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الصحة : األردن خاليه تماما من حاالت تجارة األعضاء 

مطالبات بإنشاء مركز لزراعة 
األعضاء ودعم برنامج التبرع بعد 

الموت الدماغي

البراري: مهرجان هذا العام حقق نجاحًا كبيرًا

العموش: ال نملك ثقافة صناعة النجم وال قدرة 
للنجوم على تسويق أنفسهم

رجٌل بحجم وطن: فتحي خازم من مخّيم جنين قّدم 
ولدْيه شهيدْين.. الـ ُمطارد الخمسينّي يتحّدى 

االحتالل والسلطة وال يركع إّلا هلل

نقلة نوعية يشهدها القطاع 
الصحي في الطفيلة

جوائز لمستخدمي بطاقات فيزا كارد 
من البنك االسالمي االردني

خبراء ومختصون ينتقدون التباطؤ 
في العمل بالرؤية االقتصادية

االنباط – الطفيلة   

)ح���ظ���ي ال���ق���ط���اع ال�����ص��ح��ي يف حم��اف��ظ��ة 

الطفيلة بحزمة مبادرات ومكارم ملكية �صامية 

الطفيلة  م�صت�صفى  ب��اف��ت��ت��اح  اأخ�����را  ت��وج��ت 

احل��ك��وم��ي ك�����ص��رح ط��ب��ي ي��ت�����ص��ع ل��ن��ح��و 150 

بلغت  اإجمالية  وبتكلفة  للزيادة،  قابل  �صريرا 

دينار . مليون   45
كما �صهد القطاع ال�صحي توفر جملة من 

خدمات الرعاية ال�صحية والطبية والعالجية 

زيد  الأم��ر  م�صت�صفى  يقدمها  التي  وال�صنية، 

اخلدمات  اإىل  ت�صاف  الع�صكري  احل�صني  ب��ن 

ال�صحية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 اعلن البنك ال�صالمي الردين وبالتعاون 

م���ع ���ص��رك��ة ف���ي���زا ال��ع��امل��ي��ة ع���ن���اط���الق حملة 

ت��روي��ج��ي��ة خ��ا���ص��ةمل�����ص��ت��خ��دم��ي ب��ط��اق��ات ف��ي��زا 

مب��خ��ت��ل��ف ان����واع����ه����ا ال���������ص����ادرة ع����ن ال��ب��ن��ك 

وال��ت�����ص��وق  امل�����ص��ري��ات  يف  الردين  ال���ص��الم��ي 

وت�صمل   ، الردن  وخ����ارج  داخ����ل  الل���ك���روين 

اجل�����وائ�����ز اج�����ه�����زةلب ت�����وب واج���ه���زةت���اب���ل���ت 

بال�صافة اىل �صاعات ذكية ،حيثتبداأ احلملة يف 

وتنتهي  الول احلايل  ت�صرين  �صهر  الول من 

يف الع�صرين من �صهر ت�صرين الثاين 2022 .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

الأم��ن  دع��ا خ���راء متخ�ص�صون يف جم��ال 

اإىل  املناخ  وتغررّ  الأخ�صر  والقت�صاد  الغذائي 

اخلطة  بناء  يف  احلقيقية  الت�صاركية  ���ص��رورة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ل���روؤي���ة الق��ت�����ص��ادي��ة ل���الأع���وام 

“اجلزر  ���ص��ي��ا���ص��ات  ال���ق���ادم���ة، والب���ت���ع���اد ع���ن 

الكامنة  الأ���ص��ب��اب  ع��ن  وت�����ص��اءل��وا  املعزولة”، 

ال��روؤي��ة  يف  عملت  ال��ت��ي  اللجان  ا�صتبعاد  وراء 

التنفيذية مما  اإع��داد اخلطة  القت�صادية عن 

واخلطة  واأهدافها  الروؤية  بني  فجوة  �صيخلق 

التنفيذية واملوؤ�صرات املو�صوعة لتحقيق ذلك.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - وكاالت 

ك�����ص��ف ق���ائ���د وح������دة )امل�����ص��ت��ع��رب��ني(، 

تعمل  وال��ت��ي  الح��ت��الل،  ل�صرطة  التابعة 

واقتحمت   ، الإ�صرائيليرّ اجلي�ش  مع  �صويًة 

املحتلة،  ال��غ��رب��ي��ة  بال�صفة  ج��ن��ني  خم��ي��م 

الأرب����ع����اء، يف ع��م��ل��ي��ة خ��ا���ص��ة، ك�����ص��ف عن 

له  تعر�صت  ملا  باملروعة  و�صفها  تفا�صيل 

الوحدة يف املخيم

 - الإخ��ب��اريرّ  ،)YNET( موقع  ونقل 

، ال���ت���اب���ع ل�����ص��ح��ي��ف��ة )ي��دي��ع��وت  ال����ع����ريرّ

)د(  ال�صابط  عن  الإ�صرائيليرّة  اأحرونوت( 

لأوامر  الكامل، خ�صوًعا  ا�صمه  تذكر  )مل 

اأبيب(، نقل عنه  الع�صكريرّة يف تل  الرقابة 

�ش خالل �صنوات خدمته  قوله اإنرّه مل يتعررّ

امل�صاهد، حيث فتحت  ملثل هذه  الع�صكريرّة 

ال��ن��ار م��ن م��ئ��ات ال��ب��ن��ادق جت��اه ال��ق��وة كما 

ك��ادت  ع��ب��وات جانبية  ع��دة  ج��رى تفجر 

 ، اأف��راد القوة اخلا�صة  تق�صي على جميع 

على حدرّ تعبره

ق��ائ��د ال���وح���دة امل�����ص��ار اإل��ي��ه ب��ل��ق��ب )د( 

وال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 48 ع����اًم����ا، و���ص��ف 

العملية ب� املعقدة ، و اجلحيم الذي ا�صتمر 

ملدة 3 �صاعات حتت نران كثيفة ، م�صًرا 

الر�صا�صات  م��ن  الآلف  ع�صرات  اأنرّ  اإىل 

اأط����ل����ق����ت جت�������اه اجل�����ن�����ود م�����ن وح����دت����ه 

والوحدات الع�صكرية التي �صاركت، كما مترّ 

للمرة الأوىل ا�صتخدام عبوة جانبية

 ، د  اأ�صار  اأع��اله،  ُذِك��ر  اإىل ما  بالإ�صافة 

من  �صباًحا   8.50 ال�صاعة  عند  ��ه  اأنرّ اإىل 

يوم الأربعاء.

التفا�صيل �ص »9«

قائد وحدة مجزرة جنين: النار فتحت 
علينا من مئات البنادق وعشرات آالف 

رت عبّواٍت جانبّيٍة االنباط – وكاالت الرصاصات وُفجِّ

ال�صابعة  ال�صنوية  ال��ذك��رى  اأم�����ش  ���ص��ادف  

انطلقت  ال��ت��ي  القد�ش”  “انتفا�صة  لن���دلع 

 2015 ع���ام  اأك��ت��وب��ر  م��ن  الأول  ���ص��رارت��ه��ا يف 

��ذت جم��م��وع��ة م��ن ك��ت��ائ��ب الق�صام،  ب��ع��دم��ا ن��فرّ

عملية  “حما�ش”،  حلركة  الع�صكري  اجل��ن��اح 

اأ�صفرت  “اإيتمار”  م�صتوطنة  ق��رب  بطولية 

لتنطلق  ؛  اإ�صرائيلَينينْ م�صتوطَننينْ  مقتل  عن 

واإط��الق  وده�ش  طعن  عمليات  �صل�صلة  بعدها 

ن���ار يف م��ن��اط��ق وا���ص��ع��ة م���ن ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

والقد�ش املحتلتني

جرمية  على  ا  ردًّ “اإيتمار”  عملية  وج��اءت 

يف  “دواب�صة”  ل��ع��ائ��ل��ة  م�����ص��ت��وط��ن��ني  اإح������راق 

حم��اف��ظ��ة ن��اب��ل�����ش ���ص��م��ايل ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

مواطن  ا�صت�صهاد  عن  اأ�صفرت  والتي  املحتلرّة؛ 

وزوج���ت���ه وط��ف��ل��ه��م��ا ال��ر���ص��ي��ع، ك��م��ا ت��زام��ن��ت 

م���ع ت�����ص��اع��د الن��ت��ه��اك��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة بحق 

امل�صجد الأق�صى املبارك وزيادة حجم التهويد 

والتدني�ش ل�صاحاته املباركة

ت “انتفا�صة القد�ش” �صهوًرا عدة،  وا�صتمررّ

ف�صلت خاللها الأجهزة الأمنية الإ�صرائيلية يف 

ال�صبان  ذها  نفرّ التي  الهجمات  موجة  اإح��ب��اط 

بكل فدائية واإقدام، يف م�صاهد بطولية خلرّدها 

التاريخ احلديث

وب���ل���غ اإج�����م�����ايل ع���م���ل���ي���ات ال���ط���ع���ن 147 

ال�صهيد مهند  اأب��رزه��ا عملية  ك��ان من  علمية، 

احل��ل��ب��ي يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���ش وال��ت��ي َق��ت��ل فيها 

يف  العبد  عمر  الأ���ص��ر  وعملية   ، م�صتوطَننينْ

ثالثة  فيها  َقتل  والتي  “حلمي�ش”  مغت�صبة 

يف  امل�صاملة  رائ��د  الأ���ص��ر  وعملية  م�صتوطنني، 

مدينة “تل اأبيب” التي َقتل فيها م�صتوطَنني

“عمليات  اإدخ����ال  ���ص��ه��دت الن��ت��ف��ا���ص��ة  ك��م��ا 

�صد  الهجمات  يف  اإ���ص��ايف  ك�صالح  الده�ش” 

اإج��م��ايل  وب��ل��غ  وم�صتوطنيه،  الح��ت��الل  ج��ن��ود 

اأبرزها  من  ك��ان  عملية،   44 الده�ش  علميات 

عملية ال�صت�صهادي.

التفا�صيل �ص »9«

 7 سنوات على »انتفاضة القدس«.. بطولة وإقدام خّلدهما التاريخ

 االأنباط – زينة الرببور

ان��ط��ل��ق��ت ف���ع���ال���ي���ات ال��������دورة ال���ع���ا����ص���رة من 

املركز  يف  لالأفالم”  ال��دويل  الأردن  “مهرجان 
الثاين  ت�صتمر حتى  والتي  بعمان،  امللكي  الثقايف 

من �صهر اأكتوبر مقدمة عددا هاما من الأفالم 

ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ون�����دوات ح���ول واق����ع الإن��ت��اج 

ال�صينمائي. 

وزارة  ع��ام  اأم��ني  اأك��د  املهرجان  هام�ش  وعلى 

الثقافة الدكتور هزاع ال��راري يف مقابلة خا�صة 

جناحا  حقق  ال��ع��ام  مهرجان  “الأنباط” اأن  م��ع 

الأوىل، م��ن ح��ي��ث نوعية  ال��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ  ك��ب��را 

الأفالم امل�صاركة والدول امل�صاركة وال�صماء الفنية 

الكبرة التي كرمت على هام�ش املهرجان. 

وت���اب���ع، اأن ه����ذا امل���ه���رج���ان ا���ص��ب��ح م��ن�����ص��ة ل� 

يقدموا  ل���  ال�صباب  خا�صة  الأردن��ي��ني  املخرجني 

انف�صهم،.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت 

قتلتم فلذات كبدي وهدمتم بيوتي، ومل 

تعلموا اأنني ابن �صعب ع�صيرّ على النك�صار، 

اأنني  تعلموا  ومل  اأرواح،  ب�صبعة  اإنرّني  وقلتم 

نف�صا  ت��ذه��ب  نف�ش  م��ائ��ة  يل  اأنرّ  ل��و  متنيت 

اإج����الل  ���ص��ب��ي��ل اهلل. حت��ي��ة  ن��ف�����ش يف  ب��ع��د 

ُيعررّ  َم��ننْ  اأح��رار فل�صطني، لكل  لكلرّ  واإكبار 

والقد�ش  فل�صطني  لأج��ل  غ�صبه  عن  اليوم 

ودعرّ  الكلمات  بهذه   ، املحتل  بوجه  وينتف�ش 

فتحي خ��ازم )اأب��و رع��د(، من خميرّم جنني، 

ابنه الذي ارتقى يوم الأربعاء املا�صي خالل 

جنني  خميرّم  يف  املقاومني  بني  ال�صتباكات 

. اأبو رعد،  وبني جي�ش الحتالل الإ�صرائيليرّ

 ، ي�����ص��ت��خ��ِدم و���ص��ائ��ط ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��يرّ

ون�صر اأقواله اأعاله، يف مدونرٍّة على �صفحته 

ل من اأم�ش. الفعالرّة يوم اأورّ

التفا�صيل �ص »9«

»عايش« يدعو للمحافظة على الهامش بين الدينار والدوالر على صعيد الفائدة وتوابعها

ارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري مرده
 أن المستوردات ضعفي الصادرات

هيئة النقل العام و »السير« يوضحان

اربد ٠٠ مواطنون يشتكون: غياب الرقابة سبب 
عدم إلتزام السائقين باألجور

 االأنباط – عمر الكعابنة

ارت���ف���ع ال��ع��ج��ز ال���ت���ج���اري ل��ل��م��م��ل��ك��ة منذ 

مطلع العام احلايل لنهاية �صهر متوز، بن�صبة 

5.947 مليار دينار، مقارنة  %34.2 ليبلغ 
ب���� ال���ف���رة ذات���ه���ا م���ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي ال��ب��ال��غ��ة 

ال�صهري  التقرير  بح�صب  دينار  مليار   4.43
ال�صادر عن دائرة الإح�صاءات العامة.

اخل��ب��ر الق��ت�����ص��ادي ح�����ص��ام ع��اي�����ش علق 

ع��ل��ى ت��ق��ري��ر الإح�������ص���اءات ال��ع��ام��ة يف حديث 

ن�صبة  ارت��ف��اع  “الأنباط” ح��ول  مع  له  خا�ش 

اأن  “اأنه ل �صك  التجاري قائاًل:  امليزان  عجز 

الأردين  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  يف  العجز  ارت��ف��اع 

6 مليار  اإىل  دي��ن��ار  4.43 مليار  م��ن ح��وايل 

دي��ن��ار تقريبا خ��الل ال��ف��رة م��ن ب��داي��ة العام 

احلايل حتى نهاية �صهر متوز مقارنة بالفرة 

زي��ادة  ل�  نظرا  يعود    ، املا�صي  العام  ذاتها من 

ت�صتطع رغم منوها  ال�صادرات مل  واأن  الكلف 

اأن  مو�صحا  امل�صتوردات،  على  الزيادة  مبقدار 

تغطيتها  اإىل  اأدى  ما  تزيد  بقيت  امل�صتوردات 

على اأي زيادة يف حجم ال�صادرات، الأمر الذي 

يحتاج اإىل مراجعة. 

 وتابع،اأنه يف الأردن لدينا اأكرث من م�صكلة 

املحلية  الإي����رادات  تزيد  امل��ج��ال حيث  ه��ذا  يف 

النفقات  تزيد  ذل��ك  وم��ع  العامة  والإي�����رادات 

وب���ال���ت���ايل ت���زي���د ال���ص��ت��ط��اع��ة ال��ت��ول��ي��دي��ة ل� 

عليه  ويرتب  املتجددة  الطاقة  من  الكهرباء 

امل�صتهلكني بغ�ش  الإ�صاقية على  الكلف  زيادة 

النظر �صواء كانوا اأفرادا اأو قطاعات اقت�صادية 

ال��ف��ات��ورة  ال���ذي ح���دث ع��ل��ى  رغ���م التخفي�ش 

لنتائج  ي����وؤدي  ال���ذي  بال�صكل  ي��ك��ن  مل  ول��ك��ن��ه 

جوهرية . 

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط - فرح مو�صى 

  ����ص���ك���اوى واإن����ت����ق����ادات ع���دي���دة م���ن قبل 

املواطنني على �صائقي “ال�صرفي�ش” وو�صائط 

ال��ن��ق��ل ال��ع��ام اإث���ر مم��ار���ص��ات و���ص��ل��وك��ي��ات غر 

���ص��ل��ي��م��ة يف حم��اف��ظ��ة اإرب�������د، مت��ث��ل��ت ب���� ع��دم 

عن  ال�صادرة  والأنظمة  القوانني  ب�  اإلتزامهم 

هيئة تنظيم قطاع النقل العام. 

امل���واط���ن���ون اأو����ص���ح���وا يف ح��دي��ث ل��ه��م مع 

عدم  املخالفات  اأب��رز  اأن  “الأنباط”،  �صحيفة 

الأج��رة  حتديد  لوحة  ال�صائقني  بع�ش  و�صع 

اىل  ا�صافة  روؤيتها،  امل��واط��ن  ي�صتطيع  مبكان 

ان بع�صهم يقوم ب� زيادة الأجرة على امل�صتفيد 

من اخلدمة بذريعة عدم وجود “فكة” ليعيد 

اأن الج��رة ل تكفي  اأو  امل��واط��ن،  ل�  املبلغ  باقي 

ولب���د م��ن زي��ادت��ه��ا، خ��ا���ص��ة ب��ع��د رف���ع ا�صعار 

اإ�صافة  ق��ول��ه��م،  ح��د  على  وال��دي��زل  البنزين 

�صر  نهاية خط  اإىل  ي�صل  ل  بع�صهم  ان  اإىل 

الو�صيلة املعني من قبل الهيئة، اإ�صافة اإىل اأن 

بع�صهم ينقل اع��دادا اكرث من العدد امل�صموح 

به .

ب� املقابل وردا على �صكاوى املواطنني قالت 

م���دي���رة م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ال���ري 

ال��ع��م��ري،  امل��ه��ن��د���ص��ة رول  اإرب����د  يف حم��اف��ظ��ة 

بقية  ت��وف��ر  ع���دم  �صببها  الأج�����ور  م�صكلة  اإن 

اأق��ل من  التعرفة  كانت  اإذا  الأج��رة، خ�صو�صاً 

اأو  ال�صائق  في�صطر  قر�صاً،  وع�صرين  خم�صة 

الكونرول لعدم اإرجاع البقية للراكب، مع اأن 

ذلك من حقه، ولو كانت جمرد ب�صعة قرو�ش.

 واأ�صافت، اإن )22( قر�صاً، هي من الأجور 

الأك������رث ان���ت�������ص���اراً ب���ني خ���ط���وط ال�����ص��رف��ي�����ش 

الداخلية.

التفا�صيل �ص »2« االأنباط – في�صل العربيات وزينة الرببور ــ التفا�صيل �ص5



املحلي

االنباط  – عمان 

دع����ا خ����راء م��ت��خ�����ص�����ص��ون يف جم����ال الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي 

الت�صاركية  ���ص��رورة  اإىل  املناخ  وتغيرّ  الأخ�صر  والقت�صاد 

القت�صادية  للروؤية  التنفيذية  اخلطة  بناء  يف  احلقيقية 

“اجلزر  ���ص��ي��ا���ص��ات  ع����ن  ال����ق����ادم����ة، والب����ت����ع����اد  ل�����أع����وام 

ا�صتبعاد  وراء  الكامنة  الأ�صباب  عن  وت�صاءلوا  املعزولة”، 

ال��ل��ج��ان ال��ت��ي ع��م��ل��ت يف ال���روؤي���ة الق��ت�����ص��ادي��ة ع��ن اإع����داد 

اخلطة التنفيذية مما �صيخلق فجوة بني الروؤية واأهدافها 

واخلطة التنفيذية واملوؤ�صرات املو�صوعة لتحقيق ذلك.

واأ�����ص����ار اخل�����راء خ�����ل ور����ص���ة ع��م��ل ع��ق��ده��ا امل��ر���ص��د 

القت�صادي لروؤية التحديث القت�صادي يف معهد ال�صيا�صة 

اأنرّ هنالك غمو�صاً يف عملية ت�صميم اخلطة  اإىل  واملجتمع 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وم���ن ال�����ص��روري اله��ت��م��ام ب��ب��ن��اء امل��وؤ���ص��رات 

التنفيذية  اخلطة  تاأخذ  اأن  من  واخل�صية  دقيقة،  ب�صورة 

الأمال  يف�صل  مما  العتيادي،  البيوقراطي  العمل  طابع 

املبنية على حتقيق ذلك.

معهد  يف  عقدت  التي  اجلل�صة  خ���ل  املتحدثون  ولفت 

ال��روؤي��ة  ب��ني  الوا�صحة  ال��ف��ج��وات  اإىل  واملجتمع  ال�صيا�صة 

ال��وا���ص��ح  م��ن  اإذ  الإداري،  الإ����ص����ح  وخ��ط��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 

الروؤية  توؤخذ  ومل  متكاملتني،  ول  مرتابطتني  غي  اأنرّهما 

الإداري���ة،  اخلطة  اإع����ن  عند  جدية  ب�صورة  القت�صادية 

ال��روؤي��ة  تنفيذ  ب��ني عملية  ال��رتاب��ط  اأه��م��ي��ة  م��ن  ب��ال��رغ��م 

جهٍة  م��ن  الإداري  اجل��ه��از  وتطوير  جهة  م��ن  القت�صادية 

اأخرى.

من جهٍة اأخرى اأعاد املر�صد القت�صادي التاأكيد على اأنرّ 

واإع�ن  التنفيذية  اخلطة  بناء  يف  حكومياً  تباطوؤاً  هنالك 

خطة  وج��ود  عدم  وعلى  جهة،  من  لها،  الرقمية  املوؤ�صرات 

ال�صريعة  الإ���ص���ح��ات  لإجن��از  و�صريعة  مبا�صرة  تنفيذية 

اإىل  الروؤية القت�صادية ودعت  التي حتدثت عنها  املطلوبة 

وهو  ال��روؤي��ة،  اإع����ن  بعد  الق�صي  امل��دى  على  بها  ال��ق��ي��ام 

الأمر الذي ل يوجد تقرير حكومي وا�صح مبدى الإجناز 

يف تطبيقه.

القطاع الإدارّي

على �صعيد الأمن الغدائي اأ�صار املتخ�ص�صون اإىل وجود 

وه��ي  ال��دق��ي��ق��ة،  ال��ب��ي��ان��ات  م�صتوى  ع��ل��ى  حقيقية  م�صكلة 

القت�صادية،  الروؤية  ور�صات  يف  امل�صاركني  واجهت  م�صكلة 

ال��ب��ي��ان��ات يف  ن��ق�����ص  ال���روؤي���ة م��ن م�صكلة يف  ل��ذل��ك ع��ان��ت 

الأداء.  بناء موؤ�صرات  الأحيان، ما ي�صعرّب علمية  كثي من 

واأو�صح اخلراء واملتخ�ص�صون اأن الدرا�صات املتعلقة مبلف 

ب�صكل  الك�صف  ط��ري��ق  ع��ن  تتم  امل��ث��ال  �صبيل  على  ال��زراع��ة 

املعلومات  اأخ��ذ  اإىل  ي�صطرنا  مما  م��درو���ص،  غي  ع�صوائي 

ا عن اأخذها من اجلهات املعنية  من املنظمات العاملية عو�صً

املحلية.

عبد  حممد  د.  للمر�صد  ال��ع��ام  املن�صق  اأ���ص��ار  جهته  م��ن 

ال��ور���ص��ة على  ت��واف��ق��اً يف  اأنرّ ه��ن��ال��ك  اإىل  ال��ق�����ص��اة  احل��م��ي��د 

التنفيذية  اخل��ط��ة  وب��ن��اء  ت�صميم  يف  امل�����ص��اه��م��ة  ����ص���رورة 

من  املر�صد  يف  جلنتني  ت�صكيل  مترّ  ��ه  واأنرّ الأداء،  وموؤ�صرات 

القت�صاد  جمال  يف  التنفيذية  اخلطة  ملتابعة  الور�صة  هذه 

الأخ�����ص��ر ويف جم���ال الأم����ن ال��غ��ذائ��ي، و���ص��وف ي��ت��م ن�صر 

القادم. ال�صهر  تو�صياتهما ومقرتحاتهما يف 

مراقبة  على  �صيقوم  املر�صد  عمل  اأنرّ  الق�صاة  واأ���ص��اف 

الأداء  م���وؤ����ص���رت  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  الل����ت����زام احل���ك���وم���ي  وم��ت��اب��ع��ة 

KPIs، والعمل على تقدمي تو�صيات ومقرتحات للخطة 
اإذا  فيما  وحتليل  الأداء،  موؤ�صرات  بناء  ولعملية  التنفيذية 

كانت املوؤ�صرات تعك�ص الأهداف املطلوبة من اخلطة وفيما 

الأه���داف  حتقيق  يف  ناجحة  عملية  اإىل  �صتوؤدي  كانت  اإذا 

املرجوة. القت�صادية 

خبراء ومختصون ينتقدون التباطؤ في العمل بالرؤية االقتصادية

المرصد االقتصادي يدعو إلى التشاركية في وضع الخطة التنفيذية للرؤية االقتصادية

20

�صلط عد�صة كامية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

رئيس الوزراء ينعى وزير النقل األسبق 
اديب هلسه

صادرات الزرقاء التجارية للشهر الماضي 
تتجاوز 18مليونا

االنباط – عمان 

ن���ع���ى رئ���ي�������ص ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ص��ر 

اأدي��ب هل�صه  الأ�صبق  النقل  وزير  اخل�صاونة 

اأن��ت��ق��ل اىل رح��م��ة اهلل ت��ع��اىل اأم�����ص  ال����ذي 

ال�صبت.

وا����ص���ت���ذك���ر رئ���ي�������ص ال���������وزراء اخل���دم���ات 

لوطنه  هل�صه  املرحوم  قدمها  التي  اجلليلة 

يف جميع املواقع التي �صغلها.

بني  النقل  وزي��ر  من�صب  امل��رح��وم  و�صغل 

جم��ل�����ص  يف  وع�������ص���وا  1993و1994  ع���ام���ي 

الأعيان وقا�صيا يف وزارة العدل .

ال��ك��رك ع��ام  امل���ول���ود يف  وامل���رح���وم هل�صه 

1932 حا�صل على و�صام الكوكب من الدرجة 

الأوىل.

  االنباط – الزرقاء 

)اإع��ادة  التجارية  ال�صادرات  قيمة  بلغت 

ال�صهر  بلغت  ال���زرق���اء،  مل��دي��ن��ة  ال��ت�����ص��دي��ر( 

املا�صي نحو 18.439مليون دينار.

وقال رئي�ص غرفة جتارة الزرقاء ح�صني 

اإن  ال�صبت،  اأم�����ص  �صحفي  ب��ي��ان  يف  ���ص��رمي، 

���ص��ادرات  اأغ��ل��ب  �صكلت  ول��وازم��ه��ا  ال�صيارات 

امل��ا���ص��ي،  اأي���ل���ول  ال��ت��ج��اري��ة ل�صهر  ال���زرق���اء 

ال�صحية  والأدوات  البناء  م��واد  اإىل  اإ�صافة 

ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل�����واد  وم�صتلزماتها  والأدوي������ة 

والألب�صة واملجوهرات والأجهزة الكهربائية 

والل���ك���رتون���ي���ة والأث������اث امل���ن���زيل وامل��ك��ت��ب��ي 

والقرطا�صية.

واأ�صار �صرمي اإىل اإ�صدار798 �صهادة من�صاأ 

يف  ومكتبها  التجارة  غرفة  لح�صائية  وفقاً 

املنطقة احلرة يف الزرقاء.

بدء العام الجامعي في الجامعات
 الرسمية اليوم

انخفاض تدريجي على درجات الحرارة 
اليوم وغدًا

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
يزور مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

االنباط – عمان 

بدء  ع��ن  ال��ع��ايل،  التعليم  جمل�ص  اأع��ل��ن 

ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي ال���ي���وم الأح������د امل���واف���ق 2 

ت�صرين الأول، يف اجلامعات الر�صمية.

وقال املجل�ص، اإن بدء تدري�ص الطلبة يف 

اجلامعات  لطلبة  الأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل 

الر�صمية، �صيكون يف 9 ت�صرين الأول.

واأ������ص�����اف، اأن�����ه مت حت���دي���د ت���اري���خ ب��دء 

التدري�ص يف موؤ�ص�صات التعليم العايل للعام 

التقومي  لتوحيد   ،2023  /  2022 اجلامعي 

اجل��ام��ع��ي يف م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

الأردنية للعام اجلامعي املقبل.

اجلامعات  يف  اجلامعي  العام  �صيبداأ  كما 

9 ت�صرين الأول، ويبداأ تدري�ص  اخلا�صة يف 

اجلامعي  للعام  الأول  الف�صل  يف  الطلبة 

2022 /2023 يف 16 من ال�صهر ذاته.

االنباط – عمان 

مع  ن�صبياً  الأحد حارة  اليوم  الأج��واء  تكون 

اأعلى  بقائها  مع  احل��رارة،  على  قليل  انخفا�ص 

م���ن م��ع��دلت��ه��ا مل��ث��ل ه���ذا ال���وق���ت م���ن ال�����ص��ن��ة، 

املرتفعات  يف  احل��رارة  معتدلة  الأج��واء  وتكون 

والعقبة  الأغ��وار  يف  وح��ارة  وال�صهول،  اجلبلية 

غربية  �صمالية  ال��ري��اح  وت��ك��ون  امل��ي��ت،  والبحر 

اإىل �صمالية �صرقية معتدلة ال�صرعة.

طفيف  اآخر  انخفا�ص  الثنني،  غداً  ويطراأ 

على احلرارة، وتكون الأجواء معتدلة احلرارة 

يف امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة وال�����ص��ه��ول، وح�����ارة يف 

الرياح  وتكون  امليت،  والبحر  والعقبة  الأغ��وار 

اأحيانا  تن�صط  ال�صرعة  معتدلة  غربية  جنوبية 

يف مناطق البادية.

احل��رارة  معتدلة  الث�ثاء،  الأج��واء  وتبقى 

يف امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة وال�����ص��ه��ول، وح�����ارة يف 

الأغوار والبحر امليت والعقبة، مع ظهور بع�ص 

الغيوم على ارتفاعات منخف�صة، وتكون الرياح 

�صمالية  اإىل  م�����ص��اًء  ت��ت��ح��ول  غ��رب��ي��ة  ج��ن��وب��ي��ة 

ال�صرعة. غربية معتدلة 

وت������������رتاوح درج����������ات احل������������رارة ال���ع���ظ���م���ى 

 -  34 ب��ني  م��ا  ال��ي��وم  عمان  �صرق  يف  وال�صغرى 

32 - 20، ويف  22 درجة مئوية، ويف غرب عمان 

مرتفعات  ويف   ،19  -  32 ال�صمالية  امل��رت��ف��ع��ات 

 ،21 - 38 البادية  31 - 18، ويف مناطق  ال�صراة 

الأغ����وار  ويف   ،23  -  34 ال�����ص��ه��ول  م��ن��اط��ق  ويف 

 - 40 38 - 25، ويف الأغوار اجلنوبية  ال�صمالية 

27، ويف البحر امليت 39 - 25، ويف خليج العقبة 

40 - 26 درجة مئوية

االنباط – الزرقاء 

ال��ب��ن��ك الإ���ص���م��ي   زار رئ��ي�����ص جم��م��وع��ة 

ال�صبت،  اأم�ص  الدكتور حممد اجلا�صر  للتنمية 

يرافقه  اجلديد،  احلكومي  الزرقاء  م�صت�صفى 

م����ن����دوب وزي�����ر ال�����ص��ح��ة اأم�����ني ع�����ام ال������وزارة 

ل��ل�����ص��وؤون الإداري������ة وال��ف��ن��ي��ة ال���دك���ت���ورة ال��ه��ام 

ح�صن  ال��زرق��اء  حم��اف��ظ  وبح�صور  خ��ري�����ص��ات، 

خالد  الدكتور  ال��زرق��اء  �صحة  ومدير  اجلبور 

حممود  الدكتور  امل�صت�صفى  ومدير  الفتاح  عبد 

دولة.

وي���خ���دم امل�����ص��ت�����ص��ف��ى، ال����ذي ���ص��اه��م ال��ب��ن��ك 

الإ�ص�مي للتنمية بتمويله مببلغ 9ر57 مليون 

�صكان  م��ن  مليونني  م��ن  اأك��ر  اأم��يك��ي،  دولر 

 1000 حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء وحم��ي��ط��ه��ا مب��ع��دل 

مري�ص خارجي يومياً يف اأق�صامه املختلفة.

وق�����دم ع�����ص��و وح�����دة اجل������ودة ب��امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 

امل�صت�صفى  امكانيات  عن  �صرحاً  عا�صي  حممد 

للمواطنني  يقدمها  التي  ال�صحية  واخلدمات 

وال�جئني. واملقيمني 

وبني الدكتور دولة اأن امل�صت�صفى الذي يت�صع 

���ص��ري��ر، ح��ا���ص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة امللك   500 ل��ن��ح��و 

ويبلغ  املتميزة،  احلكومية  للخدمة  اهلل  عبد 

والإداري���ة  والتمري�صية  الطبية  ال��ك��وادر  ع��دد 

والفنية والهند�صية العاملة فيه 1266 موظفاً ، 

فيما مت توقيع اتفاقية مع اجلامعة الها�صمية 

النادرة  الطبية  بالتخ�ص�صات  امل�صت�صفى  لرفد 

مثل : اأمرا�ص الكلى ل�أطفال، واأمرا�ص الدم 

اإ�صافة  ل�أطفال،  القلب  واأم��را���ص  ل�أطفال، 

ه�صمي  وج���ه���از  وجت��م��ي��ل  ح����روق  اأط���ب���اء  اىل 

وتخ�ص�صات دقيقة بالعظام .

التعاقد  على  ىعمل  امل�صت�صفى  ان  واأ�صاف 

م��ع جم��م��وع��ة م��ن الأط���ب���اء امل��ت��م��ي��زي��ن بنظام 

�صراء اخلدمات لرفده ببع�ص اخل�ص�صات مثل 

، وجراحة  اع�صاب  ، وباطني  ال�صدر  : جراحة 

غ�صيل  ق�صم  تو�صعة  اىل  اىل  ا�صافة   ، اأع�صاب 

اأق�صام  وا�صتحداث  �صريراً،   28 ل��� للت�صع  الكلى 

الأمرا�ص النف�صية والع�ج الطبيعي وق�صطرة 

القلب.

وجتول الدكتور اجلا�صر يف الأق�صام املختلفة 

التخ�ص�صات  ك��اف��ة  ي�����ص��م  ال���ذي  للم�صت�صفى 

الطبية  املوؤ�ص�صات  اأكر  بني  من  ويعد  الطبية 

ق�����ص��م اخل�����داج وق�����ص��م  اذ ج����ال يف  ال���ب����د،  يف 

ال��ع��ن��اي��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة ووح�����دة ال��ق�����ص��ط��رة، وث��م��ن 

املتميزة  الطبية  اخل��دم��ات  اجل��ا���ص��ر  ال��دك��ت��ور 

ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل�����ص��ت�����ص��ف��ى وال���ت���ي اأ���ص��ه��م��ت يف 

باأكر  اخل��دج  الأطفال  وفيات  معدلت  خف�ص 

الأمهات،  وفيات  خف�ص  وكذلك  باملئة   80 من 

وتعزيز الو�صول اإىل خدمات الرعاية ال�صحية 

عالية اجلودة.

اربد ٠٠ مواطنون يشتكون: غياب الرقابة سبب عدم إلتزام السائقين باألجور
هيئة النقل العام و»السير« يوضحان

األميرة دينا تلقي كلمة خالل حفل عشاء المنظمة األوروبية ألبحاث وعالج السرطان

الخارجية تحذر االردنيين في فلوريدا من إعصار إيان

االأنباط - فرح مو�سى 

  ���ص��ك��اوى واإن���ت���ق���ادات ع��دي��دة م��ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني على 

ممار�صات  اإث��ر  العام  النقل  وو�صائط  “ال�صرفي�ص”  �صائقي 

عدم  ب���  متثلت  اإرب���د،  حمافظة  يف  �صليمة  غ��ي  و�صلوكيات 

تنظيم  هيئة  عن  ال�صادرة  والأنظمة  القوانني  ب�  اإلتزامهم 

قطاع النقل العام. 

امل����واط����ن����ون اأو�����ص����ح����وا يف ح���دي���ث ل���ه���م م����ع ���ص��ح��ي��ف��ة 

ال�صائقني  بع�ص  و�صع  عدم  املخالفات  اأبرز  اأن  “الأنباط”، 

روؤي��ت��ه��ا،  امل��واط��ن  الأج����رة مب��ك��ان ي�صتطيع  ل��وح��ة حت��دي��د 

امل�صتفيد  على  الأج��رة  زيادة  ب�  يقوم  بع�صهم  ان  اىل  ا�صافة 

املبلغ  باقي  “فكة” ليعيد  وج��ود  عدم  بذريعة  اخلدمة  من 

ل� املواطن، اأو اأن الجرة ل تكفي ولبد من زيادتها، خا�صة 

اإ�صافة  قولهم،  حد  على  والديزل  البنزين  ا�صعار  رفع  بعد 

اإىل ان بع�صهم ل ي�صل اإىل نهاية خط �صي الو�صيلة املعني 

اكر  اع��دادا  ينقل  بع�صهم  اأن  اإىل  اإ�صافة  الهيئة،  قبل  من 

من العدد امل�صموح به .

ب� املقابل وردا على �صكاوى املواطنني قالت مديرة مكتب 

رول  املهند�صة  اإربد  حمافظة  يف  الري  النقل  تنظيم  هيئة 

اإن م�صكلة الأجور �صببها عدم توفر بقية الأجرة،  العمري، 

اإذا كانت التعرفة اأقل من خم�صة وع�صرين قر�صاً،  خ�صو�صاً 

في�صطر ال�صائق اأو الكونرتول لعدم اإرجاع البقية للراكب، 

مع اأن ذلك من حقه، ولو كانت جمرد ب�صعة قرو�ص.

 واأ�صافت، اإن )22( قر�صاً، هي من الأجور الأكر انت�صاراً 

تتعلق  �صعوبة  وه��ن��اك  الداخلية،  ال�صرفي�ص  خطوط  ب��ني 

اأغلب  لذلك  لأ�صحابها،  لإع��ادت��ه��ا  ال��ق��رو���ص،  توفي  بعدم 

ينتظرون  ل  وغالباً  دينار،  الربع  دف��ع  ي�صت�صهلون  الركاب 

الباقي، ولو اأنه من حقهم. 

ال��زائ��دة،  الأج���رة  تقا�صي  ل�صائق  ي�صمح  ل  ان��ه  وتابعت، 

اأي �صكاوى ت�صلنا، ونقوم ب� خماطبة حمافظ  وتتم متابعة 

اإرب�����د، لت���خ���اذ اإج�������راءات رادع�����ة ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ني يف ح��ال 

�صبطهم.

بدوره قال رئي�ص ق�صم �صي اإربد الرائد خملد العبادي، 

البا�صات  يف  النقل  اأج���ور  م��راق��ب��ة  على  تعمل  ال��دائ��رة  ان 

واإذا  امل��روري��ة،  املباحث  طريق  عن  واحل��اف���ت،  وال�صيارات 

فانه  الباقي  يعيد  ل  اأو  الأج���رة،  يرفع  م��ن  هناك  اأن  ثبت 

يتم حجز رخ�صته وحتويله اىل احلاكم الإداري، واذا تكرر 

الفعل، ُيحجز البا�ص اأو ال�صرفي�ص ملدة يومني، داخل �صاحة 

الق�صم، بعد ت�صديد جميع خمالفاته.

