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 الملك يلتقي امبراطور اليابان 
في طوكيو

 ازدحامات وضغط على الكادر ونقص ادوية

المراكز الصحية ٠٠ معيقات وتحديات تحول 
دون اكتمال خدماتها

 »العمل«: اتفاقية القضاء على التحرش بإنتظار المصادقة النهائية عليها

41 ٪ من العامالت تعرضن للتحرش

 مجزرة جديدة ُترتكب في جنين.. 
إعدام 4 فلسطينيين بدم بارد 

وإسرائيل ُتشعل الضفة.. االحتالل 
ُيغير سياسية االغتيال ويستخدم 

األكثر فتًكا والمقاومة تهدد

 مواطنون يطالبون بتنظيم حركة 
الباصات في مجمع إربد عمان 

 بروتوكول تعاون بين تجارة عمان 
واالتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

      االنباط - فرح مو�سى

       طالب مو�طنون يف مدينة �إربد هيئة 

ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال���ع���ام، ت��ن��ظ��ي��م ح��رك��ة 

احلافالت، والبا�صات العاملة على خط عمان 

اإربد،  بحيث  تكون حركتها وفق جدول زمني، 

مدة  ال���دور  على  ل��ل��وق��وف  ي�صطرون  لأن��ه��م 

طويلة، وباأعداد كبرية جداً يوميا، مما ي�صيع 

وقتهم،  وي�صطرهم للجلو�س داخل احلافلة 

حتى متتلىء بالركاب. 

     ول�����ص��ع��ف ح���رك���ة احل����اف����الت  ف��ان��ه��م 

ي�صطرون احيانا  لالنتقال اىل عمان  وقوفا  

يف احلافلة.

التفا�سيل �ص »6«

االنباط- عمان

الأربعاء،  ام�س  عمان،  وقعت غرفة جت��ارة   

اجل��م��رك��ي��ن،  للمخل�صن  ال��ع��رب��ي  والحت�����اد 

له،  مقرا  القاهرة  العا�صمة  م��ن  يتخذ  ال��ذي 

ب���روت���وك���ول ت���ع���اون م�����ص��رك ب���ن اجل��ان��ب��ن، 

لتدعيم ال�صراكة والتوا�صل والتفاعل امل�صتمر.

اإىل دع��م  ال���ت���ع���اون  ب���روت���وك���ول  وي���ه���دف 

امل����ج����الت ذات  ال���ط���رف���ن يف  ب����ن  ال���ت���ع���اون 

الهتمام امل�صرك، ونقل اخلربات اإىل الدول 

املجالت  يف  القت�صادين  والفاعلن  العربية 

لو�صع  واجلمركية،  والتجارية  القت�صادية 

اآليات التن�صيق.

التفا�سيل �ص »4«

االنباط - وكاالت 

28 �صبتمرب  امل��واف��ق  ���ص��ادف الأرب��ع��اء 

م������رور 22 ع���ام���ا ع���ل���ى ان�������دلع اأح������داث 

ان���ت���ف���ا����ص���ة الأق���������ص����ى ، ال���ت���ي �����ص����ارك يف 

ق��وة،  بكل  الفل�صطيني  ال�صعب  فعالياتها 

مهمة،  م��ف��او���ص��ات  ج��ول��ة  اآخ���ر  ف�صل  بعد 

كانت تبحث ق�صايا الو�صع النهائي، والتي 

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�صت�صافتها 

ملرحلة  لتوؤ�ص�س   ، ديفيد  كامب  منتجع  يف 

جديدة، مل تبق من مرحلة اتفاقية اأو�صلو 

ان���دلع هذه  قبل  وق��ع��ت يف  ال��ت��ي  لل�صالم 

النتفا�صة ب�صبعة اأعوام �صوى ا�صمها فقط

�شرارة النطالق ف�شل 

كامب ديفيد

وحت����ل ال����ذك����رى ال����� 22 ل���� ان��ت��ف��ا���ص��ة 

ال�صعب  يعي�صها  التي  والأو���ص��اع  الأق�صى 

عليه  ك��ان��ت  ع��م��ا  ت��ت��غ��ري  مل  الفل�صطيني 

خ���الل الأع�����وام امل��ا���ص��ي��ة، ح��ي��ث ل توجد 

وذل��ك  الأر�����س،  على  �صيا�صية  عملية  اأي 

ب�صبب حتكم اأحزاب اليمن يف الئتالفات 

الت�صدد،  نحو  اإ�صرائيل  وذهاب  احلكومية، 

وم��ي��وع��ة امل��وق��ف��ن الأم��ري��ك��ي ال���ذي ك��ان 

خ���الل ف���رة امل��ف��او���ص��ات راع���ي���ا اأ���ص��ا���ص��ي��ا 

للعملية ال�صيا�صية، وكذلك املوقف الدويل، 

باأنه  الفل�صطينيون  ي�صفه  ما  دائما  الذي 

يكيل مبكيالن

التي  الأق�����ص��ى  انتفا�صة  ���ص��رارة  ب��داي��ة 

اندلعت يف 28 �صبتمرب من العام 2000، 

وب���ع���د اأي������ام ف��ق��ط م���ن ف�����ص��ل م��ف��او���ص��ات 

ال�����ص��الم يف ك��ام��ب دي��ف��ي��د ، ك��ان��ت ب��خ��روج 

تظاهرات.

التفا�سيل �ص »9«

 22 عاما على »انتفاضة األقصى«.. 
عندما اكتشف الفلسطينيون 

االنباط - جواد اخل�رضي»خداع أوسلو« ووهم إقامة الدولة

دولة الرئي�س

ع�صفت  ال���ت���ي  الإق��ت�����ص��ادي��ة  الأزم�������ات  اإن 

اأزم��ة جائحة  راأ�صها  العامل وعلى  مبعظم دول 

ك���ورون���ا ال��ت��ي و���ص��ع��ت ح��ك��وم��ات ال��ع��امل اأم���ام 

اإخ��ت��ب��ار حقيقي مل��واج��ه��ة الأث����ار امل��ت��ع��ددة ، يف 

ينكر  اأح��د  ل   . ب��اأق��ل اخل�صائر  اخل���روج  �صبيل 

التاأثريات  اإجتهدت للحد من   ، باأن حكومتكم 

الإق��ت�����ص��ادي��ة والإج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى امل��واط��ن��ن ، 

اأوج����د ح��ال��ة م��ن اخللل  ه���ذا بطبيعة احل���ال 

املجتمعي ، تنوع ما بن الر�صا على الإجراءات 

التي اإتخذتها احلكومة ، وبن عدم الر�صا من 

قطاعات متنوعة .

دولة الرئي�س

بالرغم من حماولت احلكومة واحلكومة 

اإل   ، اجل��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة حت��دي��ات  ال�صابقة يف 

ليطالب   ، معاك�س  ب��اجت��اه  ال�����ص��ارع حت��رك  اأن 

اأك��ر بكثري مم��ا كانت عليه الأو���ص��اع  مب��ا ه��و 

، دفعها  ع��دة  ه��ذا و�صع احلكومة يف مواقف   ،

اأزم��ة  ال��دف��اع ، مما خلق  ب��اأوام��ر  نحو الت�صبث 

ث��ق��ة م��ا ب��ن احل��ك��وم��ة وامل��واط��ن��ن ، اأدت اإىل  

�صعف الثقة ، هذا الأم��ر ل زال��ت اأث��اره قائمة 

اأه��م  وم��ن  م�صوؤولياتها  تتحمل  واحل��ك��وم��ة   ،

الأ�صباب عدم التوا�صل املبا�صر مع املواطنن يف 

مواقعهم ، مما دفع باأ�صحاب امل�صالح اخلا�صة 

، اإىل حماولت تكري�س  �صواء داخليا وخارجياً 

اإ�صعاف  اإ�صتمرار  اأج��ل  م��ن  وتعزيزها  الفتنة 

ال��ث��ق��ة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى م���اأرب���ه���م وخ���دم���ة ملن 

يدفعون بهم ولهم .

دولة الرئي�س

الذي  وزاري  كفريق  احلكومي  التحرك  اإن 

املحافظات  اإىل  التوجه  نحو  اجلميع  يلم�صه 

لالإ�صتماع  مناطقهم  يف  باملواطنن  لالإلتقاء 

من  امللك  جاللة  يريدها  كما   ، مطالبهم  اإىل 

 ، للحكومة  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  خالل 

باأن ي�صل امل�صوؤول للمواطن لتح�ص�س الق�صايا 

 ، امل�صتطاع  قدر  على حلها  والعمل   ، واملطالب 

ل اأن يتحمل املواطن عناء البحث عن امل�صوؤول 

ال�صحيح  الإجت���اه  يف  اإيجابية  خطوة  يعترب   ،

يخلو من  مبا�صر ل  ح��وار  يكون  اأن  �صريطة   ،

ال�صارع  ثقة  تعود  لكي   ، وامل�صارحة  املكا�صفة 

ب��احل��ك��وم��ة ، ومم���ا ي��ع��زز ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة ، 

لتكون القرارات �صحيحة و�صليمة .

دولة الرئي�س

اأن ت�صل متاأخراً خري من اأن ل ت�صل ، لذا 

فاإن قيامكم بالزيارات اإىل املحافظات لالإلتقاء 

باملواطنن ، لهو خري دليل على اأن حكومتكم 

، تتجه نحو امل�صارات الداعمة لتحقيق التنمية 

وتغلق   ، ال�����ص��ارع  ثقة  �صتعيد  ال��ت��ي  ال�صمولية 

ال��ط��ري��ق اأم���ام م��ن ي��ح��اول��ون و���ص��ع العراقيل 

والأج��ن��دات  ال�صعيفة  النفو�س  اأ���ص��ح��اب  م��ن 

امل�صبوهة .

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

االأنباط - مياء العزام وعنود الطيب 

ل�  ال��ع��ام��ة وال��واق��ع��ي��ة  ال�����ص��ورة  يت�صح م��ن 

طبيعة عمل املراكز ال�صحية ال�صاملة يف اململكة، 

امل��وارد الب�صرية  اإزدح��ام��ات ونق�س يف  ان هناك 

نق�س  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل���راك���ز،  ت��ل��ك  ال��ع��ام��ل��ة يف 

اخلدمات املقدمة ل� املواطنن من ناحية توافر 

والفنية  اللوج�صتية  الأدوات  وتوافر  العالجات 

ال��ت��ي ت��خ��دم امل��واط��ن��ن طيلة ف��رة زي��ارت��ه��م ل� 

الإنتفاع من هذه املراكز. 

الأن���ب���اط وب��ح�����ص��ب م��ا و���ص��ل��ه��ا م��ن �صكاوى 

املراكز  بع�س  يف  املقدمة  اخلدمات  حول  عديد 

اإج���راء  ب���  ق��ام��ت  ع��م��ان،  العا�صمة  يف  ال�صحية 

جولة خا�صة من خالل كوادرها ل� الإطالع على 

املراكز،  التي تقدمها هذه  واقع حال اخلدمات 

من  الكثري  هناك  اأن  خاللها  من  اإت�صح  والتي 

املعيقات .

التفا�سيل �ص »4«

االأنباط – روؤى الزعبي

التمكن القت�صادي  ل� برامج  املن�صقة  اأكدت 

يف اللجنة الوطنية ل�صوؤون املراأة دميا عربيات، 

اأن اإت��ف��اق��ي��ة ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف وال��ت��ح��ر���س 

، ج���اءت بنهج   ال��ع��م��ل  رق���م )190 (  يف ع���امل 

الجتماعي،  للنوع  وم�صتجيب  ومتكامل  �صامل 

الأ�صخا�س  ح���ددت   الت��ف��اق��ي��ة  ان  اإىل  م�صرية 

احلماية  تقت�صر  ل  حيث  مبوجبها،  املحمين 

ع��ل��ى امل��وظ��ف��ن وال��ع��م��ال ع��ل��ى ال��ن��ح��و امل��ح��دد 

لت�صمل  متتد  ب��ل  فقط،  الوطنية  ال��ق��وان��ن  يف 

عن  النظر  بغ�س  يعملون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س 

والعمال  املتدربن  ومنهم  التعاقدي  و�صعهم 

الذين مت اإنهاء عملهم، واملتطوعن والباحثن 

ع��ن ع��م��ل، والأف������راد ال��ذي��ن مي��ار���ص��ون �صلطة 

�صاحب العمل اأو واجباته اأو م�صوؤولياته.

اأه��م��ي��ة الت��ف��اق��ي��ة ت��ك��م��ن ب�  اأن  واأ����ص���اف���ت، 

اأو التحر�س �صد اأ�صخا�س  العراف اأن العنف 

العاملن  مب��واج��ه��ة  قبلهم  م��ن  اأو  ال��غ��ري  م��ن 

وال���ع���ام���الت ه���و م���ن ق�����ص��اي��ا ع����امل ال��ع��م��ل، و 

وعامل  الأ���ص��ري  العنف  بن  بال�صلة  الع���راف 

العمل وحماولة احلد من تاأثري العنف الأ�صري 

على عمل العامل.

التفا�سيل �ص »5«

الذنيبات: دور »النواب« انتهى بتشريع القانون والدور على األحزاب

»فوبيا سياسية« تمنع الشباب
 من االنخراط باالحزاب

الملك يعود إلى أرض الوطن

 التل: هدف اإلصدار الجديد مواكبة التعديالت اإللكترونية واالمنية

الدينار قوي جدا واحتياطات العملة
 األجنبية مستقرة

 االأنباط - غيداء اخلالدي واأحالم الزغري 

ال�صيا�صية واحل��زب��ي��ة يف  م��ا زال���ت احل��رك��ة 

بن  احلركي  الركود  من  حالة  تعي�س  الأردن 

العظمى  الغالبية  ت�صكل  ال��ت��ي  ال�����ص��ب��اب  ف��ئ��ة 

م��ن امل��ج��م��وع الكلي ل��� ال�����ص��ك��ان، ن��ظ��را ل��� عدة 

اإعتبارات من اأبرزها �صيطرة النخب ال�صيا�صية 

الأيدلوجية احلزبية من  �صاحة  العتيقة على 

تاريخهم  من  امل�صتمد  وقلهم  اأدوات��ه��م  خ��الل 

املجال  اإف�����ص��اح  وع���دم  وال��ن��خ��ب��وي،  ال�صلطوي 

ما  يف  وامل�صاركة  اأح���زاب  تاأ�صي�س  ل�  ال�صباب  ل� 

ل��دي��ه��م م���ن اي��دل��وج��ي��ات ي��وؤم��ن��ون ب��ه��ا على 

اإعتبارات  عدة  اإىل  ا�صافة  ال�صيا�صية،  ال�صاحة 

م�صاركة  التي حتكم  الت�صريعات  ب�  لها عالقة 

ال�صباب بح�صب اخلرباء واملتابعن. 

التعديالت  اأنه وبعد  الأم��ر  ب�  ومن لالفت 

ال��ت��ي ط�����راأت ع��ل��ى ق���ان���ون الح�����زاب اجل��دي��د 

م��ا زال ال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��ب��اب ي��ت��خ��وف��ون من 

الن�صمام لالحزاب وامل�صاركة نظرا ل� التخوف 

ال���ذي اأي��دت��ه ن�صب ال���ص��ت��ط��الع ال���ذي اأج���راه 

اجلامعة  يف  ال�صراتيجية  ال��درا���ص��ات  مركز 

من   94% اأن  اإىل  اأ����ص���ار  وال����ذي  الأردن����ي����ة، 

اأو فعاليات  ن�صاطات  اأي  يتابعون  الأردنين ل 

ف��ق��ط من   2% واأن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  ل���الأح���زاب 

الأح��زاب  اإىل  الأردنين يفكرون يف الن�صمام 

كما بينت الدرا�صة اأن غالبية الأردنين بن�صبة 

67 باملئة يعار�صون م�صاركة طلبة اجلامعات 
يف الأحزاب، و33 باملئة فقط يوؤيدونها. 

م��ن  اجل�������دوى  غ���ي���اب  اأردين"  "�صباب 
امل�صاركة يف الأحزاب

����ص���ارة  امل���واط���ن���ة  ب��ي��ن��ت  ال�������ص���ي���اق   ذات  يف 

البواعنة.

التفا�سيل �ص »3«

  االنباط-عمان

اأر�س  اإىل  الثاين  امللك عبداهلل  عاد جاللة   

اململكة  �صملت  زي��ارة  بعد  ام�صالأربعاء،  الوطن، 

املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية واليابان.

���ص��ارك  ل��ن��دن،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  العا�صمة  ف��ف��ي 

يف  العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  وج��الل��ة  امللك  جاللة 

الثانية،  اإليزابيث  امللكة  جاللة  جنازة  مرا�صم 

التي اأقيمت بكني�صة دير وي�صتمن�صر.

ك���م���ا ح�����ص��ر ج���الل���ت���اه���م���ا و����ص���م���و الأم�����ري 

احل�صن بن عبداهلل الثاين ويل العهد، مرا�صم 

ت�صارلز  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  ال�صتقبال 

الثالث، ملك بريطانيا، يف ق�صر باكنغهام لقادة 

وزعماء العامل امل�صاركن يف مرا�صم اجلنازة.

امل��ل��ك خطابا  األ��ق��ى ج��الل��ة  ن��ي��وي��ورك،  ويف 

املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف 

بدورتها ال�صابعة وال�صبعن، بح�صور �صمو ويل 

العهد، تناول جاللته فيه مواقف الأردن حيال 

اآخر التطورات الإقليمية والدولية.

اللقاءات  م��ن  �صل�صلة  امللك  جاللة  واأج���رى 

الثنائية مع ق��ادة دول وروؤ���ص��اء وف��ود م�صاركن 

يف اجتماعات الأمم املتحدة، كما التقى الأمن 

العام لالأمم املتحدة.

التفا�سيل �ص »2«

 االأنباط - �سباأ ال�سكر

واخل���������رباء  امل�����واط�����ن�����ن  اآراء  ت���ب���اي���ن���ت 

وامل��ه��ت��م��ن وامل��راق��ب��ي��ت يف م��ع��ظ��م الأو����ص���اط 

روؤي��ة  و���ص��وح  ع��دم  ح��ول  الإقت�صادية   خا�صة 

الإ����ص���دار ال��ن��ق��دي اجل��دي��د ال���ذي اع��ل��ن عنه 

بع�صهم  ذه��ب  م��وؤخ��را، حيث  امل��رك��زي  البنك 

ب�صبب  ال��ق��رار ج��اء  ه��ذا  اأن  م��ن  التخوف  اإىل 

الو�صاع  ل�صوء  نظرا  الأردين  الدينار  اإنهيار 

واملوؤ�صرات الإقت�صادية، فيما اإعتقد اآخرون اأن 

فئة جديدة �صوف تطلق وهي فئة ال� )100( 

دينار الأمر الذي زاد من تخوف هذه الفئات 

على م�صري الدينار الأردين. 

التي  التخوفات والهواج�س  وردا على هذه 

بيان خا�س  املركزي يف  البنك  اأو�صح  اإنت�صرت 

)الإ�صدار  اجلديد  لالإ�صدار  النقد  فئات  اأن  

اخلام�س( �صتكون نف�س فئات الإ�صدار احلايّل 

)خم�صون دينار، ع�صرون دينار، ع�صرة دنانري، 

ت��داول  �صيتم  حيث  ودي���ن���ار(،  دن��ان��ري،  خم�صة 

)الإ���ص��دار اخلام�س(  الإ���ص��دار اجلديد  فئات 

ج��ن��ب��اً اىل ج��ن��ب م��ع ف��ئ��ات الإ����ص���دار احل���ايّل 

)الإ�صدار الّرابع(.

القت�صادي  اخلبري  ق��ال  ذات���ه،  ال�صياق  يف 

وتخوفاتهم  امل��واط��ن��ن  اراء  اأن  اإر���ص��ي��د  م���ازن 

كانت بعيدة كل البعد عن حقيقة اإعالن البنك 

املركزي والتي و�صحهها لحقا يف بيان خا�س، 

مبقدار  مرتفعة  الت�صخم  معدلت  اأن  موكًدا 

جميع  ل�  ال�صرائية  القوة  واأن  عاملًيا،  ارتفاعه 

العمالت يف العامل تراجع با�صتثناء العمالت 

ال��ذي  الأم��ري��ك��ي  ال���دولر  راأ�صها  على  القوية 

ي�صجل اأف�صل اأداء منذ اكر من 40 عاًما.

التفا�سيل �ص »7«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 مكافحة المخدرات تنفذ 3 عمليات 
نوعية في محافظة العقبة ولواء الرمثا

 وزير التخطيط يحث المانحين على مواصلة 
دعم جهود المملكة لتنفيذ خطط التحديث

االنباط- عمان

وا�سلت اإدارة مكافحة املخدرات عملياتها 

امل���وج���ه���ة ل��ل��ق��ب�����ض ع���ل���ى جت�����ار امل����خ����درات 

ومروجيها ومداهمة اوكارهم يف حمافظات 

اململكة.

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

مكافحة  اإدارة  يف  العاملني  اإن  العام  االأم��ن 

جديدة  نوعية  عمليات   3 ن��ف��ذوا  امل��خ��درات، 

اأف���������س����ت الإل�����ق�����اء ال���ق���ب�������ض ع���ل���ى 4 جت���ار 

ومروجني يف حمافظة العقبة ولواء الرمثا، 

وكميات  ن��اري��ة  اأ�سلحة  بحوزتهم  بطت  و�سُ

من املواد املخدرة.

األقي  العقبة  حمافظة  ويف  اأن��ه  واأ���س��اف 

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى ت��اج��ر ل��ل��م��واد امل���خ���درة بعد 

حيازته  م��ن  وال��ت��اأك��د  ع��ن��ه،  املعلومات  جمع 

االجت��ار  بق�سد  امل��خ��درة  امل���واد  م��ن  لكميات 

بها، وبتفتي�ض منزله بالتن�سيق مع اجلمارك 

االأردنية ُعرث على 3 كغم من مادة احل�سي�ض 

املخدرة و 10 اآالف حبة خمدرة.

ويف ل�����واء ال���رم���ث���ا، ج����رى ال��ت��ع��ام��ل مع 

على  االأوىل  يف  ال��ق��ب�����ض  ل���ق���ي 
ُ
اأ ق�����س��ي��ت��ني 

���س��خ�����ض م��ط��ل��وب، ح����اول ا���س��ت��خ��دام ���س��اح 

ناري اأوتوماتيكي �سد القوة االأمنية، وُعرث 

املخدرة  احل�سي�ض  من  كميات  على  بحوزته 

كان  ال��ذي  ال�ساح  �سبط  للبيع، ومت  املعدة 

بحوزته.

الثانية  الق�سية  يف  القب�ض  ل��ق��ي 
ُ
اأ فيما 

امل���واد  ع��ل��ى �سخ�سني م��ن م��روج��ي وجت����ار 

��ب��ط��ت ب��ح��وزت��ه��م��ا ك��م��ي��ات من  امل���خ���درة و���سُ

و�ساح  للبيع  املُعدة  املختلفة  املخدرة  امل��واد 

ناري.

االنباط- عمان

 دع��ا وزي���ر التخطيط وال��ت��ع��اون ال��دويل 

التنمويني  االأردن  ���س��رك��اء  ال�����س��ري��دة  نا�سر 

التمويلية،  واملوؤ�س�سات  املانحة  اجلهات  من 

االأردن  وم�ساعي  ج��ه��ود  دع���م  موا�سلة  اإىل 

االإ�ساحية  والربامج  اخلطط  تنفيذ  جتاه 

املجاالت  خمتلف  يف  والتنموية  االقت�سادية 

ال��ت��ن��م��وي��ة واحل��ي��وي��ة وتنفيذ  وال��ق��ط��اع��ات 

امل�������س���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة مل���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 

االقت�سادية.

ج��اء ذل��ك خ��ال لقائه ع���دداً م��ن �سفراء 

وممثلي الدول املانحة واملوؤ�س�سات التمويلية، 

ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���ض ال�����س��ري��دة خمتلف ب��رام��ج 

االإ�ساحات االقت�سادية واالإدارية وال�سيا�سية 

اإط��ار  يف  االأردن  عليها  يعمل  ال��ت��ي  ال�ساملة 

روؤية التحديث االقت�سادي وخارطة حتديث 

القطاع العام وعملية التحديث ال�سيا�سي كما 

اأعلنتها وتبنتها احلكومة بتوجيهات من امللك 

عبد اهلل الثاين.

وح�سب بيان �سحفي، م�ض االأربعاء، اأو�سح 

ال�سريدة اأن االأردن ما�ٍض يف جهوده يف م�سار 

التحديث االقت�سادي واالإداري وال�سيا�سي يف 

املئوية الثانية للدولة االأردنية.

احل�����س��ور على  التخطيط،  وزي���ر  واط��ل��ع 

لروؤية  التنفيذي  الربنامج  اإع���داد  ت��ط��ورات 

وزارة  تن�سقها  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي  التحديث 

القطاعية  الفرق  التخطيط، وجهود معظم 

وال���ل���ج���ان ال�����وزاري�����ة ال���ت���ي ���س��ك��ل��ه��ا جمل�ض 

ال��روؤي��ة  اأهمية  مبيناً  ال��غ��اي��ة،  لهذه  ال����وزراء 

االقت�سادية كخارطة طريق لاأعوام الع�سرة 

من  اال���س��ت��ف��ادة  م��ن  االأردن  لتمكني  املقبلة 

خم��ت��ل��ف االإم���ك���ان���ات ال��ق��ائ��م��ة يف االق��ت�����س��اد 

الوطني واال�ستفادة من امليزات التناف�سية، اإذ 

النمو  هما:  اأ�سا�سيتني  ركيزتني  على  تعتمد 

االقت�سادي، وجودة احلياة.

وب�ساأن االإ�ساح االإداري، بني اأن احلكومة 

القطاع  لتحديث  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  تبنت  ق��د 

املقدمة  اخل��دم��ات  حت�سني  اإىل  تهدف  العام 

اجل��ه��از احلكومي  ك��ف��اءة  ورف���ع  للمواطنني، 

للو�سول اإىل قطاع عام كفوؤ وفعال من خال 

اإجراء التحديث والتطوير يف االإدارة العامة.

واأ�سار ال�سريدة اإىل اأنه جرى اإعداد برنامج 

ت��ن��ف��ي��ذي خل���ارط���ة ط��ري��ق حت��دي��ث ال��ق��ط��اع 

2022- 2025 م��ن قبل جلنة  ل��اأع��وام  ال��ع��ام 

الدكتور ب�سر  ال���وزراء  وزاري��ة تراأ�سها رئي�ض 

اخل�ساونة، تت�سمن ثاثة حماور وم�سارات 

عمل، هي حمور اخلدمات، واملحور املوؤ�س�سي، 

واملحور الت�سريعي.

الطريق  اإط����ار عمل خ��ارط��ة  اأن  واأ���س��اف 

�سمل �سبعة مكونات، هي اخلدمات احلكومية، 

التنظيمي  والهيكل  والرقمنة،  واالإج����راءات 

القرار،  و�سنع  ال�سيا�سات  ور�سم  واحلوكمة، 

والثقافة  وال��ت�����س��ري��ع��ات،  الب�سرية،  وامل�����وارد 

املوؤ�س�سية.

اأك��د  ال�سيا�سية،  االإ���س��اح��ات  جم��ال  ويف 

ال�سريدة اأن االإ�ساحات التي جرى اإقرارها، 

ت�ستهدف تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية واحلزبية، 

مع الرتكيز على ال�سباب والن�ساء واالأ�سخا�ض 

اأح����زاب  ت��ط��وي��ر  ذوي االإع���اق���ة، وذل����ك بغية 

امل�ساركة  على  ق���ادرة  قوية  ب��ربام��ج  �سيا�سية 

دور  وتعزيز  ال�سيا�سية،  العملية  يف  الفعالة 

االإعام يف تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية والثقافة 

احلزبية واملمار�سات الدميقراطية.

ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان، ق����دم وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط، 

اإيجازاً حول اأهم االإ�ساحات التي �ستتبناها 

احل��ك��وم��ة يف ق��ط��اع امل��ي��اه، وق���د ج���رى و�سع 

احل�����س��ور ب�����س��ورة ت��ط��ورات م�����س��روع الناقل 

الوطني للمياه )العقبة-عمان لتحلية ونقل 

املياه( من حيث مراحل طرح العطاء.

وجدد ال�سريدة ال�سكر على التعهدات التي 

الناقل  ل��دع��م م�سروع  عنها  االإع����ان  ج��رى 

وال�سركاء  ال��دول  للمياه من جميع  الوطني 

التنمويني بقيمة 1.830 مليار دوالر من منح 

وقرو�ض تنموية وا�ستثمارية.

و����س���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت���وف���ري ال���دع���م من 

اال�سرتاتيجي  امل�سروع  لهذا  االإ�سافية  املنح 

ال��ذي يعد اأول��وي��ة ق�سوى على اأج��ن��دة عمل 

احلكومة، واأح��د ركائز االأم��ن املائي الوطني 

يف اإطار حتقيق التنمية االقت�سادية ال�ساملة، 

وال��ت��ح��دي��ات  ال�����س��غ��وط��ات  �سيما يف ظ��ل  وال 

االأردن،  يواجهها  التي  واملالية  االقت�سادية 

مليون   1.3 من  اأك��رث  ا�ست�سافة  ويت�سدرها 

الجئ �سوري وتبعات جائحة كورونا.

واأ����س���اد ���س��ف��راء ال����دول واجل���ه���ات املانحة 

ومم���ث���ل���و ال���ه���ي���ئ���ات االأمم����ي����ة وامل���وؤ����س�������س���ات 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة، م����ن ج��ه��ت��ه��م، ب����ق����درة وم��ن��ع��ة 

التعامل مع  االأردين على  واالقت�ساد  االأردن 

يف  ودوره  اخلارجية،  وال�سدمات  التحديات 

امل�سي باالإ�ساحات املهمة يف القطاعات ذات 

اإىل منو �سامل  اأج��ل الو�سول  االأول��وي��ة من 

العمل  ف��ر���ض  وت��وف��ري  وم�����س��ت��دام،  للجميع 

خا�سة لل�سباب واملراأة، وتوفري البيئة املمكنة، 

م�سريين اإىل دور القطاع اخلا�ض يف امل�ساهمة 

بتحقيق االأهداف املو�سوعة �سمن ال�سيا�سات 

واال����س���رتات���ي���ج���ي���ات ال��ق��ط��اع��ي��ة وال���ربام���ج 

والروؤى الوطنية.

 الملك يلتقي امبراطور اليابان في طوكيو

الخصاونة : استحداث الجائزة يؤكد االهتمام الذي يوليه 
جاللة الملك و ولي العهد والحكومة بالعمل التطوعي

خالل ترأسه االجتماع االول لمجلس امناء جائزة الحسين بن عبداهلل الثاني للعمل التطوعي

 منتدى التواصل الخليجي األردني يوصي باعتماد األردن مرصدًا إقليميًا واستراتيجيًا لألمن الغذائي

 النخبة-elite  تناقش حالة الياس التي يعيشها الناس اسبابها وحلولها

االنباط- طوكيو

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

االإم��رباط��وري  الق�سر  االأرب���ع���اء، يف  ام�����ض 

يف ط���وك���ي���و، ج���ال���ة اإم�����رباط�����ور ال��ي��اب��ان 

ناروهيتو.

وا�����س����ت����ع����ر�����ض ج���ال���ت���اه���م���ا ع����اق����ات 

البلدين،  جتمع  التي  ال��وط��ي��دة  ال�سداقة 

موؤكدين اعتزازهما بامل�ستوى املتقدم الذي 

و�سلت اإليه يف �ستى امليادين.

وح���م���ل ج���ال���ة امل���ل���ك، خ����ال ال���ل���ق���اء، 

جالة اإمرباطور اليابان ناروهيتو حتياته 

الم���رباط���ور ال���ي���اب���ان ال��ف��خ��ري اأك��ي��ه��ي��ت��و، 

متمنيا له موفور ال�سحة والعافية.

وق����دم ج���ال���ة امل���ل���ك ال���ت���ع���ازي جل��ال��ة 

رئي�ض  بوفاة  ناروهيتو  اليابان  اإم��رباط��ور 

الوزراء الياباين االأ�سبق �سينزو اآبي.

االنباط- عمان

ت����راأ�����ض رئ��ي�����ض ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�سر 

ال������وزراء ام�����ض  اخل�����س��اون��ة، يف دار رئ��ا���س��ة 

اأم��ن��اء  مل��ج��ل�����ض  االأول  االج��ت��م��اع  االأرب����ع����اء، 

جائزة “ احل�سني بن عبداهلل الثاين للعمل 

التطوعي« .

ا�ستحداث هذه  اأن  ال���وزراء،  رئي�ض  واأك��د 

اجل��ائ��زة ي��وؤك��د على م��ق��دار االه��ت��م��ام ال��ذي 

ال��ث��اين و�سمو  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  يوليه ج��ال��ة 

التطوعي،  بالعمل  واحل��ك��وم��ة  العهد  ويل 

بتاأطري  العهد  ويل  �سمو  اهتمام  اإىل  الفتا 

معربة  عامة  بيئة  واإيجاد  التطوعي  العمل 

ال�سباب  ل��دى  امل��ب��دع��ة  ل��ل��روح  التقدير  ع��ن 

واملواطنني االأردنيني.

ال���وزراء / رئي�ض جمل�ض  اأك��د رئي�ض  كما 

معنية  امل����ب����ادرة  ه����ذه  اأن  اجل����ائ����زة،  اأم���ن���اء 

واالع���رتاف  وال��ت��ق��دي��ر،  الهمم  با�ستنها�ض 

ب��ف�����س��ل ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي ال������ذي ي��ع��ك�����ض 

يد  ت��ق��دمي  االأردن���ي���ة يف  القيمية  امل��ن��ظ��وم��ة 

النا�ض  خلدمة  وال��ت��ط��وع  وامل�ساعدة  ال��ع��ون 

واملجتمع.

اأن قيمة  ع��ل��ى  ال��������وزراء،  رئ��ي�����ض  و����س���دد 

اجل���ائ���زة م��ع��ن��وي��ة اأك����رث م��ن ك��ون��ه��ا ج��ائ��زة 

مادية، فهي تكرمي واعرتاف عميقان بقيمة 

هذا العمل التطوعي املهم.

وقال اخل�ساونة “رمبا تكون هذه املبادرة 

العمل  على  ل��اق��ب��ال  مبا�سر  كنتاج  ج���اءت 

التطوعي لاأفراد واملوؤ�س�سات خال جائحة 

ك���ورون���ا ال��ت��ي م����رت ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة االردن���ي���ة 

قيم  توؤ�سر على  بالتاأكيد  ولكنها  الها�سمية، 

االإقبال  يف  االأردن��ي��ني  ل��دى  اأ�سا�سا  موجودة 

وموؤ�س�سات،  اأف���رادا  التطوعي،  العمل  على 

ل��ي�����ض ف��ق��ط يف ���س��ي��اق اأزم�����ات م��ث��ل جائحة 

ك��ورون��ا، واإمن��ا يف اإط��ار م��ب��ادرات ذاتية على 

تكون  ال  ق��د  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ح��اف��ظ��ات  م�ستوى 

معروفة لدى اجلميع«.

اأ�سا�سي،  اأمر  والتقدير  التاأطري  اأن  واأكد 

ويعطي احلافز والدافعية ملن يقوم بالعمل 

من  العديد  اأم���ام  امل��ج��ال  ويفتح  التطوعي، 

االأف�������راد وامل���وؤ����س�������س���ات ل��ل��دخ��ول يف ال��ع��م��ل 

مبادرات  اإىل  خا�ض  ب�سكل  الفتا  التطوعي، 

الإي�سال  وموؤ�س�سي  ف���ردي  ب�سكل  تطوعية 

ال���غ���ذاء وال������دواء مل���ن اح��ت��اج��ه م���ع ب��داي��ات 

جائحة كورونا.

جمل�ض  اأن  اإىل  ال������وزراء،  رئ��ي�����ض  ول��ف��ت 

لها  �سخ�سيات  م��ن  ي��ت��األ��ف  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء 

ا�سهامات يف العمل التطوعي، والتوا�سل مع 

واال�ستجابة  واملوؤ�س�سات،  املحلية  املجتمعات 

ل���اح���ت���ي���اج���ات واخل����دم����ة ال���ع���ام���ة ب�����س��ك��ل 

تطوعي.

واأ�سار وزير ال�سباب/ نائب رئي�ض جمل�ض 

اأن  اإىل  النابل�سي،  حم��م��د  اجل���ائ���زة،  اأم��ن��اء 

العمل  ث��ق��اف��ة  تر�سيخ  اإىل  ت��ه��دف  اجل��ائ��زة 

وتنظيمه،  االأردين  املجتمع  يف  ال��ت��ط��وع��ي 

وحتفيز كل جهد تطوعي، وبث روح التناف�ض 

بني االفراد واملوؤ�س�سات .

ولفت النابل�سي اإىل اأن جلنة اإدارة اجلائزة 

���س��ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا خ����ال االأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل 

الخ��ت��ي��ار ���س��ع��ار اجل���ائ���زة، وو���س��ع ال��ربن��ام��ج 

التي  واملجاالت  الطلبات  ال�ستقبال  الزمني 

جلنة  اختيار  عن  ف�سا  اجلائزة  �ستغطيها 

التحكيم.

ي�����س��ار اإىل اأن���ه ق��د متَّ ا���س��ت��ح��داث ج��ائ��زة 

ل��ل��ع��م��ل  ال�����ث�����اين  ب�����ن ع���ب���د اهلل  احل�������س���ني 

ال�سباب، مبقت�سى نظام  وزارة  التطوعي يف 

ال��ث��اين للعمل  ج��ائ��زة احل�سني ب��ن ع��ب��داهلل 

التطوعي الذي �سدر يف اجلريدة الر�سمية 

خال �سهر حزيران املا�سي.

ب��ن عبداهلل  االأم���ري احل�سني  �سمو  وك��ان 

ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، ق��د ب����ارك ا���س��ت��ح��داث 

رعايته  خال   2021/12/5 بتاريخ  اجلائزة 

احتفااًل اأقامته وزارة ال�سباب مبنا�سبة اليوم 

العاملي للمتطوعني.

االنباط- عمان

 اأو����س���ى م��ن��ت��دى ال��ت��وا���س��ل االق��ت�����س��ادي 

االم���ن  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  االأردين  اخل��ل��ي��ج��ي 

العربي  اخلليج  ودول  اململكة  ب��ني  ال��غ��ذائ��ي 

ان�سياب  لت�سهيل  اأخ�سر  زرااع���ي  ممر  وبناء 

الب�سائع الزراعية بني االردن ودول اخلليج.

ودع�����ا امل��ن��ت��دى يف ت��و���س��ي��ات��ه اىل ت��ب��ادل 

اخلربات والتقنيات املطبقة يف جمال الزراعة 

مناخ  من  واال�ستفادة  الغذائية  امل��واد  واإن��ت��اج 

االأردن  واعتماد  الزراعية،  العملية  االأردن يف 

مر�سداً اإقليمياً وا�سرتاتيجياً لاأمن الغذائي 

اآث��ار االأزم���ات وال�سدمات خلدمة  للحد من 

البنية  ت��وف��ري  يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل��ن��ط��ق��ة  دول 

التحتية الازمة ملخزونات الطوارئ.

نائل  االردن  غ��رف��ة جت����ارة  رئ��ي�����ض  وق����ال 

جهود  بتعزيز  اأو�سى  املنتدى  اإن  الكباريتي، 

ال���ت���ع���اون ب���ني خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات م���ن خ��ال 

اآليات  ح�سد اجلهود وتكثيفها واالتفاق على 

عمل و�سيا�سات مت�سقة ومتكاملة وم�ستدامة، 

تعك�ض ت��واف��ق االأف��ك��ار وال����روؤى ح��ول كيفية 

يتما�سى  االقت�سادية ومبا  العاقات  تطوير 

مع الظروف احلالية.

باال�ستفادة  اأو���س��ى  املنتدى  ان  واأ���س��ار اىل 

من التجارة االلكرتونية ملا توفره من ف�ساء 

وا�سع الأ�سحاب االأعمال من جميع االأطراف، 

ومبا  التجارية  وال�سفقات  ال��ل��ق��اءات  وعقد 

ي�سمن ا�ستمرار التوا�سل والعاقات، وتعزيز 

ت��ق��ا���س��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 

العاقات  وتطوير  ايجابية  نتائج  لتحقيق 

التجاري  والتبادل  اال�ستثمار  حجم  وتنمية 

اىل م�ستوى الطموحات واالآمال.

وا�ساف، ان املنتدى اأو�سى كذلك بت�سجيع 

واال�ستثمارية  االقت�سادية  امل�ساريع  اإق��ام��ة 

واملوؤ�س�سات  االأع��م��ال  ا�سحاب  بني  امل�سرتكة 

االق��ت�����س��ادي��ة يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض م���ن كا 

اجل����ان����ب����ني م�����ن خ������ال درا������س�����ة امل��ع��ي��ق��ات 

التنظيمية وال�سريبية، وو�سع اآلية لت�سهيل 

االج���������راءات اجل��م��رك��ي��ة وغ����ري اجل��م��رك��ي��ة 

االدارية منها والفنية.

الكباريتي،  بح�سب  امل��ن��ت��دى،  اأو���س��ى  كما 

ب��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل���ت���ب���ادل يف ال��ن�����س��اط��ات 

االإن��ت��اج��ي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة واق��ام��ة م�ساريع 

مل�ساريع يف  ���س��راك��ات  وع��ق��د  ك���ربى،  انتاجية 

اململكة يف جماالت الطاقة ال�سم�سية والتو�سع 

يف تطبيقات الطاقة.

واأك������د امل���ن���ت���دون يف ت��و���س��ي��ات��ه��م اأه��م��ي��ة 

بحث ف��ر���ض ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ب��ني االأردن 

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  اخل��ل��ي��ج  ودول 

االردن��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات اخلليجية  وت��وج��ي��ه 

ب��اجت��اه م�����س��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة والعمل 

الطاقة  من  الكهربائي  الربط  م�سروع  على 

امل���ت���ج���ددة، وق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

لتخريج  اجل��ام��ع��ي  والتعليم  واالت�������س���االت، 

الكوادر املتخ�س�سة وربط خمرجات التعليم 

الكباريتي  وبح�سب  ال��ع��م��ل.  ���س��وق  ب��ح��اج��ات 

اأو����س���ى امل��ن��ت��دى ك��ذل��ك ب��ب��ح��ث اال���س��ت��ث��م��ار 

ال���واع���دة وبخا�سة  ال��ق��ط��اع��ات االردن���ي���ة  يف 

والتعدين  ال��ع��اج��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ة  ال�سياحة 

والبنية  واللوج�ستيات  وال��ب��ن��وك  والتمويل 

املميزات  واال�ستفادة من  وال��زراع��ة،  التحتية 

اال�ستثمار  مبجاالت  احلكومة  تقدمها  التي 

والقوانني  التجارية  االتفاقيات  خ��ال  م��ن 

الع�سرية والت�سهيات ال�سريبية واالعفاءات 

اجلمركية.

االنباط – مرمي القا�سم 

ح��ال��ة    elite-النخبة م��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����ض 

الياأ�ض واالحباط التي ت�سيطر على النا�ض، 

بايجابية،  نادرا ما يتحدث  املجتمع  وا�سبح 

ح��ي��ث ون���اق�������ض وح���ل���ل امل��ت��ح��دث��ون ا���س��ب��اب 

االح����ب����اط وال���ي���ا����ض ال�����س��ائ��د يف امل��ج��ت��م��ع، 

وخ���رج���وا ب��ع��دد م���ن ال��ت��و���س��ي��ات واحل��ل��ول 

املقرتحة للحد من هذه الظاهرة . 

ان ح����االت  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دث���ون  واج����م����ع 

االحباط والياأ�ض �سائدة يف الوقت احلا�سر، 

ح��ي��ث ت��ع��د ظ���اه���رة خ��ط��رية ، وت������وؤدي اإىل 

ال�سخ�سي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  نف�سية  اأم���را����ض 

تفتك بالفرد في�سبح مزاجيا ع�سبيا انانيا 

به  اإىل ممار�سات �ساره  ي��وؤدي  ما  انطوائيا، 

م�ستوى  على  والياأ�ض   ، وجمتمعه  وبا�سرته 

املجموعة يوؤدي اإىل تراجع العمل اجلماعي 

عن  الكفاءات  اأ�سحاب  وتراجع  والتطوعي 

وا�سبحو  ازداد  ف��االح��ب��اط   ، ال��ع��ام  ال��ع��م��ل 

اي �سوت  ع��ل��ى تقبل  ق��ادري��ن  ال��ن��ا���ض غ��ري 

اإيجابي. 

الياأ�ض  اك��دوا ان  ال��زاوي��ة الدينية  وح��ول 

ي��ت��ع��ل��ق ب���رك���ن م���ن اأرك�������ان االإمي�������ان ، وه��و 

االإميان بالقدر خريه و�سره ، فاالميان يعني 

فهناك   ، النفو�ض  اإىل  الياأ�ض  يت�سلل  ال  اأن 

ت�سعف  التي  النف�سية  امل�ساكل  من  العديد 

وا�ستقرار  والعاطفية  االجتماعية  عاقاتنا 

االإن�����س��ان  خ��ل��ق  اهلل  ان  مو�سحني   ، حياتنا 

و���س��خ��ر ل���ه ال���ك���ون ح��ت��ى ي��ع��ي�����ض ب��ط��ري��ق��ة 

واذا  للخالق  فالعبادة   ، اهلل  ويعبد  مريحة 

الكون  عنا�سر  تتوقف  ف�سوف  عنها  غفلنا 

اليومية  وامل�����س��ان��دة يف احل��ي��اة  ال��دع��م  ع��ن 

وال��راح��ة  الطماأنينة  ان  م��وؤك��دي��ن   ، للنا�ض 

ال��ن��ف�����س��ي��ة ه���ي ب��ال��ق��رب م���ن اهلل، وال���ت���زام 

اوامره ونواهيه.

