ق��دمي��ة  وال��ب��ل��دة  وخميمها  جنني 

ج�����اءت ل���ت���وؤك���د ع��م��ق ع���الق���ة امل���ق���اوم���ة بني 

املدينتني، واأن هناك “وحدة روحية ومعنوية 

وم��ه��دت  امل��ق��اوم��ة  ل��ه��ذه  وثقافية” اأ���س�����س��ت 

النتفا�سة قادمة

اأن حممد  ل���ه  ب��ك��ل��م��ة م�����س��ج��ل��ة  واأ�����س����اف 

خا�سا  �سبح  الرحمن  عبد  ورفيقه  العزيزي 

معاركهما با�سم العرين وبا�سم كل املقاومني 

حتت راية “ال اإله اال اهلل” والعلم الفل�سطيني 

يف ر�سالة “ملن يعدون اأنف�سهم قادة«

ويقول عرب الرحمن ال�سدر عرب �سفحته 

اأن��ب��ل ظاهرة  االأ���س��ود  “عرين  في�سبوك  على 

ِفتية  املعا�سرة،  الفل�سطينية  الثورة  عرفتها 

يواجهون  املقيتة  الف�سائلية  ح��دود  جت���اوزوا 

ر�سا�سات،  وب�سع  ببندقية  ظلم  دول��ة  اأعتى 

ه��وؤالء  باالنت�سار  ورغ��ب��ة  ب�����اإرادة  مت�سلحني 

الفتية اأرادهم اهلل لتحقيق اإرادته«

وبا�ست�سهاد �سائد الكوين اليوم االأحد يكون 

“عرين  اأبناء  ال��ذي يرتقي من  هو اخلام�س 

االأ�سود” بعد ال�سهداء حممد العزيزي وعبد 

ال��رح��م��ن ���س��ب��ح واإ����س���الم ���س��ب��وح واإب��راه��ي��م 

نابل�س”  “كتيبة  �سهداء  و�سبقهم  النابل�سي، 

)حم��م��د ال��دخ��ي��ل واأ����س���رف مب�سلط واأده����م 

مربوكة(، وكاأن ر�سالتهم “اأننا جمهولون واأن 

عملنا هو ال�ساهد علينا واأن اللثام ال منيطه 

اإال عند اال�ست�سهاد«

االنباط-وكاالت

�سوك  يون  اجلنوبية،  كوريا  رئي�س  قال 

يول، االإثنني 26 �سبتمرب/اأيلول 2022، اإن 

ب�ساأن  �سحيحة”  “غري  اإعالمية  تقارير 

بتحالف  �سرر  ب��اإحل��اق  تهدد  ت�سريحاته 

مكرب  عرب  �سماعه  بعد  اأمريكا،  مع  ب��الده 

اأع�ساء  ي�سب  مفتوح  )ميكروفون(  �سوت 

ال���ك���وجن���ر����س خ����الل زي����ارت����ه ل��ن��ي��وي��ورك 

املا�سي. االأ�سبوع 

الزالت واجلدل  �سل�سلة من  األقت  حيث 

رئي�سية  خارجية  جولة  اأول  على  بظاللها 

ل���ي���ون، وال���ت���ي ���س��م��ل��ت اأي�������س���اً ب��ري��ط��ان��ي��ا 

�سعبيته  ت���راج���ع  اإىل  اأدى  مم���ا  وك����ن����دا؛ 

وتوجيه بع�س اأع�ساء الربملان حتى داخل 

ذكرته  ما  وف��ق  ل��ه،  الذع��ة  انتقادات  حزبه 

وكالة رويرز.

���ُس��م��ع ي���ون وه���و ي�سب  اأب�����رز ج����دل،  يف 

مغادرته  اأثناء  مفتوح  لل�سوت  مكرب  عرب 

ف��ع��ال��ي��ة يف ن���ي���وي���ورك ي����وم االأرب����ع����اء 21 

���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول، ب��ع��د ل���ق���اء ق�����س��ري مع 

الرئي�س االأمريكي جو بايدن.

يول  �سوك  يون  اجلنوبية  كوريا  رئي�س 

/ رويرز

بايدن  باإهانة  يون  املعار�سة  نواب  اتهم 

اأن  ب��ع��د  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  �سمعة  وتلطيخ 

اإعالم حملية يف البداية عن  نقلت و�سائل 

يون قوله اإن بايدن �سي�سعر باحلرج اإذا مل 

االأمريكي على م�سروع  الكوجنر�س  يوافق 

قانون يتعلق بتمويل مبادرة عاملية.

ك��م��ا ق���ال ي���ون ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ب��ارك 

ج���ني يف م��ق��ط��ع م�������س���ور ب��ث��ت��ه امل��ح��ط��ات 

يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وان��ت�����س��ر ع��ل��ى و�سائل 

اإح��راج  من  له  يا  االجتماعي”  التوا�سل 

املوافقة على  اإذا رف�س ه��وؤالء االأوغ��اد   ...

ذلك يف الربملان«.

كيم  ال�����س��ح��ف��ي  ال�����س��ك��رت��ري  ن��ف��ى  بينما 

ي�سري  كان  يون  اإن  قائاًل  املزاعم  اأون هاي 

يذكر  اأن  دون  اجلنوبية  كوريا  برملان  اإىل 

بايدن.

�سئل  حيث قال يون لل�سحفيني عندما 

“اأود  ال�����س��وت االإث��ن��ني:  ع��ن واق��ع��ة مكرب 

بتقارير  بالتحالف  االإ���س��رار  اإن  اأق��ول  اأن 

خلطر  النا�س  يعر�س  احلقيقية  تخالف 

الإث���ب���ات  ج���ه���ود  ب����ذل  اإىل  ودع�����ا  كبري”، 

احلقائق.

مناورات بني كوريا اجلنوبية واأمريكا

رغ�����م ذل������ك، ب�������داأت ك����وري����ا اجل��ن��وب��ي��ة 

اأول م��ن��اورة  امل��ت��ح��دة االإث��ن��ني  وال���والي���ات 

�سبه  من  بالقرب  بينهما  م�سركة  بحرية 

اجلزيرة منذ خم�س �سنوات، بعد يوم على 

بالي�ستياً. اإطالق بيونغ يانغ �ساروخاً 

الرئي�س  االأمني  احلليف  هي  وا�سنطن 

يف  ج��ن��دي   28500 ح��واىل  ولديها  ل�سيول 

ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة حل��م��اي��ت��ه��ا م��ن ج��ارت��ه��ا 

ذكرته  ما  وف��ق  ن��ووي��ا،  امل�سلحة  ال�سمالية 

الفرن�سية. االأنباء  وكالة 

اجلنوبي  ال��ك��وري  ال��رئ��ي�����س  تعهد  ك��م��ا 

امل���ت�������س���دد ي����ون ����س���وك ي�����ول، ال�����ذي ت���وىل 

التدريبات  تعزيز  اأي��ار/م��اي��و،  يف  من�سبه 

املتحدة  الواليات  مع  امل�سركة  الع�سكرية 

الفا�سلة مع  الدبلوما�سية  �سنوات من  بعد 

كوريا ال�سمالية يف عهد �سلفه.

ب��ي��ن��م��ا ق���ال���ت ال��ب��ح��ري��ة اجل��ن��وب��ي��ة يف 

“اإظهار  هدفها  التدريبات  ه��ذه  اإن  بيان 

اجلنوبية  ك��وري��ا  لتحالف  القوية  االإرادة 

اال�ستفزازات  على  للرد  املتحدة  والواليات 

ال�سمالية«. الكورية 

ت�ستمر  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ات  اأن  اأ���س��اف��ت 

لكوريا  ال�سرقي  ال�ساحل  على  اأي��ام  اأرب��ع��ة 

�سفينة   20 م��ن  اأك���ر  �ست�سمل  اجل��ن��وب��ي��ة 

وجم����م����وع����ة م���ت���ن���وع���ة م�����ن ال����ط����ائ����رات 

حربية  عمليات  على  ت��دري��ب��ات  و�ستجري 

وم���ن���اورات  وال��غ��وا���س��ات  لل�سفن  م�����س��ادة 

اأخرى. تكتيكية وعمليات بحرية 

ال�سابط  ك��وان��غ-���س��اب،  ك��واك  ق��ال  كما 

ال���ب���ح���ري ال���ك���وري اجل���ن���وب���ي، يف ال��ب��ي��ان 

�سنعمل  التدريبات،  ه��ذه  خ��الل  “من  اإن��ه 

عمليات  اإج���راء  على  ال��ق��درة  حت�سني  على 

م�سركة بني القوات البحرية للبلدين«.