امل��خ��ال��ف��ات، غي  تثبت عليهم  ال��ذي��ن  اأع���داد  اأن  واأو���ص��ح 

ثابت، وهناك خمالفات من هذا النوع يومياً، ويتم حتويلها 

القانوين  املقت�صى  ليتخذ  اإرب��د  حمافظ  اىل  يومي  ب�صكل 

بحق املخالف، مع اإنذاره بعدم التكرار، لأن العقوبة �صتكون 

اأكر.

  االنباط - عمان

األقت �صمو الأمية دينا مرعد، الرئي�ص 

ال��ف��خ��ري ل��ل��م��ن��ظ��م��ة الأوروب����ي����ة لأب��ح��اث 

وع������ج ال�������ص���رط���ان، ال��ك��ل��م��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

املنظمة  اأق��ام��ت��ه  ال����ذي  ال��ع�����ص��اء  ح��ف��ل  يف 

لتاأ�صي�صها. ال�صتني  الذكرى  مبنا�صبة 

واأ����ص���ادت ���ص��م��وه��ا، خ���ل احل��ف��ل ال��ذي 

اأقيم يف العا�صمة البلجيكية بروك�صل، مبا 

تقدم  م��ن  تاأ�صي�صها  منذ  املنظمة  حققته 

يف ع�����ج م��ر���ص��ى ال�����ص��رط��ان م���ن خ���ل 

�صملت خمتلف  والتي  ال�صريرية،  الأبحاث 

الع�جية  وال��ت��خ�����ص�����ص��ات  الأورام  اأن�����واع 

)م��ت��ع��ددة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات( ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى 

الدويل.

اأن هذا احلفل ياأتي تكرميا  اإىل  ولفتت 

تاأ�صي�صها،  م��ن��ذ  امل��ن��ظ��م��ة،  ع��ل��ى  للقائمني 

ال��ذي��ن ك���ان ه��دف��ه��م يف احل��ي��اة م�����ص��اع��دة 

وخدمة مر�صى ال�صرطان.

وث��م��ن��ت ���ص��م��وه��ا ج���ه���ود ���ص��م��و الأم����ي 

توليه  اأثناء  موناكو،  اأم��ي  الثاين،  األ��رت 

2014، يف حت�صني  عام  املنظمة منذ  رئا�صة 

نوعية احلياة ملر�صى ال�صرطان.

وك����ان����ت ����ص���م���وه���ا ت�����ص��ل��م��ت ال���رئ���ا����ص���ة 

خلفا   ،2021 ع���ام  يف  للمنظمة  ال��ف��خ��ري��ة 

ل�صمو الأمي األرت الثاين.

االنباط – عمان 

و������ص�����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ح�������ذرت 

املتواجدين  الأردنيني  املواطنني  املغرتبني 

يف ولي���ة ف��ل��وري��دا الأم��ري��ك��ي��ة، وامل��ن��اط��ق 

التي �صيمر فيها اإع�صار اإيان.

ودع���ا ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م ال����وزارة 

ال�صفي هيثم اأبو الفول، اإىل �صرورة توخي 

لتعليمات  والم��ت��ث��ال  واحل�����ذر،  احل��ي��ط��ة 

ال�صلطات  ع��ن  ال�����ص��ادرة  العامة  ال�ص�مة 

الطوارئ  والتوا�صل يف حالت  الأمريكية، 

رق���م هاتف  ع��ل��ى  م�����ص��اع��دة  اإىل  واحل���اج���ة 

ال���ط���وارئ ل�����ص��ف��ارة امل��م��ل��ك��ة يف وا���ص��ن��ط��ن: 

مقر  يف  العمليات  مركز  اأو   2022949522

الوزارة 00962795497777.

و�����ص����وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  واأع�����رب�����ت 

امل���غ���رتب���ني ع���ن اأح������ررّ ال���ت���ع���ازي حل��ك��وم��ة 

و����ص���ع���ب ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة 

ب�����ص��ح��اي��ا الإع�������ص���ار اإي������ان ال�����ذي ���ص��رب 

واأ�صفر عن وقوع عدد من  ولية فلوريدا، 

الوفيات والإ�صابات، وخلرّف اأ�صراراً ماديًة 

ج�صيمة.

ال��ولي��ات  م��ع  اململكة  ت�صامن  واأك����دت 

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، م��ع��رب��ة ع��ن خال�ص 

ال���ت���ع���ازي ل�����ذوي ال�����ص��ح��اي��ا، وال��ت��م��ن��ي��ات 

للم�صابني. العاجل  بال�صفاء 

االحد   2/ 10 / 2022
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االأنباط – عمر الكعابنة

منذ  للمملكة  التجاري  العجز  ارتفع 

متوز،  �سهر  لنهاية  احل��ايل  العام  مطلع 

دينار،  مليار   5.947 ليبلغ   %34.2 بن�سبة 

املا�سي  العام  ب� الفرتة ذاتها من  مقارنة 

البالغة 4.43 مليار دينار بح�سب التقرير 

االإح�ساءات  دائ��رة  عن  ال�سادر  ال�سهري 

العامة.

اخلبري االقت�سادي ح�سام عاي�ش علق 

على تقرير االإح�ساءات العامة يف حديث 

“االأنباط” ح��ول ارت��ف��اع  خ��ا���ش ل��ه م��ع 

ن�����س��ب��ة ع��ج��ز امل���ي���زان ال���ت���ج���اري ق���ائ���ًا: 

“اأنه ال �سك اأن ارتفاع العجز يف التبادل 
التجاري االأردين من حوايل 4.43 مليار 

خال  تقريبا  دي��ن��ار  مليار   6 اإىل  دي��ن��ار 

ال���ف���رتة م���ن ب���داي���ة ال���ع���ام احل����ايل حتى 

ذاتها  بالفرتة  مقارنة  مت��وز  �سهر  نهاية 

م��ن ال��ع��ام املا�سي ، ي��ع��ود  نظرا ل��� زي��ادة 

رغم  ت�ستطع  مل  ال�����س��ادرات  واأن  الكلف 

امل�ستوردات،  على  الزيادة  مبقدار  منوها 

ت��زي��د  ب��ق��ي��ت  امل�������س���ت���وردات  اأن  م��و���س��ح��ا 

يف  زي���ادة  اأي  على  تغطيتها  اإىل  اأدى  م��ا 

حجم ال�سادرات، االأمر الذي يحتاج اإىل 

مراجعة. 

اأك���ر  ل��دي��ن��ا  االأردن  يف  وت����اب����ع،اأن����ه   

تزيد  ح��ي��ث  امل��ج��ال  ه���ذا  م�سكلة يف  م��ن 

االإي�������رادات امل��ح��ل��ي��ة واالإي�������رادات ال��ع��ام��ة 

تزيد  وبالتايل  النفقات  تزيد  ذل��ك  وم��ع 

من  الكهرباء  ل���  التوليدية  اال�ستطاعة 

ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وي��رتت��ب عليه زي���ادة 

بغ�ش  امل�ستهلكني  على  االإ�ساقية  الكلف 

اأو قطاعات  اأف�����رادا  ك��ان��وا  ���س��واء  ال��ن��ظ��ر 

حدث  ال��ذي  التخفي�ش  رغ��م  اقت�سادية 

بال�سكل  ي��ك��ن  ول��ك��ن��ه مل  ال��ف��ات��ورة  ع��ل��ى 

الذي يوؤدي لنتائج جوهرية . 

وت��اب��ع اأن����ه يف ج��م��ي��ع االأح�����وال هناك 

دائما زيادة يف اجلانبني تزداد على اإثرها 

االإيرادات والنفقات، وهذا ما ينطبق على 

التبادل التجاري، ففي الوقت الذي تزيد 

به امل�ستوردات تزيد فيه ال�سادرات، مبينا 

بلغت  النفطية  امل�ستقات  م�ستوردات  اأن 

يف اأول �سبعة �سهور بلغت حوايل 2 مليار 

دي��ن��ار، ب��زي��ادة م��ق��داره��ا 62% ع��ن نف�ش 

ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، االأم���ر ال��ذي 

الثانية  احل�����س��ة  اأن  اإىل  االإن��ت��ب��اه  يلفت 

تعترب االأكرب لقطاع احللي واملجوهرات 

امل�ستوردات  ن�سبة  ارتفعت  ال��ذي  الثمينة 

دينار  فيه ح��وايل 142% من 406 مليون 

ال��ف��رتة،  ذات  يف  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   980 اإىل 

بن�سبة  زاد  وال��دراج��ات  ال�سيارات  وقطاع 

زادت  والثقيلة  اخلفيفة  واالل��ي��ات   %14

البا�ستيكية  وامل�سنوعات    %11 بن�سبة 

اإج��م��ايل  بالنهاية   %37 بن�سبة  ارت��ف��ع��ت 

امل�ستوردات ارتفعت بن�سب 39% يف مقابل 

ارتفاع اإجمايل يف ال�سادرات بن�سبة %45.

 وب���ني اأن ال�����س��ادرات من��ت اأك���ر من 

من  لكنها  الن�سبة،  حيث  من  امل�ستوردات 

بني  العجز  على  ت��وؤث��ر  مل  القيمة  حيث 

قيمة امل�ستوردات وال�سادرات الذي ارتفع 

ال�سبب  عازيا  دي��ن��ار،  مليار   1.6 بحوايل 

يف ذل����ك  ل��ع��ائ��د ال���زي���ادة يف م�����س��ت��وردات 

امل�ستقات النفطية واحللي واملجوهرات.

واأ�����س����اف،اأن����ه وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن 

االأ����س���م���دة  ق���ط���اع  يف  زادت  ال���������س����ادرات 

وال��ب��وت��ا���ش   %110 بن�سبة  ارت���ف���ع  ال����ذي 

 ،%136 ح��وايل  اخل��ام  والفو�سفات   %162

وامل��ن��ت��وج��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة ارت��ف��ع��ت ح��وايل 

اال�ستثنائية  ال��زي��ادات  ه��ذه  اأن  اإال   ،  %48

القطاعات  لهذه  بالن�سبة  امل�سبوقة  غري 

امل�ستوردات  مقابل  بقيت يف  الت�سديرية، 

فيما  اخ���رتاق���ا  اأن حت��ق��ق  ع��ل��ى  ع���اج���زة 

يتعلق بتخفي�ش عجز امليزان التجاري اأو 

اإيجاد بدائل مل�ستوردات ينفق  على االأقل 

عليها الكثري . 

متثل  امل�ستوردات  اأن  عاي�ش،  واأو���س��ح 

�سعفي ال�����س��ادرات، وه���ذا م��ن االأ���س��ب��اب 

االح��ت��ي��اط��ي  ع��ل��ى  لل�سغط  ت����وؤدي  ال��ت��ي 

م���ن ال���ع���م���ات االأج��ن��ب��ي��ة االأم������ر ال���ذي 

املحافظة  ل�  االأح��ي��ان  بع�ش  يف  ي�ستدعي 

ع��ل��ى ال��ه��ام�����ش ب���ني ال���دي���ن���ار وال�����دوالر 

اأن  ، مبينا  وتوابعها  الفائدة  على �سعيد 

اأن  تعني  وال�����س��ادرات  امل�ستوردات  ق���راءة 

هناك زي��ادة يف اال�ستهاك مما يعني يف 

املجمل اأن الدول التي تزيد م�ستورداتها 

اال���س��ت��ه��اك��ي��ة ع��ل��ى ح�����س��اب ���س��ادرات��ه��ا 

مما  اأك��ر  م�ستهلكة  دول  ه��ي  االنتاجية 

هي دول منتجة .

ويف تفا�سيل التقرير ال�سهري ال�سادر 

ع���ن دائ������رة االإح���������س����اءات ال��ع��ام��ة ح��ول 

ارتفعت  فقد  االأردين،  التجاري  امل��ي��زان 

دول  من  وا�سح  ب�سكل  امل�ستوردات  قيمة 

الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة 

ال�سعودية بن�سبة  بن�سبة 52.9% و�سمنها 

احل��رة  ال��ت��ج��ارة  ات��ف��اق��ي��ة  ودول   ،%41.0

وم��ن   %13.4 ب��ن�����س��ب��ة  اأم���ري���ك���ا  ل�����س��م��ال 

االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  �سمنها 

ب��ن�����س��ب��ة16.1%، وال����دول االآ���س��ي��وي��ة غري 

�سمنها  وم����ن    %47.8 بن�سبة  ال��ع��رب��ي��ة 

ودول   ،%50.1 بن�سبة  ال�سعبية  ال�سني 

ب��ن�����س��ب��ة 4.7% وم��ن  االأوروب�������ي  االحت�����اد 

�سمنها املانيا بن�سبة3.6% الدول ال�سركاء 

يف التجارة اخلارجية. 

وحول تفا�سيل ال�سادرات فقد اأ�سارت 

ال�سادرات  قيمة  اإرتفاع  اإىل  االإح�سائية 

الوطنية اإىل دول منطقة التجارة احلرة 

وم��ن   %14.4 بن�سبة  ال���ك���ربى  ال��ع��رب��ي��ة 

ودول   ،%3.9 بن�سبة  ال�سعودية  �سمنها 

اأمريكا  ل�سمال  احل��رة  التجارة  اتفاقية 

ال��والي��ات  �سمنها  وم���ن   %17.4 بن�سبة 

املتحدة االأمريكية بن�سبة 17.5%، والدول 

 %127.3 بن�سبة  غريالعربية  االآ���س��ي��وي��ة 

ومن �سمنها الهند بن�سبة 109.7%، ودول 

بن�سبة 122.6 % ومن  االأوروب���ي  االحت��اد 

�سمنها بلجيكا بن�سبة %51.5.

بلغت  ف��ق��د  ال�����س��ه��ري  ال�سعيد  وع��ل��ى 

الوطنية لاأردن 730.7  ال�سادرات  قيمة 

مليون ديناراً خال �سهر متوز عام 2022 

مقابل 473.8 مليون ديناراً خال ال�سهر 

ذاته من عام 2021، مما ي�سري اإىل ارتفاع 

ذلك،  يف  ال�سبب  ويعود   .%54.2 م��ق��داره 

الوطنية  ال�������س���ادرات  ق��ي��م��ة  ارت���ف���اع  اإىل 

من  الكيماوية  او  االزوتية  االأ�سمدة  من 

25.9م��ل��ي��ون دي��ن��اراً يف �سهر مت��وز 2021 

اإىل 121.6 مليون ديناراً يف نف�ش ال�سهر 

من عام 2022 بارتفاع بلغ 369.5%،ارتفاع 

املنتجات  م��ن  الوطنية  ال�����س��ادرات  قيمة 

الكيماوية لت�سل اإىل 45.7 مليون ديناراً 

يف ���س��ه��ر مت����وز ع����ام 2022م����ق����ارن����ة مع 

من  ال�سهر  نف�ش  يف  دي��ن��اراً  مليون   22.4

ارتفاع   ،%104.0 بلغ  بارتفاع   2021 ع��ام  

البوتا�ش  من  الوطنية  ال�سادرات  قيمة 

�سهر  يف  دي��ن��اراً  مليون   29.9 م��ن  اخل���ام 

متوز عام 2021 اإىل 114.6 مليون ديناراً 

يف ن��ف�����ش ال�����س��ه��ر م���ن ع���ام 2022ب��ن�����س��ب��ة 

283.3%،ارتفاع قيمة ال�سادرات الوطنية 

من الفو�سفات اخلام من   36.2  مليون 

ديناراً يف �سهر متوز عام 2021 اإىل  66.3 

عام  م��ن  ال�سهر  نف�ش  يف  دي��ن��اراً  مليون 

2022 بن�سبة %83.1. 

ك����م����ا ارت����ف����ع����ت ق���ي���م���ة ال�����������س�����ادرات 

ال���وط���ن���ي���ة م�����ن ال����ل����ح����وم واالأح�����������س�����اء، 

املطاحن،  منتجات  ومنتجاتها،  االأل��ب��ان 

احلبوب،  حم�سرات  اللحوم،  حم�سرات 

حم�سرات اخل�سار والفواكه، املح�سرات 

ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ن��وع��ة، خ��ا���س��ات ال��دب��اغ��ه 

اللدائن  الغ�سيل،  حم�سرات  وال�سباغه، 

ال��ورق  اخل�����س��ب،  عجينة  وم�سنوعاتها، 

احلديد  واملجوهرات،  احللي  والكرتون، 

االأجهزة  وم�سنوعاته،  االأملنيوم  ال�سب، 

وامل���ع���دات  واالأج����ه����زة  االأل���ي���ة،  واالأدوات 

الكهربائية.و�سكلت ال�سادرات من ال�سلع 

امل�سار اإليها ما ن�سبته 66.0% من جمموع 

متوز  �سهر  يف  الوطنية  ال�سادرات  قيمة 

عام 2022 مقارنة مبا ن�سبته 41.4% من 

ال�سهر  خ��ال  الوطنية  ال�سادرات  قيمة 

ذاته من عام 2021. وت�سري البيانات اإىل 

من  الوطنية  ال�سادرات  قيمة  انخفا�ش 

احليوانات احلية بن�سبة 39.1%، اخل�سار 

وال���ف���واك���ه ب���ن�������س���ب���ة18.3%، حم�����س��رات 

ال�سيدلة بن�سبة 11.1%، االأ�سمنت بن�سبة 

ال�سادرات  قيمة  وانخف�ست  كما   ،%91.8

الوطنية من النحا�ش وم�سنوعاته، النب 

االألب�سة  ال�سكر وم�سنوعاته،  والبهارات، 

وتوابعها يف �سهر متوز عام 2022.

  االنباط – عامن 

ل مر�سد م�سداقية االإعام االأردين  �سجَّ

اإ�ساعة،   42 املا�سي  ال�سهر  خال  “اأكيد”، 
عن  اإليهم  وو�سلت  املواطنني،  بني  انت�سرت 

ات ن�سر  طريق و�سائل اإعام حملية، ومن�سَّ

علنية من بينها في�سبوك وتويرت.

بت،  ال�سَّ اأم�ش  تقريره،  يف  املر�سد  وق��ال 

اأنَّ عدد االإ�ساعات خال اأيلول املا�سي �سجل 

مقارنة  واح���دة،  اإ���س��اع��ة  مب��ق��دار  انخفا�سا 

بعددها يف اآب املا�سي والذي بلغ 43 اإ�ساعة.

امل��ج��ال  اإ����س���اع���ات  اأنًّ  ال��ّت��ق��ري��ر  واأو����س���ح 

ال�سهر  خ��ال  امل�سهد  ت�سّدرت  االقت�سادي 

ن�سبته  ما  �سكلت  اإ�ساعة   15 بواقع  املا�سي، 

امل�سجلة،  االإ���س��اع��ات  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   36

اإ���س��اع��ات  ب����9  ال��ع��ام،  ��اأن  ال�����سَّ اإ���س��اع��ات  يليها 

ب��ن�����س��ب��ة 21 ب��امل��ئ��ة، ث��م االإ����س���اع���ات االأم��ن��ي��ة 

ج��اءت  فيما  باملئة،   19 بن�سبة  اإ���س��اع��ات  ب8 

الرابعة،  املرتبة  يف  االجتماعية  االإ���س��اع��ات 

بينما  ب��امل��ئ��ة،   14 بن�سبة  اإ���س��اع��ات   6 ب��واق��ع 

املرتبة  وال�سيا�سي يف  ال�سحي  املجاالن  جاء 

ل��ك��ل منهما  اإ���س��اع��ت��ني  ب���واق���ع  اخل��ام�����س��ة، 

باملئة. بن�سبة نحو5 

م��ن  ب���امل���ئ���ة   98 اإىل  ���ق���ري���ر  ال���تَّ واأ������س�����ار 

بواقع  املا�سي  اأيلول  يف  امل�سجلة  االإ�ساعات 

بينما  داخ��ل��ي��ا،  م�����س��دره��ا  ك���ان  اإ���س��اع��ة،   41

خارجي  م�سدر  م��ن  واح��دة  اإ�ساعة  �سجلت 

ت�����س��ك��ل 2 ب��امل��ئ��ة م���ن اإج����م����ايل االإ����س���اع���ات 

امل�سجلة.

بن�سبة  اإ���س��اع��ة،   31 اأّن  التقرير  واأ���س��اف 

التَّوا�سل  و�سائل  م�سدرها  ك��ان  باملئة،   74

االجتماعّي، و�سدرت جميعها حملًيا، فيما 

 26 بلغت  بن�سبة  اإ�ساعة،   11 ل�  االإع��ام  رّوج 

 9 بن�سبة  باملئة؛ واحدة من م�سدر خارجي 

باملئة، و10 اإ�ساعات داخلية بن�سبة 91 باملئة.

امل��ا���س��ي  اأي���ل���ول  اأنَّ  اإىل  امل��ر���س��د  واأ����س���ار 

���س��ه��د ع������دًدا م���ن ال��ق�����س��اي��ا ال���ت���ي ���س��غ��ل��ت 

���س��ف��ح��ات  وت���������س����ّدرت  االأردين،  ال�������س���ارع 

االإجتماعي،  التوا�سل  ومن�سات  االإع���ام 

وق���د راف��ق��ه��ا ع���دد م��ن االإ����س���اع���ات، ومنها 

ح���ادث���ة ان��ه��ي��ار ب��ن��اي��ة يف ج��ب��ل ال��ل��وي��ب��دة، 

الن��ه��ي��ار  م��ف��ربك��ة  م��ق��اط��ع  ت������داول  اإذ مت 

بوفاة  تتعلق  اإ�ساعات  اأطلقت  كما  البناية، 

من  وغ��ريه��ا  ذوي��ه��م،  اأو  ال�����س��ح��اي��ا  بع�ش 

االإ�ساعات.

املر�سد طّور منهجّية  اإن  التقرير  وقال 

ك��م��ي��ة ون���وع���ي���ة ل��ر���س��د االإ�����س����اع����ات وف��ق 

غري  “املعلومات  ب��اأّن��ه��ا:  االإ���س��اع��ة  تعريف 

اأو  اأردين،  عاٍم  ب�ساأٍن  املرتبطة  ال�سحيحة، 

اأك��ر  اإىل  و�سلت  وال��ت��ي  اأردن��ّي��ة،  مب�سالَح 

ت��ق��ري��ًب��ا، عرب  ���س��خ�����ش  اآالف  م���ن خ��م�����س��ة 

قمّي«. و�سائل االإعام الرَّ

على طاولة وزيري اإلعالم والتعليم العالي 

االنباط - خاص

املتخ�س�سة  ال����دورات  اأن  ي��ب��دو 

التي اأجرتها احلكومة بالتعاون مع 

واملنظمات  املوؤ�س�سات  من  العديد 

االإعاميني  الناطقني  ل�  الدولية 

امل����وؤ�����س���������س����ات احل����ك����وم����ي����ة، مل  يف 

ت��ث��م��ر ب�����س��ك��ل م��ل��م��و���ش ع��ل��ى واق��ع 

لدى  واالإداري��ة  املهنية  ال�سلوكيات 

الكثري منهم. 

ي��ق��وم  اأن  امل���ع���ق���ول  غ����ري  ف���م���ن 

ن����اط����ق اإع�����ام�����ي ب���ن�������س���ر اأخ����ب����ار 

ال���ت���ي يعمل  ال�������وزارة  ل����  ح�����س��ري��ة 

ب���ه���ا ع����رب ���س��ف��ح��ت��ه ال�����س��خ�����س��ي��ة 

االجتماعي  التوا�سل  من�سة  على 

ي��ق��وم  اأن  ق��ب��ل  “الفي�سبوك”، 
ب��اإر���س��ال��ه��ا ل���� م��ن��دوب��ي ال���وك���االت 

ال�����س��ح��ف��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة واخل��ا���س��ة، 

اإ���س��ت��ي��اء  اإىل  اأدى  ال������ذي  االأم�������ر 

ال�سحفيني  من  الكثري  واأ�ستغراب 

االع������ام  و�����س����ائ����ل  ال���ع���ام���ل���ني يف 

املختلفة. 

ويبدو اأن التوا�سل املهني اأ�سبح 

ال��ن��اط��ق  م��ع  امل�ستحيل  م��ن  ���س��يء 

التعليم  وزارة  اإ����س���م  ب����  ال��ر���س��م��ي 

اأ�سبح هناك عوائق  العايل، بحيث 

وبني  االأنباط  �سحيفة  بني  حتول 

اإخ��ت�����س��ا���س��ات واإجن�����ازات وم��ل��ف��ات 

“االأنباط”  اأن  خ��ا���س��ة  ال������وزارة، 

وتعمل  االأ�سئلة  من  الكثري  لديها 

جاهدة ل� ت�سليط ال�سوء على هذا 

الهام.  القطاع 

- ماحظة ب�سيطة ن�سعها على 

طاولة وزير االإعام ب�سكل خا�ش، 

العايل  التعليم  وزير  طاولة  وعلى 

ل��ن��ك��ون  اإه����ت����م����ام  جت����د  اأن  ع�����س��ى 

بني  احلقيقية  ال�����س��راك��ة  ون��ح��ق��ق 

والتي  الدولة  وموؤ�س�سات  االع��ام 

ل���ط���امل���ا ن������ادى ب���ه���ا ج���ال���ة امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين.

أكيد: 42 إشاعة في أيلول واالقتصادية تتصدرها

االنباط – عامن 

رع������ت ����س���م���و االأم����������رية ����س���م���ي���ة ب��ن��ت 

اأم��ن��اء جامعة  احل�����س��ن، رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 

مدار  على  للتكنولوجيا،  �سمية  االأم��رية 

الثامن  الفوج  تخريج  حفل  اأي��ام،  اأربعة 

وال��ع�����س��ري��ن م���ن ط��ل��ب��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ش 

العليا. والدرا�سات 

وح�����س��ر احل���ف���ل اخل���ت���ام���ي، جم��ل�����س��ا 

احلفل  �سرف  و�سيف  والعمداء  االأمناء 

ال���دك���ت���ور م�����س��ه��ور ال���رف���اع���ي، وال��ق��ائ��م 

ب���اأع���م���ال رئ���ي�������ش اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ورة 

وج���������دان اأب�������و ال����ه����ي����ج����اء، وال���ه���ي���ئ���ت���ان 

االأكادميية واالإدارية، واأهايل اخلريجني 

وال�سيوف.

لها يف  كلمة  االأم��رية، يف  �سمو  وقالت 

كلية  لطلبة  املخ�س�ش  اخلتامي  احلفل 

العليا  ل��درا���س��ات  االأول  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

رئي�ش  ح�سره  ال���ذي  العلمي،  وال��ب��ح��ث 

اجلامعة االأملانية االأردنية الدكتور عاء 

احل��ل��ح��ويل، ورئ��ي�����ش ج��ام��ع��ة اأري���زون���ا- 

ت���و����س���ان االأم���ريك���ي���ة ال���دك���ت���ور روب����رت 

روب��ي��ن��ز، ع���رب ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل��رئ��ي، 

فمكانة  االإجن���از؛  على  يبنى  االإجن��از  اإن 

اجل��ام��ع��ة ال��ع��ال��ي��ة مل ت���اأت م��ن ف���راغ بل 

ح�سدتها  دولية  اعتمادات  ح�سيلة  هي 

اجلامعة على �سنواتها الثاثني.

ح�سلت  اجل��ام��ع��ة  اأن  �سموها  وب��ي��ن��ت 

املجل�ش االأمريكي للهند�سة  اعتماد  على 

ع��ل��م  يف   )ABET( وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

احل���ا����س���وب وال���ه���ن���د����س���ة االإل���ك���رتون���ي���ة 

وهند�سة احلا�سوب وهند�سة االت�ساالت.

اجل���ام���ع���ة  اأن  ����س���م���وه���ا  واأ������س�����اف�����ت 

و�سام  على   ،2014 عام  يف  اأي�سا،  ح�سلت 

من  االأوىل  ال����درج����ة  م���ن  اال����س���ت���ق���ال 

جالة امللك عبداللهالثاين، كما ح�سلت 

على اعتماد )AACSB( لتخ�س�سات 

 )EUR- ACE( واعتماد  االأع��م��ال، 

اإ�سافة  الربجميات،  هند�سة  لتخ�س�ش 

جل����وائ����ز ع����دي����دة ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا ط��ل��ب��ة 

التدري�سية. واأع�ساء هيئتها  اجلامعة 

ال��ف��خ��ر  اأن ق��م��ة  ���س��م��وه��ا  واأو����س���ح���ت 

اجل��ام��ع��ة  ف��ي��ه  ب����داأت  تخ�س�ش  اأول  اأن 

ه���و م��ن��ح درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ش يف علم 

احلا�سوب، واليوم متنح درجة املاج�ستري 

اجلامعة  اأن��ه��ا  ك��م��ا  التخ�س�ش،  ه��ذا  يف 

ال��وح��ي��دة ال��ت��ي مت��ن��ح درج���ة ال��دك��ت��وراة 

ال���ت���خ�������س�������ش ذات�������ه ع���ل���ى م�����س��ت��وى  يف 

اجلامعة  تتطلع  اإىل  م�سرية  االأردن”، 

ب��رن��اجم��ي دك���ت���وراه يف  ا���س��ت��ح��داث  اإىل 

الهند�سة الكهربائية واإدارة االأعمال.

ي���اأت  ال��ن��ج��اح ال  اأن  ���س��م��وه��ا  واأك������دت 

العمل  اإىل  اجلميع  داع��ي��ة  ال��ع��م��ل،  قبل 

ي��ك��ون��وا  واأن  اأه���داف���ه���م،  ب��ج��د وحت���دي���د 

“فالعلم  باأنف�سهم،  وواثقني  اإيجابيني 

كبري،  بت�سارع  يتقدمان  والتكنولوجيا 

اإال م���واك���ب���ة ه��ذه  ول��ي�����ش ل��دي��ن��ا خ���ي���ار 

املت�سارعة«. التغريات 

وع����ربت ���س��م��وه��ا ع���ن ث��ق��ت��ه��ا ب����اأن ما 

ح�����س��ل ع��ل��ي��ه اخل���ري���ج���ون م���ن م��ع��ارف 

وم��ه��ارات وخ���ربات يف اجل��ام��ع��ة �سيكون 

خ�����ري ع�������ون ل����ه����م يف ط����ري����ق ال���ن���ج���اح 

واالإزدهار.

وحثت اخلريجني على اأن يكونوا على 

موؤكدة  بهم،  جامعتهم  تطلعات  م�ستوى 

معهم  �سيبقى  اجلامعة  ا�سم  اأن  �سموها 

�ستقا�ش  �سمعتها  واأن  ح��ي��ات��ه��م،  ط��ي��ل��ة 

مب���ق���دار اإجن���ازات���ه���م وم����دى ان��ت��م��ائ��ه��م 

للجامعة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��رف��اع��ي اإن���ه “مع 

كل اإجنازات اجلامعة الكبرية، فنحن مل 

اأن  اإذ نعرف ونعي  القمة،  اإىل  ن�سل بعد 

طموح �سمو االأمرية عال جدا«.

اإىل  ي��ح��ت��اج  ذل����ك  اأن حت��ق��ي��ق  واأك������د 

م�ساعفة اجلهود وت�سافرها،”ف�سباقات 

التميز والنجاح، لي�ش لها خط نهاية يف 

القادرون  االأق��وي��اء  فيه  يتناف�ش  ميدان 

ت��غ��دو  اأن  وال����ط����م����وح  ال�������س���م���ود  ع���ل���ى 

اجل��ام��ع��ة ف��خ��را ل�����اأردن وامل��ن��ط��ق��ة، اأن 

تكون جامعة بحجم الطموحات واأكرب«.

اأن  اإىل  الهيجاء  اأب��و  اأ���س��ارت  ب��دوره��ا، 

ت�ستند  ا�ستثنائية  روؤي��ة  تبنت  اجلامعة 

اإىل اأف�سل ا�سرتاتيجية للبقاء واملناف�سة 

امل��ت��غ��رية ل�سوق  وم��واج��ه��ة االح��ت��ي��اج��ات 

ال��ع��م��ل و م���واك���ب���ة ال����ث����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة 

الرابعة وجمارات متطلباته.

رئ��ي�����ش  اأ������س�����اد  م���ت���ل���ف���زة،  ك���ل���م���ة  ويف 

ومتيز  اجلامعة  مبكانة  اأريزونا،  جامعة 

خ��ري��ج��ي��ه��ا، م�����س��ي��دا ب��ن��ج��اح ال��ت��ج��رب��ة 

امل�سرتكة بني اجلامعتني.

ف��خ��ر  حل����ظ����ة  ال����ت����خ����رج  اأن  واأك����������د 

ل��ل��ط��اب وع��ائ��ات��ه��م والأع�������س���اء هيئة 

كبري  االأم���ل  واأن  وامل��وظ��ف��ني،  التدري�ش 

عقول  �ستحدثه  ال��ذي  التاأثري  روؤي��ة  يف 

اخلريجني وقلوبهم يف العامل.

ويف ك��ل��م��ة اخل��ري��ج��ني، ق���ال ال��ط��ال��ب 

اأ����س���ام���ة ع���اي�������ش، ت��خ�����س�����ش م��اج�����س��ت��ري 

اإن اجلامعة تزخر بربامج  اأعمال،  ريادة 

ت���دري�������س���ي���ة واع��������دة، ت����واك����ب ت���ط���ورات 

حتر�ش  اأنها  م��وؤك��دا  املت�سارعة،  الع�سر 

عملية  ب��خ��ربات  خريجيها  ت�سليح  على 

ومهنية، مما جعلها وجهة للباحثني عن 

االأردن  م�ستوى  على  وال��ري��ادة  التمييز 

االأو�سط. وال�سرق 

ويف ختام احلفل كرمت �سموها �سيف 

ال�������س���رف، ورئ���ي�������ش اجل���ام���ع���ة االأمل���ان���ي���ة 

�سحاتيت،  حم��م��د  وال��دك��ت��ور  االأردن���ي���ة، 

واالأ�����س����ت����اذ خ���ال���د ال����ق����دوم����ي الن��ت��ه��اء 

ل��ب��ل��وغ��ه��م��ا  خ���دم���ات���ه���م���ا يف اجل���ام���ع���ة 

التخ�س�سات،  واأوائ���ل  ال��ق��ان��وين،  ال�سن 

باملعدل  اجلامعة  على  االأوىل  والطالبة 

العام �سهد امل�سني، والطالبة جود بركات 

حل�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى ج���ائ���زة ���س��م��و االأم����رية 

�سمية بنت احل�سن للطالب املتميز.

ورع������ت ���س��م��وه��ا يف االأي�������ام ال��ث��اث��ة 

امل��ا���س��ي��ة ت��خ��ري��ج ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات: امل��ل��ك 

احل�������س���ني ل���ع���ل���وم احل����و�����س����ب����ة، وامل���ل���ك 

طال  وامللك  للهند�سة،  الثاين  عبداهلل 

االأعمال. لتكنولوجيا 

م��ع  ت�������س���رتك  اجل����ام����ع����ة  اأن  ي����ذك����ر 

يف  املاج�ستري  بربنامج  اأري��زون��ا  جامعة 

هند�سة  وماج�ستري  الهند�سية،  االإدارة 

ن��ظ��م امل��وؤ���س�����س��ات م��ع اجل��ام��ع��ة االأمل��ان��ي��ة 

االأردنية.

األميرة سمّية ترعى حفل تخريج الفوج 28 من طلبة جامعة األميرة سمية

العالي تدعو طلبة من حملة  التعليم 
اليوم مراجعتها  إلى  الدبلوم 

  االنباط -  عامن 

ال����ع����ايل  ال���ت���ع���ل���ي���م  وزارة  دع�������ت 

وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، اأم�������ش ال�����س��ب��ت، 

ام���ت���ح���ان  ال���ن���اج���ح���ني يف  ال���ط���ل���ب���ة 

للعام  املتو�سطة  اجلامعية  ال�سهادة 

مراجعة  اإىل   2022  /2021 اجلامعي 

وح�����دة ت��ن�����س��ي��ق ال���ق���ب���ول امل����وح����د يف 

اليوم  ي��وم  دوام  نهاية  اأق�ساه  موعد 

االأحد.

وقال امل�ست�سار والناطق االعامي 

ب��ا���س��م ال������وزارة م��ه��ن��د اخل��ط��ي��ب، اإن 

ال���وزارة  مل��راج��ع��ة  م��دع��وي��ني  الطلبة 

التج�سري  طلبات  معاجلة  اأج���ل  م��ن 

اخل�����ا������س�����ة ب�����ه�����م، وب������خ������اف ذل����ك 

���س��ي��ف��ق��دون ح��ق��ه��م يف امل��ن��اف�����س��ة على 

التج�سري  لطلبة  املخ�س�سة  املقاعد 

الفتا   ،2023  /  2022 اجلامعي  للعام 

الطلبة  اأ�سماء  ن�سرت  ال��وزارة  اأن  اىل 

املدعويني على موقع الوزارة.

»عايش« يدعو للمحافظة على الهامش بين الدينار والدوالر على صعيد الفائدة وتوابعها

خبير اقتصادي يطالب بضرورة العمل 
الشتوي بالتوقيت 

االنباط – عمان 

ط����ال����ب اخل����ب����ري االق����ت���������س����ادي، 

عديل قندح اأن يتم العمل بالتوقيت 

ال���������س����ت����وي، حت�������س���ب���ا م�����ن ح�����دوث 

م�����س��ك��ات يف ح����ال اال����س���ت���م���رار يف 

ف�سل  يف  ال�سيفي  بالتوقيت  العمل 

ال�ستاء

وق��������ال ق�����ن�����دح، اأم�����������ش ال�������س���ب���ت 

يبث  ال�����ذي  ال�سابعة”  ل�”اأخبار 

التوقيت  اإن  روؤي��ا،  قناة  �سا�سة  عرب 

االأط���راف،  لكافة  منا�سب  ال�ستوي 

ب��ال��ع��م��ل يف  اال����س���ت���م���رار  اأن  ف��ي��م��ا 

ال��ت��وق��ي��ت ال�����س��ي��ف��ي ����س���ي���وؤدي اإىل 

واملاحة  الطريان  حركة  يف  اإرب��اك 

ال�ساعات  ب��رجم��ة  ك��ذل��ك  البحرية 

االإلكرتونية

واقت�سادية  اجتماعية  م�سكات 

االجتماعية  امل�����س��ك��ات  ع��ل��ى  وع���رج 

ال�سخ�ش  ان��ت��اج��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��اأث��ري 

ك����ذل����ك، وامل�������س���ك���ات امل���ت���ع���ل���ق���ة يف 

ا�ستمرار  ح��ال  يف  الطاقة،  انتاجية 

ال�سيفي بالتوقيت  العمل 

ال�سيفي  التوقيت  اأن  قندح  وبني 

ي���ع���ن���ي خ�����روج  ال�������س���ت���اء  يف ف�������س���ل 

ف��ي��ه  ت����ك����ون  امل�����واط�����ن�����ني يف وق�������ت 

ت�سكل  ج��ان��ب  اإىل  ُمعتمة،  االأج���واء 

الباكر،  ال�سباح  �ساعات  يف  اجلليد 

و�سامتهم،  �سحتهم  على  يوؤثر  ما 

ما يتطلب �سرورة النظر يف ذلك

التوقيت  تغيري  اأهمية  اإىل  ولفت 

حركة  مع  تتنا�سب  حيث  ف�سل،  كل 

م��ن  ل���ا����س���ت���ف���ادة  االأر���������ش،  دوران 

جانب  اإىل  ال�سم�ش،  اأ���س��ع��ة  اإ���س��اءة 

ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن االآث������ار االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالقت�سادية”

مشكالت اقتصادية واجتماعية في حال 
استمرار العمل بالتوقيت الصيفي

قبل إرسالها لإلعالم ٠٠ »ناطق« ينشر 
اخبار وزارته عبر صفحته الشخصية

ارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري مرده أن المستوردات ضعفي الصادرات



املحلي

للذة حلمه..  ال�صيادين  ا�صتهدافه من قبل  يتم  ال�صنار.. فهو طائر  طبعا ملن ال يعرف 

وحتى انه قارب على االنقرا�ض ال�صتهدافه حتى يف اوقات منع ال�صيد.. هذا وهو معروف 

بالطائر احلذر جدا.. ومقدرته الفائقة على التخفي وال�صكون بال حراك..