التجارب  الياأ�ض  ا�سباب  من  ان  واو�سحو 

ال��ف��ا���س��ل��ة ، ال���ع���اق���ات االأ����س���ري���ة امل��ت��ف��ك��ك��ة 

، ف���ق���دان االأح����ب����ة ، االأم�����را������ض اخل��ط��رية 

واملزمنة ، البطالة ، قلة ذات اليد ، التعر�ض 

اإط��اق    ، ، االإدم���ان  للظلم ، خيبات االأم���ل 

الوعود وامل�ساريع التي تلعب بالعواطف من 

خال الوعد بالتغيري واالإ�ساح ثم يكت�سف 

له  قيمة  ال  �سيا�سي  ك��ام  فقط  انها  النا�ض 

االأو���س��اع  وت��ردي  املت�سارعة  احلياة  وت��رية   ،

املذهل  والتطور  واالجتماعية،  االقت�سادية 

 ، االجتماعي  والتوا�سل  االع��ام  و�سائل  يف 

املجتمع  يف  الر�سالة  ا�سحاب  لتخلي  نتيجة 

عن قيامهم بدورهم.

الظاهرة  ه��ذه  من  للحد  حلوال  وطرحو 

االمي�����ان ب��ال��ق�����س��اء وال���ق���در ، ال�����س��رب على 

وااللتزام  احلنيف  للدين  والعودة  الظروف 

بني  التعاون  روح  ن�سر   ، وطاعته  اهلل  بذكر 

التكاتف  ع��ل��ى  وت�سجيعهم  امل��ج��ت��م��ع  اب��ن��اء 

 ، ل��اخ��اق احل��م��ي��دة  وال��ع��ودة  بينهم  فيما 

اللجوء للحكومة والقطاع اخلا�ض بان ابناء 

املجتمع ميرون بحالة نف�سية �سيئة قد يكون 

�سببها عدم وجود العدالة االجتماعية وعدم 

توفر فر�ض العمل ، �سرورة توعيه املجتمع 

للتحلي باالخاق احلميدة ومعاقبة كل من 

واالبتكار  التفكري   ، اخاقي  ال  بعمل  يقوم 

، مطالبني احل��ك��وم��ة  تغيريات  واالج��ت��ه��اد 

اداري�������ة ج���ذري���ة وع���م���ل ت��ق��ي��ي��م وم�����س��اءل��ة 

ال��واق��ع ح�سب  مل��ن مل ينجز ع��ل��ى  وم��ت��اب��ع��ة 

اه�����داف امل��وؤ���س�����س��ة ، ح��ي��ث ي��ج��ب ان ي��ك��ون 

والت�سغيل  اال�ستثمار  لها  الرئي�سي  الهدف 

وعدم  النفقات  وتقلي�ض  االإي����رادات  وزي���ادة 

فكل  املوؤ�س�سة  ح�ساب  على  بار�ساءات  القيام 

النظر  بغ�ض  االأردن��ي��ني  لكل  هي  املوؤ�س�سات 

عن اأ�سولهم ومنابتهم ومناطقهم.

فر�ض  اإيجاد  على  الدولة  بقدرة  وا�سادو 

يف  واالب�����داع  للعمل  امل��واط��ن��ني  م��ن  للكثري 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وت���ط���وي���ره ح��ت��ى ي�سعر 

بالتايل   ، ومعطاء  قيمه  ذات  باأنه  االإن�سان 

ل��ن ي��ك��ون ل��دي��ه وق���ت ل��ل�����س��ع��ور ب��ال��ي��ا���ض او 

فيه  االردن  ان  ع��ل��ى  م�����س��ددي��ن  االح���ب���اط، 

وا�ستقرار  وام���ن  جن��اح  وق�س�ض  واجن����ازات 

و�سعب متعلم ومثقف .

وط��ال��ب��و ال��ن��ا���ض ب��ان ي��ح��اول��و النظر اىل 

اجل��ان��ب امل�����س��رق يف احل��ي��اة ، واالب��ت��ع��اد عن 

 ، ال�سلبيني  واال���س��خ��ا���ض  ال�سلبية  االخ��ب��ار 

خا�سة باالمور التي يعتقد بان تغيريها اىل 

االيجابية يفوق طاقة ال�سخ�ض ، وحماولة 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى االي��ج��اب��ي��ات ل��ع��ل وع�����س��ى ان 

الرتهل  ا�سا�ض  هم  من  عند  الغرية  حت��رك 

والرتاجع. 

احمد  املهند�ض   : النقا�ض  يف  �سارك  وق��د 

املهند�ض امين   ، ملكاوي  ، حممود  العدوان 

الدبا�ض ، ابراهيم ابو حويله ، املهند�ض عبد 

 ، خطاب  اآل  حممد  الدكتور   ، عبيدات  اهلل 

املعايطة  غ��ازي  املهند�ض   ، ال�ساحلي  �سعيد 

 ، ، ح�سام م�ساعني  الدكتور خالد اجلايح   ،

على  الدكتور   ، ع��ريوط  م�سطفى  الدكتور 

 ، نافع  مهنا   ، م�ساعره  مو�سى   ، حجاحجة 

حممود  املهند�ض   ، دلبوح  اب��و  عيد  الدكتور 

الدكتورة فاطمة   ، ، زهدي جانبك  الدبا�ض 

عطيات ، معاذ البطو�ض .

الملك يعود إلى أرض الوطن
  االنباط-عمان

 ع���اد ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اإىل 

اأر�ض الوطن، ام�ساالأربعاء، بعد زيارة �سملت 

اململكة املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية 

واليابان.

�سارك  لندن،  الربيطانية  العا�سمة  ففي 

جالة امللك وجالة امللكة رانيا العبداهلل يف 

مرا�سم جنازة جالة امللكة اإليزابيث الثانية، 

التي اأقيمت بكني�سة دير وي�ستمن�سرت.

ك��م��ا ح�����س��ر ج��ال��ت��اه��م��ا و���س��م��و االأم���ري 

احل�����س��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين ويل ال��ع��ه��د، 

مرا�سم اال�ستقبال التي اأقامها جالة امللك 

ق�سر  يف  بريطانيا،  ملك  ال��ث��ال��ث،  ت�سارلز 

امل�ساركني يف  العامل  لقادة وزعماء  باكنغهام 

مرا�سم اجلنازة.

خطابا  امللك  جالة  األقى  نيويورك،  ويف 

يف اج���ت���م���اع���ات اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل����اأمم 

امل���ت���ح���دة ب���دورت���ه���ا ال�����س��اب��ع��ة وال�����س��ب��ع��ني، 

جالته  ت��ن��اول  ال��ع��ه��د،  ويل  �سمو  بح�سور 

ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  االأردن ح��ي��ال  م��واق��ف  فيه 

االإقليمية والدولية.

واأجرى جالة امللك �سل�سلة من اللقاءات 

ق������ادة دول وروؤ������س�����اء وف����ود  ال��ث��ن��ائ��ي��ة م����ع 

كما  املتحدة،  االأمم  اجتماعات  يف  م�ساركني 

التقى االأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو 

غوتريي�ض.

و����س���ارك ج��ال��ت��ه يف اأع���م���ال ق��م��ة »ن���داء 

ك��راي�����س��ت ت�����س��ري���ض« ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ت��ط��رف 

وخ���ط���اب ال��ك��راه��ي��ة ع��ل��ى االإن����رتن����ت، ال��ت��ي 

عقدت يف ن�سختها الثالثة، وزار مقر جمل�ض 

العاقات اخلارجية يف نيويورك.

ويف ط���وك���ي���و، �����س����ارك ج���ال���ة امل���ل���ك يف 

الياباين  ال��وزراء  لرئي�ض  الر�سمية  اجلنازة 

االأ�سبق �سينزو اآبي.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ج��ال��ت��ه، ج��ال��ة اإم��رباط��ور 

الياباين  ال��وزراء  ورئي�ض  ناروهيتو،  اليابان 

فوميو كي�سيدا، وعددا من امل�سوؤولني.

اخلمي�س   29/ 9 / 2022
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 األنباط - غيداء الخالدي وأحالم الزغري 

ما زالت احلركة ال�سيا�سية واحلزبية 

ال���رك���ود  م���ن  ح���ال���ة  ت��ع��ي�����ش  االأردن  يف 

ت�سكل  ال��ت��ي  ال�سباب  فئة  ب��ن  احل��رك��ي 

الكلي  امل��ج��م��وع  م��ن  العظمى  الغالبية 

اإع��ت��ب��ارات من  ع��دة  ل���  نظرا  ال�سكان،  ل��� 

اأب����رزه����ا ���س��ي��ط��رة ال��ن��خ��ب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ال��ع��ت��ي��ق��ة ع���ل���ى ����س���اح���ة االأي���دل���وج���ي���ة 

احل��زب��ي��ة م���ن خ����ال اأدوات����ه����م وق��ل��ه��م 

امل�����س��ت��م��د م����ن ت���اري���خ���ه���م ال�����س��ل��ط��وي 

وال���ن���خ���ب���وي، وع�����دم اإف�������س���اح امل���ج���ال ل� 

يف  وامل�ساركة  اأح��زاب  تاأ�سي�ش  ل�  ال�سباب 

بها  يوؤمنون  ايدلوجيات  من  لديهم  ما 

ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ا���س��اف��ة اإىل 

الت�سريعات  ب�  لها عاقة  اإعتبارات  عدة 

ال�����س��ب��اب بح�سب  ال��ت��ي حت��ك��م م�����س��ارك��ة 

اخلرباء واملتابعن. 

وم�����ن ل���اف���ت ب����� االأم�������ر اأن������ه وب��ع��د 

ال��ت��ع��دي��ات ال��ت��ي ط�����راأت ع��ل��ى ق��ان��ون 

االح����زاب اجل��دي��د م��ا زال ال��ع��دي��د من 

ال�������س���ب���اب ي���ت���خ���وف���ون م����ن االن�������س���م���ام 

ل��اح��زاب وامل�����س��ارك��ة ن��ظ��را ل��� التخوف 

ال���ذي اأي���دت���ه ن�����س��ب اال���س��ت��ط��اع ال��ذي 

اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  اأج��راه 

يف اجل���ام���ع���ة االأردن�����ي�����ة، وال�����ذي اأ����س���ار 

يتابعون  ال  االأردن��ي��ن  م��ن   %94 اأن  اإىل 

ل���اأح���زاب  ف��ع��ال��ي��ات  اأو  ن�����س��اط��ات  اأي 

االأردنين  2% فقط من  واأن  ال�سيا�سية، 

االأحزاب كما  اإىل  االن�سمام  يفكرون يف 

ب��ي��ن��ت ال��درا���س��ة اأن غ��ال��ب��ي��ة االأردن���ي���ن 

ب��ن�����س��ب��ة 67 ب��امل��ئ��ة ي��ع��ار���س��ون م�����س��ارك��ة 

طلبة اجلامعات يف االأحزاب، و33 باملئة 

يوؤيدونها.  فقط 

من  اجل���دوى  اأردين” غ��ي��اب  »�سباب 

امل�ساركة يف االأحزاب

امل���واط���ن���ة  ب���ي���ن���ت  ال�������س���ي���اق   ذات  يف 

اأن��ه��ا  ل�”االأنباط”   ال��ب��واع��ن��ة  ����س���ارة 

لديها  ولي�ش  االأح���زاب  يف  مهتمه  غ��ري 

ال��ق��ن��اع��ة ال��ك��اف��ي��ة ل��ان��ت�����س��اب ل��ه��ا وال 

تاأثري  لها  ولي�ش  القرار  ب�سناعة  تغري 

ل���ذا ل��ن تن�سم ح���زب يف  ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع 

عبري  املواطنة  اأ�سارت  بينما   ، امل�ستقبل 

املو�سى اأن والدها منعها من الدخول يف 

الأنه  عائاتهم  تتاأثر  ال  حتى  االأح��زاب 

نقطة  بو�سع  �ستت�سبب  االأحزاب  بنظره 

عليها عند الدولة مينعها من الوظيفة 

، يف ذات ال�سياق اأ�سار النا�سط ال�سيا�سي 

ح��م��زة امل���ع���اي���رة اأن����ه مل ي��دخ��ل ب��ح��زب 

مرحلة  ب�سدد  االأن  نحن  لكن  �سيا�سي 

ال�سيا�سية  ب��امل�����س��ارك��ة  ك��ب��رية  ان��ت��ق��ال��ي��ة 

ال  االأج����������زاب  ت���وج���ه���ات  اأن  م���و����س���ح���ا 

ت�سوب  اأن  منتظرا  اأفكاره  مع  تتنا�سب 

اأو���س��اع��ه��ا ب��ع��د ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ال��ذي 

االن�سمام  للتفكري يف  و�سعته احلكومة 

الأي حزب يتنا�سب مع فكره.

ب������دوره ب���ن رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة ال�����س��ب��اب 

ق�������س���وع  امل�������س���ت���ق���ب���ل خ�����ال�����د  يف ح�������زب 

م�����س��ارك��ة  اإن��خ��ف��ا���ش  اأن  ل�”االأنباط” 

ع��دة  اإىل  ي���ع���ود  االح������زاب  ال�����س��ب��اب يف 

اأ�����س����ب����اب م��ن��ه��ا ال���ث���ق���اف���ة احل���زب���ي���ة يف 

اإىل  ذل����ك  وي���ع���ود   ، االردين  امل��ج��ت��م��ع 

اأو�سح  ال��ذي  ال�سيا�سية  احلياة  مفهوم 

ال�سيا�سي  باملجال  يعمل  ال��ذي  اأن  فيه 

الدولة  عند  معينة  نقطة  عليه  ي�سبح 

لوظيفة  ال��و���س��ول   عليه  ي�سعب  مم��ا   ،

ال�سباب  دفع  امللك  جالة  لكن   ، معينة 

من  ال��رغ��م  على  ال�سيا�سية  للم�ساركة 

فوبيا  ال�سباب  عند  ه��ن��اك  زال  ال  ذل��ك 

العمل  ال�سباب  يف  انخراط  من مفهوم 

من  جمموعة  لدينا  اأن  الفتا  ال�سيا�سي 

الرعيل ال�سيا�سي ال�سابق  يعملون بفكر 

ال�سبابي  ال��ف��ك��ر  م��ع  يتما�سى  ال  ق��دمي 

اأن ي�سع  ، مت�سائا كيف ميكن  احلايل 

���س��خ�����ش ع���م���ره 80 ع����ام خ��ط��ة ط��ري��ق 

، مبينا  االأحزاب  الإندماجهم يف  ل�سباب 

ال�����س��ب��اب اجل��ام��ع��ي   اأن  ال��وق��ت ذات����ه  يف 

ي���ع���ان���ون م����ن ����س���ع���وب���ات يف االإن����دم����اج 

لاأحزاب.  . 

واأ�����س����ار حم��م��د ال��ب��ح��ري م���ن ح��زب 

عدم  اأ���س��ب��اب  اأن  ل�”االأنباط”  ال��وح��دة 

ان��ت�����س��اب ال�����س��ب��اب ل���اأح���زب  ه��ي غياب 

ال��ع��م��ل  امل���������س����ارك����ة يف  اجل���������دوى م�����ن 

وك��ا���س��ي��ك��ي��ة  االردن  يف  ال�������س���ي���ا����س���ي 

ال�سباب  اإقناع  قادرة على  االأح��زاب غري 

التخوف  واأي�����س��ا  ل��اأح��زاب  باالنت�ساب 

االأم��ن��ي امل��وج��ود ع��ن��د ال�����س��ب��اب م�سريا 

االأمني كان  التخوف والت�سييق  اأن  اإىل 

ل��ك��ن ح��ال��ي��ا نعي�ش  امل��ا���س��ي  م��وج��ود يف 

على خملفاته  وال ميكن انكاره . 

ولفت مواطنن اإال اأنه مت االأن تعديل 

باالحزاب  املتعلقة  القوانن  بع�ش  على 

الدخول يف  ال�سباب ومتكنهم من  تفيد 

االأحزاب وخا�سه اإذا كان طالب جامعي 

اأمنية ولزيادة وعي  اأي قب�سة  من غري 

وطنية  خطة  على  العمل  يجب  ال�سباب 

وامل�����س��وؤول��ة عن  اجل��ه��ات احلكومية  م��ع 

املدين  واملجتمع  ال�سباب  مع  االح���زاب  

م���ن ه��ن��ا ت���ب���داأ ع��م��ل��ي��ه ال���وع���ي مب��اه��ي��ة 

االح������زاب ومل������اذا  ه��ن��اك اأه��م��ي��ة وج���ود 

االأح������زاب وت��وع��ي��ت��ه��م ب��ال��ق��ان��ون ال��ت��ي 

تدعم م�ساركتهم يف االحزاب . 

واأ�سافوا اأن ال�سباب جزء من املجتمع 

االح��ب��اط  م��ن  ح��ال��ة  ول��دي��ه��م  االأردين 

وفقدان االأمل هذه احلالة تنعك�ش على 

ب��� االأح���زاب  ك��ل طبقاته وع��دم االمي���ان 

يكون  اأن  يفرت�ش  لذا  �سائد  ال�سيا�سية 

من  ال�سيا�سية  ل��اأح��زاب  ترويج  هناك 

خ����ال اأج���ه���زة ال���دول���ة ع���رب امل���دار����ش 

واجل���ام���ع���ات ح��ت��ى ن��ت��ط��م��ئ��ن ال�����س��ب��اب 

ال�سيا�سية.  بامل�ساركة 

ال�سيا�سية”   وال�������س���وؤوؤن  »امل�����س��ت��ق��ل��ة 

يف  م�سوؤليتنا  م��ن  ج��زء  ال�سباب  توعيه 

امل�ساركة  �سمنت  والت�سريعات  القانون، 

لهم

ال���ن���اط���ق  �����س����رح  ال�������س���ي���اق  ذات  .يف 

االإع����ام����ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة حم��م��د 

ت��وع��ي��ه  اأن  ل�”االأنباط”  ال���روا����س���دة 

القانون  يف  م�سوؤليتنا  من  جزء  ال�سباب 

مب���وج���ب اح���ك���ام امل�����اده ١2 م���ن ق��ان��ون 

كفل  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ه��ي��ئ��ة 

ل��ل�����س��ب��اب ح��ري��ه م�����س��ارك��ت��ه��م احل��زب��ي��ه 

م�سائلتهم  وع��دم  لهم  التعر�ش  وع��دم 

اأم��ام��ه��م  ، م��وؤك��دا اأن االف����اق م��ف��ت��وح��ة 

احكام  وال�سيا�سي �سمن  احلزبي  للعمل 

وظيفة  اأن  مبينا   ، والد�ستور  القانون 

هناك  لي�ش  ال�سباب  ل�  نقول  اأن  الهيئة 

م����ا مي���ن���ع م����ن م�����س��ارك��ت��ه��م احل��زب��ي��ة 

املطلوب  اأن  مو�سحا  احلزبي،  وعملهم 

وهو  القانون  باأحكام  االلتزام  هو  فقط 

رف��ع  ل��زام��ا  وع��ل��ي��ن��ا  ج��م��ي��ع��اً  مرجعيتنا 

الفتا   ، واملوؤ�س�سات  القانون  دول��ه  �سعار 

القانون   اح��ك��ام  وف��ق  التجربة  اأن   اإىل 

امل�ساركة  اأن  لل�سباب  تو�سح  ال��ت��ي  ه��ي 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م���ت���اح���ة ل���ه���م وال���ق���ان���ون 

�سيف�سل يف كافة  امل�سائل.  

وتابع اأن هناك عدد من االأحزاب التي 

ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب��ات ت�����س��وي��ب الأو���س��اع��ه��ا 

، واف���ق جم��ل�����ش م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة على 

ث����اث����ة ط���ل���ب���ات ل������ اأح����������زاب ت��ق��دم��ت 

ب�������اأوراق ت�����س��وي��ب اأو����س���اع���ه���ا امل��ق��دم��ة 

امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  االأح�����زاب  ل��وح��دة 

ل��ان��ت��خ��اب��ات ، ك��م��ا مت��ت امل��واف��ق��ة على 

طلبن حلزبن حتت التاأ�سي�ش ، واأي�سا 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب ح��زب��ن ل��ان��دم��اج 

بحزب واحد، ويف انتظار ا�ستكمال باقي 

بعقد  ال�ساري  القانون  واأحكام  �سروط 

اأن عدد  املوؤمتر التاأ�سي�سي ، م�سريا اإىل 

االأحزاب القائمة 65 حزب والعدد قابل 

. للتغيري 

الناطق  اجلوارنة  معتمد  اأكد  بدوره 

ال���������س����وؤون  وزارة  ب����اإ�����س����م  االع�����ام�����ي 

الت�سريعات  اأن  والربملانية    ال�سيا�سية 

وا���س��ح��ة  ��ا  ن�����س��و���سً ت�سمنت  اجل���دي���دة 

املخاوف  واإزال��ة  وامل��راأة  ال�سباب  لتمكن 

اأم����ام����ه����م م����ن االن�����خ�����راط يف ال��ع��م��ل 

الفر�ش  اإتاحة  و   ، احلزبي  و  ال�سيا�سي 

ن�ست  حيث   ، الفاعلة  للم�ساركة  لهم 

ال�سيا�سية  االح��زاب  قانون  من   4 امل��ادة 

رقم )7( لعام 2022 على ان لاردنين 

واالنت�ساب  االح���زاب  تاأ�سي�ش  يف  احل��ق 

اإل���ي���ه���ا وف���ق���اً الح���ك���ام ال��د���س��ت��ور وه���ذا 

القانون . 

ق��ان��ون  م��ن  امل���واد  اأن بع�ش  واأ���س��اف 

اأنه مينع  االأح��زاب اجلديد ن�ست على  

التعر�ش الأي اأردين مبا يف ذلك امل�سا�ش 

او  ال��ق��ان��ون��ي��ة  او  ال��د���س��ت��وري��ة  بحقوقه 

اي جهة  م��ن  او حم��ا���س��ب��ت��ه،  م�����س��اءل��ت��ه 

انتمائه  ب�سبب  ر�سمية،  غري  او  ر�سمية 

او ان��ت��م��اء اي م��ن اق���ارب���ه ل���اأح���زاب ، 

موؤ�س�سات  لطلبة  ال��ت��ع��ر���ش  مي��ن��ع  ك��م��ا 

ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل ب�������س���ب���ب االن���ت���م���اء 

وال��ن�����س��اط احل���زب���ي ، وي���ح���ق مل���ن وق��ع 

عليه تعر�ش من قبل اجلهات الر�سمية 

حلزب  انتمائه  ب�سبب  الر�سمية  وغ��ري 

اأن يلجاأ  ال��ق��ان��ون  الأح���ك���ام  م���ا  خ��اف��اً 

التعر�ش  ل��رف��ع  املخت�سة  امل��ح��اك��م  اإىل 

املادي  واملطالبة بالتعوي�ش عن ال�سرر 

واملعنوي. 

اللجنة  رئي�ش  ن��ائ��ب  ق��ال  جهته  م��ن 

ال��ق��ان��ون��ي��ة يف جم��ل�����ش ال���ن���واب ال��ن��ائ��ب 

القانون  ل�”االأنباط” اأن  ذيابات  غازي 

امل���ع���دل  ���س��ج��ع ال�����س��ب��اب ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة 

امل���ق���اع���د  احل����زب����ي����ة ح����ي����ث مت زي���������ادة 

امل��خ�����س�����س��ة ل��ه��م يف ال��ق��ان��ون ، م��وؤك��دا 

بت�سريع  انتهى  النواب  جمل�ش  دور  اأن 

االأح���زاب  على  ال���دور  واالأن   ، ال��ق��ان��ون 

وت�سجيع  لنف�سها  ال��رتوي��ج  عملية  يف 

ال�����س��ب��اب ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة احل��زب��ي��ة من 

خ�����ال االأح���������زاب وال���ه���ي���ئ���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

واحلكومة.  لانتخاب 

من ناحيته اأ�سار االأمن العام حلزب 

االأردين  االج���ت���م���اع���ي  ال���دمي���ق���راط���ي 

ال�������س���ورة  اأن  ال���ن���م���ري  ج��م��ي��ل  ال���ع���ن 

قبل  م��ن  درج���ة   ١80 انقلبت  ال��ق��دمي��ة 

اإذا  كانت  اأنه  اجلهات االمنية مو�سحا 

اجل��ه��ات االأم��ن��ي��ة تعيق ع��م��ل ح��زب ما 

ال��ع��م��ل  ت�����س��ج��ع  االن  ف��ه��ي  ال�����س��اب��ق  يف 

ولكن  منها  املطلوب  هو  وه��ذا  احلزبي 

وا�سطة  دون  ل�سالح جهة  التدخل  دون 

وا�سحة  توجيهات  هناك  اأن  م�سيفا   ،

ب��ع��دم اع��اق��ة العمل  ل��ل��ج��ه��ات االم��ن��ي��ه 

احلزبي ، وذلك عرب ت�سجيع املواطنن 

وط��م��اأن��ت��ه��م يف االن���ت�������س���اب ل���اأح���زاب 

ول��ك��ن امل��ح��ذور ال��وح��ي��د، ال��وق��وف على 

اأن  مبينا  اجل��م��ي��ع  م��ن  واح���دة  م�سافة 

يقوم  االجتماعي  الدميقراطي  احلزب 

ب��االل��ت��ق��اء م���ع ال�����س��ب��اب وي�����س��رح لهم 

و�سائل   وعلى  اجلديدة  املرحلة  طبيعة 

االإعام  اأن تدر�ش �سبل جديدة لتوجيه 

للمجتمع  ومطمئنة   وا�سحة  ر�سائل 

اأن  اإىل  م�����س��ريا   ، حت���دي���دا  ول��ل�����س��ب��اب 

احل������زب ال����دمي����ق����راط����ي االج���ت���م���اع���ي 

امل�ساركة  ح��زب يحقق  اأك��ر  يكون  رمب��ا 

ن�ساطات  لديهم  اأن  ال�سبابية حيث بن 

�سبابية  ل��ل��ق��اءات  ت��ق��ري��ب��اً  ي��وم��ي��ة  �سبه 

املواقع  يف  ال�سباب  ت�سعيد  خالها  يتم 

ال���ق���ي���ادي���ة ت��ع��ط��ى درج������ه ع���ال���ي���ة م��ن 

ال�سبابي.   العمل  اال�ستقالية يف 

من اجلدير ذكره اأن نتائج ا�ستطاع 

اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  اجراه 

اأك��ر من  اأن  االأردن��ي��ة بن  يف اجلامعة 

من  باملئة   23 بن�سبة  االأردن��ي��ن  خم�ش 

ال��ذي��ن اط��ل��ع��وا ع��ل��ى ق��ان��ون االأح����زاب 

ق���ان���ون  م����ا مي���ي���ز  اه�����م  اأن  ي���ع���ت���ق���دون 

االأح�����زاب اجل��دي��د ان���ه ي��ع��زز ان��خ��راط 

االأح������زاب يف احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، و20 

على  ي�سجع  ال��ق��ان��ون  اأن  ي���رون  ب��امل��ئ��ة 

وامل��راأة  ال�سباب  دور  وتعزيز  االن�سمام 

بينما  واحل��زب��ي��ة  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف 

االأردين  ال�سارع  “نب�ش  ا�ستطاع  بن 

ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن  االأردين”  امل���وؤ����س���ر   –
العظمى من االأردنين بن�سبة 87 باملئة 

ال يعرفون عن قانون االأحزاب اجلديد 

الذي مت اإقراره حديثاً، وفقط ١3 باملئة 

 ، ع��ن��ه  ع��رف��وا  اأو  �سمعوا  ب��اأن��ه��م  اأف����ادوا 

اأن من  االأردن��ي��ن  باملئة م��ن   ١0 وي��رى 

اأه���م ع��وام��ل جن��اح االأح����زاب اجل��دي��دة 

وبرامج  واأه��داف  م�سداقية  وج��ود  هي 

يعتقدون  باملئة   5 و  وا���س��ح��ة،  وخ��ط��ط 

�سمان  هي  النجاح  عوامل  اأه��م  من  ان 

عمل االأحزاب بحرية وا�ستقالية، و67 

ع��وام��ل جناح  ه��ي  م��ا  يعرفون  باملئة ال 

االأحزاب اجلديدة. 

م��ن  ب���امل���ئ���ة   8 ي���ع���ت���ق���د  امل����ق����اب����ل  يف 

ع���وام���ل ف�سل  اه���م  م���ن  ان  االأردن����ي����ن 

احلياة احلزبية يف املرحلة القادمة هي 

باملئة  و6  ال�سخ�سية  امل�����س��ال��ح  تغليب 

ي��ع��زون ���س��ب��ب ال��ف�����س��ل اىل ع���دم وج��ود 

و68  وا�سحة.  وخطط  واأه��داف  برامج 

ع���وام���ل ف�سل  اه����م  ي��ع��رف��ون  ب��امل��ئ��ة ال 

احلياة احلزبية يف االأردن.

االنباط- عامن

 ب��ح��ث ���س��م��و االأم����ري م��رع��د ب���ن رع��د 

حلقوق  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�ش  زي��د،  ب��ن 

االأربعاء،  ام�ش  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ش 

االأردن،  الأوراجن  التنفيذي  الرئي�ش  مع 

تريي ماريني، �سبل التعاون امل�سرتك يف 

ذوي  لاأ�سخا�ش  الرقمي  التعليم  جمال 

االإعاقة.

ول���ف���ت ����س���م���وه، خ�����ال ال���ل���ق���اء، اإىل 

ت���واج���ه ذوي االإع���اق���ة  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

جمال  يف  �سيما  ال  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 

ال��ت��ع��ل��ي��م يف اأع����ق����اب ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة 

كورونا، اإذ مل تراع االأنظمة االإلكرتونية 

واملن�سات امل�ستخدمة يف التعليم عن ُبعد 

اأدى  ما  االإعاقة،  ذوي  الطلبة  متطلبات 

ال��و���س��ول  اإىل ح��رم��ان��ه��م م��ن ح��ق��ه��م يف 

غياب  ب�سبب  الطلبة  ك�سائر  للمعلومات 

الازمة. التي�سريية  التدابري 

واأع������رب ���س��م��وه ع���ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود 

املجل�ش  �سعي  اإىل  االأردن، م�سرياً  اأوراجن 

اخلا�ش  القطاع  م��ع  بال�سراكة  ال���دوؤوب 

ل��ت��وف��ري ف���ر����ش ع��م��ل م��ن��ا���س��ب��ة وم��ه��ن 

االإع�����اق�����ة؛  ذوي  ل���اأ����س���خ���ا����ش  ك���رمي���ة 

ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن امل�������س���ارك���ة ال���ف���ع���ال���ة يف 

املجتمع.

وع���ربرّ ���س��م��وه ع��ن اع���ت���زازه ب��ال��ت��ع��اون 

الوظائف  عدد  لزيادة  االأردن  اأورجن  مع 

امل����ت����اح����ة، وت���ع���زي���ز ج�������ودة اخل�������ربة ال��ت��ي 

خال  من  االإعاقة  ذوو  املوظفون  يكت�سبها 

وحمفزة  و�ساملة  داعمة  عمل  بيئة  توفري 

ب��دوره ي�سهم يف متكن  على االإب��داع، وهذا 

املجتمع االأردين من النمو واالزدهار.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأب�������دى م���اري���ن���ي اه��ت��م��ام 

ال�����س��رك��ة ب��ت��ع��زي��ز ���س��ب��ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال��رق��م��ي 

ب��ال�����س��راك��ة مع  ل��اأ���س��خ��ا���ش ذوي االإع���اق���ة 

امل��ج��ل�����ش، مب��ا ي��ك��ف��ل ح��ق االأ���س��خ��ا���ش ذوي 

التعليمية  للمناهج  ال��و���س��ول  يف  االإع��اق��ة 

امل�ساواة مع �سائر  باأ�سكال مي�سرة على قدم 

الطلبة.

وع���ر����ش اأم����ن ع���ام امل��ج��ل�����ش، ال��دك��ت��ور 

مع  الوطيدة  ال�سراكة  حماور  العزة،  مهند 

ناً الدور الريادي الذي تقوم به  اأورجن، مثمرّ

يف دعم عدد من مبادرات املجل�ش كامل�سابقة 

ب�سكل  م��و���س��وع��ي  “تناولوا  االإع���ام���ي���ة 

االإع��اق��ة  ذوي  الطلبة  ودع���م  مو�سوعي”، 

امل��ت��ف��وق��ن يف ام��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، 

باالإ�سافة اإىل ع�سوية ال�سركة �سمن جلنة 

الفر�ش. تكافوؤ 

ال��ف��ر���ش متثل  ت��ك��اف��وؤ  اأن جل��ن��ة  وب����ن 

املعلومات واخلربات  لتقدمي  الفني  املرجع 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��وف��ري ال��رتت��ي��ب��ات ال��ت��ي�����س��ريي��ة 

واإم���ك���ان���ي���ة ال���و����س���ول يف خم��ت��ل��ف م��راح��ل 

العمل  للباحثن عن  التوظيف  اأو  الت�سغيل 

وال��ع��ام��ل��ن م��ن االأ���س��خ��ا���ش ذوي االإع��اق��ة 

املختلفة. العمل  وجلهات 

ال��ت��ي  ���س��ل�����س��ل��ة االإج��������راءات،  واأ����س���ار اإىل 

ات��خ��ذه��ا امل��ج��ل�����ش خ���ال ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

ب���ه���دف ت���وف���ري امل���ن���اه���ج ال���درا����س���ي���ة ب��ل��غ��ة 

للطلبة  وال�سوتية  ال�سم،  للطلبة  االإ�سارة 

تطبيق  تطوير  على  عمل  كما  املكفوفن، 

ا���س��ت��ق��ال��ي��ة ل��غ��اي��ة رف���ع امل��ن��اه��ج امل��در���س��ي��ة 

ال��ث��ان��وي��ة  ال�����س��ف االأول وح��ت��ى  ع��ل��ي��ه م��ن 

ال���ع���ام���ة، ل��ت��م��ك��ن االأ���س��خ��ا���ش امل��ك��ف��وف��ن 

بطرق  اإليها  الو�سول  من  الب�سر  و�سعاف 

مي�سرة.

واأكدت املدير التنفيذي لوحدة االت�سال 

االأردن،  اأوراجن  واال�ستدامة لدى  املوؤ�س�سي 

امل��ه��ن��د���س��ة رن���ا ال��دب��اب��ن��ة، ال���ت���زام ال�����س��رك��ة 

االإع��اق��ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���ش  ح��ق��وق  بدعمها 

مظلتها  ���س��م��ن  امل��ج��ل�����ش،  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 

اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ول���ك���ن  خم��ت��ل��ف��ة  “قدراتنا 
امل��ب��ادرات  م��ن  للعديد  املت�سمنة  اأكيدة” 

لتعزيز  والرامية  االإعاقة  ل��ذوي  الداعمة 

ال�سمول  ع��رب  وال��ت��م��ك��ن وخ��ا���س��ة  ال��دم��ج 

د رقمي  الرقمي، انطاقاً من دورها كمزورّ

رائد وم�سوؤول.

اأح����د  ت���ع���د  ال���ت���وع���ي���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 

ومن  بدعمها،  اأورجن  تلتزم  التي  اجلوانب 

هنا جاء دعم ال�سركة للم�سابقة االإعامية 

مو�سوعي”  ب�سكل  مو�سوعي  “تناولوا 
النمطية  ال�سور  الأهميتها يف تغيري  نظراً 

ذوي  باالأ�سخا�ش  ترتبط  ما  كثرياً  التي 

االإعاقة.

إجراء عمليات جراحية نوعية في مستشفى  األمير مرعد يلتقي الرئيس التنفيذي ألورانج األردن  
بعجلون الجديد  اإليمان 

االنباط- عجلون

 اأجرت كوادر م�ست�سفى االإميان احلكومي 

اجلديد بعجلون خال اال�سبوع احلايل، عدداً 

الناجحة،  النوعية  اجلراحية  العمليات  من 

اإيذاناً ببدء العمل يف جميع اأق�سام امل�ست�سفى.

وقال مدير امل�ست�سفى الدكتور حممد خري 

فريحات، لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( ام�ش 

ب��داأ ي�ستقبل  امل�ست�سفى اجلديد  اإنرّ  االأرب��ع��اء، 

تداخات  اإىل  حتتاج  التي  املر�سية  احل���االت 

جراحية، بعد اأن رفدته وزارة ال�سحة بالكوادر 

مبا  املختربات،  وفنيي  والتمري�سية  الطبية 

الطبية،  االخت�سا�سات  تغطية خمتلف  فيها 

اإىل ج��ان��ب ت��زوي��ده ب��اأج��ه��زة وم��ع��دات طبية 

اأن  اإىل  الفريحات  ولفت  وم��ت��ط��ورة.  حديثة 

اخلطة التي اأعدتها الوزارة لت�سغيل امل�ست�سفى 

ب�سكل تدريجي، ت�سمنت عقد دورات تدريبية 

جتريبية  وف��رتة  العاملن،  جلميع  وتاأهيلية 

وتقييمية لت�سغيل امل�ست�سفى على مرحلتن، 

اخلارجية  والعيادات  ال��ط��وارئ  باأق�سام  ب��داأت 

امل�ست�سفى  ت�سغيل  اإىل  و���س��واًل  وامل��خ��ت��ربات 

ب�سكل كامل.

وبن اأنرّ امل�ست�سفى اجلديد تبلغ �سعته 250 

�سريرا قابل للزيادة اإىل 300 �سرير، ويحتوي 

ع��ل��ى ق�����س��م ل��ل��ط��وارئ واالإ����س���ع���اف ب�سعة 45 

�سريرا، بزيادة 27 �سريرا عن �سعة امل�ست�سفى 

حا�سنة   24 ب�سعة  ل��ل��خ��داج  وق�����س��م  ال���ق���دمي، 

احلثيثة  للعناية  وق�سم  حا�سنة،   ١4 ب��زي��ادة 

ب�سعة ١2 �سريرا بزيادة 7 اأ�سرة، كما ا�ستحدث 

فيه ق�سم جديد للعناية القلبية احلثيثة ب�سعة 

١١ �سريرا.

ويحتوي اأي�سا على ق�سمي جراحة باطنية 

ب�سعة 52 �سريرا للن�ساء، و52 �سريرا للرجال 

بزيادة بلغت 75 �سريرا ملجموع اأ�سرة الق�سمن 

 7 به  للعمليات  وق�سم  ال��ق��دمي،  امل�ست�سفى  يف 

غرف مقارنة ب� 3 غرف عمليات يف امل�ست�سفى 

القدمي، وق�سم للكلى ب�سعة 23 �سريرا، وق�سم 

لاأطفال  وق�سم  اأ���س��رة،   8 ب�سعة  للتا�سيميا 

ب�سعة 26 �سريرا، و23 عيادة مقارنة ب�١١ عيادة 

يف امل�ست�سفى القدمي، كما مت م�ساعفة اأ�سرة 

ق�سم التوليد لت�سل اإىل 22 �سريرا.

وك�����ان وزي������را ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ف��را���ش 

الهواري، واالأ�سغال العامة واالإ�سكان املهند�ش 

املا�سي  ح��زي��ران  يف  افتتحا  الك�سبي،  يحيى 

املرحلة االأوىل من ت�سغيل م�ست�سفى االإميان 

عجلون اجلديد بهدف تدريب وتاأهيل الكوادر 

عند  ال��ع��ال��ي��ة  اجل��ه��وزي��ة  و���س��م��ان  ال�سحية 

الت�سغيل الكامل للم�ست�سفى.

الذنيبات: دور »النواب« انتهى بتشريع القانون والدور على األحزاب

االنباط- جرش

 اطلع وزير ال�سياحة واالآث��ار نايف الفايز، 

اإنتاج  يف  تدريبي  برنامج  على  االأرب��ع��اء،  ام�ش 

ال�سياحية  اخلدمات  مل��زودي  وال�سراب  الطعام 

وم���ق���دم���ي ال���ت���ج���ارب ال�����س��ي��اح��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 

حمافظة جر�ش.

وياأتي تنفيذ هذا الربنامج مبوجب اتفاقية 

�سة  وموؤ�سرّ واالآث���ار  ال�سياحة  وزارة  بن  تعاون 

ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي، ل��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل 500 من 

ال��ع��ام��ل��ن يف ال���ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ي وم�����زودي 

اخل���دم���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة م���ن اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع��ات 

املحلية.

تدريب  زي��ارت��ه معهد  خ��ال  الفايز،  وق��ال 

العاملي،  ال�سياحة  ي��وم  مبنا�سبة  جر�ش  مهني 

التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأط��ل��ق��ت  ال����وزارة  اإنرّ 

�����س��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي، يف  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���سرّ

جميع حمافظات اململكة ومنها جر�ش، لتاأهيل 

ومت���ك���ن جم��م��وع��ة م���ن ال��ع��ام��ل��ن يف ق��ط��اع 

لهذا  خمتلفة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  م��ن  ال�سياحة 

لل�سياح  قوية  ي�سهد عودة  الذي  املهم،  القطاع 

اأ�سا�سية  خ��دم��ات  تقدمي  يتطلب  م��ا  وال����زوار، 

يحتاجها الزائر.

متكن  ع��ل��ى  يعمل  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأ����س���اف 

التجربة  من  ج��زءا  لتكون  املحلية  املجتمعات 

اإىل  ال�سياحة  عودة  من  واال�ستفادة  ال�سياحية 

ال��وزارة تعمل كجزء من  اأن  اإىل  االأردن، الفتا 

مع  بت�ساركية  ال�سياحية،  العاملية  املنظومة 

اجلمعيات واملجتمع املحلي للتاأكيد على اأهمية 

املختلفة من  ال�سياحة، والرتابط مع اجلهات 

وموؤ�س�سات جمتمع  بلدية و جمل�ش حمافظة 

م����دين، ل��ي��ك��ون ان��ع��ك��ا���س��ا اإي��ج��اب��ي��ا يف ال��ف��رتة 

القطاع  من��و  اأج���ل  م��ن  امل�ستقبل  ويف  احلالية 

وازدهاره.

ال��ت��دري��ب يف  �سة  ب���دور موؤ�سرّ ال��ف��اي��ز  واأ���س��اد 

ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة م��ط��ل��وب��ة يف ���س��وق 

العمل، ودورها الفاعل يف تاأهيل الكوادر املهنية 

الفتاً  واالإقليمي،  املحلي  العمل  ل�سوق  املدربة 

بامل�ستقبل  االتفاقية  هذه  تطوير  اإمكانية  اإىل 

وبناء برامج تدريبية م�سرتكة لتوفري فر�ش 

جميع  يف  وال�سابات  لل�سباب  امل�ستدامة  نوعية 

حمافظات اململكة.

واف���ت���ت���ح ال���ف���اي���ز، خ�����ال ال�����زي�����ارة، ب�����ازار 

اأي���ام،   3 ي�ستمر  ال���ذي  امل��ن��ت��وج��ات اجل��ر���س��ي��ة، 

وي�سارك فيه عدد من جمعيات املجتمع املحلي 

يف جر�ش.

ك���م���ا ح�����س��ر ال�����وزي�����ر، يف امل����وق����ع االأث������ري 

ال�سائح،  م�����س��ار  ع��ل��ى  اخل��ي��ل  م��ي��دان  مبنطقة 

عر�ش  على  ا�ستمل  ال��ذي  ال��روم��اين  العر�ش 

ع�سكري ومبارزة بال�سيف و�سباق عربات.

 الفايز يطلع على برنامج تدريب مزودي الخدمات السياحية في جرش
 اختتام فعاليات مهرجان صيف 

الزرقاء المسرحي العربي في الزرقاء
االنباط- الزرقاء

 اختتمت م�ساء الثاثاء، على م�سرح حبيب 

الزيودي يف مركز امللك عبد اهلل الثاين الثقايف 

الزرقاء  �سيف  مهرجان  فعاليات  ال��زرق��اء،  يف 

امل�سرحي العربي برعاية اأمن عام وزارة الثقافة 

التحكيم  جلنة  رئي�ش  وق���ال  ال�����رباري.  ه���زاع 

امل���خ���رج ج�����واد االأ�����س����دي، اإن ال��ل��ج��ن��ة ع��ق��دت 

امل�سرحية،  اجتماعات يومية لتقييم العرو�ش 

املهرجانات  اقامة  فكرة  تعزيز  �سرورة  موؤكداً 

احل���راك  لتفعيل  ال��ع��وا���س��م  خ����ارج  امل�سرحية 

التحكيم  جلنة  ومنحت  وامل�����س��رح��ي.  ال��ث��ق��ايف 

�سهادة تقدير للم�سرحية الليبية “ املوقوف 80 

“، فيما منحت جائزة جلنة التحكيم اخلا�سة 

للم�سرحية  ج��م��اع��ي  م�سرحي  ع��م��ل  الأف�����س��ل 

جوائز  حجب  ومت  “الفيل”،  الفل�سطينية 

واأف�سل خدع  اأف�سل عر�ش م�سرحي متكامل 

ب�سرية واأف�سل �سينوغرافيا. كما منحت جائزة 

اأف�سل مو�سيقى للفنان عبد الرزاق مطرية عن 

امل�سرحية االأردنية “ قطار الباقورة “، وجائزة 

“كا�سيت  االأردن��ي��ة  للم�سرحية  دي��ك��ور  اأف�سل 

�سرقي”، وجائزة اأف�سل ا�ساءة للفنان حممد 

ع��اي�����ش ع���ن امل�����س��رح��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة “معر�ش 

االأرج��ل اخل�سبية”، وذهبت جائزة ممثلة دور 

ثان اىل روال اأبو خ�سرة عن م�سرحية” قطار 

ال��ع��دوان يف  دع��اء  اأول  دور  “وممثلة  الباقورة 

م�سرحية “كا�سيت �سرقي ».