 أكثر من نصف الديمقراطيين يرفضون 
بايدن كمرشح رئاسي لعام 2024

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف ا����س���ت���ط���الع ج���دي���د ل���ل���راأي 

اأك���ر م��ن ن�����س��ف ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اأن 

للرئي�س  املحتمل  الر�سيح  يرف�سون 

خلو�س  بايدن  جو  احل��ايل  االأمريكي 

االنتخابات الرئا�سية عام 2024

وح�����س��ب اال���س��ت��ط��الع ال���ذي اأج��رت��ه 

و�سحيفة  االأمريكية  �سي  بي  اإيه  قناة 

وا�سنطن بو�ست، يرف�س 56 باملئة من 

ال��دمي��ق��راط��ي تر�سيح  اأن�����س��ار احل��زب 

الرئا�سية  لالنتخابات  املحتمل  بايدن 

املقبلة، ويف�سلون تر�سيح �سخ�س اآخر

وب�����ني اال����س���ت���ط���الع ال������ذي ����س���ارك 

اأم��ريك��ي، ومت  األ��ف م��واط��ن  فيه نحو 

اإج����راوؤه يف ال��ف��رة ب��ني ال��� 18 وال��� 21 

م��ن  ب��امل��ئ��ة   47 ن��ح��و  اأن  اأي����ل����ول،  م���ن 

اأن�����س��ار احل����زب اجل��م��ه��وري ي��وؤي��دون 

هذه  خل��و���س  ت��رام��ب  دون��ال��د  تر�سيح 

باملئة   46 ي��رف�����س  ف��ي��م��ا  االن��ت��خ��اب��ات، 

حتديد  عليهم  ي�سعب  باملئة  و7  ذلك، 

خيارهم

وك��������ان ب�����اي�����دن اأع���������رب ع�����ن ن��ي��ت��ه 

عام  الرئا�سية  االنتخابات  يف  امل�ساركة 

�سي بي  �سبكة  2024 خالل مقابلة مع 

ال�سهر  19 م��ن  ال���  االأم��ريك��ي��ة يف  اأ����س 

ال�سابق  من  اأن��ه  اعترب  لكنه  اجل���اري، 

ب�ساأن  نهائي  ح��ازم  ق��رار  اتخاذ  الأوان��ه 

هذه امل�ساألة، فيما اأعلن جاريد كو�سرن 

���س��ه��ر ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي ال�����س��اب��ق 

قد  ت��رام��ب  اأن  اجل���اري  اأي��ل��ول  مطلع 

ي�سارك يف ال�سباق على الرئا�سة

30 معتقًلا  التوالي..  الثاني على   لليوم 
الطعام إدارًيا يواصلون إضرابهم عن 

االنباط-وكاالت

فل�سطينيا  معتقاًل  ث��الث��ون  وا���س��ل 

يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي، لليوم 

اإ���س��راب��ا مفتوحا  ال��ت��وايل،  ال��ث��اين على 

عن الطعام، رف�سا ال�ستمرار اعتقالهم 

االداري

الفل�سطيني  اال����س���ري  ل���ن���ادي  وف��ق��ا 

قبل  ر�سالة  االإداري���ون،  املعتقلون  وج��ه 

اأن م��واج��ه��ة  اأك������دوا ف��ي��ه��ا  اأي������ام،  ع����دة 

واأن  م�������س���ت���م���رة،  االإداري  االع����ت����ق����ال 

���س��ج��ون االح��ت��الل مل  اإدارة  مم��ار���س��ات 

كمحرك  االأم��ن��ي  الهو�س  يحكمها  يعد 

باتت  بل  االح��ت��الل،  اأجهزة  ل��دى  فعلّي 

انتقاًما من ما�سيهم

ت����اأت����ي يف  اخل����ط����وة  ه����ذه  اأّن  ي���ذك���ر 

ت�سعيده  يف  االح���ت���الل  ا���س��ت��م��رار  ظ��ل 

وات�����س��اع  االإدارّي،  االع��ت��ق��ال  ع��م��ل��ي��ات 

دائ����رة اال���س��ت��ه��داف، ح��ي��ث جت���اوز ع��دد 

امل��ع��ت��ق��ل��ني االإداري��������ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

م��ع��ت��ق��ال   760 االح�����ت�����الل  ����س���ج���ون  يف 

اإداري���ا بينهم اأط��ف��ال ون�����س��اء، وك��ب��ار يف 

من  باملئة   80 اأّن  علما  ومر�سى،  ال�ّسن، 

�سابقون  اأ�سرى  هم  االإداريني  املعتقلني 

اأم�����س��وا ���س��ن��وات يف ���س��ج��ون االح��ت��الل 

االع��ت��ق��ال  عمليات  وج���ل  اال���س��رائ��ي��ل��ي، 

التي تعر�سوا لها كانت اعتقاالت اإدارّية

�سوؤون  هيئة  رئي�س  اأكد  جانبه  ومن 

االأ����س���رى وامل��ح��رري��ن، ق���دري اأب���و بكر، 

اإدارة  م��ع  م��ف��او���س��ات ج��رت  ه��ن��ال��ك  اأّن 

�سجون االحتالل، لكن االأ�سرى خا�سوا 

اإدارة  ا���س��ت��م��رار  ح����ال  ويف  االإ�����س����راب، 

�سجون االحتالل يف تعنتها باال�ستجابة 

ملطالب االأ�سرى، فاإن اأ�سرى اآخرين من 

ين�سمون  قد  االإ�سالمي  اجلهاد  حركة 

اإىل االأ�سرى الثالثني يف معركتهم �سد 

االعتقال االإداري

ووف�������ق اأب�������و ب����ك����ر، ف���������اإّن االأ������س�����رى 

اإدارة �سجون االحتالل  اأبلغوا  الثالثني 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي ب���اإ����س���راب���ه���م، و���س��ّل��م��وا 

اأ�����س����م����اءه����م ل���ه���ا م���ع���ل���ن���ني خ��و���س��ه��م 

اأول���ئ���ك  اأّن  اإىل  م�������س���رياً  االإ�������س������راب، 

االأ�سرى عانوا خالل ال�سنوات املا�سية، 

وه��م  االإداري،  االع��ت��ق��ال  ���س��ي��ا���س��ة  م��ن 

اأ�����س����رى حم�������ررون، وم���ن���ه���م م����ن م���دد 

من  الأك���ر  بحقهم  االإداري  االع��ت��ق��ال 

مرة

باالإ�سراب  �سرعوا  الذين  واملعتقلون 

م�سعود،  واإي��ه��اب  عكر،  اأب��و  ن�سال  ه��م: 

وثائر  حجاج،  واأحمد  الكعبي،  وعا�سم 

ط��ه، ورام���ي ف�����س��اي��ل، ول��ط��ف��ي ���س��الح، 

و���س��الح احل���م���وري، وغ�����س��ان زواه����رة، 

وك���ن���ع���ان ك���ن���ع���ان، واأ�����س����رف اأب�����و ع����رام، 

وغ�����س��ان ك���راج���ة، و���س��ال��ح اأب����و ع��ال��ي��ا، 

وعو�س كنعان، وليث ك�سابرة

االأ�سرى:  االإ�سراب  يخو�س  وكذلك 

وبا�سل مزهر، وجمد  �سالح اجلعيدي، 

�سياج  وهيثم  �سريتح،  وجهاد  اخلواجا، 

وعزمي  احل�سنات،  وم�سطفى  اهلل،  رام 

���س��ري��ت��ح، وحم��م��د اأب����و غ����ازي، واأح��م��د 

ال���ربغ���وث���ي،  اهلل  ون�������س���ر  اخل���������اروف، 

وحم����م����د ف����ق����ه����اء، وت����ام����ر احل����ج����وج، 

و���س��ي��ن��ار ح��م��د، ورغ����د ���س��م��روخ، وزي���د 

القدومي

 »عرين األسود«.. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟

 شَتم أعضاء الكونغرس األمريكي! تسجيل مسرَّب لرئيس كوريا الجنوبية يهدد عالقة سيول وواشنطن

االنباط-وكاالت

ح��زب  رئي�سة  م��ي��ل��وين  ج��ورج��ي��ا  جت�سد 

ت�سكيل  نيتها  اأك��دت  التي  ديتاليا  فراتيلي 

احل���ك���وم���ة االإي���ط���ال���ي���ة امل���ق���ب���ل���ة ب��ن��ت��ي��ج��ة 

امراأة  اأول  لت�سبح  الت�سريعية،  االنتخابات 

ت��ت��وىل رئ��ا���س��ة ال����وزراء يف اإي��ط��ال��ي��ا، حركة 

متكنت  اجلديدة  الفا�سية  �سياق  يف  تندرج 

من حت�سني �سورتها للو�سول اإىل ال�سلطة

اأ�سبح  عاما   45 البالغة  ميلوين  بقيادة 

فراتيلي ديتاليا احلزب االأول يف البالد مع 

حواىل ربع االأ�سوات

 2018 يف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  يف 

من  فقط   %  4 بن�سبة  احل���زب  ه��ذا  اكتفى 

م��ن��ذ  مت��ك��ن��ت  م��ي��ل��وين  اأن  اإال  االأ������س�����وات 

ذل����ك احل����ني م���ن ا���س��ت��ق��ط��اب ال��ك��ث��ري من 

االإي��ط��ال��ي��ني امل�����س��ت��ائ��ني وال��غ��ا���س��ب��ني من 

واأف���ق  املعي�سة  وغ���الء  ب��روك�����س��ل  ام����الءات 

امل�سدود ال�سباب 

ال���وط���ن  ����س���ع���ار اهلل  م���ي���ل���وين  وحت���م���ل 

احل��دود  اغ��الق  اولوياتها  وت�سمل  العائلة 

االإي��ط��ال��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��الد م��ن االأ���س��ل��م��ة 