ال�صلط..  مغاريب  اىل منطقة  اهلل-  رحمة  -عليه  وال��دي  ا�صطحبني  مرة  اكرث من  يف 

وكنت حينها فتى �صغري.. وكان الهدف من تلك امل�صاوير حماولة �صيد ذلك الطائر..

وكان الغريب يف االمر ان والدي مل ياأخذ معه اي �صالح.. فقلت له.. كيف تريد ال�صيد 

بدون �صالح؟!..

فقال يل طائر ال�صنار يعتقد باأنه ذكي جدا.. ويختبئ حتت ال�صجريات بطريقة رائعة.. 

ولفرط ثقته باأنه متح�صن يعتقد يف غالب االحيان انه ال ميكن �صيده.. فحتى اذا اقرتبت 

من مكانه.. ففي كثري من االوقات ال يحاول الهرب.. ظاناً انه حممي.. وانك مل تره..

املختبئ.. ومي�صكه  الطائر  على  بقدمه  يدو�ض  ان  م��رة..  اكرث من  ا�صتطاع يف  وبالفعل 

بيده حياً..

من  غ��ريه  وع�صى  لعل  “ال�صاطر”..  فيها  يقع  التي  املنا�صبات  يف  دوم��ا  اقوله  املثل  ه��ذا 

املنزلق.. نف�ض  يف  ينزلقوا  فال  وينتبهوا..  “ال�صطار” يتعظوا 
يقال من ماأمنه يوؤتى احَلِذر.. فكثري منا.. وممن يعتقد انه اليقظ والفِطن وال�صامن 

وامل�صيطر على االمور.. يقع يف فٍخ ب�صيط ال يقع فيه بع�ض الهواة.. وذلك النه يعتقد باأن 

من �صيوقعه يعلم باأنه ذلك ال�صخ�ض العارف والعامل واملنتبه.. فلن ُيقِدم على ن�صب ذلك 

ال�َصَرك له.. وما يلبث اال وقد وقع فيه بطريقة م�صحكة �صاذجة..

هي  ادوات  ومتتلك  وال���داين..  القا�صي  يهابها  و�صلطان..  ق��وة  ذات  �صخ�صية  من  فكم 

م�صدر اخلوف لغريها.. وياأتي من ي�صتغلها �صدها وباأب�صط طرق التعامل.. وت�صتغرب على 

بتهديد  تقوم هي  ان  وب��دل  بهكذا طريقة!..  بها  االيقاع  املتنفذة كيف مت  ال�صخ�صية  تلك 

االخرين.. تقع يف فخ االبتزاز..

وكم من رجل وجيه يعد نف�صه املُهاب �صاحب الهيبة.. ومن فرط ثقته وظنه ان اجلميع 

يتمنى ر�صاه والقرب منه لنيل �صرف االلت�صاق به.. اوقعه �صبيان يف مزالق ال يقع فيها 

حتى ال�صاذجني.. فا�صبح يف املجال�ض النكتة للتندر بها.. والعربة لكل �صاحب عقل ر�صيد..

و�صعت  انها  ظانة  حولها..  ب�صرية  ثعالب  من  املنال  بعيدة  انها  اعتقدت  اأنثى  من  وكم 

نف�صها يف مكان ال يقدرون على االقرتاب منه.. وال تعلم انها بهذه املكانة ا�صبحت الهدف 

تقع  وق��د  عظيما..  �صيئا  ُيعد  منها  الب�صيط  واخلطاأ  بينهم..  التحدي  يثري  ال��ذي  املغري 

فري�صة باأب�صط ا�صلوب.. لثقتها باأن جميع َمن هم حولها يحرتمونها.. وال ميكن لهم حتى 

ل الكلمة او الت�صرف  جمرد التفكري باالقرتاب منها.. وال ت�صع بح�صبانها ان هناك من ُيَحمِّ

على اكرث من وجه.. وي�صتغله بال�صكل الذي يريده..

ر�صالتي هذه مت�صنا جميعا.. وال ا�صتثني احدا..

فو�صائل التوا�صل واالت�صاالت هي اجلا�صو�ض املال�صق لنا.. والتطبيقات التي ا�صبحت 

مبتناول اجلميع.. هناك من يقوم با�صتغاللها بالوجه ال�صيء..

ف�صورتنا الثابتة لها طرق ا�صتغالل.. واملتحركة لها ا�صتغالل اخطر.. وكالمنا عندما 

يخرج من فمنا مل يعد ملكنا.. وتطبيقات الت�صجيل والتحرير ال�صوتية ا�صبحت ال�صيف 

امل�صلط على االعناق..

لذلك اخرت كلماتك.. وراقب حركاتك واإمياءاآتك.. واعلم اأن َمن هم وراء هاتفك لي�صوا 

جميعا  لي�صوا  واالراء..  واالبت�صامات  التحايا  يبادلونك  انهم  تعتقد  َمن  واأن  �صواء..  كلهم 

باآخذيها كما تريدها انت.. وعلى نف�ض املحمل الذي ق�صدت..

فالبعد عن كل ما يجلب ال�صبهات يف احلديث والت�صرفات واالمي��اءات اكان وجاهيا او 

عرب و�صائل االت�صال والتوا�صل.. هو الطريق اال�صلم للجميع.. وال تظنن نف�صك بال�صخ�ض 

الذي يخ�صاه اجلميع يف كل الظروف..

كل  م��ع  للتعامل  حم��ددة  ط��رق  حتديد  ان  وج��دت  واالجتماعية..  املهنية  خربتي  وم��ن 

فئتة او جمموعة تربطك معهم عالقة معينة )م�صاهرة او جرية او زمالة او �صداقة او 

او (.. �صيبعد عنك الكثري من الظن واحلديث ال�صيء يف غيابك.. وذلك النك ابعدت عنك 

ت�صرف  اي  يجدوا  لن  وبالتايل  املجموعة..  تلك  من  فرد  اي  مع  تعاملك  يف  اال�صتثناءات 

ا�صتثنائي مع اي احد ليتم ا�صتغالله للنيل منك.. 

ولن�صع يف ح�صاباتنا دوما املقوالت..

بني  طلقه  بيجيه  احَل���ِذر  وال�صنار  احَل���ِذر..  يوؤتى  ماأمنه  وم��ن  ال�صاطر..  اإال  بيوقع  ما 

عيونه..

محمود الدباس

الشنار الحذر.. بيجي طلقه 
بين عيونه..

  الأحد    2  / 10  / 2022

العقبة  االنباط- 

م��ن��دوب��اً ع���ن ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 

ف��ي�����ص��ل ب���ن احل�����ص��ني رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة 

نا�صر  االأوملبية  اللجنة  عام  اأمني  رعى  االأردنية، 

فعاليات  اختتام  اأم�����ض  م�صاء  العقبة  يف  امل��ج��ايل 

ال��ن�����ص��خ��ة اخل��ام�����ص��ة م���ن ب��ط��ول��ة اأي���ل���ة – ك��اأ���ض 

اآ���ص��ي��ا ال��دول��ي��ة ل��ل��رتاي��ث��ل��ون وال���دواث���ل���ون ال��ت��ي 

للتطوير  اأيلة  واح��ة  �صركة  واحت�صنتها  نظمتها 

االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة  منطقة  �صلطة  ب��ال��ت��ع��اون 

مب�صاركة  االأردن��ي��ة  الرتايثلون  اخلا�صةورابطة 

الريا�صةمن  حمرتيف  من  والعبة  العباً   230
دولة من خمتلف اأنحاء العامل.   34

االأوىل  ب���امل���راك���ز  ال���ف���ائ���زي���ن  امل���ج���ايل  وت������ّوج 

اإدارة  ع�����ص��و جم��ل�����ض  ك��ري�����ص��ك��و  ت����وم  ب��ح�����ص��ور 

التنفيذي  واملدير  للرتايثلون  اال�صيوي  االحت��اد 

اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��د���ض �صهل  ل�����ص��رك��ة واح����ة 

رابطة  رئي�ض  اخل��ي��اط  ط���ارق  وال��دك��ت��ور  دودي���ن 

االأردنية. الرتايثلون 

وقد جاءت نتائج البطولة على النحو التايل:

فئة النخبة – رجال 

من باربادو�ض رايت  االأول:ماثيو  •املركز 
املتحدة  اململكة  من  هاريت  لي�صنت  الثاين  •املركز 
الثالث:جي�صون تاي لوجن من هوجن كوجن  •املركز 

فئة النخبة – ال�سيدات 

•املركز االأول:مارلني جوميز جوججل من املانيا 
دي كونينج من هولندا  الثاين:باربرة  •املركز 
اأ�صرتاليا  من  فيلي�ض  الثالث:�صارة  •املركز 
و���ص��ه��د ال�����ص��ب��اق م��ن��اف�����ص��ات حم��ت��دم��ة بني 

خا�صة  املتقدم  الفني  امل�صتوى  عك�ض  امل�صاركني 

كبار  وج��ود  ظل  يف  والنا�صئني،  الكبار  فئات  يف 

وعلى  االآ�صيوي  امل�صتوى  على  اللعبة  حم��رتيف 

الدويل. الت�صنيف  �صلم 

 1500 للرتايثلون  ال�صباق  م�صافة  وبلغت 

ك��ل��م   10 دراج��������ات،  ك���ل���م   40 ����ص���ب���اح���ة،  م���رت 

االألعاب  املعتمدة يف  امل�صافات  نف�ض  جري، وهي 

االأوملبية داخل م�صروع اأيلة. 

وه���ن���اأ امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة واح�����ة اأي��ل��ة 

ل��ل��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��د���ض ���ص��ه��ل دودي��ن��ال��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ذه 

ال��ب��ط��ول��ة، م���ع���رباً ع���ن ���ص��ع��ادت��ه ال���غ���ام���رة ب��ن��ج��اح 

امل��رم��وق  ال��ع��امل��ي  احل����دث  فعالياتها،وقال:”هذا 

خطوة اإىل االأمام يف م�صرية حتول العقبة اإىل مركز 

واإمكانياتنا  قدرتنا  خالله  اأظهرنا  عاملي  ريا�صي 

ال��رف��ي��ع��ةع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ك���ربى، كما 

وي��ع��ك�����ض روؤي��ت��ن��ا امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة يف خ��ل��ق ا���ص��ل��وب حياة 

ق��درات  اإب����راز  اآخ���ر  ج��ان��ب  وم��ن   . �صحية  ريا�صية 

الريا�صي ودعمها وتطويرها«. �صبابنا 

ال��ن�����ص��خ��ة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  امل���ه���ن���د����ض  واع����ت����رب 

اآ�صيا  كاأ�ض  بطولة  من  التوايل  على  اخلام�صة 

اآيلة ي�صب يف م�صلحة الريا�صة  للرتايثلون يف 

االردن  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  وي�����ص��ل��ط  ال�������ص���ي���اح���ي���ة، 

حيث  اخل��ا���ص��ة،  االقت�صادية  العقبة  ومنطقة 

اأنحاء  خمتلف  من  امل�صاركني  مئات  ت�صتقطب 

ال�صياحة  خارطة  على  موقعنا  وير�صخ  العامل، 

يف املنطقة والعامل.

بدوره اأكد رئي�ض رابطة الرتايثلون االأردنية 

البطولة يف  الدكتور طارق اخلياط على جناح 

تعزيز ح�صور ريا�صة الرتايثلون على م�صتوى 

ال���ذي ظهر  االأو���ص��ط وال��ع��امل  ال�����ص��رق  منطقة 

يف ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة، وه���و م���ا ي��وؤك��دع��ل��ى 

العمل املوؤ�ص�صي الذي تقوم به اللجنة االأوملبية 

االأردنية ورابطة الرتايثلون االأردنية بالتعاون 

مع �صركة واحة اأيلة للتطوير.

اختتام فعاليات بطولة أيلة – كأس آسيا للترايثلون والداوثلون

العموش: ال نملك ثقافة صناعة النجم وال قدرة للنجوم على تسويق أنفسهم

امين عام الثقافة: بتنا نلمس مكانة الفيلم االردني

البراري: مهرجان هذا العام حقق نجاحًا كبيرًا

 االأنباط – زينة الرببور

ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال��ع��ا���ص��رة من 

لالأفالم” يف املركز  الدويل  االأردن  “مهرجان 
الثقايف امللكي بعمان، والتي ت�صتمر حتى الثاين 

من �صهر اأكتوبر مقدمة عددا هاما من االأفالم 

االإنتاج  واق��ع  ح��ول  ون���دوات  والعاملية  العربية 

ال�صينمائي. 

وعلى هام�ض املهرجان اأكد اأمني عام وزارة 

ال�����رباري يف مقابلة  ال��دك��ت��ور ه����زاع  ال��ث��ق��اف��ة 

ال��ع��ام  م��ه��رج��ان  اأن  “االأنباط”  م���ع  خ��ا���ص��ة 

من  االأوىل،  اللحظة  منذ  كبريا  جناحا  حقق 

حيث نوعية االأفالم امل�صاركة والدول امل�صاركة 

ك��رم��ت على  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الفنية  واال���ص��م��اء 

هام�ض املهرجان. 

ل�  من�صة  ا�صبح  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  اأن  وت��اب��ع، 

املخرجني االأردنيني خا�صة ال�صباب ل� يقدموا 

نعمل  الثقافة  وزارة  يف  اأن��ن��ا  خا�صة  انف�صهم، 

على اإنتاج اأفالم اأي�صا من خالل املهرجان. 

الفيلم  اأن  ونلم�ض  ن��الح��ظ  بتنا  واأ���ص��اف، 

م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى  م���ك���ان���ا  ي����اأخ����ذ  ب������داأ  االأردين 

كبار  يف  اجلوائز  من  العديد  ويح�صد  العامل، 

امل��ه��رج��ان��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���وؤك���دا اأن��ن��ا 

الو�صول  ل�  نتطلع  املهرجان  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 

هو  م��ا  م��ن  اك���رث  ال�صينماىي  امل��ه��رج��ان  اإىل 

اأن  ندعي  ال  اننا  خا�صة  فقط،  الفيلم  �صناعة 

لدينا  ولكن  حا�صرة،  �صينمائية  �صناعة  لدينا 

ل�  ال��ت��ي توؤهلنا  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ج��ارب واخل����ربات 

الو�صول ل� املهرجانات ال�صينمائية العاملية. 

املهرجان  م��دي��ر  م�صاعد  اأو���ص��ح  املقابل  ب���   

“االأنباط”، هذه  فوؤاد العمو�ض يف مقابلة مع 

م�صروعني  اإخ��ت��ي��ار  على  جم��ربي��ن  كنا  ال�صنة 

فقط من امل�صاريع املقدمة، نظرا الأ�صباب فنية 

ننتج خم�صة  ال��ع��ادة  ب���  اأن��ن��ا  التقدمي خا�صة  ب��� 

اأفالم. 

اأن معظم املخرجني و�صناع االأفالم  وتابع، 

اخل��ربة  ميلكون  ال  زال���وا  م��ا  االأردن  يف  لدينا 

ب�صكلها  الفيلمية  امل�صاريع  تقدمي  يف  الالزمة 

لنا  يقدمون  دوم���ا  اأن��ه��م  اإىل  م�صريا  ال��ك��ام��ل، 

م�صاريع منقو�صة من ناحية ال�صكل وامل�صمون، 

ي��ق��دم  اأن  تقت�صي  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ة  اأن  م��و���ص��ح��ا 

بدورنا  ال��ورق ونحن  االأع��م��ال على  املخرجني 

والتي  فنية  جلنة  خ��الل  م��ن  بتقييمها  ن��ق��وم 

ب�  اإنتاجها  �صيتم  التي  امل�صاريع  حت��دد  بدورها 

وزارة الثقافة يف املهرجان. 

يوجد  ال  �صك  ب��ال  اأن���ه  العمو�ض،  واأ���ص��اف 

ب��ني ال��ف��ي��ل��م امل��ح��ل��ي واالأج���ن���ب���ي، م���وؤك���دا على 

تفوق االأجنبي دوما، مو�صحا اأن لكل نوع من 

املثال  �صبيل  على  معينة،  عمل  اآل��ي��ات  االأف���الم 

املهرجان  يف  امل��ق��دم��ة  الق�صرية  االأف����الم  اأح���د 

مدنة �صاعة تخللها 56 م�صهد. 

 وح�����ول اخل���ط���ط امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���� ت��ط��وي��ر 

العمو�ض  ق��ال  االأردن،  يف  ال�صينمائي  اجل��ان��ب 

فكرة  م��ع  التكيف  ب���  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ق��وم  اأن 

ميكن  ال  ال��ن��ج��اح  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال���ت���دري���ب، 

حتقيقة اإاّل من خالل تدريب خمرجني ب�صكل 

مكثف على �صناعة الفيلم الق�صري من الفكرة 

حتى يوم العر�ض، موؤكدا اأن يوم العر�ض يعترب 

جزء من االخراج. 

والو�صول  التقدم  باالإمكان  اأن��ه  اإىل  ون��وه   

فكرة  جت��اوزن��ا  ح��ال  يف  ال�صحيح  الطريق  اإىل 

ال��ت��ك��رار ال�����ص��ن��وي، ���ص��واء يف اآل���ي���ات ال��ع��م��ل اأو 

البريوقراطية وغريها من التحديات، موؤكدا 

لي�ض  �صنتني  اأو  �صنة  مل��دة  امل��وؤق��ت  ال��ت��وق��ت  اأن 

باخليار اخلاطىء، وقال يف العام املا�صي حدثت 

متعطلة  كانت  حيث  �صو”،  “الداتا  يف  م�صكلة 

من  كتاب  اإىل  بحاجة  و�صيانتها  واإ�صتبدالها 

الوزير.  

ال�صينمائي  االأردين  الفن   ويف مقارنة بني 

�صادمة  املقارنة  اأن  العمو�ض  اأ�صوح  وال�صوري، 

العايل  املعهد  امل��ث��ال  �صبيل  “على  وق��ال  ج��دا، 

حوايل  �صنة  كل  له  يتقدم  �صريا  يف  التمثيل  ل� 

3000 طالب، ويقبل منهم 22 طالب فقط، 
ويتم تدري�صهم ب� املعهد ملدة اربعة �صنوات، ويف 

حال تخرجه ال يحق له االإخراج اأو القيام باأي 

امل�صرح  يف  �صنتني  العمل  بعد  اإال  فنية  اأع��م��ال 

ل�صوق  ينطلق  وبعدها  جم��اين  ب�صكل  القومي 

العمل. 

العايل يتقدم  املعهد  ف�  اأما لدينا يف االأردن 

له ح��وايل 90 طالب يقبل منهم ح��وايل 30 

طالب، اإ�صافة اإىل ان من اأهم التحديات لدينا 

اأن بع�ض االأ�صاتذة يف املعهد يعملون على اإقناع 

اأنها  نظرا  ال��درا���ص��ة،  ه��ذه  ت��رك  على  الفتيات 

تخالف العادات والتقاليد االجتماعية، ناهيك 

عن العديد من العوائق حتد من تطور م�صرية 

الفن االردين اأبرزها الف�صاد والوا�صطة، وعدم 

اإهتمام احلكومة والقطاع اخلا�ض ب�صكل جدي 

يف الفن االأردين. 

واأ����ص���اف، اأن����ه ي��وج��د دع���م م����ادي ول��ك��ن ال 

اإىل  م�صريا  ال�صحيح،  ال�صكل  ب���  اإي��داع��ه  يتم 

العربية  الثقافة  اإرب��د عا�صمة  اإفتتاح  اأن حفل 

كلف ثالثة اأ�صعاف املهرجان امل�صرحي االأردين 

دي��ن��ار،  األ���ف   135 حيث كلف احل��ف��ل ح���وايل 

 30 اأكرث من  بينما املهرجان مل يخ�ص�ض له 

اأن لدينا جانب نظري  اإىل  األف دينار. م�صريا 

جيد ولكن امل�صكلة ب� التنفيذ. 

 واأ�صار، اإىل اأنه يف املا�صي كان الفن االأردين 

م��ت��ط��ور وم��ت��ف��وق ع��ل��ى ال��ف��ن ال�����ص��وري، ولكن 

النظام  دع��م  ب�صبب  ال�����ص��ورة  اإختلفت  م��وؤخ��را 

ال�صيا�صي ال�صوري ل� الفن بعد تيقنه اأن الدراما 

ال�صيا�صي  اجلانب  يف  مهم  دور  وتلعب  �صناعة 

والراأي العام وكل ق�صايا املجتمع، 

الدراما  ينق�ض  ما  هذا  اأن  العمو�ض،  وتابع 

االأردن������ي������ة، رغ�����م ان���ه���ا مت���ل���ك ك����ل امل���ق���وم���ات 

هناك  اأن  مرجحا  الفني،  االإن��ت��اج  ل�  االأ�صا�صية 

توجه �صيا�صي ب� عدم ال�صماح ل� اإنتاج اأو اإحداث 

�صاحة  على  ج��دي��دة  فنية  تطوير  عمليات  اأي 

الفني  الو�صط  اأن  اإىل  م�صريا  االأردين،  الفن 

يفتقد ل� احلوارات والندوات التوعوية، اإ�صافة 

اإىل اأننا ال منلك ثقافة النجم الفني و�صناعته، 

القدرة  م��ن جن��وم ال ميلكون  لدينا  م��ا  وحتى 

ال�صبب  معزيا  جن��وم،  ك�  اأنف�صهم  ت�صويق  على 

اإن�صغالهم مبهام احلياة وظروفها  يف ذلك اإىل 

ال��ق��ا���ص��ي��ة خ��ا���ص��ة يف ب��ل��د ك�������االردن ت��ت��ع��ر���ض 

وتواجه اأزمة اإقت�صادية كبرية جدا. 

يذكر اأن املهرجان انطلق االأربعاء املا�صي يف 

االأفالم  وتتناف�ض  بعمان،  امللكي  الثقايف  املركز 

امل�صاركة للظفر بثماين جوائز متنح ل�”اأف�صل 

“اأف�صل  اإخراج”،  “اأف�صل  متكامل”،  فيلم 

“اأف�صل �صيناريو”،  “اأف�صل ممثلة”،  ممثل”، 

مونتاج”  “اأف�صل  وت�صوير”،  اإ�صاءة  “اأف�صل 
و”اأف�صل مو�صيقى ت�صويرية«.

نقلة نوعية يشهدها القطاع الصحي في الطفيلة
االنباط – الطفيلة   

)ح����ظ����ي ال����ق����ط����اع ال�������ص���ح���ي يف حم��اف��ظ��ة 

الطفيلة بحزمة مبادرات ومكارم ملكية �صامية 

ت���وج���ت اأخ������ريا ب��اف��ت��ت��اح م�����ص��ت�����ص��ف��ى ال��ط��ف��ي��ل��ة 

احل��ك��وم��ي ك�����ص��رح ط��ب��ي ي��ت�����ص��ع ل��ن��ح��و 150 

بلغت  اإجمالية  وبتكلفة  ل��ل��زي��ادة،  قابل  �صريرا 

دينار . مليون   45
كما �صهد القطاع ال�صحي توفري جملة من 

والعالجية  والطبية  ال�صحية  الرعاية  خدمات 

زيد  االأم��ري  م�صت�صفى  يقدمها  التي  وال�صنية، 

اخل��دم��ات  اإىل  ت�صاف  الع�صكري  احل�صني  ب��ن 

 22 زه��اء  تقدميها  على  تعكف  التي  ال�صحية 

و���ص��ام��ل  وف��رع��ي  اأويل  ب��ني  م��ا  م��رك��زا �صحيا 

احل�صا  ول�����واءي  ال��ط��ف��ي��ل��ة  ف�صبة  يف  م��ن��ت�����ص��رة 

وب�صريا.

الطفيلة  يف  ال�صحية  ال�����ص��وؤون  مدير  وق��ال 

الدكتور خالد اخلوالدة لوكالة االأنباء االأردنية 

توفري  اإىل  ت�صعى  ال�صحة  وزارة  اإن  )ب����رتا(، 

الرعاية ال�صحية الف�صلى للمر�صى واملراجعني 

امل�صتمر جلودة  والتح�صني  التطوير  من خالل 

ال�صحية  الرعاية  وتقدمي  ال�صحية  اخلدمات 

للحاالت  ال�صاعة  م��دار  على  والثانوية  االولية 

اأن  ذات��ه  الوقت  يف  م�صرياً   ، والطارئة  املر�صية 

ح�صلت  الطفيلة  يف  ال�صحية  امل���راك���ز  معظم 

على �صهادات االإعتماد اخلا�صة مبراكز الرعاية 

ت�صدر  التي  االأ���ص��رة  وتنظيم  االأول��ي��ة  ال�صحية 

من جمل�ض اعتماد املوؤ�ص�صات ال�صحية، ما يوؤكد 

املنظمة  واالج���راءات  بال�صيا�صات  تقيدها  مدى 

املوؤ�ص�صات  اع��ت��م��اد  جمل�ض  قبل  م��ن  واملعتمدة 

ال�����ص��ح��ي��ة وك���ف���اءت���ه���ا يف ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة 

واالأمومة.

امل���راك���ز  ل��ت��ع��زي��ز  اإن ه���ن���ال���ك خ���ط���ة  وق������ال 

ال�صحية يف الطفيلة باطباء �صمن اخت�صا�صات 

االطفال  جمال  يف  املراكز  تلك  حتتاجها  طبية 

واال�صنان اىل جانب رفد هذه املراكز باملمر�صني 

والكوادر الفنية واالدارية وال�صيادلة.

اإىل  الطفيلة  ال�صحية يف  املراكز  اأن  وا�صاف 

جانب م�صت�صفى الطفيلة احلكومي وم�صت�صفى 

االأم������ري زي����د ب���ن احل�����ص��ني ال��ع�����ص��ك��ري ال��ت��اب��ع 

اال�صتيعابية  بطاقته  امللكية  الطبية  للخدمات 

تقدمي  على  تقوم   ، �صرير   100 تتجاوز  التي 

خم��ت��ل��ف اجل���وان���ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��رع��اي��ة امل��ر���ص��ى 

الدولية  امل��ع��اي��ري  و�صمن  امل��راج��ع��ني  وخ��دم��ات 

عن  ف�صال   ، ال��ط��واريء  واأق�صام  العيادات  عرب 

ما تقدمه مراكز االأمومة من خدمات لرعاية 

ال�صيدات احلوامل.

زي��د  االأم�����ري  م�صت�صفى  اأن  اإىل  اأ����ص���ار  ك��م��ا 

وال��ذي يقوم على  امل��راأة  العناية ب�صحة  ومركز 

ت��ق��دمي خ��دم��ات ن��وع��ي��ة ل��ل�����ص��ي��دات وال��ط��ف��ول��ة 

وف���ق اأح����دث االأج���ه���زة وب��ج��ه��ود ك����وادر موؤهلة 

حيث يتبع اأف�صل املوا�صفات الطبية العاملية يف 

م�صريا  للمراجعات،  املقدمة  الطبية  اخل��دم��ة 

اإىل العديد من اخلدمات التي يقدمها واملتعلقة 

بامل�صورة والتوعية واالإر�صاد، وال�صحة النف�صية 

واالإجنابية والتغذية، ورعاية املراأة بعد الوالدة، 

ال�صيدات يف  وا�صعا من  ت�صتهدف قطاعا  والتي 

اإقليم اجلنوب.

م�صتويات  اخل���وال���دة  ال��دك��ت��ور  وا���ص��ت��ع��ر���ض 

احلكومي  الطفيلة  م�صت�صفى  يف  التجهيزات 

الطبية  اخلدمات  اأف�صل  بتقدمي  با�صر  وال��ذي 

حمافظة  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال�صحية  وال��رع��اي��ة 

ط��واب��ق  �صبعة  امل�صت�صفى  ي��ح��وي  اإذ  الطفيلة. 

اإىل  ���ص��ري��را،   150 تتجاوز  ا�صتيعابية  بطاقة 

كلى  غ�صيل  وق��اع��ة  عمليات،  غ��رف  �صبع  جانب 

اإنعا�ض  �صريرا وغرفتي عزل، وق�صم   11 ب�صعة 

وع���ن���اي���ة ح��ث��ي��ث��ة ب�����ص��ع��ة 17 ����ص���ري���را، ووح����دة 

للخداج ب�صعة 15 حا�صنة قابلة للزيادة، وق�صم 

للطوارئ ب�صعة 30 �صريرا، ويحتوي على وحدة 

باالإ�صافة  للتنف�صية،  ووح��دة  اله�صمي  للجهاز 

اإىل وحدة الق�صطرة، و�صكن للكوادر الطبية.

اأح���دث  ع��ل��ى  اأي�����ص��ا  امل�صت�صفى  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 

االأن����ظ����م����ة ال���ط���ب���ي���ة وال���ك���ه���روم���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة، 

وال��ت�����ص��ط��ي��ب��ات وال������ربوزات امل��ع��م��اري��ة واحل��ج��ر 

وال��واج��ه��ات احل��ج��ري��ة وف��ق اأع��ل��ى امل��وا���ص��ف��ات، 

واالأعمال  واالإن�صائية  املدنية  االأع��م��ال  وجميع 

اخل���ارج���ي���ة م����ن اأر����ص���ف���ة ومم�������رات و����ص���اح���ات 

خارجية،  وم��واق��ف  واأ���ص��وار  ا�صتنادية  وج���دران 

والري،  ال�صرب  مياه  وخزانات  زراعية  ومناطق 

وجت��م��ي��ع م��ي��اه االأم���ط���ار، وم��واق��ف ا�صطفاف 

عامودي  ط��ائ��رات  ومهبط  امل��راج��ع��ني،  ملركبات 

ل���الإ����ص���ع���اف اجل������وي، وحم���ط���ة م��ع��اجل��ة م��ي��اه 

م�صاحة  على  تقع  وجميعها  ال�صحي  ال�صرف 

األ����ف م���رت م��رب��ع ، م���وؤك���دا �صعي   33 ت��ت��ج��اوز 

ال��وزارة ليكون م�صت�صفى الطفيلة �صرحا طبيا 

الطبية  التخ�ص�صات  تعليميا يحت�صن خمتلف 

ال�صحية  اخلدمات  نوعية  تطوير  يف  لالإ�صهام 

املقدمة الأبناء الطفيلة.

عدة  احلكومي،  الطفيلة  م�صت�صفى  واأج��رى 

اأول���ه���ا عملية ا���ص��ت��ئ�����ص��ال م���رارة  ع��م��ل��ي��ات ك���ان 

ببدء  اي���ذان���اً  ب��ال��ن��ج��اح وج����اءت  ب��امل��ن��ظ��ار تكللت 

اخلدمات ال�صحية يف اأق�صامه كافة.

واأ�صاف اأّن امل�صت�صفى اأ�صبح جاهزا للت�صغيل 

اأق�صام  جميع  بتزويد  ال��وزارة  قيام  بعد  الكامل 

املر�صى  وغ��رف  اخلارجية  والعيادات  الطوارئ 

وال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة وال��ع��م��ل��ي��ات وغ���ريه���ا من 

االأق�����ص��ام ب��االأج��ه��زة وامل��ع��دات الطبية واالأث���اث 

الالزم.

اخلطة  اأن  اإىل  اخل���وال���دة،  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

ال���ت���ي اأع���دت���ه���ا ال��������وزارة ل��ت�����ص��غ��ي��ل امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 

وتاأهيلية جلميع  تدريبية  دورات  ت�صمنت عقد 

لت�صغيل  وتقييمية  جتريبية  وف��رتة  العاملني، 

بت�صغيل  ب����داأت  م��راح��ل  ث���الث  ع��ل��ى  امل�صت�صفى 

بلغ  التي  اخلارجية  والعيادات  الطوارئ  اق�صام 

عددها 17 عيادة حتتوي على تخ�ص�صات طبية 

والن�صائية،  واجل��راح��ة،  الباطنية،  منها  ع��دة، 

واالأذن واحلنجرة، وجراحة  واالأنف  واالأطفال، 

واجللدية،  واالأ���ص��ن��ان،  والفكني،  وال��ف��م  ال��وج��ه 

وال��ع��ي��ون، وال��ع��ظ��ام، وال��ن��ف�����ص��ي��ة، واالأع�����ص��اب، 

وامل�صالك البولية، وغريها.

ويحتوي امل�صت�صفى اأي�صاً على وحدة للجهاز 

اله�صمي ووحدة للتنف�صية، باالإ�صافة اإىل وحدة 

وم��واق��ف  الطبية،  ل��ل��ك��وادر  و�صكن  الق�صطرة، 

املراجعني، ومهبط للطائرة  ا�صطفاف ملركبات 

العامودية لال�صعاف اجلوي.

ك������وادر  جم����م����وع  اأن  اخل������وال������دة  وا������ص�����اف 

فنيني  ب���ني  م���ا  م��وظ��ف��ا   450 ب��ل��غ  امل�صت�صفى 

واإداري��ني واأطباء وممر�صني، اإ�صافة اإىل وجود 

اخلدمات العامة  مبجال  يعملون  موظفا   90
م�صت�صفى  ي��ك��ون  اأن  ت��ق��رر  فيما  امل�صت�صفى  يف 

رف��ده  مت  ح��ني  يف  تعليميا  احل��ك��وم��ي  الطفيلة 

بنحو 37 اأخ�صائيا.

والتحديث  التطوير  اإج����راءات  اآخ���ر  وح���ول 

والتو�صعة ملركز �صحي القاد�صية ال�صامل اأو�صح 

يف  العمل  ا�صتئاف  �صيتم  اأنه  اخلوالدة  الدكتور 

الثالثة  خ���الل  امل��رك��ز  ل��ه��ذا  التو�صعة  م��راح��ل 

ا�صابيع املقبلة من خالل منحة اإ�صبانية وبتكلفة 

تبلغ مليون و530 األف دينار.
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  االنباط- مادبا

   تبداأ يوم ال�صبت املقبل املوافق الثامن 

ث��ق��اف��ي��ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  االأول،  ت�����ص��ري��ن  م����ن 

تاريخية يف قرية مكاور يف حمافظة ماأدبا.

وق����ال����ت ال����ن����اط����ق ال���ر����ص���م���ي وامل��ن�����ص��ق 

االإعالمي حلفل مكاور- ماأدبا الزميلة رىل 

ال�صماعني، يف بيان �صحفي ام�ض ال�صبت، اإن 

ال�صياحة  وزي��ر  �صريعاها  التي  االحتفالية 

واالآث��ار نايف الفايز، تنظمها هيئة تن�صيط 

ال�صياحة  يف مكاور التي تبعد 32 كيلومرتا 

عن مدينة ماأدبا، و�صت�صتمل على م�صرحية 

وكلمات  تاأليف  غنائية  اأدائ��ي��ة  ا�صتعرا�صية 

وم��و���ص��ي��ق��ا ل����الأب ج���وزي���ف ���ص��وي��د ال��وك��ي��ل 

االأردن،  يف  امل��ارون��ي��ة  للكني�صة  البطريركي 

اللبنانية  اال�صتعرا�صية  الفرقة  وحُتييها 

وفنانة. فناناً  املكونة من 30 

ال�صماعني،  بح�صب  امل�صرحية،  وحت��ك��ي 

مكاور  قلعة  وب��ال��ذات  املنطقة،  تاريخ  ق�صة 

التي  التاريخية  احلادثة  على  الرتكيز  مع 

راأ�����ض يوحنا  ق��ط��ع  امل��وق��ع وه���و  ب��ه��ا  ا�صتهر 

املعمدان، النبي يحيى.

اإق���ام���ة ه��ذه  اأن  اإىل  ال�����ص��م��اع��ني  ول��ف��ت��ت 

مدينة  مكانة  �صتعزز  الثقافية  االحتفالية 

بلقب  ف���ازت  اأن��ه��ا  خ�صو�صا  �صياحياً  م��ادب��ا 

 ،2022 ل��ع��ام  العربية  ال�صياحة  عا�صمة 

ك��م��ا ���ص��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء على 

قرية مكاور، وبالذات قلعة مكاور واملنطقة 

التنقيبات  ك�صفت  ال��ت��ي  للقلعة  امل���ج���اورة 

ب��اأن��ه��ا منطقة غنية  االآث���اري���ة  واحل��ف��ري��ات 

باالآثار البيزنطية النادرة ومنها اأقدم قطعة 

تاريخها  ي��ع��ود  ال��ت��ي  االأردن  يف  ف�صيف�صاء 

امل��ي��الد،  ال���ق���رن االأول ق��ب��ل  اأواخ�����ر  ل��ف��رتة 

وكني�صة ميالخيو�ض.

و قال االأب جوزيف �صويد، يف البيان، اإن 

عريق  تاريخ  ا�صرتجاع  �صتعيد  االحتفالية 

�صخ�صية  على  الرتكيز  مع  املنطقة  عا�صته 

تاريخية كبرية وهو النبي يحيى اأو القدي�ض 

ي��وح��ن��ا امل��ع��م��دان ال����ذي ���ص��ج��ن يف ال��ق��ل��ع��ة، 

والحقاً ُقطع راأ�صه فيها.

وث��م��ن االأب ���ص��وي��د ع��ال��ي��ا دع���م وج��ه��ود 

جاللة امللك عبداهلل الثاين واالأردن لدولة 

و�صعب لبنان خالل الفرتات املا�صية يف ظل 

هذه  يف  م�صتذكرا  عاي�صها،  ال��ت��ي  االأزم����ات 

امل��ن��ا���ص��ب��ة م��ا ق��ال��ه غ��ب��ط��ة ال��ب��ط��ري��رك م��ار 

اليوم  “لبنان  ب���اأن  ال��راع��ي  ب�����ص��ارة  بطر�ض 

يتنف�ض من رئة االأردن«.

   وب������ني ع�������ص���و جم���ل�������ض ال�����ن�����واب ع��ن 

ال��ن��ائ��ب جم���دي اليعقوب  حم��اف��ظ��ة م��اأدب��ا 

تقع جنوبي عمان وحتت�صن  التي  ماأدبا  اإن 

اأك������رب جم���م���وع���ات ال����ع����امل م����ن ال���ل���وح���ات 

ندرة  واالأك��رث  االأق��دم  ومنها  الف�صيف�صائية 

فيه، ومعظمها ال يزال موجوداً وحمفوظاً، 

اأ�صهم باأن حتظى  هو ال�صبب الرئي�ض الذي 

املدينة وبا�صتحقاق لقب مدينة الف�صيف�صاء 

ومت و���ص��ع��ه��ا ع��ل��ى اخل����ارط����ة ال�����ص��ي��اح��ي��ة 

العاملية.