»فوبيا سياسية« تمنع الشباب من االنخراط باالحزاب
النمري: الصورة القديمة انقلبت 180 درجة لدى الجهات األمنية



املحلي

وتوجه  تتعار�ض  ممار�سات  من  الأردن  يف  حت��دث  التي  التناق�سات  بع�ض  من  ا�ستغرب 

الذي  والتحديث   ، الثانية  املئويه  دخولها  مع   ، ال�سيا�سي  التحديث  نحو  الأردنية  الدولة 

،�ب��ت��د�أت  ب��اإجن��ازه يف ف��رة زمنية قيا�سية  ،وق��ام��ت  �لأردن��ي��ة وتو�فقت عليه  �ل��دول��ة  عملت 

على  �حل��ك��وم��ة  مب��و�ف��ق��ة  م���رور�   ، �ل�سيا�سية  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة  بت�سكيل 

خمرجات �للجنة وتو�سياتها، و�قر�ر هذه �لتو�سيات كم�ساريع قو�نني لالنتخاب و�لأحز�ب 

تعديل  دون  �مللكية  �للجنة  كما جاءت من  �لد�ستورية  �لتعديالت  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سيا�سية 

�لذي و�فق عليها كما جاءت من �حلكومة، ومن  �لنو�ب  �إىل جمل�س  و�إر�سالها   ، �إ�سافة  �أو 

ومن   ، �لتنفيذ  حيز  لتدخل  �لر�سمية  �جل��ري��دة  يف  و���س��دوره��ا  عليها  �مل��ل��ك  م�سادقة  ث��م 

�حلزبي  و�ل��رمل��ان  �حلزبية  �حلكومات  نحو  �لتوجه  �ل�سيا�سية  �لتحديثات  م�سامني  �أه��م 

خالل ع�سر �سنو�ت ، وتوفري كافة �ل�سمانات لتطوير وتنمية �حلياة �حلزبية وت�سجيعها، 

ولتح�سني �لأجو�ء �ل�سيا�سية حلفز �لنا�س وت�سجيعهم على �لإقبال على �مل�ساركة يف �حلياة 

�ل�سيا�سية و�حلزبية ، ل بد من �لتو�سع يف توفري �أجو�ء �حلريات �لعامة ، وما دفعني لهذه 

�إقد�م بع�س �جلهات �لر�سمية على �عتقال �ملعلمني وحماولة منعهم من ممار�سة  �ملقدمة 

�إىل  باعادتهم  �ملهنية  بحقوقهم  للمطالبة  وز�ر�ت��ه��م  �أم��ام  �لعت�سام  يف  �لد�ستوري  حقهم 

�أعمالهم كمعلمني وتربويني ، يعني �أن مطالبهم حقوقية عملية ولي�ست �سيا�سية ، ولي�ست 

�حتحاجية �أو ت�سعيدية، وعددهم ل يتجاوز �لع�سر�ت ولي�س لهم تاأثري على �لأمن و�لنظام 

�أحد �لفيديوهات من حماولة  �إن �سحت �ملعلومة ح�سب ما �ساهدنا على  ، و��ستغرب  �لعام 

منع بع�س �ملعلمني وعرقلة و�سولهم �إىل موقع �لوز�رة وهو موقع �لعت�سام ، وما �لفرق 

بني �عت�سام �ملعلمني و�عت�سام متقاعدي �سركة �لفو�سفات �لذي �سمح لهم دون �أي �عر��س 

، مع �لعلم �ن عددهم يفوق عدد �ملعلمني باأ�سعاف، و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه ملاذ� ل تبادر 

�لذي طال زمنه، وهل هي عاجزة  �مللف  �إىل حماورتهم وطي هذ�  و�لتعليم  �لربية  وز�رة 

عن حل م�سكلتهم وهم ل يتجاوز عددهم �لع�سر�ت مقارنة بعدد �لكادر �لإد�ري و�لتعليمي 

، لقد حان �لوقت للتعامل مع هذ� �مللف بجدية  �إىل ع�سر�ت �لآلف  للوز�رة و�ل��ذي ي�سل 

من قبل �حلكومة وطي هذ� �مللف لنتفرغ لتنفيذ و�إجناح منظومة �لتحديث �ل�سيا�سي بكل 

ت�سعى  �لتي  �لعك�سي  �ل�سد  ق��وى  من  �حلجج  و�سحب   ، منغ�سات  �أو  معوقات  دون  �سال�سة 

رجل  ومن  ؟  متعظ  من  ،فهل  �إف�سالها  على  وتر�هن   ، �ل�سيا�سية  �لتنمية  لإف�سال  جاهدة 

ر�سيد ؟ نتمنى ون�ساأل �هلل ذلك، وللحديث بقية .

د. رافع شفيق البطاينة 

 التنمية السياسية 
ونقابة المعلمين 

  اخلمي�س    29  / 9  / 2022

االنباط- عمان

لل�سناعة  �لأردنية  �لعر�قية  �ل�سركة  وقعت 

�مل��م��ل��وك��ة ل��ل��ح��ك��وم��ت��ني �لأردن����ي����ة و�ل��ع��ر�ق��ي��ة 

�لهند�سية،  ل��ال���س��ت�����س��ار�ت  �لئ���ت���الف  و���س��رك��ة 

�ت���ف���اق���ي���ة �خل����دم����ات �ل����س���ت�������س���اري���ة �خل��ا���س��ة 

مب�����س��روع �مل��دي��ن��ة �لق��ت�����س��ادي��ة �مل�����س��رك��ة بني 

الأردن والعراق.

�لعر�قية  �ل�سركة  نيابة عن  �لتفاقية  ووقع 

�لأردن������ي������ة ل��ل�����س��ن��اع��ة ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س 

�لئتالف  �سركة  وع��ن  �ل��رم��اوي  ينال  �د�رت��ه��ا 

معني  �ملهند�س  �لتنفيذي  مديرها  �لهند�سية 

ما�سي بح�سور عدد من م�سوؤويل �ل�سركتني.

وكانت �سركة �لئتالف فازت بالعطاء �لذي 

لل�سناعة  �لأردن��ي��ة  �لعر�قية  �ل�سركة  طرحته 

لخ���ت���ي���ار ج���ه���ة ����س��ت�����س��اري��ة مل�������س���روع �مل��دي��ن��ة 

و�ل��ع��ر�ق  �لأردن  ب��ني  �مل�����س��رك��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 

ب��ع��د ح�����س��ول �ل��ع��ر���س »�مل����ايل و�ل��ف��ن��ي« �مل��ق��دم 

�جلهات  ب��ني  م��ن  تقييم  �أع��ل��ى  على  قبلها  م��ن 

�ملتقدمة للعطاء. �لأردنية و�لعر�قية 

ومب����وج����ب �لت���ف���اق���ي���ة ����س���ت���ق���دم �ل�����س��رك��ة 

�ل���س��ت�����س��اري��ة �ل��ه��ن��د���س��ي��ة خ��دم��ات ����س��ت�����س��اري��ة 

وخطو�ت  ومر�حل  و�إج��ر�ء�ت  متطلبات  لكافة 

�����س���ت���ق���ط���اب م���ط���ور ل��ل��م��دي��ن��ة �لق���ت�������س���ادي���ة 

�عد�د  ذلك  يف  مبا  �مل�سركة  �لأردنية  �لعر�قية 

مطور/  ��ستقطاب  ملناق�سة  �ل��الزم��ة  �لوثائق 

للم�سروع. مطورين 

�لأ�سبوع  ر�سميا  �أعمالها  �ل�سركة  و�ستبا�سر 

�أمر �ملبا�سرة بعد توقيع  �ملقبل حيث مت ��سد�ر 

التفاقية.

لتقييم  وفنية  علمية  منهجيات  �عتماد  ومت 

�ل���ع���رو����س �مل���ق���دم���ة ل��ل��ع��ط��اء �ل�����ذي ط��رح��ت��ه 

لختيار  لل�سناعة  �لأردن��ي��ة  �لعر�قية  �ل�سركة 

م�����س��ت�����س��ار مل�����س��روع �مل��دي��ن��ة �لق��ت�����س��ادي��ة حيث 

مت��ت ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م م��ن ق��ب��ل جم��ل�����س �إد�رة 

منا�سفة  �ململوكة  �لأردن��ي��ة  �لعر�قية  �ل�سركة 

ل��ل��ح��ك��وم��ت��ني �لأردن����ي����ة و�ل���ع���ر�ق���ي���ة و�مل��ك��ل��ف��ة 

�مل�سروع. بتنفيذ 

�لعر�قية  �ل�سركة  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 

�لأردن����ي����ة ل��ل�����س��ن��اع��ة ع��ق��ب ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة 

ف��اإن��ه وب��اإح��ال��ة �ل��ع��ط��اء وت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة مت 

�لتنفيذية  �لإج��ر�ئ��ي��ة  باخلطو�ت  فعليا  �لبدء 

�ل�سقيقان  �لبلد�ن  �ليه  يتطلع  �لذي  للم�سروع 

�لقت�سادي  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  و�ل��ع��ر�ق  �لأردن 

�لتنمية  و�إح���د�ث  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  بينهما 

�لأردن  �لعر�ق و�سرق  �ملطلوبة يف مناطق غرب 

�ل��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي  وروؤى  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ� 

�ل�����س��ق��ي��ق��ني ج����الل����ة �مل����ل����ك ع����ب����د�هلل �ل���ث���اين 

�ل��دك��ت��ور م�سطفى  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل����وزر�ء  ورئ��ي�����س 

�لثالثية  �لقمم  ملخرجات  وتنفيذ�  �لكاظمي، 

�مل�سري  �لرئي�س  �ىل  بالإ�سافة  جمعتهما  �لتي 

�ل�سي�سي. عبد�لفتاح 

لبناء  فر�سة  ي�سكل  �مل�سروع  �أن  �لبيان  و�أكد 

من  �لعديد  يف  عر�قي  �أردين  �قت�سادي  تكامل 

تتيح  حيث  منها،  �ل�سناعية  بخا�سة  �مل��ج��الت 

�مل��دي��ن��ة �لق��ت�����س��ادي��ة ب��ع��د �إجن���ازه���ا ����س��ت��ف��ادة 

�إعفاء�ت  �ملنتجة فيها من  �ملنتجات و�ل�سناعات 

وقعتها  �لتي  �حل��رة  �لتجارة  �تفاقيات  وم��ز�ي��ا 

�أو  ب�سكل ثنائي  �لبلد�ن  �لعديد من  �ململكة مع 

متعدد �لأطر�ف ومبا يتيح للمنتجات �لأردنية 

�أي  �أكرث من مليار م�ستهلك دون  �لو�سول �ىل 

قيود فنية �أو جمركية مبا فيها �أ�سو�ق �لبلدين 

�ملدينة  يف  �مل�سنعة  �مل��ن��ت��ج��ات  ك���ون  �ل�سقيقني 

�مل�سرك. �ملن�ساأ  �لقت�سادية �ستاأخذ �سفة 

ويقع �مل�سروع على �حلدود بني �لبلدين وخ�س�س 

له م�ساحة تبلغ 20 �ألف دومن من �جلانبني.

م�����ن ج���ان���ب���ه���ا �أك����������دت �����س����رك����ة �لئ����ت����الف 

باأق�سى  �ستعمل  �أنها  �لهند�سية  لال�ست�سار�ت 

بدقة  منها  �ملطلوبة  �لأع��م��ال  لتنفيذ  طاقتها 

و���س��رع��ة م��ت��ن��اه��ي��ت��ني و�ل��ت��ع��اط��ي م���ع �مل�����س��روع 

للبلدين  �ل�سر�تيجية  �أهميته  من  �نطالقا 

و�لتنموية  �لق��ت�����س��ادي��ة  و�ل��ع��و�ئ��د  �ل�سقيقني 

�مل��ت��وق��ع��ة م��ن��ه ومب���ا ي�����س��ه��م يف زي����ادة �ل��ت��ع��اون 

�ل��ع��م��ل يف  �لق��ت�����س��ادي بينهما وت��وف��ري ف��ر���س 

�لعديد من �لخت�سا�سات.

عر�قية  جهة  م��ع  �ستتعاقد  �أن��ه��ا  �أك���دت  كما 

�ملطلوبة  �لأع���م���ال  �جن���از  ل��غ��اي��ات  متخ�س�سة 

وتي�سريها.

 توقيع اتفاقية الخدمات االستشارية للمدينة االقتصادية بين األردن والعراق

   السراحنة : التعيين ليست من صالحية مجلس النواب 
   الزبن : يوجد تفكير في المستقبل لرقمنة القطاع الصحي في العاصمة

 ازدحامات وضغط على الكادر ونقص ادوية

مواطنون يشكون من سوء خدمة المراكز الصحية في العاصمة

المراكز الصحية ٠٠ معيقات وتحديات تحول دون اكتمال خدماتها

االأنباط - مياء العزام وعنود الطيب 

ي��ت�����س��ح م���ن �ل�����س��ورة �ل��ع��ام��ة و�ل��و�ق��ع��ي��ة ل� 

طبيعة عمل �ملر�كز �ل�سحية �ل�ساملة يف �ململكة، 

�لب�سرية  �مل��و�رد  �إزدح��ام��ات ونق�س يف  �ن هناك 

نق�س  �إىل  �إ����س���اف���ة  �مل����ر�ك����ز،  ت��ل��ك  �ل��ع��ام��ل��ة يف 

�خلدمات �ملقدمة ل� �ملو�طنني من ناحية تو�فر 

و�لفنية  �للوج�ستية  �لأدو�ت  وتو�فر  �لعالجات 

�ل��ت��ي ت��خ��دم �مل��و�ط��ن��ني طيلة ف��رة زي��ارت��ه��م ل� 

�لإنتفاع من هذه �ملر�كز. 

�لأن���ب���اط وب��ح�����س��ب م��ا و���س��ل��ه��ا م��ن ���س��ك��اوى 

�ملر�كز  بع�س  يف  �ملقدمة  �خلدمات  ح��ول  عديد 

�إج���ر�ء  ب���  ق��ام��ت  ع��م��ان،  �لعا�سمة  يف  �ل�سحية 

جولة خا�سة من خالل كو�درها ل� �لإطالع على 

�ملر�كز،  تقدمها هذه  �لتي  و�ق��ع حال �خلدمات 

من  �لكثري  هناك  �أن  خاللها  من  �إت�سح  و�لتي 

م��ا بني  �ل��ت��ي تقف ح��ائ��ل  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ملعيقات 

�مل��و�ط��ن من  �إنتفاع  �خل��دم��ات �ملقدمة وم��ا بني 

هذ� �ملر�كز.

�ل�سامل  عمان  مركز  يف  �لعالج  �آلية  وح��ول 

ذكر  ع��دم  ف�سلت  �ل��ذي  �ملو�طنات  �إح��دى  بينت 

�أن���ه يتم ���س��رف دو�ئ��ه��ا كل  ل���«�لأن��ب��اط«  �إ�سمها 

ثالثة �سهور و�ل�سهر �لر�بع تدخل عند �لطبيب 

ب��الأم��ر����س  م�سابة  �ن��ه��ا  علما  حالتها  ملتابعة 

�ملزمنة كال�سغط و �ل�سكري. 

يف �مل��ق��اب��ل �أ���س��اد �أح���د �مل��ر�ج��ع��ني ب��� �خلدمة 

�مل���ق���دم���ة م���ن م���رك���ز ���س��ح��ي ع���م���ان �ل�����س��ام��ل، 

مو�سحا �أن مطاعيم �لأطفال متوفرة يف جميع 

�لأق�سام، لفتا �إىل عدم وجود �إكتظاظ يف �ملركز 

نظر� ل� �لتنظيم �ملتبع فيه .

وع�������ن ق�������س���م �جل����ل����دي����ة ق�����ال�����ت م���و�ط���ن���ة 

�ل�سابعة  �ل�ساعة  منذ  �ملركز  يف  �نها  ل�«�لأنباط« 

���س��ب��اح��ا ح��ت��ى ت���اأخ���ذ ورق����ة دور ل��ل��دخ��ول �ىل 

من  ي��ع��اين  ك���ان  �ل���ذي  طفلها  ملعاينة  �لطبيب 

�ل�سدفية قائلة :«�ن �جللدية حتدد خالل �يام 

يتم  �أن��ه  مبنية   ، د�ئ��م��ا  متوفرة  وغ��ري  �ل�سبوع 

عالج 15 حالة فقط باليوم على حد قولها لأن 

�لنظام ل ي�ستقبل �كرث من هذ� �لعدد فقط ب 

ق�سم �جللدية«.

و�أ���س��ار �أح���د م��ر�ج��ع��ي �مل��رك��ز  �ل���ذي ير�جع 

ق�سم �جللدية ويعاين من مر�س �ل�سدفية �نه 

�ل�سباح  �ساعات  �ل�سحي منذ  �ملركز  متو�جد يف 

�لباكر للح�سول على ورقة دور، مو�سحا �أن يوم 

�خلمي�س يكون ق�سم �جللدية مليء بالكثري من 

�ملر�جعني، م�سري� �إىل �ن هناك �سغط علما �نها 

ل تتوفر ب�سكل يومي �إمن��ا يف يوم و�ح��د حمدد 

�لفحو�سات  على  مر�جعني  وعلق  �ل�سبوع،  يف 

�مل���خ���ري���ة يف �مل����رك����ز م���ث���ل ف��ح�����س �ل�������دم  �ن 

�لفحو�سات ت�سري ب�سكل جيد و �لنتائج ب�سرعة 

تخرج .

من جهتها قالت مر�جعة حمولة من مركز 

مركز  �إىل  �ملهاجرين  منطقة  يف  �ملوجود  ب�سمة 

�خلدمة  �أن  ل�«�لأنباط«  �للويبدة  �سامل  �سحي 

�ن  علماً  ك��ام��ل  ب�سكل  ي�سرف  و�ل����دو�ء  مم��ت��ازة 

�ل�سيانة  ب�سبب  مغلق  �سهور   ٤ له  ب�سمة  مركز 

و�سيعاود تقدمي خدماته يف �سهر ١١ ، يف �ملقابل 

�أ�سار مو�طن �أن �خلدمة �سيئة جد�ً و�ل�سبب يف 

ذلك يعود ب�سبب �نتظار �ملر�جع  �ساعة ون�سف 

�لنقي�س  ، وعلى  �ل��دو�ء من �ل�سيدلية  ل�سرف 

�خذ  و��سطة يف  هناك  �أن  �أن  �آخ��ر  م��و�ط��ن  ب��ني 

�ملو�عيد و�لدور يف مركز �سحي �سامل �للويبدة 

، علماً باأنه ير�جع �ملركز يف ��ستمر�ر هو و�فر�د 

�دوي��ة  يف  نق�س  هناك  �ن  �ىل  م�سري�   .. عائلته 

�ل�����س��ك��ري وي��ت��م ت��اأج��ي��ل ���س��رف �لدوي�����ة حلني 

توفرها.

رئي�س  �سر�حنة  �حمد  �لنائب  �أو�سح   ب��دوره 

�ل��ل��ج��ن��ة �ل�����س��ح��ي��ة ل�����«�لأن����ب����اط«، ح����ول ك��ث��اف��ة 

لي�ست  �ملجل�س  �أن  �مل��وظ��ف��ني،  وق��ل��ة  �مل��ر�ج��ع��ني 

�سالحياته �لتعيني ولكن يتابع �مل�ساكل وبطلب 

ل��دي��ه �سالحيه  لي�س  ول��ك��ن  �ل�سحه  وزي���ر  م��ن 

يف �ل��ت��ع��ي��ني �و �ل��ت��ن��ق��الت ن��ح��ن��ا ج��ه��ة رق��اب��ي��ة 

و�لتوجيه  �ل��رق��اب��ة  على  ن��ق��وم  تنفيذية  ولي�س 

للموؤ�س�سات وهذ� عمل �حلكومه ولي�س جمل�س 

النواب. 

بدوره �أو�سح مدير �سحة �لعا�سمة �لدكتور 

�مل�ستقبل  ت��ف��ك��ري يف  ي���وج���د  �أن�����ه  �ل���زب���ن  ن���اي���ف 

لرقمنة �لقطاع �ل�سحي يف �لعا�سمة م�سري� �إىل 

و��سعه  م�ساحة  يغطي  �ل�سامل  عمان  مركز  �أن  

�أن  مبينا   ، �مل�ست�سفيات  مثل  ويعمل  ع��م��ان  يف 

عدد �ملر�جعني يف مركز عمان �ل�سامل يتخطى 

»ب�سكل يومي« مما ي�سكل �سغطاً  مر�جع   500
هائاًل لذ� �سنحاول م�ستقباُل يف �لعمل على هذ� 

�لنظام. 

للمركز  تاأتي  هناك حالت طارئة  �أنه  وتابع 

نتعاون معها ب�سكل كامل ، لفتا �أن هناك �ق�سام 

م��ت��ع��ددة  يف م��رك��ز ع��م��ان �ل�����س��ام��ل م��ن��ه��ا ق�سم 

يف  يتو�جد  و�أي�سا  �لعام  �لطب  وق�سم  �ل�سنان 

�أن��ه ليوجد  ، مبينا  �لتخ�س�سات  �ملركز  جميع 

ه��ن��اك ع��ط��اء ل���الأدوي���ه ي��ت��م �خ��ذه��ا ع��ن طريق 

�أن����ه ي��وج��د يف مركز  ب��الإ���س��اف��ه �إىل  �ل��ت��زوي��د  

للمنازل  تو�سيل لالدوية  �ل�سامل خدمة  عمان 

مدة  م��ن  م�ستحدثة  �خل��دم��ة  ه��ذه  �أن  مو�سحا 

بناء على �حلاجة و�لنق�س. 

 ٦٧٦ �ململكة  �أن��ه يوجد يف  ذك��ره  من �جلدير 

مركز�ُ �سحياُ تابعاُ لوز�رة �ل�سحة ،ويف �لعا�سمة 

 ١٨ �ل�ساملة  �ل�سحية  �مل��ر�ك��ز  ع��دد  تبلغ  ع��م��ان 

مركز �سحي بح�سب �سجالت وز�رة �ل�سحة.

 بروتوكول تعاون بين تجارة عمان واالتحاد العربي للمخلصين الجمركيين
االنباط- عمان

 وق��ع��ت غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان، �م�����س �لأرب��ع��اء، 

و�لحتاد �لعربي للمخل�سني �جلمركيني، �لذي 

يتخذ من �لعا�سمة �لقاهرة مقر� له، بروتوكول 

تعاون م�سرك بني �جلانبني، لتدعيم �ل�سر�كة 

و�لتو��سل و�لتفاعل �مل�ستمر.

ويهدف بروتوكول �لتعاون �إىل دعم �لتعاون 

�له���ت���م���ام  ذ�ت  �مل�����ج�����الت  يف  �ل���ط���رف���ني  ب����ني 

�لعربية  �ل���دول  �إىل  �مل�����س��رك، ون��ق��ل �خل���ر�ت 

و�لفاعلني �لقت�ساديني يف �ملجالت �لقت�سادية 

�لتن�سيق  �آليات  لو�سع  و�جلمركية،  و�لتجارية 

و�إجر�ء�ت �لتنفيذ بني �لطرفني يف �مليادين ذ�ت 

�لهتمام �مل�سرك.

كما يهدف �إىل �لتعاون يف تقدمي �ل�ست�سار�ت 

وت���وف���ري �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ت��اح��ة ل��ل��ت��ج��ار و�أ���س��ح��اب 

�لأع����م����ال و�ل�������س���رك���ات �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة 

�لأردنية،  �لعا�سمة  يف  و�مل�ستوردين  و�مل�سدرين 

و�إع�����������د�د �لأب������ح������اث و�ل�����در�������س�����ات ب���امل���ج���الت 

�لقت�سادية و�لتجارية و�جلمركية.

رئي�س  وق��ع��ه  �ل���ذي  �ل��روت��وك��ول  ويت�سمن 

غرفة جتارة عمان خليل �حلاج توفيق، ورئي�س 

�لحتاد �لعربي للمخل�سني �جلمركيني �لدكتور 

مم���دوح �ل��رف��اع��ي، تنظيم )م��وؤمت��ر�ت ون���دو�ت 

�لقدر�ت  لبناء  عمل(،  وور���س  تدريبية  وبر�مج 

�لتكنولوجيا  ونقل  �لنتاج  وزي��ادة  �لوعي  ون�سر 

للتجار و�مل�ستوردين و�أ�سحاب �لأعمال يف عمان.

و�����س���ار �حل�����اج ت��وف��ي��ق ل���ل���دور �ل�����ذي يلعبه 

�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س ل��ت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل �لق��ت�����س��ادي 

�لعربي �مل�سرك يف �أوقات يعاين منها �لقت�ساد 

�لعربي من حتديات �سعبة جر�ء تد�عيات �أزمة 

كورونا وتباطوؤ �لنمو �لقت�سادي.

�أن غرفة جت��ارة عمان  و�أو�سح �حل��اج توفيق 

�ن�����س��م��ت �إىل ع�����س��وي��ة �لحت������اد م��ط��ل��ع �ل��ع��ام 

�حل����ايل، لإمي��ان��ه��ا ب���اأه���د�ف �لحت����اد، و���س��رورة 

دفع عجلة �لقت�سادي �لعربي �مل�سرك وتوعية 

�جلمركيني  و�ملخل�سني  و�مل�ستوردين  �مل�سدرين 

باآليات �لعمل د�خل �لدو�ئر �جلمركية.

�أن  يجب  �خلا�س  �لقطاع  ن�ساطات  �أن  وب��ني 

ب��الأو���س��اع �لق��ت�����س��ادي��ة يف  ت�سهم يف �لرت���ق���اء 

�لدول �لعربية، لفتا �إىل �أن غرفة جتارة عمان 

ت�����س��ع��ى ب��ك��ل ج��دي��ة وم����ن خ����الل ب���روت���وك���ولت 

ومذكر�ت �لتفاهم مع نظر�ئها يف �لعامل �لعربي 

ل��ل��و���س��ول �إىل م��رح��ل��ة �ل��ت��ك��ام��ل �لق��ت�����س��ادي 

العربي.

ب��ذل مزيد  �إىل  ودع���ا �حل���اج توفيق �لحت���اد 

م���ن �جل��ه��د ل��ت��وع��ي��ة �مل�����س��دري��ن و�مل�����س��ت��وردي��ن 

د�خ��ل  �ل��ع��م��ل  ب��اآل��ي��ات  �جل��م��رك��ي��ني  و�ملخل�سني 

�ل���دو�ئ���ر �جل��م��رك��ي��ة �مل��ت��ع��ددة م��ن خ���الل عقد 

و�مل�ساهمة  �ل��ع��م��ل،  وور���س��ات  ودور�ت  ن�ساطات 

�ملنافذ  و�مل�ساكل �لجر�ئية يف  �ملعوقات  �إز�ل��ة  يف 

�جل��م��رك��ي��ة، و�ل��ت��ي ت��ع��د م��ن م��ع��وق��ات �ل��ت��ب��ادل 

�لتجاري بني �لدول �لعربية.

�أك���د �ل��رف��اع��ي �أن �لحت���اد �ل��ذي  م��ن جهته، 

ي��ع��م��ل يف ن��ط��اق جم��ل�����س �ل���وح���دة �لق��ت�����س��ادي��ة 

�لعربية على �مت �ل�ستعد�د للتعاون بني خمتلف 

�لأطر�ف و�جلهات ذ�ت �لعالقة لتنمية �لقطاع 

�ل���ت���ج���اري و�جل���م���رك���ي �ل���ع���رب���ي، ورف�����ع ك��ف��اءة 

�ملخل�سني �جُلمركيني يف �لوطن �لعربي، ودعم 

م�سرية �لعمل �لعربي �مل�سرك.

�لتعاون  �أن �لحتاد ي�سعى لتعزيز  �إىل  و�أ�سار 

مع �ملنظمات �لعربية و�لدولية، ل�سمان �ن�سياب 

و�لإف��ري��ق��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لبينية  �ل��ت��ج��ارة  ح��رك��ة 

و�لدولية و�مل�ساهمة يف مكافحة �لغ�س �لتجاري، 

و�حلد من عمليات �لتهريب �جلمركي، وتذليل 

عقوبات �ل�ستثمار يف �لوطن �لعربي و�لإفريقي.

�لذي  �لحت��اد  �أن  �لرفاعي  �لدكتور  و�أو���س��ح 

اتفاقيات  من  العديد  وقع   ،2017 عام  تاأ�س�س 

�أك���رث م��ن دول���ة عربية  �لتفاهم م��ع  وم��ذك��ر�ت 

�لعربي و�مل�ساهمة يف  خلدمة م�سالح �لقت�ساد 

دفع عجلة منوه.

وح�سر �لتوقيع �لنائب �لأول لرئي�س غرفة 

رئي�س  وم�ست�سار  �لرفاعي،  �لأردن جمال  جتارة 

رئي�س  ونائب  حممود،  ��سالم  �لدكتور  �لحت��اد 

�ل�سر  غرفة جت��ارة عمان نبيل �خلطيب و�م��ني 

�لبنا،  خطاب  �ل�سندوق  و�م��ني  حمد�ن،  بهجت 

و�أع�ساء �ملجل�س عالء �لدين دير�نية، و�سلطان 

عالن ومدير عام �لغرفة ه�سام �لدويك ونائب 

�سالح  ن��ز�ر  �لردنية  �للوج�ستية  �لنقابة  رئي�س 

وع�سو جمل�س �إد�رة �لحتاد و�سفي �سو�قفة.
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�ملنظمة  �لإب���د�ع«  »حلظات  �سركة  �أعلنت 

للمنتدى �لعاملي للتو��سل �لجتماعي، �لذي 

�سيعقد يف عمان 9 ت�سرين �لثاين �ملقبل، عن 

�إطالق جائزة »�لطاوو�س« يف دورتها �لثالثة 

جمال  يف  �ملتميزة  للموؤ�س�سات  مُتنح  و�ل��ت��ى 

�لإع�����الم ول��ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�مل��وؤث��ري��ن 

و�مل�ساهري على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي .

و�و�سحت �ل�سركة يف بيان �سحفي �م�س 

�لأربعاء، �أن �لر�سح للجائزة �سيكون متاحا 

و�ل�����س��رك��ات  �لإع��الم��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  جلميع 

�لت�سويق  و���س��رك��ات  �ملختلفة  �لقطاعات  يف 

و�لإع���������الن و����س���رك���ات �ل���ع���الق���ات �ل��ع��ام��ة 

�لعربي، حيث  و�ل��وط��ن  �لأردن  �مل��وج��ودة يف 

���س��ي��ك��ون �آخ������ر م���وع���د ل���ت���ق���دمي �ل��ط��ل��ب��ات 

تقدمي  ومي��ك��ن  �ملقبل  �لأول  ت�سرين   20
�ملوقع �لإلكروين  زي��ارة  �لطلب عن طريق 

www.wsmforum. ل��ل��م��ن��ت��دى: 

.  com
�أمين  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  قال  و 

وه��ي،  فئات  ع��دة  ت�سم  �جل��ائ��زة  �إن  �ر�سيد، 

�ل�سركة ذ�ت �ل�ستخد�م �لأف�سل للفي�سبوك، 

�لأف�������س���ل  �ل�����س����ت����خ����د�م  ذ�ت  و�ل���������س����رك����ة 

�لأف�سل  �ل�ستخد�م  ذ�ت  و�ل�سركة  لتوير، 

على  للبنوك  حملة  و�أف�����س��ل   ، لإن�����س��ت��غ��ر�م 

من�سات �لتو��سل �لجتماعي، وجائزة �ملوؤثر 

للموؤ�س�سات  حملة  �أف�سل  وج��ائ��زة  �ملتميز، 

��ستخد�م  و�أف�سل  ربحية،  غري  �أو  �خلريية 

لليوتيوب، �إ�سافة �إىل جائزة �حلملة �لأو�سع 

�نت�سار� حيث �سيبلغ عدد جو�ئز »�لطاوو�س« 

�لتى �ستمنح يف هذه �لدورة للجهات �مل�ساركة 

42 جائزة.
يف  تعتمد  �جل��ائ��زة  �ن  �ر�سيد  �و�سح  كما 

معايرها وب�سكل ��سا�سي على جودة و�أ�سالة 

�مل��ح��ت��وى ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ن�����س��ات �ل��ت��و����س��ل 

��ستخد�م  �لب��ت��ك��ار يف  وم���دى  �لج��ت��م��اع��ي، 

ه����ذه �مل��ن�����س��ات، �إ����س���اف���ة �إىل م����دى ت��ف��اع��ل 

�ملتابعني و�ملعجبني.

ن�����س��خ��ت��ه  ي��ن��ع��ق��د يف  �مل���ن���ت���دى  �ن  ي���ذك���ر 

�ل�����س��اب��ع��ة ب��ح�����س��ور ك���ب���ار ق�����ادة �ل��ت�����س��وي��ق 

و�ل����ع����الق����ات �ل���ع���ام���ة وخ�������ر�ء �ل��ت��و����س��ل 

من  وع��دد  �لو���س��ط،  �ل�سرق  يف  �لجتماعي 

عنو�ن  حتت  �ملختلفة  �مل��ج��الت  يف  �مل�ساهري 

�لإع��الم و�لأع��م��ال على  »حقبة جديدة من 

و�سائل �لتو��سل �لجتماعي«.
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 بحثت جل��ن��ة �ل���زر�ع���ة و�مل��ي��اه و�ل��ب��ادي��ة 

�ل��ن��ي��اب��ي��ة خ���الل �ج��ت��م��اع، �م�����س �لأرب���ع���اء، 

مطالب  �لعالقمة،  حممد  �لنائب  برئا�سة 

�أه��ايل ل��و�ء دي��ر ع��ال، و�آل��ي��ات تنفيذها على 

اأر�ض الواقع.

�مل��و�ف��ق��ة على  �أن���ه مت��ت  �لعالقمة  و�أك���د 

بالبدء  �ملتمثلة  �للو�ء  �أبناء  مطالب  تنفيذ 

�ملخ�س�س  للمنطقة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  بتنفيذ 

�ملنطقة  لأب���ن���اء  �سكنية  ك���وح���د�ت  ت��وزي��ع��ه��ا 

�سكنية،  وح���دة  �آلف   5 ب��و�ق��ع  �مل�ستحقني، 

و�ل�سماح لكل وحدة زر�عية حفر بئر و�إلغاء 

�لكفالة �لبنكية.

على  �لعمل جار  �أن  �إىل  �لعالقمة  و�أ�سار 

ر���س��د �مل���ب���اين �مل��خ��ال��ف��ة م���ن �أج����ل تو�سيل 

من  عدد  وتعبيد  �سيانة  وتنفيذ  �خلدمات، 

ومتابعة  �لأول��وي��ة،  ح�سب  �لزر�عية  �لطرق 

حلول  و�سع  على  و�لعمل  �ملنطقة  مطالب 

�أ�سرع وقت ممكن مع �جلهات �ملعنية  لها يف 

كل ح�سب �لخت�سا�س.

وح�سر �لجتماع، �أمني عام �سلطة و�دي 

ومت�سرف  حما�سنة،  منار  �ملهند�سة  �لأردن 

لو�ء دير عال علي �ملو��س، وروؤ�ساء �لبلديات، 

�ملحافظة، ومدر�ء �جلهات  و�أع�ساء جمل�س 

�ملعنية، وعدد من �ملز�رعني.

 إطالق جائزة الطاووس ضمن المنتدى 
العالمي للتواصل االجتماعي

 زراعة النواب تبحث مطالب أهالي 
لواء دير عال
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 كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا تكرم 
عميدة الكلية السابقة الدكتورة نهى الخليلي 

 اشغال المفرق: تنفيذ مشاريع طرق زراعية 
بقيمة 250 الف دينار للعام الحالي

 »العمل«: اتفاقية القضاء على التحرش بإنتظار المصادقة النهائية عليها

41 ٪ من العامالت تعرضن للتحرش

األخوة البرلمانية مع دول الخليج تلتقي السفير البحريني

 اتحاد الجامعات العربية ينفذ برنامجا تدريبيا حول جودة التعليم

االنباط-عمان

ال��دك��ت��ور  ال��ب��را  �سلم رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

اجل���ام���ع���ة  درع  ال����رح����ي����م  ع���ب���د  رام�������ي 

تكنولوجيا  كلية  عميدة  اإىل  التقديري 

امل���ع���ل���وم���ات ال�����س��اب��ق��ة ال����دك����ت����ورة ن��ه��ى 

تكرميي  حفل  فعاليات  خ��ال  اخلليلي 

مبنا�سبة  للخليلي  الكلية  اأ�سرة  نظمته 

فيه  �سارك  للكلية،  عميدة  عملها  انتهاء 

اأع�����س��اء م��ن اأ����س���رة ال��ك��ل��ي��ة الأك��ادمي��ي��ة 

والإدارية.

واأ�ساد عبد الرحيم بالتقدم الأكادميي 

والإداري الذي اأ�سافته اخلليلي متمثا 

مع  تتنا�سب  ج��دي��دة  تخ�س�سات  بفتح 

يف  اخلليلي  دور  وا�ستعر�س  العمل  �سوق 

الوطني  الإط����ار  �سمن  اجل��ام��ع��ة  اإدراج 

�سيا�سة  و���س��ع  يف  ودوره�����ا  ل��ل��م��وؤه��ات، 

ادم����اج امل���ق���ررات يف الل���ك���روين خ��ال 

جائحة كورونا. 

وم�����ن ج���ان���ب���ه ����س���ك���ر ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 

اخلليلي  الدكتورة  ه��ادي  وائ��ل  الدكتور 

ع���ل���ى ج����ه����وده����ا خ������ال ف������ره ع��م��ل��ه��ا 

التكرميي  الدرع   الرئي�س  و�سلم  عميدة 

للخليلي

االنباط- املفرق

 ن����ف����ذت م���دي���ري���ة ا����س���غ���ال امل����ف����رق، 

م�����س��اري��ع ط����رق زراع���ي���ة ب��ك��ل��ف��ة م��ال��ي��ة 

250 ال���ف دي���ن���ار ل��ل��ع��ام احل���ايل،  ب��ل��غ��ت 

حممد  املهند�س  امل��دي��ري��ة  مل��دي��رة  وف��ق��ا 

الهبا�سني.

وق������ال ال���ه���ب���ا����س���ني ل���وك���ال���ة الأن����ب����اء 

اإن  الأرب�����ع�����اء،  الأردن����ي����ة)ب����را(ام���������س 

تنفذها  التي  الزراعية،  الطرق  م�ساريع 

موازنتها  �سمن  املفرق  ا�سغال  مديرية 

دي��ن��ار،  ال��ف   650 البالغة  احل��ايل  للعام 

ت���وزع���ت م���ا ب���ني ال���وي���ة ق�����س��ب��ة امل��ف��رق 

وال�سرقية. الغربية  ال�سمالية  والبادية 

عطاءات  تنفيذ  اأي�سا  مت  انه  وا�ساف 

����س���ي���ان���ة ل��ب��ع�����س ال����ط����رق ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

املرورية. ال�سامة  والفرعية وم�ساريع 

وا�سار اىل اأن جمل�س حمافظة املفرق 

موازنة  �سمن  ال�سغال  لقطاع  خ�س�س 

مليون  م��ن  اأك��ر  املقبل،  للعام  املجل�س 

تخ�سي�س  مت  ح��ي��ث  دي��ن��ار،  ال���ف  و800 

ال��ط��رق  مل�����س��اري��ع  دي��ن��ار  ال���ف   650 مبلغ 

ال���زراع���ي���ة يف ل����واء ال��ب��ادي��ة ال�����س��م��ال��ي��ة 

البادية  للواء  دينار  الف  و450  ال�سرقية 

لتخ�سي�س  اإ�سافة  الغربية،  ال�سمالية 

700 الف دينار للواء ق�سبة املفرق.

اعمال  اأي�سا  ت�سمل  املوازنة  اأن  وتابع 

���س��ي��ان��ة ع��ام��ة وت���وري���د م����واد اإن�����س��ائ��ي��ة 

ل��ل��ط��رق وا���س��ت��ئ��ج��ار اآل����ي����ات، لف��ت��ا اىل 

دي��ن��ار  ال��ف   20 مبلغ  تخ�سي�س  مت  اأن���ه 

اآلف   10 و  امل��روري��ة  ال�سامة  مل�ساريع 

دينار لإدارة النفايات

االأنباط – ر�ؤى الزعبي

اأك���������دت امل���ن�������س���ق���ة ل������ ب�����رام�����ج ال��ت��م��ك��ني 

الق��ت�����س��ادي يف ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل�����س��وؤون 

املراأة دميا عربيات، اأن اإتفاقية الق�ساء على 

العنف والتحر�س يف عامل العمل  رقم )190 

( ، جاءت بنهج  �سامل ومتكامل وم�ستجيب 

اإىل ان التفاقية  للنوع الجتماعي، م�سرية 

حددت  الأ�سخا�س املحميني مبوجبها، حيث 

والعمال  املوظفني  على  احلماية  تقت�سر  ل 

ال��ق��وان��ني الوطنية  امل��ح��دد يف  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى 

الذين  الأ�سخا�س  لت�سمل  متتد  ب��ل  فقط، 

يعملون بغ�س النظر عن و�سعهم التعاقدي 

اإنهاء  مت  ال��ذي��ن  والعمال  املتدربني  ومنهم 

عمل،  ع��ن  والباحثني  واملتطوعني  عملهم، 

�سلطة �ساحب  ال��ذي��ن مي��ار���س��ون  والأف�����راد 

العمل اأو واجباته اأو م�سوؤولياته.

تكمن  الت��ف��اق��ي��ة  اأه��م��ي��ة  اأن  واأ����س���اف���ت، 

ال��ت��ح��ر���س �سد  اأو  ال��ع��ن��ف  اأن  الع�����راف  ب��� 

اأو من قبلهم مبواجهة  اأ�سخا�س من الغري 

عامل  ق�سايا  م��ن  ه��و  وال��ع��ام��ات  العاملني 

ب���ني العنف  ب��ال�����س��ل��ة  ال��ع��م��ل، و الع�����راف 

الأ���س��ري وع��امل العمل وحم��اول��ة احل��د من 

ت��اأث��ري ال��ع��ن��ف الأ����س���ري ع��ل��ى ع��م��ل ال��ع��ام��ل 

وا���س��ت��خ��دام ع���امل ال��ع��م��ل ل��ت��ح��دي��د العنف 

الأ�سري والت�سدي له.

واأ�سادت ب� التفاقية )رقم 190(  ودعت ل� 

واإ�ساح  عليها  للم�سادقة  الأولوية  اإعطاء 

معها،  يتما�سى  مب��ا  وال�سيا�سات  ال��ق��وان��ني 

و�سمان الو�سول لاأمان والكرامة يف عامل 

العمل، ما يعزز بيئة العمل، وتزداد طماأنينة 

عمل  ظ��روف  ع��ن  املحلي  واملجتمع  اأ�سرهم 

اأبنائهم وبناتهم«.

واأ�سارت اإىل درا�سة حول ظاهرة التحر�س 

اإىل  هدفت   ،2017 العام  يف  نفذت  الردن  يف 

�ساأنها  من  التي  واملعلومات  البيانات  توفري 

التحر�س،  ل�  املختلفة  الأ�سكال  واق��ع  تقييم 

مباهية  املجتمع  اأف���راد  وع��ي  م��دى  وقيا�س 

خا�سة  الجتماعي  النوع  على  املبني  العنف 

نحوها،  املجتمعية  والجت���اه���ات  ال��ت��ح��ر���س 

واخلطط،  ال�سراتيجيات  و�سع  �سبيل  يف 

وت���ط���وي���ر وت���وج���ي���ه احل����م����ات ال��ت��وع��وي��ة 

والع���ام���ي���ة ل���س��ت��ه��داف ج�����ذور واأ���س��ب��اب 

ال�سكال املختلفة للعنف والتحر�س، وتعزيز 

البيئة الثقافية الراف�سة لها.

اأن ح����وايل معدل  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت   

املختلفة  باأنواعه  اجلن�سي  التحر�س  انت�سار 

 ،%75.9 اأف��راد عينة الدرا�سةبلغ حوايل  بني 

والعاملني يف  ال��ع��ام��ات  م��ن   %41 وح���وايل 

اأفعال  من  اأك��ر  اأو  لواحد  تعر�سوا  الأردن 

العنف اأو التحر�س يف اأماكن العمل.

جمعية  م�ست�سارة  قالت  ذاته  ال�سياق  ويف 

معهد ت�سامن الن�ساء الأردين انعام الع�سا يف 

حديث خا�س لها مع “الأنباط”، اأن اتفاقية 

)190( ت��ع��د م��ن اأه���م الت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة 

احل��دي��ث��ة خ��ا���س��ة اأن���ه���ا ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز 

البيئة ال�سديقة للن�ساء، وتعزيز تواجدهن 

يف �سوق العمل، م�سرية اإىل اأن ن�سبة الن�ساء 

وال��ت��ي   %15 ح����وايل  الأردن  يف  ال���ع���ام���ات 

اعتربتها ن�سبة �سئيلة جداً .

ل��وزارة  الإع��ام��ي  الناطق  ق��ال  املقابل  ب��� 

ال��ع��م��ل ج��م��ي��ل ال��ق��ا���س��ي ل���� الأن�����ب�����اط، اإن 

والتحر�س يف  العنف  املعنية مبنع  التفاقية 

العمل موجودة يف الوزارة ب� اإنتظار امل�سادقة 

النهائية عليها من اللجنة املعنية بها. 

م���ن اجل���دي���ر ذك�����ره اأن م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

الدولية قامت بدعوة كافة الدول الأع�ساء 

فيها م��ن اأج���ل امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة رق��م 

لتوفري  التحر�س  منع  ب���  اخل��ا���س��ة   ،)190(

والفتيات،  الن�ساء  ل�  خا�سة  اآمنة  عمل  بيئة 

مع العلم انه مل يتم توقيع التفاقية من اأي 

دولة عربية لاآن  .