واإعادة التفاو�س ب�ساأن املعاهدات االأوروبية 

لكي ت�ستعيد روما ال�سيطرة على م�سريها، 

وحماربة جمموعة ال�سغط ملجتمع امليم و 

ت�سجل  التي  للبالد  الدميوغرايف  اخلريف 

اأعمار بني الدول ال�سناعية  اأعلى متو�سط 

اليابان مبا�سرة بعد 

االتني  التبديل  ب  نددت   2016 العام  يف 

احل��ا���س��ل يف اإي��ط��ال��ي��ا على غ���رار االأح���زاب 

واحل���رك���ات ال��ي��م��ي��ن��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة االأخ����رى 

ا�ستاذة  فينتورا  �سوفيا  وت��رى  اأوروب���ا.  يف 

ال���ع���ل���وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ب��ول��ون��ي��ا 

االح��ت��ج��اج  م��رج��ع��ا يف  م��ي��ل��وين مت��ث��ل  اأن 

وال�سخط

�سيا�سي جيد مو�سوليني؟ 

تعترب م��ي��ل��وين وح��زب��ه��ا ورث���ة احل��رك��ة 

فا�سي  ح��زب  وه��و  االإي��ط��ال��ي��ة  االجتماعية 

جديد اأ�س�س بعد احلرب العاملية الثانية

اأكدت يف ت�سريح  التا�سعة ع�سرة  يف �سن 

ملحطة فران�س 3 التلفزيونية الفرن�سية اأن 

�سيا�سيا  كان  بينيتو مو�سوليني  الديكتاتور 

جيدا

وهي ادركت اأن عليها اأن تراعي قاعدتها 

كما  املا�سي،  هذا  اإىل  انتماءها  توؤكد  التي 

املعتدلني  ط��م��اأن��ة  نف�سه  ال��وق��ت  يف  عليها 

مع  مقابلة  يف  وق��ال��ت  ال��ف��وز.  م��ن  للتمكن 

جملة ذي �سبكتيتور الربيطانية قبل فرة 

ق�سرية لو كنت فا�سية لقلت ذلك

مو�سوليني  ب���اأن  تقر  ت���زال  ال  ح��ني  ويف 

منها  اخ��ط��اء  ارت��ك��ب  ان��ه  اإال  الكثري  اجن��ز 

القوانني املناه�سة لليهود ودخول احلرب، 

انها تو�سح ال مكان لال�سخا�س الذين  اإال 

ومعاداة  والعن�سرية  الفا�سية  اإىل  يحنون 

ال�سامية يف �سفوف حزبها

ك��ان��ون   15 م��ي��ل��وين يف روم����ا يف  ول����دت 

يف  نا�سطة  واأ�سبحت   1977 الثاين/يناير 

ميينية  م�سنفة  طالبية  جمعيات  �سفوف 

ج����دا ف��ي��م��ا ك��ان��ت ت��ع��م��ل ح��ا���س��ن��ة اأط��ف��ال 

ونادلة

يف العام 1996 تراأ�ست جمعية يف املدار�س 

ال�سلتي �سعارا ال�سليب  الثانوية اتخذت 

ون���ائ���ب���ة  ن����ائ����ب����ة  اأ�����س����ب����ح����ت   2006 يف 

ذل��ك،  على  �سنتني  وبعد  املجل�س.  لرئي�س 

�سيلفيو  حكومة  يف  لل�سباب  وزي���رة  عينت 

ب���رل���و����س���ك���وين. وك�����ان�����ت ه������ذه جت��رب��ت��ه��ا 

الوحيدة الوزارية 

وك���ان���ت حت���ل ���س��ي��ف��ة ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 

وحما�ستها  ف�سبابها  التلفزيونية.  الربامج 

و�سائل  ت�ستقطب  اعتمدتها  التي  وال�سيغ 

�سخ�سية  ان  اأي�����س��ا  اأدرك����ت  وق��د  االع����الم. 

االأف��ك��ار  بقدر  مهمة  و�سابة  �سقراء  ام���راأة 

التي تطرحها يف املجتمع الذكوري النزعة 

اإيطاليا يف 

وقالت الن�سارها يف 2019 يف روما خالل 

كلمة حما�سية باتت �سهرية اأنا جورجيا اأنا 

 . واأن��ا م�سيحية  اإيطالية  واأن��ا  اأم  اأن��ا  ام��راأة 

وجل��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين اب��ن��ة ول���دت يف 2006 

وهي على عالقة ب�سحايف تلفزيوين

هذه املتحدثة املوهوبة التي تعرف كيف 

تدق على وتر االإيطاليني احل�سا�س تعتمد 

لهجة �سعبية خا�سة بالعا�سمة االإيطالية، 

اأي�سا قاطعة ال بل عدائية  لكنها قد تكون 

اأح��ي��ان��ا. وق��د ت��ق��ع اأي�����س��ا يف االب��ت��ذال كما 

ُت��ظ��ه��ر ل��ق��ط��ة ف��ي��دي��و ن�����س��رت االأح����د عرب 

حبتي  م��ع  فيها  َت��ظ��ه��ر  ت��وك  ت��ي��ك  تطبيق 

اإىل  اإ���س��ارة  يف  ال�سدر  م�ستوى  عند  �سمام 

ا�سم عائلتها الذي يرمز اإىل هذه الفاكهة

ب��ع��دم��ا  اأ���س�����س��ت   2012 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 

���س��ئ��م��ت م����ن االن���ق�������س���ام���ات ال���ت���ي ت��ن��ه�����س 

ديتاليا  ف��رات��ي��ل��ي  ح���زب  ال��ي��م��ني،  اأو����س���اط 

برلو�سكوين  نهج  عن  اآخرين  من�سقني  مع 

املعار�سة واختارت مع�سكر 

وع��ن��دم��ا ���س��ك��ل م���اري���و دراغ�����ي احل��اك��م 

ال�سابق للبنك املركزي االأوروبي يف �سباط/

فرباير 2021 حكومة وحدة وطنية الإخراج 

ال�سحية واالقت�سادية  االأزمة  اإيطاليا من 

كانت وحزبها الطرف الوحيد الذي اختار 

امل�ساركة عدم 

واأك������دت ي��وم��ه��ا اإي��ط��ال��ي��ا ب��ح��اج��ة اإىل 

م���ع���ار����س���ة ح�����رة . وب���ا����س���م ه�����ذه احل���ري���ة 

امل��وؤي��دة  ميلوين  ن���ددت  لل�سيادة،  امل��رادف��ة 

حل��ل��ف ���س��م��ال االأط��ل�����س��ي ب��ال��غ��زو ال��رو���س��ي 

الأوكرانيا منذ اليوم االأول

جورجيا ميلوني معجبة سابقة بموسوليني تغزو الساحة السياسية اإليطالية.. ماذا يعني فوزها؟

 بوتين يصف الهجوم على مدرسة في روسيا بـ«اإلرهابي«.. 
الجدد« »الفاشيين  من  بمجموعة  عضو  المجرم  والكرملين: 

االنباط وكاالت

ع��ّل��ق ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري 

ب����وت����ني ع���ل���ى ال���ه���ج���وم امل�������س���ل���ح ال����ذي 

اإيجيف�سك  مدينة  يف  مدر�سة  ا�ستهدف 

�سبتمرب/  26 االإثنني  �سباح  الرو�سية، 

 13 م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  مم��ا   ،2022 اأي���ل���ول 

���س��خ�����س��اً ب��ي��ن��ه��م 7 اأط���ف���ال، ف�����س��اًل عن 

باأنه  عدد من اجلرحى، وا�سفاً احلادث 

اإرهابي«. “هجوم 
يف ح��ني اأع��ل��ن��ت ال��رئ��ا���س��ة ال��رو���س��ي��ة 

امل�����س��ل��ح  ه���وي���ة  حت���دي���د  “الكرملني” 
انتحر، م�سرية  املدر�سة ثم  الذي هاجم 

ك���ان ع�����س��واً يف جم��م��وع��ة من  اأن����ه  اإىل 

اجلدد«. “الفا�سيني 
يف ال�������س���ي���اق، ق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م 

اإن  ب���ي�������س���ك���وف،  ال���ك���رم���ل���ني، دم����ي����ري 

على  ب��ع��م��ق  “ياأ�سى  ب���وت���ني  ال��رئ��ي�����س 

التي  امل��در���س��ة  واأط��ف��ال يف  اأن��ا���س  مقتل 

وقع فيها العمل االإرهابي«.

اأن بوتني اأجرى  واأ�سار بي�سكوف اإىل 

ب��ال��ف��ع��ل حم���ادث���ات ه��ات��ف��ي��ة م��ع رئي�س 

الهجوم،  وقع  حيث  اأودمورتيا؛  منطقة 

مل�سوؤولني  اإ�سافة  بري�سالوف،  األك�سندر 

التعليمات  جميع  اإعطاء  “ومت  اآخرين، 

ال���الزم���ة ل��ك��اف��ة ال�����س��ل��ط��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة 

وال���ف���ي���درال���ي���ة حل���ل ج��م��ي��ع ال��ق�����س��اي��ا 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ذا احل������ادث.. و���س��ي��ت��م حل 

جميع امل�سائل االجتماعية ال�سرورية«. 

»الفا�سيون اجلدد«

اأن  بي�سكوف  اأع��ل��ن  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 

ال��ط��الب  ع��ل��ى  ال���ن���ار  ف��ت��ح  “املجرم” 
ع�سواً  ك��ان  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  واملعلمني، 

اجلدد”،  “الفا�سيني  من  جمموعة  يف 

ح�سبما نقلت رو�سيا اليوم.