   وح�����ول امل���واق���ع االأث����ري����ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

والدينية يف ماأدبا قال اليعقوب اإنها متعددة 

عاملياً  عليه  املتعارف  اأن  اإىل  الفتا  وك��ث��رية، 

هو جبل نيبو بو�صفه اأكرث املواقع تبجياًل، 

“اأم الر�صا�ض” وكني�صة القدي�ض  ومنطقة 

اخل��ارط��ة  بكني�صة  امل��ع��روف��ة  ج��ورج��ي��و���ض 

املقد�صة  االأرا�صي  وا�صح  ب�صكل  ت�صور  التي 

اأثرية وكنز  ال�صاد�ض وهي مدينة  القرن  يف 

غري حمدود.

   وب��ني اأن اأ���ص��ل كلمة م��اأدب��ا ه��و اآرام��ي 

)���ص��ري��اين( وت��ع��ن��ي م��ي��اه ال��ف��اك��ه��ة، االأم���ر 

والبيئي  الطبيعي  ثرائها  على  ي��دل  ال��ذي 

وخ�صوبة تربتها.

احتفالية ثقافية تاريخية في مأدبا 
السبت المقبل
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ختام دورة تدريبية حول الترميم الوقائي 
لمواقع الفسيفساء األثرية

الصحة : األردن خاليه تماما من حاالت تجارة األعضاء 

مطالبات بإنشاء مركز لزراعة األعضاء ودعم 
برنامج التبرع بعد الموت الدماغي

اليرموك تطرح مساق األخالقيات والعمل التطوعي
  االنباط – عمان 

اخ��ت��ت��م��ت دائ�������رة الآث��������ار ال���ع���ام���ة، ال������دورة 

ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ح���ول ال��رم��ي��م ال��وق��ائ��ي 

ملواقع الف�سيف�ساء الأثرية، والتي متت بالتعاون 

م��ع م��ع��ه��د غ��ي��ت��ي ل��ل��رم��ي��م )GCI( وامل��رك��ز 

ال������دويل ل���درا����س���ة ����س���ون وت���رم���ي���م امل��م��ت��ل��ك��ات 

.)ICCROM( الثقافية

وت��ع��رف امل�����س��ارك��ون ب��ال��دورة ال��ب��ال��غ عددهم 

على  واجنبية،  عربية  دول��ة   16 من  م�ساركاً   20

الرميم الوقائي للف�سيف�ساء من خالل ا�سلوبني 

ا�سراتيجيني وم�ستدامني للحفاظ على املواقع 

الأثرية ) ا�ستخدام املالجئ و اإعادة الدفن(، كما 

التي ت�ساهم يف  التقنيات  امل�ساركون  تعرف تعلم 

�سريعة  الأثرية  للمواقع  اأمناَ  اكرث  بيئة  توفري 

11 يوماً،  ا�ستمرت  التي  ال��دورة  التاأثر. ووف��رت 

امل��ع��ل��وم��ات ح��ول امل��الج��ئ واإع����ادة ال��دف��ن، التي 

ت��ع��ت��ر مم��ار���س��ات ح��ف��ظ م�����س��ت��دام��ة ووق��ائ��ي��ة، 

واآليات اإتخاذ القرار وجدواها وتنفيذها وهو ما 

يعرف باإدارة اأعمال الرميم.

وعر مدير عام دائرة الآثار العامة الأ�ستاذ 

ال��دك��ت��ور ف����ادي ب��ل��ع��اوي يف ال��ك��ل��م��ة اخل��ت��ام��ي��ة 

ل����ل����دورة، ع���ن ���س��ك��ره جل��م��ي��ع ال��ق��ائ��م��ني على 

��ا  واأي�����سً ومنظمني  م�سرفني  م��ن  ال����دورة  ه���ذه 

با�ست�سافة  وافتخاره  اعتزازه  موؤكداً  م�ساركني، 

الأردن للدورة للمرة الثانية.

وث��م��ن ب��ل��ع��اوي، ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل���رات 

وبناء  امل�ستدامة  التنمية  �ساأنه توفري  الذي من 

احل�ساري،  لراثنا  اآمنة  بيئة  لتوفري  القدرات 

واأي�سا ن�سر الوعي لالأجيال القادمة يف التعامل 

مع الراث الثقايف وحمايته.

الف�سيف�ساء  تواجه  التي  التحديات  اإن  وق��ال 

م���ن ع���وام���ل ط��ب��ي��ع��ي��ة وب�����س��ري��ة ت��ت��ط��ل��ب ن�سر 

اأث��ري��ة كبرية،  ال��وع��ي الأث���ري مل��ا لها م��ن قيمة 

برامج  بو�سع  البدء  جميعاً  علينا  ويتحتم  كما 

ت��ن��ف��ي��ذي��ة ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ل��ت��وث��ي��ق ال��ل��وح��ات 

الف�سيف�سائية واملحافظة على دميومتها.

���س��ه��ادات على  ت���وزي���ع  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل مت 

امل�ساركني يف الدورة.

االأنباط – في�صل العربييات وزينة الرببور

اأ����س���درت اجل��ه��ات ال��دي��ن��ي��ة ف��ت��اوى ع��دة 

�سروط  �سمن  الأع�ساء  ب�  الترع  بجوازية 

حم�������ددة ل������ ����س���م���ان الف����������ادة وال��ت��غ��ط��ي��ة 

ال��ق��ان��ون��ي��ة، وت��ع��م��ل ال��ك��ث��ري م��ن امل��وؤ���س�����س��ات 

ب�  الترع  ثقافة  ن�سر  العامة واخلا�سة على 

العوائق  ك��رثة  الرغم  ب�  الأردن  يف  الأع�ساء 

والتحديات التي تواجه عملهم النبيل هذا، 

ن��ظ��را مل��ا فيه م��ن ث���واب واإن�����س��ان��ي��ة ومنفعة 

كبرية جدا ل� املواطنني يف الدنيا والآخرة. 

جترم  قانونية  ن�سو�ص  ثمة  الردن  ويف 

ال��ت��ج��ارة ب��� الأع�������س���اء، وي��ج��وز يف ال��ق��ان��ون 

التي  الدولية  الردين وامتدادا لالتفاقيات 

معرفتنا  رغم  ال�سلوكيات  هذه  مثل  حت��ارب 

اأن اخل��ط��ر وال���ع���وز ع���ام���الن ا���س��ا���س��ي��ان ل� 

التخفيف من حالت بيع الع�ساء رغم انه 

خمالف قانونيا باملجمل او جمرم قانونيا. 

�سميح خري�ص  املحامي  القانوين  اخلبري 

قال يف ال�سياق ذاته اأن الترع بالأع�ساء من 

اأولهما اجلانب  حيث املبداأ يحكمه عنوانني 

الطبي بحيث اأن يكون هناك تقارب وتطابق 

بني ان�سجة املترع والطرف الخر، والثاين 

ان ي��ك��ون امل��ت��رع ب��ال��غ ع��اق��ل را���س��د وبكامل 

ارادته احلرة دون تاثري من قبل احد. 

وح��ول ت��رع املتوفى ب��� الأع�����س��اء ق��ال اأن 

اإ�ستئ�سال اجلزء املترع به بعد الوفاة،  يتم 

بعد اأن يكون قد كتب و�سيته وموقع عليها 

وهو بكامل وعيه بحيث تعتر مكملة �سرعا 

وقانونا. 

وح���ول عقوبة ال��ت��ج��ارة ب��� الأع�����س��اء قال 

الع�ساء  جت��ار  عقوبة  ال��ق��ان��ون  اأن  خري�ص 

تنطبق علية احداث عاهة دائمة على �سبيل 

تكون  وق��د   ) ان�سان  كلية  )ا�ستئ�سال  املثال 

العقوبة ع�سر �سنوات.  

من جهتها اأجابت دائرة الفتاء من خالل 

ات�سال هاتي على اأ�سئلة “الأنباط” فيها اأن 

ال��ت��رع ب��� الع�����س��اء م��ب��اح �سرعا وق��د يكون 

ال�سرعية  ال�����س��روط  حقق  ح��ل  يف  م�ستحب 

وال��ت��ي  الق�سية  ه���ذه  ت��واف��ره��ا يف  ال��واج��ب 

الهلية،  بكامل  امل��ت��رع  ي��ك��ون  اأن  ب���  تتمثل 

وال��ده  ع��ن  اأن يترع  اأح��د  اي ل يجوز لأي 

ي��رث��ون ج�سد  امل��ث��ال )ال��ورث��ة ل  على �سبيل 

املتويف( مع التحقق من ر�ساه وعدم تعر�سه 

من  الطبي  التحقق  يتم  واأن  لال�ستغالل، 

اأي مبعنى عدم  جناح عملية  نقل الع�ساء 

تعري�ص حياة املترع للخطر وعدم تعري�ص 

العملية  جن��اح  ن�سبه  وت��ك��ون  للتلف  الع�سو 

األ  اإىل  ا�سافة  املترع،  للطرف  ج��دا  عالية 

يكون الترع من الطرف الخر على �سبيل 

م�ستنفذة،  الأخ���رى  ال��ع��الج  وو���س��ائ��ل  البيع 

ت��ن��ط��ب��ق على  ال�������س���روط  ه����ذه  اأن  م����وؤك����دة 

املواطن احلي واملتوفى. 

عام  �سماحة مفتي  اأك��د  ذات��ه  ال�سياق  ويف 

اأن��ه  اخل�ساونة  ال��ك��رمي  عبد  ال�سيخ  اململكة 

ي��ج��وز ال��ت��رع ب��� الأع�����س��اء يف ح��ال اكتملت 

ال�سروط ال�سرعية بالن�سبة لالحياء، م�سري 

ب�  اأخ��الق��ي��ة  اأن��ه��ا م�����س��األ��ة  ال��وق��ت نف�سه  يف 

العلماء  بع�ص  اأن  خا�سة  للمتوفني  الن�سبة 

اأفتوا بعدم جوازية الترع بعد الوفاة �سرعا.  

واأ��������س�������اف يف ح�����دي�����ث خ�����ا������ص ل�����ه م��ع 

اأنه ومن حيث جواز ترع اأهل  “الأنباط”، 
املتوفى ب� الأع�ساء، فاإنه جائز �سرعا يف حال 

اأو�سى املتوفى ب� الترع قبل وفاته. 

وعزز حديثه ب� قول اهلل تعاىل يف القراآن 

ْو َف�َساٍد 
َ
الكرمي : “ َمن َقَتَل َنْف�ساً ِبَغرْيِ َنْف�ٍص اأ

َوَمْن  َجِميعاً  الَنّا�َص  َقَتَل  ا  َ َنّ
َ
َفَكاأ ْر���ِص 

َ
الأ يِف 

ْحَيا الَنّا�َص َجِميعاً”، وحديث 
َ
ا اأ َ َنّ

َ
ْحَياَها َفَكاأ

َ
اأ

�سيدنا حممد �سل اهلل عليه و�سلم  حني قال 

: “امل�سلم اأخو امل�سلم ل يظلمه، ول ي�سلمه، 

من كان يف حاجة اأخيه كان اهلل يف حاجته ، 

ومن فرج عن م�سلم كربة فرج اهلل عنه بها 

كربة من كرب يوم القيامة«.

ب�������دوره اأو�����س����ح اأ����س���ت���اذ ع���ل���م الج���ت���م���اع 

ح�سني  الدكتور  موؤته  جامعة  يف  واجلرمية 

فكرة  اأن  اأج��راه��ا  درا�سة  وبح�سب  حمادين، 

امل��وت بحد ذاتها وبكل ما متثله  امل��وت فكرة 

من غمو�ص ل� النا�ص ت�سكل نوع من اخل�سية 

م�سريا  ال��ع��ام،  للراي  بالن�سبة  الغمو�ص  او 

اإىل اأن هناك م�سكلة اأي�سا من ناحية اأخرى 

احلقيقي  مت�سكهم  ودرج��ة  النا�ص  ثقافة  ب� 

اأخفقت به  اأن هذا ما  امل��وت، موؤكدا  ب� معنى 

امل�سوؤولة عن مثل هذه  اجلمعيات واجلهات 

احلمالت املهمة ك� الترع ب� الأع�ساء. 

ل���  ت�������س���ري���ح���ات خ����ا�����س����ة  واأو��������س�������ح يف 

“الأنباط” اأن الكثري من الدرا�سات اأ�سارت 
اإىل اأن الترع بالع�ساء لال�سخا�ص الذين 

ي��ن��ق��ذ الف من  ال���دم���اغ���ي  امل�����وت  ي��ع��ان��ون 

احلالت الن�سانية من الحياء. 

واأ���س��اف، اأن��ه وب� الرغم من وج��ود فتوى 

اأن  اإّل  ب���� الأع�������س���اء  ���س��رع��ي��ة جت��ي��ز ال���ت���رع 

بهذا اخل�سو�ص  �سعيفة  املجتمعية  الثقافة 

واأقوى من الفتوى ال�سرعية اثرا وممار�سة، 

وب��ال��ت��ايل اإن اإق���ب���ال ال��ن��ا���ص ع��ل��ى ال��ت��رع ب� 

املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  اىل  م�����رده  الع�������س���اء 

اأن ن��درة  اإ���س��اف��ة اإىل  وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د، 

ال��ت��رع ب��� الع�����س��اء م��رده��ا م��ن ج��ان��ب اآخ��ر 

حتى  قد�سية  اجل�سد  ل���  اأن  البع�ص  اإع��ت��ق��اد 

وان كان ال�سخ�ص متوفى، ب� ارغم من وجود 

ل�ت  احلماية  وتوفر  ت�سمن  قانونية  عملية 

ق��د���س��ي��ة اجل�����س��د م��ن خ���الل اج�����راءات نقل 

الع�����س��اء ع��ر م��راح��ل خمتلفة ت��ك��ون من 

خ����الل اط���ب���اء خم��ت�����س��ني ب���ه���ذا ال���ن���وع من 

العمليات. 

 وتابع، اأن هناك تاأثري اقوى من ما �سبق 

املعني  الديني  املنظور  ح��ول  يتمحور  ذك��ره 

ب� “اأن اإك��رام امليت دفنه”، الأم��ر الذي جند 

املواطنني  من  الكثري  هناك  اأن  خالله  من 

ي��ق��وم��ون ب��دف��ن م��وت��اه��م ب�����س��ورة متعجلة، 

م���ا ي��ف��ق��د الأط���ب���اء وامل��ت��خ�����س�����س��ني فر�سة 

الإ�ستفادة من اأع�ساء املتوفى، م�سيفا اأن هنا 

باب من اأبواب احلر�ص على عدم الدخول يف 

جتارة الأع�ساء وهذا غري موجود يف الأردن، 

خا�سة ان نقل الإع�ساء لدينا يكون باإ�سراف 

واجلمعيات  ال�سحة  وزارة  قبل  م��ن  ر�سمي 

اخلريية والطبية امل�سجلة ر�سميا. 

ع��دد من  الأردن  اأن يف  واأ���س��اف حمادين 

املوؤ�س�سات املهتمة ب� هذا امللف منها حكومية 

العوائق  من  العديد  تواجه  لكنها  واهلية،  

الت�سويق  م�����س��األ��ة  اأن  اأب���رزه���ا  وال��ت��ح��دي��ات 

زالت وفق  النبيلة ما  اأفكارها  ل�  الإجتماعي 

ج��ه��د ف����ردي ن��ظ��را مل���ا ت��واج��ه��ة م���ن �سعف 

يف الم��ك��ان��ي��ات وق��ل��ة ع���دد امل��ت��ط��وع��ني لها، 

اإن�ساء  ل�  اأن��ه ومن هنا ج��اءت الدعوة  موؤكدا 

قبل  من  الأع�ساء  ب�  الترع  ل�  وطني  مركز 

العديد من اجلمعيات والأطباء الأردنيني يف 

املتحدة المريكية نظرا  وال��ولي��ات  اخل��ارج 

املترعني  ن�سب  تدجني  على  اإط��الع��ه��م  ل��� 

مقارنة ب� املجتمعات الدولية الأخرى. 

ب� املقابل قال مدير مديرية املركز الأردين 

اأن  النويري  اأن��ور  الدكتور  الأع�ساء  لزراعة 

املركز يعتر اجلهة الر�سميه املمثله ل� وزارة 

ال�سحة يف اململكة الردنية الها�سمية، والتي 

تقوم ب� الدور الإداري والتنظيمي والرقابي 

ال�سحيه  ال��ق��ط��اع��ات  جل��م��ي��ع  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي 

بخ�سو�ص الترع وزراعة الع�ساء. 

“الأنباط”  ل�����  ت�����س��ري��ح��ات  يف  وت����اب����ع 

لقد ق��ام��ت وم��ا زال���ت ت��ق��وم امل��دي��ري��ة بعقد 

وم�����س��ارك��ات  وحم��ا���س��رات  ت��دري��ب��ي��ه  دورات 

يف امل���وؤمت���رات ال��ط��ب��ي��ه وال��ت��وع��وي��ه داخ��ل��ي��اً 

عام  املديريه   تاأ�سي�ص  منذ  وذل��ك  وخارجياً 

.2010

ب�  امل���دي���ري���ة  ل����  دور  ه��ن��اك  اأن  واأ�����س����اف، 

ال���رق���اب���ه وال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ر���س��ى 

املترعني ملر�سى الف�سل الع�سوي  يف جميع 

عمليات  ف��ي��ه��ا  ي��ج��رى  وال��ت��ي  امل�ست�سفيات 

زراع���ة الأع�����س��اء، م��وؤك��دا اأن امل��دي��ري��ة تقوم 

مكافحة  دائ���رة  م��ع  ال����دوام  على  بالتن�سيق 

ب� الأع�ساء يف مديرية الأمن العام  الإجت��ار 

تلبي  ل  عمليات  اي  منع  او  ال�ستغالل  ملنع 

ال�سروط القانونية والت�سريعية ح�سب دليل 

الإج��راءات للترع وزراعة الأع�ساء، موؤكدا 

ان الأردن خاليه متاما من اي حالت جتارة 

ب� الأع�ساء. 

ودعا النويري اجلميع مبا فيهم املوؤ�س�سات 

ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة وامل��واط��ن��ني ال��ع��م��ل على 

تظافر اجلهود ال�سادقه والفعاله من كافه 

والدينية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�سحية  ال��ق��ط��اع��ات 

وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة والع���الم���ي���ة و 

بالأع�ساء  الترع  وال�سيا�سية لدعم برنامج 

بعد املوت الدماغي.

  االنباط – اربد 

ال��ريم��وك،  جامعة  ع��م��داء  جمل�ص  ق��رر 

امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ط����رح م�����س��اق ج���دي���د ب��ا���س��م 

ب���دءاً  التطوعي”،  وال��ع��م��ل  “الأخالقيات 
من  امل��رت��ق��ب  الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  م��ن 

طلبة  جلميع   ،2023-2022 اجلامعي  العام 

اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�ص.

وق���ال رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور اإ���س��الم 

م�����ّس��اد يف ت�����س��ري��ح، اأم�����ص ال�����س��ب��ت، اإن ه��ذا 

امل�����س��اق اإج���ب���اري وجم�����اين، وي���ع���ادل �سفر 

من  تطوعا  تدري�سه  ويتم  معتمدة،  �ساعة 

ق��ب��ل ال��ع��ام��ل��ني يف اجل��ام��ع��ة و���س��خ�����س��ي��ات 

اأن  مو�سحا  ومتخ�س�سني،  م��وؤث��رة  وطنية 

اأية  له  يوجد  ول  »ن��اج��ح/را���س��ب«،  عالمته 

امتحانات ف�سلية اأو نهائية، واإنا يت�سمن 

اأعمال تطوعية ون�ساطات عملية.

يهدف  امل�ساق  ه��ذا  اأن  اإىل  م�ّساد  واأ���س��ار 

ل��ت��ع��زي��ز اأخ���الق���ي���ات و���س��ل��وك��ي��ات ال��ط��ال��ب 

اجل���ام���ع���ي و���س��ق��ل ���س��خ�����س��ي��ت��ه، ل��الل��ت��زام 

وتعليماتها  واأنظمتها  اجلامعة  باأخالقيات 

وقيمها، ليكون طالبا فاعاًل يف تطبيق روؤية 

اجلامعة ور�سالتها، وعن�سرا فاعاًل وموؤثرا 

اإيجابيا يف جمتمعه.

واو�سح اأن هذا امل�ساق، يهدف كذلك اإىل 

اإك�ساب الطالب مهارات احلوار والتخطيط 

امل�����س��ك��الت وال��ت��ك��ي��ف وال��ن��م��و ال�سليم  وح���ل 

من  ان��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د  وخ�����س��و���س��ا  ل�سخ�سيته 

اجلامعة،  بيئة  اىل  وامل��در���س��ة  الأ���س��رة  بيئة 

ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  دوره  وت���ع���زي���ز 

نحو  الوعي  وت�سكيل  ومقدراتها  اجلامعية 

بع�ص ال�سلوكيات ال�سلبية التي تلحق الأذى 

بالطالب واجلامعة واملجتمع.

  االنباط – عمان 

دعا متخ�س�سون يف قطاع ال�سناعات الدوائية، 

ال��دواء املحلية، كونها  اإىل دع��م ومتكني �سناعة 

تعد حمركا اأ�سا�سيا لعجلة القت�ساد الوطني.

واأك�������دوا ل��وك��ال��ة الأن����ب����اء الأردن����ي����ة )ب����را(، 

وت�سهيل  تب�سيط  خ���الل  م��ن  ي��ت��م  ال��ت��م��ك��ني  اأن 

الإج��راءات الر�سمية لت�سجيل الأدوي��ة اجلديدة، 

ال����دواء  تناف�سية  وت��ع��زي��ز  الإن��ت��اج��ي��ة  وحت�����س��ني 

امل�سنع حمليا عن طريق تخفي�ص التكاليف.

واأ�����س����اروا لأه��م��ي��ة ت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر ال��ك��وادر 

وتبني  الأدوي���ة،  املتخ�س�سة يف �سناعة  الب�سرية 

�سيا�سة ت�سويقية وترويجية لل�سناعات الدوائية 

اأ����س���واق ت�سديرية  امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح 

ج��دي��دة، واإي��ج��اد ق��واع��د ت�سعري مي�سرة ت�سمن 

ا�ستقرار الأ�سعار.

واك��دوا �سرورة ا�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة 

لقطاع �سناعة الأدوية ودعم القائم منها وتنمية 

عمليات البحث والتطوير وتعزيز البتكار يف هذا 

التعليمية  املناهج  مراجعة  على  والعمل  املجال 

لتلبي متطلبات ال�سوق.

وقال رئي�ص جمموعة احلكمة مبنطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا، مازن دروزة، اإن ال�سوق 

الأدوي��ة  ل�سناعات  متينة  قاعدة  ي�سكل  الأردين 

كافة، اإل اإن حجم �سوقه الداخلي ال�سغري ن�سبيا، 

يحتم اأن يكون توجه ال�سركات الأردنية للت�سدير 

،حيث ت�سكل ال�سادرات حوايل 80 باملئة من اإنتاج 

الأدوية.

واأ���س��اف اأن ���س��رك��ات الأدوي�����ة الأردن���ي���ة تقوم 

بتغطية ودعم املواطن ب�سورة غري مبا�سرة عن 

غالبية  اأن  مبينا  احلكومية،  ال��ع��ط��اءات  ط��ري��ق 

املواطنني اأي 85 باملئة موؤمنون �سحياً وبالتايل 

يح�سلون على الأدوي��ة باأ�سعار رمزية ت�سل اإىل 

�سعر التكلفة تقريبا، اأما غري امل�سمولني بالتاأمني 

اإم���ا من  اأدوي��ت��ه��م  احل��ك��وم��ي فيتم تغطية كلف 

من  املبا�سر  ال�سراء  اأو  اخل��ا���ص،  التاأمني  خ��الل 

ال�سيدليات.

الأردنية  ال�سركات  اأن ح�سة  اإىل  ولفت دروزة 

من �سوق ال��دواء انخف�ست اإىل 30 باملئة، بعد اأن 

كانت 60 باملئة، وذلك نتيجة طرح اأ�سناف جديدة 

والتي  العاملية،  ال�سركات  قبل  من  الثمن  غالية 

تتمتع بهذه امليزة كون ال�سوق املحلية �سوقاً حرة.

واأ�����س����ار اإىل اأه���م���ي���ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ي��زة 

الت�سدير،  اأ���س��واق  يف  الأردين  للدواء  التناف�سية 

ت�سعري  حيث  م��ن  مرجعية  دول���ة  الأردن  وت��ع��د 

ال�����س��وق الأردين  ال����دواء يف  الأدوي�����ة وي��ع��د �سعر 

ه��و ال�سقف، ل��ذا جن��د عالقة ط��ردي��ة ب��ني �سعر 

الدواء الأردين يف الأردن وحجم ال�سادرات، اأي اأن 

انخفا�ص �سعر الدواء الأردين �سيوؤدي حتما اإىل 

انخفا�ص ال�سادرات الوطنية.

زي����ادة  ع��ل��ى  ال���رك���ي���ز  اأه���م���ي���ة  دروزة  واأك������د 

ال�����س��ادرات ال��دوائ��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح ق��ن��وات 

ت�سويقية جديدة، بدل من ا�ستدعاء م�ست�سارين 

اأج��ل درا�سة  خارجيني لعمل درا�سات بحثية من 

ال�����س��ادرات، وال��ت��ي ت��رت��ب تكاليف  كيفية زي����ادة 

مادية مرتفعة، م�سددا على �سرورة قيام اجلهات 

املعنية بدرا�سة الإجراءات التي توؤثر ب�سكل مبا�سر 

لتاليف  و�سمويل  واف  ب�سكل  ال���دواء  اأ�سعار  على 

انخفا�ص ال�سادرات الدوائية.

وبني اأنه لتح�سني ال�سادرات اإىل خمتلف دول 

العامل، يجب فتح اأ�سواق ت�سديرية جديدة وغري 

تقليدية مثل الوليات املتحدة، اأوروب��ا، اإفريقيا، 

وال�سرق الأق�سى، اإ�سافة اإىل اإيجاد روؤية وخطط 

لتتمكن  الطويل،  للمدى  وا�سحة  ا�سراتيجية 

�سركات الأدوية من التخطيط املنا�سب.

ولفت اإىل وجود حوار م�ستمر وت�ساركية مع 

ال�����س��ادرات  ت��ع��زي��ز  اجل��ه��ات املخت�سة يف جم���ال 

الدوائية، وذلك من خالل احتاد منتجي الأدوية، 

املنا�سبة مع وزارة  الذي يقدم با�ستمرار احللول 

ال�سحة واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.

واأ�سار دروزة اإىل اأن �سركات الأدوي��ة بالتعاون 

الأدوي����ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ة تعمل  م��ع وزارة 

ب�سعر  الأردن  يف  املنتجة  غ��ري  ال��ث��م��ن  امل��رت��ف��ع��ة 

منا�سب �سواء كانت م�سجلة اأو غري م�سجلة اأردنيا، 

وذل����ك م��ن خ���الل ب��رام��ج ال��و���س��ول للمر�سى، 

ح��ي��ث ق��ام��ت امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال����دواء 

على  ال��رام��ج  لهذه  ال��الزم��ة  ال�سوابط  بو�سع 

على  م�ستقبال  بتو�سيعها  ي�سمح  ما  �سيق  نطاق 

ا�ستقرار  اإيجاد  اأهمية  على  و�سدد  اأو���س��ع.  نطاق 

ت�سريعي للقوانني ال�ستثمارية كافة، بحيث تتيح 

ا�ستقطاب  بهدف  البعيد  امل��دى  على  التخطيط 

يف  ول�سيما  الأردن،  يف  ال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د 

قطاع ال�سناعات الدوائية، مبينا اأنه لي�ص هناك 

معوقات تقف اأمام تطور وتعزيز ال�ستثمارات يف 

قطاع الأدوية.

الب�سري،  بالعن�سر  ميتاز  الأردن  اأن  واأو���س��ح 

ح���ي���ث ه����ن����اك اأع���������داد ك����ب����رية م����ن ال�����س��ي��ادل��ة 

العمل  واملهند�سني ممن يجيدون  والكيميائيني 

يف خمتلف مكونات ال�سناعات الدوائية، مطالبا 

ب�سرورة توفري برامج حتفيزية ل�سناعة الأدوية 

ما ي�سهم بتوفري فر�ص عمل لأع��داد كبرية من 

اخلريجني ما ي�سهم يف تقليل معدلت البطالة 

يف اململكة.

تدريب  ال�ستمرار يف  اأهمية  اإىل  دروزه  ودع��ا 

الكوادر العاملة يف هذا القطاع، واإجراء املزيد من 

اأ�ساتذة  مع  بالتعاون  والتطوير  البحث  عمليات 

العلمية  املخرجات  للنهو�ص وتطوير  اجلامعات 

امل�ستقبل،  يف  ال�سناعات  تلك  احتياجات  لتلبية 

اإ���س��اف��ة اإىل ت��ع��اون اجل��ام��ع��ات و���س��رك��ات ال���دواء 

ال�سناعات  يف  خمت�سة  وب��رام��ج  مناهج  لو�سع 

ال��دوائ��ي��ة ب��ه��دف تقليل ال��ف��ج��وة ب��ني خمرجات 

التعليم ومتطلبات �سوق العمل.

ل���الحت���اد الأردين  ال��ع��ام��ة  وق���ال���ت الأم��ي��ن��ة 

ملنتجي الأدوية الدكتورة حنان ال�سبول، اإن قطاع 

ال�سناعات الدوائية يواجه العديد من التحديات 

املديونية املرتبة ل�سركات  ارتفاع حجم  اأهمها؛ 

ب�سداد  لتاأخرها  نتيجة  احلكومة  على  الأدوي����ة 

اأثمان الأدوية املوردة للعطاءات ل�سنوات، مبينة اأن 

حجم هذه املديونية يتجاوز مئة مليون دينار، ما 

يوؤثر �سلبا على ال�سيولة املتوفرة لدى ال�سركات 

اأع��م��ال��ه��ا وي��ه��دد ا���س��ت��م��راري��ة العمليات  لإجن����از 

الإنتاجية والت�سديرية والتوظيف وغريها.

مطالب بتسهيل اإلجراءات لتعزيز تنافسية صناعة الدواء األردنية

* خبراء: التبرع باألعضاء مرده الموروث 
االجتماعي والعادات والتقاليد

* المفتي: يجوز التبرع باألعضاء في 
حال اكتملت الشروط الشرعية

اإحتلت املنظمة العربية املرتبة الأخرية يف املوؤ�سر العاملي بني اجلن�سني لعام 2017،ففي منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا ل ي�سارك �سوى 20.5% من الن�ساء يف القوى العاملة، ويعود ال�سبب 

الرئي�سي وراء اإنخفا�ص معدلت امل�ساركة الن�سائية يف القوى العاملة يف املنطقة اإىل جمموعة من 

العوامل املرابطة وي�سمل ذلك الأط��ر التنظيمية القانونية و�سوء ظروف العمل، بالإ�سافة اإىل 

الأجور املنخف�سة، وعادة ما يقرن ذلك بعدم وجود تغطية لل�سمان الإجتماعي، وعدم قدرة اأ�سواق 

العمل على توليد وظائف لئقة.

اإن التمكني الإقت�سادي للمراأة هو قدرتها على النجاح والتقدم اإقت�سادياً واإمتالكها ال�سالحيات 

ل�سنع القرارات الإقت�سادية واإتخاذ اإجراءات ب�ساأنها، هو بالتاأكيد حق اإن�ساين اأ�سا�سي، وب�ساأن ذلك 

اأم��ور  اأج��ل حتقيق ع��دة  ال��دول العربية من  عمل املكتب الإقليمي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة يف 

اإ�سراك ال�سبكة  منها :تعزيز ال�سيا�سات القائمة على الأدل��ة املراعية للنوع الإجتماعي من خالل 

الإقت�سادية للمراأة العربية”خديجة” .، وتعد منر للدعوة ون�سر املعرفة حتت مظلة جامعة الدول 

العربية وتعزيز قدرات املوؤ�س�سات الوطنية لتوفري خدمات مراعية للنوع الإجتماعي فيما يتعلق 

بالتمكني الإقت�سادي والأهم تعزيز روح ريادة الأعمال لدى الن�ساء.

حظيت املراأة الأردنية برعاية ملكية �سامية واإهتمام حكومي لتعزيز دورها وم�ساركتها يف �سوق 

العمل وهو ما مت ترجمته من خالل احلزم التنفيذية والرامج الإقت�سادية التي اأعلنتها احلكومة،اإذ 

عقدت اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة �سل�سلة من الندوات الرقمية والإجتماعات مع ال�سركاء 

من خمتلف الوزارات واجلهات الر�سمية واملانحني للتعريف مب�ستجدات الأن�سطة التي يتم تنفيذها 

بهدف الت�ساركية وتعزيز التكاملية يف اجلهود بني املوؤ�س�سات املختلفة وتطوير اخلطط التنفيذية 

للمراحل القادمة اإ�ستكماًل لتنفيذ املرحلة الأوىل من اخلطة الوطنية للتمكني الإقت�سادي للمراأة 

يف الأردن)2024-2019(.

ولتعزيز التمكني الإقت�سادي للمراأة يف الأردن وزي��ادة الفر�ص املتاحة لهن،قدم البنك الدويل 

)مل�ساعدة  امل�سرق  برنامج  خالل  من  والرنويجية  الكندية  واحلكومة  الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة 

امل�سرق الثالث: الأردن،العراق،لبنان.(

ك���ان جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ت��اأث��ريه��ا ال���ذي ل تخطئه ال��ع��ني يف ال�����س��رع��ة ال��ت��ي تتغري ب��ه��ا طبيعة 

العمل،مكانه،عامله،ل �سيما للن�ساء يف الأردن اإذ اإنخف�ص معدل امل�ساركة الإقت�سادية للمراأة بالفعل 

،اإذ يعد النهو�ص بدور املراأة كعامل اإقت�سادي ركيزة اأ�سا�سية لنجاح اأجندة الإ�سالح يف البالد واأي�ساً 

حمرك رئي�سياً ململكة اأقوى واأ�سمل واأكرث اإ�ستدامة فيما بعد جائحة كوفيد )19(. يتطلب بناء الأردن 

القادر على ال�سمود يف مرحلة ما بعد اجلائحة اإتخاذ اإجراءات عاجلة ملعاجلة هذه التفاوتات اأمام 

م�ساركة املراأة الأردنية يف القوى العاملة فقام الأردن بتحديد حوافز جانب العر�ص وحوافز جانب 

الطلب ومعاجلتها  بغر�ص جذب واإ�ستبقاء املزيد من الن�ساء يف وظائف القطاع اخلا�ص حيث يحدث 

النمو،بالإ�سافة اإىل تعزيز الفر�ص املتاحة للمراأة الأردنية يف املناطق الريفية لدفعها لالإنخراط يف 

اأن�سطة اإقت�سادية مدرة للدخل، ولدى فر�ص العمل يف الإقت�ساد الرقمي واإقت�ساد الوظائف املوؤقتة.

حتول  التي  وال�سعوبات  العقبات  تذليل  يعني  الأردن  يف  اأف�سل  م�ستقبل  اأج��ل  من  البناء  اإن 

دون م�ساركة امل��راأة يف القوى العاملة والإع���راف بالن�ساء يقفن على قدم امل�ساواة مع الرجال يف 

الأردنية خطوات كبرية  ولقد خطت احلكومة  لأ�سرهن وجمتمعاتهن،  والنمو  الرفاهية  حتقيق 

يف تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني والتمكني الإقت�سادي والإجتماعي للمراأة ويتمثل ذلك من خالل 

الإ�سراتيجية الوطنية للمراأة لالأعوام )2025-2020(.

يعد ملف متكني امل��راأة الأردن��ي��ة اأح��د اأه��م امللفات التي ل ينقطع احلديث عنها،وي�سكل جدًل 

على خمتلف امل�ستويات الثقافية والت�سريعية والإقت�سادية والإجتاه املجتمعي، ومع تعدد اجلهات 

للمطالبة بتمكني املراأة وامل�ساواة وكل ما يتعلق باملراأة من ت�سريعات وتعديالت اإل اأن الأرقام الر�سمية 

مل�ساركتها يف احلياة الإقت�سادية وال�سيا�سية ما زالت منخف�سة وذلك تبعاً للمجل�ص الأعلى لل�سكان.

اإ�ستطاعت املراأة الأردنية خالل ال�سنوات الأخرية من اإحراز التقدم يف كافة امل�ستويات يف الإقت�ساد 

اإذ  للرجل،  ك�سريكات  الأردنية  ال�ساحة  على  يثبنت وجودهن  اأن  واإ�ستطعن  والإجتماع،  وال�سيا�سة 

�ساهمت املراأة الأردنية وبفاعلية يف التنمية ال�سيا�سية والإقت�سادية، وتزايد م�ساركة املراأة يف احلياة 

العامة، نظراً لأن الد�سور الأردين كفل حق املراأة يف العمل والتعليم، واإ�ستناداً اإىل ذلك اأ�سبحت املراأة 

�سريكة للرجل يف تنمية املجتمع الأردين والتطوير والتعليم والتثقيف والتوجيه والعمل.

ي�سعى الأردن اإىل �سد الفجوة بني اجلن�سني بحلول عام 2030، وذلك يف ظل تزايد م�ساريع ريادة 

الأعمال الإجتماعية.وجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل دور كبري يف رعاية املراأة الأردنية ومتكينها، حيث 

قالت جاللة امللكة رانيا اأن “متكني املراأة ميكن جمتمعاً باأكمله، واأن توقعات املجتمع من املراأة ما هي 

اإل اإنعكا�ص ملدى اإميانه بقدراتها وقيمتها امل�سافة واإن متكني املراأة يتحقق بتوجيه حياتها بنف�سها 

ولي�ص بالقوانني فقط، واأن متكني املراأة اأهم عنا�سر تطوير املجتمع.

التمكين اإلقتصادي للمرأة 
في األردن

د.رنيم جوابرة

االحد   2/ 10 / 2022
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جوائز لمستخدمي بطاقات فيزا كارد من البنك االسالمي االردني

االنباط – عمان 

 اعلن البنك اال�سالمي االردين وبالتعاون 

م���ع ���س��رك��ة ف���ي���زا ال��ع��امل��ي��ة ع���ن���اط���الق حملة 

ت��روي��ج��ي��ة خ��ا���س��ةمل�����س��ت��خ��دم��ي ب��ط��اق��ات ف��ي��زا 

مب��خ��ت��ل��ف ان����واع����ه����ا ال���������س����ادرة ع����ن ال��ب��ن��ك 

والت�سوق  امل�����س��رتي��ات  يف  االردين  اال���س��الم��ي 

وت�سمل   ، االردن  وخ����ارج  داخ���ل  االل���ك���رتوين 

اجل����وائ����ز اج�����ه�����زةالب ت�����وب واج���ه���زةت���اب���ل���ت 

احلملة  ،حيثتبداأ  ذكية  �ساعات  اىل  باال�سافة 

احل���ايل  االول  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر  م���ن  االول  يف 

الثاين  ت�سرين  �سهر  الع�سرين من  وتنتهي يف 

حر�ص البنك الدائم  اإطار  يف  وذلك   2022
ترويجية مميزة  برامج  تنفيذ  ا�ستمراية  على 

تراعي  مي�سرة  و�سروط  متعددة  مزايا  �سمن 

احتياجات وتطلعات متعامليه .

ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى اإط�����الق ه����ذه احل��م��ل��ة، 

للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  ق��ال 

اال�سالمي االردين  الدكتور ح�سني �سعيدتاأتي 

ه���ذه احل��م��ل��ة ث��م��رة ل��ل��ت��ع��اون��امل�����س��ت��م��رم��ا بني 

م�������س���رف���ن���او ����س���رك���ة ف����ي����زا ال���ع���امل���ي���ة ب��ه��دف 

البطاقات  ا�ستخدام  حتفيزمتعاملينالزيادة 

امل�����س��رف��ي��ة ال���������س����ادرة ع����ن م�����س��رف��ن��ا  ف��ي��زا 

ك����ارد مب��خ��ت��ل��ف ان���واع���ه���ا )ف���ي���زا ب��الت��ي��ن��ي��وم، 

اخل�����س��راء  ال��ف�����س��ي��ة،  ال��ذه��ب��ي��ة،  �سيجنت�سر، 

بالفوز  لهم  الفر�سة  واتاحة  وفيزا كال�سيك( 

املبالغ  زادت  فكلما   ، اجلوائزاملقدمة  باإحدى 

وحركات ال�سراء با�ستخدام بطاقات فيزا تزداد 

اجل��وائ��ز،  على  احل�����س��ول  يف  امل�ساركة  فر�سة 

وذلك ح�سب �سروط واحكام البنك بخ�سو�ص 

مل��ت��ع��ام��ل��ي م�سرفنا  احل��م��ل��ة،ك��م��ا مي��ك��ن  ه���ذه 

ال�����دخ�����ول م����ن خ�����الل امل����وق����ع االإل�����ك�����رتوين 

jordanis lamicbank . للبنك

اإ�سافة  احلملة،  ع��ن  امل��زي��د  ملعرفة    com
فيزا  بطاقات  حملة  ح�سول   ا�ستمرارية  اىل 

امل�������س���ارك���ة ب���رن���ام���ج ن��ق��اط��ي ع��ل��ى ن��ق��اط��ه��م 

فرتة  اث��ن��اء  اجل��وائ��ز  على  ال�سحب  ودخولهم 

احلملة.

وب���ني ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ���س��ع��ي��د ان ال��ب��ن��ك 

ب����اإط����الق ه�����ذه احل���م���ل���ة ي�����س��ت��م��ر يف ت��ن��ف��ي��ذ 

ت��ق��دي��راً  والت�سويقية  ال��رتوي��ج��ي��ة  احل��م��الت 

مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ب��ت��ن��وي��ع احل���واف���ز ومت��ت��ني اوا���س��ر 

الوالء لديهم والتي تالقي ا�ستح�ساناً واقبااًل 

احتياجاتهماىل  تلبي  م�سافة  وقيمة  مميزاً 

ج��ان��ب امل��وث��وق��ي��ة ال��ك��ب��رية وال��راح��ة واالم���ان 

وب���ال���ت���وازي م���ع ت��ط��ب��ي��ق ���س��ي��ا���س��ة م�����س��رف��ن��ا 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ون�����س��ر 

اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة وف���ق اأح���دث 

ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة وامل���ت���واف���ق���ة م���ع اح��ك��ام 

وم���ب���ادئ ال�����س��ري��ع��ة االإ���س��الم��ي��ة، م��وؤك��داًع��ل��ى 

ط��رح امل��زي��د م��ن احل��م��الت ال��رتوي��ج��ي��ة على 

مدار العام.

البنك العربي االسالمي الدولي يرعى منتدى التواصل 
االقتصادي الخليجي األردني

حماده: األردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا
 لألمن الغذائي بالمنطقة

االنباط – عمان 

االإ�سالمي  العربي  البنك  دور  على  تاأكيدا 

وت�سجيع  الوطني  االقت�ساد  دع��م  يف  ال���دويل 

ال����ت����ج����ارة ال���ب���ي���ن���ي���ة م����ع ال��������دول ال�����س��ق��ي��ق��ة 

 ، العربي  اخلليج  ل��دول  وخا�سة  وال�سديقة 

الدويل برعاية  االإ�سالمي  العربي  البنك  قام 

م��ن��ت��دى ال���ت���وا����س���ل االق���ت�������س���ادي اخل��ل��ي��ج��ي 

االأردين بدورته الثالثة والذي افتتحه معايل 

يو�سف  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���ر 

ال�����س��م��ايل م��ن��دوب��اُ ع���ن  دول����ة ال��دك��ت��ور ب�سر 

اخل�ساونه رئي�ص الوزراء وبتنظيم من غرفة 

جتارة االأردن و بالتعاون مع احتاد غرف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي، وبدعم من االأمانة 

العربية  التعاون لدول اخلليج  العامة ملجل�ص 

االقت�ساد  يف  املعنيني  م��ن  نخبة  ومب�����س��ارك��ة 

واال���س��ت��ث��م��ار يف ال�����دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة وق���ي���ادات 

ال��دول  يف  وال�سناعة  التجارة  غ��رف  واإدارات 

اخلليجية وامل�سوؤولني فيها واأ�سحاب االأعمال 

وامل�ستثمرين من اجلانب االأردين واخلليجي .

وي������ه������دف امل�����ن�����ت�����دى ال����������ذي ع����ق����د حت��ت 

���س��ع��ار )اآف�����اق ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي 

واال�ستثماري( اإىل تعزيز العالقات التاريخية 

واالأردن،  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  بني 

وا����س���ت���ع���را����ص ال����ف����ر�����ص اال����س���ت���ث���م���اري���ة يف 

خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال���واع���ده 

وامل�سريف  امل��ايل  والقطاع  وال�سياحة  كالنقل  

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واالأم������ن ال��غ��ذائ��ي 

وال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة وال��ت�����س��ن��ي��ع ال���زراع���ي 

تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  مناق�سة  ع��ن  ف�سال 

العربي  اخلليج  دول  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 

واالأردن و�سبل حلها.

و قال مدير عام البنك العربي اال�سالمي 

ال������دويل ال�����س��ي��د اإي������اد ال��ع�����س��ل��ي ب�����اأن رع��اي��ة 

وم�������س���ارك���ة ال���ب���ن���ك يف ه�����ذا امل���ن���ت���دى ج����اءت 

م��ن اأه��م��ي��ت��ه يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي 

واال����س���ت���ث���م���اري وال���ع���الق���ات ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ت��ي 

اأ�سقائها  جتمع اململكة االأردنية الها�سمية مع 

البنك  اأن  على  م��وؤك��دا  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دول 

مع  املتوافقة  امل�سرفية  اخلدمات  كافة  يوفر 

اإجناز  فاعل يف  ب�سكل  ت�ساهم  والتي  ال�سريعة 

الكرى  واال�ستثمارية  االقت�سادية  امل�ساريع 

االأردن  ب��ني  البينية  ال��ت��ج��ارة  وت��ع��زي��ز  ودع���م 

ودول اخلليج العربي.

الكباريتي  ن��ائ��ل رج���ا  ه���ذا وق���دم اال���س��ت��اذ 

عجالن  واال�ستاذ  االأردن  جت��ارة  غرفة  رئي�ص 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العجالن  عبدالعزيز  بن 

درع��اً  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  غ��رف  احت��اد 

تكرميياً لل�سيد اإياد الع�سلي مدير عام البنك 

ال��ع��رب��ي االإ���س��الم��ي ت��ق��دي��راً مل�����س��ارك��ة ودع��م 

الدائمة  ومبادراته  املنتدى  لفعاليات  البنك 

االأردن  جت��ارة  غرفة  ن�ساطات  خمتلف  بدعم 

وبالذات هذا املنتدى الذي �سي�ساهم يف تطوير 

اخلليجية  والتجارية  االقت�سادية  العالقات 

واالأردنية.

االنباط – عمان 

اك��د ممثل ق��ط��اع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف غ��رف��ة جت���ارة االردن رائ��د 

حماده ان االأردن ميتلك مقومات توؤهله بان ي�سبح مركزا اقليميا 

وا�سرتاتيجيا باالمن الغذائي.

املميزات  ظ��ل  االردن يف  اإن  ال�سبت،  اأم�����ص  بيان  ح��م��اده يف  وق��ال 

الن�سبية التي ميتلكها قادر على ان يلعب دورا مهما باملنطقة ويكون 

التحتية  البنية  ت��وف��ري  ع��ر  ب��ال��غ��ذاء  دول��ه��ا  ل��ت��زوي��د  مم��را حيويا 

ملخزونات الطوارئ ملنظمات االغاثة االقليمية والدولية.

ال��دول  بني  التعاون  وتكثيف  تعزيز  ���س��رورة  على  حماده  و�سدد 

مركزا  اململكة  وجعل  التكامل  لتحقيق  ال�سراكات  واإقامة  العربية 

اآث��ار  م��ن  باملنطقة للحد  ال��غ��ذائ��ي  االم���ن  ومم���را حيويا يف جم��ال 

االزمات وال�سدمات، وتاأثريها على بلدان املنطقة.

واأكد �سرورة امل�سي قدما يف تنفيذ م�سامني ا�سرتاتيجية االمن 

الغذائي التي تدعم ان يكون االأردن مركزا اإقليميا لالأمن الغذائي 

م�سادر  وتنويع  ا�سا�سية  ل�سلع  التخزينية  القدرة  زي��ادة  وتت�سمن 

ب�سر  للعمل  اخل��ا���ص  للقطاع  ال��داع��م��ة  البنية  وت��وف��ري  اال���س��ت��رياد 

و�سهولة وتطوير ال�سناعات الغذائية.

اىل  ادت  اوكرانيا  واالأزم���ة يف  ك��ورون��ا  اإن جائحة فريو�ص  وق��ال 

ال��دول  واجهت  حيث  العاملية،  الغذاء  توريد  �سالل  يف  خلل  ح��دوث 

ال��ت��اري��خ  االأ���س��ا���س��ي��ة الأول م���رة يف  ب��االغ��ذي��ة  ال��ك��رى نق�سا ح���ادا 

احل��دي��ث االم���ر ال���ذي يتطلب ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود وا�ستغالل 

الغذائي  االمن  ا�ستقرار  على  للحفاظ  اف�سل  ب�سكل  املتاحة  امل��وارد 

باملنطقة وتوفريه باأ�سعار منا�سبة.

واأ�سار حماده اىل ان الدول العربية متتلك القدرة لدعم تعزيز 

يف  بخا�سة  والتكامل  التعاون  خ��الل  من  امل�ستدام،  الغذائي  االأم��ن 

الكبري  االهتمام  اإىل  م�سريا  الغذائية  وال�سناعات  ال��زراع��ة  جم��ال 

االإقليمي  التعاون  الثاين، لزيادة  امللك عبداهلل  الذي يوليه جاللة 

يف جمال االأمن الغذائي وليكون االأردن، وبالتعاون مع دول عربية 

�سقيقة، مركزا اإقليميا للتعاون والتكامل يف جمال االأمن الغذائي.

ال���ذي ا�ست�سافه  ال��رب��اع��ي  ن��ت��ائ��ج االج��ت��م��اع  اه��م��ي��ة  ول��ف��ت اىل 

ال��ع��راق و���س��وري��ا  امل��ا���س��ي مب�����س��ارك��ة وزراء زراع����ة  اململكة اال���س��ب��وع 

�ستعمل  االردن  جت��ارة  غرفة  ان  موؤكدا  ل��الردن،  باالأ�سافة  ولبنان 

التكامل االقت�سادي يف جمال االمن  مع احلكومة من اجل تعزيز 

اخ��رى يف  ال���دول وال�سعي اىل �سم دول عربية  ب��ني ه��ذه  ال��غ��ذائ��ي 

ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع  ظل التغريات الدولية وتوقعات 

االأ�سعار.

واأو�سح حماده ان حتقيق االأمن الغذائي حمليا يتطلب التوجه 

ن��ح��و احل��ل��ول واالأف���ك���ار االإب���داع���ي���ة مب��ج��االت االإن���ت���اج وال��ت��خ��زي��ن 

والتزويد، والرتكيز على التقنيات والتكنولوجيا احلديثة.

  االنباط – عمان 

حملية  �سركات  م�ساركة  االردن��ي��ني  امل�سدرين  جمعية  تنظم 

لل�سناعات  باري�ص  �سيال  مبعر�ص  ال��غ��ذاء  ب�سناعة  متخ�س�سة 

احل��ايل  ال�سهر  م��ن  ع�سر  اخل��ام�����ص  يف  �سيفتتح  ال���ذي  ال��غ��ذائ��ي��ة 

بالعا�سمة باري�ص.

وح�سب رئي�ص اجلمعية اأحمد اخل�سري فاإن 11 �سركة اأردنية 

واملك�سرات  وال��ب��ه��ارات  وال�سوكوالته  احللويات  بقطاعات  تعمل 

اأم��ام  منتجاتها  لعر�ص  االردين  باجلناح  �ست�سارك  وامل�����س��روب��ات 

الزائرين، موؤكدا اأن املعر�ص يعتر من اأهم معار�ص الغذاء التي 

تقام بالعامل.

وقال اإن امل�ساركة االردنية التي تعتر الثالثة يف اعمال املعر�ص 

الوطنية  املنتجات  ل��رتوي��ج  اجلمعية  حر�ص  م��ن  انطالقا  ت��اأت��ي 

وال�سعي لفتح اأ�سواق جديدة امام ال�سركات املحلية للم�ساهمة يف 

زيادة الت�سدير.

واأ�ساف اخل�سري، يف بيان اأم�ص ال�سبت، اأن اجلمعية حري�سة 

ت��واج��ده��م  لتعزيز  االردن���ي���ني  للم�سدرين  من�سة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

للمنتجات  مهمة  بوابة  تعتر  فرن�سا  ان  موؤكدا  اأوروب���ا،  با�سواق 

ال�سناعية االردنية للعبور اىل اال�سواق االفريقية املهمة للمملكة، 

ال �سيما مع تواجد رجال اأعمال اأفارقة م�ساركني باملعر�ص.

واأو�سح اأن املعر�ص ي�سكل من�سة جتارية مهمة لتبادل االأفكار 

واالطالع على اخر التطورات يف جمال الت�سنيع الغذائي ا�سافة 

اىل التوا�سل مع املهتمني بهذا املجال يف ظل حجم امل�ساركة من 

خمتلف دول العامل.

االأردنية  امل�ساركة  ت�سهم  ب��اأن  اأمله  عن  اجلمعية  رئي�ص  وعر 

باأعمال املعر�ص الذي ي�ستمر خم�سة اأيام، من خالل اجلناح الذي 

اإيجابية  نتائج  حتقيق  يف  مربعا،  م��رتا   150 ب���  م�ساحته  تقدر 

والرتويج لل�سناعة املحلية وال�سعي اىل عقد ال�سفقات التجارية.

واكد اخل�سري ان اجلمعية و�سمن اأهدافها م�ستمرة بتوفري 

اخلدمات لل�سناعيني من خمتلف القطاعات وم�ساعدتهم باإيجاد 

ا�سواق ت�سديرية ملنتجاتهم من خالل امل�ساركة باملعار�ص الدولية 

وعقد الندوات وور�ص العمل للتعريف بكيفية اال�ستفادة من مزايا 

اقت�سادية  تكتالت  مع  اململكة  تربط  التي  التجارية  االتفاقيات 

دولية.

رحمة  اأب��و  حليم  امل�سدرين  جمعية  ع��ام  مدير  اأ���س��ار  ب���دوره، 

غري  جديدة  اأ�سواق  اإيجاد  اإىل  با�ستمرار  ت�سعى  اجلمعية  اأن  اإىل 

ت�سهم  التي  املتخ�س�سة  باملعار�ص  امل�ساركة  خ��الل  من  تقليدية 

االردنية  ال�سناعية  للمنتجات  الرتويج  عمليات  يف  كبري  ب�سكل 

وعقد ال�سفقات التجارية.

واأكد اأهمية توفري الدعم امل�ستمر لتمكني ال�سركات االردنية 

لرتويج  ال�سبل  اأجن��ح  كونها  اخل��ارج��ي��ة  باملعار�ص  امل�ساركة  م��ن 

ال�����س��ادرات، وت��ع��زي��ز ت��واج��د املنتجات االردن��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 

جلودتها  ن��ظ��را  الت�سديرية  ب��االأ���س��واق  اكت�سبته  ال���ذي  ال��زخ��م 

وتناف�سيتها العالية.

وا�سار اأبو رحمة اإىل اأن تنويع اال�سواق الت�سديرية مهم جدا 

دائما  تقتن�ص  اجلمعية  اأن  مبينا  االردنية،  ال�سناعية  لل�سادرات 

الفر�ص للتواجد مبحافل اقت�سادية دولية تنعك�ص على عمليات 

الرتويج للمنتجات االردنية.

االردن يشارك بمعرض سيال باريس للصناعات الغذائية

إطالق برامج رقمية 
في محافظة البلقاء بدعم من أورنج 

واالتحاد األوروبي

االنباط – عمان 

اأع���ل���ن االحت�����اد االأوروب�������ي ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال��ت��دري��ب  وم��وؤ���ّس�����س��ة  االأردن  اأورجن  ���س��رك��ة 

املهني، عن اإطالق خمتر الت�سنيع الرقمي 

واأكادميية برجمة وحا�سنة اأعمال يف معهد 

تدريب مهني ال�سلط مبحافظة البلقاء.

ات��ف��اق��ي��ة مت توقيعها  وذل����ك م��ن خ���الل 

حتت رعاية وزير العمل نايف ا�ستيتية �سمن 

تنّفذه  ال���ذي  االبتكار”  “م�ساحة  م�����س��روع 

االحت��اد  مع  م�سرتك  بتمويل  اأورجن  �سركة 

االأوروبي.

وبح�سب بيان ل�سركة اأورجن اأم�ص ال�سبت 

العمل يف  ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  امل�����س��روع  ، يلبي 

توفر  ت�ستدعي  التي  الكبرية  التغريات  ظل 

من  واح��دة  تتطلب  حيث  الرقمية،  املهارات 

كل ت�سع وظائف يف امل�ستقبل مهارات رقمية، 

على  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  �ستوؤثر  كما 

1.2 مليار موظف يف العامل خالل االأعوام 
الع�سرة املقبلة.

و���س��ي��م��ن��ح ال���ت���و����ّس���ع يف ال��ب��ل��ق��اء ف��ر���س��ة 

اال���س��ت��ف��ادة م���ن اأك���ادمي���ي���ة ال���رجم���ة ال��ت��ي 

خريجيها  م��ن  االآن  حتى  باملئة   85 ح�سل 

للت�سنيع  اأورجن  وخم��ت��ر  وظ���ائ���ف،  ع��ل��ى 

�سناعة من��اذج  م��ن  ال���ذي ميّكنهم  ال��رق��م��ي 

متميز  تدريب  خ��الل  من  مل�ساريعهم  اأول��ي��ة 

اأج��ه��زة وم��ه��ارات وبرجميات هذا  اأه��م  على 

التي  االأع���م���ال  حا�سنة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ج��ال، 

تدعم منو امل�ساريع النا�سئة.

اأج��ل  م��ن  “التدريب  م��ف��ه��وم  ولتحقيق 

الرقمية  ال��رام��ج  ه���ذه  ت��ق��دم  الت�سغيل”، 

متطلبات  ت��ل��ب��ي  لل�سباب  ت��دري��ب��ي��ًة  ف��ر���س��اً 

جماالت  يف  وامل�ستقبلية  احلالية  الوظائف 

والرجمة  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  منها  ع��ّدة 

وغ���ريه���ا يف اأج������واء ت��ف��اع��ل��ي��ة ت�����س��ّج��ع على 

االبتكار واالإجناز وموا�سلة التطّور الذاتي.

الشكعة: برامج جيدكو تسهم في التنمية الصناعية 

الشكعة: توقعات بمضاعفة الدعم 
المالي لتنمية االنتاج الصناعي 

االنباط – عمان 

ال�سكعة ع�سو جمل�ص  اأكد املهند�ص فواز 

جمل�ص  وع�سو  االأردن،  �سناعة  غرفة  ادارة 

امل�ساريع  لتطوير  االأردن��ي��ة  املوؤ�س�سة  ادارة 

امل�ساريع  اأن  ع��ل��ى  )ج��ي��دك��و(،  االق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سناعية احلرفية يف �سلب عمل وتوجهات 

برامج جيدكو، يف ظل ما ت�سكله هذه املن�ساآت 

ال�سناعية  املن�ساآت  من  وا�سعة  �سريحة  من 

املا�سة  وحاجتها  اململكة،  يف  واالق��ت�����س��ادي��ة 

املالية  اجل��وان��ب  م��ن  ع���دد  يف  التمكني  اىل 

والت�سويقية والفنية. 

توقيع  هام�ص  على  على  ال�سكعة  و���س��دد 

امل���وؤ����س�������س���ة االأردن������ي������ة ل���ت���ط���وي���ر امل�������س���اري���ع 

الدفعة  اتفاقيات  )ج��ي��دك��و(،   االإقت�سادية 

“اعمل  الثانية من امل�ستفيدين من برنامج 

ياأتي  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  اأن  على   ،“ م�سروعك 

ل��ت��ق��دمي ال���دع���م امل�����ايل وال���ف���ن���ي ل��الأف��ك��ار 

ال���ري���ادي���ة وامل��ن�����س��اآت ال��ن��ا���س��ئ��ة وال�����س��غ��رية 

اململكة؛  ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات  وامل��ت��و���س��ط��ة يف 

خللق  الطريق  ميهد  ومب��ا  متكينها  بهدف 

فر�ص عمل يف خمتلف حمافظات اململكة.

واأ�سار ال�سكعة اىل اأن غالبية امل�ستفيدية 

اليدوية  واحل���رف  ال�سناعية  امل��ن�����س��اآت  م��ن 

على  ي��وؤك��د  م��ا  ال��غ��ذائ��ي،  الت�سنيع  وق��ط��اع 

ال��واع��دة  ال��ق��ط��اع��ات وفر�سها  اأه��م��ي��ة ه��ذه 

االأن�سطة  ه��ذه  اأن  على  م�����س��دداً  م�ستقباًل، 

والتحول  ك��ب��رية  ب�����س��ورة  النمو  على  ق���ادرة 

اأكر من غريها  الكبرية  املن�ساآت  اىل قطاع 

�سريطة توفري املمكنات املطلوبة لها. 

امل��وؤ���س�����س��ة  دور  اىل  ال�����س��ك��ع��ة  وت����ط����رق 

يف ����س���ن���دوق دع�����م ال�������س���ن���اع���ة، م����ن خ���الل 

وتطوير  دع��م  ن��اف��ذة  تنفيذ  يف  م�سوؤوليتها 

دينار  األ��ف   100 م��ايل  ب�سقف  و  ال�سناعة 

وحتديثه  االإنتاج  تطوير  بهدف  �سركة  لكل 

وفق موؤ�سرات اأعلن عنها من قبل ال�سندوق، 

منوهاً اىل اأن اناطة هذه النافذة مب�سوؤولية 

جيدكو �سي�سكل نقلة نوعية يف حجم الدعم 

ب��رام��ج  م��ن  امل�ستفيدين  �سريحة  وت��و���س��ع��ة 

املوؤ�س�سة والتي اأثبتت جدواها واأهميتها. 

�سمن  ورد  ما  تفعيل  ���س��رورة  اىل  و�سدد 

خ���ط���ة حت����دي����ث ال���ق���ط���اع ب���ان���اط���ة ك����ل م��ا 

حتت  واملتو�سطة  ال�سغرية  باملن�ساآت  يتعلق 

تعزيز  يتطلب  اذ  م�سوؤولية ومظلة جيدكو، 

ع��م��ل امل��ن�����س��اآت احل��رف��ي��ة وامل��ي��ك��روي��ة اإن�����س��اء 

م��ظ��ل��ة وم��رج��ع��ي��ة خ��ا���س��ة ت���دع���م وت��ت��ب��ن��ى 

عملها.

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

خ���ا����س���ة ل���الأف���ك���ار ال����ري����ادي����ة واالإب����داع����ي����ة 

ومنحها  امل��ي��ك��روي��ة  وامل�����س��روع��ات  للمن�ساآت 

مزايا وحوافز مالية وفنية لتعظيم ح�ستها 

يف االقت�ساد الوطني.



الإقت�صادي
70

 االنباط – العقبة 

م�سارات  ع��زاي��زه  وج��ي��ه  النقل  وزي���ر  تفقد  

وخطوط النقل البحري ل�سركة اجل�سر العربي 

يف مينائي العقبة وميناء نويبع امل�سري وذلك 

م��ن خ��ال ج��ول��ة ميدانية راف��ق��ه فيها م��دراء 

االأجهزة املعنية يف  املينائني .

و�سدد الوزير العزايزه خال تفقده خطوط 

وم�سارات اجل�سر العربي البحرية على ا�ستمرار 

عمليات ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر ل��ه��ذه امل�����س��ارات 

البحري  النقل  يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة 

كا�سفا ع��ن درا���س��ة ���س��راء ب��اخ��ره وق���ارب جديد 

ل��دع��م االأ���س��ط��ول البحري للج�سر ال��ع��رب��ي  يف 

النقل  م�ستقبل  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ك��ب��رة   ال��ت��وق��ع��ات 

البحري يف منظومة موانىء البحر االحمر 

وقال وزير النقل   ان �سركة اجل�سر العربي  

فكرة عربية رائ��دة �سكلت نقلة نوعية يف العمل 

امل��ت��ح��ق��ق وان��ت��ظ��ام يف االأداء  وال���دخ���ل وال���رب���ح 

ب���االإج���راءات  م�سيداً  البحري  والنقل  اليومي 

واخلطط التي اتخذتها اإدارة ال�سركة ما �ساهم 

يف ح��ف��اظ��ه��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج االي��ج��اب��ي��ة 

وتناف�سيتها بجهود العاملني وجتربتهم الناجحة 

على م�ستوى النقل العربي منذ تاأ�سي�سها وعلى 

مدى 35 عاما .

 و�سدد وزير النقل على ان اجل�سر العربي اأدت 

عامل  يف  خدمتها  خ��ال  كامل  ب�سكل  واجباتها 

النقل البحري وتنوعه االمر الذي يتطلب حاليا 

معطيات  يواكب  مبا  وو�سائلها  ادوات��ه��ا  تطوير 

كفيلة  وو�سع خطط  اجل��دي��دة  البحرية  النقل 

ملواكبة املرحلة القادمة م�سرا انه مت بحث كل 

اخلطط املقرتحة من ال�سركة  يف جل�سة جمل�س 

وزراء  بح�سور  القاهرة  يف  عقدت  التي  االدارة 

النقل يف م�سر وال��ع��راق  ال �سيما اإق��رار الواقع 

العربي  للج�سر  العمومية  للجمعية  احل���ايل 

وامكانية تزويد ال�سركة ب�سفن وقوارب جديدة 

انه �سيكون هناك تن�سيق وتكامل مع  الفتا اىل 

تلك  لدرا�سة  والعراقي  امل�سري  النقل  وزارت���ي 

اخل���ط���ط وامل���ق���رتح���ات اجل���دي���دة مب���ا ي�سمن 

تطوير قدرات النقل العربي امل�سرتك ومناف�ستة 

يف امل�ستقبل وتطوير اعماله للو�سول اىل تامني 

نقل لوج�ستي ونقل ركاب اآمن و�سليم يتطور اىل 

اآداء �سياحي يخدم مدينة العقبة واالردن ب�سكل 

عام خا�سة مبا ت�سهدة مواينء العقبة من تو�سع 

قادمة من  بالعقبة  تر�سو  التي  لل�سفن  وحركة 

خمتلف املواينء العاملية .

واأ�ساد وزير النقل وجيه عزايزه   بثقة وزراء 

املتعاقبة  ال�سركة  ادارة  وجمال�س  العرب  النقل 

ب�����االدارة االردن���ي���ة امل��ت��م��ي��زة ودوره�����ا ال��ف��ع��ال يف 

ال��دوىل العقبة  خدمة ومتكني اخل��ط البحري 

لل�سركة  االخ��ري  البحرية  وامل�سارات  نويبع   _

باملنطقة ما  �ساهم يف بقاء وا�ستمرار وجود  مقر 

دليل  ه��ذا  ان  العقبة هنوها  ال��دائ��م يف  ال�سركة 

وبرهان كبر  على جناح هذه االدارة املتناغمة 

مع ا�سقاءها ممثلي حكومات العراق وم�سر  مبا 

ي�سمن ا�ستمرار عمل ال�سركة وتقدمها وتو�سع 

وال�ساحنات  ال��رك��اب  نقل  يف  البحرية  اعمالها 

والنقل ال�سياحي والنقل بني املواينء العربية .

و�سدد العزايزه على  اهمية اع��ادة النظر يف 

نقل الركاب �سواء كان عن طريق البحر او اجلو 

والتو�سع يف ذلك مبا يواكب التطورات املحيطة 

لكل  خ�سو�سية  هناك  اأن  معتربا  وتنويعه  بنا 

م�سار نقل من حيث نوعية الركاب     الفتا اىل 

ب��درا���س��ة ك��ل املقرتحات  ت��ق��وم  ال��ن��ق��ل   ان وزارة 

التي تقدمها ال�سركات والدول ودرا�ستها بهدف 

تنفيذها مبا يعود بالفائدة على منظومة النقل 

يف االردن ب�سكل عام .

واأ����س���اد ال���وزي���ر ال���ع���زاي���زه ب���ق���درات وخطط 

اجل�سر العربي اأبان اأزمة كورونا حيث ا�ستطاعت 

اإدارة ال�سركة بتجاوز االأزمة التى �سربت خطوط 

اأن ذلك ي�سجل جناحا  البحري  معتربا  النقل 

لكافة العاملني باجل�سر العربي وعودة خطوط 

ال�سركة للعمل جمددا وحتقيق ارقام الفته بنقل 

الركاب وال�سيارات وال�ساحنات  

م���ن ج��ان��ب��ه اإ���س��ت��ع��ر���س  م��دي��ر ع����ام �سركة 

العوامل  اأب���رز  العبادلة  عدنان  العربي  اجل�سر 

التي �ساهمت يف متيز ال�سركة  كا�ستقرار االأ�سعار 

وثباتها جلميع عماء ال�سركة اإىل جانب الدعم 

الفني واللوج�ستي لاأجهزة العاملة يف املوانىء.

اإ�سافة اإىل التحديث امل�ستمر ملحطات الركاب 

يف العقبة  و نويبع لت�سجيعهم على تقدمي اأف�سل 

اخلدمات للم�سافرين والتن�سيق مع اجلهات ذات 

العاقة لتطوير البنى التحتية والفوقية ملينائي 

العقبة ونويبع  املقدمة

 واأكد العبادله  ان اجل�سر العربي يعمل وفق 

اأف�سل النظم املهنية يف ت�سغيل ال�سفن وادارتها 

وت��وف��ر ك��ل ال�سبل لاإبحار االآم���ن م��ن خال 

تطبيق املعاير الدولية لاإدارة االآمنة لل�سفن.

العربي  للج�سر  امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  اأن  وب��ني 

لل�سركة يخدم  ر�سيف خا�س  اي��ج��اد  تكمن يف  

اأه��داف وتطلعات القائمني عليها يف رفع كفاءة 

وال�ساحنات  وال�سيارات  للركاب  البحري  النقل 

االأ�سطول  عرب  واملنتظم  االآم���ن  النقل  مايعني 

البحري لل�سركة باأقل التكاليف والوقت لل�سياح 

والركاب لتبقى اجل�سر العربي ج�سراً للتوا�سل 

يربط �سطري الوطن العربي ، كم�سروع قومي 

يج�سد مفهوم ال�سراكة العربية الناجحة.

النقل يف  وزراء  دعم  اأن  العبادله على  و�سدد 

االردن وم�سر والعراق خلطط واأهداف اجل�سر 

الفعال  والعن�سر  االه��م  املحور  ي�سكل  العربي  

البحرية   اأن�سطتها  وتنوع  ال�سركة  جناحات  يف 

والتحديث  وال��ت��ط��وي��ر  التو�سع  م��ن  ومتكينها 

النقل  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  امل�ستمر 

�سمعة اجل�سر  اإيجابا على  انعك�س  البحري  ما 

العربي كاأف�سل ناقل بحري باملنطقة .

االنباط – عامن 

وقعت وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين 

التنفيذية  اجلهات  مع  الفرعية  االتفاقيات 

ال�سناعة،  وت��ط��وي��ر  دع���م  ���س��ن��دوق  ل��ربام��ج 

االأردن���ي���ة لتطوير  امل��وؤ���س�����س��ة  ت�����س��م��ل  وال��ت��ي 

برنامج  تنفيذ  لغايات  االقت�سادية  امل�ساريع 

دع���م وت��ط��وي��ر ال�����س��ن��اع��ة وم���ع ���س��رك��ة بيت 

ال��ت�����س��دي��ر ل��غ��اي��ات ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج ت��روي��ج 

ال���������س����ادرات وال�������س���رك���ة االردن����ي����ة ل�����س��م��ان 

ال��ق��رو���س ل��غ��اي��ات ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج ائ��ت��م��ان 

ال�سادرات. �سمان 

ومب��وج��ب ه���ذه االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي وقعها 

والتموين/رئي�س  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل���ل�������س���ن���دوق ي��و���س��ف 

والفني  املايل  الدعم  تقدمي  �سيتم  ال�سمايل 

حلوايل 195 من�ساأة �سغرة ومتو�سطة خال 

وحتديث  تطوير  بهدف  امل�سروع،  عمر  فرتة 

وب�سقف  امل��ن�����س��ىاآت  لتلك  امل�سنعة  املنتجات 

مايل يبلغ 100 األف دينار �سنويا لكل من�ساأة، 

 160 حل��وايل  مالية  منح  ت��ق��دمي  �سيتم  كما 

بهدف  ومتو�سطة  �سغرة  �سناعية  من�ساأة 

م��ايل  وب�سقف  للت�سدير  اجل��اه��زي��ة  ت��ع��زي��ز 

يبلغ 50 األف دينار للمن�ساأة ب�سكل �سنوي.

�سمان  ب��دع��م  املتخ�س�س  ال��ربن��ام��ج  اأم���ا 

 45 يقارب  ما  في�ستهدف  ال�سادرات  ائتمان 

م��ن�����س��اأة ���س��ن��اع��ي��ة ب�����س��ق��ف دع���م م���ايل ي�سل 

ل��ل��م��ن�����س��اأة، ه��ذا  األ����ف دي���ن���ار  ���س��ن��وي��ا اىل 35 

املبني  احل���واف���ز  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ج��ان��ب  اإىل 

لتح�سني  مالية  حوافز  ملنح  املخرجات  على 

ال����ق����درات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل�����س��ن��اع��ة االأردن���ي���ة 

وب�����س��ق��ف  ���س��ن��اع��ي��ة  م��ن�����س��اأة   280 ومب���ع���دل 

األ��ف  دي��ن��ار و150  األ���ف   75 اإىل  ي�����س��ل  م���ايل 

ال�سغرة  للمن�ساآت  دي��ن��ار  األ��ف  و250  دي��ن��ار 

وب�سكل  ال��ت��وايل  على  وال��ك��ب��رة  واملتو�سطة 

�سنوي.

اإن  ال�سبت   اأم�س  بيان  يف  ال�سمايل  وق��ال 

العمل  اإطار  يف  ياأتي  االتفاقيات  هذه  توقيع 

برامج  لتنفيذ  احل��ك��وم��ة  قبل  م��ن  اجل���اري 

�سيكون  وال��ذي  وتطويرها  ال�سناعة  لدعم 

ل��ه االث���ر ال��ك��ب��ر يف زي����ادة االن��ت��اج وت��ع��زي��ز 

خللق  ال�سناعي  القطاع  ���س��ادرات  تناف�سية 

فر�س عمل والتخفيف من ن�سب البطالة.

وتطوير  دعم  �سندوق  اإن�ساء  ان  واأ�ساف 

مل���ا ورد يف ب��رن��ام��ج  ال�����س��ن��اع��ة ج���اء ت��ن��ف��ي��ذا 

اأولويات عمل احلكومة االقت�سادي لاأعوام 

ال��ق��ط��اع  ت���ط���وي���ر  ب���ه���دف   )2023-2021(

وخارجيا  حمليا  تناف�سيته  وزيادة  ال�سناعي 

م�����ن خ������ال ت����ق����دمي ال�����دع�����م امل��������ايل ع��ل��ى 

���س��ك��ل م��ن��ح وح��واف��ز ح��ي��ث ق��ام��ت احل��ك��وم��ة 

�سنويا  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   30 مبلغ  بتخ�سي�س 

ال�سنوات  خال  دينار  مليون   90 وباإجمايل 

املقبلة. الثاث 

الت�سغيل  دل��ي��ل  اع��ت��م��اد  مت  اأن���ه  واأو����س���ح 

ل����ربام����ج ال�������س���ن���دوق وال�������ذي مي���ث���ل اأح����د 

لتنفيذ برامج  اعتمادها  �سيتم  التي  الركائز 

ال�سندوق لت�سهيل توفر املعلومات للمن�ساآت 

ال���راغ���ب���ة ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ال���دع���م وال����ذي 

واملعاير  واال�س�س  االج���راءات  على  يحتوي 

االداء  وموؤ�سرات  االختيار  لغايات  املعتمدة 

امل�ستفيدة  للمن�ساآت  املنح  لتقدمي  املطلوبة 

من برامج ال�سندوق.

وع��ن م��وع��د االط���اق ال��ر���س��م��ي ل��ربام��ج 

قريبا  �سيتم  باأنه  ال�سمايل  اأو�سح  ال�سندوق 

االعان عن بدء ا�ستقبال الطلبات واملتوقع 

اأن يكون خال ال�سهر احلايل.

كما �سيتم تو�سيح اآلية ا�ستقبال الطلبات 

من ال�سركات ال�سناعية الراغبة باال�ستفادة 

من هذه الربامج حيث يتم التح�سر حاليا 

موحدة  الكرتونية  ملن�سة  ال���وزارة  قبل  من 

اجلهات  برامج  جلميع  الطلبات  ال�ستقبال 

تعريفي  ي��وم  تنظيم  �سيتم  كما  التنفيذية، 

حول  الكافية  املعلومات  لتقدمي  لل�سندوق 

اإليها. برامج ال�سندوق امل�سار 

وزير النقل يتفقد خطوط ومسارات الجسر العربي في مينائي العقبة ونويبع

»الصناعة والتجارة« توقع االتفاقيات التنفيذية لبرنامج دعم الصناعة

الأحد   2 / 10 / 2022 

االنباط – عمان 

لل�سناعات  الطبيعي  الغاز  اإي�سال  اآلية  ن�ست 

امل�سنع  موقع  ولغاية  الرئي�سي  الغاز  اأن��ب��وب  من 

النهائي  امل�ستهلك  ب���ني  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��ع��اق��د  ع��ل��ى 

ال��ت��واف��ق عليها ب��ني وزارة  وامل��ق��اول��ني وال��ت��ي مت 

الطاقة والرثوة املعدنية واالأطراف ذات العاقة.