ع��م��ل��ت م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة ع��ل��ى 

حملة للتاأكيد على احلق يف بيئة خالية من 

العنف والتحر�س ، اإذ قامت املنظمة باإطاق 

“اتفاقية  و�سميت  ال��ت��ح��ر���س  مل��ن��ع  ات��ف��اق��ي��ة 

ب�ساأن الق�ساء على العنف والتحر�س يف عامل 

العمل رقم )190(«.

للعنف  مفهوم    )190( اتفاقية  وت��ع��رف 

ال�����س��ل��وك��ي��ات  م���ن  “نطاق  ب���اأن���ه  وال��ت��ح��ر���س 

وامل��م��ار���س��ات غ��ري امل��ق��ب��ول��ة اأو ال��ت��ه��دي��دات 

اأو  واح���دة  م��رة  حدثت  ���س��واء  بها،  املرتبطة 

اأن  اأو يحتمل  ت���وؤدي،  ت��ه��دف،  التي  ت��ك��ررت، 

نف�سي،  ج�����س��دي،  ���س��رر  اإحل�����اق  اإىل  ت�����وؤدي 

ال��ع��ن��ف  وت�����س��م��ل  اق���ت�������س���ادي،  اأو  ج��ن�����س��ي، 

والتحر�س على اأ�سا�س النوع الجتماعي«.

االنباط- عمان

 اأك����د ع�����س��و جل��ن��ة الأخ������وة ال��ربمل��ان��ي��ة 

واليمن  العربي  اخلليج  دول  مع  الأردن��ي��ة 

ال��ن��ائ��ب ذي����اب امل�����س��اع��ي��د، اأه��م��ي��ة توحيد 

ال��ت�����س��ري��ع��ات ب��ني ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وال��ت��ي 

تعترب من النقاط املهمة جلعل العرب قوة 

اقت�سادية عظمى.

اللجنة،  ل��ق��اء  امل�����س��اع��ي��د، خ���ال  ودع����ا 

البحرين  مملكة  ب�سفري  الأرب���ع���اء،  ام�����س 

امل��ع��ت��م��د ل���دى امل��م��ل��ك��ة اأح���م���د ب���ن يو�سف 

ال��روي��ع��ي، ورئ��ي�����س واأع�����س��اء غ��رف جت��ارة 

العاقات  تعزيز  اإىل  البحرين،  و�سناعة 

بني البلدين ل �سيما التجارية منها.

واأ�ساد امل�ساعيد بعمق العاقات الأخوية 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني، وال���ت���ي اأر���س��ى 

دعائمها قيادتا البلدين.

ال�سوحة،  را�سد  ال��ن��واب:  دع��ا  ب��دوره��م، 

اأب����و يحيى،  رم����زي ال��ع��ج��ارم��ة، ���س��ل��ي��م��ان 

وخ��ال��د ال�����س��ل��ول، رج���ال الأع��م��ال يف دول��ة 

ال�����س��ق��ي��ق��ة اإىل ال���س��ت��ث��م��ار يف  ال��ب��ح��ري��ن 

الأردن، والذي يتمتع مبقومات ال�ستثمار 

.

اأخريا  اإقرار جمل�س الأمة  اإىل  واأ�ساروا 

ل���ق���ان���ون حت�����س��ني ال��ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة، 

بها  يتمتع  التي  امليزات  اأب��رز  م�ستعر�سني 

القانون، ف�سا عن الأم��ن والأم��ان الذي 

امل�سركة  وال��ق��وا���س��م  الأردن،  ب��ه  يتمتع 

�ساأنها  التي من  ال�سقيقتني  اململكتني  بني 

تعزيز العاقات التجارية والقت�سادية.

اأك��د ه���وؤلء ال��ن��واب اأن  م��ن جهة ثانية، 

الأردن  ق�سية  ه��ي  الفل�سطينية  الق�سية 

امللك  جالة  اأع��اد  والتي  الأوىل،  املركزية 

اإل��ي��ه��ا يف املحافل  ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال��زخ��م 

كلها الدولية والإقليمية.

ه���ن���اك  اإن  ال�����روي�����ع�����ي  ق�������ال  ب�����������دوره، 

و�سيجري  اململكة  يف  بحرينية  ا�ستثمارات 

العمل على زيادتها.

واأ�ساد يف الوقت نف�سه بالت�سهيات التي 

يح�سل عليها امل�ستثمر البحريني، وبعمق 

والتي  ال�سقيقني  البلدين  بني  العاقات 

ار�سى دعائمها قيادتا البلدين.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة 

نا�س،  ع��ب��داهلل  �سمري  البحرين  و�سناعة 

مبزايا  يتمتع  الأردن  اإن  ال��وف��د  واأع�����س��اء 

ال�ستثمار  على  ت�سجع  كثرية  ا�ستثمارية 

البحريني فيه.

ودع�����وا اإىل ����س���رورة ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

وت����ب����ادل اخل������ربات ب���ني غ����رف ال�����س��ن��اع��ة 

البلدين، من خال جلنتي  والتجارة بني 

يف  النيابية  وال�ستثمار  والقت�ساد  املالية 

كا الربملانني.

احل��واف��ز  م��ن  العديد  ه��ن��اك  اأن  وبينوا 

التي متنح للم�ستثمرين والتي حتتاج اإىل 

ترويج اإعامي ف�سا عن �سرورة توجيه 

امل�ستثمر لأوىل خطواته لا�ستثمار.

االنباط- عمان

العربية  اأمني عام احتاد اجلامعات  اأكد   

الدكتور عمرو �سامة، حر�س الحتاد على 

تعزيز ُقدرات اجلامعات العربية يف الربامج 

على  وال��ع��م��ل  اخُل����رباء  وت��اأه��ي��ل  التعليمية 

توفري فر�س التدريب والتاأهيل .

واأ�����س����اف ���س��ام��ة خ����ال ح��ف��ل اخ��ت��ت��ام 

عمان،  يف  عقد  متخ�س�س  تدريبي  برنامج 

م�����س��اع��دة  ي�����س��ط��ل��ع مب��ه��م��ة  الحت�������اد  اأن 

العايل  التعليم  لتطوير  العربية  اجلامعات 

وحت�����س��ني ج���ودت���ه م���ن خ���ال ن�����س��ر ثقافة 

اجلودة وتوفري الإطارات املرجعية ملوؤ�س�سات 

التعليم العايل العربية.

و�����س����ارك يف ال���ربن���ام���ج ال������ذي ح�����س��ره 

الأم���ي���ن���ان ال���ع���ام���ان امل�������س���اع���دان ال��دك��ت��ور 

عبدالرحيم  وال��دك��ت��ور  ح��م��ي��دي  خمي�سي 

لحت��اد  العامة  الإدارة  وم��دي��رة  احلنيطي، 

اجل���ام���ع���ات ال���ع���رب���ي���ة ل��ي��ن��ا ال���ب���ي���ط���ار، 35 

وال��ع��راق،  وم�سر،  الردن،  ميثلون  م�ساركا 

وال�سعودية،  وفل�سطني،  وال�سودان،  وقطر، 

والكويت، والإمارات وتون�س.

اأي���ام،   4 ال���ذي ا�ستمر  ال��ربن��ام��ج  وه���دف 

ح�سني  الدكتور  ال���دويل  اخلبري  مُب�ساركة 

املُغربي، اإىل تعزيز قدرات املراجعني النظراء 

ملراجعة موؤ�س�سات وبرامج التعليم العايل يف 

العتماد  ملعايري  طبقا  العربية  اجلامعات 

ال���دول���ي���ة، واإع������داد ق���اع���دة م���ن امل��راج��ع��ني 

على  ال��ق��ادري��ن  املحرفني  ال��ع��رب  النظراء 

اإمت����ام ع��م��ل��ي��ات الع��ت��م��اد وف��ح�����س اأن��ظ��م��ة 

للمعايري  طبقا  ال��ع��ايل  التعليم  يف  اجل���ودة 

واأع�ساء  ال��ق��ي��ادات  ق���درات  وتعزيز  العاملية 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة يف 

وكذلك  اجل���ودة،  اأنظمة  مراجعة  عمليات 

من  ع��دد  ا�ستخدام  على  امل�ساركني  ت��دري��ب 

يف  بفعالية  للم�ساهمة  ال���ازم���ة  امل���ه���ارات 

جناح زيارة العتماد.

م��ن  الأوىل  امل����رح����ل����ة  خ������ال  وج�������رى 

ال��ربن��ام��ج ت��دري��ب امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى م��ب��ادئ 

وتطبيقات اأنظمة �سمان اجلودة يف التعليم 

هيئات  وا�ستعرا�س  ودوليا،  اإقليميا  العايل 

الأك��ادمي��ي  الع��ت��م��اد  و�سبكات  وم��وؤ���س�����س��ات 

واأه��داف��ه��ا  وال�����دويل  الإق��ل��ي��م��ي  للم�ستوى 

وال�سوابط امل�سركة بينهم، وتو�سيح اأنواع 

لكل  املميزة  وال�سمات  الأك��ادمي��ي  العتماد 

من العتماد املوؤ�س�سي والعتماد الرباجمي 

وم���ع���اي���ري الع���ت���م���اد ل�����دى ب��ع�����س ه��ي��ئ��ات 

ب��ال��دول العربية ومن���اذج ج��داول  الع��ت��م��اد 

لقاءات  من  تت�سمنه  وم��ا  العتماد  زي���ارات 

واج��ت��م��اع��ات وزي������ارات وال��وث��ائ��ق ال��واج��ب 

الط�����اع ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل امل��راج��ع��ني قبل 

واأثناء زيارة العتماد.

ك��م��ا ت���ن���اول ال���ربن���ام���ج اأي�������س���اً ���س��واب��ط 

اخ���ت���ي���ار امل�����راج�����ع اخل�����ارج�����ي وال�������س���ف���ات 

وامل����ه����ارات ال���واج���ب ت���واف���ره���ا يف امل���راج���ع 

ل��ل��م�����س��ارك��ة ك���م���راج���ع يف زي�������ارة ن��اج��ح��ة 

ل��اع��ت��م��اد الأك�����ادمي�����ي، وك��ي��ف��ي��ة ���س��ي��اغ��ة 

على  الرئي�سية  الأداء  م��وؤ���س��رات  وت��دق��ي��ق 

امل�����س��ت��وى امل��وؤ���س�����س��ي وال����رباجم����ي واأ���س�����س 

يف  املختلفة  املرجعية  املقارنات  وتطبيقات 

التعليم العايل.

االنباط- عمان

 بحثت اجلمعية العلمية امللكية وجامعة 

الم�����رية ���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، م���ع وف��د 

وك��ال��ة الأب���ح���اث الأمل��ان��ي��ة اأوج����ه ال��ت��ع��اون 

العلمي والبحثي يف قطاع املياه حتت مظلة 

 DFG Water Nexus م����ب����ادرة 

. Research
جاء ذلك خال زيارة الوفد الملاين اىل 

المرية  وجامعة  امللكية  العلمية  اجلمعية 

باحثا   22 والذي ي�سم  للتكنولوجيا  �سمية 

واأ�ستاذا جامعيا وممثلني عن وكالة التبادل 

الأكادميي الأملاين.

و عر�س القائم باأعمال رئي�س اجلامعة 

ال���دك���ت���ورة وج�����دان اأب����و ال��ه��ي��ج��اء يف ب��ي��ان 

وبراجمها  اجلامعة  مل�سرية  الربعاء،  ام�س 

و�سركاتها  العاملية  وت�سنيفاتها  واأن�سطتها 

مع املوؤ�س�سات التعليمية والبحثية الدولية، 

وامل�ساريع املنفذة مع اجلامعات الأملانية يف 

ت�سكيل  اأهمية  موؤكدة  املا�سيني،  العقدين 

ف���رق ب��ح��ث��ي��ة م�����س��رك��ة مل��واج��ه��ة حت��دي��ات 

املياه.

اجلمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  ق��دم  جهته،  م��ن 

لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امللكية  العلمية 

عا�سي،  راأف��ت  املهند�س  امل�ستدامة  احللول 

البحثية،  ومراكزها  اجلمعية،  عن  عر�سا 

والطاقة،  والبيئة  املياه  قطاع  يف  واأبحاثها 

ودورهم  اجلمعية  باحثي  م�ساركات  معددا 

يف هذا املجال.

اأ�ستاذ  اأدارها  ويف جل�سة نقا�سية مو�سعة 

ل��وب��ي��ك  ج��ام��ع��ة  يف  ال���دول���ي���ة  امل���ي���اه  اإدارة 

ومدير  كولز  كرو�ستوف  الدكتور  الأملانية 

وح�����دة ال���ع���اق���ات ال���دول���ي���ة يف اجل��ام��ع��ة 

امل�ساركون  بحث  احلمادين  را�سي  الدكتور 

واأب���ع���اده  الأردن،  يف  امل��ي��اه  ق��ط��اع  م�����س��اك��ل 

اجليو�سيا�سية والجتماعية، واأهم امل�ساريع 

املرتبطة  التكنولوجية  واحللول  البحثية 

بتحديات قطاع املياه يف املنطقة.

بزيارة  الوفد  الزيارة، قام  وعلى هام�س 

خمتربات املياه يف اجلمعية العلمية امللكية 

املتعلقة  البحثية  جتاربهم  على  والط��اع 

بقطاع املياه.

هي  الأملانية  الأبحاث  وكالة  باأن  ويذكر 

الأك���رب م��ن ب��ني وك���الت دع��م الأب��ح��اث يف 

اأملانيا.

 وفد وكالة األبحاث األلمانية يزور الجمعية العلمية 
الملكية وجامعة األميرة سمية

* عربيات: اتفاقية » 190« حددت 
المحميين واالولوية للمصادقة عليها

* عشا: االتفاقية تهدف لتعزيز البيئة 
الصديقة للنساء

من  ب�سيء  واحت���دث  متحرج  غ��ري  ه��ذا  حديثي  يف  اك���ون  ان  ال��ك��رمي  ال��ق��اريء  فلي�سمحلي 

.. ال�سراحة املبا�سرة.. فان المر لي�س بالَهنينِّ

يقول �سيدنا حممد عليه ال�ساة وال�سام “احلمو املوت”.. واحلمو هو قريب الزوج كالخ 

ال��زوج  اب  يعترب  ول  زوج��ه��ا..  م��وت  او  بعد طاقها  للزوجة  يحلون  الخ.. لنهم  واب��ن  والعم 

�سمن هذا احلديث لن حرمته على الزوجة دائمة..

ومعنى احلديث ان اخللوة باحلمو امر خطري.. وذلك لعدم وجود الريبة وال�سك من قبل 

وخروجهم  فدخولهم  اي�سا..  جريان  من  حولها  هم  من  وحتى  ال�سخا�س..  بهوؤلء  الزوجة 

لبيتها ل يجلب ال�سك.. وهنا تكون �سهولة النيل منها والتقرب منها وان�ساء عاقة امر ا�سهل 

مما لو كان مع غريها..

هذا احلديث جعلني اذكره حني قال يل �سديق قريب جدا عن حادثة وقعت يف العمارة التي 

يقطن فيها.. واظنها موجودة يف الكثري من املناطق وحتى البلدان العربية..

حيث قال انه ا�سرى �سقة يف عمارة ُبنيت حينها.. و�سكن هو وجميع اجلريان يف فرة �سبه 

واحدة.. ومت تعيني حار�س للعمارة بناءا على تو�سية من حار�س لعمارة جماورة..

واردف قائا بان بع�س العائات تكونت يف هذه العمارة.. اي ان ثاثة من اجلريان تزوجوا 

واجنبوا اطفالهم يف تلك العمارة..

وحتى ان احلار�س اح�سر زوجته وا�سكنها يف الغرفة املخ�س�سة له..

امور كثرية.. يقول احدهم  كنا عندما جنل�س نحن اجلريان ونتحدث يف  يقول �سديقي.. 

حتتاجه  ما  احلار�س  يح�سر  م�سافر  وه��و  حتى  كثرية..  بيتية  ام��ور  يف  احلار�س  ي�ستاأمن  ان��ه 

زوجته.. ويقوم ببع�س المور يف البيت من ازاحة خلزانة او رفع ل�سيء ثقيل وهكذا..

انه رجل فزعة وزوجتي بتحكي داميا عيونه بالر�س.. فيقول  اآخر.. نعم واهلل  فريد عليه 

جار ثالث.. زوجتي ترك الباب مفتوحا وهو يف الغرفة او املطبخ يقوم بالعمل املطلوب.. وهي 

تقف يف ال�سالون اي منت�سف البيت..

ي��ق��ول ���س��دي��ق��ي.. ح��اول��ت اك���ر م��ن م���رة و���س��ع بع�س ال�����س��ك��وك ل��ه��وؤلء اجل����ريان ال��ذي��ن 

يتحدثون بكل ثقة عن ذلك احلار�س.. اإل انهم ل يلقون بال لي تنبيه او جر�س..

اذا كنت  ال��ب��اب.. ال  ت��دخ��ل احل��ار���س  ب��ان زوج��ت��ي ملتزمة ج���دا.. ول  وع��ن��دم��ا اخ��ربت��ه��م 

وال  يوكلها؟!..  ب��ده  هو  رج��ل  يا  يل..  فيقولون  مقابلنا..  التي  جارتتا  حت�سر  او  م��وج��ودا.. 

بده يبل�س بيها؟!.. زمان راحت مو�سة التحر�س اللي مثل هيك.. لنه �سارت المور متاحة.. 

واعيات  الن  الن�سوان  وكمان  رزق��ه؟!..  وينقطع  ويت�سفر  جار  مع  حاله  يوقع  احلار�س  ولي�س 

نا�س..  الوحدة منهم حتط عينها على احلار�س وهي مثقفة وبنت  انه  وفاهمات.. وما و�سلت 

ويا رجل هذا احلار�س �سار له عنا اكر من �سبع �سنوات وبيعرفنا واحنا عارفينه..

كل هذا.. ومل ي�سع اي منهم باحل�سبان ان هذا ذكر وامراأته انثى.. واحلار�س ل�سانه حلو.. 

ويعلم كيف ومتى يرمي بالكلمة.. واخللوة م�سيبة..

بقي المر على حاله حتى عاد احد اجلريان يف احد اليام على غري موعده م�سادفة ودون 

اي ترتيب اىل بيته.. ووجد الباب مفتوحا.. فعرف ان احلار�س داخل البيت.. فدخل دون اي 

البيت  الزوجة.. وعندما تقدم اىل داخل  وال�سالون فلم يجد  املدخل  او �سك.. ونظر يف  ريبة 

راأى ما مل يكن يتوقع من زوجته ال�سريفة واحلار�س المني..

يقول �سديقي ما كان من ذلك اجلار ال ان �سرب احلار�س والزوجة باأداة حادة.. اإل انهما 

مل ميوتا.. ومت تطليق الزوجة..

م��راأة يف  اكر من   ذات��ه مع  الفعل  يفعل  انه  تبني  املاكر..  الثعلب  ذلك  التحقيق مع  وبعد 

العمارة.. وان ما جعله يتجراأ ويقوم بذلك.. هو حديثه املتكرر معهن.. ويف اي وقت.. وتطور 

الفاين  اجلار  عن  اجلانبية  بالأحاديث  له  ال�سماح  اىل  والطلب..  المر  �سيغة  من  احلديث 

ي�سع  ك��ان  ان  وبعد  وامل�ساكل..  احل��ارة  يف  ال�سيارات  وع��ن  ف��ان..  واب��ن��اء  الفانية..  واجل���ارة 

املطبخ..  اىل  ادخالها  اىل  المر  تطور  اح��د..  يرى  ان  دون  ويغادر  ال�سقة  باب  عند  الغرا�س 

وفك وتركيب ا�سطوانات الغاز ورفع ال�سنط على خزائن غرف النوم.. وجترئه مرة بعد مرة 

وكرميات..  جتميل  وادوات  عطور  من  النوم  غرف  حمتويات  بع�س  على  املع�سولة  بالتعليقات 

وحتى بع�س الغيارات التي قد تغفل عن �سبها الزوجة.. وما اىل ذلك..

اق���ول ه���ذا الم���ر ل��ي�����س ل��ط��رد احل���را����س وال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه��م.. ول��ي�����س ل��ل��ت��وق��ف ع��ن طلب 

تقال  نظرية  ولي�ست  حقيقة  حدود  ح��دود..  لهم  يكون  لكي  الناقو�س  ادق  وامنا  م�ساعدتهم.. 

لازواج لت�سكيتهم.. حدود ت�سعرهم بان احلديث والنظر اىل هذا احلد.. حدود بعدم احلديث 

او  البيت  من  رج��ل  بوجود  ال  البيت  عتبة  دخولهم  بعدم  ح��دود  وال�سكر..  الطلب  من  لك��ر 

جارة ثقة..

يف اخلتام اقول.. ان دخولهم اىل البيوت ل يثري الريبة.. ل بل ان احلار�س الذي مت �سبطه 

قال انه يتعمد ان يخرب اجلارة بان جارتها طلبت منه عما معينا.. وانه يقرع عليها اجلر�س 

ول جتيب.. ويحاول امامها قرع اجلر�س حتى تفتح اجلارة الباب.. وبكل ثقة يقول لها “�سرت 

رانن اكر من ع�سر مرات”.. ويدخل البيت حتت نظر اجلارة.. وذلك حتى يعطي المر نوعا 

من ال�سرعية وعدم ال�سك من اجلريان..

إذا كان »الَحمو الموت«.. فإن 
حارس العمارة »جهنم«

محمود الدباس
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 مستشفى الكندي يوضح المغالطات الموجودة على مواقع التواصل االجتماعي

 االنباط - فرح موىس

  طالب مو�طنون يف مدينة �إربد هيئة 

تنظيم حركة  �لعام،  �لنقل  تنظيم قطاع 

�لعاملة على خط  و�لبا�صات  �حلافالت، 

تكون حركتها وفق  �إرب��د،  بحيث   عمان 

للوقوف  لأنهم ي�صطرون  زمني،  جدول 

ع���ل���ى �ل��������دور م�����دة ط���وي���ل���ة، وب�����اأع�����د�د 

وقتهم،   ي�صيع  مم��ا  يوميا،  ج��د�ً  ك��ب��رة 

وي�����ص��ط��ره��م ل��ل��ج��ل��و���س د�خ����ل �حل��اف��ل��ة 

حتى متتلىء بالركاب. 

     ول�صعف حركة �حلافالت  فانهم 

عمان   �ىل  لالنتقال  �حيانا   ي�صطرون 

وقوفا  يف �حلافلة �و  جلو�صا قرب �لباب 

ول��ي�����س ع��ل��ى م���ق���ع���د.     و�أك�����دت م��دي��رة 

مكتب هيئة تنظيم �لنقل �لربي يف �إربد، 

�لنباط”  ل�”  �ل��ع��م��ري،  رول  �ملهند�صة 

�أن���ه ب��ع��د ح����و�ر�ت ون��ق��ا���ص��ات ط��وي��ل��ة مع 

مالكي �لبا�صات، بخ�صو�س و�قع �لنقل، 

و�خل����دم����ة �مل���ق���دم���ة، و�ل���ط���م���وح ل���دى 

�لهيئة، �لعمل على رفع �صوية �خلدمات، 

و�مل�����ص��وؤول��ي��ات، و�ل��و�ج��ب��ات على ك��ل من 

و�لهيئة  �ل��ب��ا���ص��ات،  �أ���ص��ح��اب  �مل�صغلني، 

جتاه �لركاب، لتقدمي خدمة �أف�صل.

    و�أ���ص��اف��ت ب��ع��د ث���الث ���ص��ن��و�ت من 

�إرب��د  هيئة  كانت  و�لنقا�صات،  �حل���و�ر�ت 

قانون  �مل��ادة )١٣( من  �صباقة يف تطبيق 

ُيلزم  �ل���ذي   )٢٠١٧( ل��ع��ام  �ل��رك��اب،  نقل 

نوعني  باأحد  �لعمومية،  �ملركبات  مالكي 

م���ن �ل�������ص���رك���ات، �إم�����ا ���ص��رك��ات �ن���دم���اج، 

عمل  لتنظيم  �خل���ط  �إد�رة  ���ص��رك��ات  �أو 

ت�صويب  مت  عليه  وبناء  �ملركبات.،  ه��ذه 

ن��ح��و)١٥(  �إن�����ص��اء  مت  �إذ  �مل�صغلني،  و�صع 

���ص��رك��ة، م��ن��ه��ا ث��م��اين ���ص��رك��ات �ن��دم��اج، 

ولي�صت  �ل�صركة،  با�صم  �لرخ�صة  �أن  �أي 

نوعية،  نقلة  �إىل  �أدى  مما  �ملالك،  با�صم 

وتقدمي خدمات مميزة للركاب، و�لعمل 

ب���ن���ظ���ام �جل�������د�ول �ل���زم���ن���ي���ة، وت��رك��ي��ب 

�أج����ه����زة ت��ت��ب��ع ل���ل���ب���ا����ص���ات، وك����ام����ر�ت 

مر�قبة يف مكاتب تنظم عمل بع�س هذه 

م��ظ��الت،  ت��رك��ي��ب  و�صيتبعه  �خل��ط��وط، 

على  للركاب  وتنزيل  حتميل  وحمطات 

�متد�د �ل�صو�رع �لرئي�صية يف �ملدينة.

   وقالت �نه مت تعزيز بع�س �خلطوط 

للمحافظة  حديثة،  متو�صطة  بحافالت 

ع��ل��ى ت���ردد ع��م��ل �مل��رك��ب��ات، ون��ط��م��ح ب��اأن 

�لبنية  جتهيز  �أج��ل  من  �لبلدية  تتعاون 

ت�صاعد  مرنة،  مرورية  وخطة  �لتحتية، 

يف ت�����ص��ه��ي��ل ح���رك���ة، وت������ردد �ل��ب��ا���ص��ات، 

�مل���روري���ة، مم���ا ي�صمن  ل���الأزم���ات  وح���ل 

�لت�صغيلية،  باخلطوط  �ملركبات  �ل��ت��ز�م 

�لزمنية. و�جلد�ول 

       و��صافت �إن خط �إربد عمان، كان 

يعاين م�صاكل ل ح�صر لها، ب�صبب �مللكية 

�أ�صحاب  بني  �لكبرة  و�مل�صاكل  �لفردية، 

�لبا�صات، و�صوء �خلدمة �ملقدمة �صابقاً، 

�إن�صاء  م��ع  ت��ردد �حل��اف��الت، لكن  و���ص��وء 

�ل�����ص��رك��ة وت��ق��ل��ي��ل �ل�����ص��ع��ة �مل��ق��ع��دي��ة من 

متو�صطة،  �إىل حافالت  كبرة  حافالت 

�أ����ص���ب���ح �خل�����ط م����ن �أك������ر �خل���ط���وط 

ح��ي��وي��ًة،  �مل��ح��اف��ظ��ات(  )ب��ني  �لرئي�صية 

�أع��اد  ب��ال��ردد، مم��ا  و�ل��ت��ز�م��اً  وفاعليًة، 

ثقة �لركاب ب�صكل و��صح.

     وبينت �ن خط �ربد عمان يعاين 

زيادة �إقبال من �لركاب نتيجة توقفهم 

�ىل  �لذهاب  �صيار�تهم يف  ��صتعمال  عن 

ع��م��ان لرت���ف���اع ����ص��ع��ار �ل��ب��ن��زي��ن ، مما 

على  �لنق�س  لتعوي�س  جهود�  يتطلب 

ع��ام��ل  �أك�����رب  �ن   �ىل  م�����ص��رة  �خل�����ط، 

م��وؤث��ر يف ���ص��ع��وب��ة �لل���ت���ز�م ب��اجل��د�ول 

هو  بالردد،  �ملركبات  و�لتز�م  �لزمنية، 

�أ�صعار  على  طر�أ  �لذي  �لكبر  �لرتفاع 

�مل��ح��روق��ات �ل����ذي حل��ق��ه �رت���ف���اع كبر 

�لت�صغيلية لهذ� �لقطاع. على �لكلف 

   ووذكرت �ن �حلل �لأمثل  لتنظيم 

ح��رك��ة �ل��ب��ا���ص��ات ع��ل��ى �خل���ط ه��و دع��م 

�لركاب،  دع��م  �صندوق  و�إن�صاء  �لقطاع 

وف���ق ق��ان��ون �ل��ن��ق��ل �ل��ع��ام ل��ل��رك��اب، �أو 

رف���ع �لأج�����ور مب��ا ي��ت��ن��ا���ص��ب م��ع �لكلف 

�لت�صغيلية �لو�قعة على هذ� �لقطاع. 

و�أكدت �أن قطاع نقل �لركاب يف دول 

�ل���ع���امل، وم��ن��ه��ا ع���دد ك��ب��ر م��ن �ل���دول 

�ل��ع��رب��ي��ة، م���دع���وم م���ن ق��ب��ل �ل���دول���ة، 

لأن�����ه ق���ط���اع خ���دم���ات���ي، وه����و �مل��ح��رك 

ل��ب��اق��ي ق��ط��اع��ات، �ل�����ص��ح��ة، و�ل��رب��ي��ة، 

و�ل�����ص��ن��اع��ة و�ل���ت���ج���ارة، وغ���ره���ا من 

�لقطاعات.

االنباط-عامن

رف�����ص��ه��ا  �ل���ك���ن���دي  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  �د�رة  �ك�����دت 

ل��ل��ك��ث��ر م���ن �مل��غ��ال��ط��ات و�ل��ت��ج��ن��ي �ل����ذي ورد 

يف ب��ع�����س �مل��ن�����ص��ور�ت ع��ل��ى م���و�ق���ع �ل��ت��و����ص��ل 

�لجتماعي.

���ص��ي��ا���ص��ات  يف  ي���وج���د  ل  �ن����ه  �ىل  و������ص����ارت 

على  قيود  �ية  �مل�صت�صفى  �خلا�صة يف  �لتوظيف 

تعيني �لكو�در �لطبية و�لفنية و�لد�رية خا�صة 

�للبا�س  يخ�س  فيما  و�لفتيات  �ل�صيد�ت  م��ن 

�ل���ذي ت��ل��ت��زم ب��ه ، م��وؤك��دة �ن��ه��ا حت���رم وت��ق��در 

باللبا�س  �مللتزمات  �مل�صت�صفى  يف  �لعامالت  كل 

�ملحت�صم وفق تعاليم �لدين �ل�صالمي. 

من  �لطبية  ك��و�دره��ا  جميع  �ن  �ىل  ونوهت 

با�صثناء   ، باحلجاب  �مللتزمات  من  هن  �لن��اث 

�ملمر�صات  وك��ل  �لتمري�س  ،وم��دي��رة   ، ك��و�در   4

و�لطبيبات و�لد�ريات هن من �ملحجبات وتكن 

كل  ��صتثناء  ب��ال  جميعا  لهن  �مل�صت�صفى  �د�رة 

�لحر�م و�لتقدير. 

�مل�صت�صفى من �جلميع توخي  �د�رة  وطالبت 

بهذ�  م�صللة  م��ع��ل��وم��ات  �ي���ة  ت��ن��اول  يف  �ل��دق��ة 

�خل�صو�س .

�لطبي  �لقطاع  يف  �لعمل  طبيعة  �ن  وقالت 

تعامل  خ��الل  خا�صة  مالب�س  �رت���د�ء  يتطلب 

غرف  يف  �ملر�صية  �حلالت  مع  �لطبية  �لكو�در 

�لكو�در  عمل  ي�صهل  مبا  و�ل��ط��و�رئ  �لعمليات 

�لطبية مبن فيهن �لناث. 

�لطبية  �لكو�در  تعمل  �ن  �ملقبول  ومن غر 

يف  ي��رت��دون��ه  �ل���ذي  باللبا�س  �مل�صت�صفى  د�خ���ل 

�مل��ن��زل وخ����ارج �وق����ات �ل�����دو�م يف �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى ، 

و�صبط  �ل��ط��ب��ي  �لتعقيم  ����ص���رور�ت  ح��ي��ث  م��ن 

�لعدوى ، لكون �مل�صت�صفى يوفر مالب�س مهنية 

�لطبي”  “�ملريول  �لطبية  ب��ال��ك��و�در  خ��ا���ص��ة 

�للبا�س  وهو مريول طبي طويل وي�صبه متاما 

ب���ال����ص���اف���ة �ىل �مل��الب�����س  �ل�����ص��رع��ي �ل���ط���وي���ل 

�ل��خ����ص��ة د�خ����ل غ���رف �ل��ع��م��ل��ي��ات و�ل���ط���و�رئ 

لب�س حمت�صم ويلبي متطلبات  و�لعياد�ت وهو 

�مللتزمة. �ملر�أة 

�جلميع  من  �لكندي  م�صت�صفى  �د�رة  ودعت 

فيما  �ملهنية  �ل�����ص��رور�ت  ب��ني  م��ا  �خللط  ع��دم 

�لقطاع  يف  للعاملني  �خلا�س  باللبا�س  يتعلق 

�ل���ط���ب���ي وه����و ل���ب���ا����س حم��ت�����ص��م وب����ني �ل���ت���ز�م 

�ل��ذي   ، �ل�����ص��رع��ي  باللبا�س  ف��ت��اة  �و  ���ص��ي��دة  �ي 

حترمه وتقدره �د�رة �مل�صت�صفى ل بل وت�صجع 

عليه.

 الكرك: ندوة حوارية بعنوان العمل 
االجتماعي الخيري نظام وسلوك

�لنباط- �لكرك

 ن���ظ���م���ت ج��م��ع��ي��ة �ل�����ص��ه��ي��د حم��م��ود 

�مل��ب��ي�����ص��ني، ن���دوة ح��و�ري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

هانز  ومنظمة  �خل��ري��ة  ح��م��ود  جمعية 

�لج��ت��م��اع��ي  “�لعمل  ب��ع��ن��و�ن  �لمل��ان��ي��ة 

�خلري نظام و�صلوك” مب�صاركة روؤ�صاء 

حمافظة  مناطق  خمتلف  م��ن  جمعيات 

�لكرك.

وحت�����دث رئ��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

بح�صور  �ل��ن��دوة  خ��الل  �ملبي�صني  ح�صن 

م����دي����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لج���ت���م���اع���ي���ة ب���ل���و�ء 

�ل��ق�����ص��ر �ل����دك����ت����ورة ���ص��م��اه��ر �مل���ج���ايل، 

ثقافة  وتفعيل  تن�صيط  م��وج��ب��ات  ح��ول 

�لتطوعي  �لج��ت��م��اع��ي  �خل���ري  �ل��ع��م��ل 

�لتكافل  قيم  لتعزيز  �ملجتمعات  باأو�صاط 

�لج��ت��م��اع��ي و�ل���ر�ح���م و�ل��ت��و����ص��ل بني 

�ملجتمع. جميع �صر�ئح 

عمل  و����ص��ا���ص��ي��ات  مفاهيم  �ىل  و����ص��ار 

ور�صالتها  �خلرية  و�ملنظمات  �جلمعيات 

�ىل  �لن��ت��ق��ال  ب��ه��دف  �لعاملية  �لن�صانية 

منتجة. بيئات 

�لبحري  ن�صرين  �ل��دك��ت��ورة  وت��ن��اول��ت 

فن  �لبحثية  بورقتها  موؤتة،  جامعة  من 

لتمكني  �إد�رته  وكيفية  وطرقه  �لتو��صل 

�مل���وؤ����ص�������ص���ات �ل��ت��ط��وع��ي��ة �خل����ري����ة م��ن 

�صمن  �لجتماعية  بو�جباتها  �لنهو�س 

�ىل  �لو�صول  بهدف  �خت�صا�صها  مناطق 

�ك���رب ف��ئ��ة ممكنة م��ن ����ص��ح��اب �حل��اج��ة 

�لفقرة. باملناطق  وخا�صة 

�ل�صمايلة  ع��ز�م  �ل��دك��ت��ور  و��صتعر�س 

�لإد�ر�ت  م��ف��ه��وم  �لوق������اف  وز�رة  م���ن 

و�لتحديات  �لو�قع  حيث  من  �لتطوعية 

و�ل�����ط�����م�����وح و�أه�����م�����ي�����ة �لخ���ت�������ص���ا����س 

ب��ال��ع��م��ل وت���ب���ادل �خل�����رب�ت و�ل��ت�����ص��ب��ي��ك 

ب���ني �جل��م��ع��ي��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �مل��ت��م��اث��ل��ة 

�ف�صل  ت��ق��دمي  م��ن  للتتمكن  ب��اله��د�ف 

�ن�������و�ع �خل����دم����ات و�ل���ن���ه���و����س ب��ال��ع��م��ل 

فر�س  خلق  على  �ل��ق��ادر  �ملنتج  �خل��ري 

عمل.

م����ن ج���ان���ب���ه، �أو�����ص����ح �ل���دك���ت���ور زي���د 

�ل�����ص��م��اي��ل��ة م���ن ج��ام��ع��ة م���وؤت���ة م��ف��ه��وم 

�ل���ع���م���ل �خل������ري �ل���ت���ط���وع���ي و�ل���ف���ئ���ات 

�ىل  لف��ت��ا  ت�صنيفها،  وط��رق  �مل�صتهدفة 

�لعمل  يحققها  �لتى  �لن�صانية  �لر�صالة 

ن�صاطا تطوعيا يهدف  باعتباره  �خلري 

ل��ل��م�����ص��اع��دة و�ل���ت���ق���ري���ب ب����ني �لف������ر�د 

و�ملجتمعات.

و�ل��ع��اد�ت  �لقيم  منظومة  �ىل  و�أ���ص��ار 

�ملتعلقة  �مل��ت��و�رث��ة  �لردن���ي���ة  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 

بنظام �لتعاون و�ملبادرة لفعل �خلر.

 مواطنون يطالبون بتنظيم حركة الباصات في مجمع إربد عمان 

 سياحة المفرق تحتفل بيوم 
العالمي السياحة 

االنباط- املفرق

 �ح��ت��ف��ل��ت م���دي���ري���ة ���ص��ي��اح��ة حم��اف��ظ��ة 

�ملفرق بالتعاون جمل�س �ملحافظة يف ق�صاء 

رحاب، مبنا�صبة يوم �ل�صياحة �لعاملي.

وقال مدير �صياحة �ملفرق �لدكتور ب�صام 

ن��وب��ات خ��الل �حل��ف��ل �ل���ذي رع���اه حمافظ 

وح�صره  �لثالثاء،  �لنجاد�،  �صلمان  �ملفرق 

�إن  �ل�����ص��رح��ان،  رح��اب حممد  ق�صاء  م��دي��ر 

�مل��دي��ري��ة �أع����دت خ��ط��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة لإط���الق 

م�������ص���ار ����ص���ي���اح���ي دي����ن����ي ل��ت��ع��ظ��ي��م �مل��ن��ت��ج 

�أنو�عه. �ل�صياحي بجميع 

رحاب  موقع  ��صتثمار  مت  �أن��ه  �إىل  و�أ�صار 

�لكنائ�س  �أق��دم  �إح��دى  �ل��ذي ي�صم  �لأث��ري 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل���ع���امل و�مل���ع���روف���ة ب��ا���ص��م 

بعمل  �صي�صهم  و�ل����ذي  �ل��ك��اث��ي��ة  �ل��ك��ن��ي�����ص��ة 

ق��ائ��م��ة �حل��ج  ن��وع��ي��ة للموقع ع��ل��ى  �إ���ص��اف��ة 

�لدينية. و�ل�صياحة  �مل�صيحي 

وبني �أن �لحتفال بيوم �ل�صياحي �لعاملي 

�أردن��ا  برنامج  فعاليات  م��ع  بالتز�من  ج��اء 

�حل��رك��ة  تن�صيط  يف  �صي�صهم  و�ل����ذي  ج��ن��ة 

�ل�����ص��ي��اح��ي��ة يف �مل���و�ق���ع �لأث���ري���ة �مل��ن��ت�����ص��رة 

�مل�����ص��ار  �إط������الق  �أن  م��و���ص��ح��ا  ب���ال���ق�������ص���اء، 

�ل�صياحي يف �ملفرق �صي�صهم يف زيارة �ملو�قع 

�لأثرية.

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق����ال����ت ع�������ص���و جم��ل�����س 

هم�صة  رح���اب  ق�صاء  ع��ن  �مل��ف��رق  حمافظة 

�ل�����ذي ي�����ص��م ع��دة  �إن �ل��ق�����ص��اء  �ل��ع��م��و���س 

�إىل  ٣٢ كني�صة بحاجة  �أثرية حتوي  مو�قع 

م�صرة  �صياحيا،  لرويجها  �أك��رب  �ه��ت��م��ام 

�إىل �أن هذ� �ليوم �ل�صياحي �ملت�صمن ت�صير 

فقر�ت  وعدة  �أردن��ا جنة  برنامج  فريق من 

�ل�صياحي  �جل��ذب  تفعيل  يف  �صي�صهم  فنية 

حتريك  على  �إيجابا  و�صينعك�س  للمنطقة 

عجلة �لتنمية يف �أرجاء �لق�صاء.

رح��اب  م�صار  �إدر�ج  ج��رى  �أن���ه  و�أ���ص��اف��ت 

�ل�صياحي على مو�زنة �ملجل�س للعام �ملقبل، 

و�صيبد�أ �لعمل به يف عام ٢٠٢٣.

 ورشة متخصصة لتطوير االستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية باألردن

االنباط- عامن

لل�صوؤون  �ل�صحة  وز�رة  ع��ام  �أم��ني  �فتتحت   

�لإد�ري������ة و�ل��ف��ن��ي��ة �ل��دك��ت��ورة �ل��ه��ام خ��ري�����ص��ات 

ور�صة عمل متخ�ص�صة لقر�ح  �لأربعاء،  �م�س 

لل�صحة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة  وت��ط��وي��ر 

�لرقمية يف �لأردن.

�لتي  �لور�صة  �فتتاح  خالل  خري�صات  وقالت 

مع  بالتعاون  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة  نظمتها 

لالت�صالت،  �ل���دويل  و�لحت���اد  �ل�صحة  وز�رة 

�إن �أه����م �مل���ح���اور �ل��ت��ي ت�����ص��ع��ى �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

لتحقيقها هي خدمة �لإن�صان، وتي�صر �ن�صياب 

�مل�صتخدمة،  �حلا�صوبية  �لأنظمة  يف  �لبيانات 

ب��ال��ت��و�ف��ق م���ع �ل�����ص��ي��ا���ص��ات و�ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات 

�ل�����ص��ح��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�إع����د�ده����ا ب�����ص��ك��ل م��ث��ايل 

�ملحلية  و�ملنظمات  �لقطاعات  جميع  مب�صاركة 

و�لدولية.

مع  تتو�فق  �ل�صر�تيجية  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت 

للو�قع  وعك�صها  �لوطنية  �ل�صحية  �ل�صيا�صات 

�ل�������ص���ح���ي، وم�����ن �أه����د�ف����ه����ا حت��ق��ي��ق �ل���رع���اي���ة 

�مل�صتد�مة. �لتنمية  و�أهد�ف  �ل�صاملة  �ل�صحية 

يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�صحة  منظمة  ممثلة  وق��ال��ت 

�ل��دول  �إن  �ل��ر�ع��ب��ي،  جميلة  �ل��دك��ت��ورة  �لأردن، 

�لتقدم  ر�صد  يف  �لأ�صا�صية  �مل�صوؤولية  ل  تتحمَّ

و�ل��ت��ي  �مل�����ص��ت��د�م��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه�����د�ف  لتحقيق 

و�صريعة  �جل���ودة  ع��ال��ي��ة  ب��ي��ان��ات  ج��م��ع  تتطلب 

�ل���و����ص���ول، م���ن �أج�����ل حت��ل��ي��ل��ه��ا و����ص��ت��خ��د�م��ه��ا 

للتاأثر �لإيجابي يف دفع عجلة �لتقدم.

تعترب  �ل��رق��م��ي��ة،  �ل�����ص��ح��ة  �أن  �إىل  و�أ����ص���ارت 

�أهد�ف �ملنظمة �لثالثة،  عاماًل رئي�ًصا لر�صيخ 

وتتوزع بني ��صتفادة مليار �صخ�س من �لتغطية 

�ل��ط��و�رئ  م��ن  وحمايتهم  �ل�����ص��ام��ل��ة،  �ل�صحية 

�ل�صحية.

وق������ال مم���ث���ل �مل���ك���ت���ب �لإق���ل���ي���م���ي �ل���ع���رب���ي 

ك����رمي عبد  ل��الت�����ص��الت  �ل������دويل  يف �لحت������اد 

هو  �ل�صحة،  ومنظمة  �لحت���اد  دور  �إن  �ل��غ��ن��ي، 

لإث��ر�ء  �لعاملية  �لتجارب  �أف�صل  خ��رب�ت  عر�س 

لفتا  تطويرها،  �صيجري  �لتي  �ل�صر�تيجية 

على  �ل�����ص��وء  ���ص��ل��ط��ت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  �أن  �إىل 

�لقطاعات  جميع  يف  �لرقمي  �لتحول  ���ص��رورة 

ل�صيما �ل�صحة، �لأمر �لذي �أكد �صرورة �إيجاد 

�لروؤى  توحيد  و��صر�تيجية وطنية نحو  روؤية 

و�لأهد�ف و�جلهود.

�لإلكرونية  �ل�صحة  تنمية  جمعية  رئي�س 

�أن  �أو�������ص������ح  �ل���������ص����رب����ج����ي،  �ل�����دك�����ت�����ور جن����ي����ب 

�لعليا  �للجنة  �إىل  ���ص��رف��ع  �ل��ور���ص��ة  ت��و���ص��ي��ات 

ل�صر�تيجية �ل�صحة �لرقمية يف �لأردن، لفتا 

در��صتها  �صيجري  �ل�صر�تيجية  بنود  �أن  �إىل 

لتكون مظلة جلميع �لقطاعات �لطبية.