الر�سمية  ال��رو���س��ي��ة  ال��ق��ن��اة  وذك����رت 

ال��رو���س��ي��ة  التحقيق  جل��ن��ة  حُم��ق��ق��ي  اأن 

اأح����د  وه�����و  “املجرم”  اأن  اأو�����س����ح����ت 

ُي��دع��ى  نف�سها،  امل��در���س��ة  ه���ذه  خ��ري��ج��ي 

 ،1988 مواليد  من  كازانت�سيف،  اأرتيوم 

وه����و م���ن ���س��ك��ان م��دي��ن��ة اإي��ج��ي��ف�����س��ك، 

ووج��ه��ات  �سخ�سيته  اأن  اإىل  م�����س��ريي��ن 

“تخ�سع للدرا�سة«. نظره ومواقفه 

“مت�سكه  ب�����س��اأن  ال��ت��ح��ق��ي��ق  وي��ج��ري 

باآراء الفا�سية اجلديدة واالأيديولوجية 

النازية، ويجري التفتي�س االآن يف مكان 

اإقامة املجرم«.

ح�����س��ب رو���س��ي��ا ال���ي���وم، ف����اإن ت��ل��م��ي��ذاً 

املدر�سة  يف  �سباحاً  ال��ن��ار  اأط��ل��ق  �سابقاً 

ينتحر؛  اأن  قبل  اإيجيف�سك،  يف   88 رقم 

بينهم  �سخ�ساً   13 ب�سقوط  ت�سبب  مما 

���س��ب��ع��ة ق��ا���س��ري��ن، واأ����س���ي���ب 14 ط��ف��اًل 

و���س��ب��ع��ة ب���ال���غ���ني، ف��ي��م��ا اأع���ل���ن احل����داد 

يف ج��م��ه��وري��ة اأودم����ورت����ي����ا ال��رو���س��ي��ة، 

الواقعة على ال�سفوح الغربية من جبال 

االأورال.

 الرئاسة اللبنانية: »عرضًا خطيًا« من الوسيط 
األمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل »خالل أيام«

االنباط-وكاالت

 ذك�����رت ال���رئ���ا����س���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ي��وم 

ت��ل��ق��ي  ت���ت���وق���ع  ب������ريوت  اأن  االث����ن����ني، 

ال���و����س���ي���ط  م�����ن  خطي”  “عر�س 
البحرية  احل��دود  لر�سيم  االأمريكي 

مع اإ�سرائيل بنهاية االأ�سبوع احلايل

واأ����س���اف���ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 

نائب  اأن  “توير”،  عرب  لها  تغريدة 

اإليا�س  اللبناين  النواب  رئي�س جمل�س 

ب����و ���س��ع��ب اأط����ل����ع ال���رئ���ي�������س م��ي�����س��ال 

ع����ون ع��ل��ى حم��ت��وى ل��ق��ائ��ه االأ���س��ب��وع 

اآمو�س  االأمريكي  الو�سيط  مع  املا�سي 

هوك�ستني يف نيويورك
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مدرب مصر يستبعد صالح ومصطفى 

القاهرة - وكاالت

م�����ص��ر  مل��ن��ت��خ��ب  ال���ف���ن���ي  اجل���ه���از   ف�صل 

ف��ي��ت��وري��ا،  روي  ب��ق��ي��ادة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأول 

وم�صطفى  �صالح  حممد  الثنائي  ا�صتبعاد 

حم�����م�����د، م�����ن خ�����و������ض م������ب������اراة ل���ي���ب���ري���ا 

ال���ودي���ة امل��ق��رر ل��ه��ا ال��ي��وم ال��ث��الث��اء  وج��اء 

ق���رار امل���درب ب��ع��د م�����ص��ارك��ة ال��ث��ن��ائ��ي �صالح 

وم�����ص��ط��ف��ى يف ودي������ة ال���ن���ي���ج���ر ال���ت���ي ف���از 

ب��ه��ا ال��ف��راع��ن��ة ب��ث��الث��ي��ة، واأح������رز خ��الل��ه��ا 

����ص���الح ه���دف���ن و���ص��ج��ل م�����ص��ط��ف��ى حممد 

منح  الفني  اجل��ه��از  ق��رر  كما  واح���دا.  هدفا 

اأح��م��د اأب����و ال��ف��ت��وح ظ��ه��ر ال��زم��ال��ك راح��ة 

و�صعوبة  اخللفية  الع�صلة  يف  اآلم  ب�صبب 

حل��اق��ه ب���امل���ب���اراة. وي���غ���ادر ال��ث��الث��ي ���ص��الح 

وم�����ص��ط��ف��ى حم���م���د واأح����م����د اأب�����و ال��ف��ت��وح 

والك��ت��ف��اء  ال���ي���وم،  م�����ص��اء  امل��ن��ت��خ��ب  مع�صكر 

ب���ال���الع���ب���ن امل����وج����ودي����ن يف ظ����ل اخ���ت���ي���ار 

مرمى. حرا�ض  و3  لعبا   24 ت�صم   قائمة 

ملنتخب  الثانية  هي  ليبريا  مواجهة   وتعد 

الحتاد  وتعاقد  فيتوريا.  قيادة  حتت  م�صر 

خلفا  م��وا���ص��م   4 مل��دة  فيتوريا  م��ع  امل�����ص��ري 

لإي���ه���اب ج���الل ال����ذي ق���اد ال��ف��راع��ن��ة يف 3 

مواجهات فقط.

منتخب الناشئين النسوي يبدأ تدريباته لغرب اسيا 

االنباط - عامن 

بداأ املنتخب الوطني الن�صوي ت20 

ا�صتعدادا  والبدنية،  الفنية  تدريباته 

ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة غ����رب اآ���ص��ي��ا 

ت��ق��ام خ��الل  ل��ل�����ص��اب��ات 2022، وال��ت��ي 

الفرتة من 17 حتى 26 ت�صرين الأول 

املنتخب  واأج�����رى  ل��ب��ن��ان.  يف  امل��ق��ب��ل 

اأي��ل��ول على   25 الأح��د  ال��ي��وم  تدريبه 

م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و يف م��دي��ن��ة احل�����ص��ن 

منر،  خ��ال��د  امل���درب  ب��ق��ي��ادة  لل�صباب، 

الأولية:  الالعبات  قائمة  وبح�صور 

ال���روا����ص���دة،  زارا  ال��ط��م��ي��زي،  ����ص���ارة 

م���رح ع��ب��ا���ض، ك��ن��دا ال��ت��ي��ت، رام���ا اأب��و 

ال��داود،  رنيم  ح�صن،  عليا  ال�صند�ض، 

���ص��وف��ي��ا ح�����داد، اأف���ن���ان ح���م���اد، م��اي��ا 

ع��وي�����ص��ات، ت��ول��ن ال�����ص��وي��ات، ران��ي��ة 

ع��ل��ي،  اإب���راه���ي���م، روز  مل����ار  ����ص���الم���ة، 

اأ����ص���ي���ل م�������راد، ل���ي���ان ع���ب���ي���د، ري���ت���ال 

مت��ارا  الأج����رب،  يا�صمن  ال�����ص��وب��ك��ي، 

اأح���م���د، ت��ق��ى غ����ازي، ج���ود ال��ع��ب��ادي، 

الطميزي،  جيفارا  احريبي،  �صرين 

دي��ان��ا اجل���ولين، جنة م��ع��ت��وق، رام��ا 

اخل���ا����ص���وك. وب����ن م�����درب امل��ن��ت��خ��ب 

احل���ال���ي���ة  ال����ف����رتة  اأن  من�����ر،  خ����ال����د 

���ص��ت�����ص��ه��د اإق�����ام�����ة م����ب����اري����ات ودي����ة 

م���ع اأن���دي���ة امل��ح��رتف��ات وال���درج���ات، 

الفني جلميع  امل�صتوى  على  للوقوف 

ال����الع����ب����ات، ق���ب���ل اإع�������الن ال��ق��ائ��م��ة 

غرب  بطولة  يف  للم�صاركة  الر�صمية 

ُت�صحب  البطولة  قرعة  ان  ذكر  اآ�صيا 

ع��ن��د ال����واح����دة ظ��ه��ر اخل��م��ي�����ض 29 

اجل��������اري، ح���ي���ث ي�������ص���ارك امل��ن��ت��خ��ب 

امل�صت�صيف  ج��ان��ب  اإىل  ب��امل��ن��اف�����ص��ات 

لبنان، �صوريا والعراق.