على  ال�����وزارة  ن�سرتها  ال��ت��ي  االآل��ي��ة  وبح�سب 

باإ�سراف  �سيتم  التعاقد  فان  االلكرتوين  موقعها 

امل�ست�سار الفني امل�سرتك واملعني من وزارة الطاقة 

والرثوة املعدنية و�سركة “فجر االأردنية امل�سرية 

لتوريد ونقل الغاز الطبيعي«.

كما ن�ست اآلية تنفيذ البنية التحتية املطلوبة 

انبوب  م��ن  لل�سناعات  الطبيعي  ال��غ��از  الي�����س��ال 

الغاز الطبيعي الرئي�سي على امكانية اي م�سنع 

لغايات  اأي �سركة هند�سية )مقاول(  التعاقد مع 

ت�سميم وتنفيذ البنية التحتية املطلوبة الإي�سال 

الربط  ال�سناعات من نقطة  اإىل  الطبيعي  الغاز 

مع اأنبوب الغاز الرئي�سي ولغاية موقع امل�ستهلك 

االلتزام  �سريطة  الفرعية(  النهائي)الت�سهيات 

�سواء من  الطبيعي  بالغاز  ال��ت��زود  بتقدمي طلب 

خال وزارة الطاقة و/اأو من خال �سركة “فجر 

االأردنية امل�سرية” وتزويد �سركة فجر بالبيانات 

املتعلقة با�ستهاك الوقود وكميات الغاز املطلوبة.

باختيار  النهائي  امل�ستهلك  ق��ي��ام  وا���س��رتط��ت 

املقاول �سمن القائمة املعتمد من قبل الوزارة، ويف 

حال اختيار امل�ستهلك ملقاول من خارج هذه القائمة 

فاإنه �سيطلب منه تقدمي قائمة باأ�سماء ال�سركات 

و/ بالت�سميم  �ستقوم  التي  )امل��ق��اول(  الهند�سية 

الطبيعي  للغاز  الفرعية  الت�سهيات  تنفيذ  اأو 

امل�سنع  موقع  ولغاية  الرئي�سي  الغاز  اأن��ب��وب  من 

الغاز  ال�سركة متخ�س�سة مبحطات  بحيث تكون 

االأنابيب)ال�سغط  وخطوط  ال��ع��ايل(  )ال�سغط 

العايل ومتتلك اإدارة وخربة ي ت�سميم و/اأو تنفيذ 

هذه االأعمال، اإ�سافة اإىل قيام الوزارة بتقييم هذه 

ال�سركات)املقاول( من خال اال�ستعانة بال�سركة 

اال���س��ت�����س��اري��ة امل��ع��ت��م��دة ل���دى ال�����وزارة ع��ل��ى نفقة 

امل�سنع واإعامه بنتائج التقييم.

وبعد االنتهاء من اختيار املقاول املوؤهل �سيتم 

ال��ت��وق��ي��ع اإىل ات��ف��اق��ي��ة ���س��ري��ة ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات 

وبح�سب ال�سيقة املعتمدة لدى الوزارة.

وبح�سب االآلية تقوم الوزارة و/اأو �سركة فجر 

باملوا�سفات  الهند�سية)املقاول(  ال�سركة  بتزويد 

التف�سيلية املعتمدة الإن�ساء الت�سهيات الفرعية 

ووف��ق��ا ل��ل��م��وا���س��ف��ات واالأك������واد امل���ح���ددة وقائمة 

وت�سهيات  م��ه��ام  ت��وري��د  يف  املعتمدين  امل��وردي��ن 

تكون  ان  ل�سمان  الفرعية  الت�سهيات  مكونات 

ملمار�سات  ووف��ق��ا  الفرعية  الت�سهيات  م��ك��ون��ات 

واالك���واد  للموا�سفات  ووف��ق��ا  اجل��ي��دة  ال�سناعة 

الغاز  ان��ب��وب  م�����س��روع  امل��ح��ددة ووف��ق��ا لت�ساميم 

الطبيعي جتنبا لتوريد اي مواد بجودة قليلة قد 

توؤثر على �سامة وتكاملية خط الغاز العربي.

وب��ح�����س��ب االآل���ي���ة مت حت��دي��د ق��ائ��م��ة معتمدة 

ال�سركات  با�سماء  الفجر  و���س��رك��ة  ال����وزارة  ل��دى 

اال�ست�سارية، ويجب على امل�ستهلك النهائي اختيار 

�سركة من هذه ال�سركات على نفقة امل�سنع بحيث 

يتم توقيع اتفاقية بني �سركة الفجر وامل�ستهلك 

النهائي بعد اعتمادها من وزارة الطاقة لتغطية 

النفقات املرتتبة على تعيني ال�سركة اال�ست�سارية.

امل�ستهلك  يقوم  الفني  امل�ست�سار  تعيني  وبعد 

للت�سهيات  ال��ف��ن��ي  ال��ع��ر���س  ب��ت��ق��دمي  ال��ن��ه��ائ��ي 

ليقوم  امل��ق��اول  م��ن  عليه  ح�سل  ال���ذي  الفرعية 

وقبول  دقيق  ب�سكل  مبراجعته  الفني  امل�ست�سار 

امل��اح��ظ��ات او رف�سه  اب����داء  او  ال��ف��ن��ي  ال��ع��ر���س 

جلميع  ملزما  النهائي  الفني  امل�ست�سار  ويعترب 

ب��اخل��ط��وات الاحقة  ال��ب��دء  ي��ت��م  االط�����راف وال 

امل�ست�سار  الفني من قبل  العر�س  اعتماد  بعد  اال 

الفني.

ويف ح���ال مت رف�����س ال��ع��ر���س الفني م��ن قبل 

االردن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تتحمل  ال  ال��ف��ن��ي  امل�ست�سار 

تعيني  نتيجة  مالية  تبعات  اي  الفجر  �سركة  او 

ال�سركة اال�ست�سارية.

ويف حال قبول امل�ست�سار الفني للعر�س املقدم 

من املقاول يتم ال�سر يف اجراءات توقيع االتفاقية 

اخلا�سة بان�ساء نقطة تزويد جديدة للم�سنع وفق 

ال�سيغة املعتمدة اخلا�سة حلالة تنفيذ الت�سهيات 

الفرعية من قبل امل�ستهلك النهائي.

وب��ع��د اع��ت��م��اد ال��رف��ع امل�����س��اح��ي ي��ق��وم امل��ق��اول 

بتقدمي اعمال الرفع امل�ساحي التف�سيلية بح�سب 

وطبقا  الطاقة  ووزارة  الفجر  �سركة  متطلبات 

املعتمدة لدى دائ��رة االرا�سي  لنظام االحداثيات 

وامل�ساحة.

وتقوم تقوم �سركة “فجر االأردنية امل�سرية” 

مبخاطبة ال���وزارة لل�سر يف اإج���راءات ا�ستماك 

بالتنفيذ قبل  ال��ب��دء  امل�����س��روع وال يجوز  اأرا���س��ي 

االنتهاء من اإجراءات اال�ستماك.

ا�ستخدام  يتم  ومل  اال���س��ت��م��اك  مت  ح��ال  ويف 

عليها  املن�سو�س  القانونية  امل��دة  خ��ال  االأر����س 

املالية  التبعات  ف��اإن جميع  اال�ستماك  قانون  يف 

وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ذل���ك ���س��وف يتحملها 

امل�ستهلك النهائي.

وب��ح�����س��ب االآل���ي���ة ي��ك��ون امل�����س��ت��ه��ل��ك ال��ن��ه��ائ��ي 

م�سوؤوال عن االإجراءات الازمة كافة خال فرتة 

التنفيذ من توريدات واأعمال وجمارك وغرها، 

وك��ام��ل االأث���ر ال�سريبي ال��ن��اجت ع��ن اإث��ب��ات قيمة 

اأ�سول �سركة فجر وطبقا لاآلية  امل�سروع �سمن 

املعتمد لتوريد الغاز لل�سناعات.

�سركة  ب��ت��زوي��د  النهائي  امل�ستهلك  ي��ق��وم  كما 

ال��ف��ج��ر ب��ك��اف��ة امل�����س��ت��ن��دات ال��ث��ب��وت��ي��ة اخل��ا���س��ة 

ب���امل�������س���روع، وي��ل��ت��زم ب��ن��ق��ل م��ل��ك��ي��ة ك���ام���ل اج����زاء 

ال��ت�����س��ه��ي��ات ال��ف��رع��ي��ة امل���ن���ف���ذة ���س��م��ن ح����دود 

ا�ستماك م�سروع انابيب نقل الغاز الطبيعي فور 

احل�سول على �سهادة اكتمال االعمال من امل�ست�سار 

الفني وقبل تدفيع الغاز.

اعمال  االآلية  مبوجب  الفجر  �سركة  وتتوىل 

على  الفرعية  للت�سهيات  والت�سغيل  ال�سيانة 

نفقة امل�سنع، وتقوم مبراعاة ما تكبده امل�ستهلك 

ال�����س��ري��ب��ي للم�سروع  االث����ر  ����س���داد  ال��ن��ه��ائ��ي يف 

طريق  ع��ن  الفرعية  الت�سهيات  وا�ستهاكات 

منح امل�سنع تخفي�س يف القيمة ال�سنوية العمال 

الت�سغيل وال�سيانة ملا ال يتجاوز يف حده االق�سى 

100 باملائة من القيمة ال�سنوية العمال الت�سغيل 

وال�سيانة.

وال يحق للمقاول بح�سب االآلية العمل �سمن 

حرم او حميط خط الغاز ب��دون اخذ الت�ساريح 

الازمة من �سركة الفجر، فيما يلتزم امل�ستهلك 

النهائي باقامة حمطات الغاز باماكن خمدومة 

ب��ال��ط��رق وت��زوي��د امل�����س��روع ب��امل��راف��ق واخل��دم��ات 

املطلوبة.

وب���ع���د االن���ت���ه���اء م���ن ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع ي��ق��وم 

امل�ست�سار الفني باعداد التقرير النهائي الكتمال 

اعمال امل�سروع وبناء عليه تقوم ال��وزارة با�سدار 

�سهادة اكتمال اعمال امل�سروع.

وي�ستثنى م��ن ه��ذه االآل��ي��ة اأي���ة اع��م��ال تتعلق 

بالت�سهيات التي قامت �سركة الفجر بتنفيذها 

الطبيعي  ال��غ��از  لتو�سيل  بتنفيذها  �ستقوم  او 

للم�سانع، وال ت�سمل اي�سا ال�سماح بقيام امل�سنع 

بتنفيذ اعمال او تدخات فنية مبا�سرة على خط 

الغاز الرئي�سي وت�سهياته.

وي��ك��ون امل�سنع مبوجب االآل��ي��ة م�����س��وؤوال عن 

وامل��وردي��ن  )امل��ق��اول(  الهند�سية  ال�سركة  اع��م��ال 

لهم  تابعني  ا�سخا�س  واي  الفرعيني  واملقاولني 

يف املوقع، ويتعهد بتعوي�س الوزارة و�سركة الفجر 

واي اطراف ثالثة عن كامل اال�سرار التي تلحق 

بهم او باال�سخا�س او املمتلكات العامة او اخلا�سة 

النهائيني االخرين  امل�ستهلكني  او  الغاز  او بخط 

نتيجة تلك االعمال.

وزارة الطاقة تعلن آلية إيصال الغاز الطبيعي للمصانع

34.40 دينار سعر غرام الذهب 
عيار 21 بالسوق المحلية

االنباط - عامن

 21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 

ال�سوق  امل��واط��ن��ني يف  م��ن  رغبة  االأك���رث 

34.40دينار  عند  ال�سبت،  اأم�س  املحلية، 

ال�ساغة،  ال�����س��راء م��ن حم��ات  ل��غ��اي��ات 

مقابل 32.90 جلهة البيع.

ال��واح��د من  ال��غ��رام  ب��ي��ع  وب��ل��غ �سعر 

ال�سراء  لغايات  و18   24 عياري  الذهب 

ال�����س��اغ��ة، ع��ن��د 40.50 و  م���ن حم���ات 

30.70 دينار على التوايل.

وا������س�����ار رئ���ي�������س ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة 

الأ����س���ح���اب حم�����ات جت������ارة و���س��ي��اغ��ة 

احل��ل��ي وامل��ج��وه��رات رب��ح��ي ع���ان، اإىل 

ان �سعر اللرة الر�سادي وزن 7 غرامات 

بلغ 240 دينارا، فيما �سجل �سعر اللرة 

االإجنليزي وزن 8 غرامات 275 دينارا.

)برتا(،  ل��  ت�سريح  يف  عان  واو�سح 

املحلية  بال�سوق  الذهب  الطلب على  اأن 

متو�سط. بو�سع 

االأ�سفر  املعدن  �سعر  اأن  ع��ان  وب��ني 

اأغ���ل���ق ت����داوالت����ه ي����وم ام�������س اجل��م��ع��ة، 

دوالرا   1663 ع��ن��د  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ال�����س��وق 

الواحدة. لاأون�سة 

متطوعو البنك العربي يشاركون
 في حملة نظافة محمية دبين

 مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

االنباط – عامن 

ن��ف��ذت اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة 

ال���ط���ب���ي���ع���ة وب����ال����ت����ع����اون م����ع ال��ب��ن��ك 

ال���ع���رب���ي، ���س��م��ن م����ب����ادرات ب��رن��ام��ج 

ال�����ب�����ن�����ك ال�����ع�����رب�����ي ل���ل���م�������س���وؤول���ي���ة 

نظافة  حملة  “معاً”،  االج��ت��م��اع��ي��ة 

يف حم��م��ي��ة غ���اب���ات دب����ني مب�����س��ارك��ة 

جم���م���وع���ة م�����ن م���ت���ط���وع���ي ال��ب��ن��ك 

م��ع احلملة  ب��ال��ت��زام��ن  وع��ائ��ات��ه��م، 

“نظفوا العامل«.  العاملية 

البنك  موظفي  م�ساركة  وت��ه��دف 

يف  امل�ساهمة  اإىل  احلملة  ه��ذه  �سمن 

اجلهود الرامية اإىل احلد من التلوث 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة يف امل��م��ل��ك��ة، 

ح���ي���ث ا���س��ت��م��ل��ت ه����ذه احل���م���ل���ة ع��ل��ى 

البيئي  ال��ت��ل��وث  ع���ن  ت��وع��وي��ة  ح��ل��ق��ة 

باالإ�سافة  التنظيف  اأع��م��ال  وتنفيذ 

اإىل تن�سيق االأر�س.

امللكية  اجلمعية  ع��ام  م��دي��ر  واأك���د 

حلماية الطبيعة ال�سيد فادي النا�سر 

اجلمعية  ت��ط��ل��ق��ه��ا  احل��م��ل��ة  ه���ذه  اأن 

ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال��ب��ي��ئ��ي ون�سر 

باحلياة  وااله��ت��م��ام  احل��ر���س  ث��ق��اف��ة 

يف  للم�ساهمة  االأردن،  يف  الطبيعية 

و�سواًل  البيئة  نظافة  على  احل��ف��اظ 

وك��ذل��ك  اأن���ظ���ف و���س��ح��ي  ع����امل  اإىل 

احلرجية  الرثوة  حماية  يف  امل�ساهمة 

فعالة  جمتمعية  م�ساركة  خ��ال  من 

ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار  واإي���ج���اب���ي���ة. 

عاملية  حملة  ه��ي  العامل”  “نظفوا 

�سخ�س  مليون   35 نحو  فيها  ي�سارك 

ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف حماية  ال��ع��امل  ح���ول 

البيئة واحلفاظ عليها باالإ�سافة اإىل 

ن�سر الوعي حول اأهمية احلفاظ على 

التلوث  مظاهر  جميع  من  الطبيعة 

املختلفة  البيئية  االأن�سطة  خال  من 

احلد  وب��رام��ج  النظافة  حمات  مثل 

االأف��راد  لت�سجيع  البيئي  التلوث  من 

وامل��ج��ت��م��ع��ات ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��ف وح��م��اي��ة 

البنك  جهود  النا�سر  وثمن  بيئتهم، 

املميزة  الفعالية  دعم هذه  العربي يف 

م�����ن اج�������ل احل�����ف�����اظ ع����ل����ى ال���ب���ي���ئ���ة 

وحمايتها.  

اأن دع��م  اإىل  االإ����س���ارة ه��ن��ا  وجت���در 

ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ل��ه��ذه امل���ب���ادرة ي��اأت��ي 

ع��ل��ى �سعيد  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  اإط����ار  يف 

اال����س���ت���دام���ة، وال���ت���ي ت��ع��ك�����س ح��ر���س 

االقت�سادي  اأث��ره  تعزيز  على  البنك 

واالج���ت���م���اع���ي وال���ب���ي���ئ���ي م���ن خ���ال 

ال���ع���م���ل م����ع خم���ت���ل���ف اجل����ه����ات ذات 

التنمية  لتحقيق  و���س��واًل  ال��ع��اق��ة، 

البنك  ب��رن��ام��ج  ���ّث���ل  املمُ�����س��ت��دام��ة. وميمُ

ال���ع���رب���ي ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��ت��وّج��ه،  ه���ذا  ث��م��ار  اإح����دى  “معاً” 
����ه يرتكز  وه��و ب��رن��ام��ج م��ت��ع��ّدد االأوجمُ

خمتلفة  جوانب  وتنمية  تطوير  على 

م���ن امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����ال م����ب����ادراٍت 

خدمة  يف  تمُ�سهم  متنوعٍة  ون�����س��اط��اٍت 

ع���������ّدة ق�����ط�����اع�����ات وه�������ي ال���������س����ّح����ة، 

وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر، وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، 

والتعليم، ودعم االأيتام.

ختام فعاليات وعروض أردننا جنة 
بالمواقع السياحية واألثرية

  االنباط – عامن 

واالآثار، وهيئة  ال�سياحة  اختتمت وزارة 

اأردننا  برنامج  فعاليات  ال�سياحة،  تن�سيط 

جنة، التي ا�ستملت على عرو�س مو�سيقية 

غالبية  يف  واأمُق��ي��م��ت  وب����ازارات،  وفلكلورية 

ال�سياحية واالأثرية. اململكة  مواقع 

اأم�س  ب��ي��ان  يف  ال�سياحة،  وزارة  وق��ال��ت 

اأردن����ن����ا ج��ن��ة ال��ت��ي  اإن ف��ع��ال��ي��ات  ال�����س��ب��ت، 

وحتى  مت��وز   14 من  الفرتة  خ��ال  اأقيمت 

من  العديد  بها  ���س��ارك  املا�سي،  اأي��ل��ول   30

الفنانني االأردنيني، و�سهدت ح�سورا الفتا 

اأبناء  من  وا�سعة  وم�ساركة  املواطنني  من 

املجتمعات املحلية يف املحافظات كافة.

وبينت الوزارة ،اأن اإقامة هذه الفعاليات 

مو�سيقياً  وحفًا  عر�ساً   60 جت��اوزت  التي 

املرافقة للحفات،  البازارات  والعديد من 

ج����اء ل��ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات، 

وت��ع��ري��ف امل��واط��ن��ني ب��امل��واق��ع ال�����س��ي��اح��ي��ة 

اإ�سافة  اململكة،  بها  تزخر  التي  واالأث��ري��ة 

خال  م��ن  املحلية  املجتمعات  متكني  اىل 

اإق����ام����ة ال�����ب�����ازارات م����ن ق���ب���ل اجل��م��ع��ي��ات 

اخلرية واأبناء املجتمع املحلي باملحافظة.

واو������س�����ح�����ت ال�����������������وزارة، اأن����������ه خ����ال 

اإق���ام���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ج���رى ت�����س��ي��ر رح��ات 

جنة”  “اأردننا  ب��رن��ام��ج  ع��رب  للمواطنني 

حل�����س��ور ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ت���ج���ول يف 

امل���واق���ع ال�����س��ي��اح��ي��ة واالأث����ري����ة، الف��ت��ة اىل 

كان  الفعاليات  ه��ذه  حل�سور  ال��دخ��ول  اأن 

جماناً.

الشمالي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتطويرها

العزايزه :  الجسر العربي أدت واجباتها بشكل كامل رغم تداعيات كورونا وخطط جديده 
لدعم أسطول الشركة بسفن وقوارب جديدة لمواكبة التطور السريع بالنقل البحري األمن



االعالين
08

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

علي بالل حمزه زيتون

ل��دى  ع��م��ل��ك  ع���ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

االملنيوم  ل�صناعات  اورب��ت  �صركة 

م�صروع  ع��ذر  او  م�صبق  اذن  ب��دون 

متتالية  ايام  ع�صرة  عن  تزيد  ملدة 

اىل  بالعودة  تنذركم  ال�صركة  فان 

تاريخ  من  ايام  ثالثة  خالل  العمل 

فاقد  تعترب  واال  االن��ذار  هذا  ن�صر 

امل��ادة  الحكام  ا�صتنادا  لوظيفتك 

العمل  قانون  من   ) ه�   ( فقرة   28

االردين .

شركة اوربت لصناعات االملنيوم

تبليغ  اخطار بالنشر 
صادر عن محكمة تنفيذ 

الرصيفة الشرعية
ابراهيم  كرمي  فتحي   : عليه  املحكوم  ا�صم 

ال�صو�صي

عنوانه : جمهول مكان االقامة خارج البالد 

اخر مكان اقامة عمان – �صاحية اليا�صمني 

– �صارع نواف ابو داري – منزل 9
املعطي  عبد  �صمري  ايات   : لها  املحكوم  ا�صم 

برغال

لقد تقرر يف الق�صية التنفيذية رقم 2133 

التفريق  عن  عو�ض   ( ومو�صوعها   2022  /

 ( مبلغ  بدفع  ال��زام��ك   ) وال��ن��زاع  لل�صقاق 

املحكوم  ل�صالح  تدفع  اردين  دينار   )  4500

 ) ب��رغ��ال  املعطي  عبد  �صمري  اي���ات   ( لها 

الواقع  الطلب  تاريخ  من  اعتبارا  املذكورة 

وامل�صاريف  الر�صوم  ي�صاف   2022/3/9 يف 

القانونية .

خالل  االخطار  هذا  م�صمون  تنفيذ  وعليك 

تبغلك  تاريخ  من  ايام  �صبعة  اق�صاها  فرتة 

تنفذ  ومل  امل���دة  ه���ذه  انق�صت  واذا  ذل���ك 

م�صمون هذا االخطار �صتقوم دائرة التنفيذ 

مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ حمكمة الر�صيفة ال�صرعية 

�صبحي الغاليله 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�صركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�صتنادا 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة

وع��ب��داهلل  ح��م��دان  �صركة  ت�صفية  اج����راءات  ا�صتكمال  ع��ن 

العورتاين  

 )  95260( الرقم  حتت  ت�صامن   �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة 

بتاريخ 2009/7/13 اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا االعالن

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�صتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�صركات رقم )22( 

ل�صنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   التقنية    لال�صت�صارات  ح��اوي  �صركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�صجلة لدى دائرة مراقبة ال�صركات حتت الرقم  ) 42074 ( 

بتاريخ ) 2015/10/29(

كانت  �صواء  ال�صركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �صرورة 

م�صتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�صم م�صفي ال�صركة : نزار خالد فواز بطاينه

عنوان امل�صفي : عمان – �صارع و�صفي التل – بجانب دوار الواحه 

– عماره احلميدي رقم 188 – الطابق الرابع – مكتب 404  
خلوي ) 0799412777 (

م�صفي ال�صركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�صركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�صتنادا 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة

حممد  حممد  م�صطفى  �صركة  ت�صفية  اج��راءات  ا�صتكمال  عن 

جمعه  

وامل�صجلة يف �صجل �صركات تو�صية ب�صيطة  حتت الرقم

هذا  ن�صر  تاريخ  من  اعتبارا   2022/8/22 بتاريخ   )  21269(  

االعالن

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�صتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�صركات رقم )22( 

ل�صنة 1997 وتعديالته

املياه و�صيانتها   ابار  النهر اجلاري حلفر  اأرجو من دائني �صركة  

وامل�صجلة لدى دائرة مراقبة ال�صركات معفاة  حتت الرقم  

) 2516 ( بتاريخ ) 2021/5/18(

كانت  �صواء  ال�صركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �صرورة 

م�صتحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�صم م�صفي ال�صركة : ا�صامة كمال عبد الرحيم عبد الفتاح

عنوان امل�صفي : عمان – اجلبيهة – عمارة كارفور – مبنى رقم 

79 -  مكتب 205 – الطابق الثاين

خلوي ) 0795140507 ( 

م�صفي ال�صركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ل�صنة   22 ال�صركات رقم  املادة )13( من قانون  ا�صتنادا الحكام 

1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة 

والتجارة بان �صركة حممد وا�صامه فرج القدره وامل�صجلة يف �صجل  

�صركات  ت�صامن حتت الرقم ) 118044(  بتاريخ 2018/3/18 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

 تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة : حممد وا�صامه فرج القدره 

اىل �صركة : فرج حممد القدره و�صريكه

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

 5600260

مراقب عام ال�صركات 

د- وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء قصبة املفرق 
رقم ) 378 ( تاريخ 2022/8/15

قد  املفرق   ق�صبة  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

2022/8/15 وبعد االطالع على قرار  بتاريخ   )  378  ( قررت بقرارها رقم 

تاريخ   )94( رقم  الكربى  املفرق  لبلدية  واالبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة 

2022/8/10 واملت�صمن :

 ( رقم  حو�ض  من   )  541  ( رقم  القطعة  ا�صتعمال  �صفة  تغيري  على  املوافقة 

8 ( اجليعة من �صكن ) ب ( اىل �صكن باحكام خا�صة على ان يكون االرتداد 

 0.50  ( 0.50 (م االرتداد اخللفي   ( 1.40 (م االرتداد اجلانبي   ( االمامي 

مبني  هو  وكما   - املفرق  منطقة  – �صمن  املرفق  امل�صاح  تقرير  على  وبناء  (م 

باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية   . 

اعاله  القرار  على  املوافقة  املفرق  ق�صبة  للواء  اللوائية  اللجنة  وق��ررت 

وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �صهر باجلريدة الر�صمية و�صحيفتني حمليتني 

ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم 

يوجب  ما  كان  اذا  اعرتا�صاتهم  وتقدمي   ، الكربى  املفرق  بلدية  يف  واالبنية 

االعرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

للواء قصبة املفرق 

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�صى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�صنة 1966 ان جمل�ض التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

2022/8/3  املوافقة على خمطط  ا�صافة تنظيم  1/1121 ( تاريخ  رقم ) 

ارا�صي  من  اجلنوبي  البرتاوي   )  4  ( رقم  احلو�ض  �صمن  ريفي  �صكن  باأحكام 

البرتاوي وفر�ض عوائد تنظيم مبقدار خم�صة و�صبعون قر�صا لكل مرت مربع 

م�صاف يف بلدية الها�صمية اجلديدة / لواء الها�صمية .

وذلك ح�صب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملدة �صهر اعتبارا 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن يف اجلريدة الر�صمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء الها�صمية ومكاتب بلدية الها�صمية 

اجلديدة وتقدمي اعرتا�صاتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة االدارة املحلية 

خالل مدة �صهر من تاريخ  ن�صره يف اجلريدة الر�صمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

 1997 ل�صنة  رق��م)22(  ال�صركات  قانون  من   )13( امل��ادة  الأحكام  ا�صتنادا 

بان  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته 

حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  و�صركاه  ال�صرايره  يحيى  �صركة 

الرقم )93061( بتاريخ 2009/1/11  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات 

التالية :

تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة : يحيى ال�صرايره و�صركاه

اإىل �صركة : احمد وامين ال�صرايره و�صركاهم

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على االرقام 5600260

مراقب عام ال�صركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن تمديد دعوة العطاء رقم 7 / 2022
صادرعن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 )  2022  /  7  ( رقم  العطاء  دعوة  متديد  عن  االت�صاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تعلن 

اخلا�صة ب�صراء نظام ادارة اخلطة اال�صرتاتيجية وامل�صاريع يف الهيئة وفقا لل�صروط 

املرجعية والتعليمات وال�صروط اخلا�صة املرفقة بدعوة العطاء وذلك لي�صبح اخر 

املوافق  الثالثاء  يوم  ظهر  من  الثانية  ال�صاعة  لغاية  العرو�ض  وتقدمي  لبيع  موعد 

.2022/10/11

ادارة  ق�صم  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�صرتاك  ترغب  التي  املخت�صة  ال�صركات  فعلى 

حي دير   – اللوازم وامل�صرتيات يف مبنى الهيئة الكائن يف منطقة بيادر وادي ال�صري 

غبار – امتداد �صارع ال�صهيد حممد الزغول – بناية رقم ) 13 ( ، م�صطحبني معهم 

�صورة عن رخ�صة املهن وال�صجل التجاري �صاريتي املفعول وذلك للح�صول على ن�صخة 

العطاء مقابل دفع مبلغ مقداره ) 50 ( خم�صون دينارا غري م�صرتدة .

اعالن دعوة عطاء  للمرة الثانية
صادر عن بلدية الخالدية / محافظة املفرق

عطاء رقم ) 9 / 2022 (
9 / 2022 ( مل�صروع » الرفع امل�صاحي  تعلن بلدية  اخلالدية عن طرح  عطاء رقم ) 

وتنزيل خمططات �صمن مناطق البلدية “ ويدعى املكاتب الهند�صية ذوي االخت�صا�ض 

واملكاتب امل�صاحية املرخ�صة وامل�صنفة لدى دائرة االرا�صي وامل�صاحة مبوجب رخ�صة 

م�صاحة �صارية املفعول مراجعة بلدية اخلالدية ق�صم العطاءات للح�صول على ن�صخة 

العطاء بقيمة ) 50 ( دينار غري م�صرتدة اعتبارا من يوم االحد املوافق 2022/10/2 

، �صمن ال�صروط التالية : 

على املتقدمني ومن م�صوؤوليتهم التاأكد من ا�صتالم كافة وثائق العطاء  وجميع املالحق 

اخلا�صة به ان وجدت .

ال ت�صلم وثائق املناق�صة  اال ل�صاحب املكتب امل�صاحي او من ينتدبه مبوجب تفوي�ض 

خطي موقع وخمتوم .

3% ( من قيمة  على املتقدم  ان يرفق بعر�صه �صيك م�صدق او كفالة بنكية بقيمة ) 

العر�ض املقدم وتكون مبغلف منف�صل ويكون �صادر با�صم املكتب امل�صاحي ويت�صمن ا�صم 

او رقم العطاء  .

على املناق�ض تقدمي نبذه عن املكتب الهند�صي وهيكلة التنظيمي وكوادره الرئي�صية 

وعناوينهم  ال�صابقني  العمل  ت�صميةا�صحاب  مع  املجال  هذا  يف  امل�صابهة  وخرباته 

الكاملة والتقيد باأ�ص�ض التاهيل الفني الوارده يف الوثيقة .

على املتقدم ان يرفق �صورة عن الرخ�صة و�صهادة ت�صنيف �صارية املفعول  .

يوم  كل  عن  دينار   )10( التاأخري  وغرامة   ، تقومييا  يوما   )  365  ( العمل  مدة  تكون 

تاأخري .

اخر موعد ل�صراء ن�صخة العطاء يوم اخلمي�ض املوافق 2022/10/20 .

2022/10/22 يف موعد  تكون الزيارة امليدانية لكافة املناق�صني يوم ال�صبت املوافق 

اق�صاه ال�صاعة العا�صرة �صباحا .

اخر موعد لتقدمي اال�صتف�صارات اخلطية يوم ال�صبت املوافق 2022/10/22 يف موعد 

اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا .

اخر موعد اليداع العرو�ض يوم االحد املوافق 2022/10/23 يف موعد اق�صاه ال�صاعة 

احلادية ع�صر �صباحًا ، بحيث ت�صلم بظرف مغلق وتودع يف �صندوق العطاءات املوجود 

لدى ق�صم العطاءات ولن يقبل اي عر�ض بعد املوعد املحدد ،وتفتح العرو�ض الفنية 

بنف�ض اليوم وال�صاعة يف قاعة االجتماعات – الطابق االول – يف مبنى البلدية .

اجور االعالن يف ال�صحف على من ير�صو عليه العطاء ومهما تكرر .

يحق ل�صاحب العمل احالة العطاء دون التقيد باأقل اال�صعار ، كما يحق ل�صاحب العمل 

الغاء العطاء او اعادة طرحه مرة اخرى دون ابداء اال�صباب وبدون ان يرتتب على 

هذا االلغاء اية مطالبة مالية او قانونية .

رئيس بلدية الخالدية 
جمال محمد ابو شندي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�صجل  ا�صتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم)9( ل�صنة 

اال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين باأن اال�صم التجاري

با�صم   )265098( بالرقم  التجارية  اال�صماء  �صجل  يف  لدينا  وامل�صجل  وانا(  انت  �صوب  كويف   (

يو�صف  حممد  يو�صف   ( با�صم  لي�صبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) احلنيطي  يو�صف  حممد  ماهر   (

احلنيطي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن . 

م�صجل اال�صماء التجارية

اإكرام ال�صكر

إعالن دعوة عطاء / للمرة الثانية
صادر عن بلدية الخالدية / محافظة املفرق

عطاء رقم ) 8/ 2022(

الدرا�صات  “اإعداد  مل�صروع  �صراء خدمات هند�صية   بلدية اخلالدية عن طرح عطاء  تعلن 

 )  565  ( رق��م  االأر���ض  قطعة  على   “  2 اال�صتثماري  للمبنى  عطاء  ووثائق  والت�صاميم 

الهند�صية  وال�صركات  املكاتب  فعلى   ، ارا�صي ثغرة اجلب  من  الزعرتي  من�صية  حو�ض )4( 

احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  واملوؤهلة  املهند�صني  نقابة  لدى  وامل�صنفة  واال�صت�صارية 

ق�صم  اخلالدية  بلدية  مراجعة  املناق�صة  بهذا  امل�صاركة  يف  والراغبني  االبنية  جمال  يف 

 ، 2022 / 10 /2 العطاءات للح�صول على ن�صخة املناق�صة ابتداء من يوم االحد املوافق 

�صمن ال�صروط التالية : 

1 . على املتقدمني ومن م�صوؤوليتهم التاأكد من ا�صتالم كافة وثائق العطاء وجميع املالحق 

اخلا�صة به ان وجدت . 

اأو من ينتدبه مبوجب تفوي�ض  الهند�صي  املكتب  اإال ل�صاحب  املناق�صة  . ال ت�صلم وثائق   2

خطي موقع وخمتوم . 

 ، تقومييا  يوما   )40  ( العمل  وم��دة   ، م�صرتدة  غري  دينار   )25  ( العطاء  ن�صخة  ثمن   .  3

وغرامة التاأخري ) 25 ( دينار / يوم . 

4 . على املتقدم  ان يرفق بعر�صه �صيك م�صدق اأو كفالة بنكية غري م�صروطة بقيمة ) %3( 

من قيمة العر�ض املقدم وتكون مبغلف منف�صل وتت�صمن ا�صم اأو رقم العطاء وا�صم ال�صركة 

اأو املكتب ، �صاحلة ملدة 90 يوم من التاريخ املحدد لتقدمي العرو�ض . 

5 . يتم ارفاق �صهادة الت�صنيف ورخ�صة املهن وال�صجل التجاري و�صهادة تاأهيل معتمدة من 

دائرة العطاءات احلكومية �صمن وثيقة العر�ض الفني . )�صارية املفعول ( . 

املغلفني يف مغلف ثالث  الفني واملايل يف مغلفني منف�صلني مغلقني يو�صع  العر�ض  . يقدم   6

الهند�صي  املكتب  وعنوان  وا�صم  العطاء  ورق��م  امل�صروع  ا�صم  عليه  ويكتب  وخمتوم  مغلق 

امل�صارك باملناق�صة ، حيث �صيبقى العر�ض املايل مغلقا حتى انتهاء عملية التقييم الفني . 

7 . �صروط اإحالة العطاء ح�صب املعادلة الو�صطية ، والبلدية غري ملزمة باأقل اال�صعار . 

8 . اآخر موعد ل�صراء ن�صخة املناق�صة نهاية دوام يوم اخلمي�ض املوافق 20 / 10 / 2022 . 

9 . موعد الزيارة امليدانية لكافة ال�صركات امل�صاركة باملناق�صة وذلك يوم ال�صبت املوافق 22 

/ 10 / 2022 ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا والتجمع يف مبنى البلدية .

اق�صاه  موعد  يف  املناق�صة  وثائق  حول  اخلطية  اال�صتف�صارات  لتقدمي  موعد  اآخر   .  10

ال�صاعة الثانية ظهرا من يوم ال�صبت املوافق 22 / 10 / 2022 . 

11 . تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات بق�صم العطاءات يف موعد اق�صاه ال�صاعة العا�صرة 

23 / 10 / 2022 ولن يقبل اأي عر�ض بعد املوعد املحدد ،  �صباحا من يوم االحد املوافق 

و�صيتم فتح العرو�ض بنف�ض اليوم وال�صاعة ويف قاعة االجتماعات يف مبنى البلدية . 

12 . اأجور ن�صر االإعالن على من ير�صو عليه العطاء ومهما تكرر . 

اأن يرتتب عن هذا  االأ�صباب وبدون  ابداء  املناق�صة دون  اإلغاء  العمل  ل�صاحب  . يحق   13

االإلغاء اية مطالبة مالية اأو قانونية . 

رئيس البلدية الخالدية 
جمال محمد أبو شندي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200097238 (

 1997 ل�صنة  رقم)22(  ال�صركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�صتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة باأن ال�صيد 

/ال�صادة حممود عو�ض احمد عو�ض

ال�صريك/ال�صركاء يف �صركة ابو ديه وعو�ض

بتاريخ   )91551( ال��رق��م   حت��ت  ت�صامن  ���ص��رك��ات  �صجل  يف  وامل�صجلة 

2008/7/21

باإبالغ  وقام   2022/9/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�صمن  امل�صجل  بالربيد  ا���ص��ع��ارا  ال�صركة  يف  /�صركائه  �صريكه 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/9/29

وا�صتنادا الأحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

من  التالية  ال�صركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�صال  يرجى  *لال�صتف�صار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�صال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن طرح عطاء عمل مطبات نموذجية 
على شوارع بلدية ام الجمال

للمرة االوىل
تعلن بلدية ام اجلمال اجلديدة عن طرح عطاء عمل مطبات منوذجية على 

�صوارع البلدية وح�صب املوا�صفات وجدول الكميات واملوا�صفات الفنية  فعلى 

ال�صادة املتعهدين امل�صنفني فئة رابعة / خام�صة ان�صاء و�صيانة طرق مراجعة 

عطاء  ن�صخة  ل�صراء  وذلك  الر�صمي  ال��دوام  اوق��ات  خالل  البلدية  حما�صب 

�صارية  ت�صنيف  �صهادة  معهم  م�صطحبني  م�صرتدة  غري  دينار   )  50  ( مقابل 

املفعول مع مالحظة ما يلي :

مدة العمل ) 60 ( �صتون يوم تقوميي .

غرامة تاأخري مقدارها ) 85 ( دينار / يوم تاخري .

كفالة دخول عطاء بن�صبة 3% من قيمة العطاء دينار  ) كفالة بنكية او �صيك 

م�صدق ( .

اخر يوم ايداع ن�صخ العطاء ال�صاعة ) 10:00 ( �صباحا من دوام  يوم الثالثاء 

املوافق 2022/10/25م.