�لرقمية  �ل�صحية  �خل��دم��ات  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 

�لعامة مقدمة من قبل برنامج  �مل�صت�صفيات  يف 

�ملخطط  وم��ن  �ل�صحية  للحو�صبة  “حكيم” 
موؤكد�  �مل�صت�صفيات،  جميع  لت�صمل  تو�صيعها 

�مل��ع��ل��وم��ات  ون���ق���ل  �ل��ت��وع��ي��ة  يف  �لإع�������الم  دور 

�ل�صحيحة. �ل�صحية 

 ٥٧ ف��ي��ه��ا  ي�������ص���ارك  �ل���ور����ص���ة  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 

م�صاركا ِمن �لقو�ت �مل�صلحة �لأردنية، ووز�ر�ت، 

�ل�����ص��ح��ة، �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�لق���ت�������ص���اد �ل��رق��م��ي، 

�ل����زر�ع����ة، �ل��ب��ي��ئ��ة، و�مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات �خل��ا���ص��ة، 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، و����ص���رك���ة �حل���و����ص���ب���ة �ل�����ص��ح��ي��ة 

)حكيم(، و�لأونرو�.

 األمن: القبض على مشتبه 
باالعتداء على شخص أمام أسرته

االنباط- عامن

�لأربعاء،  �م�س  �صباح  �أمنية  قوة  �ألقت   

�أح�����د  �ل���ق���ب�������س يف ل��������و�ء �ل����رم����ث����ا ع����ل����ى 

ب�صرب  قيامه  �إث��ر  �مل�صبوهني،  �لأ�صخا�س 

�صخ�س �آخر �أمام عائلته، يف حادثة ظهرت 

مبقطع فيديو م�صور مت تد�وله.

وف��ور  �أن��ه  �ل��ع��ام  �لأم���ن  مديرية  وبينت 

ف��ري��ق  ت����اب����ع  �حل�����ادث�����ة،  ع����ن  ب�����الغ  ورود 

حتقيقي �لو�قعة، ومتكن من حتديد مكان 

منذ  �لأن��ظ��ار  ع��ن  ت���و�رى  �ل���ذي  �ل�صخ�س 

�ل��ل��ي��ل��ة �مل��ا���ص��ي��ة، ومت���ت م��د�ه��م��ت��ه و�إل��ق��اء 

�ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه، و���ص��ب��ط ب���ح���وزت���ه ���ص��الح 

�لق�صائية  للجهات  حتويله  و�صيتم  ن��اري، 

و�لإد�رية �ملخت�صة لينال عقابه �لر�دع.

و�أوع���ز مدير �لأم��ن �ل��ع��ام �ل��ل��و�ء عبيد 

�لأق��ال��ي��م  ق����ادة  ك��اف��ة  �إىل  �مل��ع��اي��ط��ة،  �هلل 

و�ملدر�ء، بالبدء بتنفيذ خطة �أمنية حازمة 

�مل�صبوهني  على  و�لقب�س  �لقانون  لإن��ف��اذ 

و�لت�صدي  و�ملطلوبني،  �جلر�ئم  ومكرري 

ل��ك��ل م���ن ت�����ص��ول ل���ه ن��ف�����ص��ه �ل��ت��ع��دي على 

�لأرو�ح و�ملمتلكات وترهيب �ملو�طنني.

�ل���ع���ام ق���و�ت  ك��م��ا وجه م���دي���ر �لأم������ن 

�ملخت�صة  �لإد�ر�ت  م�����ص��ان��دة  �إىل  �ل���درك 

�مل��خ��در�ت  ومكافحة  �جل��ن��ائ��ي  �لبحث  يف 

و�لأمن �لوقائي وباقي �لوحد�ت �ملخت�صة 

مبكافحة �جلرمية، ودعم جهودهم �صمن 

�جر�ء�ت م�صددة يف �لبحث و�لقب�س على 

وذوي  �جلرمية  مكرري  من  بهم  �مل�صتبه 

لمن  تهديد�  ي�صكلون  �لذين  �لأ�صبقيات 

و�صالمته. �ملجتمع 

�أن م��دي��ري��ة  �مل��ع��اي��ط��ة،  �ل���ل���و�ء  و�أك�����د 

�لأم������ن �ل���ع���ام ���ص��ت�����ص��رب ب���ي���د �ل���ع���د�ل���ة 

و�ل���ق���ان���ون ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

وخارج  معتد  كل  حزمنا  و�صيعلم  �لعامة، 

عن �لقانون.

 »الحج والعمرة« تدعو المعتمرين إلى االستفادة 
من خدمات تطبيق »نسك«

االنباط-عامن

�مل��ع��ت��م��ري��ن  و�ل���ع���م���رة  �حل�����ج  وز�رة  دع�����ت 

�ل���ق���ادم���ني م����ن د�خ������ل �مل��م��ل��ك��ة وم�����ن جميع 

دول �ل��ع��امل ك��اف��ة �إىل �ل���ص��ت��ف��ادة م��ن تطبيق 

“�عتمرنا” �لذي �أ�صبح با�صم “ن�صك«.
وياأتي �لتحديث بعد �إط��الق معايل �لوزير 

ل�”ن�صك”،  �لدكتور توفيق بن ف��وز�ن �لربيعة 

بهدف تي�صر قدوم �ملعتمرين من �أنحاء �لعامل 

كافة وت�صهيل �إجر�ء�ت �إ�صد�ر تاأ�صر�ت �لزيارة 

�ملعتمرين  جتربة  و�إث���ر�ء  �إلكرونًيا،  و�لعمرة 

�مل��و�ق��ع  تهيئة  خ��الل  م��ن  و�لثقافية  �لدينية 

وفًقا  لزيارتها،  باململكة  و�لتاريخية  �لدينية 

مل�صتهدفات روؤية �ململكة ٢٠٣٠.

�إط��الق��ه  م��ن��ذ  “�عتمرنا”  تطبيق  وح��ق��ق 

�أك���ر من  ت�صجيل  �لأرق�����ام، منها  م��ن  �لعديد 

٢١.٥ مليون ح��اج ومعتمر، و�إ���ص��د�ر �أك��ر من 

٣4.4 مليون ت�صريح لأد�ء ن�صك �لعمرة، عالوة 

ت�����ص��ري��ح لل�صالة  م��الي��ني  �إ����ص���د�ر 6.4  ع��ل��ى 

فيما  �ل��ن��ب��وي،  بامل�صجد  �ل�صريفة  �ل��رو���ص��ة  يف 

�لرحمن  �أع���د�د جن�صيات �صيوف  �إج��م��ايل  بلغ 

�لتطبيق ٢١٣ جن�صية من جميع  �مل�صجلني يف 

دول �لعامل.

ويتز�من �لتحويل ل�صم “ن�صك” مع �إتاحة 

ربيع  ل�صهر  �جل���دي���دة  �ل��ع��م��رة  �أد�ء  م��و�ع��ي��د 

�لأول من �لعام �جلاري ١444ه�، �صمن �إجر�ء�ت 

ويف  “ن�صك”،  تطبيق  ع��رب  وم��ي�����ص��رة،  �صهلة 

�إط��ار جهود �ل���وز�رة لت�صهيل �إج���ر�ء�ت و�صول 

�ملعتمرين �إىل �ململكة، ورفع جودة �خلدمات مبا 

ي�صمن تاأدية منا�صك �لعمرة بي�صر وطماأنينة، 

وفق م�صتهدفات روؤية �ململكة ٢٠٣٠.

بال�صر�كة  و�ل��ع��م��رة  �حل���ج  وز�رة  وت�صتمر 

�لفاعلة مع �جلهات �حلكومية و�خلا�صة على 

��ات و�لإج��������ر�ء�ت ���ص��م��ن حلول  ت��ط��وي��ر �مل��ن�����صّ

تطلعات  تلبي  متنوعة  وخ���ي���ار�ت  �إل��ك��رون��ي��ة 

و�صولهم  لت�صهيل  �لرحمن،  �صيوف  وق���در�ت 

�إىل مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة.

وميكن للمعتمرين و�لز�ئرين �لقادمني من 

 nusuk.sa جميع �أنحاء �لعامل زيارة �ملن�صة

للتعرف على كافة �خلدمات، وطرق �حل�صول 

على تاأ�صرة �لعمرة و�لزيارة من خاللها، مع 

�إمكانية �صر�ء باقة �خلدمات و�لدفع �إلكرونًيا، 

و�لتعرف  و�لتنقل  �ل�صفر  )خ��دم��ات  وت�صمل: 

على �لفعاليات �لثقافية، وغرها(.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  اخلمي�س    29 /  9   / 2022  

 التل: هدف اإلصدار الجديد مواكبة التعديالت اإللكترونية واالمنية

الدينار قوي جدا واحتياطات العملة األجنبية مستقرة

الأنب�ط – �سب�أ ال�سكر 

واملهتمني  واخلببراء  املواطنني  اآراء  تباينت 

واملببببراقبببببببببيببببت يف مبببعبببظبببم االأو�ببببببسبببببباط خببا�ببسببة 

االإ�سدار  روؤيببة  و�سوح  عدم  االإقت�سادية  حول 

النقدي اجلديد الذي اعلن عنه البنك املركزي 

موؤخرا، حيث ذهب بع�سهم اإىل التخوف من اأن 

االأردين  الدينار  اإنهيار  ب�سبب  القرار جاء  هذا 

االإقت�سادية،  واملوؤ�سرات  االو�ساع  ل�سوء  نظرا 

فيما اإعتقد اآخرون اأن فئة جديدة �سوف تطلق 

البببذي زاد  الببب )100( ديببنببار االأمبببر  وهببي فئة 

الدينار  م�سري  على  الفئات  هببذه  تخوف  مببن 

االأردين. 

التي  والهواج�س  التخوفات  هذه  على  وردا 

خا�س  بيان  يف  املركزي  البنك  اأو�سح  اإنت�سرت 

)االإ�ببسببدار  اجلديد  للإ�سدار  النقد  فئات  اأن  

اخلام�س( �ستكون نف�س فئات االإ�سدار احلايّل 

دنانري،  دينار، ع�سرة  دينار، ع�سرون  )خم�سون 

تبببداول  �سيتم  حببيببث  وديبببنبببار(،  دنببانببري،  خم�سة 

فئات االإ�ببسببدار اجلببديببد )االإ�ببسببدار اخلام�س( 

جببنببببباً اىل جببنببب مببع فببئببات االإ�بببسبببدار احلبببايّل 

)االإ�سدار الّرابع(.

االقت�سادي  اخلبببببري  قببال  ذاتبببه،  ال�سياق  يف 

وتخوفاتهم  املببواطببنببني  اراء  اأن  اإر�ببسببيببد  مبببازن 

كانت بعيدة كل البعد عن حقيقة اإعلن البنك 

املركزي والتي و�سحهها الحقا يف بيان خا�س، 

مبقدار  مرتفعة  الت�سخم  معدالت  اأن  موكًدا 

جميع  لب  ال�سرائية  القوة  واأن  عاملًيا،  ارتفاعه 

العملت يف العامل ترتاجع با�ستثناء العملت 

الببقببويببة على راأ�ببسببهببا الببببدوالر االأمببريببكببي الببذي 

ي�سجل اأف�سل اأداء منذ اكرث من 40 عاًما.

فئة  اإ�ببسببدار  عند  ال�سك  ي�سبح  اأنببه  ولببفببت، 

بببب قيمة )-150  االإ�بببسبببدار احلبببايل  اأكببرعببن 

تعني  ال  دينار   100 الببب  اأن  اإذ  دينار،   )200
 100 فببئببة  ب�سبب وجببببود  الببعببمببلببة،  انببخببفببا�ببس 

 1000 فئة  وبببب  لبنان  ذلببك، يف  دوالر، مقارًنا 

لرية التي مل ُيعد لها قيمة االآن يف �سطب ثلث 

اأن  لب ت�سبح لرية، مو�سًحا  اأ�سفار من خانتها 

عببدة يف  مببن م�ساكل  التي تعاين  البببدول  بع�س 

عملتها، تقوم بب �سطب اأ�سفاًرا من خانتها حتى 

اأن ال  اأ�سهل فيها، هذا ما يوؤكد  التعامل  يبقى 

زالت القوة ال�سرائية للدينار يف مكانها.

وا�سًحا  املركزي  البنك  بيان  اأن  اإىل  واأ�ببسببار 

باعتماد نف�س الفئات احلالية، فيما اعتاد البنك 

باإ�سدار اأوراق الّنقد جديدة كبل ما يقارب 20 

لبمواكبة  واأمنية  تقنية  اأ�سباب  ولوجود  عاًما، 

جمال طباعة الّنقد عاملًيا، مو�سًحا بعدم وجود 

االأردين  بالدينار  مرتبطة  اقت�سادية  جوانب 

�سواًء يف ارتفاعه اأو انخفا�سه.

من جهته، اأكد اأ�ستاذ االقت�ساد يف اجلامعة 

الرئي�سي  الهدف  التل،  رعد  الدكتور  االأردنية 

مببن االإ�بببسبببدار اجلببديببد، مببواكبببببة  التعديلت 

والتطورات  واالأمببنببيببة،  واالألكرتونية  التقنية 

احلببديببثببة الببتببي رافبببقبببة الببتببغببريات يف االعببببوام 

عاملًيا،  الّنقد  اأوراق  طباعة  جمببال  يف  ال�سابقة 

اقت�سادي  اأثببار  اإي  له  لي�س  االإ�ببسببدار  اأن  مبيًنا 

اأو نقدي، و�سيقوم بتح�سني ال�سيفرات االأمنية 

املتعلقة بالّنقد االأردين، مو�سًحا اأنه �سيتزامن 

مع االإ�سدار الرابع لب حني قيام البنك املركزي 

بب�سحب اإ�سدار الرابع من ال�سوق.

ذروة قوته،  االأردين يف  الدينار  اأن  واأ�ساف، 

اإذ اأن ما يحدد قوة العملة كب احتياطات العملة 

االأجنبية واحتياطات الذهب وهي م�ستقرة اإىل 

اأن �سيا�سة البنك املركزي من  حًدا ما، م�سرًيا 

يفوق  ومبببا  متتايل،  ب�سكل  الفائدة  �سعر  رفببع 

�سعر الفائدة على الودائع بب الدوالر االأمريكي؛ 

�سببُه احلفاظ على جاذبية الدينار االأردين.

وفببًقببا لبببببيببان، اإقببببر جمببلبب�ببس الببببببوزراء، نظام 

 2022 ل�سنة  رديّن 
ُ
االأ الببّنببقببد  اأوراق  اإ�ببسببدار 

 20 لب مببرور ما يقارب  ) االإ�ببسببدار اخلام�س(، 

الببّنببقببد؛  البببراببببع الأوراق  عبباًمببا عببلببى االإ�بببسبببدار 

الّتقني يف جمال  الّتطور  لب مواكبة  ذلك  ياأتي 

طباعة الّنقد عامليًّا، ومواكبة اأحدث العلمات 

اإ�سافة  الّنقد،  اأوراق  طباعة  جمال  يف  االأمنّية 

اإىل حت�سني جودة اأوراق الّنقد املُتاّحة للّتداول 

واإطالة عمرها. 

وجتبببببدر االإ�بببببسبببببارة، بببببباأن املببببكببببّون االأ�ببسببا�ببسببي 

�سيكون  االإ�سدار اجلديد  الّنقدية يف  لببلأوراق 

مادة القطن كما هو احلال يف االإ�سدار احلايل.

البنك اإلسالمي األردني شريك استراتيجي لمنتدى التواصل 
االقتصادي الخليجي األردني الثالث 

 األحوال المدنية توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة طالل ابو غزالة

النب�ط-عم�ن
  

الببدعببم  االأردين  االإ�بببسبببلمبببي  البببببنببك  قبببدم 

كبب�ببسببريببك ا�ببسببرتاتببيببجببي لببفببعببالببيببات مببنببتببدى 

التوا�سل االقت�سادي اخلليجي االردين الثالث 

حتت �سعار » اآفاق جديدة للتعاون االقت�سادي 

رئي�س احتاد غرف  �سلم  واال�ستثماري«، حيث 

دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�سيد عجلن 

بن عبد العزيز العجلن ورئي�س جمل�س اإدارة 

الكباريتي  نببائببل  ال�سيد  االأردن  جتبببارة  غببرفببة 

الرئي�س  �سعيد  للدكتور ح�سني  تكرميياً  درعاً 

اال�سلمي  للبنك  الببعببام  املببديببر   / التنفيذي 

للمنتدى  البببببنببك   لببدعببم  تببقببديببراً  االردين  

الذي افتتحه مندوباً عن رئي�س الوزراء وزير 

ال�سيد  معايل  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

مببن  غرفة  بتنظيم  وذلببك   ، ال�سمايل  يو�سف 

غببرف  احتبببباد  مبببع  وبببالببتببعبباون  االأردن  جتببببارة 

من  وبببدعببم  اخلليجي  الببتببعبباون  جمل�س  دول 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  االأمانة 

العربي، ومب�ساركة وا�سعة من قيادات االعمال 

دول  من  التجارة  غرف  واإدارات  وامل�ستثمرين 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي وهيئات 

ايببلببول   27 يبببوم  اقببتبب�ببسبباديببة خليجية وذلببببك  

/عمان. ريجي�س   ال�سانت  فندق  يف   2022
انه انطلقاً  الدكتور ح�سني �سعيد  و�سرح 

االردين   اال�بببببسبببببلمبببببي  البببببببببنببببك  حتببببمببببل  مبببببن 

ملبب�ببسببوؤولببيبباتببه االجببتببمبباعببيببة يف دعببببم مبب�ببسببرية 

تاأتي  امل�ستدامة  والتنمية  الوطني  االقت�ساد 

م�ساركة م�سرفنا بدعم هذا املنتدى بن�سخته 

التي  ال�سابقة  لببلببرعببايببات  ا�ببسببتببمببراراً  الببثببالببثببة 

والثانية  االوىل  بن�سختيه  للمنتدى  قدمها 

العلقات  تطوير  و  دعببم  اىل   يهدف  والبببذي 

واالأردنية  اخلليجية  التجارية  و  االقت�سادية 

وت�سكيل قاعدة �سلبة لدعم اال�ستثماراالردين 

و العربي امل�سرتك، كما هو تاأكيد على متانة 

وعببمببق الببعببلقببات الببتببي تببربببط االردن بببدول 

يحظى  مببا  على  و  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

مبببوؤكبببداً على  ببببه االردن مبببن مببكببانببة ممبببيبببزة، 

اللقاءات  خمتلف  يف  للتواجد  البنك  حر�س 

الوطني  االقت�ساد  ت�سهم يف دعم ومنببو   التي 

وت�سجيع اال�ستثمار.

الكباريتي  نببائببل  ال�سيد  قبببدم  جببانبببببه  مببن 

االردين  اال�سلمي  للبنك  والتقدير   ال�سكر 

امل�ساهمة  يف  الفاعل  اال�سرتاتيجي  ال�سريك 

بدعم ن�ساطات غرفة جتارة االردن و منتدى 

الببتببوا�ببسببل االقببتبب�ببسببادي اخلببلببيببجببي االردين 

اىل جببانببب البب�ببسببركبباء االخبببريبببن الببداعببمببني 

املنتدى  هذا  واإجنبباح  عقد  على  واحلري�سني 

ببب�ببسببفببة دوريبببببة لببيبب�ببسببهببم يف تببنببمببيببة وتببطببويببر 

العربي  االقت�سادي  والتكامل  العمل  م�سرية 

امل�سرتك . 

يومني  ملدة  ي�ستمر  الببذي  املنتدى  ويهدف 

ال�سراكة  افبباق  لبحث  اىل عقد  جل�سات عمل 

اال�ستثمارية  والببفببر�ببس  املقبلة  االقببتبب�ببسبباديببة 

املبببتببباحبببة ببببني املببمببلببكببة االردنببببيببببة الببهببا�ببسببمببيببة 

الببتببعبباون اخلببلببيببجببي، وعببر�ببس  ودول جمببلبب�ببس 

لببرواد  ا�ستثمارية  مل�سروعات  جببدوى  درا�ببسببات 

كالنقل  واعببدة  بببباالردن، يف قطاعات  االعمال 

واللوج�ستيك وال�سياحة وال�سياحة العلجية 

والببببقببببطبببباع املببببببايل واملبببب�ببببسببببريف وتببكببنببولببوجببيببا 

املبببعبببلبببومبببات واالمبببببببن الببببغببببذائببببي والببتبب�ببسببنببيببع 

الزراعي.

النب�ط- عم�ن

 وقببعببت دائبببرة االحببببوال املببدنببيببة واجلببببوازات 

ابو غزالة  االأربعاء، مع جمموعة طلل  ام�س 

العاملية اتفاقية تعاون يف جمال التدريب وبناء 

القدرات.

وقببببال مببديببر عبببام البببدائبببرة فببهببد الببعببمببو�ببس، 

اإن االتببفبباقببيببة تببباأتبببي جتبب�ببسببيببدا لببلبب�ببسببراكببة بني 

الببقببطبباعببني البببعبببام واخلبببا�بببس، وانبب�ببسببجببامببا مع 

خدماتها  وتطوير  تنمية  يف  الببدائببرة  اأهبببداف 

املببعببلببومببات،  تكنولوجيا  جمبببال  يف  واأن�سطتها 

وتطوير  وتنمية  رقمية،  دائبببرة  اإىل  وحتولها 

الببكببوادر  وتببدريببب  والتقنية  املهنية  اخلببدمببات 

الب�سرية.

وا�ببببسبببباف البببعبببمبببو�بببس، ان االتبببفببباقبببيبببة تببوفببر 

ملببوظببفببي دائبببببرة االحبببببوال املببدنببيببة واجلبببببوازات 

التي  التدريبة  البببدورات  من  اال�ستفادة  فر�س 

للمعرفة يف  غببزالببة  ابببو  مببركببز طببلل  يقدمها 

خمتلف الرامج التي يخت�س بها.

مبببن جببهببتببه، اكبببد اببببو غبببزالبببة ان املببجببمببوعببة 

املببوؤ�ببسبب�ببسببات  خببدمببة خمببتببلببف  دائببمببا اىل  ت�سعى 

التي  املهنية  اخلببدمببات  خبببلل  مببن  الببر�ببسببمببيببة 

توفرها املجموعة.

وقال، ان املجموعة �ستعمل على خدمة اكر 

�سريحة ممكنة من موظفي الدائرة يف جميع 

لرفع  اململكة  حمافظات  يف  املنت�سرة  فروعها 

على  قببدرتببهببم  وزيببببادة  لديهم  املهنية  الببكببفبباءة 

تقدمي اخلدمات ب�سكل اف�سل.

نب�ض البلد- عم�ن

مطلع  منذ  للمملكة  التجاري  العجز  ارتفع 

 34.2 بن�سبة  �سهر متوز،  لنهاية  العام احلايل 

مببقببارنببة  ديبببنبببار،  مببلببيببار   5.947 ليبلغ  ببباملببئببة، 

بالفرتة ذاتها من العام املا�سي، والبالغة 4.43 

مليار دينار.

االإح�ساءات  لدائرة  ال�سهري  التقرير  واأ�سار 

ام�س  لببلأردن،  اخلارجية  التجارة  حول  العامة 

يف  الكلية  ال�سادرات  قيمة  ارتفاع  اإىل  االربعاء، 

بن�سبة  العام،  هببذا  من  املا�سية  ال�سبعة  االأ�سهر 

ديببنببار،  مببلببيببار   5.110 لتبلغ  ببباملببئببة،   44.8
مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي والبالغة 

دينار. مليار   3.528
كما زادت قيمة ال�سادرات الوطنية يف االأ�سهر 

وبقيمة  باملئة،   46.8 بن�سبة  املا�سية  ال�سبعة 

4.691 مليار دينار، مقارنة بذات الفرتة من 
العام املا�سي والتي بلغت 3.196 مليار دينار.

ت�سديره  املعاد  قيمة  بلغت  للتقرير،  ووفقا 

نحو 418 مليون دينار حتى نهاية متوز املا�سي 

بنف�س  مببقببارنببة  ببباملببئببة،   25.9 ن�سبته  بببارتببفبباع 

الفرتة من العام املا�سي والبالغة حوايل 332 

مليون دينار.

قيمتها  بببلببغببت  ببباملبب�ببسببتببوردات،  يتعلق  وفببيببمببا 

اأ�ببسببهببر  �ببسبببببعببة  ديبببنبببار خبببلل  مببلببيببار   11.057
مقارنة  باملئة،   38.9 ن�سبته  بارتفاع  املا�سية 

بببنببفبب�ببس البببفبببرتة مبببن البببعبببام املبببا�بببسبببي والبببببالببغببة 

دينار. مليار   7.959
واأ�سار التقرير اإىل اأن ن�سبة تغطية ال�سادرات 

لنهاية  باملئة   44.3 بلغت  للم�ستوردات  الكلية 

الببعببام، يف حني بلغت ن�سبة  �سهر متببوز من هببذا 

الفرتة  بنف�س  مقارنة  باملئة،   46.2 التغطية 

نقطة   1.9 مقداره  بارتفاع  املا�سي،  العام  من 

مئوية.

وعبببلبببى البب�ببسببعببيببد الببب�بببسبببهبببري، بببلببغببت قببيببمببة 

مليون   730.7 الوطنية  الوطنية  البب�ببسببادرات 

للعام احلبببايل، مقابل  �سهر متببوز  ديببنببار خببلل 

من  ذاته  ال�سهر  خلل  دينار  مليون   473.8
الببعببام املببا�ببسببي، مببا يبب�ببسببري اإىل ارتبببفببباع مببقببداره 

باملئة.  54.2

 ارتفاع العجز التجاري للمملكة حتى تموز

 الوزير التل يفتتح مؤتمر الرؤية 
المستقبلية لميناء العقبة

 االقتصادي واالجتماعي يناقش محور 
الموارد البشرية في خطة تحديث 

القطاع العام

 جناح أردني في مؤتمر ومعرض 
تكنولوجيا المستقبل بُعمان

النب�ط- عم�ن

افببتببتببح وزيبببببر الببببدولببببة لببب�بببسبببوؤون املببتببابببعببة 

الببتببل،  نبببواف  الببدكببتببور  احلببكببومببي  والتن�سيق 

امبب�ببس االأرببببعببباء، مببنببدوبببا عببن رئي�س البببوزراء 

الببدكببتببور ببب�ببسببر اخلبب�ببسبباونببة مبببوؤمتبببر البببروؤيبببة 

امل�ستقبلية مليناء العقبة.

وي�ستمر  بعمان  عقد  الذي  املوؤمتر  وياأتي 

يبببومبببا واحببببببدا وحببب�بببسبببره عببببدد مبببن الببببببوزراء 

من  وم�ستثمرون  االقت�سادية  وال�سخ�سيات 

عبببدة دول، بببعببد تببوقببيببع مبببذكبببرة تببفبباهببم بني 

�ببسببركببة تببطببويببر الببعببقبببببة و�ببسببركببة »اأي ببببي ام 

تريمينالز« العاملية؛ ت�ستهدف حتويل العقبة 

اىل مركز اإقليمي لوج�ستي، وبحجم ا�ستثمار 

مبا�سر ي�سل اإىل 242 مليون دوالر.

مذكرة  بتوقيع  �سعادته  عن  التل  واأعبببرب 

العقبة  تطوير  �سركة  جتمع  الببتببي  التفاهم 

اأم�س  العاملية  تريمينالز«  ام  بي  »اأي  و�سركة 

لل�سراكة  دعبببم احلببكببومببة  مبببوؤكبببدا  الببثببلثبباء، 

ببببني الببقببطبباعببني البببعبببام واخلبببا�بببس وخمببتببلببف 

اال�ستثمارات العاملية يف اململكة.

حببباويبببات  مببيببنبباء  مبب�ببسببروع  اأن  اإىل  ولبببفبببت 

الببعببقبببببة يببعببتببر مببن اأهببببم مبب�ببسبباريببع البب�ببسببراكببة 

بببني الببقببطبباعببني الببعببام واخلبببا�بببس مببن خببلل 

العقبة  تطوير  �سركة  بني  الطويلة  ال�سراكة 

و »اأي بي ام تريمينالز« الدمناركية منذ عام 

�سركة ميناء حاويات  �سهدت  حيث   ،2006
الببعببقبببببة خبببلل مبب�ببسببريتببهببا الببكببفبباءة الببعببالببيببة 

اإىل  اإ�ببسببافببة  احلبببباويببببات،  حمببطببة  ت�سغيل  يف 

حيث  من  للميناء  امل�ستدام  التطوير  اأن�سطة 

واالأنظمة  املينائية  واملعدات  التحتية  البنية 

التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة.

مبببببن جببببانبببببببببه، قبببببببال وزيببببببببر اال�بببسبببتبببثبببمبببار 

خببببريي عبببمبببرو، اإن احلببكببومببة اأجببببببرت عبببددا 

مبببن البببتبببغبببيبببريات يف املببببجبببباالت الببتبب�ببسببريببعببيببة 

والتنظيمية واملوؤ�س�سية التي اأدت اإىل حت�سني 

اململكة  يف  باال�ستثمار  املتعلقة  االإجببببببراءات 

التمكن  اأجببل  من  االأعببمببال  مناخ  يف  والتقدم 

مبببن جببببذب اال�ببسببتببثببمببار االأجبببنبببببببي وحتببفببيببز 

اال�ستثمارات املحلية.

ولببفببت اإىل روؤيببببة الببتببحببديببث االقببتبب�ببسببادي 

و�ستكون خريطة طريق  اأخببريا  اأطلقت  التي 

ثلث  على  وتنفذ  للحكومات،  عابرة  وطنية 

اأن اخلريطة  10 �سنوات، مبينا  مراحل ملدة 

القطاعات،  خمتلف  يف  مبادرة   366 ت�سمل 

كجزء من ثمانية حمركات للنمو االقت�سادي 

الإمكانات  العنان  اإطببلق  على  تركز  الوطني 

م�ستدام  �سامل  منو  لتحقيق  الكاملة  االأردن 

وخلق فر�س عمل.

الطلب  تلبية  اإىل  تهدف  الروؤية  اأن  واأكببد 

املتوقع على مليون وظيفة جديدة للأردنيني 

التوظيف  دوافببببع  املببقبببببل، وحتببببدد  الببعببقببد  يف 

 41 �ستتطلب  والببتببي  االقببتبب�ببسببادي،  والببنببمببو 

على  والتمويل  اال�ستثمارات  دينار من  مليار 

مدى العقد القادم.

ا�ستيتية،  نايف  العمل  وزيببر  قببال  ببببدوره، 

اأن قطاع املوانئ البحرية �سيحتاج اإىل 200 

فر�سة عمل حمليا، و 100 األف عامل ماهر 

خلل االأعوام الثلثة القادمة.

واأكد اأن ال�سراكة مع �سركة النقل البحري 

والكفاءات  املببهببارات  تطوير  هدفها  مري�سك 

املميزة،  والتجارب  اخلببرات  ونقل  الببلزمببة، 

مهارات  تطوير  يف  جتربتها  من  واال�ستفادة 

مهن  يف  والتفاوؤل  العمل  روح  وخلق  ال�سباب 

احلديثة  الببتببكببنببولببوجببيببا  واإدخبببببال  امل�ستقبل، 

ت�سميم  جانب  اإىل  التدريبية،  العمليات  يف 

وتطوير برامج تدريبية متخ�س�سة.

»مبببري�بببسبببك«  و  البببعبببمبببل  وزارة  اإن  وقبببببببال، 

متميزين  معهدين  ا�ستحداث  على  تعملن 

قطاعات  اأن  خا�سة  املنطقة،  م�ستوى  على 

وقطاعات  البحرية  واملببوانببئ  والببغبباز  النفط 

الطاقة املتجددة، ت�سهد طفرة، و�ستكون من 

�سمن القطاعات الرئي�سية التي عليها طلب 

من مهارات امل�ستقبل.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  قال  ذلك،  اإىل 

�سي  كببيببث  الببعبباملببيببة  تببريمببيببنببالببز«  ام  ببببي  »اأي 

ميناء  لتحديث  االأوان  اآن  لقد  �سيفند�سن، 

البببببديببلببة  البببطببباقبببة  اإىل  والبببتبببحبببول  الببعببقبببببة 

ببببقبببدرات  الببنببهببو�ببس  اإىل جبببانبببب  تبب�ببسببغببيببلببه  يف 

االأردنيني يف اإدارة املوانئ.

مببن اخلطط  عببدد  اىل  �سيفند�سن  واأ�ببسببار 

التي ت�سعى ال�سركة اإىل تطبيقها بهدف رفع 

كفاءة امليناء.

تطوير  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقببال 

العقبة ح�سني ال�سفدي اإن هذا املوؤمتر ياأتي 

ا�ستكماال لتوقيع مذكرة التفاهم بني �سركة 

تطوير العقبة و�سركة »اأي بي ام تريمينالز« 

اإقليميا لوج�ستيا  العقبة مركزا  بهدف جعل 

مليون   242 اإىل  تبب�ببسببل  ا�ببسببتببثببمببار  وبببقببيببمببة 

دوالر اأمريكي.

متببكببني  اإىل  البببب�ببببسببببركببببة  �ببببسببببعببببي  واأكببببببببببببد 

والتطوير  الكفاءة  يف  امل�ستمرة  اال�ستثمارات 

الببعبباملببيببة مبببا فيها  املببمببار�ببسببات  اأفبب�ببسببل  ح�سب 

مببب�بببسببباريبببع البببطببباقبببة املببببتببببجببببددة واحلببببببد مببن 

االنبعاثات الكربونية، ومبا يعزز مكانة ميناء 

حاويات العقبة كميناء رائد اإقليمياً وي�ساهم 

يف دعم لوج�ستيات �سل�سلة النقل والتزويد.

من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

مببيببنبباء حببباويبببات الببعببقبببببة �ببسببوريببن يببنبب�ببسببن، اإن 

خطط  عببن  الك�سف  بهدف  يبباأتببي  اللقاء  هببذا 

الطاقة  اإىل  والتحول  العقبة،  حتديث ميناء 

على  الرتكيز  زيببادة  اإىل  اإ�سافة  الكهربائية، 

العملء لتحويل امليناء اإىل واحد من اأف�سل 

موانئ املنطقة.

وقببببببال رئبببيببب�بببس �ببسببلببطببة مببنببطببقببة الببعببقبببببة 

اأهم  اإن  البخيت  نايف  اخلا�سة  االقت�سادية 

تكون  اأن  هببي  العقبة  ا�ببسببرتاتببيببجببيببة  حمببباور 

للقت�ساد  داعببمببا  لوج�ستيا  مببركببزا  العقبة 

بالعبور،  للنقل  لوج�ستيا  ومببركببزا  الوطني 

�سركة  بببني  تفاهم  مببذكببرة  توقيع  اأن  مببوؤكببدا 

تطوير العقبة و�سركة »اأي بي ام تريمينالز« 

العاملية ي�سب يف هذا التوجه.

تطوير  مركز  بببني  ال�سراكة  ان  واأ�ببسبباف، 

ومنببوذج  ا�سرتاتيجية  ام«  بببي  »اي  و  العقبة 

لببلبب�ببسببراكببة ببببني الببقببطبباعببني البببعبببام واخلببا�ببس 

وخببدمببة االقببتبب�ببسبباد الببوطببنببي ببب�ببسببورة كبرية، 

�سالح  يف  �ست�سب  االتفاقية  بنود  اأن  مببوؤكببدا 

االقببتبب�ببسبباد الببوطببنببي ومببببا يببطببور مببن ميناء 

تدريب  مببن  لببه  امل�ساندة  واخلببدمببات  العقبة 

وتاأهيل وجتهيزات حديثة.

النب�ط- عم�ن

واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�س  يناق�س   

الب�سرية«،  »املبببببوارد  اخلببمببيبب�ببس، حمبببور  الببيببوم 

�ببسببمببن �ببسببلبب�ببسببلببة احلبببببببببوارات واالجبببتبببمببباعبببات 

اطلقها حبببول خببطببة حتديث  الببتببي  الببوطببنببيببة 

القطاع العام يف جميع حمافظات اململكة.

رئي�سة،  يناق�س اخلطة �سمن حماور  كما 

التنظيمي، واحلوكمة، واملوارد  الهيكل  وهي: 

يعد  اإذ  احلببكببومببيببة،  واخلببببدمببببات  الببببب�ببسببريببة، 

اإ�بببسبببلح الببقببطبباع البببعبببام وتببطببويببره مبببن اأهبببم 

الق�سايا الرئي�سة يف االأردن.

النب�ط- عم�ن

املعلومات  تقنية  �سركات  جمعية  اأقببامببت   

اأردنيا يف »موؤمتر  »اإنتاج« جناحا  واالت�ساالت 

اأقيم  البببذي  امل�ستقبل«  تكنولوجيا  ومعر�س 

وزارة  مع  بال�سراكة  اأخببريا  ُعمان  �سلطنة  يف 

اال�ستثمار، ومب�ساركة 7 �سركات اأردنية عاملة 

يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.

االأربببعبباء،  امبب�ببس  للجمعية  بببيببان  وبح�سب 

املعر�س  امل�ساركة يف  »اإنتاج« من خلل  ت�سعى 

االأردنببيببة  ال�سركات  اأمببام  الفر�سة  اإتبباحببة  اإىل 

يف  الببفببر�ببس  ال�ستك�ساف  الببقببطبباع  يف  العاملة 

ال�سوق العمانية، خا�سة واأنه من االأ�سواق ذات 

القيمة امل�سافة اجليدة.

واأكببببد وزيببببر اال�ببسببتببثببمببار املببهببنببد�ببس خببريي 

القطاع اخلا�س  الت�ساركية مع  اأهمية  عمرو، 

لعمل  اال�ببسببرتاتببيببجببي  ال�سريك  يعتر  البببذي 

كافة  التن�سيق يف  اال�ستثمار من خلل  وزارة 

الببنبب�ببسبباطببات والببفببعببالببيببات الببتببي يببتببم تنظيمها 

والعمل عليها الإظهار املنتج االأردين بال�سورة 

امل�سرتك  التنظيم  خببلل  مببن  بببه،  تليق  التي 

ال�سناعيني  لدعم  املتخ�س�سة  اجلمعيات  مع 

من  جببزء  حتمل  يف  وامل�ساهمة  وامل�ستثمرين 

تكاليف م�ساركتهم يف الفعاليات الدولية.

يف  املديرين  هيئة  رئي�س  قببال  جهته،  مببن 

ال�سوق  اإن  ال�سوي�س،  عيد  »اإنبببتببباج«  جمعية 

ال�سركات  تطمح  التي  االأ�سواق  من  العمانية 

اجلببنبباح  اأن  مبينا  فببيببهببا،  لببلببتببواجببد  االأردنبببيبببة 

لتعريف  املمكنة  االأدوات  من  يعتر  االأردين 

باخلرات  ال�سلطنة  يف  وال�سركات  املهتمني 

االأردنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.

�ببسببادرات  حجم  اأن  اإىل  ال�سوي�س،  وا�ببسببار 

حببجببم  يبببلبببببببي  ال  الببب�بببسبببلبببطبببنبببة  اإىل  الببببقببببطبببباع 

الببطببمببوحببات، مببوؤكببدا حببر�ببس جمعية »اإنببتبباج« 

على بذل املزيد من اجلهود لتمكني ال�سركات 

العمانية  ال�سوق  اإىل  الببدخببول  مببن  االأردنببيببة 

اإىل  اأيبب�ببسببا  الببدخببول  اأكببببر، يف مببببوازاة  ب�سكل 

اأ�سواق جديدة.



االعالين
08

إنــــذار
من الشركة املتقدمة لخدمات 

النقل والشحن الربي
إىل املوظف :طارق 
محمد علي القضاه .

من  اع��ت��ب��ارًا  ال��ع��م��ل  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رًا 

�سبب  ب��دون  الأن  ولغاية   2022/09/12

خلدمات  املتقدمة  ال�سركة  فاإن  لذا  م�سروع 

بالعودة  ت��ن��ذرك  ال���ري،  وال�سحن  النقل 

اأي��ام  ثالثة  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل  لعملك 

باإنهاء خدماتك  وبخالف ذلك فاإنها �ستقوم 

اأدنى  ودون  اإ�سعار  دون  عملك  من  بف�سلك 

عماًل  وذلك   ، ال�سركة  عاتق  على  م�سوؤولية 

العمل  قانون  من   ) ه�   /28  ( املادة  باأحكام 

 1996 ل�سنة   )8( رقم  وتعديالته  الأردين 

ل�سنة   )26( رقم  القانون  مبوجب  واملعدل 

2010 ، والرجوع عليك ومطالبتك باحلقوق 

املرتتبة لها اإجتاهك مبا يتفق والقانون . 

الشركة املتقدمة لخدمات
النقل والشحن الربي

إنذار بالعودة للعمل
من الشركة الحديثة للتعدين

إىل املوظف:مشعل 
خليل محمد قطقط

ن���ظ���رًا ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن ال��ع��م��ل لأك�����ر من 

تاريخ  م��ن  اإع��ت��ب��ارًا  متتالية  اأي���ام  ع�سرة 

�سبب  ب��دون  الآن  لغاية  2022/09/15و 

للتعدين،  احلديثة  ال�سركة  فاإن  لذا  م�سروع 

تنذرك بالعودة لعملك خالل مدة ل تتجاوز 

يوم واحدوبخالف ذلك فاإنها �ستقوم باإنهاء 

و  اإ�سعار  دون  عملك  من  بف�سلك  خدماتك 

 ، ال�سركة  عاتق  على  م�سوؤولية  اأدن��ى  دون 

من   ) 28/ه���   ( امل��ادة  باأحكام  عماًل  ذلك  و 

و  املفعول  ال�ساري  الأردين  العمل  ق��ان��ون 

القانون  و   1996 ل�سنة   )8( رقم  تعديالته 

املعدل لقانون العمل رقم )26( ل�سنة 2010 

باحلقوق  مطالبتك  و  عليك  ال��رج��وع  و   ،

املرتتبة لها اجتاهك مبا يتفق و القانون .

الشركة الحديثة للتعدين

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

سلمى محمد مصطفى 
FA-J02191  العابدي
كفى إبراهيم سلمان 
FA-J02471 العزازمة

مالك خلف محمود الزن                                            
 FA-J02791

كوثر زيد يوسف الزيدانيني                                                          
FA-J03016

كفاح موسى احمد أبو عبيد                                               
FA-J02037

ياسمني محمد عبد القادر 
FA-J02075 العناني

كفاح قاسم سليمان املشاقبة                                              
 FA-J02496

 عالية علي الطيب املغربي                                             
FA-J02597

                                            FA-J02843 اماين عادل حممد امل�ساقبة

الناعمة  امللبو�سات  �سركة  يف  العمل  عن  متغيبني  انكم  حيث 

يوم    20 عن  تزيد  وملدة  اجلاهزة/الظليل  الألب�سة  ل�سناعة 

م�سروع(  عذر  او  قانونية  اجازة  )دون  العام  هذا  بداية  من 

ويف  لحقًا  التغيب  بعدم  ابالغكم  ال�سركة  على  توجب  لذا 

حال عدم اللتزام بالدوام خالل مدة اأق�ساها 3 ايام �ستقوم 

ال�سركة ا�سفة بال�ستغناء عن خدماتكم و�ستعتركم فاقدين 

28/ه�  لعملك وجميع حقوقك العمالية عماًل باأحكام املادة 

وتعديالته   1996 ل�سنة   )8( رقم  الردين  العمل  قانون  من 

مع احتفاظ ال�سركة بكامل حقوقها جتاهك

شركة امللبوسات الناعمة 
لصناعة األلبسة الجاهزة 

إنــــذار
من الشركة املتقدمة لخدمات 

النقل والشحن الربي
إىل املوظف : همام صالح 

شحده الرقب .
ن���ظ���رًا ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن ال��ع��م��ل اع���ت���ب���ارًا من 

�سبب  ب���دون  الأن  ولغاية   2022/09/19

خلدمات  املتقدمة  ال�سركة  ف��اإن  لذا  م�سروع 

النقل وال�سحن الري، تنذرك بالعودة لعملك 

وبخالف  اأي��ام  ثالثة  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل 

ذلك فاإنها �ستقوم باإنهاء خدماتك بف�سلك من 

على  م�سوؤولية  اأدنى  ودون  اإ�سعار  دون  عملك 

 ( املادة  باأحكام  عماًل  وذلك   ، ال�سركة  عاتق 

28/ ه� ( من قانون العمل الأردين وتعديالته 

رقم )8( ل�سنة 1996 واملعدل مبوجب القانون 

عليك  وال��رج��وع   ،  2010 ل�سنة   )26( رق��م 

ومطالبتك باحلقوق املرتتبة لها اإجتاهك مبا 

يتفق والقانون . 

الشركة املتقدمة لخدمات
النقل والشحن الربي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  عدائني عر الردن لالن�سطة الريا�سيه   

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 45513 ( بتاريخ ) 2016/10/30(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي ابراهيم حممد مر�سد اخلوالدة

– �سارع  فرا�س  – دوار  احل�سني  – جبل  عمان   : امل�سفي  عنوان 

جمال الدين الفغاين – عمارة رقم 6 – جممع امالك التجاري  

– هاتف 0795497512
م�سفي ال�سركة

اعـــــــــالن

ت��اري��خ   )  41  /  2  ( رق���م  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ق���رار  ع��ل��ى  ب��ن��اء 

بيع  على  املوافقة  الكرى  املفرق  بلدية  تعلن   2022/8/28

 7  ( رقم  حو�س    )  398  ( رقم  القطعة  مبحاذاة  املارة  الف�سلة 

املفرق  ارا�سي   )  1  ( رقم  لوحة   النعام  ام  القرية  اخلريطة   )

والعائدة لل�سيد جهاد �سليمان حامد ابو جراد و�سريكه ا�ستنادا 

4 ( الفقرة ) د ( من نظام بيع ف�سالت الطرق  اىل املادة رقم ) 

رقم ) 140 ( ل�سنة 2016 على كل من له اعرتا�س التقدم لدى 

مديرية التنظيم والتخطيط خالل مدة اعالنها لالعرتا�س ملدة 

�سهر من تاريخ الن�سر ب�سحيفتني حمليتني وح�سب ال�سول .