المنتخب السعودي بمواجهة قوية امام امريكا 
مدريد - وكاالت 

اإىل  الثالثاء  اليوم  ال�صعودي  املنتخب  ي�صعى 

ال��ولي��ات  ي��واج��ه  عندما  اأن�����ص��اره،  ثقة  ا�صتعادة 

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف ث���اين جت���ارب���ه ال���ودي���ة، 

�صمن مع�صكره املقام يف اإ�صبانيا. و�صتقام املباراة 

على ملعب نويفا كوندومينا، يف مدينة مور�صيا 

ال�صبانية، �صمن ا�صتعدادات املنتخبن لنهائيات 

كاأ�ض العامل 2022. ومل يقنع الأخ�صر ال�صعودي 

وديته  خا�ض  عندما  امل��ا���ص��ي،  اجلمعة  اأن�����ص��اره، 

والتي  الأك������وادور،  اأم���ام  املع�صكر  ه��ذا  يف  الأوىل 

املنتخب  خ�صر  بينما  ال�صلبي،  بالتعادل  انتهت 

ال��ي��اب��اين 0-2، يف نف�ض  اأم���ام نظره  الأم��ري��ك��ي 

اليوم. والتقى املنتخبان ال�صعودي والأمريكي 6 

مرات من قبل، 2 منها يف كاأ�ض القارات، بالإ�صافة 

م���ب���ارات���ن،  الأخ�������ص���ر يف  ف���ف���از  ودي�������ات،  اإىل 4 

واأمريكا يف ث��الث، وتعادل مرة واح��دة. وُيتوقع 

اأن يجري الفرن�صي هريف رينارد، املدير الفني 

على  ال��ت��ع��دي��الت  بع�ض  ال�����ص��ع��ودي،  للمنتخب 

ت�صكيلة الأخ�صر للوقوف على م�صتويات جميع 

الفرج  �صلمان  م�صاركة  ت��ت��اأك��د  ومل  ال��الع��ب��ن. 

كل  اكتفى  حيث  الآن،  حتى  ال�صهراين،  ويا�صر 

اجلهاز  اإ�صراف  حتت  انفرادية  بتدريبات  منهما 

الطبي، ب�صبب اإ�صابات خمتلفة. كما اأن احلار�ض 

حممد العوي�ض، الذي تاألق ب�صكل لفت يف ودية 

الكاحل،  اإ���ص��اب��ة يف  م��ن  ا�صتكى  ق��د  الإك�������وادور، 

اجلهاز  اإ���ص��راف  حتت  خا�صة  لتدريبات  وخ�صع 

الطبي  يف املقابل، يطمح املنتخب الأمريكي اإىل 

جتاوز خ�صارته امام اليابان، معّول على جمموعة 

كبرة من الالعبن الذين ين�صطون يف الدوريات 

ترنر،  اآر�صنال، مات  ح��ار���ض  اأم��ث��ال  الأوروب���ي���ة، 

وم����داف����ع م���ي���الن، ���ص��رج��ي��ن��ي��و دي�����ص��ت، ولع���ب 

ومتو�صط  ري��ن��ا،  جيوفاين  دورمت��ون��د،  بورو�صيا 

ميدان يوفنتو�ض، وي�صتون ماكيني.

أنس جابر تحتفظ بمركزها العالمي 

باريس - وكاالت 

ح��اف��ظ��ت جن��م��ة ال��ت��ن�����ض ال��ت��ون�����ص��ي اأن�����ض 

ج���اب���ر، ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين يف ال��ت�����ص��ن��ي��ف 

ال���ع���امل���ي ل���الع���ب���ات ال���ت���ن�������ض امل���ح���رتف���ات، 

الثالث  الأ���ص��ب��وع  وه���ذا  الإثنن.   ال�����ص��ادر 

جابر  اأن�����ض  فيه  حتتل  ال���ذي  ال��ت��وايل  على 

ب5090  ال���ع���امل���ي،  ال��ت�����ص��ن��ي��ف  و����ص���اف���ة 

�صفيونتيك  اإي��ج��ا  البولندية  خلف  نقطة، 

ت���ق���دم���ت  ف���ي���م���ا  ن����ق����ط����ة«.   10180“
الثالث،  املركز  اإىل  بادو�صا  ب��اول  الإ�صبانية 

اإىل  كونتافيت  اأن��ي��ت  الإ�صتونية  وتراجعت 

اأرينا  البيالرو�صية  الرابع.  وانتزعت  املركز 

اليونانية  م��ن  ال�صاد�ض  امل��رك��ز  �صابالينكا، 

م���اري���ا ����ص���ك���اري، ال���ت���ي ب���ات���ت ���ص��اب��ع��ة. اأم���ا 

جن��م��ة ال��ت��ن�����ض امل�����ص��ري م��ي��ار ���ص��ري��ف فقد 

خ�����ص��رت م���رك���زا، واأ���ص��ب��ح��ت حت��ت��ل امل��رت��ب��ة 

اأخ����رى،  ج��ه��ة  م���ن  ن��ق��ط��ة.  ب790   74
ت���وا����ص���ل ج���اب���ر حت�������ص���رات���ه���ا يف ت��ون�����ض، 

اليا�صمن،  بطولة  يف  للم�صاركة  ا�صتعدادا 

ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة ج��وائ��زه��ا امل��ال��ي��ة 250 

بال�صاحل  املن�صتر  يف  و�صتدور  دولر،  األ��ف 

ت��اري��خ  يف  الأوىل  امل�����رة  وه�����ذه  ال��ت��ون�����ص��ي. 

ال��ت��ن�����ض ال��ت��ون�����ص��ي، ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا تنظيم 

مت�صل  �صياق  ويف  احلجم.  هذا  من  بطولة 

للتن�ض عن جاهزية  التون�صي  اأعلن الحتاد 

مقابالت  �صيحت�صن  الذي  الرئي�صي  امللعب 

اليا�صمن، مبعاير عاملية.  بطولة 

أعالن تشكيلة منتخب السيدات الكروي 
االنباط - عامن 

الن�صوي  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 

نا�صمينتو،  ديفيد  املدرب  بقيادة  الوطني، 

23 لع����ب����ة، ل���ص��ت��ئ��ن��اف  ق���ائ���م���ة ���ص��م��ت 

الثنن  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��اراً  التح�صرات 

الأول  ت�����ص��ري��ن   12 وح���ت���ى  اأي���ل���ول   26
تاأهباً  املعتمدة،  فيفا  اأي���ام  �صمن  ال��ق��ادم، 

مقدمتها  ويف  ال��ق��ادم��ة  ل��ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات 

ال��ت�����ص��ف��ي��ات الأومل���ب���ي���ة يف ن��ي�����ص��ان امل��ق��ب��ل. 

و����ص���م���ت ال���ق���ائ���م���ة: م���ل���ك ����ص���ن���ك، رون����د 

ك�����ص��اب، ���ص��ري��ن ال�����ص��ل��ب��ي، م��ي�����ص��اء ج��ب��ارة، 

فرا�ض،  لن��ا  امل��ج��ايل،  اآي��ة  جربين،  �صهناز 

م����ي ����ص���وي���ل���م، رن�����د اأب������و ح�������ص���ن، اأن���ف���ال 

الرب،  اأبو  ت�صنيم  البطو�ض،  لن  ال�صويف، 

ليان  ا�صليم،  ت�صنيم  القوا�صمي،  حت��ري��ر 

البطو�ض،  جلن  امل�صايخ،  نور  العجارمة، 

اإي��ن��ا���ض اجل��م��اع��ن، ت��ال ال��ربغ��وث��ي، بانه 

ال��ع��ن��ود غ��ازي،  ال�����ص��اح��ب،  ال��ب��ي��ط��ار، لينا 

روزب�����ه�����ان ف����ري����ج، �����ص����ارل����وت الأب���ي�������ض. 

ال��ت��ج��م��ع احل����ايل،  ي��ت�����ص��م��ن  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 

م��ع�����ص��ك��راً م��غ��ل��ق��اً م��ط��ل��ع ال�����ص��ه��ر ال���ق���ادم، 

وك��ان  ودي��ت��ن.  م��ب��ارات��ن  خ��و���ض  يتخلله 

ال�صهر  م��ط��ل��ع  ت���وج  ال��ن�����ص��م��ي��ات  م��ن��ت��خ��ب 

احلايل بلقب بطولة غرب اآ�صيا لل�صيدات، 

ح�صده  بعد  تاريخه،  يف  اخلام�صة  للمرة 

العالمة الكاملة يف مواجهة لبنان، �صوريا 

وفل�صطن.

االنباط - عامن 

الأردن  ك����ا�����ض  ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������ص���ات  ال�����ي�����وم  م�������ص���اء  ت���ف���ت���ت���ح 

امل�������ص���اب���ق���ة. ت�����اري�����خ  28 يف  ال�����رق�����م  ال����ت����ي حت���م���ل  ال����ي����د   ل����ك����رة 

اخلام�صة  ال�صاعة  عند  ج��وزة  واأم  كفرجنة  فريقا  غد  ي��وم  ويلتقي 

افتتاح  لل�صباب يف  الأم��رة �صمية مبدينة احل�صن  م�صاء يف �صالة 

اجناح  متطلبات  كافة  لتوفر  اليد  ك��رة  احت��اد  وي�صعى  البطولة. 

الأندية  �صعيدي  على  اللعبة  لتطوير  ال�صعي  اإط��ار  يف  البطولة، 

وامل��ن��ت��خ��ب��ات، وب���ال���ت���ايل ال��ب��ح��ث ع���ن ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة يف امل�����ص��ارك��ات 

اخلارجية.

انطالق منافسات بطولة كاس االردن لليد 

قمة االتحاد والنصر تحظى باهتمام جماهيري 

جدة - وكاالت 

ت�صهد تذاكر مباراة الن�صر واحتاد جدة 

اإقباًل جماهرًيا كبًرا، مع توقعات بنفادها 

قبل موعد املواجهة بوقت كبر. وي�صتقبل 

الن�صر فريق الحت��اد على ملعب مر�صول 

ب����ارك ي���وم الأح�����د امل��ق��ب��ل، ���ص��م��ن اجل��ول��ة 

ال�����ص��ع��ودي  رو����ص���ن  م���ن دوري  اخل��ام�����ص��ة 

للمحرتفن.ووفًقا حل�صاب ملعب مر�صول 

بارك على تويرت، فاإن التذاكر املباعة حتى 

الآن بلغت 80% من اإجمايل تذاكر املباراة. 