املحدد  والوقت  التاريخ  وح�صب  ايداعها  بعد  مبا�صرة  العرو�ض  فتح  موعد 

اعاله .

اجور االعالن على من ير�صو عليه العطاء مهما تكرر .

حسن فهد الرحيبة
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

االحد   2/ 10 / 2022

رقم العدد   6181

06-5200700
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االنباط – وكاالت 

ال�����س��ن��وي��ة ال�سابعة  ال���ذك���رى  اأم�����س  ����س���ادف  

انطلقت  ال��ت��ي  القد�س”  “انتفا�ضة  الن����دالع 

بعدما   2015 عام  اأكتوبر  من  االأول  يف  �ضرارتها 

ن��ّف��ذت جم��م��وع��ة م��ن ك��ت��ائ��ب ال��ق�����ض��ام، اجل��ن��اح 

بطولية  عملية  “حما�س”،  حلركة  الع�ضكري 

مقتل  ع��ن  اأ���ض��ف��رت  “اإيتمار”  م�ضتوطنة  ق��رب 

؛ لتنطلق بعدها �ضل�ضلة  م�ضتوطَنينْ اإ�ضرائيلَيينْ

ن���ار يف مناطق  واإط����اق  وده�����س  ط��ع��ن  عمليات 

وا�ضعة من ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلتي

جرمية  على  ا  ردًّ “اإيتمار”  عملية  وج���اءت 

يف  “دواب�ضة”  ل��ع��ائ��ل��ة  م�����ض��ت��وط��ن��ي  اإح��������راق 

حمافظة نابل�س �ضمايل ال�ضفة الغربية املحتّلة؛ 

اأ���ض��ف��رت ع��ن ا�ضت�ضهاد م��واط��ن وزوج��ت��ه  وال��ت��ي 

ت�ضاعد  م��ع  ت��زام��ن��ت  ك��م��ا  ال��ر���ض��ي��ع،  وطفلهما 

االأق�ضى  امل�ضجد  بحق  االإ�ضرائيلية  االنتهاكات 

امل����ب����ارك وزي�������ادة ح��ج��م ال��ت��ه��وي��د وال��ت��دن��ي�����س 

ل�ضاحاته املباركة

عدة،  �ضهوًرا  القد�س”  “انتفا�ضة  وا�ضتمّرت 

االإ�ضرائيلية  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  خالها  ف�ضلت 

ال�ضبان  نّفذها  التي  الهجمات  اإحباط موجة  يف 

واإق��دام، يف م�ضاهد بطولية خّلدها  بكل فدائية 

التاريخ احلديث

علمية،   147 الطعن  عمليات  اإج��م��ايل  وب��ل��غ 

احللبي  مهند  ال�ضهيد  عملية  اأب��رزه��ا  م��ن  ك��ان 

 ، َقتل فيها م�ضتوطَنينْ والتي  القد�س  يف مدينة 

وع���م���ل���ي���ة االأ������ض�����ر ع���م���ر ال���ع���ب���د يف م��غ��ت�����ض��ب��ة 

“حلمي�س” والتي َقتل فيها ثاثة م�ضتوطني، 

وع��م��ل��ي��ة االأ����ض���ر رائ���د امل�����ض��امل��ة يف م��دي��ن��ة “تل 

اأبيب” التي َقتل فيها م�ضتوطَني

“عمليات  اإدخ������ال  االن��ت��ف��ا���ض��ة  ���ض��ه��دت  ك��م��ا 

�ضد  ال��ه��ج��م��ات  يف  اإ����ض���ايف  ك�����ض��اح  الده�س” 

ج��ن��ود االح���ت���ال وم�����ض��ت��وط��ن��ي��ه، وب��ل��غ اإج��م��ايل 

ع��ل��م��ي��ات ال��ده�����س 44 ع��م��ل��ي��ة، ك���ان م��ن اأب��رزه��ا 

عملية اال�ضت�ضهادي عاء اجلمل التي َقتل فيها 

وعملية  اآخ��ري��ن،   7 واأ���ض��اب  �ضهيونًيا  ح��اخ��اًم��ا 

ال�ضهيد ف���ادي ال��ق��ن��ر م��ن ج��ب��ل امل��ك��ر وال��ت��ي 

اأ�ضفرت عن مقتل 4 �ضهاينة واإ�ضابة 15 اآخرين 

بجروح خمتلفة

تنفيذ  االنتفا�ضة  �ضهدت  ذل��ك،  جانب  واإىل 

���ض��د ج��ن��ود االح��ت��ال  ن���ار  اإط����اق  266 عملية 

ال�ضهيد  عملية  اأب��رزه��ا  م��ن  ك��ان  وم�ضتوطنيه، 

بهاء عليان واالأ�ضر بال غامن، والتي ا�ضتهدفت 

املحتلة،  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  يف  �ضهيونية  ح��اف��ل��ة 

ا�ضتهدفت  التي  ملحم  ن�ضاأت  ال�ضهيد  وعملية 

رواد اأحد املقاهي و�ضط مدينة تل اأبيب، وعملية 

االأ�����ض����ر ع��ب��د ال��ب��ا���ض��ط احل������روب ق����رب جتمع 

االأ�ضر  وعملية  عت�ضيون”،  “غو�س  مغت�ضبات 

منر اجلمل يف مدينة القد�س املحتلة

 10950 وق��وع  القد�س  انتفا�ضة  �ضّجلت  وق��د 

م��واج��ه��ة ب��ي ال�ضبان وج��ن��ود االح��ت��ال يف كل 

اإل��ق��اء  تخللها  املحتلة،  الغربية  ال�ضفة  اأن��ح��اء 

1625 زجاجة حارقة، و362 عبوة نا�ضفة

نّفذها  ال��ت��ي  البطولية  الهجمات  واأ���ض��ف��رت 

مقتل  ع��ن  القد�س”  “انتفا�ضة  خ��ال  ال�ضبان 

ما  بح�ضب  اآخرين،   1179 واإ�ضابة  اإ�ضرائيلًيا   59

اأعلنت �ضلطات االحتال

االنباط – وكاالت

����ض���ه���دت ال�����ض��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة امل��ح��ت��ل��ة خ���ال 

االأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي ت�����ض��اع��داً الف��ت��اً يف امل��واج��ه��ات 

فيما  املتنوعة،  املقاومة  واأع��م��ال  االح��ت��ال  م��ع 

اجلنود  من  ع��دد  واأ�ضيب  مواطني   7 ا�ضت�ضهد 

وامل�ضتوطني

مواطني،   7 ا�ضت�ضهد  االأ�ضبوع  اأي��ام  وخ��ال 

 156 ور���ض��دت  وم�ضتوطنان،  ج��ن��دي��ان  واأ���ض��ي��ب 

و49  ن���ار،  اإط����اق  عملية  و15  م��واج��ه��ة،  نقطة 

حارقة  وزجاجات  متفجرة  عبوات  اإلقاء  عملية 

يف عدة مناطق

نقطة   17 اأح�ضيت  اجلمعة  اأم�����س  ي��وم  ففي 

مواجهة مع قوات االحتال يف نابل�س وقلقيلية 

واخلليل والقد�س ورام اهلل وجني وبيت حلم

ا�ضتهدفت  اإطاق نار  ونفذ مقاومون عملية 

ق����وات االح���ت���ال ال��ت��ي اق��ت��ح��م��ت خم��ي��م العي 

باحلجارة يف  اأ�ضيب جندي ر�ضقاً  بنابل�س، فيما 

مواجهات ببلدة نعلي غرب رام اهلل

يا�ضر  ري��ان  الطفل  ا�ضت�ضهد  اخلمي�س  وي��وم 

���ض��ل��ي��م��ان )7 اأع��������وام( خ����ال م��اح��ق��ة ج��ن��ود 

االحتال له يف بلدة تقوع جنوب بيت حلم

ع��م��ت معظم  م��واج��ه��ة  نقطة   28 واأح�����ض��ي��ت 

والقد�س  حل��م  بيت  يف  الغربية،  ال�ضفة  اأرج���اء 

واخلليل ورام اهلل واأريحا ونابل�س وقلقيلية

ا�ضتهدفت  اإطاق نار  ونفذ مقاومون عملية 

اأرا�ضي  على  املقامة  اأربع”  “كريات  م�ضتوطنة 

اخلليل

ك��م��ا األ��ق��ى ال�����ض��ب��اب ال��ث��ائ��ر م��ف��رق��ع��ات ن��اري��ة 

والبوؤر  االحتال  قوات  وزجاجات حارقة �ضوب 

يف  والعي�ضوية  �ضلوان،  بلدتي  يف  اال�ضتيطانية 

القد�س، وبيت اأمر يف اخلليل

وا�ضت�ضهد يوم االأربعاء 4 مقاومي بر�ضا�س 

اقتحمت خم��ي��م جني،  ال��ت��ي  االح��ت��ال  ق���وات 

وهم: عبد الرحمن فتحي خازم، واأحمد نظمي 

ع��اون��ة، وحم��م��د حم��م��ود األ��ون��ة، وحم��م��د اأب��و 

ناع�ضة

واأح�������ض���ي���ت اأك�����ر م���ن 34 ن��ق��ط��ة م��واج��ه��ة 

و�ضملت  ال�ضفة  يف  وا���ض��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ان��دل��ع��ت 

مدنها كافة

ون��ف��ذ م��ق��اوم��ون 7 عمليات اإط���اق ن��ار على 

اأه��داف لاحتال يف خميم جني، وم�ضتوطنة 

وم�����ض��ت��وط��ن��ة  ج��������رزمي،  وج����ب����ل  “جنهوت”، 
وبيت  �ضمرون”،  “�ضايف  وم�ضتوطنة  “براخا”، 

اأمر، والرام

الثائر عبوات متفجرة �ضوب  ال�ضباب  واألقى 

الع�ضكري،  اجللمة  حاجز  على  االحتال  ق��وات 

وبلدة عزون، وخميم جني

واأل����ق����ي����ت زج�����اج�����ات ح����ارق����ة ع���ل���ى اأه������داف 

لاحتال يف عزون، وخميم جني، والعي�ضوية، 

وال���ط���ور،  و����ض���ل���وان،  “يت�ضهار”،  وم�����ض��ت��وط��ن��ة 

و�ضلواد،  وحو�ضان،  حورون”،  “بيت  وم�ضتوطنة 

وب��ي��ت  وع���اب���ود،  هزيتيم”،  “هار  وم�����ض��ت��وط��ن��ة 

عينون، و�ضنجل

واأ�ضيب �ضابط اإ�ضرائيلي وم�ضتوطنان ر�ضقاً 

ب��احل��ج��ارة خ���ال م��واج��ه��ات ان��دل��ع��ت يف قرية 

“حفات  م�ضتوطنة  وق��رب  نابل�س،  جنوب  مادما 

جلعاد”، وبلدة حو�ضان

واأح�ضيت يوم الثاثاء 21 نقطة مواجهة يف 

القد�س واخلليل وجني ونابل�س وطوبا�س

ن��ار �ضوب  اإط���اق  ون��ف��ذ م��ق��اوم��ون عمليتي 

ق�����وات االح����ت����ال يف ب��ل��دت��ي ج���ب���ع، وع�����ض��رة 

ال�ضمالية

الثائر عبوات متفجرة �ضوب  ال�ضباب  واألقى 

“نفي  اأم��ر، وم�ضتوطنة  قوات االحتال يف بيت 

ت�ضوف”

كما ا�ضتخدمت الزجاجات احلارقة يف الطور، 

وم�ضتوطنة  و�ضلوان،  باهر،  و�ضور  والعي�ضوية، 

ال�����ض��م��ال��ي��ة،  وع�����ض��رة  هحد�ضاه”،  “جبعون 
وال�ضوانة

مواجهة  نقطة   20 اأح�����ض��ي��ت  االث��ن��ي  وي���وم 

اهلل  ورام  ونابل�س  وج��ن��ي  واخل��ل��ي��ل  ال��ق��د���س  يف 

وقلقيلية والداخل املحتل

ونفذ مقاومون عمليتي اإطاق نار ا�ضتهدفت 

و”م�ضتوطنة  موريه”،  “األون  م�����ض��ت��وط��ن��ت��ي 

كرميت”

واألقيت عبوات متفجرة على حاجز اجللمة، 

وم�ضتوطنة “بيت اإيل”، وم�ضتوطنة “ب�ضجوت”

زجاجات  الإلقاء  لاحتال  اأه��داف  وتعر�س 

“دوتان”،  ح��ارق��ة يف ع���زون، و���ض��ل��وان، وح��اج��ز 

االأق�����ض��ى،  وامل�����ض��ج��د  اإيل”،  “بيت  وم�ضتوطنة 

وبيت دقو، م�ضتوطنة “جبعون هحد�ضاه”

عدنان  �ضائد  امل��ق��اوم  االأح���د  ي��وم  وا�ضت�ضهد 

الكوين )23 عاًما( بر�ضا�س االحتال يف نابل�س

ون���ف���ذ م���ق���اوم���ون ع��م��ل��ي��ة اإط������اق ن����ار على 

فيما  ب��ن��اب��ل�����س،  ال��ت��ع��اون  منطقة  يف  االح���ت���ال 

���ض��وب ح��اج��ز اجللمة،  ع��ب��وات متفجرة  األ��ق��ي��ت 

وزجاجات حارقة يف الطور، و�ضلوان، وبيت اإجزا، 

وم�ضتوطنة “ب�ضجوت”، وبيت دقو

24 ن��ق��ط��ة م��واج��ه��ة يف ال��ق��د���س  واأح�����ض��ي��ت 

واخلليل ورام اهلل وبيت حلم وجني ونابل�س

حممد  ال�ضاب  ا�ضت�ضهد  املا�ضي  ال�ضبت  ويوم 

علي اأبو كافية )36 عاًما( من بيت اإجزا بر�ضا�س 

االحتال قرب م�ضتوطنة “حفات جلعاد”

واأطلق مقاومون النار �ضوب قوات االحتال 

التي اقتحمت خميم باطة، واأكواع نا�ضفة على 

يف  ح��ارق��ة  وزج��اج��ات  كدوميم”،  “م�ضتوطنة 
بلدة الطور، وم�ضتوطنة “معاليه هزيتيم”

واأح�ضيت يف ذات اليوم 12 نقطة مواجهة يف 

القد�س واخلليل ونابل�س وقلقيلية

االنباط - وكاالت 

داخ����ل �ضجون  اإدارًي�������ا  م��ع��ت��ق��ًا   30 ي��وا���ض��ل 

االح����ت����ال االإ����ض���رائ���ي���ل���ي ل��ل��ي��وم ال���ث���ام���ن على 

رف�ضاً  الطعام،  ع��ن  املفتوح  االإ���ض��راب  ال��ت��وايل، 

ال�ضتمرار اعتقالهم االإداري

اإدارًي����ا  28 معتقًا  اأن  االأ���ض��ر،  ن���ادي  واأف����اد 

يف  جتميعهم  ومت   ، ع��وف��ر  �ضجن  يف  معتقلون 

اأ���ض��را  4 غ��رف ب��اأح��د االأق�����ض��ام، فيما اأن ه��ن��اك 

م�ضربا يف �ضجن النقب، واآخر يف �ضجن هدارمي

�ضيا�ضة  على  احتجاًجا  اال�ضراب  هذا  وياأتي 

االعتقال  جتديد  وعمليات  االإداري،  االعتقال 

التي تتم اأكر من مرة دون حتديد �ضقف زمني 

لذلك، خا�ضة يف اأو�ضاط االأ�ضرى املحررين

اأكدوا  اأي��ام،  ر�ضالة قبل عدة  املعتقلون  ووجه 

م�ضتمرة،  االإداري  االع��ت��ق��ال  مواجهة  اأن  فيها 

يعد  مل  االح��ت��ال  �ضجون  اإدارة  مم��ار���ض��ات  واأن 

لدى  فعلّي  كمحرك  االأم��ن��ي  ال��ه��و���س  يحكمها 

اأجهزة االحتال، بل باتت انتقاًما من ما�ضيهم

واأعرب االأ�ضرى امل�ضربون يف بيان تاه رئي�س 

ن��ادي االأ�ضر ق��دورة فار�س، يوم االأح��د املا�ضي، 

االإ���ض��راب عن  اأن تتدحرج خطوة  اأملهم يف  عن 

لها،  االإداري��ي  املعتقلي  كافة  بان�ضمام  الطعام 

هذه  الإن��ه��اء  الن�ضال  �ضل�ضلة  يف  حلقة  لت�ضكل 

اجلرمية

واأك�������دوا م�����ض��روع��ي��ة م��ط��ال��ب��ه��م االإن�����ض��ان��ي��ة 

با  و�ضماء  نقي،  هواء  يف  واملتمثلة  واحلقوقية، 

ق�����ض��ب��ان، وم�����ض��اح��ة ح��ري��ة، ول��ق��اء ع��ائ��ل��ّي على 

، يف وق��ت ي�ضعى فيه االح��ت��ال �ضلخهم  م��ائ��دة 

ع���ن واق��ع��ه��م االج���ت���م���اع���ّي، ودوره������م ال��وط��ن��ّي 

واالإن�ضايّن، وحتويلهم لركام

اأّن هذه اخلطوة تاأتي يف ظل ا�ضتمرار  يذكر 

االحتال يف ت�ضعيده عمليات االعتقال االإدارّي، 

وات�����ض��اع دائ����رة اال���ض��ت��ه��داف، ح��ي��ث جت���اوز ع��دد 

 760 االح��ت��ال  �ضجون  يف  االإداري�����ي  املعتقلي 

ون�ضاء،  اأطفال  بينهم  اإدارًي��ا  فل�ضطينًيا  معتقًا 

80 باملئة من  اأّن  وكبار يف ال�ّضن، ومر�ضى، علًما 

اأم�ضوا  �ضابقون  اأ�ضرى  هم  االإداري���ي  املعتقلي 

االح����ت����ال، وج����ل عمليات  ���ض��ج��ون  ���ض��ن��وات يف 

االع��ت��ق��ال ال��ت��ي ت��ع��ر���ض��وا ل��ه��ا ك��ان��ت اع��ت��ق��االت 

اإدارّية

 7 سنوات على »انتفاضة القدس«.. بطولة وإقدام خّلدهما التاريخ

7 شهداء و156 نقطة مواجهة مع االحتالل بالضفة بأسبوع

لليوم الثامن.. 30 معتقًلا إدارًيا يواصلون اإلضراب المفتوح

خالل أيلول: 4426 مستوطنًا متطرفًا 
اقتحموا األقصى

المطران عطا اهلل حنا يعرب عن تضامنه 
مع األسرى

قائد وحدة مجزرة جنين: النار فتحت 
علينا من مئات البنادق وعشرات آالف 

رت عبّواٍت جانبّيٍة الرصاصات وُفجِّ

االنباط – وكاالت 

امل�ضجد  متطرًفا  م�ضتوطناً   4426 اقتحم 

االأق�����ض��ى امل���ب���ارك خ���ال اأي���ل���ول )���ض��ب��ت��م��ر( 

امل���ا����ض���ي، ب��ح�����ض��ب ت��ق��ري��ر ل�����ض��ب��ك��ة ال��ق�����ض��ط��ل 

االإخبارية

وذك�����ر ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ي��ر���ض��د ان��ت��ه��اك��ات 

يف  اأدوا  امل�ضتوطني  اأن  ب��ال��ق��د���س،  االح��ت��ال 

امل�ضجد  داخ��ل  علنية  �ضلوات  احل���االت  بع�س 

االأق���������ض����ى، حت����ت ح���م���اي���ة وح���را����ض���ة ���ض��رط��ة 

االحتال

وب���ح�������ض���ب ال���ت���ق���ري���ر، ك������ان اأخ����ط����ر ه���ذه 

ال��ذي مت خ��ال ف��رة عيد راأ���س  االقتحامات 

ال�����ض��ن��ة ال��ع��ري��ة ال���ذي ت��واف��ق ي��وم��ي 27-26 

�ضبتمر، كما �ضارك فيها مفو�س عام �ضرطة 

االحتال واأع�ضاء يف الكني�ضت

اعتقال  ال�ضبكة  وثقت  االعتقاالت،  وح��ول 

ال�ضهر  خ��ال  مقد�ضًيا   162 االح��ت��ال  ق��وات 

الفعلي  بال�ضجن  اأحكام   5 واأ���ض��درت  املن�ضرم، 

بحق مقد�ضيي، و8اأحكام بال�ضجن االإداري

اأ���ض��درت  االح��ت��ال  �ضلطات  اأن  اإىل  ولفت 

خال �ضبتمر 17 قراًرا باحلب�س املنزيل بحق 

املقد�ضية  ال�ضحفية  �ضمنهم  من  مقد�ضيي، 

ملى غو�ضة

عن  ب��االإب��ع��اد  ق����راًرا   41 ال�ضبكة  ور���ض��دت 

ال��ق��دمي��ة وب��ل��دات  االأق�����ض��ى وال��ب��ل��دة  امل�ضجد 

واأحياء مقد�ضية بحق مقد�ضيي

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��م��ل��ي��ات ال����ه����دم خ���ال 

ه��دم  عملية   19 ال��ق�����ض��ط��ل  وث��ق��ت  ���ض��ب��ت��م��ر، 

يف امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ض��ة ت��ن��وع��ت م���ا ب���ي م��ن��ازل 

وممتلكات واأرا�ٍس زراعية

االنباط – وكاالت 

االأرث��وذك�����س،  ال��روم  �ضب�ضطية  رئي�س  ع��ّر 

املطران عطا اهلل حنا، عن ت�ضامنه وتعاطفه 

م�ضربي  اإداري���ا  معتقا  ثاثي  مع  الكامل 

عن الطعام عن الطعام منذ ثمانية اأيام

نطالب  �ضحفية  ت�ضريحات  يف  حنا  وق��ال 

باالإفراج الفوري عن هوؤالء املعتقلي االإداريي 

يف  ومعتقلينا  اأ���ض��ران��ا  ك��اف��ة  اإىل  ونلتفت  كما 

اإىل  وقوفنا  ع��ن  معرين  االح��ت��ال،  �ضجون 

التي  احل��ري��ة  ي��ن��ال��وا  ب���اأن  ومتنياتنا  جانبهم 

ي�ضتحقونها

اأن ق�����ض��ي��ة االأ�����ض����رى هي  وت���اب���ع امل���ط���ران 

ق�ضيتنا جميعاً اما احبائنا املعتقلي االإداريي 

اأيام،  اإ�ضرابهم عن الطعام منذ  امل�ضتمرين يف 

فهم ي�ضتحقون منا ااأن نكون اإىل جانبهم واأن 

ُيرفع  حتى  عنهم  ندافع  واأن  ق�ضيتهم  نتبنى 

عنهم هذا الظلم الذي يعانون منه

ال��ق��اب��ع��ي خلف  االأ����ض���رى  كلمته  وح��ّي��ا يف 

االإداري��ي  للمعتقلي  التحية  وكل  الق�ضبان، 

امل�����ض��رب��ي ع��ن ال��ط��ع��ام ع��ل��ى اأم���ل اأن تتحقق 

مطالبهم العادلة وباأ�ضرع وقت

االنباط – وكاالت 

التابعة  )امل�ضتعربي(،  وحدة  قائد  ك�ضف 

مع  �ضويًة  تعمل  وال��ت��ي  االح��ت��ال،  ل�ضرطة 

اجلي�س االإ�ضرائيلّي، واقتحمت خميم جني 

بال�ضفة الغربية املحتلة، االأربعاء، يف عملية 

خا�ضة، ك�ضف عن تفا�ضيل و�ضفها باملروعة 

ملا تعر�ضت له الوحدة يف املخيم

االإخ���ب���ارّي-   ،)YNET( م��وق��ع  ون��ق��ل 

ال�����ع�����رّي، ال���ت���اب���ع ل�����ض��ح��ي��ف��ة )ي���دي���ع���وت 

)د(  ال�ضابط  ع��ن  االإ�ضرائيلّية  اأح��رون��وت( 

الأوام���ر  خ�ضوًعا  ال��ك��ام��ل،  ا�ضمه  ت��ذك��ر  )مل 

عنه  نقل  اأب��ي��ب(،  ت��ل  الع�ضكرّية يف  ال��رق��اب��ة 

اإّن��ه مل يتعّر�س خال �ضنوات خدمته  قوله 

فتحت  حيث  امل�ضاهد،  ه��ذه  ملثل  الع�ضكرّية 

النار من مئات البنادق جتاه القوة كما جرى 

تفجر عدة عبوات جانبية كادت تق�ضي على 

جميع اأفراد القوة اخلا�ضة ، على حّد تعبره

قائد الوحدة امل�ضار اإليه بلقب )د( والبالغ 

من العمر 48 عاًما، و�ضف العملية ب� املعقدة 

، و اجلحيم الذي ا�ضتمر ملدة 3 �ضاعات حتت 

نران كثيفة ، م�ضًرا اإىل اأّن ع�ضرات االآالف 

من  اجل��ن��ود  جت��اه  اأطلقت  الر�ضا�ضات  م��ن 

�ضاركت،  التي  الع�ضكرية  والوحدات  وحدته 

كما مّت للمرة االأوىل ا�ضتخدام عبوة جانبية

ب��االإ���ض��اف��ة اإىل م��ا ُذِك���ر اأع����اه، اأ���ض��ار د ، 

يوم  من  �ضباًحا   8.50 ال�ضاعة  عند  اأّن��ه  اإىل 

الذي كان  املنزل  اإىل  القوة  االأربعاء، و�ضلت 

ن�ضبوا  اأّن��ه��م  تبّي  لكن  بداخله،  املطلوبون 

اأرب��ع عبوات  بتفجر  م��وت، وقاموا  م�ضيدة 

ت���زن ع�����ض��رات ال��ك��ي��ل��وغ��رام��ات ال���واح���دة تلو 

ًدا يف الوقت عينه اأّنه ال يتذكر  االأخرى ، موؤكِّ

ال��ق��وة من  ���ض��ن��وات م��ث��ل ه���ذه  اأننْ راأى م��ن��ذ 

العبوات، كما قال للموقع العرّي

وت��اب��ع ق��ائ��د وح���دة )امل�����ض��ت��ع��رب��ي(، وهي 

احل��دود(،  ب�)حر�س  ونخبوية  خا�ضة  وح��دة 

ال��ت��اب��ع ل�ضرطة االح��ت��ال، ت��اب��ع ق��ائ��ًا اإّن��ه 

اه���ت���ّزت االأر������س من  ك��ان��ت ع��ب��وات �ضخمة 

بعيد،  م��ن  ينبعث  ل��وح��ظ  وال��دخ��ان  حتتنا، 

كارثة  اأّن  فاعتقدنا  اجل��و،  م��ن  راأوه  قادتنا 

حّلت بنا، واأّن امل�ضلحي قتلوا القوة باأكملها

���ض��د  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأّن  اإىل  )د(  ل���ف���ت  ك���م���ا 

لكنها  فقط،  دقائق   10 ا�ضتغرقت  املطلوبي 

ا�ضتمرت 3 �ضاعات ب�ضبب كثافة النران من 

كانوا  اأّنهم  اإىل  م�ضًرا  االآخ��ري��ن،  امل�ضلحي 

لي�ضت  لكن  مقاومة،  يواجهوا  اأننْ  يتوقعون 

بهذا احلجم الكبر جًدا

عاوة على ما ُذِكر اأعاه، لفت ال�ضابط 

و�ضلت  العبوات  �ضظايا  اأّن  اإىل  االإ�ضرائيلّي 

ال���دوار الثاين  ت��واج��د اجل��ن��ود يف  اإىل مكان 

العملية، وال��ذي��ن مت��رك��زوا على  م��ن م��ك��ان 

بعد نحو 40 مًرا من املنزل، م�ضًرا اإىل اأّنه 

كان يخ�ضى اأننْ تنتهي العملية ب�ضقوط قتلى 

وجرحى، واأّنه كان يتنّقل من جندي اإىل اآخر 

ك��ان يجري  م��ا  وا���ض��ًف��ا  اإل��ي��ه��م،  لاطمئنان 

باأّنها حلظات �ضعبة

ا رواية اأخرى عن جنديٍّ  املوقع نقل اأي�ضً

اإ�ضرائيليٍّ �ضارك يف العدوان، حيث اأ�ضار اإىل 

اأّنهم واجهوا مقاومة �ضديدة، قائًا يف جني 

تعرف دائًما كيف تدخل اإليها، لكن ال تعرف 

حتولوا  اجلنود  ع�ضرات  ت��خ��رج..  كيف  اأب���ًدا 

اأه��داف مركزة، عبوات نا�ضفة تلقى من  اإىل 

كل مكان، واآالف الر�ضا�ضات

اأّما ال�ضابط االإ�ضرائيلّي، وهو قائد وحدة 

املُحتّلة،  الغربّية  ال�ضّفة  يف  )امل�ضتعربي( 

للموقع  حديثه  يف  ال��ق��ول  اإىل  خُل�س  فقد 

املدرعات ومل  اإىل  ب�ضعوبة  و�ضلنا  العري: 

نتمّكن م��ن اخل����روج ���ض��ًرا ع��ل��ى االأق�����دام.. 

كنت  لكن  خطر،  يف  كّلها  حياتنا  اأّن  �ضعرنا 

ه��ذه  الأّن  ه��ن��اك  م��ن  �ضنخرج  اأّن��ن��ا  م��ت��اأك��ًدا 

حًقا  كانت  لقد  النار،  حتت  العمل  وظيفتنا 

مثل فيلم حرب يف هوليود، كان االأمر اأ�ضواأ 

من فيلم )باك هوك داون( الذي ُيعّد عمًا 

ا مقارنًة مبا مررنا به يف جني ، على حّد  وديًّ

و�ضفه

�ضقيق  بينهم  فل�ضطينيي،   4 وا�ضُت�ضهد 

ديزنغوف  عملية  منفذ  خ��ازم،  رع��د  ال�ضهيد 

قرب تل اأبيب قبل اأ�ضهر، خال اقتحام قوات 

�ضمال  جني  خميم  االإ�ضرائيلي  االح��ت��ال 

ال�ضفة الغربية، االأربعاء

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��ال  ق���وات  وق�ضفت 

ال�ضهيد  الأقارب  يعود  االأربعاء، منزاًل  �ضباح 

ت���ق���وم  اأننْ  ق���ب���ل  ج����ن����ي،  خم���ي���م  يف  خ�������ازم 

مبحا�ضرته، االأمر الذي اأدى اإىل ا�ضتباكات 

بي مقاومي فل�ضطينيي وقوات االحتال 

التي اقتحمت املخيم. واأكدت م�ضادر حملية 

�ضارع  منطقة  اقتحمت  االح��ت��ال  ق��وات  اأّن 

مع  بالتزامن  جني،  خميم  جنوب  مهيوب 

ق�ضف منزل اأحد اأقارب عائلة ال�ضهيد رعد 

خازم

االنباط – وكاالت 

ومل  بيوتي،  وهدمتم  ك��ب��دي  ف��ل��ذات  قتلتم 

االنك�ضار،  على  ع�ضّي  �ضعب  اب��ن  اأن��ن��ي  تعلموا 

اأنني  تعلموا  ومل  اأرواح،  ب�ضبعة  اإّن��ن��ي  وقلتم 

بعد  نف�ضا  نف�س تذهب  مائة  اأّن يل  لو  متنيت 

اإج���ال واإك��ب��ار لكّل  نف�س يف �ضبيل اهلل. حتية 

اأحرار فل�ضطي، لكل َمننْ ُيعّر اليوم عن غ�ضبه 

الأجل فل�ضطي والقد�س وينتف�س بوجه املحتل 

، بهذه الكلمات ودّع فتحي خازم )اأبو رعد(، من 

خم��ّي��م ج��ن��ي، اب��ن��ه ال���ذي ارت��ق��ى ي��وم االأرب��ع��اء 

امل��ا���ض��ي خ���ال اال���ض��ت��ب��اك��ات ب��ي امل��ق��اوم��ي يف 

خمّيم جني وبي جي�س االحتال االإ�ضرائيلّي. 

اأبو رعد، ي�ضتخِدم و�ضائط التوا�ضل االجتماعّي، 

ون�ضر اأق��وال��ه اأع���اه، يف م��دوّن��ٍة على �ضفحته 

خال  اخلمي�س،  اأم�����س  م��ن  اأّول  ي��وم  الفعاّلة 

م�ضاركته يف ت�ضييع ابنه ال�ضهيد، عبد الرحمن، 

اإعجاب  اآالف  م��ن ثاثة  اأك��ر  وال��ت��ي ح�ضدت 

وم�ضاركات وتعقيبات

وا�ضت�ضهد 4 مواطني فل�ضطينيي، واأ�ضيب 

االأربعاء  يوم  �ضباح  بجروح خمتلفة،  الع�ضرات 

2022، خال  اأيلول )�ضبتمر(  �ضهر  ال���27 من 

مواجهات عنيفة مع قوات االحتال االإ�ضرائيلي 

عقب اقتحامها خميم جني، وحما�ضرة منزل 

وا�ضتهدافه ب�ضاروخ

اأ�ضماء  الفل�ضطينّية  ال�ضّحة  وزارة  واأعلنت 

ال�����ض��ه��داء وه����م: ع��ب��د ال��رح��م��ن فتحي خ���ازم، 

نظمي عاونة،  اأح��م��د  ال��ون��ة،  حممد حممود 

حممد اأبو ناع�ضة

ال��ع��ري��ة، تفا�ضيل  وك�����ض��ف��ت ق��ن��اة )ك�����ان( 

جديدة عن ال�ضهيد عبد الرحمن خازم، ونقلت 

عبد  اإّن  اأبيب  تل  يف  رفيعٍة  اأمنّيٍة  حمافل  عن 

الرحمن خازم اأو�ضل �ضقيقه رعد اإىل ثغرة يف 

اجل��دار نقل من خالها اإىل تل اأبيب، كما اأّنه 

�ضاعده على �ضراء م�ضد�ضه الذي نفذ به عملية 

اإط���اق ال��ن��ار يف ���ض��ارع )دي��زن��غ��وف( بتل اأبيب 

عمليات  يف  �ضارك  الرحمن  عبد  اأّن  ُم�ضيفًة   ،

اأخرى �ضد اجلي�س وامل�ضتوطني

وف���ج���ر ي����وم اجل��م��ع��ة ال��ث��ام��ن م���ن ني�ضان 

رعد  االأّول،  جنله  ا�ضت�ضهد  امل��ا���ض��ي  )اأب���ري���ل( 

ف���ت���ح���ي خ�������ازم ب���ر����ض���ا����س ق�������وات االح����ت����ال 

االإ�ضرائيلي، بزعم تنفيذه عملية اإطاق نار يف 

اأدت  والتي  اأب��ي��ب،  تل  و�ضط  )ديزنغوف(  �ضارع 

 15 نحو  واإ�ضابة  اإ�ضرائيليي  اإىل مقتل ثاثة 

اآخرين بجروح متفاوتة. وقالت �ضحف عرية 

ال��ّع��ام  اإّن عنا�ضر م��ن ج��ه��از االأم����ن  يف وق��ت��ه��ا 

)ال�ضباك( تعرفوا عند نحو ال�ضاعة 5:30 فجًرا 

على املنفذ بالقرب من م�ضجد �ضاحة ال�ضاعة يف 

يافا، وخا�ضوا معه ا�ضتباًكا قبل اأننْ ي�ضت�ضهد

اأ�ضر   ، �ضافٍر للعدو  ف��والذي��ة وحت��ٍد  ب����اإرادة 

ابنه  وداع  خ���ازم على  زي���دان  )امل���ط���ارد( فتحي 

القائد يف كتائب �ضهداء االأق�ضى عبد الرحمن، 

اأ�ضهر، وال��ذي روى  �ضهيده الثاين خ��ال ع��دة 

بدمه �ضبيحة االأربعاء ثرى خميم جني خال 

ا�ضتباك م�ضلح مع قوات االحتال اأثناء عملية 

اأدت اإىل ارتقاء 4 �ضهداء

من  مطاردته  بعد  التجربة،  �ضاحب  خ��ازم 

قبل االحتال منذ عملية ابنه رعد التي عرفت 

اإ���ض��رائ��ي��ل. مل  بعملية )دي��زن��غ��وف( التي ه��زت 

التي  وبالطائرات  االح��ت��ال  لتهديدات  يهتم 

حتلق فوق مدينة جني على ارتفاع منخف�س، 

ب���ل خ����رج ل�������ض���وارع امل��خ��ي��م حم���اًط���ا ب��ع�����ض��رات 

احلزن  راف�ضاً  الرحمن  عبد  ليودع  امل�ضلحي 

و تقبل ال��ت��ع��ازي، ح��اث��اً اجل��م��ي��ع ع��ل��ى تهنئته 

رعد  و�ضقيقه  ال�ضهداء  لقائمة  ابنه  الن�ضمام 

الذي ال يزال جثمانه حمتجزاً لدى االحتال

املخيم  �ضاحة  يف  انت�ضب  وك��ري��اء  ب�ضموخ 

ال�ضاهدة على معركة خميم جني ال�ضهرة يف 

ني�ضان 2002، حتى �ضق امل�ضلحون رفاق درب عبد 

الرحمن طريق اجلموع املحت�ضدة للو�ضول اإىل 

الوالد الذي اأدى التحية ثم ت�ضرع هلل اأن يتقبله 

�ضهيداً وعانقه و هو يردد اهلل اأكر، مما األهب 

حما�س اجلماهر التي تعالت هتافاتها غ�ضباً 

على االحتال ون�ضرة للمقاومة

اأزق���ة املخيم، ت��اب��ع ال��وال��د فتحي �ضق  ع��ر 

طريقه مع املقاومي الذين �ضاركوه رفع اإ�ضارة 

ال�ضاهد وهم يرددون التكبرات و�ضط �ضرخات 

الغ�ضب التي دعت املقاومة للرد على العدوان 

وحماية املخيم

وب��ف��خ��ر واع����ت����زاز، ق���ال خ�����ازم: احل��م��د هلل، 

اهلل  �ضبيل  يف  ا�ضت�ضهدا  ورع���د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 