رئيس بلدية املفرق الكربى
ناصر الدين عبداهلل اخورشيده

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة منعم واحللبي  

 )  42819( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1996/3/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  كرتون لل�سناعات الغذائية   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 50625 ( بتاريخ 

)2018/2/20 (

ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة  املالية جتاه  �سرورة تقدمي مطالباتهم 

الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

نايل  �سهم  وال�سيد  العوامله  ع��واد  حممد   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

ال�سواحله   

– عمارة  – جممع نا�سر التجاري  – اجلاردنز  عنوان امل�سفي : عمان 

رقم 85 – هاتف رقم 0799913186 – هاتف الر�سي رقم 5514624 

06– فاك�س 5514529 06– �سندوق بريد 1142 – رمز بريد 11947

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد ابراهيم القطاونة 

و�سركاه  

 )  114363( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/8/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الكم للتكنولوجيا  وامل�سجلة لدى دائرة 

مراقبة ال�سركات م�ساهمة خا�سة حمدودة  حتت الرقم 

 ) 1223 ( بتاريخ ) 2017/10/25(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : علي ابراهيم علي ال�سمادي

عنوان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني – جممع عادل القا�سم  

 هاتف 0777341665

م�سفي ال�سركة

اعـــــــــالن
ت��اري��خ   )  42  /  7  ( رق���م  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ق���رار  ع��ل��ى  ب��ن��اء 

بيع  على  املوافقة  الكرى  املفرق  بلدية  تعلن   2022/8/31

الف�سلة املارة مبحاذاة القطعة رقم ) 44 (  العائدة لل�سيدة اميان 

لل�سيد  العائدة   )  355  ( رقم  والقطعة  جراد  ابو  �سليمان  امني 

احمد �سالح ار�سيد �سحاده ابو جراد و�سركائه من حو�س رقم 

ارا�سي  من  النعام  ام  القرية   )  9  ( رقم  لوحة  اخلريطة   )  7  (

املفرق  ا�ستنادا اىل املادة رقم ) 4 ( الفقرة ) د ( من نظام بيع 

ف�سالت الطرق رقم ) 140 ( ل�سنة 2016 على كل من له اعرتا�س 

اعالنها  مدة  خالل  والتخطيط  التنظيم  مديرية  لدى  التقدم 

حمليتني  ب�سحيفتني  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  �سهر  مل��دة  لالعرتا�س 

وح�سب ال�سول .

رئيس بلدية املفرق الكربى
ناصر الدين عبداهلل اخورشيده

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�س  ان   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والبنية  والقرى 

  2022/8/18 تاريخ   )  1207  ( رقم  بقراره   قرر  قد  العلى 

 ) ج   ( �سكن  من  ا�ستعمال  �سفة  تغيري  خمطط   على  املوافقة 

امامي )4م( �سمن  بارتداد   )  747  ( للقطعة  اىل جتاري حملي 

احلو�س رقم ) 2 ( ارحيل الغربي من ارا�سي ابو الزيغان وفر�س 

عوائد تنظيم مبقدار دينار وثمانون قر�سا لكل مرت مربع حمول 

جتاري.

وح�سب  الها�سمية  لواء   / اجلديدة  الها�سمية  بلدية  يف  وذلك 

املخطط التعديلي املعد لهذه الغاية وو�سعه مو�سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) مطعم برج القاهره ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )105681( با�سم ) 

خ�سر ح�سن ح�سني اللحام ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) فرا�س ع�سام �سالح اخلطيب ( 

وتعتر عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�سجل  ل�سنة  التجارية رقم )9(  املادة )8/ج( من قانون ال�سماء  ا�ستنادا لحكام 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري ) موؤ�س�سة مزايا ال�سناعيه( 

261946 ( با�سم ) حمزة حممد خمي�س  وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم ) 

�سعيد  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) رامي ر�سيد يو�سف داود ( وتعتر عملية نقل امللكية 

حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ح�سن ال�سكر

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200118159(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة م�سطفى مرعي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2011/5/2 حتت الرقم )101342( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/28 

مرعي   عو�س  م�سطفى  رفيق  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

 – – �ساحية املدينة املنوره  علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء 

ت: 07865237375

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مصفي الشركة

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن م�سفي �سركة ح�سني القطاط�سه واولده  

تو�سية  �سركات  �سجل  يف    )  13242  ( الرقم  حتت  وامل�سجلة 

 200089291  ( الوطني  ورقمها   2007/8/8 تاريخ  ب�سيطة 

ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  ب��اأن   )

وت�سفيتها بتاريخ 2016/8/9 وتعيني ال�سيد ح�سني فرحان عبد 

القادر القطاط�سه م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة  : )عمان – طربور ( – ال�سارع : ) برقني ( 

خلوي : 0777373110

م�سفي ال�سركة 

ح�سني فرحان عبد القادر القطاط�سه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

الن�سريات  جمعه  معن  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

وحممد جمال الن�سريات  

 )  122080( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2021/9/30 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اخلمي�س   29/ 9 / 2022

رقم العدد   6178

06-5200700

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �س 100/ 2022 / 2/1  ) تعزيز م�ستهلكات ق�سطرة ال�سعة التداخلية ( .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 75 ( دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثنني املوافق 

على  تقبل  ول  العر�س  من   )  %  3  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/10/10

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �س 100/ 2022 / 1/1  ) تعزيز م�ستهلكات ق�سطرة ال�سعة التداخلية ( .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 75 ( دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثنني املوافق 

على  تقبل  ول  العر�س  من   )  %  3  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/10/10

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

إعالن طرح عطاء للمرة االوىل 
صادر عن

مديرية أشغال محافظة عجلون
يدعى املقاولون امل�سنفون يف جمال الطرق اخت�سا�س اإن�ساء و�سيانة الطرق من الفئة اخلام�سة اأو 

اأ�سغال حمافظة عجلون  اأدناه مراجعة مديرية  املبينة  الرابعة الراغبني بال�سرتاك باملناق�سة 

اعتبارًا من �سباح يوم الحد املوافق 29 /2022/9 وح�سب ال�سروط التالية :-

1 .  اآخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة ال�ساعة الواحدة بعد ظهر يوم اخلمي�س املوافق 6 /2022/10.

يوم  ظهر  بعد  الواحدة  ال�ساعة  اأق�ساه  مبوعد  املديرية  عطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع     . 2

الحد املوافق   2022/10/9.

3 . على املناق�س املتقدم للعطاء احل�سور �سخ�سيًا واإبراز �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول عند تقدمه 

ل�سراء ن�سخة املناق�سة اأو اإر�سال مفو�س ر�سمي بدًل عنه ح�سب الأ�سول .

4. يقدم تاأمني دخول املناق�سة على �سكل كفالة بنكية اأو �سيك م�سدق و ح�سب املتطلبات التالية :

- رقم وا�سم العطاء كما هو مبني اأدناه .

- تاأمني دخول املناق�سة با�سم : عطوفة مدير اأ�سغال حمافظة عجلون بالإ�سافة اإىل وظيفته.

- مدة �سريان تاأمني دخول املناق�سة : ت�سعون يوما من تاريخ اإيداع العرو�س .

- قيمة تاأمني دخول املناق�سة : ) 1600 ( دينارا األف و�ستمائة  دينار اأردين .

- ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية .

- �سوف يتم ا�ستبعاد اأي عطاء غري مرفق بتاأمني دخول املناق�سة.

5. مت  حتديد يوم الثنني املوافق 2022/10/3  ال�ساعة العا�سرة �سباحًا موعدًا لزيارة موقع العطاء .

اليومية ومهما تكرر  ال�سحف  الإعالن يف  ن�سر  اأجور  العطاء  الذي ير�سو عليه  املقاول  6 . يتحمل 

ومهما بلغت التكاليف.

7.   يحق ل�ساحب العمل اإلغاء العطاء دون اإبداء الأ�سباب وبدون اأن يرتتب على هذا الإلغاء اأية 

مطالبه مالية او قانونية .

 رئيس لجنة شراء محافظة عجلون
نائب محافظ محافظة عجلون/متصرف لواء القصبة

ثمن نسخة العطاءاسم العطاءرقم العطاء
 انشاء واعادة انشاء طرق زراعيةش / ع ج / 26 / 2022

في عجلون
) 75 ( دينارا

خمسة وسبعون دينارا

غير مستردة

اعالن دعوة الجتماع الهيئة 
العامة لنادي مرج الحمام 

ي�سر الهيئة الدارية لنادي مرج احلمام دعوة اع�ساء الهيئة العامة لالجتماع 

املوافق  اخلمي�س  يوم  م�ساء  من  اخلام�سة  ال�ساعه  متام  يف  وذلك  النتخابي 

2022/11/3 يف مدر�سة مرج احلمام املهنية ، لبحث جدول العمال : 

- التقرير املايل والداري 

- تعيني مدقق ح�سابات قانوين 

- انتخاب هيئة ادارية جديدة 

اخلام�سة  ال�ساعه  م��ن  لال�سرتاكات  الت�سديد  ب��اب  فتح  �سيتم  بانه  علما 

ولغاية   2022/10/4 من  اعتبارا  م�ساء  ال�سابعه  ال�ساعه  ولغاية  م�ساء 

2022/10/13 يف مقر النادي . 

و�سيتم فتح باب الرت�سيح لرئا�سة وع�سوية الهيئة الدارية اعتبارا من تاريخ 

ولغاية  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعه  من   2022/10/26 ولغاية   2022/10/24

حال  ويف  �سخ�سيا،  الطلب  ويقدم  ال�سر،  امني  لدى  م�ساء  التا�سعه  ال�ساعه 

بتاريخ  ليعقد  يوما   14 مدة  الجتماع  يوؤجل  القانوين  الن�ساب  اكتمال  عدم 

2022/11/17 مبن ح�سر من الع�ساء امل�سددين ل�سرتاكاتهم يف نف�س املكان 

والزمان املحددين بالدعوة 

رئيس النادي  / مامون املناصري
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االنباط-وكاالت

28 �سبتمرب م��رور  امل��واف��ق  ���ص��ادف الأرب���ع���اء 

الأق�صى  انتفا�صة  اأح��داث  ان��دلع  22 عاما على 

الفل�صطيني  ال�صعب  فعالياتها  يف  �صارك  التي   ،

بكل قوة، بعد ف�صل اآخر جولة مفاو�صات مهمة، 

ك��ان��ت ت��ب��ح��ث ق�����ص��اي��ا ال��و���ص��ع ال��ن��ه��ائ��ي، وال��ت��ي 

يف  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ا�صت�صافتها 

جديدة،  ملرحلة  لتوؤ�ص�س   ، ديفيد  كامب  منتجع 

مل تبق من مرحلة اتفاقية اأو�صلو لل�صالم التي 

وق��ع��ت يف ق��ب��ل ان����دلع ه���ذه الن��ت��ف��ا���ص��ة ب�صبعة 

اأعوام �صوى ا�صمها فقط

�صرارة النطالق ف�صل كامب ديفيد

الأق�صى  انتفا�صة  ل���   22 ال���  ال��ذك��رى  وحت��ل 

الفل�صطيني  ال�صعب  يعي�صها  ال��ت��ي  والأو����ص���اع 

مل ت��ت��غ��ر ع���م���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه خ�����الل الأع�������وام 

اأي عملية �صيا�صية على  املا�صية، حيث ل توجد 

اأح���زاب اليمني يف  الأر����س، وذل��ك ب�صبب حتكم 

الئ��ت��الف��ات احل��ك��وم��ي��ة، وذه���اب اإ���ص��رائ��ي��ل نحو 

كان  الذي  الأمريكي  املوقفني  وميوعة  الت�صدد، 

للعملية  اأ�صا�صيا  راعيا  املفاو�صات  ف��رة  خ��الل 

دائما  الذي  ال��دويل،  املوقف  وكذلك  ال�صيا�صية، 

ما ي�صفه الفل�صطينيون باأنه يكيل مبكيالني

بداية �صرارة انتفا�صة الأق�صى التي اندلعت 

اأي��ام فقط  2000، وبعد  يف 28 �صبتمرب من العام 

 ، ديفيد  كامب  يف  ال�صالم  مفاو�صات  ف�صل  من 

كانت بخروج تظاهرات �صعبية حا�صدة يف القد�س 

فل�صطينية  مناطق  عدة  ويف  الأق�صى،  وامل�صجد 

اأخرى، رف�صا لقتحام رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي 

حني  الأق�صى،  للم�صجد  ���ص��ارون  اأرئ��ي��ل  ال�صابق 

كان يراأ�س حزب الليكود بعد احل�صول على اذن 

الوقت  ذل��ك  يراأ�صها يف  ك��ان  التي  من احلكومة 

اأيهود باراك زعيم حزب العمل

ووق����ت����ه����ا وج�������دت ال����ق����ي����ادة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

هذا  اأن  عرفات،  يا�صر  الراحل  الرئي�س  بزعامة 

القتحام الذي جاء بعد ف�صل مفاو�صات كامب 

�صيطرة  تعني  ج��دي��دة  ملرحلة  �صيوؤ�ص�س  ديفيد 

املحتلة وامل�صجد  القد�س  اإ�صرائيلية نهائية على 

الأق�صى، وهي نقطة كانت من الأ�صباب املبا�صرة 

والتي  ديفيد  كامب  يف  املفاو�صات  جولة  لف�صل 

الأمريكي  الرئي�س  م��ن  مبا�صر  ب��اإ���ص��راف  كانت 

حت��رز  اأن  دون  اأي����ام  ل��ع��دة  ودام����ت  كلينتون،  ب��ل 

اإ���ص��رائ��ي��ل يف اإع��ط��اء  اأي ن��ت��ائ��ج، ب�����ص��ب��ب ت��ع��ن��ت 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني ح��ق��وق��ه��م، يف م��ل��ف��ات ال��و���ص��ع 

النهائي التي و�صعت على طاولة التفاو�س، وهي 

القد�س والالجئني واحلدود واملياه والأ�صرى

ل اأفق �صيا�صيا

الأق�صى  انتفا�صة  ل�  احلالية  الذكرى  وحتل 

ما  ت�صبه  الوقت  ه��ذا  يف  الأر����س  على  والوقائع 

كانت عليه قبل 22 عاما، فال يوجد اأفق �صيا�صي، 

ف��ي��م��ا ت��ت��ه��رب ح��ك��وم��ة اإ����ص���رائ���ي���ل ال���ت���ي ت��ع��اين 

ال��ت��زام��ات  م��ن  ال�صيا�صي  ال���ص��ت��ق��رار  ع���دم  م��ن 

ات��ف��اق��ي��ات ال�����ص��الم، فيما امل�����ص��ت��وط��ن��ون وب��دع��م 

اأرا�صي  بنهب  هجماتهم  من  ي�صعدون  حكومي 

الو�صع  فيما  الأق�����ص��ى،  امل�صجد  وعلى  ال�صفة، 

ذلك  يف  مب��ا  ال��ك��ب��ر،  للت�صعيد  يتجه  امل��ي��داين 

خيار ت�صعيد الفل�صطينيني للعمل املقاوم، رف�صا 

لهذه الإجراءات

ت��زال  ال�����ص��الم ل  اأن عملية  ذك���ره  واجل��دي��ر 

ومل   ،2014 العام  من  اأبريل  �صهر  منذ  متوقفة 

28 عاما على  الفل�صطينيون رغم مرور  يح�صل 

اتفاقية  ل�  وفقا  الفل�صطينية،  ال�صلطة  تاأ�صي�س 

الدولة  باإقامة  امل�صروعة،  حقوقهم  على  اأو�صلو 

وفقا  ال�����ص��رق��ي��ة،  ال��ق��د���س  وعا�صمتها  امل�صتقلة 

للقرارات الدولية ذات ال�صلة

االنباط -وكاالت

ك�صف ا�صتطالع جديد للراأي ن�صرت نتائجه 

اليوم اأن اأكرث من ن�صف الأمريكيني �صئموا من 

حاًل  ويريدون  لأوكرانيا،  بلدهم  دعم  ا�صتمرار 

دبلوما�صياً لإنهاء الأزمة يف هذا البلد

وذكر موقع ان�صايدر الأمريكي اأن ال�صتطالع 

ال����ذي اأج������راه م��ع��ه��د ك��وي��ن�����ص��ي ���ص��ت��ي��ت ك��راف��ت 

الأمريكي لالأبحاث اأن 57 باملئة من الأمريكيني 

يوؤيدون ب�صدة اأو اإىل حد ما فكرة توجه الوليات 

املتحدة للمفاو�صات الدبلوما�صية يف اأقرب وقت 

ممكن لإنهاء الأزمة يف اأوكرانيا حتى لو تطلب 

الأم�����ر م���ن الأخ�����رة ت��ق��دمي ت���ن���ازلت واإج�����راء 

ت�صويات مع رو�صيا

ك��م��ا وج���د ال���ص��ت��ط��الع اأن م��ا ي��ق��ارب ن�صف 

الأم���ري���ك���ي���ني ي���ع���ار����ص���ون اإر�����ص����ال م�����ص��اع��دات 

منهم  باملئة   61 اأك��د  كما  اأوكرانيا،  اإىل  ع�صكرية 

اأث��رت عليهم من الناحية  اأن الأزم��ة الأوكرانية 

القت�صادية  بال�صغوط  ي�صعرون  واأنهم  املالية 

جراءها

واأعرب 58 باملئة من امل�صاركني يف ال�صتطالع 

ع��ن م��ع��ار���ص��ت��ه��م ت��ق��دمي وا���ص��ن��ط��ن م�����ص��اع��دات 

ظل  يف  احل��ال��ي��ة  ب��امل�����ص��ت��وي��ات  لكييف  ع�صكرية 

معاناة بالدهم من ارتفاع اأ�صعار البنزين وتكلفة 

ال�صلع

مل��ع��ه��د ك��وي��ن�����ص��ي �صتيت ك��راف��ت ف��اإن  ووف���ق���اً 

ل��ل��م�����ص��اع��دات  اأك����رب م��ت��ل��ق  اأوك���ران���ي���ا ه���ي الآن 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، وم�����ص��ارك��ة 

فيها  الع�صكري  ال��ت��ح��رك  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

اآخ�����ذة يف ازدي������اد ح��ي��ث ت����زود وا���ص��ن��ط��ن كييف 

ا�صتخباراتية  ومبعلومات  تطوراً  اأك��رث  باأ�صلحة 

لتاأجيج املواجهات

وا����ص���ن���ط���ن  ج�����ه�����ود  اأن  امل����ع����ه����د  واأو��������ص�������ح 

با�صتثماراتها  م��ق��ارن��ة  تت�صاءل  الدبلوما�صية 

اإدارة الرئي�س الأمريكي جو  الع�صكرية مع �صخ 

بحجة  كييف  اإىل  ال������دولرات  م��ل��ي��ارات  ب��اي��دن 

مواجهة رو�صيا

االنبا-وكاالت

 12 اأن  الأمريكية،  ال��دف��اع  وزارة  ك�صفت 

5 مدنيني ب�صبب  اأ�صيب  مدنيا قتلوا، فيما 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ع��ام 

2021

ووف�����ق�����ا ل���ل���ت���ق���ري���ر ال��������ذي �����ص����در ع��ن 

فاإن  الكونغر�س،  من  بتفوي�س  البنتاغون 

“10 مدنيني قتلوا يف عام 2021 خالل غارة 

اجلي�س  نفذها  طيار  ب��دون  بطائرة  فا�صلة 

اأغ�����ص��ط�����س، قبل   29 ك��اب��ل يف  الأم��ري��ك��ي يف 

الأمريكي  الن�صحاب  انتهاء  من  واحد  يوم 

 10 ال�  7 من املدنيني  اأفغان�صتان. وكان  من 

الذين قتلوا يف ذلك احلادث من الأطفال«

اآخ���ري���ن  “مدنيني  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك����ر 

يف  منف�صلتني  ج��وي��ت��ني  غ���ارت���ني  يف  ق��ت��ال 

يف  نفذت  واح��دة   ،2021 ع��ام  يف  اأفغان�صتان 

والأخ��رى يف  باأفغان�صتان  ه��رات  يناير يف   8

كما  اأفغان�صتان.  قندهار،  يف  اأغ�صط�س   11

يف  اأمريكية  جوية  غ��ارة  يف  مدنيان  اأ�صيب 

 ،”2021 يناير   18 يف  باأفغان�صتان  قندهار 

يف  الأم��ري��ك��ي��ة  “القيادة  اأن  اإىل  م�����ص��را 

اأفريقيا تقدر اإ�صابة ثالثة مدنيني نتيجة 

غارة جوية يف ال�صومال يف يناير 2021«

واأف�����اد ب���اأن���ه “يف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

الأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ع��راق و���ص��وري��ا خ��الل عام 

2021، كانت هناك �صتة تقارير عن �صقوط 

���ص��ح��اي��ا م��دن��ي��ني حم��ت��م��ل��ني، ل��ك��ن ث��الث��ة 

اعتربت  بينما  التقييم،  قيد  ت��زال  ل  منها 

م��وؤك��دا  غ��ر موثوقة”،  الأخ���رى  ال��ث��الث��ة 

من  املدنيني  ال�صحايا  اأع���داد  “اأحدث  اأن 

عن  ك��ب��را  انخفا�صا  متثل  ال��دف��اع،  وزارة 

العام ال�صابق. ففي تقرير عام 2020، قدرت 

23 مدنيا  وزارة الدفاع مقتل ما يقرب من 

ن��ت��ي��ج��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

واإ�صابة 10 اآخرين«

 22 عاما على »انتفاضة األقصى«.. عندما اكتشف 
الفلسطينيون »خداع أوسلو« ووهم إقامة الدولة

 استطالع: أكثر من نصف األمريكيين سئموا من دعم 
بالدهم ألوكرانيا

 البنتاغون يكشف عن حصيلة ضحاياه بعملياته العسكرية في عام 2021

 للمرة الثالثة.. االحتالل ُيجدد االعتقال 
اإلداري للمعتقل مجدى منصور

 اشتية: إسرائيل تستفرد بشعبنا 
وسط انشغال العالم باألزمات األخرى

 مادورو: أوروبا والواليات المتحدة 
)تنتحران اقتصاديا( للضغط على روسيا

االنباط-وكاالت

الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  حمكمة  ق��ررت 

الأرب�������ع�������اء، جت���دي���د  ام���������س   ، ع����وف����ر  يف 

جم��دي  املعتقل  ب��ح��ق  الإداري  الع��ت��ق��ال 

حم���م���د خ��ل��ي��ل م��ن�����ص��ور م����ن ب���ل���دة ب���دو 

�صمال غربي القد�س املحتلة، ملدة 6 اأ�صهر 

اإ�صافية

واأ�����ص����ار م��ك��ت��ب اإع�����الم الأ�����ص����رى، اإىل 

من�صور  اع��ت��ق��ل��ت  الح��ت��الل  ���ص��ل��ط��ات  اأن 

منزله،  اقتحام  بعد   ،2021/10/3 بتاريخ 

التفتي�س،  ب��ح��ج��ة  حم��ت��وي��ات��ه  وحت��ط��ي��م 

ونقلته اإىل مركز توقيف امل�صكوبية غربي 

القد�س

اإن حم��ك��م��ة الح���ت���الل  امل��ك��ت��ب  وق�����ال 

وب��ع��د اأ���ص��ب��وع��ني ع��ل��ى اع��ت��ق��ال��ه اأ���ص��درت 

�صهور،   6 مل��دة  اإداري  اعتقال  ق��رار  بحقه 

له  جددت  مدته  انتهاء  من  يومني  وقبل 

اأ�صهر  ل�صتة  ال�صري  امللف  بحجة  الإداري 

واليوم  املخابرات،  من  بتعليمات  اإ�صافية 

ج�����ددت ل���ه مل����رة ث��ال��ث��ة ل�����ص��ت��ة اإ���ص��اف��ي��ة، 

العتقال  يف  ع��اًم��ا  اأم�صى  ي��ك��ون  وب��ذل��ك 

الإداري

وامل��ع��ت��ق��ل م��ن�����ص��ور اأ����ص���ر حم���رر ك��ان 

اع��ت��ق��ل ���ص��اب��ًق��ا، واأم�����ص��ى ع���دة ���ص��ه��ور يف 

�صجون الحتالل

االنباط-وكاالت

ا���ص��ت��ي��ة،  ال��������وزراء حم��م��د  رئ��ي�����س  دان 

الإثنني،  �صباح  الح��ت��الل،  جي�س  اقتحام 

ج��ن��ني واغ��ت��ي��ال��ه اأرب���ع���ة ���ص��ب��ان واإ���ص��اب��ة 

��م��اًل  ال��ع�����ص��رات ب���ج���راح م��ن��ه��ا ب��ال��غ��ة، حمحُ

التي  التداعيات  عن  امل�صوؤولية  الحتالل 

ترتب على هذه اجلرمية

وح�����ذر رئ��ي�����س ال��������وزراء م���ن حم��اول��ة 

الح���ت���الل ال���ص��ت��ف��راد ب�����ص��ع��ب��ن��ا، م��ع��ت��ربا 

النتخابية  ال��دع��اي��ة  �صمن  ي��اأت��ي  ه��ذا  اأن 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة، و����ص���ط ان�������ص���غ���ال ال���ع���امل 

بالأزمات الدولية الأخرى

ال��دويل  املجتمع  ال����وزراء  رئي�س  ودع���ا 

احلماية  ل��ت��وف��ر  ع��م��ل��ّي��ة  ق�����رارات  لتبني 

ال���دول���ي���ة ل�����ص��ع��ب��ن��ا ت�����ص��ت��ج��ي��ب حل��ق��وق��ه 

امل�������ص���روع���ة يف احل����ري����ة وال����ص���ت���ق���الل، 

امل�صتقلة  واإق��ام��ة دولته  الح��ت��الل  واإن��ه��اء 

وعا�صمتها القد�س

اإن ه��ذه اجلرمية  وق��ال رئي�س ال���وزراء 

وم�����ا ���ص��ب��ق��ه��ا م����ن ع��م��ل��ي��ات ه����ي ج���رائ���م 

اأمام  مرتكبيها  حما�صبة  يتوجب  مروعة، 

املحكمة اجلنائية الدولية

واأع�������رب رئ��ي�����س ال��������وزراء ع���ن ت��ع��ازي��ه 

عز وجل  امل��وىل  �صائاًل  ال�صهداء،  لعائالت 

ي�صكنهم  واأن  رحمته،  بوا�صع  يتغمدهم  اأن 

ال��ع��اج��ل  ال�����ص��ف��اء  م��ت��م��ن��ًي��ا  ف�صيح ج��ن��ات��ه، 

للجرحى وامل�صابني

االنباط-وكاالت

اأك����د ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س 

امل��ت��ح��دة  اأوروب������ا وال����ولي����ات  اأن  م�����ادورو 

ت�����ن�����ت�����ح�����ران اق�����ت�����������ص�����ادي�����اً م������ن خ�����الل 

حماولتهما ال�صغط على رو�صيا

م���ادورو  ع��ن  نوفو�صتي  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 

اأوروب����������ا  اخ������ت������ارت  ت�������ص���ري���ح  ق����ول����ه يف 

القت�صادي  النتحار  املتحدة  وال��ولي��ات 

واقت�صادهما،  ملجتمعهما  والج��ت��م��اع��ي 

وذلك من اأجل اإحلاق ال�صرر برو�صيا، كل 

ذلك ب�صبب عقدة الرو�صوفوبيا

يف�صل  ال��غ��رب  اإن  م�����ادورو:  واأ����ص���اف 

على  القت�صادية  والأزم���ة  الطاقة  اأزم��ة 

ح���وار ال�����ص��الم م��ع رو���ص��ي��ا ، داع��ي��اً جميع 

الأطراف للعودة اإىل احلوار الدبلوما�صي 

عاملية  ح��رب  ون�صوب  ال��ن��زاع  ت�صعيد  ملنع 

جديدة

االنباط-وكاالت

اأي���ل���ول   28 ال���ي���وم الأرب�����ع�����اء  �������ص���ادف  تحُ

انتفا�صة  لن��دلع   22 الذكرى  )�صبتمرب( 

امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى امل���ب���ارك ع��ق��ب اق��ت��ح��ام 

رئي�س وزراء الحتالل الإ�صرائيلي باحاته 

الفل�صطينيني  م�صاعر  فجر  ا���ص��ت��ف��زاز  يف 

والعرب وامل�صلمني حول العامل

العديد  الأق�����ص��ى  انتفا�صة  يف  وب���رزت 

من جرائم الحتالل والق�ص�س الإن�صانية 

ال��ت��ي األ��ه��ب��ت اأح�����داث الن��ت��ف��ا���ص��ة يف ع��ام 

حممد  ال�����ص��ه��ي��د  اغ��ت��ي��ال  ب��ي��ن��ت��ه��ا   ،2000

الطفل  وم�صهد  وال���ده  اأح�����ص��ان  يف  ال���درة 

دبابة  ملواجهة  احلجر  عودة حاماًل  فار�س 

اإ�صرائيلية

جمال الدرة والد ال�صهيد حممد يقول 

م�صاهد  اإن  الإخ���ب���اري���ة،  م�����ص��در  ل�����ص��ب��ك��ة 

اإط�������الق ق������وات الح����ت����الل الإ����ص���رائ���ي���ل���ي 

وه����و يحتطن  ج�����ص��ده  ال��ر���ص��ا���س جت����اه 

لوقتنا  ح��ا���ص��رة  ت���زال  ل  ليحميه  ط��ف��ل��ه 

احلا�صر

اأن��ه ك��ان ذاه��ب برفقة  ال��دورة  وي�صيف 

����ص���وق  اإىل  ال����ي����وم  ب����ذل����ك  اب����ن����ه حم���م���د 

�صيارة  ل�صراء  غزة  مدينة  �صرق  ال�صيارات 

ون��ق��رر  بالف�صل  م�صاعينا  ل��ت��ب��وء  ج��دي��دة 

ال���ربي���ج،  خم���ي���م  يف  امل����ن����زل  اإىل  ال����ع����ودة 

فل�صطينيون  ���ص��ب��ان  ق��ط��ع  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

انتفا�صة  تفجر  م��ع  ال��دي��ن  ���ص��الح  ���ص��ارع 

ال��ط��ري��ق  لتغير  ا���ص��ط��رن��ا  م��ا  الأق�����ص��ى، 

لتبداأ  نيت�صرمي  م�صتوطنة  مفرق  جت��اه 

ق��وات الح��ت��الل ب��اإط��الق واب��ل كثيف من 

جتاهنا الر�صا�س 

ال���ر����ص���ا����س  اأن  اإىل  ال��������درة  وي�������ص���ر 

45 دق��ي��ق��ة  ا����ص���ت���م���رار ع��ل��ى م�����دار ق���راب���ة 

بابا  يا  مل��اذا  ي�صاألني  اأح�صاين  يف  وحممد 

الكالب  يطلق  مل��اذا  النار؟  علينا  يطلقون 

ال��ر���ص��ا���س؟، لأب�����داأ ب��ت��ل��ق��ي ال��ر���ص��ا���ص��ات 

عنه يف يدي اإىل اأن �صدرت اأوىل �صرخات 

ولدي مع تلقيه ر�صا�صة يف قدمه اليمنى

وي���ت���اب���ع ال������درة اأن�����ه ���ص��ري��ع��اً م���ع ف��ق��د 

من  وابل  تلقيه  مع  ج�صده  على  ال�صيطرة 

ج�صدي  من  متفرقة  اأنحاء  يف  الر�صا�س 

وك��ن��ت اأ���ص��اه��د اإب���ن���ي حم��م��د مم����دداً على 

ق��دم��ي وال���دم���اء مت���الأ ج�����ص��ده م��ع وج��ود 

فتحة كبرة يف ظهره

اللحظات  اأنه للحظة من  الدرة  ويوؤكد 

���ص��ع��ر ب���اأن���ه مي��ك��ن��ه ال��ن��ج��اة ب��رف��ق��ة ول���ده 

�صيارات  اإح��دى  �صوت  �صماعه  م��ع  حممد 

اأي  الإ���ص��ع��اف لكن الح��ت��الل منع و���ص��ول 

م�صاعدة لهم يف اإ�صرار على جرمية القتل

�����ص����ورة حم���م���د ل  اأن  ع���ل���ى  وي���������ص����دد 

ت����ف����ارق ذه������ن اأ�����ص����رت����ه واأ�����ص����ب����ح ت���اري���خ 

منزلهم  يف  �صنوياً  مت��ر  ذك��رى  ا�صت�صهاده 

ونتقابل  ال��ذك��ري��ات،  ع��ن  ن��ح��ك��ي خ��الل��ه��ا 

امل�صاعر  ل��ت��ب��ادل  واأ���ص��دق��اء  ك��ع��ائ��ل��ة  ف��ي��ه��ا 

الفل�صطيني لل�صعب  والن�صالية  الإن�صانية 

ج����رائ����م الح����ت����الل الإ����ص���رائ���ي���ل���ي مل 

ت��ق��ت�����ص��ر ع��ل��ى حم��م��د ال�����درة ف��ق��ط وك���ان 

لغطر�صة  من���وذج���اً  ع����ودة  ف��ار���س  ال��ط��ف��ل 

قواته ومواجهتها للحجر باملدفع

اأنعام عودة والدة الطفل فار�س  وتقول 

ابنها  �صورة  اإن  الإخبارية  م�صدر  ل�صبكة 

افتخار  وحم��ل  ذهنها  يف  را�صخة  ت��زال  ل 

م��ع م�����ص��اه��دة ���ص��ورت��ه واق���ف���اً اأم����ام دب��اب��ة 

الأق�صى للم�صجد  اإ�صرائيلية فداء 

وت�����ص��ي��ف ع���ودة اأن��ه��ا يف ب��داي��ة احل��دث 

�صريعاً  لكن  بحرقة  ا�صت�صهاده  نباأ  تلقت 

مع  واع��ت��زاز  فخر  مل�صهد  الأمل  حت��ول  م��ا 

معرفة الطريقة التي ا�صت�صهد فيها ابنها

يومها  يف  ك���ان  ف��ار���س  اأن  اإىل  وت�����ص��ر 

يف  الإ�صالمية  الربية  يف  امتحان  ي��وؤدي 

مع  ال�صعبية  ال�صتباكات  ل��ت��ب��داأ  امل��در���ص��ة 

للم�صاركة  �صريعاً  فخرج  الحتالل،  قوات 

فيها، لتعلم بذلك من خالل اإدارة املدر�صة 

و�صباب احلي الذين راأوه هناك

ي���وم  ق���ب���ل  خ������رج  ف����ار�����س  اأن  وت����ت����اب����ع 

ا���ص��ت�����ص��ه��اده يف ال���ث���ام���ن ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين 

)ن��وف��م��رب( م���رات ع��دي��دة، وك��ان��ت تذهب 

لإعادته اإىل املنزل ويف بع�س الأحيان كان 

ل�صاعات  باحلجارة  الحتالل  يرجم  يبقى 

متاأخرة ن الليل

ب�صكل  م��ت��اأث��راً  ك���ان  ف��ار���س  اأن  وت���وؤك���د 

للم�صجد  ���ص��ارون  اق��ت��ح��ام  مب�صاهد  كبر 

ال�صجر  بحق  الحتالل  وجرائم  الأق�صى 

قتل  م�صهد  ل�صيما  والأط���ف���ال،  واحل��ج��ر 

تبث عرب  كانت  التي  الدرة  الطفل حممد 

التلفاز

وتنوه عودة اإىل اأن فار�س اختار احلجر 

للت�صدي جلرائم الحتالل فوقف يف وجه 

اإن�صاين يدلل على ثورة  الدبابة يف م�صهد 

اآلة  اأم��ام  وت�صحياته  الفل�صطيني  ال�صعب 

الإ�صرائيلية احلرب 

يذكر اأن عدد �صهداء انتفا�صة الأق�صى 

 47440 و  �صهيداً   4464 بلغ  الفل�صطينيني 

اأعمارهم  تقل  �صهيداً   826 بينهم  جريحاً 

عن 18 عاماً

 في الذكرى 22 النتفاضة األقصى.. الطفالن الدرة 
وعودة شاهدان على جرائم االحتالل

اخلمي�س   29/ 9 / 2022



الدويل
01 اخلمي�س   29/ 9 / 2022 

االنباط-وكاالت

ي��ت��وج��ه ال��ن��اخ��ب��ون ال��ك��وي��ت��ي��ون ي��وم 

اخلمي�س اإىل مراكز االقرتاع النتخاب 

ال��ن��واب يف دورت���ه 18،  اأع�����ض��اء جمل�س 

وذل����ك ب��ع��د م����رور ���ض��ه��ري��ن ع��ل��ى حل 

الربملان مبر�ضوم اأمريي

اخلمي�س  ان��ت��خ��اب��ات  يف  وي��ت��ن��اف�����س 

على 50 مقعدا متثل 5 دوائر انتخابية، 

313 مر�ضحا، من بينهم 22 امراأة

املقيدين  الناخبني  عدد  ب��اأن  واأفيد 

ال�����دوائ�����ر االن���ت���خ���اب���ي���ة اخل���ا����ض���ة  يف 

بانتخابات جمل�س االأمة بلغ 920 795 

الر�ضمية  ال�ضحيفة  بح�ضب  ن��اخ��ب��ا، 

الكويتية، ويبلغ عدد الذكور منهم107 

388، يف حني اأن عدد االإناث813 407

وك��ي��ل قطاع  ال�����ض��ب��ي��ع��ي،  وك���ان اليف 

ال�������ض���ح���اف���ة وال���ن�������ض���ر وامل���ط���ب���وع���ات 

الكويتية  االإع���ام  وزارة  يف  بالتكليف 

ب��ي��وم ال�ضمت  ي��ع��رف  اأن م��ا  اأع��ل��ن  ق��د 

االن��ت��خ��اب��ي، ي�����ض��ادف ي��وم��ي االأرب��ع��اء 

اجل��اري،  �ضبتمرب  و29   28 واخلمي�س، 

االن���ت���خ���اب���ي  “ال�ضمت  اإن  م�������ض���ريا 

اإح�ضائيات  اأي  “عر�س  يحظر خاله 

وا�����ض����ت����ط����اع����ات ال�����������راأي ل���ل���م���راك���ز 

امل��رخ�����ض��ة وذل�����ك ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ع��دم 

اأن  على  االنتخابية  بالعملية  االإخال 

بحق  القانونية  االإج��راءات  اتخاذ  يتم 

املخالفني«

امل���ح���ك���م���ة  اأ��������ض�������درت  ذل���������ك،  اإىل 

ال��د���ض��ت��وري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ي���وم ال��ث��اث��اء 

ال��ط��ع��ن  ق���ب���ول  “بعدم  ق�����ض��ى  ق�����رارا 

ورف�س  االنتخاب  قانون  على  املبا�ضر 

ط��ل��ب وق���ف ان��ت��خ��اب��ات جم��ل�����س االأم���ة 

املقدم من عدد من املحامني«

“غرفة  ب��اأن  ال�ضياق  ه��ذا  واأف��ي��د يف 

ال���د����ض���ت���وري���ة  امل���ح���ك���م���ة  امل���������ض����ورة يف 

مبر�ضومي  الطعن  قبول  بعدم  ق�ضت 

ال���ب���ط���اق���ة امل���دن���ي���ة و�����ض����م امل���ن���اط���ق، 

ورف�������ض���ت ال��ط��ل��ب امل�����ض��ت��ع��ج��ل ب��وق��ف 

انتخابات  اأن  اإىل  الفتة  االنتخابات”، 

اخلمي�س  ي��وم  �ضتجرى  االأم��ة  جمل�س 

امل���ق���ب���ل، ك���م���ا ك�����ان حم������ددا يف ق����رار 

ال�����ض��ادر يف  ال��ك��وي��ت��ي  ال����وزراء  جمل�س 

املا�ضي اأغ�ضط�س 

الكويتي،  العهد  ويل  اأن  اإىل  ي�ضار 

ال�����ض��ي��خ م�ضعل  ال���ب���اد،  اأم����ري  ون��ائ��ب 

االأح���م���د اجل���اب���ر ال�����ض��ب��اح ق���د اأع��ل��ن 

االأم��ة  جمل�س  ح��ل  امل��ا���ض��ي،  يونيو  يف 

وذل��ك  ع��ام��ة،  انتخابات  اإىل  وال��دع��وة 

اأزم�����ة ���ض��ي��ا���ض��ي��ة يف ال��ب��اد  يف خ�����ض��م 

الت�ضريعية  وال�ضلطة  احل��ك��وم��ة  ب��ني 

ما  الكويتي،  االأمة  جمل�س  يف  املتمثلة 

اأدى اإىل تقدمي احلكومة ا�ضتقالتها يف 

اأكرث من منا�ضبة

وي��ح��ظ��ى جم��ل�����س االأم�����ة ال��ك��وي��ت��ي 

الذي كان تاأ�ض�س يف عام 1963، ب�ضلطة 

ت��خ��ول��ه ا���ض��ت��ج��واب رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

واأع�����ض��ائ��ه��ا وك���ذل���ك ال��ت�����ض��وي��ت على 

كان  فيما  احلكومة،  عن  الثقة  حجب 

عقود  �ضت  مدى  على  املجل�س  تعر�س 

للحل 10 مرات

وذك�����ر ت��ق��ري��ر ل���وك���ال���ة ال�����ض��ح��اف��ة 

اخلمي�س  يوم  انتخابات  اأن  الفرن�ضية 

معار�ضة  “�ضخ�ضيات  ف��ي��ه��ا  ت�����ض��ارك 

وت���ي���ارات ���ض��ي��ا���ض��ي��ة ق��اط��ع��ت االق���رتاع 

التنفيذية  ال�ضلطات  مّتهمة  عقد  منذ 

بالتاأثري على عمل الربملان«

االنباط-وكاالت

دونالد  ال�ضابق  االأمريكي  الرئي�س  هاجم 

ت��رام��ب، امل��دع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��والي��ة ن��ي��وي��ورك 

الق�ضائية  دع��واه��ا  ب�ضبب  جيم�س،  ليتيتيا 

يف  االحتيال  بتهمة  اأبنائه  من  واثنني  �ضده 

ما يتعلق مبخالفات �ضريبية

وات����ه����م ت����رام����ب، ج��ي��م�����س ب��ا���ض��ت��ه��داف��ه 

وق���ال:  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة،  رف���ع مكانتها  اأج���ل  م��ن 

ت��ق�����ض��ي  ف���ه���ي  ك����ارث����ة،  ج��ي��م�����س  “ليتيتيا 
اأدف��ع  ال  اإنني  تقول  ماحقتي...  يف  �ضنوات 

ال�ضرائب..  دف��ع  من  واأت��ه��رب  امل�ضارف  اإىل 

ا�ضتعادوا  لقد  متاما.  را�ضية  البنوك  بينما 

ل��دي��ن��ا قتلة  االأث����ن����اء،  ه����ذه  اأم����وال����ه����م.. يف 

ي�ضريون يف ال�ضارع«

باجلرائم  تهتم  “ال  جيم�س  اأن  واع��ت��رب 

حماولة  �ضوى  �ضيء  ب��اأي  تهتم  ال  العنيفة. 