وت��ب��ل��غ ال�����ص��ع��ة ال��ر���ص��م��ي��ة مل���درج���ات ملعب 

األ����ف م��ت��ف��رج. ويلتقي  ب����ارك 25  م��ر���ص��ول 

الفريقان هذه املرة على وقع اأزمة ت�صببت 

م���ن ت�صجيل  ال����ن����ادي اجل�������داوي  م��ن��ع  يف 

حم���رتف���ن ج����دد يف امل���رك���ات���و ال�����ص��ت��وي 

الالعب  عقوبة  تعليق  ع��ن  ف�صاًل  املقبل، 

عبد الرزاق حمد اهلل. ويحتل الن�صر املركز 

ال��راب��ع يف ال���دوري بر�صيد 9 ن��ق��اط، فيما 

ياأتي احتاد جدة يف املركز الثالث ب�10 نقاط.

الغيابات تضرب صفوف فرق المحترفين 
االنباط - عامن 

دوري  ب���ط���ول���ة  م����ن   18 اجل����ول����ة  ت�����ص��ه��د 

عن  لع��ب��ن   10 غ��ي��اب  الأردين،  امل��ح��رتف��ن 

���ص��ف��وف ف��رق��ه��م ب�����ص��ب��ب ت���راك���م ال��ب��ط��اق��ات. 

وي��ف��ت��ق��د ال����وح����دات اأم�����ام ال�����ص��ل��ط وامل���ق���ررة 

ال�������ص���ب���ت امل����ق����ب����ل، اأح�����م�����د �����ص����ري����وة وخ���ال���د 

ع�������ص���ام ف��ي��م��ا ي���ع���ود ل��ل��ف��ري��ق ح���ار����ص���ه ع��ب��د 

اهلل ال��ف��اخ��وري. وي��غ��ي��ب ع��ن ���ص��ف��وف مغر 

احلموي  �صبيع  ال�صوري  حمرتفه  ال�صرحان 

ب�����ص��ب��ب ت��راك��م ال��ب��ط��اق��ات ح��ي��ث ل��ن ي�����ص��ارك 

اأم����ام ال�����ص��ري��ح اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل. وي��غ��ي��ب عن 

ب�صبب  ال��رو���ص��ان  �صعد  اإرب���د لع��ب��ه  احل�����ص��ن 

ت����راك����م ال���ب���ط���اق���ات، ح���ي���ث ل����ن ي�������ص���ارك يف 

والتي  الفي�صلي  اأم���ام  املقبلة  فريقه  م��ب��اراة 

من  معان  فريق  ويعاين  املقبل.  ال�صبت  تقام 

ت��راك��م  غ��ي��اب لع��ب��ه ط��الل احل����واري ب�صبب 

املقبلة  املباراة  البطاقات، حيث لن ي�صارك يف 

اأم�����ام اجل���زي���رة وامل����ق����ررة اخل��م��ي�����ض امل��ق��ب��ل. 

اأمام معان خلدمات حار�صه  ويفتقد اجلزيرة 

ال��ب��الون��ة ب�صبب ت��راك��م  ول��ي��د ع�����ص��ام وح��م��د 

ال�����ص��ري��ح مواجهة  ي��خ��و���ض  ال��ب��ط��اق��ات، ك��م��ا 

اأبو  وعلي  اليا�صن  اأحمد  بدون  العقبة  �صباب 

عبطة ب�صبب تراكم تراكم البطاقات. ويفتقد 

لعبه  جل��ه��ود  ال�����ص��ري��ح  اأم���ام  العقبة  ���ص��ب��اب 

البطاقات،  ت��راك��م  ب�صبب  جبلة  اأب��و  حم�صن 

غياب  اأي�صا  يتوا�صل  الإيقاف  عقوبة  وب�صبب 

ال��ب��زور،  و�صيم  الأردن  ل�صباب  الفني  امل��دي��ر 

تقدم  وال��ذي  احل�صنات  عثمان  الفني  واملدير 

 ب��ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه م����وؤخ����را م���ن ت���دري���ب ال�����ص��ل��ط.
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 ت��ن��ظ��م م��ك��ت��ب��ة ع��ب��د احل��م��ي��د ���ش��وم��ان 

ال���ع���ام���ة ي�����وم اخل���م���ي�������س امل���ق���ب���ل ف��ع��ال��ي��ة 

ال����ق����راءة  مل��ح��ب��ي  القراءة"  "ماراثون 
العديد من اجلهات  بالتعاون مع  والكتب، 

اململكة. حمافظات  خمتلف  يف  الثقافية 

ووفقا لبيان �شحفي �شادر عن موؤ�ش�شة 

يهدف  االثنني،  ام�س  �شومان  عبداحلميد 

امل���اراث���ون ب��ح�����ش��ب رئ��ي�����س ف��ري��ق خ��دم��ات 

ال���ق���راء االل��ك��رون��ي��ة ن����زار احل���م���ود، اإىل 

�شغرية  جمتمعات  وخلق  القراءة،  ت�شجيع 

خارج  جديدة  بكتب  ال��ق��ّراء  وتعريف  لها، 

املعتادة. اهتماماتهم 

ال����ق����راءة  ف���ع���ل  ن�����ش��ر  اإىل  ي���ه���دف  ك���م���ا 

وج���م���ع امل��ه��ت��م��ني ب���ه���ذا ال���ف���ع���ل يف م���ك���اٍن 

واح��������د ب�������ش���ك���ل اح����ت����ف����ايل ح����ي����ث ���ش��ي��ت��م 

جت��ه��ي��ز امل��ك��ان ب��ط��ري��ق��ة م�����ش��اب��ه��ة ل�����ش��ب��اق 

امل���اراث���ون ال��ري��ا���ش��ي، ف��ه��ن��اك خ��ط ب��داي��ة 

امل��اراث��ون،  يف  للم�شاركني  وم�����ش��ار  ون��ه��اي��ة 

بكافة  امل�����ش��رك��ني  ت��ع��ري��ف  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 

اأق�����ش��ام امل��ك��ت��ب��ة وك��ت��ب��ه��ا، وت��و���ش��ي��ع م��داه��م 

الكتب. املعريف يف 

وث��م��ن احل���م���ود ق����رار رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء 

ي���وًم���ا  اأي����ل����ول   29 ي����وم  ب���اع���ت���م���اد  اأخ������ريا 

ال��ق��راءة  ت�شجيع  ب��ه��دف  ل��ل��ق��راءة،  وط��ن��ًي��ا 

اىل  م�شريا  ق��ارئ،  جمتمع  اإىل  والو�شول 

باليوم  احتفاء  �شتقام  املاراثون  فعالية  ان 

للقراءة. الوطني 

هو  ال���ق���راءة،  م���اراث���ون  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

حول  املكتبات  من  العديد  يف  ينفذ  ن�شاط 

ال���روي���ج  ف��ك��رت��ه ع��ل��ى  ت���ق���وم  اإذ  ال���ع���امل، 

ب��ط��ري��ق��ة جماعية  ال��ق��راءة  ف��ع��ل  مل��م��ار���ش��ة 

وت��ف��اع��ل��ي��ة، م��ن خ���ال ���ش��راك��ات م��ع ع��دة 

ج����ه����ات ل���ن�������ش���ر ال����ف����ك����رة وت���ط���ب���ي���ق���ه���ا يف 

داخلها. اأو  املكتبة  خارج  م�شاحات 

وقال اإن مكتبة �شومان اأطلقت ماراثون 

واقت�شر   ،2020 ع��ام  م��رة  الأول  ال��ق��راءة 

الرئي�شي  املكتبة  فرع  على  املاراثون  تنفيذ 

ت��ق��رر   ،2021 ع����ام  ويف  ع���م���ان،  ج��ب��ل  يف 

تو�شيع نطاق الفروع امل�شاركة، وذلك تلبية 

 2020 م����اراث����ون  امل�����ش��ارك��ني يف  ل��رغ��ب��ة 

االأ�شرفية. يف  �شومان  مكتبة  لت�شمل 

ق��راءة  على  امل��اراث��ون  برنامج  وي�شتمل 

تنا�شب  ثقافية  واأل��ع��اب��ا  للم�شاركني  ح��رة 

اإ�شافة  امل�شاركة،  العمرية  الفئات  جميع 

وتر�شيحات  ج��م��اع��ي��ة  ج��ه��ري��ة  ق���راءة  اإىل 

كتب وماذا نقراأ االآن.

 شومان تنظم ماراثون القراءة
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االنباط-وكاالت

وبع�شها  التح�شري  ���ش��ري��ع��ة  ق��ل��ي��ل��ة:  م��زاي��اه��ا 

رخي�س الثمن، اأما اأ�شرارها فكثرية وخطرية لي�س 

على االإن�شان فح�شب بل على البيئة اأي�شا. اإنها بكل 

ب�شاطة: اللحوم امل�شنعة.