ا���ض��ت��خ��دام ا���ض��م ت���رام���ب الن��ت��خ��اب��ه��ا.. اإن��ه��ا 

م�����ض��ي��ف��ا:  ذلك”،  ي��ع��رف  واجل��م��ي��ع  ك���ارث���ة 

يديرها  التي  املناطق  يف  اجلرمية  “معدل 
الدميقراطيون ال ت�ضدق. وجيم�س مل تفعل 

العنف.  ج��رائ��م  ب�����ض��اأن  االإط����اق  ع��ل��ى  �ضيئا 

اإنها ال تريد اأن تفعل �ضيئا حيال ذلك«

وت��اأت��ي ت�����ض��ري��ح��ات ت��رام��ب، ب��ع��د اأ���ض��ب��وع 

من رفع جيم�س دعوى ق�ضائية مدنية �ضد 

ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور، وابنته 

�ضنوات   3 بعد  باالحتيال  واآخ��ري��ن  اإيفانكا، 

املالية  املمار�ضات  ب�ضاأن  حتقيقاتها  ب��دء  من 

“منظمة  اإط��ار  يف  وعائلته  ال�ضابق  للرئي�س 

ترامب«

اأن ترامب واأف��رادا  وورد يف ن�س الدعوى 

بت�ضخيم  ق��ام��وا  منه  ومقربني  عائلته  م��ن 

ت��ق��ي��ي��م��ات اأ�����ض����ول وخ���ف�������س ����ض���ايف ث���روت���ه 

ب���امل���ل���ي���ارات، ب���ه���دف احل�������ض���ول ع��ل��ى م��زاي��ا 

�ضريبية وتاأمينية، وذلك خال الفرتة بني 

عامي 2011 و2021

ي�ضعى  مكتبها  اإن  العامة  املدعية  وقالت 

 250 ال�����ض��اب��ق مب��ب��ل��غ  ال��رئ��ي�����س  ت��غ��رمي  اإىل 

“اإدارة  م���ن  ع��ائ��ل��ت��ه  وح��ظ��ر  دوالر،  م��ل��ي��ون 

االأع����م����ال ال���ت���ج���اري���ة يف ن���ي���وي���ورك ب�����ض��ك��ل 

اأم��اك  �ضراء  من  و�ضركته  ومنعه  نهائي”، 

يف الوالية ملدة 5 �ضنوات

اإن مكتبها يعتزم القيام باإحالة  كما قالت 

ال��ع��دل.  وزارة  اإىل  الق�ضية  ب�����ض��اأن  جنائية 

وكان ترامب نفى �ضابقا ارتكاب اأي خمالفات 

مالية

 »خطوة انتخابية«.. شاكيد تطالب بإبعاد 
عائلة الشهيد فادي قنبر من القدس

االنباط-وكاالت

ال��داخ��ل��ي��ة يف حكومة  ط��ال��ب��ت وزي���رة 

�ضاكيد،  اأي��ل��ي��ت  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��ال 

املقد�ضي  ال�ضهيد  عائلة  باإبعاد  االأربعاء، 

فادي قنرب من بلدة جبل املكرّب، مبدينة 

املحتلة القد�س 

ن�ضرتها  ت��غ��ري��دة  يف  ���ض��اك��ي��د،  ودع����ت 

“االأمن  وزي���ر  “تويرت”،  من�ضة  ع��ل��ى 

بارليف،  عومر  االإ�ضرائيلي،  الداخلي” 

�ضابًقا  قد �ضدر  كان  اإبعاد  اأمر  ب�”تنفيذ 

العائلة« بحق 

اال���ض��ت��ئ��ن��اف  حم��ك��م��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

التابعة لاحتال رف�ضت، يف 20 اأيلول/

ا قدمته عائلة  �ضبتمرب اجلاري، اعرتا�ضً

عن  اإب��ع��اده��ا  ق���رار  ع��ل��ى  ق��ن��رب،  ال�ضهيد 

القد�س مدينة 

واأ����ض���درت امل��ح��ك��م��ة ذات���ه���ا، االأ���ض��ب��وع 

املا�ضي، قراًرا ب�ضحب االإقامة يف القد�س 

من �ضبعة من اأفراد عائلة ال�ضهيد قنرب

اأف�����راد عائلة  ب��اإم��ك��ان  ي����زال  ف��ي��م��ا ال 

املركزية  املحكمة  اإىل  اال�ضتئناف  قنرب 

يوًما من   45 اإقامتهم خال  �ضحب  �ضد 

تاريخ قرار حمكمة اال�ضتئناف

ق��ررت  ق��رار املحكمة االأخ���ري،  وع��ق��ب 

���ض��اك��ي��د ���ض��ط��ب اإق���ام���ات اأف����راد ال��ع��ائ��ل��ة، 

“حاملا  ق��ائ��ل��ة:  اأف������راد،   10 م���ن  امل��ك��ون��ة 

اأع����ط����ت امل���ح���ك���م���ة ال�������ض���وء االأخ�������ض���ر، 

االإق��ام��ة  ب��اإل��غ��اء ت�ضاريح  اأم���ًرا  اأ���ض��درُت 

الأقارب منفذ العملية«

ويرى متابعون لل�ضاأن االإ�ضرائيلي اأن 

حملتها  اإط���ار  يف  ج��اءت  �ضاكيد  تغريدة 

االن��ت��خ��اب��ي��ة، يف ���ض��ب��ي��ل ك�����ض��ب ت��اأي��ي��د يف 

اأو�ضاط اليمني املتطرف

االأخ���رية  ال����راأي  ا���ض��ت��ط��اع��ات  اأن  اإذ 

اليهودي”  “البيت  ح��زب��ه��ا  اأن  ت��ظ��ه��ر 

انتخابات  يف  احل�ضم  ن�ضبة  ي��ت��ج��اوز  ل��ن 

ت�ضرين  مطلع  �ضتجري  التي  الكني�ضت، 

املقبل الثاين/نوفمرب 

عملية  ن��ف��ذ  ق��د  ق��ن��رب  ال�ضهيد  وك���ان 

ال��ده�����س يف ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر ال��ع��ام 

جنود  اأرب��ع��ة  مقتل  ع��ن  اأ���ض��ف��رت   ،2017

فيما  ا،  �ضخ�ضً  18 واإ���ض��اب��ة  اإ�ضرائيليني 

اح���ت���ج���زت ���ض��ل��ط��ات االح����ت����ال ج��ث��م��ان 

ال�ضهيد يف “مقابر االأرقام«

العام  يف  االح��ت��ال،  �ضلطات  واأغلقت 

املكرب”  “جبل  يف  العائلة  منزل   ،2017

باالإ�ضمنت

 »عرين األسود« تطالب عّباس بإعالن القتال ضد 
الحاجة ألبناء األجهزة األمنية العدو: نحن بأمس 

االنباط-وكاالت

االأ�ضود”  “عرين  جم��م��وع��ة  دع���ت 

عبا�س،  حممود  الرئي�س  الفل�ضطينية، 

الإع������ان ال���ق���ت���ال مل���ق���اوم���ة االح���ت���ال 

االإ����ض���رائ���ي���ل���ي، وذل�����ك ب��ع��د ارت����ق����اء 3 

����ض���ه���داء يف م���واج���ه���ات ان���دل���ع���ت اإث���ر 

جنني،  خميم  االحتال  ق��وات  اقتحام 

���ض��ب��اح االأرب���ع���اء 28 ���ض��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول 

.2022

ارتفاع  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت  حيث 

املواجهات مبخيم  ال�ضهداء يف  ح�ضيلة 

االأم��ر  ويتعلق  اأ�ضخا�س،   3 اإىل  جنني 

واأحمد  خ���ازم،  الرحمن  عبد  م��ن  بكل 

بعد  ال��ون��ة،  حممود  وحممد  ع��اون��ة، 

جي�س  م��ن  خا�ضة  ق��وة  حا�ضرتهم  اأن 

االحتال داخل منزل يف املخيم.

يف ب���ي���ان ل���ه���ا ب���ع���د احل�������ادث ق��ال��ت 

جمموعة  “تزف  االأ�ضود”:  “عرين 
�ضهداء جنني  الُعا  اإىل  االأ�ضود  عرين 

اأول  جنني  البطولة،  جنني  االأب��ط��ال، 

ال�ضهيد  الت�ضحيات،  واأول  ال��ب��داي��ات 

اأح���م���د ال��ن��ظ��م��ي ع���اون���ة، اب����ن ج��ه��از 

وال�ضهيد  ال��ع�����ض��ك��ري��ة،  اال���ض��ت��خ��ب��ارات 

�ضقيق  خ�����ازم  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  ال��ب��ط��ل 

اال���ض��ت�����ض��ه��ادي رع���د خ�����ازم، وال�����ض��ه��ي��د 

البطل حممد الوين«.

“هنا  املجموعة:  بيان  يف  ج��اء  كما 

م��ازن،  اأب��و  الرئي�س  اإىل  ر�ضالة  نوجه 

ر���ض��ال��ة اأع��ل��ن ال��ق��ت��ال، ف��ن��ح��ن ب��اأم�����س 

احل���اج���ة الأب����ن����اء االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة، 

ت�����زاأر، اأع��ل��ن  ف����واهلل اإن ف��ي��ه��م اأ�����ض����وداً 

ف��اإن  ج��ن��ودك،  نحن  و�ضتجدنا  القتال 

ه��ذا ال��ع��دو ال ي��ع��رف اإال ل��غ��ة واح���دة، 

هي لغة النار والبارود«.

اأه��ل��ن��ا  “نطالب  ال���ب���ي���ان:  اأ�����ض����اف 

مب��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س وب��ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

اإع�����ان االإ�����ض����راب ال�����ض��ام��ل واحل����داد 

العام على اأرواح ال�ضهداء«.

من هي جمموعة “عرين االأ�ضود«

قبل  االأ�ضود”  “عرين  ف��ع��ل  ذاع 

فيها  جتَنّد  م�ضلحة  كمجموعة  ا�ضمها 

ع�������ض���رات امل���ق���اوم���ني ال���ذي���ن ات���خ���ذوا 

م���ن ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ب��ن��اب��ل�����س م��ق��راً 

ل��ه��م، واأخ�����ذوا ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م م��ق��اوم��ة 

االح���ت���ال اأي��ن��م��ا وك��ي��ف��م��ا وج���د وبكل 

اأ����ض���ك���ال���ه م����ن ج����ن����ود وم�����ض��ت��وط��ن��ني 

وغريهم.

بنابل�س  املقاومة  خايا  عادت  فيما 

اأكرث،  اجل��اري  العام  بداية  مع  لتظهر 

وان�����ض��ح��ب م���ا ي��ج��ري مب��دي��ن��ة جنني 

كما  الدبابري”  “ع�س  اأو  وخم��ي��م��ه��ا، 

ي�����ض��ف��ه االح���ت���ال االإ���ض��رائ��ي��ل��ي على 

ن��اب��ل�����س اأك�����رث م���ن غ���ريه���ا م���ن م��دن 

ال�ضفة.

ب��ي��ن��م��ا ج����اء ا���ض��ت�����ض��ه��اد امل��ق��اوم��ني 

ال���ث���اث���ة )حم���م���د ال���دخ���ي���ل واأ����ض���رف 

الثامن  يف  م��ربوك��ة(،  واأده���م  مب�ضلط 

ليوقد  امل��ا���ض��ي،  ف��رباي��ر/���ض��ب��اط  م��ن 

���ض��رارة ه��ذه امل��ق��اوم��ة وي��ع��ززه��ا اأك��رث، 

وفق ما ذكره موقع “اجلزيرة«.

ع����رف����ت ت���ل���ك امل���ج���م���وع���ة اآن�������ذاك 

اأ�ضوة بكتيبة جنني،  نابل�س”،  “بكتيبة 
اال�ضتباك  مرحلة  ويخو�س  ليقودها 

وامل����واج����ه����ة ف���ي���ه���ا جم�������دداً ال�����ض��ه��ي��د 

اإب���راه���ي���م ال��ن��اب��ل�����ض��ي، وه����و رف��ي��ق��ه��م 

ال���راب���ع ال���ذي اغ��ت��ال��ه االح���ت���ال يف 9 

اإ�ضام  ورفيقه  املا�ضي،  اأغ�ضط�س/اآب 

البلدة  والطفل ح�ضني طه، يف  �ضبوح، 

القدمية من نابل�س.

 الكويت.. استحقاق انتخابات مجلس األمة اليوم الخميس

 ترامب يصف المدعية العامة في نيويورك ب»الكارثة«

االنباط-وكاالت

امل���ك���ان خم��ي��م ج��ن��ني ���ض��م��ايل ال�����ض��ف��ة 

الفجر  �ضاعات  التوقيت  املحتلة،  الغربية 

االأوىل من ام�س االأربعاء، اجلرمية اإعدام 

ث��اث��ة ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني ب���دم ب�����ارد، ال��ت��ه��م��ة 

اجل����اه����زة ك���ان���وا ي�����ض��ك��ل��ون خ���ط���ًرا ع��ل��ى 

اإ���ض��رائ��ي��ل ، املُ��ن��ف��ذ اجل��ي�����س االإ���ض��رائ��ي��ل��ي، 

ال���ه���دف ال��دع��اي��ة وت�����ض��دي��ر االأزم������ات .. 

مل��ج��زرة  الرئي�ضية  ال��ع��ن��اوي��ن  ه���ذه  ك��ان��ت 

ب�ضعة جديدة ارتكبها جي�س االحتال

ف���ق���د ا���ض��ت��ي��ق��ظ ����ض���ك���ان خم���ي���م ج��ن��ني 

ع��ل��ى اأ����ض���وات ال�����ض��واري��خ واإط����اق ال��ن��ار 

واال���ض��ت��ب��اك��ات امل�����ض��ل��ح��ة ال���ت���ي ا���ض��ت��م��رت 

الأكرث من 5 �ضاعات متوا�ضلة، فيما كانت 

النتيجة فاجعة ل�ضكان املخيم باأكمله بعد 

ارتقاء 4 �ضهداء واإ�ضابة 44 اآخرين بينهم 

حاالت خطرية

هذه املجزرة لن تكون االأخرية يف �ضجل 

ال�ضعب  ال��دم��وي بحق  االح��ت��ال  ج��رائ��م 

جي�س  تعامل  طريقة  ولكن  الفل�ضطيني، 

االح����ت����ال م���ع امل���ق���اوم���ني وامل��ط��ل��وب��ني، 

نظًرا  القتل،  ثم  القتل  �ضيا�ضة  وا�ضتخدام 

والقذائف  ال�ضواريخ  ا�ضتخدام  لطريقة 

ب��غ��زارة على  الر�ضا�س  واإط��اق  واحل��رق 

ي��ت��م حت��دي��د م��ك��ان��ه بال�ضفة،  ك��ل م��ق��اوم 

عن  خطورة  اأ�ضد  جديد  نهج  عن  يك�ضف 

ال�ضابقة �ضيا�ضة االعتقاالت واملاحقات 

ر�ضدها  مت  ال��ت��ي  واالأدل�����ة  التفا�ضيل 

االغتيال  عمليات  اأم��ك��ان  م��ن  وجتميعها 

ال���ه���دف ك����ان ال��ق��ت��ل  اأن  ت���وؤك���د  ج��م��ي��ع��ه��ا 

ول��ي�����س ع��م��ل��ي��ة اع��ت��ق��ال ك��م��ا ك���ان ي��ج��ري 

يف ال�����ض��اب��ق، ف��ح��ج��م ال���دم���ار ك���ان ه��ائ��ًا 

وع���دد ال��ق��ذائ��ف وال��ر���ض��ا���ض��ات مي��ك��ن اأن 

ت��ف��ت��ح ج��ب��ه��ة م��ع��رك��ة ج���دي���دة، ك��ان��ت قد 

م��ق��اوم  م��اح��ق��ة  يف  جميعها  ا�ضتخدمت 

الطبيعة  يعك�س  الذي  االأمر  فقط،  واحد 

الوح�ضية لهذا اجلي�س

 44 واأ�ضيب  فل�ضطينيني   4 وا�ضت�ضهد 

اآخ����رون، ب��ر���ض��ا���س اجل��ي�����س االإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

اإن  ال�ضحة  وزارة  يف خميم جنني، وقالت 

ال��ع��دوان  خ��ال  ا�ضت�ضهدوا  م��واط��ن��ني   4

واأ�ضافت   ، جنني  خميم  على  االإ�ضرائيلي 

اأن ال�ضهداء هم: عبد فتحي خازم، حممد 

حم��م��ود ال���ون���ة، اأح���م���د ن��ظ��م��ي ع��اون��ة، 

اأن  ، وذكرت  الهوية  رابع جمهول  و�ضهيد 

بينهم حاالت  اأ�ضيبوا بجروح،  اآخرين   44

خطرية

االأرب�����ع�����اء،  ����ض���ب���اح  ����ض���اب���ق  وق�����ت  ويف 

جنني  خميم  االإ�ضرائيلي  اجلي�س  اقتحم 

عيان  �ضهود  ح�ضب  ف��ي��ه،  م��ن��زال  وح��ا���ض��ر 

�ُضمعت  اأنه  اإىل  ال�ضهود  لاأنا�ضول.واأ�ضار 

اأ�����ض����وات ان���ف���ج���ارات اأع��ق��ب��ت��ه��ا م�����ض��اه��دة 

املنزل  م��وق��ع  م��ن  تت�ضاعد  دخ��ان  اأع��م��دة 

امل��ح��ا���ض��ر، ك��م��ا ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات بني 

ع�ضرات ال�ضبان الفل�ضطينيني وجنود من 

اجلي�س االإ�ضرائيلي بعد اقتحام املخيم

م�����ن ن���اح���ي���ت���ه، ن������دد ال����ن����اط����ق ب��ا���ض��م 

ردينة،  اأب��و  نبيل  الفل�ضطينية،  الرئا�ضة 

للفل�ضطينيني  االإ�ضرائيلي  اجلي�س  بقتل 

الثاثة يف جنني

وق����ال يف ب���ي���ان ن��ق��ل��ت��ه وك���ال���ة االأن���ب���اء 

االإ�ضرائيلي  االحتال  اإن   ، وفا  الر�ضمية 

م����ا ي������زال ي��ع��ب��ث ب����االأم����ن واال����ض���ت���ق���رار 

ويرتكب املجارزة بحق �ضعبنا

لن  اخل��ط��ري  الت�ضعيد  ه��ذا  واأ���ض��اف: 

يعطي �ضرعية واأمنا وا�ضتقرارا الإ�ضرائيل 

، واعترب اأن االدانات وحدها ال تكفي الأن 

االح���ت���ال ي�����ض��ر ع��ل��ى جت����اوز اخل��ط��وط 

احلمر

ون���ع���ت ف�����ض��ائ��ل ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، ���ض��ه��داء 

حركة  با�ضم  الناطق  وق��ال  جنني،  مدينة 

م��دي��ن��ة جنني  اإن  ق��ا���ض��م  ح�����ازم  ح��م��ا���س 

ال��ق�����ض��ام ���ض��ت��ظ��ل ت��ق��ات��ل االح���ت���ال حتى 

ط����رده ع���ن ك���ام���ل اأر����ض���ن���ا، وك����ل اإره����اب 

املدينة  ه��ذه  �ضوكة  يك�ضر  ل��ن  االح��ت��ال 

العنيدة

واأ�ضاف قا�ضم: على الدوام كان ارتقاء 

امل��ق��اوم  الفعل  لت�ضاعد  وق���وداً  ال�ضهداء 

وت��اأج��ي��ج ال���ث���ورة ع��ل��ى امل��ح��ت��ل ، م��ردًف��ا: 

معاقبة  على  ق��ادرة  اأنها  املقاومة  عودتنا 

ثمن  وتدفيعه  ج��رائ��م��ه،  على  االح��ت��ال 

عدوانه

مفتوحة  �ضتظل  املعركة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

���ض��اح��ات الفعل  امل��ح��ت��ل يف ك��ل  ���ض��د ه���ذا 

على  ن�ضًرا  �ضعبنا  يكتب  حتى  الن�ضايل، 

ه����ذا امل��ح��ت��ل وط�����رده ع���ن ك��ام��ل اأر���ض��ن��ا 

لفل�ضطينية ا

يف �ضياق مت�ضل، قالت جمموعة عرين 

االأ�ضود اإنها تنعي: ال�ضهيد امل�ضتبك اأحمد 

االإ�ضتخبارات  جهاز  ابن  عاونة  النظمي 

البطل عبدالرحمن  الع�ضكرية، وال�ضهيد 

خ���ازم ���ض��ق��ي��ق االإ���ض��ت�����ض��ه��ادي رع���د خ���ازم، 

وال�ضهيد املجاهد البطل حممد الوين

اإىل  ر�ضالة  نوجه  املجموعة:  وتابعت 

القتال  اأع��ل��ن  ر���ض��ال��ة  م���ازن  اأب���و  الرئي�س 

ف��ن��ح��ن ب��اأم�����س احل��اج��ة الأب��ن��اء االأج��ه��زة 

اأعلن  تزاأر  اأ�ضود  فيهم  اإن  فواهلل  االأمنية 

القتال و�ضتجدنا حتى نحن جنودك فاإن 

اإال لغة واح���دة هي  ال��ع��دو ال يعرف  ه��ذا 

لغة النار والبارود

وط���ال���ب���ت امل���ج���م���وع���ة اأه�������ايل م��دي��ن��ة 

اإعان االإ�ضراب  نابل�س وال�ضفة الغربية 

اأرواح  ع���ل���ى  ال����ع����ام  واحل��������داد  ال�������ض���ام���ل 

ال�ضهداء

املقاومة  جل��ان  نعت  مت�ضل  �ضياق  يف 

يف فل�ضطني ال�ضهداء عبد الرحمن خازم 

منفذ  خ��ازم  رع��د  البطل  ال�ضهيد  �ضقيق 

عملية ديزنغوف البطولية واأحمد نظمي 

ع��اون��ة و حم��م��د حم��م��ود ال��ون��ة ال��ذي��ن 

ارتقوا يف جرمية اإ�ضرائيلية جبانة �ضباح 

اليوم يف خميم جنني

�ضتبقى  ب��ي��ان��ه��ا:  ال��ل��ج��ان يف  واأ���ض��اف��ت 

ال�ضهيوين  ال��ع��دو  حلق  يف  �ضوكة  جنني 

�ضفحات  االأخ��ي��ار  اأبنائها  ب��دم��اء  وتكتب 

عز وخلود يف تاريخ االأمة و�ضعبنا املقاوم

و�ضددت على اأن جرمية العدو النكراء 

املمنهجة  وجم�����ازره  واإره����اب����ه  ج��ن��ني  يف 

حتتاج  وث��واره  و�ضبابه  �ضعبنا  اأبناء  بحق 

اأ�ضكال  ك��اف��ة  وتفعيل  ق��وي  ورد  ردع  اإىل 

املت�ضاعد  ال��ع��دوان  ه��ذا  للجم  امل��ق��اوم��ة 

ال�����ذي ي�����ض��ت��ه��دف ك���ل م���ك���ون���ات ال�����ض��ع��ب 

واإن�ضانا ومقد�ضات اأر�ضا  الفل�ضطيني 

ن��ّف��ذ  امل���ا����ض���ي،  اأب��ري��ل/ن��ي�����ض��ان   7 ويف 

امل����ق����اوم ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي رع����د خ�����ازم )29 

ع�����اًم�����ا(، ع��م��ل��ي��ة اإط�������اق ن�����ار يف ����ض���ارع 

ديزنغوف و�ضط مدينة تل اأبيب ، اأ�ضفرت 

عن مقتل ثاثة م�ضتوطنني واإ�ضابة 10 

اآخرين

الغربية  ال�����ض��ف��ة  م���دن  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

لاحتال  يومية  �ضبه  اقتحامات  ت�ضهد 

وم�������ض���ت���وط���ن���ي���ه، ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا م���واج���ه���ات 

املواطنني  على  واع��ت��داءات  وا�ضتفزازات 

العّزل

اأكرث من مئة فل�ضطيني يف  وا�ضت�ضهد 

ال�ضفة الغربية منذ بداية العام اجلاري 

ف��ي��م��ا ق��ت��ل ن��ح��و 20 اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ا خ��ال 

ه��ج��م��ات م��ت��ف��رق��ة يف ال�����ض��ف��ة ويف م��دن 

التوتر  وترية  ت�ضاعد  ظل  يف  اإ�ضرائيلية 

االأمني ب�ضكل غري م�ضبوق منذ �ضنوات

 مجزرة جديدة ُترتكب في جنين.. إعدام 4 فلسطينيين بدم بارد وإسرائيل ُتشعل 
الضفة.. االحتالل ُيغير سياسية االغتيال ويستخدم األكثر فتًكا والمقاومة تهدد

 لعمامرة يكشف كواليس ترشح 
األمن  الجزائر لعضوية مجلس 

االنباط-وكاالت

 اأعلن وزير اخلارجية اجلزائري 

رم��ط��ان ل��ع��م��ام��رة اأن ت��ر���ض��ح ب��اده 

ال��دائ��م��ة مبجل�س  غ��ري  ل��ل��ع�����ض��وي��ة 

االأم��������ن ي���ح���ظ���ى ب���ت���زك���ي���ة ك����ل م��ن 

االحت������������اد االإف������ري������ق������ي وج����ام����ع����ة 

ال��ت��ع��اون  ومنظمة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول 

االإ�ضامي

مناق�ضات  خ��ال  لعمامرة  ولفت 

لاأمم  العامة  للجمعية   77 ال��دورة 

امل����ت����ح����دة ب��������اأن اجل������زائ������ر ق���دم���ت 

ال��دائ��م��ة  غ��ري  للع�ضوية  تر�ضحها 

يف جم��ل�����س االم�����ن يف خ�����ض��م ه��ذه 

ال���ت���ط���ورات واإدراك��������ا م��ن��ه��ا حل��ج��م 

املطروحة  امل�ضبوقة  غري  التحديات 

واإقليميا دوليا 

ال�ضوؤون اخلارجية  اأكد وزير  كما 

توا�ضل  وه��ي  ب���اده  اأن  اجل��زائ��ري 

م�����ض��رية ال��ب��ن��اء ب��ق��ي��ادة ع��ب��د املجيد 

القيم  ب��ه��ذه  مت�ضكها  ت��وؤك��د  ت��ب��ون 

وامل������ب������ادئ، وع���زم���ه���ا ع���ل���ى ت��ق��دمي 

ال�ضلم  على  احلفاظ  يف  م�ضاهمتها 

ال��دول��ي��ني وحت��ق��ي��ق تنمية  واالأم����ن 

�ضاملة وعادلة وم�ضتدامة

اجل����زائ����ر  اأن  ل���ع���م���ام���رة  واأك��������د 

االأع�ضاء  بقية  مع  جهودها  �ضت�ضم 

يف امل��ج��ل�����س الإ���ض��ف��اء ف��ع��ال��ي��ة اأك���رب 

ملنع  الرامية  االأمم��ي��ة  اجلهود  على 

ن�ضوب النزاعات، وحلها عرب ال�ضبل 

امل��ن��ظ��م��ات  دور  ودع������م  ال�����ض��ل��م��ي��ة، 

ت�ضجيع  م���ع  ال��ف��اع��ل��ة،  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال�ضباب  وفئة  للمراأة  بارزة  م�ضاركة 

يف ت�ضوية االأزمات، و�ضمان احلماية 

الازمة جلميع الفئات اله�ضة

و�����ض����دد رئ���ي�������س ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 

ت��دع��و  ب����اده  اأن  اجل���زائ���ري���ة ع��ل��ى 

املا�ضي  اأخ��ط��اء  ت��ف��ادي  اإىل ���ض��رورة 

ت��ب��ع��ات ، وه��ي  وم���ا اجن���ر عنها م��ن 

ت����ن����ادي ب��ت��ك��ات��ف اجل����ه����ود الإجن�����اح 

اإىل قيام  االإ����ض���اح، و���ض��وال  م�����ض��ار 

االإن�ضاف  ي�ضودها  عاملية  منظومة 

وامل���������ض����اواة يف ال�������ض���ي���ادة وامل�����ض��ال��ح 

م�ضيفا   ، البناء  والتعاون  املتبادلة 

ق��ول��ه: نحن ب��ح��اج��ة، اأك��رث م��ن اأي 

اجل��م��اع��ي،  ال��ع��م��ل  اإىل  م�ضى  وق��ت 

واال���ض��ت��ن��ارة مب���ب���داأ وح����دة امل�����ض��ري 

ل���ت���ف���ادي ان����زالق����ات خ���ط���رية ت��ه��دد 

اأحلك ف�ضول تاريخ الب�ضرية  بعودة 

املعا�ضر

من جانب اآخر، لفت لعمامرة اإىل 

قمة  الحت�ضان  ت�ضتعد  اجلزائر  اأن 

االأول  يومي  العربية  ل��ل��دول  هامة 

وال��ث��اين م��ن ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل، وه��ي 

اال�ضتحقاق  ه��ذا  ي�ضكل  الأن  تتطلع 

حم��ط��ة ف���ارق���ة يف م�����ض��رية ال��ع��م��ل 

ال��ع��رب��ي امل�����ض��رتك ن��ح��و م�����ض��اه��م��ة 

العربية  للمجموعة  فعالية  اأك���رث 

على  الراهنة  التحديات  معاجلة  يف 

والدولية االإقليمية  ال�ضاحتني 
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النجم مرعي يخضع لجراحة 

االنباط – عامن 

خ�صع املدافع الدويل ب�صفوف الفي�صلي  

براء مرعي  لعملية جراحية للتخل�ص من 

ا�صابته التي تعر�ص لها واملتمثلة بقطع يف 

العملية  مرعي  واأج��رى  ال�صليبي.  الرباط 

وتكللت  ال���دوح���ة  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف 

ل��رن��ام��ج  ه��ن��اك  �صيخ�صع  ح��ي��ث  ب��ال��ن��ج��اح 

فريق  عن  مرعي  بذلك  و�صيغيب  تاأهيلي. 

ال��ف��ي�����ص��ل��ي ح���ت���ى ن���ه���اي���ة امل���و����ص���م احل����ايل 

وي��ع��ت��ر غ��ي��اب��ه خ�����ص��ارة ك���ب���رة. وي��ت�����ص��در 

املحرتفني  دوري  بطولة  الفي�صلي  ف��ري��ق 

مع  وبال�صراكة  نقطة   40 بر�صيد  حاليا 

الوحدات.

تواصل منافسات بطولة عياد الدولية لفروسية القفز 
االنباط – عامن 

ب���رع���اي���ة ����ص���م���و الأم��������رة ع���ال���ي���ة ب��ن��ت 

احل�صني املعظمة ، رئي�صة احتاد الفرو�صية، 

ي��ن��ظ��م الحت����اد امل��ل��ك��ي ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة ون���ادي 

اجل�����واد ال��ع��رب��ي ���ص��ب��اح اجل��م��ع��ة ب��ط��ول��ة 

ع����ي����اد ال����دول����ي����ة ل���ف���رو����ص���ي���ة ال���ق���ف���ز ع��ن 

وامل��وؤه��ل��ة  الثانية”  “الن�صخة  احل���واج���ز 

ل��ل�����ص��ارق��ة ع��ل��ى امل���ي���دان ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ن��ادي 

البطولة،  تنظيم  ال��ع��رب��ي،وي��اأت��ي  اجل���واد 

7 دول وه���ي م�����ص��روال��ي��اب��ان و  مب�����ص��ارك��ة 

ف��ل�����ص��ط��ني و����ص���وري���ا وال�����ع�����راق، وه��ول��ن��دا 

ل�����اردن. وي�����ص��رف ع��ل��ى ادارة  ب��ال���ص��اف��ة 

عاطف  التحكيم   جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال��ب��ط��ول��ة 

����ص���وق���ي )الم���������������ارات(  ،اأع�����������ص�����اء جل��ن��ة 

احلديد،  معن  العبدالات،  عمر  التحكيم 

ال��ن��اب��ل�����ص��ي، امي���ان ح��م��د اهلل، ع��دن��ان  رمي 

داد  امل��ف��و���ص��ني  حممد  م��ن�����ص��ور،رئ��ي�����ص 

امل��ف��و���ص��ني  خالد  اهلل )ال��ب��ح��ري��ن(، جل��ن��ة 

ف���رح���ان، اح���م���د ن�����ص��ار، ل��ي��ث ال��ن��اب��ل�����ص��ي، 

دمي���ا اخل��ط��ي��ب،اع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة 

ال����دك����ت����ور ت�����اج ب����رك����ات،ال����دك����ت����ور ط��ال��ب 

ال�����ص��ي��د ع��م��ر،ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م احل��را���ص 

�صنان  ال��دويل  امل�صلك  وم�صممي  )م�صر( 

احمد  .وق��دم  �صرمي  و���ص��وزان  الن�صا�صيبي 

،ب���اأ����ص���م ادارة  ال��ب��ط��ول��ة  ال��ق��ري�����ص��ه م��دي��ر 

القوة  ب�صركة  املمثلة  العربي  اجل��واد  نادي 

الم��رة  ل�صمو  اجلزيل  ال�صكر  للفرو�صية 

احتاد  رئي�صة  املعظمة  احل�صني  بنت  عالية 

ان  ذك���ر  ك��م��ا  الردين.  امل��ل��ك��ي  ال��ف��رو���ص��ي��ة 

اليوم اخلمي�ص وكما  الفح�ص الطبي يبداأ 

الرابعة  ال�صاعة  يف  الت�صجيل  ب��اب  ويغلق 

دولية  البطولة  يوم اخلمي�ص. وتعتر  من 

املوؤهلة  واجل���ولت  الول  الت�صنيف  وم��ن 

ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال�����ص��اب��ع��ة وج�����ولت ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

لبطولة كاأ�ص التحدي لل�صباب.

مدرب البرازيل ينتقد التعرض لنجمه نيمار 
باريس – وكاالت 

انتقد تيتي، املدير الفني للمنتخب الرازيلي 

لكرة القدم، لعب املنتخب التون�صي ديان برون 

الفريقني  م��ب��اراة  نيمار خ��ال  ب�صبب تدخله مع 

ال���ودي���ة ال��ث��اث��اء، م��دع��ي��ا اأن��ه��ا “كانت حم��اول��ة 

لإبعاد الاعب )نيمار( عن كاأ�ص العامل«.واختتم 

املنتخب ال��رازي��ل��ي م��ب��اري��ات��ه ال��ودي��ة ا���ص��ت��ع��دادا 

خل��و���ص ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���ص ال��ع��امل 2022 امل���ق���ررة يف 

م�صاء   1  /  5 التون�صي  نظره  على  بالفوز  قطر، 

و�صارك  باري�ص.  الفرن�صية  العا�صمة  يف  الثاثاء 

اأم�����ص، حيث  ال��رازي��ل  اأه����داف  نيمار يف ت�صجيل 

اأح�����رز ال��ه��دف ال��ث��ال��ث م��ن ���ص��رب��ة ج����زاء لرفع 

اإىل  ر�صيده من الأه��داف مع املنتخب الرازيلي 

75 هدفا. لكن نيمار، مهاجم باري�ص �صان جرمان 

 42 الدقيقة  يف  ق��وي  لتدخل  تعر�ص  الفرن�صي، 

م��ن ج��ان��ب امل��داف��ع التون�صي دي���ان ب���رون ال��ذي 

ح�صل على البطاقة احلمراء وطرد. ورغم اإ�صادة 

تيتي بالتناف�صية يف املباراة اأمام املنتخب التون�صي، 

ال���ذي ي��درب��ه ج��ال ال��ق��ادري وال���ذي مل يتلق اأي 

اأب��دى مدرب  ال�صابقة،  ال�صبع  املباريات  هزمية يف 

نيمار.  النجم  م��ع  من التعامل  غ�صبه  ال��رازي��ل 

وقال تيتي ب�صاأن اأجواء املباراة اإن اأغلب امل�صجعني 

“يف  واأ���ص��اف:  التون�صيني،  من  كانوا  احلا�صرين 

بع�ص الأوقات، كنت اأحاول حتديد موقع م�صجعينا 

)يف امل����درج����ات(. وه����ذا ���ص��ن��ع اأج�����واء م��ن اللعب 

على  ل��ل��م��ب��اراة  “بالن�صبة  واأ����ص���اف:  التناف�صي.« 

امللعب، كنا نعرف اأنها �صتكون تناف�صية، لكنني مل 

اأتخيل ما حدث لنيمار. لقد كانت حماولة لإبعاد 

لعب عن كاأ�ص العامل.« واأ�صاف: “حاولنا خو�ص 

العامل،  لكاأ�ص  متاأهلني  منتخبني  م��ع  م��ب��ارات��ني 

يتعلق  فيما  للغاية  ع��ال��ي��ة  ت��ك��ون  املتطلبات  لأن 

وتون�ص  وال��ذه��ن��ي��ة.  والفنية  البدنية  ب��ال��ن��واح��ي 

�صابقة.  مباريات  �صبع  خ��ال  هزمية  اأي  تتلق  مل 

العامل  بكاأ�ص  املتوج  الرازيلي،  املنتخب  وحافظ 

خم�ص مرات، على �صجله خاليا من الهزائم يف 15 

مباراة متتالية، وقد كان الفوز يف مباراة هو ال�صابع 

له على التوايل. و�صيتناف�ص املنتخب الرازيلي يف 

كاأ�ص العامل �صمن املجموعة ال�صابعة مع منتخبات 

�صربيا و�صوي�صرا والكامرون.

أصدار جدول ربع نهائي كأس االردن 

االنباط – عامن 

اأ�صدر الحتاد الأردين لكرة القدم، جدول 

ربع  ال��دور  مباريات  اإق��ام��ة  واأم��اك��ن  مواعيد 

 ،2022 الأردن  ك��اأ���ص  بطولة  م��ن  النهائي 

وال���ذي ت��ق��ام م��واج��ه��ات��ه خ��ال ال��ف��رتة 14 

�صباب  ويلتقي  املقبل.  الأول  ت�صرين   15 –
ال��ع��ق��ب��ة م��ع احل�����ص��ني ع��ن��د ال�����ص��اد���ص��ة م�صاء 

اجلمعة 14 ت�صرين الأول على �صتاد الأمر 

نظره  ال��وح��دات  ي�صتقبل  اأن  ق��ب��ل  حم��م��د، 

على  م�صاء  والن�صف  الثامنة  عند  الفي�صلي 

وي��واج��ه عمان  ال��ث��اين.  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  �صتاد 

ال�صاد�صة  عند  ال�صرحان  مغر  نظره   FC
م�صاء ال�صبت 15 من ال�صهر ذاته على ملعب 

الرمثا  مع  اجلزيرة  يلتقي  اأن  قبل  البرتاء، 

امللك  �صتاد  الثامنة والن�صف م�صاء على  عند 

البطولة،  تعليمات  وح�صب  الثاين.  عبداهلل 

اأدوار  يليه من  وما  الدور  تقام مباريات هذا 

بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة، فيما 

مبا�صرة  الرتجيح  ركات  اإىل  اللجوء  �صيتم 

يف ح���ال ال��ت��ع��ادل ب��ال��وق��ت الأ����ص���ل���ي. وع��ل��ى 

حال  ويف  للبطولة،  النهائية  امل��ب��اراة  �صعيد 

املتاأهلة، �صيتم  البيتي للفرق  امللعب  اختاف 

حتديد مكان اإقامتها عن طريق القرعة، ويف 

بالتعادل،  للقاء  الأ�صلي  الوقت  انتهاء  حال 

�صيتم اللجوء اإىل الأ�صواط الإ�صافية ثم اإىل 

ركات الرتجيح حل�صم اللقب، على اأن يوزع 

اأي�صاً. الريع منا�صفة بني الفريقني 

اسبوع حاسم من دوري المحترفين الكروي ينطلق اليوم 

االنباط – عامن 

مناف�صات  اخلمي�ص   اليوم  م�صاء  تنطلق 

الأردين  الدوري  الثامن ع�صر من  الأ�صبوع 

�صحاب  وي�صتقبل   .2022 ل��ل��م��ح��رتف��ني 

م�صاء  ال�صاد�صة  عند  الأردن  �صباب  نظره 

ع��ل��ى ���ص��ت��اد امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ق��ب��ل اأن 

ي��ل��ت��ق��ي م��ع��ان م���ع اجل���زي���رة ع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة 

حممد  الأم���ر  �صتاد  على  م�صاء  والن�صف 

وال��وح��دات  الفي�صلي  ويت�صارك  بالزرقاء. 

نقطة،   40 بر�صيد  الفرق  ترتيب  �صدارة 

 ،25 العقبة  �صباب   ،38 احل�صني  يليهما 

 ،21 و���ص��ح��اب  ال��رم��ث��ا   ،22 الأردن  �صباب 

17، اجل��زي��رة  م��غ��ر ال�����ص��رح��ان وال�����ص��ل��ط 

اللقاء  يف   .11 ال�صريح   ،13 معان   ،14
يف  الأردن  و���ص��ب��اب  ���ص��ح��اب  ي��ل��ت��ق��ي  الول 

م��واج��ه��ة ق��وي��ة وم��ت��ك��اف��ئ��ة. وغ����اب ف��ري��ق 

���ص��ح��اب ع���ن حت��ق��ي��ق ال���ف���وز يف م��ب��اري��ات��ه 

اأ���ص��ب��ح مطالباً  وب��ال��ت��ايل  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�����ص��ت 

ب��ح�����ص��د ال��ن��ق��اط ال���ث���اث وامل��ن��اف�����ص��ة على 

م��رك��ز م��ت��ق��دم. وي�����ص��ت��ق��ر ف��ري��ق ���ص��ح��اب يف 

“21” نقطة  ب��ر���ص��ي��د  ال�����ص��اد���ص  امل���رك���ز 

م���ت���ف���وق���اً ب���ف���ارق الأه��������داف ع���ن ال���رم���ث���ا.

مناطق  ن��ح��و  وال��ت��ق��دم  ل��ل��ف��وز  ي�صعى  وه���و 

الم���ان اك��ر .. ب���دوره ف���اإن ���ص��ب��اب الأردن 

بفر�صة  يتم�صك  �صيجعله  الفوز  اأن  ي��درك 

مما  ال��ك��ب��ار،  الأرب��ع��ة  م��راك��ز  على  املناف�صة 

���ص��ي��دف��ع��ه ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ال���ف���وز ول ����ص���واه. 

ويحتل فريق �صباب الأردن املركز اخلام�ص 

عنا�صره  على  ويعتمد  نقطة،   22 بر�صيد 

ال�����ص��اب��ة يف ك���اف���ة امل����ب����اري����ات. وه����و ي��ن��ظ��ر 

بها  ال��ف��وز  لن  مهمة  ب�صورة  ال��ي��وم  مل��ب��اراة 

.. ال��ك��ب��ار  م��رب��ع  نحو  ال�صعود  اىل   يدفعه 

معان  ف��ري��ق  ي�صت�صيف  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  يف 

م��ن��اف�����ص��ه اجل����زي����رة يف م���واج���ه���ة ت��خ�����ص��ع 

حل�����ص��اب��ات خ��ا���ص��ة. وي���اأم���ل ف��ري��ق��ا م��ع��ان 

التم�صك  بهدف  الفوز  بتحقيق  واجل��زي��رة 

هذه  يف  اخلا�صر  اأن  �صيما  ول  البقاء  باآمال 

ويحتل  للهبوط.  اأق���رب  ي��ك��ون  ق��د  امل��ب��اراة 

امل��رك��ز ق��ب��ل الأخ����ر بر�صيد  ف��ري��ق م��ع��ان 

للخ�صارة  تعر�ص  قد  وكان  “13” نقطة، 
اليوم  مباراة  ويعتر  5 مواجهات   اآخ��ر  يف 

وك��ان��ه��ا ح��ب��ل ال��ن��ج��اة وامل��ن��ق��ذ ل��ه ان حقق 

الفوز لنها تنقله موؤقتا نحو المان .. من 

معنوية  بحالة  يتمتع  اجلزيرة  ف��اإن  جهته 

اجلولة  يف  جنح  بعدما  مناف�صه  من  اأف�صل 

وكذلك توج  الفوز  نغمة  ا�صتعادة  من   17
لكاأ�ص  النهائي  رب��ع  ال��دور  بلوغ  يف  ج��ه��وده 

و�صباب  ال�����ص��ري��ح  ع��ل��ى  ف���وزه  ب��ع��د  الأردن  

اجل���زي���رة  ف���ري���ق  وت���ق���دم  ت���وال���ي���ا   الردن 

 ”14“ بر�صيد  العا�صر  للمركز  م��وؤخ��راً 

خلدمات  ال��ي��وم  م��ب��اراة  يف  ويفتقد  نقطة، 

الباونة  وليد ع�صام وجنمه حمد  حار�صه 

للفوز  الح��م��ر  وي�صعى  الإن����ذارات  ل��رتاك��م 

والنطاق اكر نحو مراكز المان واعادة 

خطوة  ال��ه��ب��وط  ع��ل��ى  مناف�صيه  اب���رز  اح��د 

نحو اخللف .

االنباط – عامن 

ال��ف��ي�����ص��ل��ي يف جل�صتها  ل���ن���ادي  امل��وؤق��ت��ة  ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�������ة  ق����ررت 

املقبلة.  للمرحلة  الإدارة  جمل�ص  انتخابات  موعد  حتديد  الخ���رة 

يوم  �صباح  م��ن  التا�صعة  ال�صاعة  يف  الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  حت��دي��د  ومت 

وتعتر  الريا�صية.  املدينة  يف  املقبل  الثاين  ت�صرين  نوفمر/   12

كانت  بعدما  م�صرته  يف  تاريخية  املرتقبة  الفي�صلي  ن��ادي  انتخابات 

الفي�صلي  انتخابات  ت�صهد  اأن  ويتوقع  بالتزكية.  انتخاباته  حت�صم 

اأو بني الطاحمني  �صراعا مثرا بني املتناف�صني على مقعد الرئي�ص 

بح�صد مقاعد ع�صوية جمل�ص الإدارة. وتر�صح ملن�صب رئي�ص النادي 

املوؤقتة  اللجنة  رئي�ص  احل��دي��د  ن�صال  املهند�ص  م��ن  ك��ل  الفي�صلي 

للنادي ال�صابق و�صليمان الع�صاف ع�صو جمل�ص ادارة النادي ال�صابق . 

تحديد موعد انتخابات أدارة النادي الفيصلي 

تعادل السعودية مع اميركا وديا 

امريكا – وكاالت 

نظره  م��ع  ال�صعودي  املنتخب  ت��ع��ادل 

الأم��ري��ك��ي �صلبيا، خ��ال امل��ب��اراة ال��ودي��ة 

ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه��م��ا ال���ث���اث���اء ع��ل��ى ملعب 

م��دي��ن��ة  يف  كوندومينا”  ل  “نويفا 
مر�صية الإ�صبانية، يف اإطار ا�صتعداداتهما 

لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  بطولة  يف  للم�صاركة 

القدم. وف�صل املنتخبان يف ا�صتغال كافة 

الفر�ص التي اأتيحت لهما اأمام املرميني 

لينتهي اللقاء بالتعادل ال�صلبي. ويتواجد 

املنتخب ال�صعودي يف املجموعة الثالثة مع 

وبولندا.  واملك�صيك  الأرجنتني  منتخبات 

ف��ي��م��ا ي���ت���واج���د امل��ن��ت��خ��ب الأم���ري���ك���ي يف 

اإجنلرتا  منتخبات  مع  الثانية  املجموعة 

واإيران وويلز.

منتخب الناشئين يستقر على تشكيلة التصفيات االسيوية 
االنباط – عامن 

الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 

ال��ق��ط��ط��ي،  ع���ب���داهلل  امل����درب  ب��ق��ي��ادة  ت17، 

ق���ائ���م���ة ال���اع���ب���ني خل����و�����ص ال��ت�����ص��ف��ي��ات 

والتي  الأوىل،  املجموعة  حل�صاب  الآ�صيوية 

9 ت�صرين  1 حتى  ال��ف��رتة م��ن  ت��ق��ام خ��ال 

حممد  الأم�����ر  ���ص��ت��اد  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل،  الأول 

ب���ال���زرق���اء. و���ص��م��ت ال��ق��ائ��م��ة 23 لع��ب��ا: 

زيد  ال�صقران،  ع��ب��داهلل  ال��ط��راي��رة،  حممد 

الدحلة،  ال�صمامرة، جعفر  اأيهم  ال�صنيكات، 

حممد  ال�����ص��اح،  اآدم  ال���دي���رب���اين،  اأح���م���د 

ح�����داد، ���ص��امل اأب����و دي����ة، خ��ال��د ال���ذي���اب���ات، 

�صالح  اخلطيب،  عدنان  رحمة،  اب��و  �صياء 

ف��ري��ج، ع��م��ر اجل��م��ل، ع��ب��د ال��رح��م��ن ���ص��اق 

الرحمن  عبد  ف��ّرا���ص،  ال��دي��ن  ���ص��اح  اهلل، 

اإبراهيم  عاقولة،  اأب��و  الدين  عز  اخل�صور، 

���ص��رة، ي��ام��ن الأب���ط���ح، حم��م��د اإب��راه��ي��م، 

ب���دوره،  اث��ل��ي��ج��ة.  اأب���و خليفة، ع��ب��ادة  اأم���ني 

ي�صارك  ال��ت��ي  املجموعة  اأن  القططي  اأك���د 

ت�صم  اأن��ه��ا  خا�صة  “قوية”،  املنتخب  بها 

البطولة  الأخرة من  الن�صخة  لقب  حامل 

-ال���ي���اب���ان-، اإىل ج��ان��ب ���ص��وري��ا وال��ف��ل��ب��ني 

الت�صفيات  اإقامة  واأ�صاف:  وتركمان�صتان. 

للنهائيات  ال��ت��اأه��ل  ف��ر���ص  ت��ع��زز  ب�����الأردن، 

الأر���ص  عامل  منتلك  اأننا  خا�صة  القارية، 

يعد  اجلماهر  وم�صاندة  دعم  واجلمهور.. 

امل��ط��ل��وب.  ال��ه��دف  لتحقيق  رئي�صي  ع��ام��ل 

وك�����ان امل��ن��ت��خ��ب اأق������ام م��ع�����ص��ك��را ت��دري��ب��ي��ا 

ب��الإم��ارات خ��ال ال��ف��رتة م��ن 12 حتى 21 

نظره  اأم��ام  مباراة  تخلله  اجل��اري،  اأيلول 

مع  ول��ق��اء   ،2-2 بالتعادل  انتهت  القطري 

اأ�صحاب الأر�ص انتهى بالفوز 1-0. ويفتتح 

امل��ن��ت��خ��ب ال��ت�����ص��ف��ي��ات ب��ل��ق��اء ���ص��وري��ا عند 

الأول،  ت�صرين   10 ال�صبت  م�صاء  التا�صعة 

بنف�ص   5 الأرب����ع����اء  ال��ف��ل��ب��ني  م��واج��ه��ة  ث���م 

ت��رك��م��ان�����ص��ت��ان اجلمعة  وي��ل��ت��ق��ي  ال��ت��وق��ي��ت، 

اأم����ام  م�������ص���واره  وي��خ��ت��ت��م  ال����وق����ت،  ذات   7

وت�صم  ال��ت��وق��ي��ت.  نف�ص   9 الأح����د  ال��ي��اب��ان 

على  ت��وزي��ع��ه��م  مت  منتخبا   44 الت�صفيات 

بحيث  التجمع،  بنظام  تقام  جمموعات   10

و�صمت  منتخبات،   4 جم��م��وع��ات   6 �صمت 

اإىل  وي���ت���اأه���ل  م��ن��ت��خ��ب��ات.   5 4 جم��م��وع��ات 

املركز  �صاحب   ،2023 الآ�صيوية  النهائيات 

اأف�صل  جانب  اإىل  جمموعة،  كل  من  الأول 

5 منتخبات حت�صل على املركز الثاين.
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االنباط-ال�شارقة 
 

بن  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اف��ت��ت��ح 

���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي، ويل ال��ع��ه��د ن���ائ���ب ح��اك��م 

ال�سارقة، بح�سور �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد 

بن �سلطان القا�سمي، نائب حاكم ال�سارقة رئي�س 

جم��ل�����س ال�����س��ارق��ة ل���اإع���ام، ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 

احلكومي  لات�سال  ال���دويل  للمنتدى   11 ال��� 

2022، الذي يقام حتت رعاية �ساحب ال�سمو 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 

وينظمه  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 

امل���رك���ز ال�����دويل ل��ات�����س��ال احل���ك���وم���ي، ال��ت��اب��ع 

ل��ل��م��ك��ت��ب الإع���ام���ي حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة، على 

مدار يومني، مب�ساركة اأكرث من 160 متحدثاً 

وم�ساركاً، وذلك حتت �سعار “حتديات وحلول”.

وقال �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي، 

يف كلمة األقاها خال الفتتاح // اإمارة ال�سارقة 

ا���س��ت��ط��اع��ت ع���ر ت��ع��زي��ز دور الأ�����س����رة، واإن�����س��اء 

موؤ�س�سات الطفولة والنا�سئة، وبناء جهاز اإعامي 

ت��واج��ه جمموعة من  اأن  ال��ن��اف��ع وامل��ف��ي��د،  ي��ق��دم 

القيم  وانت�سار  النفتاح،  عن  الناجمة  التحديات 

الذي  املت�سارع  التكنولوجي  والتطور  الدخيلة، 

والأخاقيات  ال�سلوكيات  بع�س  ت�سلل  اإىل  اأدى 

التي تتنافى مع مبادِئنا اإىل املجتمع //.

اإمارة ال�سارقة املتميزة  وتناول �سموه جتربة 

قائًا  للتحديات،  احللول  تقدمي  يف  والناجحة 

م��دي��ن��ة �سديقة  ال��ي��وم  ال�����س��ارق��ة  ان  ���س��م��وه // 

لاأطفال واليافعني وذوي الإعاقة، واأول مدينة 

اأ�سبحت  اأنها  كما  ال�سن،  لكبار  مراعية  عربية 

املدينة الأوىل على م�ستوى الوطن العربي التي 

تطبق نظام العمل ملدة 4 اأيام يف الأ�سبوع، بهدف 

ب��اأن��ه هو  ن��درك  ال��ذي  تعزيز التاحم الأ���س��ري 

درعنا احل�سني ملواجهة هذه التحديات //.

واأ�����س����اف ���س��م��وه // ال�������س���ارق���ة ت���وؤم���ن ب���اأن 

)الت�سال( هو ال�سعرة الفا�سلة بني ال�ستقرار 

وال����س���ط���راب، وب���ني اخل���اف والت���ف���اق، وب��ني 

ال�سعور بالأمن وهيمنة الرتباك، وبني ما نحن 

عليه الآن وما نطمح اأن نكون عليه غداً //.

واأكد �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 

والأه���م هو  م��وج��ودة  �ستظل  التحديات  اأن  على 

ب�ستى  التحديات  اإن   // ق��ائ��ًا  احل��ل��ول،  اإي��ج��اد 

اأ�سكالها مل تتوقف، ولكل حقبة وزمان حتدياته 

مدمرة،  ل��زلزل  ت��ارًة  يتعر�س  العامل  اخلا�سة، 

حني  يف  الأرواح،  حت�سد  وح��روب  قاتلة،  واأوبئة 

املاء، ونتقاتل حتى يهلكنا  تزداد �سراعاتنا على 

اجلوع، وت�سبب ذلك كله يف انهيار دول، و�سقوط 

حكومات، لكن على الرغم من كل ذلك، مل ينتِه 

العامل ومل تنقر�س الب�سرّية //.

التحديات  جميع  اأن  �سعرنا   // �سموه  وتابع 

املن�سرمني،  العامني  يف  كلها  اجتمعت  ال�سابقة 

ح��ت��ى ظ���ن ال��ب��ع�����س اأّن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ���س��وف 

الرو�سية  احل���رب  واأن  ال��ب�����س��ري��ة،  ع��ل��ى  تق�سي 

واأن  ج���زاأي���ن،  اإىل  ال��ع��امل  �ستق�ّسم  الأوك��ران��ي��ة 

ط��ب��ول احل����رب ال��ع��امل��ّي��ة ال��ث��ال��ث��ة ق��رع��ت، وظ��ن 

البع�س الآخر اأن انقطاع اإمدادات القمح �سيوؤدي 

اإىل جماعة جديدة، واأن الغاز امل�سحوب بالدفء 

مل  كله  ذل��ك  لكن  باأكملها،  ق���ارة  ع��ن  �سينقطع 

يح�سل //.

اأن   // اإىل  ال�سارقة  حاكم  نائب  �سمو  ولفت 

ه��و التغّي  اآخ��ر ك��ب��ياً  ت��واج��ه حت��دي��اً  الب�سرية 

دائ��م  بربيع  تنعم  دول  كانت  اأن  فبعد  امل��ن��اخ��ي، 

اخل�سراء،  م�سطحاتها  وا�سفرت  اأنهارها  جفت 

يف حني اأ�سابت الفي�سانات دوًل اأخرى يف مقتل، 

فاأبادت قرى وت�سببت يف املعاناة للمايني، ومرة 

اأخرى، مل توؤِد تلك التحديات اإىل اإبادة الب�سرية 

.//

اهلل،  بف�سل   // بقوله  كلمته  �سموه  واختتم 

ن�ستلهم من  زلنا  ة، ما  ال��ن��ّيّ العقول  ثم بف�سل 

�ستى  مواجهة  على  تعيننا  ع��راً  املا�سي  درو���س 

اأ�سبحت  احل��ك��وم��ات  بع�س  اإن  ب��ل  ال��ت��ح��دي��ات، 

ل��دي��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ن��ب��وؤ ببع�س ال���ك���وارث، 

وا�ست�سراف امل�ستقبل وتهيئة املنا�سب لتقليل اأثر 

التحديات //.

واأل����ق����ى م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م��ب��ارك 

دول��ة  يف  وال��ت��ع��اي�����س  الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  اآل 

الإمارات العربية املتحدة، خطاباً ملهماً بعنوان 

قدم  متكافئة”،  عاقات  م��ت��وازن��ة..  “ثقافات 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بدايته  يف 

�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 

القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 

ع��ل��ى رع��اي��ة ���س��م��وه ال��ك��رمي��ة وامل�����س��ت��م��رة لكافة 

الفعاليات الثقافية ب�سكل عام، واملنتدى الدويل 

لات�سال احلكومي.

وت����ن����اول م��ع��ال��ي��ه جت���رب���ة دول������ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة يف النفتاح على الآخر والتطور 

تبني  الإم���������ارات  اإن   // ق���ائ���ًا  وال����س���ت���ق���رار، 

4 حماور  الأخ��رى على  الثقافات  عاقاتها مع 

والت�سامح  واحل��وار  التعارف  اأن  اأولها:  اأ�سا�سية، 

اأتباع  بني  املثمرة  والعاقات  الكامل  والتعاون 

احل�������س���ارات وال��ث��ق��اف��ات، ت�����س��ّك��ل ال��ط��ري��ق اإىل 

واأك���رث رخ��اًء  واأك���رث �ساماً،  اأك��رث تقدماً  ع��امل 

وا�ستقراراً //.

هو  ال��ث��اين:  امل��ح��ور  اإن   // معاليه  واأ���س��اف 

بني  ال��ع��اق��ات  تنمية  اإىل  ملحة  ح��اج��ة  وج���ود 

الب�سر على نحٍو يعّمق روح الأمل والتفاوؤل فيها، 

والأفكار  الآراء  اإىل  ما�سة،  حاجة  هناك  اأن  كما 

ناجحٍة،  �سبٍل  اإي��ج��اِد  يف  ت�سهم  التي  وامل��ب��ادرات، 

ومعقدًة  عبًة  �سَ ب��دت  مل�سكات  ف��اع��ل��ٍة،  وح��ل��وٍل 

لأزمان طويلة //.

قناعتنا  ه��و  ال��ث��ال��ث:  امل��ح��ور  اإن   // وت��اب��ع 

الكاملة باأن الفجوات احل�سارّية والثقافّية بني 

اإذا توافرت  اأن تنتهي  الأمم وال�سعوب، باإمكانها 

ق���ن���وات ال��ت��ن��م��ي��ة واحل�����وار وال��ت��ع��اي�����س وال��ع��م��ل 

امل�����س��رك، ال��ت��ي حتقق ال��ت��اق��ي وال��ت��ع��اون بني 

جميع الأطراف //.

على  يقوم  الرابع  املحور   // معاليه  ووا�سل 

اأتباع  املتوازنة بني  العاقات  تنمية  اأن جمالت 

جم��الت  بطبيعتها  ه��ي  والثقافات  احل�����س��ارات 

التي تركز  النافعة،  لاأفكار املتجددة واملبادرات 

امل��ج��ت��م��ع وب��ن��اء الإن�����س��ان،  ت��ق��دم  جميعها ع��ل��ى 

دائ��م،  ب�سكل  متطورة  جم��الت  فاإنها  وب��ال��ت��ايل 

اأر����س  وف���ق م��ا ي��ظ��ه��ره التطبيق ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى 

الواقع //.

واأ�����س����ار م��ع��ايل وزي����ر ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س 

ال���ازم���ة لتطوير  م��ن اخل���ط���وات  ال��ع��دي��د  اإىل 

العاقات التعاونية بني الأمم، قائًا // ال�سعي 

بني  واملتكافئة  املتوازنة  العاقات  حتقيق  نحو 

اأتباع احل�سارات والثقافات، ل يجب اأن يقت�سر 

على املناق�سات النظرية فقط، بل يجب اأن يكون 

ال��ري��ادة  وم���ب���ادرات  العملية  للم�ساريع  جم���اًل 

الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة وب���رام���ج ال��ت��ط��وع 

الأن�سطة  اأن  اإىل  م�سياً   ،// العامة  واخل��دم��ة 

وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ع��اق��ات ب���ني الأمم 

اقت�سادية  قيمة  لها  يكون  اأن  ميكن  وال�سعوب، 

م��ه��م��ة ع���ل���ى اأر��������س ال�����واق�����ع، ت�����س��م��ح ب��ت��ن��م��ي��ة 

املفيد  البتكار  وت�سجع  امل�سركة،  ال�ستثمارات 

على كل امل�ستويات.

اأكد  الت�سامح والتعاي�س،  وعن �سيا�سات وزارة 

اأن��ن��ا يف ال����وزارة، ويف الإم���ارات  معاليه // ن��وؤك��د 

ك��ل��ه��ا، ن��ل��ت��زم ال���ت���زام���اً ك���ام���ًا ب��ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح، 

جٍد  بكل  ونعمل  الإن�سانية،  والأخ��وة  والتعاي�س، 

والتزام من اأجل تاأ�سي�س عاقات قوية ومتوازنة، 

للعمل امل�سرك مع اجلميع وذلك من اأجل ن�سر 

املعروفة والوعي باحل�سارات والثقافات والأديان 

والعن�سرية  التطرف  منع  اأج��ل  وم��ن  املختلفة، 

والكراهية، ومن اأحل حتقيق ال�سام والوفاق، يف 

كافة ربوع العامل //.

وع����ن اأه���م���ي���ة امل���ن���ت���دى ال������دويل ل��ات�����س��ال 

ي�سكل  املنتدى  ه��ذا   // معاليه  ق��ال  احلكومي، 

اإىل  اجلميع  خالها  م��ن  ن��دع��و  ع��امل��ي��ًة  من�سًة 

ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��ددي��ة ه��م��ا ق��وة 

خ���اق���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة وال����س���ت���ق���رار، كما 

اأجل  املتوا�سل من  العمل  اإىل  اأدع��و من خاله 

ت�سكيل وعي النا�س وتعميق اإدراكهم بالعامل من 

حولهم، والتاأكيد على القيم الإن�سانّية النبيلة، 

واأهمية تكري�سها دائماً يف الجتاهات الإيجابية 

املن�سودة //.

واعتر معاليه اأن // املنتدى هو تاأكيد حي 

املجتمع  خدمة  يف  احلكومي  الت�سال  دور  على 

القائمني  يف  ث��ق��ت��ه  ع��ن  م��ع��رب��اً   ،// والإن�������س���ان 

على الت�سال احلكومي �سمن خمتلف اجلهات 

وامل��وؤ���س�����س��ات، وق��درت��ه��م على حتقيق ال��ت��ق��دم يف 

املجتمع.

واج��ب  اإىل  ب��الإ���س��ارة  كلمته  معاليه  واختتم 

وم�سوؤوليتهم  احلكومي  الت�سال  يف  العاملني 

يف ال����روؤي����ة امل�����س��رك��ة ح����ول م��ك��ان��ة ال��ت�����س��ام��ح 

بها وتعزيز  ب��الآخ��ري��ن  وال��ت��ع��ري��ف  وال��ت��ع��اي�����س، 

اآليات  تطوير  عر  وذل��ك  معهم،  العمل  مناهج 

دور  معاليه  مثمناً  املعلومات،  وتلقي  التوا�سل 

للعلم  املنتدى و�سعيه لأن يكون مثاًل ومنوذجاً 

الدويل امل�سرك النافع والفّعال.

املكتب  واأ�سار ط��ارق �سعيد ع��اي، مدير عام 

األقاها  كلمة  يف  ال�����س��ارق��ة،  حلكومة  الإع��ام��ي 

اأه��م��ي��ة ال��ت��وا���س��ل يف حياة  خ���ال الف��ت��ت��اح اإىل 

النا�س واملجتمعات، وقال // غياب الت�سال هو 

موجوداً  كان  ولو  حتى  ال�سخ�س  حل�سور  اإلغاء 

بيننا، فمن ل يتوا�سل لي�س موجوداً يف معادلة 

يبتكر  خاطئة  بطريقة  يتوا�سل  وم��ن  احل��ي��اة، 

ظًا م�سوهاً لوجوده //.

واأ�ساف مدير عام املكتب الإعامي حلكومة 

ال�����س��ارق��ة // الت�����س��ال احل��ك��وم��ّي مب��ث��اب��ة منح 

متار�سه،  التي  اجلهة  اأو  املوؤ�س�سة  لهوية  احلياة 

فبوا�سطته ت�سل ثقافتها وروؤيتها للنا�س، وتوؤكد 

كما  اليومية،  حياتهم  يف  ح�سورها  خاله  من 

اأنه اأي�ساً تو�سيف لكل ما يجري من اأحداث وما 

يتناول  املنتدى  فاإن  لذا  �سائد من مفاهيم،  هو 

وي�ستهدف  ال��ع��امل،  يف  الق�سايا  اأب��رز  العام  ه��ذا 

اأو  ت�سويبها  ب��ه��دف  حولها،  ال�سائدة  املفاهيم 

تاأكيدها اأو اإعادة �سياغتها //.

امل��ت��ع��ددة  الأدوار  م��و���س��ح��اً  ع�����اي،  وت���اب���ع 

خانة  يف  الت�سال  يكون  اأن  يجب   // لات�سال 

املواجهة مع الحتمالت املفتوحة حول متغيات 

اقت�سادية كبية قد ت�سل حد الأزمات يف بع�س 

اأن  الت�سال  على  اأن  كما  واملجتمعات،  الأ���س��واق 

التي  الر�سمية  للموؤ�س�سات  احلانية  اليد  يكون 

ت��ق��ود اجل��م��ه��ور و���س��ط امل��ت��غ��يات وال��ت��ح��ولت 

ال�����س��ري��ع��ة ن��ح��و ال���س��ت��دام��ة وال���س��ت��ق��رار، عر 

بالذات  والثقة  التحديات  مواجهة  فكر  حتفيز 

واإطاق روح البتكار والإبداع //.

واختتم مدير عام املكتب الإعامي حلكومة 

على   // اأن�����ه  اإىل  ب���الإ����س���ارة  ك��ل��م��ت��ه  ال�����س��ارق��ة 

اأجل  اأن يكّر�س براجمه وحماته من  الت�سال 

اإ�سقاط  م��ن حم���اولت  ال��ث��ق��ايّف  ال��ت��ّن��وع  حماية 

ثقافات  على  بعينها  ومفاهيم  اأمن���اط  وف��ر���س 

التوازن  اأن  نوؤكد  وهنا  تنتجها،  مل  وجمتمعات 

اخ��ت��اف وخ�سو�سّية  واح����رام  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني 

وحدود كل ثقافة، ي�سكان �سمانًة رئي�سًة لبناء 

عاقات متوازنة وم�ستدامة بني ال�سعوب //.

املك�سيكي  الرئي�س  كالديرون،  فيليبي  واألقى 

الأ����س���ب���ق، ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��امل��ي��ة 

لاقت�ساد واملناخ، خطاباً ملهماً بعنوان “)النمو 

فيه  تناول  القرارات”،  اتخاذ  اآليات  الأخ�سر(.. 

اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ����س���رورة ت��غ��ي��ي ال��ط��ري��ق��ة 

املناخي  التغي  العامل  التي يعالج فيها  احلالية 

التي  والطريقة  احلكومي  الت�سال  خ��ال  من 

نخاطب بها اجلمهور.

واأ����س���ار يف خ��ط��اب��ه اإىل اأه��م��ي��ة الن��ت��ق��ال من 

بات  التي  املناخي،  للتغي  املدمرة  الآث��ار  تناول 

اجلميع يعلمها ويدرك اأبعادها، اإىل احلديث عن 

اإحداث التغيي الإيجابي  الفر�س الكامنة وراء 

الأخ�����س��ر  اإىل من�����وذج الق���ت�������س���اد  والن���ت���ق���ال 

اأن اخل��ط��اب  اإىل  امل�����س��ت��دام��ة، لف��ت��اً  وال��ت��ن��م��ي��ة 

احلكومي يف هذا املجال لبد اأن يقرن بالأفعال 

ل الأقوال والوعود فقط حتى يكون اأكرث اإقناعاً 

للجمهور.

وق��ال ك��ال��دي��رون // على ال��رغ��م م��ن التزام 

قادة العامل والدول بالعديد من الوعود ملواجهة 

تر  ه��ذه مل  م��ن  الكثي  اأن  اإل  امل��ن��اخ��ي،  التغي 

تتعلق  اأ���س��ا���س��ي��ة  مع�سلة  ب�سبب  وذل����ك  ال���ن���ور، 

للفقر  والت�سدي  التنمية  حتقيق  بني  باملوازنة 

وخلق الوظائف من جهة، واحلد من النبعاثات 

والت�سدي لتغيات املناخ من جهة اأخرى //.

وتابع // عملنا يف اللجنة العاملية لاقت�ساد 

وامل���ن���اخ م���ع ع����دد م���ن امل��وؤ���س�����س��ات واجل��ام��ع��ات 

من  اأن���ه  ووج���دن���ا  ف���وري���ة،  ح��ل��ول  اإىل  للتو�سل 

ال�����س��روري ال��ب��دء ب��روي��ج من����اذج ال���س��ت��دام��ة 

وم�����س��اري��ع��ه��ا ك��ف��ر���س ك��ام��ن��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��م��و 

امل�ستقبلي يف �ستى القطاعات //.

واأكد كالديرون اأنه توجد 3 حماور اأ�سا�سية 

ي��ج��ب ال��رك��ي��ز ع��ل��ي��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ث��م��ار يف 

وال��زراع��ة،  امل��دن،  يف  تتمثل  الأخ�سر،  القت�ساد 

وال���ط���اق���ة، م�������س���دداً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اأن ت��ت��وا���س��ل 

احلكومات مع �سعوبها لتو�سيح الفر�س الكامنة 

م��رون��ة مقارنة  الأك����رث  ال��ن��م��و  واإم��ك��ان��ات  فيها 

بقطاع الطاقة التقليدي.

وحول املحور الأول، ك�سف الرئي�س املك�سيكي 

ارت��ف��اع  يف  ال��ع��امل  م��دن  �سكان  ع��دد  اأن  ال�سابق 

م�����س��ت��م��ر، مم���ا ي��ع��ن��ي اأه��م��ي��ة زي�����ادة اجل���ه���ود يف 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، م��ق��دم��اً من����اذج عاملية 

م���ن ال������دول وامل������دن ال���ت���ي ح��ق��ق��ت جن���اح���ات يف 

لو���س  مثل  النمو  وحتقيق  الن��ب��ع��اث��ات  خف�س 

املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  وفيادلفيا  نيجييا،  يف 

وغيها.

اإن  ك��ال��دي��رون  ق��ال  ب��ال��زراع��ة،  يتعلق  وفيما 

لاأر�س  الأمثل  وال�ستغال  الغابات  زراع��ة   //

والبيئّية  القت�سادية  املنافع  العديد من  يحقق 

على ال�سواء //، م�سياً اإىل اأن //عائدات زراعة 

الغابات يف اأمريكا اجلنوبية وال�سني تراوح بني 

عدا عن دور هذه الغابات يف  هذا   ،23-25%
دعم وتعزيز ال�سياحة البيئية //.

الرئي�س  ك�سف  الثالث،  باملحور  يتعلق  وفيما 

املك�سيكي اأن // ا�ستخدام نظم الطاقة امل�ستدامة 

6.5 مليون  القائمة على ال�سم�س والرياح وفر 

وظيفة حتى نهاية العام 2021، وفقاً للوكالة 

)اإي���ري���ن���ا(، وه��ن��اك  امل��ت��ج��ددة  ال��دول��ي��ة للطاقة 

فر�س كبية لتحقيق زيادة بال�سعف يف القطاع 

بحلول 2030، لت�سل فر�س العمل املتاحة فيه 

اإىل 13.4 مليون وظيفة //.

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اإج��م��ايل  م���ن   60% �ست�سكل  ال���ري���اح  وط���اق���ة 

 ،2030 م�����س��اري��ع ال��ط��اق��ة يف ال��ع��امل ب��ح��ل��ول 

خ�سو�ساً بعد اأن �سهدت كلفة الطاقة ال�سم�سية 

ت��راج��ع��اً ق��وي��اً خ��ال الأع����وام ال��� 10 الأخ���ية، 

بن�سبة و�سلت اإىل اأكرث من 90%.

ف��رة  خ���ال  اأط��ل��ق��ن��ا  املك�سيك  // يف  وت��اب��ع 

الكهربائية  الأجهزة  ل�ستبدال  حملة  رئا�ستي، 

امل��ن��زل��ي��ة ال��ق��دمي��ة ب���اأخ���رى اأح����دث واأك���ف���اأ، كما 

45 مليون م�سباح تقليدي  اأكرث من  ا�ستبدلنا 

ب���اأخ���رى م��ن الأن������واع امل�����س��ت��دام��ة، م��ا اأدى اإىل 

الباد  م�ستوى  على  ال��ك��ه��رب��اء  ف��ات��ورة  خف�س 

وخلق الآلف من فر�س العمل //.

امللهم  خ��ط��اب��ه  املك�سيكي  ال��رئ��ي�����س  واخ��ت��ت��م 

بالتاأكيد على اأهمية ال�ستدامة يف جتنب حدوث 

اجل��و،  ت��ل��وث  ب�سبب  ���س��ن��وي��اً  وف���اة  األ���ف   700
الإج��م��ايل  ال��ن��اجت املحلي  زي���ادة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

للدول، وخلق الوظائف، وتخفيف الآثار البيئية 

املدمرة وتداعياتها على العامل.

الفتتاح خطابني ملهمني  ت�سمن حفل  كما 

لكل من كيم كامبل، رئي�سة وزراء كندا ال�سابقة، 

ال��ع��امل يف  ال��ق��ح��ط��اين، بطل  وحم��م��د عبد اهلل 

اإلقاء اخلطابة و�ساحب كتاب “قوة الكلمة”.

واأ�سارت كامبل يف خطابها الذي حمل عنوان 

نوع من احلكومات يحتاج العامل؟” اإىل اأن  “اأي 
العامل يحتاج اإىل حكومات قادرة على حل امل�ساكل 

وال�سيا�سات،  املخرجات  جت��اه  املواطنني  وح�سد 

جتيد  احلكومات  تكون  اأن  اأهمية  على  م�سددة 

تكون  واأل  جمتمعاتها،  مع  والتوا�سل  الو�سول 

منعزلًة عن العامل.

واأك�����دت ك��ام��ب��ل اأه��م��ي��ة ال��ت��وا���س��ل ب��الأف��ع��ال 

ب��الأق��وال،  بالتوا�سل  م��ق��ارن��ًة  الكبي  وت��اأث��يه 

والأع�����راق  ال��ث��ق��اف��ات  اح�����رام  اأن  اإىل  م�����س��يًة 

على  قادرة  اأقوى  ملجتمعات  يوؤ�س�س  واجلن�سيات 

تخطي التحديات بكفاءة.

ال��ذي  القحطاين يف خطابه  رك��ز  م��ن جهته 

ق��وة  ع��ل��ى  بالتاأثي”  “القيادة  ب��ع��ن��وان  ج���اء 

و�سخ�سيته،  الفرد  يف  الكبي  وتاأثيها  الكلمة 

واإمكانية اإحداثها تاأثي �سلبي مدمر اأو اإيجابي 

معزز لاإبداع واإطاق الطاقات، موجهاً حديثه 

ب��اأن يحر�س على  لكل �سخ�س يف من�سب قيادة 

الدعم  واأن يقّدم  ب�سكل �سحيح،  اإي�سال ر�سالته 

الأوق����ات،  جميع  ويف  م�سوؤوليته  حت��ت  يقع  مل��ن 

ب��ك حتى  ي��وؤم��ن  م��ن  “القائد احلقيقي  وق���ال: 

عندما ل توؤمن بنف�سك”.

وتخلل حفل الفتتاح عر�س فيلم مرئي عّر 

احللول  واأه��م��ي��ة  ال��ع��ام  لهذا  املنتدى  �سعار  ع��ن 

وحتديات  اأح��داث��اً  ا�ستعر�س  حيث  والتحديات، 

وك����وارث واج��ه��ه��ا ال��ع��امل خ��ال ال��ع��ام اجل���اري، 

البحريني  امل��ح��ت��وى  ل�سانع  اأداء  ع��ر���س  تبعه 

عمر ف����اروق، ت�����س��اءل ف��ي��ه: “هل ه��ن��اك اأم���ن يف 

يف  يكمن  احل��ل  ب��اأن  بعدها  الب�سرية؟” ليجيب 

لي�ستكمل  الإن�سانية”،  الر�سائل  بقوة  “الإميان 
م��ب��ادرات  على  ال�سوء  �سلط  اآخ��ر  بجزء  الفيلم 

الب�سر خالها  قهر  ريا�سية  واإجن��ازات  اإن�سانية 

ال��ت��ح��دي��ات ب��ال��ت��ك��اف��ل وال���ت���ع���اون وال��ت�����س��ام��ن، 

“روح  ل��ف��رق��ة  غ��ن��ائ��ي  م�����س��رح��ي  اأداء  وراف���ق���ه 

ال�سرق” ال�سبابية.

ح�����س��ر اف���ت���ت���اح ف��ع��ال��ي��ات امل���ن���ت���دى ال����دويل 

ال�سيخ  م��ن  ك��ل   ،2022 احل��ك��وم��ي  ل��ات�����س��ال 

خالد بن عبداهلل القا�سمي رئي�س هيئة ال�سارقة 

وال�سيخ  احل���رة،  وامل��ن��اط��ق  واجل��م��ارك  للموانئ 

مكتب  رئي�س  القا�سمي  عبدالرحمن  بن  �سامل 

�سمو احلاكم، وال�سيخ خالد بن ع�سام القا�سمي 

رئي�س دائرة الطيان املدين، وال�سيخ حممد بن 

حميد القا�سمي رئي�س دائرة الإح�ساء والتنمية 

القا�سمي  �سلطان  بن  ماجد  وال�سيخ  املجتمعية، 

رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى، وال�سيخ 

الوقاية  هيئة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  خالد 

وال�سامة، وال�سيخ �سعود بن �سلطان بن حممد 

ال��ق��ا���س��م��ي م���دي���ر م��ك��ت��ب ال�����س��ارق��ة ال��رق��م��ي��ة، 

القا�سمي  �سامل  بن  �سلطان بن عبداهلل  وال�سيخ 

املجتمعية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�����س��اء  دائ����رة  م��دي��ر 

هيئة  مدير  القا�سمي  حممد  بن  �سيف  وال�سيخ 

ب��ن حممد  ���س��امل  ال��وق��اي��ة وال�����س��ام��ة، وال�سيخ 

بن �سامل القا�سمي مدير هيئة الإمناء التجاري 

وال�سياحي، ومعايل زكي ن�سيبة امل�ست�سار الثقايف 

علي  و���س��ع��ادة   ، ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب 

ال�ست�ساري  املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��وي��دي  ميحد 

روؤ���س��اء  م��ن  امل�سوؤولني  وك��ب��ار  ال�سارقة،  لإم���ارة 

املنظمات  وممثلي  احلكومية  والهيئات  الدوائر 

واملخت�سني  واخل���راء  الدبلوما�سية  والهيئات 

وج��م��ع م���ن الإع���ام���ي���ني وال��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع 

الت�سال احلكومي وطلبة اجلامعات.
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 عمالت معدنية وأوراق نقدية 
وطوابع جديدة للملك تشارلز

 نازحة تحّول قلعة أثرية في إدلب 
إلى مركز تعليمي

 األطفال المتعافون من كورونا.. 
أكثر عرضة لإلصابة بداء العصر

االنباط- وكاالت

���س��ت�����س��ه��د ب��ري��ط��ان��ي��ا ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي 

وط��واب��ع  نقدية  واأوراق�����ا  معدنية  ع��م��ات 

حت���م���ل �����س����ورة م��ل��ك��ه��ا اجل����دي����د ت�����س��ارل��ز 

اأي�سا  امل��ل��ك  رم���ز  �سيظهر  بينما  ال��ث��ال��ث، 

الريد  و�سناديق  احلكومية  امل��ب��اين  على 

امل�سنعون  اأعلنه  مل��ا  وفقا  وذل��ك  احل��م��راء، 

وق�سر بكنغهام.

ويف ال����وق����ت ال������ذي ت����ب����داأ ف���ي���ه ال���ب���اد 

 70 منذ  لها  اأول ملك جديد  مع  التكيف 

عاما، قال �سانعو عماتها وطوابعها اليوم 

التحول  عملية  ���س��ي��ب��داأون  اإن��ه��م  ال��ث��اث��اء 

البطيئة من ا�ستخدام �سورة امللكة الراحلة 

اإليزابيث اإىل �سورة امللك اجلديد.

�سك  ل���دار  التنفيذية  الرئي�سة  وق��ال��ت 

اأوىل  "�ستدخل  جي�سوب  اآن  امللكية  العملة 

العمات املعدنية التي حتمل �سورة جالة 

امللك ت�سارلز الثالث التداول بالتما�سي مع 

ملا  وف��ق��ا  الريد"،  وم��ك��ات��ب  ال��ب��ن��وك  طلب 

ذكرته رويرز.

ال��ع��م��ات  اأن  ه�����ذا  "يعني  واأ�����س����اف����ت 

وامل��ل��ك��ة  ال��ث��ال��ث  ت�����س��ارل��ز  امل��ع��دن��ي��ة للملك 

اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة �سيتم ت��داول��ه��ا م��ع��ا يف 

اململكة املتحدة ل�سنوات عديدة قادمة".

بع�س  ال���س��ت��ب��دال  عملية  و�ست�ستغرق 

العملة  �سك  دار  تقديرات  ت�سي  اإذ  الوقت 

م��ل��ي��ار عملة   27 ن��ح��و  اإىل وج���ود  امل��ل��ك��ي��ة 

يف  توفيت  التي  امللكة  �سورة  حتمل  نقدية 

وقت �سابق من هذا ال�سهر.

وباملثل، قال بنك اإجنلرا اإن من املتوقع 

حتمل  ال��ت��ي  النقدية  الأوراق  ت���داول  ب��دء 

عام  منت�سف  بحلول  ت�سارلز  امللك  �سورة 

.2024
اأن���ه �سيك�سف ���س��ورا ل���اأوراق   واأ���س��اف 

النقدية املحدثة بحلول نهاية العام.

يف غ�����س��ون ذل�����ك، ق����ال ال���ري���د امل��ل��ك��ي 

على  الراحلة  للملكة  احلالية  ال�سورة  اإن 

ت�سارلز.  �سورة  لت�سبح  �سُتحّدث  الطوابع 

و���س��ت��دخ��ل ه����ذه ال���ط���واب���ع اجل���دي���دة اإىل 

التداول مبجرد نفاد املخزون احلايل.

و�ستظل جميع العمات والطوابع التي 

حتمل �سورة امللكة �ساحلة لا�ستخدام.

ك����ان ق�����س��ر ب��ك��ن��غ��ه��ام ق���د ك�����س��ف اأم�����س 

للملك  الرمز اجلديد  النقاب عن  الثنني 

الدولة  وثائق  يف  ي�ستخدم  ال��ذي  ت�سارلز، 

ك���م���ا ���س��ي��ظ��ه��ر ع���ل���ى امل����ب����اين احل��ك��وم��ي��ة 

و�سناديق الريد اجلديدة.

امللك من  اخ��ت��اره  ال��ذي  ال��رم��ز،  يتكون 

اأعدتها  ال��ت��ي  الت�سميمات  م��ن  جمموعة 

و"اآر"  "�سي"  ح���ريف  م��ن  الأ���س��ل��ح��ة،  كلية 

ال��ل��ذي��ن ي���رم���زان ل����س���م ت�����س��ارل��ز وك��ل��م��ة 

ريك�س، وتعني ملك بالاتينية، مع �سورة 

للتاج امللكي.

االنباط-وكاالت

ق��ل��ع��ة بيزنطية  ح��ول��ت جن���اء م��ع��م��ار 

اإدل�����ب، �سمال  اأث���ري���ة يف خم��ي��م م����ورك يف 

الأطفال،  لتعليم  مركز  اإىل  �سوريا،  غربي 

حيث يخدم هذا املركز اأكرث من 60 طفا، 

ويوفر اأي�سا دورات مهنية تدريبية للن�ساء 

القاطنات يف املخّيم.

وقد اأ�سبحت قلعة بيزنطية اأثرية تقع 

ُمدمرة يف خميم مورك،  بني خيام ومبان 

مدر�سة موؤقتة حاليا متنح الأمل والتعليم 

ن��ح��و خ��م�����س��ة و���س��ت��ني ط��ف��ا ���س��غ��يا من 

املت�سربني من التعليم.

على  احلا�سلة  معمار  جناء  حولت  وقد 

درجة جامعية يف التاريخ ال�سوري، القلعة منذ 

متطوعات  مب�ساعدة  ال��ع��ام،  ون�سف  ع��ام��ني 

اأخريات اإىل رو�سة لتعليم الأطفال اأو مدر�سة 

با�سم "مركز �سام التعليمي".

وُت��ع��ل��م جن����اء، وه����ي يف الأرب��ع��ي��ن��ي��ات 

م��ن ال��ع��م��ر، الأط���ف���ال ال�����س��غ��ار درو����س���ا يف 

والريا�سيات،  والإجنليزية  العربية  اللغة 

اإ���س��اف��ي��ة للطاب  ف�����س��ول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

املت�سربني ملواكبة الف�سول التي فاتتهم.

"جاءت  ل��روي��رز:  قالت جن��اء معمار 

فكرة اإن�ساء رو�سة الأطفال ب�سبب الكثافة 

املنطقة  ه���ذه  واف��ت��ق��ار  ال��ع��ال��ي��ة  ال�سكانية 

ونقوم  نعلمهم  حتى  اأطفال  رو�سة  لوجود 

لاأطفال  تقوية  درو����س  باإعطائهم  حتى 

املت�سربني".

ال��ق��درة على  ع��دم  "فب�سبب  واأ���س��اف��ت: 

هذه  ا�ستثمار  حاولنا  جمهز،  مكان  اإن�ساء 

تكاليف  ب��اأق��ل  وجتهيزها  الأث��ري��ة  القلعة 

ت���راوح  ال��ذي��ن  ال��ط��اب  فيها  وا�ستقبلنا 

فهناك  ���س��ن��وات،   5 اإىل   4 ب��ني  اأع��م��اره��م 

الدرا�سة  عن  متخلفون  مت�سربون  ط��اب 

ن��ق��دم ل��ه��م درو������س ت��ق��وي��ة ح��ت��ى نلحقهم 

بال�سفوف التى تخلفوا عن اللتحاق بها".

دورات  اأي�������س���اً  "القلعة"  ه����ذه  وت���ق���دم 

مهنية تدريبية للن�ساء القاطنات يف املخيم 

يف ت�سفيف ال�سعر، واخلياطة، ليتمكن من 

�سرهن.
ُ
تاأمني وظائف تتيح لهن اإعالة اأ

حت�سل  ل  اأن��ه��ا  معمار  جن��اء  وتو�سح 

ع��ل��ى اأي دع���م م���ايل وت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���وارد 

قليلة جدا لتعليم طابها.

االنباط-وكاالت

اح��ت��م��ال  اأم��يك��ي��ة ع��ن  درا����س���ة  ك�سفت 

لدى  الأول  ال��ن��وع  م��ن  بال�سكري  الإ���س��اب��ة 

الأطفال، عقب �سفائهم من كورونا.

وحللت الدرا�سة النتائج امليدانية لأكرث 

م��ن م��ل��ي��ون ط��ف��ل يف 14 دول���ة م��ن بينها 

الوليات املتحدة.. فما العاقة بني اإ�سابة 

من  بال�سكري  واإ���س��اب��ت��ه  ب��ك��ورون��ا،  الطفل 

النوع الأول؟

ي�سيب �سكري الدرجة الأوىل املراهقني 

ع����ادة وي��ع��ن��ي م��ق��اوم��ة امل��ري�����س ت���اأث���يات 

اإنتاج  عن  البنكريا�س  توقف  اأو  الأن�سولني 

ما يكفي اجل�سم من الأن�سولني.

البحث  عّينة  الدرا�سة  معدو  ق�سم  كما 

اإىل ق�سمني بناًء على العمر، الق�سم الأول 

ل��ل��ولدة  الأول  ال��ي��وم  الأط��ف��ال م��ن  ي�سمل 

وحتى �سن التا�سعة.

الأط��ف��ال م��ا بني  ال��ث��اين  الق�سم  و�سمل 

من  ع�سرة  الثامنة  وح��ت��ى  ال��ع��ا���س��رة  عمر 

العمر.

ن�سف  ت�سخي�س  اإىل  النتائج  واأ���س��ارت 

يف  الأوىل  الدرجة  من  بال�سكري  العّينتني 

غ�سون 3 اأ�سهر عقب ال�سفاء من فيو�س 

اإ�سابة  ارتفاعا يف ن�سبة  كورونا، مما ميثل 

الأطفال بال�سكري يناهز 72 باملئة.

ال��ق��ط��اع ال�سحي  ت��ف��ر���س ع��ل��ى  ن��ت��ائ��ُج 

ح��ول ال��ع��امل عبئا ج��دي��دا يتمثل يف زي��ادة 

امل�سابني بداء ال�سكري، وقد وطالب معدو 

الدرا�سة اأولياء الأمور بالهتمام بالتغذية 

العامات  مراقبة  مع  لأطفالهم  ال�سليمة 

الدرجة  من  بال�سكري،  لاإ�سابة  الأول��ي��ة 

الأوىل.

كورونا واال�ضطرابات 

املناعية وال�ضكري

وق������ال اخ��ت�����س��ا���س��ي ال����غ����دد ال�����س��م��اء 

ن��ي��وز  ل�”�سكاي  ح���دي���ث���ه  يف  وال�������س���ك���ري، 

بينت  ال��درا���س��ة  اإن  نبيل  حممد  عربية” 

الذين  ك��ورون��ا  م��ن  املتعافني  الأط��ف��ال  اأن 

من  ال�سكري  مبر�س  اإ�سابة  معهم  ح��دث 

م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة،   72 ب��ل��غ��وا  الأوىل  ال���ن���وع 

باأطفال اأ�سيبوا بالتهابات اأخرى يف اجلهاز 

التنف�سي ب�سبب فيو�سات وبكريا اأخرى، 

وهي نتيجة مقلقة.

ال�����س��ك��ري من  اأن م���ر����س  ن��ب��ي��ل  وب����ني 

ن���اجت عن  ب��الأ���س��ا���س  ه���و  الأوىل  ال���درج���ة 

م�سادة  اأج�����س��ام  تظهر  حيث  مناعي،  خلل 

فتحدث  مبهاجمته  وت��ب��داأ  البنكريا�س  يف 

الأن�سولني،  اإف���راز  يف  تاما  ف�سا  اأو  خلا 

اأح��ي��ان��ا ق��د يخلف بعد  وف��يو���س ك��ورون��ا 

تخل�س اجل�سم منه، ا�سطرابات مناعية يف 

ج�سم الإن�سان.

اإن��ه يجب تق�سي  ق��ال حممد نبيل  كما 

ل��دى الأط��ف��ال املتعافني  اأع��را���س ال�سكري 

م��ن ك��ورون��ا وو���س��ع��ه��م حت��ت ال��رق��اب��ة مل��دة 

عط�س  هناك  هل  وماحظة  تقريبا،  �سنة 

زائد اأو تبول متكرر اأو فقدان وزن ملحوظ 

ال��روؤي��ة،  ا���س��ط��راب يف  اأو  اإره����اق ملفت  اأو 

واج�����راء ف��ح��و���س��ات خم��ري��ة ل��ل��ت��اأك��د من 

�سامة الطفل.

ما هو فرط ال�ضكر يف الدم؟

اإن ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم يعني 

زيادة ن�سبة اجللوكوز يف هذا ال�سائل، بحيث 

اجل�سم،  خايا  نحو  ت�سريفه  ي�ستطيع  ل 

وهو ما ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�سابة مبر�س 

ال�سكري، وفق موقع “ويب طب”.

وميكن اأن ي��وؤدي فرط �سكر ال��دم، على 

�سديدا،  يكن  ل��و مل  ال��ط��وي��ل، حتى  امل���دى 

العينني  على  توؤثر  م�ساعفات  ظهور  اإىل 

موقع  بح�سب  والقلب،  والأع�ساب  والكلى 

عيادة “مايو كلينك”.

ع��اج هذه  التقليدية يف  ال��ط��رق  وم��ن 

ال�سكري  دواء  اأو  الأن�سولني  تناول  امل�سكلة 

“كليفاند”  عيادة  لكن  الفم،  طريق  عن 

بعيدا  �سحية  حلول  اإىل  تذهب  ال�سحية 

عن الأدوية.