امل��ع��ن��ي   ،"eatthis" مل���وق���ع  ت���ق���ري���ر  ���ش��ل��ط 

بالتغذية، ال�شوء على م�شار اللحوم امل�شنعة، التي 

قال اإنها �شتدفع ال�شخ�س اإىل فقدان ال�شهية اإزاء 

هذا النوع من الغذاء، وهي على النحو التايل:

فيها ال�شاملونيا: هل تعلم اأن واحدة من بني كل 

الواليات  النيء يف متاجر  الدجاج  25 حزمة من 
ال�شاملونيا جرثومة  املتحدة ملوثة بال�شاملونيا؟ 

ع�شوية منت�شرة يف الكائنات احلية، وت�شبب الكثري 

اأج�شادهم  اإىل  وتدخل  الب�شر،  لدى  اأمرا�شا  منها 

غالبا عن طريق االأغذية.

وتدعو هذه االإح�شائية اإىل اأكل الدجاج املعالج 

درا���ش��ة  اأن  ه��و  اأك���ر  القلق  يثري  وم��ا  اأق���ل،  ب�شكل 

ال�شاملونيا  تر�شد  التي  الطرق  اإن  قالت  جديدة 

يف اللحوم امل�شنعة قبل و�شعها على رفوف املتاجر 

تف�شل يف العادة يف ر�شد ال�شاالت االأكر خطورة 

من هذه اجلرثومة، خا�شة تلك التي ت�شبب املر�س 

لاإن�شان.

دفاًعا عن مظلومية اللحوم

اإن  املطرية:  الغابات  على  بالق�شاء  �شلة  لها 

اللحوم التي ناأكلها تاأتي من املا�شية، التي حتتاج 

بدورها اإىل اأر�س كي تعي�س عليها واأع�شاب لكي 

تاأكل منها، وهذا يعني اأنه يجب اإيجاد مكان لها 

يف بقعة ما من االأر�س.

وال يعلم كثريون اأن قطع الغابات املطرية من 

اأجل تربية املا�شية م�شاهم رئي�شي يف عملية قطع 

اأ�شجار هذه الغابات حول العامل.

البقر  اإنتاج حلوم  ي�شاهم  املثال،  �شبيل  وعلى 

يف اإزالة الغابات العاملية بن�شبة ت�شل اإىل 5 مرات 

اأكر من اأي �شلعة اأخ��رى، بح�شب تقرير معهد 

املوارد العاملية.

تاأثري �شلبي على املناخ: وجد تقرير �شادر عن 
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يتباطوؤون  ال��ع��امل  يف  واالأل��ب��ان  اللحوم  منتجي 

عندما يت�شل االأمر مبعاجلة التغري املناخي.

انبعاثات  م��ن  التخفيف  على  ه���وؤالء  وي��رك��ز 

���ش��وى ج��زء  ال��ك��رب��ون، لكنه لي�س  اأك�����ش��ي��د  ث���اين 

���ش��غ��ري م����ن االن���ب���ع���اث���ات ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب��ه��ا ه���ذه 

ال�شناعة.

وق��ال اأك��ادمي��ي ���ش��ارك يف اإع���داد التقرير اإن��ه 

يجدر مب�شنعي اللحوم احلديث عن غاز امليثان، 

خا�شة  الدفيئة،  ال��غ��ازات  يف  م�شاهم  اأك��ر  فهو 

عندما يت�شل االأمر باالأبقار.

ال��والي��ات  ال��ل��ح��وم يف  ك��ب��ار م�شنعي  واأن���ف���ق 

امل��ت��ح��دة اأم�����واال ���ش��خ��م��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل وق��ت 

ما  ال�شلة بني  التقليل من  وجهد كبريين على 

يقومون به والتغري املناخي.

النقاق  مكونات  اإن  مفزعة:  النقانق  مكونات 

املتحدة  ال���والي���ات  ك��ب��ريا يف  رواج����ا  تلقى  ال��ت��ي 

�شادمة، فعلى الرغم من اأنها ت�شنع من اللحوم، 

لكن يف املكونات ثمة �شيء �شادم.

وي��ق��ول امل��وق��ع اإن واح����دا م��ن اأه����م م��ك��ون��ات 

اأن�شجة  ت�شم  ال��ت��ي  "الزرك�شة"،  ه��و  ال��ن��ق��ان��ق 

احل��ي��وان��ات  وج��ل��د  القيمة  منخف�شة  ع�����ش��ات 

وح��ت��ى راأ���ش��ه��ا وب��ع�����س امل��ك��ون��ات فيها ت��اأت��ي من 

قدميها.

 امل�����ش��ن��ع��ون اأع���ط���وا االأول���وي���ة ل��اإن��ت��اج على 

التي  ك��ورون��ا  جائحة  خ��ال  امل��وظ��ف��ني:  ح�شاب 

���ش��دم��ت ال���ع���امل اع��ت��ب��ارا م���ن م���ار����س 2020، 

وبينما كانت املوؤ�ش�شات وال�شركات يف �شتى اأرجاء 

اأن  العامل حتاول حماية موظفيها، وجد تقرير 

اأمريكا فعلوا كل ما  5 منتجني للحوم يف  اأك��ر 

اأرباحهم املادية على  يف و�شعهم من اأجل تقدمي 

ح�شاب �شامة موظفيها.

اإن  الكونغر�س  اأ�شدرته جلنة يف  وقال تقرير 

ال�شركات الكرى يف هذا املجال اأجرت املوظفني 

وعملت  ظ��روف خطرة،  العمل يف  على موا�شلة 

على حماية نف�شها من اأي م�شوؤولية قانونية.

 5 حقائق صادمة حول اللحوم المصنعة

االنباط-وكاالت

كنزا  ل�شاحبها  ت�شنع  اأن  ب�شيطة  لهواية  كيف 

اأح���ب جمع  ث��م��ي��ن��ا؟.. ه���ذا م��ا ح���دث م��ع فل�شطيني 

ب��االأح��ج��ار الكرمية،  اأو م��ا يعرف  ال��ن��ادرة،  احل��ج��ارة 

ليحول بيته بعد اأعوام، اإىل مكان اأ�شبه مبتحف مليء 

باالأحجار املميزة والثمينة.

معتز العريبي واحد من ع�شرات ال�شباب يف غزة، 

ميتهنون البحث والتنقيب عن تلك االأحجار لتوفري 

ال��راء يحلمون  لتاأمني م�شتقبل من  قوتهم، ورمبا 

به.

“لدي  عربية”:  ن��ي��وز  ل�”�شكاي  العريبي  وق���ال 

اأمور  اأو  دخل  م�شدر  يوجد  ال  لكن  جامعية،  �شهادة 

يومه،  اأن يجد قوت  ال�شخ�س  ي�شتطيع من خالها 

�شاطئ  اإىل  غ��زة  ال�شباب يف  م��ن  وغ��ريي  اأن��ا  فلجاأنا 

البحر للبحث عن االأحجار الكرمية”.

جمع العمات.. هواية ومكا�شب مالية

 وب�����دوره، ق���ال ج��ام��ع االأح���ج���ار ال���ن���ادرة، �شاح 

يبداأ  ت��ب��داأ احل��ك��اي��ة وم��ن هنا  “من هنا  ال��ك��ح��ل��وت: 

ال��ب��ح��ر ملجاأنا  ه��واي��ت��ن��ا.  ن�شبع  ه��ن��ا  ال��ط��م��وح وم���ن 

ال��ب��ع�����س ينقبون  االأح����ج����ار،  ل��ل�����ش��ي��د وال���ش��ت��خ��راج 

اأعماق  يف  البحر  يف  يغو�س  والبع�س  ال�شاطئ  على 

متفاوتة، لي�شل اإىل تلك االأحجار”.

اإىل مرحلة  ُتنقل  امل��م��ي��زة،  االأح��ج��ار  وب��ع��د جمع 

جديدة، حيث يتم فح�س كل حجر على حدة، وذلك 

من اأجل التعرف على خ�شائ�س وميزات كل قطعة، 

لتكّون م�شهدا اأ�شبه مبتحف، له غاياته وماآربه.

ن��ي��وز  “�شكاي  ك���ام���ريا  ال��ك��ح��ل��وت  وا���ش��ط��ح��ب 

�شكنية  ���ش��ق��ة  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����و  ب��ي��ت��ه،  اإىل  عربية” 

اأحجار  اإىل خزنة كبرية لكنوز من  باالأ�شل، حتولت 

ون������ادرة مب�����ش��م��ي��ات��ه��ا، وعجيبة  ب��اأ���ش��ك��ال��ه��ا،  غ��ري��ب��ة 

باألوانها، واأحيانا برائحتها.

ك��ل��ه��ا ع��زي��زة  اأر����ش���ن���ا ف��ه��ي  “كونها م���ن  وق�����ال: 

وثمينة، لكن بع�س االأحجار اأكر متيزا عن غريها. 

ه���ن���اك ح��ج��ر امل���ا����س ب���اأن���واع���ه وال���ي���اق���وت وال���زم���رد 

واأخرى  ف�شة  من  اأي�شا  اأحجار  وهناك  والكهرمان. 

من ذهب”.

ورمبا  ربحية  الأغرا�س  بيته،  يف  الرجل  يكد�شها 

حديثه  يركز  اأن  يف�شل  لكنه  ث���روة،  �شناعة  بهدف 

على اأن هدفه اأي�شا هو خدمة البحث العلمي.

وتابع الكحلوت: “نطمح يف امل�شتقبل اأن نتوا�شل 

مع العامل، واأن ي�شبح هناك تبادال ثقافيا. نطمح اأن 

يتم  واأن  االإن�شانية،  للعلوم  مركزا  املكان  ه��ذا  يكون 

ا�شتغاله من قبل طاب العلم يف اجلامعات”.

بعد  اأم��اين خ�شر تخرجت حديثا من اجلامعة، 

درا�شة علم اجليولوجيا، ووجدت يف املتحف ال�شغري 

اليوم  واأ�شبحت  ع��ل��م،  م��ن  ب��ه  تهتم  مل��ا  ك��ب��ريا  �شغفا 

تعمل يف املكان، حيث توثق اأ�شماء االأحجار وطبيعتها.

هنا  اإىل  “اأتيت  عربية”:  نيوز  ل�”�شكاي  وقالت 

الأر����ش���خ ال��ع��ل��م ال����ذي در���ش��ت��ه يف اجل��ام��ع��ة واأط��ب��ق��ه 

ع���ل���ى االأح�����ج�����ار امل������وج������ودة. ب�������داأت اأع����م����ل يف ف���رز 

ناحية  تاريخية ومن  ناحية  االأحجار، من  وت�شنيف 

اقت�شادية. نحن نفرز االأ�شياء ذا القيمة االقت�شادية 

والتاريخية”.

وحمبي  للهواة  فر�شة  ال�شغري،  املتحف  ومينح 

هذا اجلمال، لزيارته واال�شتمتاع به.

وقال اأحد الزوار: “ا�شتهواين املكان، وقد دفعني 

ال�شغف الأن اآتي اإىل هنا، خا�شة اأن هناك الكثري من 

االأحجار الكرمية النادرة جدا، كتلك التي نراها على 

االإنرنت اأو ن�شمع بها”.

و�شي�شتمر الكحلوت وم�شاعدوه يف جمع االأحجار 

املميزة، على اأمل حتقيق اأحامهم وطموحاتهم من 

وراء هذه الهواية الفريدة واملمتعة.

 جمع األحجار.. هواية تتحول إلى كنز ثمين في غزة

 حادثة مأسوية تنهي حياة طاقم 
طائرتين استعراضيتين

 تجربة جديدة لناسا ستسبر قدرتنا 
على حماية األرض

االنباط-وكاالت

وث����ق����ت ك�����ام�����ريات ال���ف���ي���دي���و حل��ظ��ات 

ا�����ش����ط����دام ط����ائ����رت����ني ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ت��ني 

اإىل  اأدى  اأمل��ان��ي��ا، يف ح���ادث  )اأك���روب���ات( يف 

م�شرع الطيارين.

ويف ال����ع����ادة، ف��م��ن م��ه��م��ة ه����ذه ال��ن��وع 

امل�����ش��ارك��ة  "االأكروبات"  ال���ط���ائ���رات  م���ن 

ور���ش��م  اجل��وي��ة  الفنية  اال���ش��ت��ع��را���ش��ات  يف 

ه��ذا مل  لكن  ال��ن��ا���س،  وج���وه  الب�شمة على 

�شحيفة  وف��ق  الطائرتني،  ح��ادث��ة  يف  يقع 

"ال�شن" الريطانية.
ور�شد �شريط فيديو حتليق الطائرتني 

تهوي  اأن  قبل  البع�س،  بع�شهما  بجانب 

اإح���داه���م���ا ق��ل��ي��ا، ف��ي��م��ا ب����دا اأن���ه���ا ح��رك��ة 

ا�شتعرا�س عادية.

ث���ان���ي���ة ح���ت���ى ع��ل��ق��ت  اأن ����ش���ع���دت  وم�����ا 

الطائرتان بعد  االأخ��رى، وهوت  بالطائرة 

ذل��ك ت�شاعدت  وب��ع��د  االأر�����س،  ذل��ك نحو 

اأعمدة الدخان من مكان التحطم.

وق��ع��ت  احل���ادث���ة  اإن  "ال�شن"  وق���ال���ت 

ال�����ش��ب��ت يف م��ق��اط��ع��ة غ���ريا �شرقي  م�����ش��اء 

اأملانيا.

االإط��ف��اء  �شلطات  با�شم  متحدث  واأك���د 

الت�شادم،  اإث��ر  الطيارين  م�شرع  االأملانية 

ج��ول��ة  ك���ان���ا يف  ال���ط���ي���اري���ن  اإىل  م�������ش���ريا 

تدريبية.

"رحلة  ا�شم  اجل��ول��ة  ه��ذه  على  ويطلق 

الطائرتني  اإح����دى  ت����وازي  ح��ي��ث  املراأة"، 

االأخرى اأثناء التحليق يف االأجواء.

اأن  االأم���������ر  ال����غ����راب����ة يف  ي���ث���ري  ومم������ا 

املهنة،  العهد بهذه  الطيارين لي�شا حديثا 

فهما ميار�شانها منذ �شنوات، وناال جائزة 

دولية يف الطريان اال�شتعرا�شي عام 2019.

االنباط-وكاالت

املرتقبة  اخلطوة  نتائج  العامل  ينتظر 

ن��ا���ش��ا، االث��ن��ني،  ال��دول��ي��ة  ل��وك��ال��ة الف�شاء 

املفر�س خالها �شدم مركبة  والتي من 

م�شاره،  لتحويل  بكويكب  ع��م��داً  ف�شائية 

على  الب�شرية  ال��ق��درات  ل�شر  حماولة  يف 

حماية كوكب االأر�س من الدمار.

وبح�شب "وا�شنطن بو�شت"، فاإن حجم 

ري��داي��رك�����ش��ن  اأ����ش���روي���د  "دابل  امل��رك��ب��ة 

وانطلقت  �شيارة،  اأ�شغر من حجم  ت�شت"، 

باجتاه الف�شاء يف نوفمر املا�شي.

اأن القيام بهذه اخلطوة  واعترت نا�شا 

مهما يف اإطار احلاجة ل�شر القدرات على 

ح��م��اي��ة ك��وك��ب االأر�����س م��ن اأي ت��ه��دي��دات 

م�شتقبلية حمتملة.

ال��ف��ل��ك يف م��ه��د احل�������ش���ارة ال��ع��رب��ي��ة-

االإ�شامية: ا�شت�شراٌف ثم ريادة

"دميورفو�س"  ال���ك���وي���ك���ب  وي��������دور   

وال���ك���وي���ك���ب االأك�������ر ال������ذي ي������دور ح��ول��ه 

م�شافة  على  ال�شم�س  حول  "ديدميو�س" 
ن��ح��و �شبعة م��اي��ني م��ي��ل م��ن االأر�����س يف 

اأق����رب ن��ق��ط��ة، وب��ال��ت��ايل ف��ا داع���ي للهلع 

منهما.

الفائت،  اخلمي�س  �شحفي  موؤمتر  ويف 

يف  الكوكبي  ال��دف��اع  ق�شم  يف  امل�شوؤول  ق��ال 

لل�شحافيني:  جون�شون،  لينديل  "نا�شا" 
لنا�شا فح�شب بل  لي�س  "اإنها حلظة مهمة 

اأي�شاً لتاريخ الف�شاء وتاريخ الب�شرية".

ومن املتوقع اأن يحدث اال�شطدام بني 

ال�شاعة  عند  والكويكب  الف�شائية  املركبة 
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غ��ري��ن��ت�����س( ومي���ك���ن م��ت��اب��ع��ت��ه ع���ر ال��ب��ث 

املبا�شر لوكالة الف�شاء الدولية.

ال�شغري،  الهدف  اأجل �شرب هذا  ومن 

خ��ال  م�شتقل  ب�����ش��ك��ل  امل��رك��ب��ة  ���ش��ت��ت��وج��ه 

ال�شاعات االأربع االأخرية من الرحلة، مثل 

�شاروخ موجه ذاتياً.

ك����ام����ريات  ت��ل��ت��ق��ط  اأن  امل����ق����رر  وم������ن 

ال��ذي  للكويكب  االأوىل  ال�شور  "دراكو"، 
ال يف ال��ل��ح��ظ��ة االأخ�������رية، مب��ع��دل ���ش��ورة 

ب��ال��ث��ان��ي��ة، و���ش��ي��ك��ون م���ن امل��م��ك��ن روؤي���ت���ه 

مبا�شرة على االأر�س مع تاأخري حوايل 45 

ثانية فقط.

ال�شناعي  القمر  �شيمر  دق��ائ��ق،  وب��ع��د 

اأ�شبوعني،  قبل  املركبة  عن  انف�شل  ال��ذي 

ق���رب امل��وق��ع الل��ت��ق��اط ���ش��ور اال���ش��ط��دام 

وتوثيقها.

وم���ن امل��ق��رر اأن ت��راق��ب ه���ذه اخل��ط��وة 

االأر����س  على  التل�شكوبات،  م��ن  جمموعة 

"جيم�س  تل�شكوب  بينها  من  الف�شاء،  ويف 

ويب"، وقد تكون قادرة على روؤية �شحابة 

غبار م�شيئة.

�شيكون  ه��دف��ه��ا،  امل��رك��ب��ة  اأخ���ط���اأت  واإذا 

لديها كمية وقود كافية ملحاولة اأخرى يف 

غ�شون عامني.