وفل�ضطي والقد�س، مل يرفعا اإال راية ال اإله اإال 

اهلل، دفاعاً عن دينهم واأر�ضهم ومقد�ضاتهم اأمام 

هذا العدوان الغا�ضم، واالحتال الذي فتح النار 

على االإن�ضان واحلجر وال�ضجر، لكننا اأقوى منه 

ولن نركع

واأ�ضاف: االحتال فتح النار على �ضعب ال 

اأو االنحناء، �ضبابنا ال  اأو العار  يعرف الهزمية 

يقاتلون  هلل،  اإال  يركعون  وال  اأيديهم  يرفعون 

�ضفاً كاأنهم بنياناً مر�ضو�س

وب�������ض���وت جم��ل��ج��ل ان��ط��ل��ق ����ض���وت ال���وال���د 

معلناً: اللهم ا�ضهد اأين را���ٍس عن ول��داي رعد 

وعبد الرحمن، فار�س عنهما واحلمد هلل وهلل 

ما اأعطى وما اأخذ ، داعًيا اأن متتد االنتفا�ضة 

والنار التي ت�ضتعل مبخيم جني اإىل كل اأنحاء 

فل�ضطي  اأه���ل  م��ن  وق���ال: مطلوب  فل�ضطي، 

جميًعا اأن ي�ضاندوا مدينة جني ال�ضامدة والتي 

وال�ضهداء  االأط��ف��ال  فيها  ي�ضرخ  جني  تنزف، 

واجلرحى، اآن لكم اأن تقفوا اإىل جانبها

انتمى حل��رك��ة فتح يف  ال���ذي  فتحي خ����ازم، 

واالعتقال  للمطاردة  وتعر�س  ال�ضباب،  ريعان 

خال انتفا�ضة احلجر، واأعادت اإ�ضرائيل اإدراج 

ا�ضمه �ضمن قوائم املطلوبي منذ تنفيذ جنله 

رعد العملية، دعا للوحدة ور�س ال�ضفوف

ظل  يف  ر���ض��ال��ت��ه  ح����ول  �����ض����وؤال  ع��ل��ى  ورداً 

الثاين،  ابنه  وا�ضت�ضهاد  باغتياله  التهديدات 

ق����ال: ه���دم���وا ب��ي��وت��ي ل��ك��ن��ه��م مل ي��ه��دم��وا اإال 

اأحجاًرا، مل يعدموا عزميتنا وال اإرادتنا، وقتلوا 

اأبنائي، ولكنهم لي�ضوا بقتلى، فقتانا يف اجلنة 

وقتاهم يف النار

خ���رج )اأب����و رع���د( م��ن ب��ي ال��ث��وار وف��وه��ات 

بنادقهم، مودًعا جنله عبد الرحمن، وحممًا 

اأب��ن��اءه من  اإي���اه ال�ضام ل��ول��ده رع��د، خماطًبا 

واأننْ  ال���ه���واء  يف  ال���ن���ار  ي��ط��ل��ق��وا  اأاّل  امل��ق��اوم��ي 

يحتفظوا بر�ضا�ضاتهم لعدوهم الغا�ضم، فكان 

وتلبيًة  وف��ه��ًم��ا  علًما  وال��ط��اع��ة،  ال�ضمع  منهم 

لوالد ال�ضهداء وملن يعي جيًدا �ضعوبة املرحلة 

عن�ضر  يف  الكثر  تعني  طلقة  لكل  واحل��اج��ة 

املواجهة

مل ير�ضخ خازم لتهديدات �ضباط خمابرات 

والو�ضول  منه  للنيل  وحماوالتهم  االحتال، 

ال�����ض��ه��رة يف  ن��ف��ذ رع���د عمليته  اأننْ  اإل��ي��ه م��ن��ذ 

يعباأ  فلم  حت��دي��ه��م،  يف  وا�ضتمر  )دي��زن��غ��وف(، 

وخرج  طيار،  ب��دون  امل�ضلحة  وبطائراتهم  بهم 

بالفعل  الرحمن متحدًيا  يف جنازة جنله عبد 

والكام، كل حماوالت هذا االحتال الغا�ضم يف 

تركيعه بهدم منزله تارًة وبقتل اأبنائه وتهديده 

باالغتيال ت���ارًة اأخ���رى، راف��ًع��ا �ضعاًرا واح���ًدا ال 

يتغر ال نركع اإال هلل

رجٌل بحجم وطن: فتحي خازم من مخّيم جنين قّدم ولدْيه شهيدْين.. 
ال ُمطارد الخمسينّي يتحّدى االحتالل والسلطة وال يركع إّلا هلل
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االنباط – وكاالت 

بعيًدا عن كل حماوالت الت�شوية وتزوير 

الفل�شطينية،  ال��ه��وي��ة  وط��م�����س  احل��ق��ائ��ق 

ول���ك���ي ت��ب��ق��ى ف��ل�����ش��ط��ن ب���ق���راه���ا وم��دن��ه��ا 

وتراثها وتاريخها العريق حا�شرة ورا�شخة 

املتعاقبة، توا�شل  االأجيال  ذاكرة وقلوب  يف 

اأك��ادمي��ي��ة درا���ش��ات ال��اج��ئ��ن ال��ع��م��ل على 

الفل�شطينية” القرى  “مو�شوعة  م�شروع 

وي������ه������دف امل�����������ش�����روع ال���������ذي اأط���ل���ق���ت���ه 

ت��اري��خ كل  اإىل توثيق  م��وؤخ��ًرا،  االأك��ادمي��ي��ة 

ال��رواي��ة  ف�شول  و���ش��رد  فل�شطينية،  ق��ري��ة 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��ل��ك ال���ق���رى ����ش���واء امل���وج���ودة 

ب�����ش��ب��ب  امل�����دم�����رة،  اأو  امل���ه���ج���رة  اأو  ح���ال���ًي���ا 

االح����ت����ال االإ����ش���رائ���ي���ل���ي وج���رائ���م���ه ال��ت��ي 

التاريخية املحتلة ارتكبها يف فل�شطن 

وي�����ش��م امل�������ش���روع ف���ري���ًق���ا م���ن ال�����ش��ب��اب 

اأ���ش��ق��اع  يف  املنت�شر  والفل�شطيني  ال��ع��رب��ي 

اأوروبا،  االأردن،  لبنان،  )�شوريا،  العامل من 

بعدالة  ُي��وؤم��ن  ال���ذي  واخل��ل��ي��ج(،  فل�شطن 

اإىل  وانتمائه  وبحقه  الفل�شطينية  الق�شية 

دي��اره��م  اإىل  ال��اج��ئ��ن  وب��ع��ودة  فل�شطن، 

واأرا�شيهم التي ُهجروا منها عام 1948

انطلقت  الاجئن  درا���ش��ات  واأك��ادمي��ي��ة 

يف العا�شمة الربيطانية �شنة 2010 لتحمل 

الفل�شطينية  الق�شية  تدري�س  عاتقها  على 

الفل�شطينين  الاجئن  وق�شية  عموًما، 

بالاجئن  ال��ت��ع��ري��ف  بغية  خ��ا���س،  ب�شكل 

وح��ق��وق��ه��م امل�����ش��ل��وب��ة، وع���ل���ى راأ����ش���ه���ا حق 

العودة

من  ال�شايغ  بل�شم  امل�شروع  مديرة  نائب 

ف��ك��رة  اإن  “�شفا”  ل��وك��ال��ة  ت��ق��ول  ب����روت 

امل��و���ش��وع��ة ج�����اءت ن��ت��ي��ج��ة ع����دم االه��ت��م��ام 

الوا�شع بالكتابة اأو عمل اأبحاث عن القرى 

الفل�شطينية من كافة مناحي احلياة فيها، 

ال��ق��ري  ب���ن  م���ا  اجل��م��ع  ارت���اأي���ن���ا  “لذلك 
ال��ت��ي ه��دم��ه��ا  وت��ل��ك   ،1948 ع���ام  امل��ه��ج��رة 

ال��ت��ي ما  وت��ل��ك  نهائًيا،  االح��ت��ال ودم��ره��ا 

زالت موجودة حتى يومنا هذا”

ت��وث��ي��ق��ي  ب��ح��ث��ي  امل�������ش���روع  اأن  وت���و����ش���ح 

ومف�شلة  ُمعمقة  علمية  م���ادة  ع��ل��ى  ق��ائ��م 

الفل�شطينية  القرى  وح�شارة  تاريخ  ُتوثق 

م��ن ج��وان��ب��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة 

وحياة  واجلغرافية،  والثقافية  وال�شيا�شية 

اليومية �شكانها 

ان��ط��ل��ق  ال�����ذي  امل�������ش���روع،  اأن  وت�����ش��ي��ف 

ب��رع��اي��ة م��ن ن��ق��اب��ة ال�����ش��ح��اف��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

املهجرة،  القرى  وتوثيق  درا�شة  على  ُيركز 

ب��ف��ع��ل امل����ج����ازر ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا االح���ت���ال 

وع�����ش��اب��ات��ه ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة ب��ح��ق ���ش��ك��ان��ه��ا، 

اإىل  باالإ�شافة  العرقي،  التطهر  و�شيا�شة 

و�ُشرد  بالكامل  زيلت 
ُ
واأ ُهدمت  التي  القرى 

�شكانها

وت���ت�������ش���م���ن امل���و����ش���وع���ة امل�����ج�����ازر ال��ت��ي 

ارت��ك��ب��ت��ه��ا ال��ع�����ش��اب��ات ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة، وكيف 

ديارهم  من  الفل�شطينين  االحتال  هجر 

عام 48، ما اأدى اإىل تدمر نحو 600 قرية 

الفل�شطيني  املجتمع  وت�شتيت  فل�شطينية، 

واال����ش���ت���ي���اء ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات��ه واأرا����ش���ي���ه، 

التاريخ الفل�شطيني َتْهويد  اإىل  باالإ�شافة 

���ا، ُي�����ش��ل��ط امل�����ش��روع ال�����ش��وء على  واأي�������شً

ت���اري���خ وه���وي���ة ق����رى ف��ل�����ش��ط��ن ال���ت���ي م��ا 

وت��راث��ه��ا  ومب��ع��امل��ه��ا  بقاطنيها  ت��ن��ع��م  ت���زال 

الغربية  ال�����ش��ف��ة  يف  ال��ع��ري��ق��ة  وح�����ش��ارت��ه��ا 

وقطاع غزة

الرتويج  ج��رى  اأن��ه  اإىل  ال�شايغ  وت�شر 

ون�شف،  �شنة  ومل��دة  كبر  ب�شكل  للم�شروع 

بالقرى  واالأج��ي��ال  ال�شعوب  تعريف  بهدف 

االإ�شرائيلية  الرواية  ودح�س  الفل�شطينية، 

االأر������س  اأ����ش���ح���اب  “هم  وب���اأن���ه���م  امل�������زورة 

حم�����اوالت  ك����ل  ومل����واج����ه����ة  االأ�شلين”، 

القرى  واأ�شماء  االأماكن  لتزييف  االحتال 

وحمو ما�شيها وتاريخها

وال ي��غ��ف��ل امل�����ش��روع ع���ن اإب�����راز اجل��ان��ب 

اجل�����م�����ايل، وم�������دى ال���ت���ط���ور احل�������ش���اري 

وال���ع���م���راين وال��ث��ق��ايف ال����ذي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه 

التكافل  م�شتوى  وكذلك  فل�شطينية،  قرى 

�شكانها االجتماعي بن 

وتبن اأن امل�شروع يتبنى منهًجا علمًيا يف 

جمع املعلومات وتوثيقها �شواء من املراجع 

اأو  واالأك��ادمي��ي��ن  ال��ُك��ت��اب  اأو  ال��ب��اح��ث��ن  اأو 

روايات اأهايل القرى اأنف�شهم

واأطلق القائمون على امل�شروع من طلبة 

مواقع  على  اإلكرتونية  من�شة  االأكادميية 

خرائط  على  حتتوي  االجتماعي  التوا�شل 

ومقاطع  وح��دي��ث��ة،  و���ش��ور قدمية  ووث��ائ��ق 

وت�شاميم  الفل�شطينية،  القرى  عن  فيديو 

واإنفوجرافيك، باالإ�شافة اإىل مقابات مع 

بكل  خا�شة  وثقافية  علمية  ومواًد  �شكانها، 

قرية

وب��ح�����ش��ب ال�����ش��اي��غ، ف���اإن امل�����ش��روع ُي��وؤك��د 

الفل�شطينين،  لاجئن  ال��ع��ودة  حق  على 

وي�شعى  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  على  واحل��ف��اظ 

م��رج��ًع��ا لكل  ل��ت��ك��ون  م���ادة علمية  الإ���ش��دار 

ال��ب��اح��ث��ن وامل��ه��ت��م��ن يف اإح���ي���اء ال���ذاك���رة 

الفل�شطينية، ودح�س رواية االحتال

وت���زخ���ر امل��و���ش��وع��ة ب��اإح�����ش��ائ��ي��ات ح��ول 

ال���ق���رى امل��ه��دم��ة وامل���ه���ّج���رة، وال���ت���ي بقيت 

ع��ل��ى ق��ي��د ال����وج����ود، وب���ت���ق���اري���ر واأب���ح���اث 

اأعام  وق�شايا مف�شلة عن فل�شطن، وعن 

القرى و�شخ�شيات بع�س 

�شدى  الق��ى  امل�شروع  اأن  ال�شايغ  وتبن 

كبًرا وتفاعًا وا�شًعا منذ انطاقه، “لكن 

ن��اأم��ل ت��ط��وي��ر امل��و���ش��وع��ة واإج������راء اأب��ح��اث 

يتم  واأن  فل�شطينية  قرية  كل  عن  مكتوبة 

ن�شرها ب�شكل وا�شع وعلى م�شتوى العامل”

االنباط – وكاالت 

اأع���ل���ن���ت ال���رئ���ا����ش���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأم�����س 

ت�شلم  ع��ون  مي�شال  الرئي�س  اأن  ال�شبت 

اق����رتاح ت��ر���ش��ي��م احل����دود ال��ب��ح��ري��ة مع 

اإ�شرائيل

ع��ون  اإن  ب���ي���ان  ال��رئ��ا���ش��ة يف  وق���ال���ت 

يف  املتحدة  ال��والي��ات  �شفرة  م��ن  ت�شلم 

الو�شيط  مقرتحات  �شيا  دوروثي  لبنان 

االم���ري���ك���ي اآم����و�����س ه��وك�����ش��ت��ن ل��ر���ش��م 

احلدود البحرية بن ا�شرائيل ولبنان

وك����ان ع����ون ق����ال يف وق����ت ���ش��اب��ق اإن 

احل��دود  ح��ول  اإ�شرائيل  م��ع  املفاو�شات 

الإغاق  النهائية  مراحلها  يف  البحرية 

الفنية التفا�شيل 

النا�شئ  االت��ف��اق  ف��اإن  ع��ون،  وبح�شب 

عن  التنقيب  يف  لبنان  حقوق  يت�شمن 

النفط والغاز يف املنطقة

نت  واي  موقع  اأف���اد  ذل��ك  غ�شون  يف 

االأمريكي عامو�س  الو�شيط  اأن  العربي 

ه��وك�����ش��ت��ن اق����رتح م��ق��رتح��اً ت��وف��ي��ق��ي��اً 

بتحريك  ال��ل��ب��ن��اين  امل��ط��ل��ب  اإىل  اأق����رب 

احلدود بالقرب من اخلط 23، ووافقت 

اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك م���ن ح��ي��ث امل��ب��داأ 

ب�����ش��رط ت��رك خ��ط م��ن ال��ع��وام��ات يبلغ 

ط���ول���ه ح�����وايل 5 ك��ي��ل��وم��رتات ب��اجت��اه 

اأكرب  دفاعية  مب�شاحة  لل�شماح  الغرب، 

من  بالقرب  املحتملة  التهديدات  �شد 

ال�شاحل

امل���واف���ق���ة  اأن  اإىل  امل����وق����ع  واأ�������ش������ار 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ت���اأت���ي يف ظ���ل امل�����ش��ل��ح��ة 

للبدء  ولبنان  اإ�شرائيل  بن  امل�شرتكية 

باإنتاج الغاز ومنع الت�شعيد

بن  ���ش��ي��وق��ع  االت���ف���اق  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ول���ب���ن���ان  واإ�����ش����رائ����ي����ل  امل���ت���ح���دة  االأمم 

و�شتكون هي راعية له

اأبيب  وتل  املتحدة  الواليات  اأن  واأك��د 

تاأمان باأن يوقع على االتفاق مع لبنان 

يف  اإ�شرائيل  يف  املقبلة  االنتخابات  قبل 

االأول من ت�شرين الثاين )نوفمرب(

االتحاد األوروبي يطالب االحتالل بتقديم 
قتلة الطفل ريان سليمان للعدالة

االنباط- وكاالت 

ط���ال���ب االحت�������اد االأوروب����������ي ���ش��ل��ط��ات 

االح����ت����ال االإ����ش���رائ���ي���ل���ي ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 

�شليمان  ريان  الطفل  ا�شت�شهاد  ماب�شات 

اإىل  اجلناة  وتقدمي  وكامل،  �شريع  ب�شكل 

العدالة

واأع���رب االحت��اد االأوروب����ي، يف بيان له 

ري��ان،  الطفل  ا�شت�شهاد  من  �شدمته  عن 

خال اقتحام قوات االحتال االإ�شرائيلي 

لقرية تقوع مبحافظة بيت حلم

املفجع  املقتل  �شدمنا  بيانه:  يف  وتابع 

 7 العمر  من  البالغ  �شليمان  ريان  للطفل 

االإ�شرائيلية  القوات  عملية  خال  �شنوات 

يف قرية تقوع يف ال�شفة الغربية املحتلة. 

تعازينا احلارة لعائلته

و�����ش����دد االحت�������اد االأوروب����������ي ع���ل���ى اأن 

االأط�����ف�����ال ي���ت���م���ت���ع���ون ب���ح���م���اي���ة خ��ا���ش��ة 

مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال���دويل ، م�����ش��دًدا على 

اأن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ات االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ب�شكل  التحقيق يف ماب�شات هذا احلادث 

�شريع وكامل، من اأجل تقدمي اجلناة اإىل 

العدالة

وك����ان ج���ن���ود االح���ت���ال االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

خربة  منطقة  يف  امل��دار���س  طلبة  الح��ق��وا 

ف�شقط  ملنازلهم،  توجههم  اأث��ن��اء  ال��دي��ر، 

اأر�شا،  �شليمان  علي  يا�شر  ري��ان  الطالب 

اإ�شابته باخلطرة وو�شفت 

اأن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  حينها  ويف 

جاال  بيت  م�شت�شفى  يف  الطبية  الطواقم 

و�شل  حيث  �شليمان  الطفل  م��ع  تعاملت 

عن  اأُع��ل��ن  حتى  لبث  وم��ا  القلب،  متوقف 

ا�شت�شهاده

والح����ق����اً اق��ت��ح��م��ت ق������وات االح���ت���ال 

االإ����ش���رائ���ي���ل���ي م���ن���زل ال���ط���ف���ل ���ش��ل��ي��م��ان 

وانت�شرت يف حميطه

و���ش��ي��ع امل��واط��ن��ون يف ب��ي��ت حل��م اأم�����س 

اجلمعة، جثمان الطفل ريان، وهو طالب 

الوضع  رغم تعقيدات  الصيني:  لنظيره  بوتين  الرئيس 
التعاون االستراتيجي الدولي تتطور عالقاتنا في ظل 

االنباط – وكاالت 

اأك����د ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��ادمي��ر 

اأن العاقات الرو�شية-ال�شينية  بوتن 

اال�شرتاتيجي  تعاونهما  ظل  يف  تتطور 

رغم تعقيد الو�شع الدويل

الرئي�س  اأر�شلها  برقية  يف  ذلك  جاء 

ال����رو�����ش����ي، ال����ي����وم ال�������ش���ب���ت، ل��ن��ظ��ره 

ال�����ش��ي��ن��ي ����ش���ي ج����ن ب���ي���ن���ج ل��ل��ت��ه��ن��ئ��ة 

وال�شبعن  الثالثة  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 

ال�شعبية،  ال�شن  جمهورية  لتاأ�شي�س 

ب��ح�����ش��ب وك���ال���ة ���ش��ب��وت��ن��ي��ك ال��رو���ش��ي��ة 

لاأنباء

وق������ال ب���وت���ن ل���ن���ظ���ره ال�����ش��ي��ن��ي: 

ال�شينية  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ع��اق��ات  تتطور 

ب�����ش��ك��ل دي���ن���ام���ي���ك���ي ب������روح ال�������ش���راك���ة 

ال�����ش��ام��ل��ة وال���ت���ع���اون اال���ش��رتات��ي��ج��ي، 

وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن ت��ع��ق��ي��د ال���و����ش���ع 

ب��ن��ج��اح يف جمموعة  ن��ت��ع��اون  ال����دويل، 

متنوعة من املجاالت . واأ�شاف بوتن: 

ي��ج��ب اأن ن��وح��د ق��وان��ا م��ن اأج����ل ب��ن��اء 

وعدالة  دميقراطية  اأك��ر  عاملي  نظام 

مل���واج���ه���ة ال����ت����ه����دي����دات وال���ت���ح���دي���ات 

احلديثة

اأوؤك���������د  اأن  اأود  ب�����وت�����ن:  وت�����اب�����ع 

ا���ش��ت��ع��دادن��ا مل��وا���ش��ل��ة احل����وار وال��ع��م��ل 

الوثيق ل�شالح �شعبن رو�شيا  امل�شرتك 

ال�شعبية  ال�شن  وجمهورية  االحتادية 

مل  ال�شن  اأن  اإىل  ي�شار   . ال�شديقن 

تدن غزو رو�شيا الأوكرانيا، ومل تفر�س 

عقوبات على مو�شكو

وان���ت���ق���د م���������ش����وؤول����ون اأم���ري���ك���ي���ون 

حمذرين  امل��وق��ف،  ه��ذا  ب�شبب  ال�شن 

م���ن اأن����ه ي��ت��ع��ن ع��ل��ى ب��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام 

باملبادئ  يلتزم  نفوذها لدفع بوتن كي 

الدولية والقواعد 

 ُتؤكد على حق العودة...»القرى الفلسطينية«. موسوعة ُتجسد هوية الفلسطينيين وُتدحض رواية االحتالل

رسميًا.. لبنان يتسلم اقتراح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

االنباط – وكاالت 

موزمبيق  يف  حم��ل��ي  م�����ش��وؤول  ن�����َش��ب 

قتل  يف  والثعابن،  االأ�شود  اإىل  الف�شل 

ب�����ش��م��ايل م���وزم���ب���ي���ق، حيث  م�����ش��ل��ح��ن 

�شد  للحكومة  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات  ُت��ق��ات��ل 

ه���ج���وم ي�����ش��ن��ه م�����ش��ل��ح��ون م��رت��ب��ط��ون 

بح�شب  “داع�س”،  ال���دول���ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

 The Times �شحيفة  ن�شرته  م��ا 

الربيطانية.

امل��ح��ل��ي��ة،  ال�������ش���رط���ة  ق���ائ���د  ق�����ال  اإذ 

التي  الهجمات  اإَنّ  رافائيل،  برناردينو 

اإىل  ت�����ش��اف  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات  �شنتها 

ح�شيلة القتلى بن امل�شلحن من حملة 

ع�شكرية، بعد اأن اجتاح املقاتلون القرى 

اأ�شفر عن  ديلغادو؛ ما  كابو  يف مقاطعة 

مقتل اأ�شخا�س وحرق منازل.

منطقة  ل�����ش��ك��ان  راف���ائ���ي���ل  واأ�����ش����اف 

ُدِف�����ن 16 م��ق��ات��ًا:  ك��وي�����ش��اجن��ا، ح��ي��ث 

يب بر�شا�س  �شِ
ُ
اأ اأن  بعد  بع�شهم  “مات 

ق��وات��ن��ا، واآخ�����رون ب�����ش��ب��ب ه��ج��م��ات من 

ح��ي��وان��ات م��ث��ل ال��ث��ع��اب��ن واجل��وام��ي�����س 

التما�شيح”. واالأ�شود وحتى 

وع��ان��ت م��وزم��ب��ي��ق م��ن اأع���م���ال عنف 

م��ت��ف��اق��م��ة يف ك���اب���و دي���ل���غ���ادو، ال��غ��ن��ي��ة 

ال�شراع  وي��دور   .2017 عام  منذ  بالغاز، 

غ���از طبيعي  م�����ش��روع��ات  م���ن  ب��ال��ق��رب 

رت��ه��ا  م�����ش��ال مب��ل��ي��ارات ال�����دوالرات، ط��َوّ

���ش��رك��ات غ��رب��ي��ة ال���ش��ت��غ��ال ث��ال��ث اأك��رب 

اإفريقيا. احتياطيات الغاز يف 

موؤخراً  االأوروب��ي  االحتاد  اأعلن  فيما 

اإ�شافياً ملهمة ع�شكرية  اأنه �شيقدم دعماً 

اإف���ري���ق���ي���ة يف امل�����ش��ت��ع��م��رة ال��ربت��غ��ال��ي��ة 

ال�شابقة؛ ما قد ي�شاعد يف تقليل اعتماد 

الكتلة على الطاقة الرو�شية.

وب�����داأ ه��ج��وم امل�����ش��ل��ح��ن االأخ�����ر، يف 

حتطيم  اإىل  اأدى  م��ا  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران؛ 

ف����رتة م���ن ال���ه���دوء ال��ن�����ش��ب��ي، ودح�����س 

ادع��������اءات احل���ك���وم���ة يف م���اب���وت���و، ب�����اأَنّ 

امل�����ش��ل��ح��ن ي��ت��ق��ه��ق��رون اأم������ام ق��وات��ه��ا 

ق��وات  م��ن  ت��ع��زي��زات  ال��ت��ي ح�شلت على 

روان����دي����ة وم����ن ج�����ران م��وزم��ب��ي��ق يف 

اإفريقيا. جنوب 

امل�����ش��ل��ح��ون ه��ج��م��ات��ه��م اإىل  وك����ّث����ف 

اجلنوب، وبقدر اأكرب من الوح�شية من 

مي�شها  مل  م��ن��اط��ق  يف  م�����ش��ى  وق���ت  اأي 

ال�شراع يف ال�شابق. 

وكانت راهبة اإيطالية تبلغ من العمر 

عام  منذ  موزمبيق  يف  تعمل  ع��ام��اً،   83

الذين  اجلدد  ال�شحايا  بن  من   ،1963

ونتيجة  ال��راأ���س،  يف  بر�شا�شة  �شيبوا 
ُ
اأ

القتلى  ع��دد  ارتفع  عنف  موجة  اأح��دث 

مع  �شخ�س،   4000 اإىل  ديلغادو  كابو  يف 

نزوح 950 األفاً اآخرين.

ومقاطعة كابو ديلغادو، الواقعة على 

الوحيد  تنزانيا، هي اجلزء  احلدود مع 

امل�شلمة،  االأغ��ل��ب��ي��ة  ذات  م��وزم��ب��ي��ق  م��ن 

وهي واحدة من اأكر املناطق املُهَملة يف 

واحدة من اأفقر دول العامل.

وج���ذب���ت ح���ق���ول ال���غ���از ب��ع�����س اأك���رب 

اإف����ري����ق����ي����ا، مب����ا يف  اال�����ش����ت����ث����م����ارات يف 

ب��ق��ي��م��ة 20 م��ل��ي��ار دوالر  ذل���ك م�����ش��روع 

 TotalEnergies ���ش��رك��ة  م���ن 

غ���ارة  اأَنّ  غ���ر  ال��ع��م��اق��ة.  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 

يف  ال�شاحلية،  باملا  مدينة  على  فظيعة 

م���ار����س/اآذار م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، دفعت 

العمل  تعليق  اإىل  والغاز  النفط  �شركة 

يف امل�شروع.

أسود وتماسيح تقتل عناصر من داعش بدولة إفريقية.. أسهمت 
في خسارتهم معركة للسيطرة على احتياطيات غاز ضخمة

فرنسا  تقاضي  االستوائية  غينيا 
الدولية بتهمة اختالس أموال العدل  في محكمة 

االنباط – وكاالت 

اال�شتوائية  رفعت جمهورية غينيا 

دع�������وى ق�������ش���ائ���ي���ة ����ش���د ف���رن�������ش���ا يف 

حم���ك���م���ة ال����ع����دل ال����دول����ي����ة ب��ت��ه��م��ة 

اخ���ت���ا����س اأم���������وال ع����ام����ة م��ط��ال��ب��ة 

ق�شر  بينها  لها،  ممتلكات  با�شرتداد 

فخم

قولها  املحكمة  عن  ب/  /ا  ونقلت 

اال�شتوائية  غينيا  اإن  اليوم:  بيان  يف 

اتفاقية  على  تعتمد  بطلبات  تقدمت 

ال��ف�����ش��اد  مل���ك���اف���ح���ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 

املتعلقة  االأ����ش���ول  ب��ع�����س  ال����ش���رتداد 

مبمتلكات لها �شادرتها فرن�شا، ولكن 

احل���ك���وم���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة مل ت�����ش��ت��ج��ب 

ل����ذل����ك، وم�����ن ب����ن ه�����ذه االأ�����ش����ول 

اأفينيو فو�س املطلوبة ق�شر 

اأن جتاهل  اال�شتوائية  وراأت غينيا 

ف��رن�����ش��ا مل��ط��ال��ب��ه��ا ي�����ش��ك��ل ان��ت��ه��اك��اً 

الل���ت���زام���ات���ه���ا مب���وج���ب االت���ف���اق���ي���ة 

م���ط���ال���ب���ة امل���ح���ك���م���ة ب����اإ�����ش����دار ح��ك��م 

ع��ل��ى خ���رق ف��رن�����ش��ا الت��ف��اق��ي��ة االأمم 

املتحدة واإلزامها باأن تعيد اإىل غينيا 

ممتلكاتها جميع  اال�شتوائية 

االنباط – وكاالت 

Booking حلجوزات  قررت من�شة 

حتذيرات  اإ�شافة  االإنرتنت  عرب  االإقامة 

ي��وم اجل��م��ع��ة، اإىل االأم��اك��ن امل��ع��رو���ش��ة يف 

ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، ب��ع��د ���ش��ن��وات 

م����ن ال�������ش���غ���وط م����ن ج���ان���ب م�����ش��وؤول��ن 

حقوقية. وجماعات  فل�شطينين 

 The Washington �شحيفة 

قالت اإن هذا التحذير  االأمريكية   Post
اجل���دي���د ي��ن��ّب��ه م���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن اأم��اك��ن 

اإىل  االإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  يف  لاإيجار 

ت�شعها  ال��ت��ي  ال�شفر،  اإر����ش���ادات  م��راج��ع��ة 

ح��ك��وم��ات ب��ل��دان��ه��م ق��ب��ل احل��ج��ز يف ه��ذه 

احلرب”. من  املت�شررة  “املنطقة 
وك����ث����راً م����ا اأث��������ارت ����ش���رك���ات ال�����ش��ف��ر 

و و   Airbnb م�����ث�����ل  االأج�����ن�����ب�����ي�����ة 

ل�شماحها  ج����داًل   TripAdvisor
بعر�س  الغربية  ال�شفة  يف  للم�شتوطنن 

اأم���اك���ن ل���اإي���ج���ار ع��ل��ى م��ن�����ش��ات��ه��ا، دون 

انتهاكاً  تعترب  امل�شتوطنات  ه��ذه  اأن  ذك��ر 

الدويل.  للقانون 

وال���ك���ث���ر م���ن م���واق���ع االإي�����ج�����ارات، يف 

بالقرب  بال�شواحي  ال�شبيهة  امل�شتوطنات 

م���ن ال���ق���د����س ال�����ش��رق��ي��ة، ال���ت���ي ���ش��م��ت��ه��ا 

النائية  اال�شتيطانية  البوؤر  اإىل  اإ�شرائيل 

يف عمق االأرا�شي املحتلة، تكتفي باالإ�شارة 

ب�”اإ�شرائيل”. اإىل مكانها 

اإىل ذلك و�شفت هيومن رايت�س ووت�س 

“خطوة  ب���اأن���ه  املُ�������ش���اف  ال�����ش��ف��ر  حت���ذي���ر 

مرّحب بها” حلماية الزبائن من النزول 

يف م�شتوطنات غر قانونية، لكن املنظمة 

عن  ب��االم��ت��ن��اع  ال�شياحة  ���ش��رك��ات  طالبت 

ع���ر����س اأم����اك����ن اإق����ام����ة يف م�����ش��ت��وط��ن��ات 

كلياً. الغربية  ال�شفة 

����ش���اك���ر، م���دي���ر م��ن��ظ��م��ة  ق����ال ع��م��ر  اإذ 

اإ����ش���رائ���ي���ل  ه���ي���وم���ن راي���ت�������س ووت���������س يف 

ذاته ال ينهي  “التحذير بحد  وفل�شطن: 

االن��ت��ه��اك��ات  يف  ب��وك��ي��ن��غ  من�شة  م�شاهمة 

ال�شركة  االإن�شان. وعلى  اجل�شيمة حلقوق 

االإي������ج������ارات يف  ع����ن ع���ر����س  ت���ت���وق���ف  اأن 

امل�����ش��ت��وط��ن��ات غ��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة، يف اأم��اك��ن 

الغربية املحتلة”. مثل ال�شفة 

ل��ك��ن ه����ذا ال��ت��ح��ذي��ر ق���د ي��ث��ر غ�شب 

واأن�����ش��اره��ا  اإ���ش��رائ��ي��ل  تتهم  اإذ  اإ���ش��رائ��ي��ل، 

ومن  مقاطعتها،  ح��رك��ات  ي��دع��م��ون  وم��ن 

ذل����ك م��ق��اط��ع��ة امل��ن��ت��ج��ات امل�����ش��ن��وع��ة يف 

ال�شامية.  امل�شتوطنات، مبعاداة 

خطتها  ع���ن   Airbnb وت���راج���ع���ت 

ح�����ذف ع���رو����ش���ه���ا يف امل�������ش���ت���وط���ن���ات ع���ام 

يف  عليها  ق�شائية  دع��اوى  رف��ع  بعد   2019

الواليات املتحدة واإ�شرائيل.

»بوكينغ” تحّذر السياح من السفر للمستوطنات اإلسرائيلية.. 
»رايتس ووتش« ترّحب بقرار المنصة
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شباب الفيصلي يخسر امام اليابان 

االنباط - عامن 

فوزا   للنا�شئني  اليابان  منتخب  حقق 

ع��ام��ا،   19 حت��ت  الفي�شلي   ف��ري��ق  ع��ل��ى 

على  اجل��م��ع��ة  م�����ش��اء  رد،  دون  ب��رب��اع��ي��ة 

من  بطلب  اللقاء  وجاء  غمدان.  مالعب 

للم�شاركة  ي�شتعد  الذي  اليابان  منتخب 

حتت  للنا�شئني  اآ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف 

ع��م��ان   الأردن���ي���ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  ع��ام��ا   17
وي��خ�����ش��ع ال���ي���اب���ان ل���ل���راح���ة يف اجل��ول��ة 

املجموعة  �شمن  الت�شفيات  م��ن  الأوىل 

الأم��ر  ���ش��ت��اد  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  الأوىل، 

الأردن  فيها  وي�����ش��ارك  ب��ال��زرق��اء  حم��م��د 

وت�شم  والفلبني.  وتركمان�شتان  و�شوريا 

44 منتخبا مت توزيعهم على  الت�شفيات 

بحيث  التجمع،  بنظام  جمموعات   10
�شمت 6 جمموعات 4 منتخبات، و�شمت 

اإىل  ويتاأهل  منتخبات.   5 جمموعات   4
�شاحب   ،2023 الآ���ش��ي��وي��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات 

املركز الأول من كل جمموعة، اإىل جانب 

املركز  على  حت�شل  منتخبات   5 اأف�شل 

الثاين.

أختبار صعب للبرتغالي نونو امام النصر 
جدة - وكاالت 

اخ���ت���ب���ار ����ش���ع���ب ي���خ���و����ش���ه ال���رت���غ���ايل 

ن���ون���و ���ش��ان��ت��و م������درب احت������اد ج������دة، اأم�����ام 

ملعب  على  الأح���د  م�شاء  الن�شر  م�شيفه 

م��ر���ش��ول ب����ارك ب���ال���ري���ا����س، يف ك��ال���ش��ي��ك��و 

ال�شعودي  رو�شن  لدوري  اخلام�شة  اجلولة 

للمحرتفني. ولعب الحتاد يف الدوري حتى 

والتفاق،  العدالة،  اأمام:  مواجهات   4 الآن 

والرائد، واخلليج، على الرتتيب، وا�شتطاع 

الفوز يف 3 منها، وتعادل يف واحدة، حا�شًدا 

العميد  الثالث، ويبتعد  املركز  يف  نقاط   10

بفارق نقطة واحدة عن الن�شر الذي يحتل 

تلك  وتعد  انت�شارات.   3 من  الرابع  املركز 

الختبار  معقله  يف  الن�شر  اأم���ام  امل��واج��ه��ة 

نونو  ال��رت��غ��ايل  للمدرب  الأول  احلقيقي 

على  يعتمد  ال���ذي  الحت�����اد،  رف��ق��ة  ���ش��ان��ت��و 

توؤكد  اإذ  اأ�شلوب وا�شح بنهج دفاعي منظم، 

دف��اع��ًي��ا  الأق����وى  العميد  اأن  الإح�����ش��ائ��ي��ات 

فقط  واحدة  بت�شديدة  الآن  حتى  بالدوري 

�شانتو  ن��ون��و  اأ���ش��ل��وب  ويظهر  م��رم��اه.  على 

ب��و���ش��وح يف ال���ت���ح���ولت ال��ه��ج��وم��ي��ة ال���ذي 

تنفذ ب�شكل �شريع، والتي جنح فيها ب�شورة 

لكن الحتاد  املا�شية.  اجل���ولت  يف  مم��ي��زة 

امللعب،  و�شط  يف  تكتيكية  فجوة  من  يعاين 

اإذ يعتمد املدرب الرتغايل على انطالقات 

ك����ورون����ادو، وف��اع��ل��ي��ة روم��اري��ن��ي��و خل��دم��ة 

واحد  غياب  يف  لكن  اهلل،  حمد  عبدالرزاق 

الفريق هجومًيا،  يرتبك  الثالثي  من هذا 

كما حدث اأمام اخلليج عند اإ�شابة “روما«. 

ويف ظ��ل اإ���ش��اب��ة ال��رازي��ل��ي وع���دم و���ش��وح 

وكذلك  الآن،  اإىل  م�شاركته  ب�شاأن  ال��روؤي��ة 

الرتكيبة  على  يوؤثر  كو�شتا،  هيلدر  غياب 

ال��ه��ج��وم��ي��ة ل��ل��ع��م��ي��د، وي��دف��ع ذل���ك امل���درب 

اأ�شلوبه املعتاد )4-3- الحتادي على تغير 

3( اأو )3-4-2-1(، والعودة لطريقة العميد 

-2-4  ( املا�شي  باملو�شم  عليها  اعتاد  ال��ذي 

العميد  مواجهة  وم��ع   .)3-3-4  ( اأو   )1-3

امل�شاحات  ا���ش��ت��غ��الل  يجيد  ���ش��ر���س  ل��ف��ري��ق 

ما  وه��ذا  ك��ث��ًرا،  ي��ع��اين  فقد  الن�شر،  مثل 

ا مع تواجد  يفكر فيه �شانتو حالًيا خ�شو�شً

لع���ب���ني مم���ي���زي���ن ب���ال���ف���ري���ق ال���ن�������ش���راوي 

الغنام،  وخ��ال��د  وك��ون��ان،  تالي�شكا،  اأم��ث��ال: 

وع��ب��دال��رح��م��ن غ���ري���ب، وغ���ره���م ال��ذي��ن 

باأف�شل  امل�����ش��اح��ات  ا���ش��ت��غ��الل  ي�شتطيعون 

ي���ح���اول  اأن  امل���ت���وق���ع  ���ش��ك��ل مم���ك���ن. وم�����ن 

هجوميا  التقدم  دقيقة،   15 اأول  يف  �شانتو 

املا�شية،  باجلولة  اخلليج  اأم��ام  فعل  مثلما 

الن�شر  �شيجعل  م��ا  مبكر  ه��دف  وت�شجيل 

وه��ذا  للتعديل  ب��ا���ش��ت��م��رار  ل��الأم��ام  ي��ن��دف��ع 

با�شتغالل  ال��رت��غ��ايل  ال��ت��ق��ن��ي  ي��ت��م��ن��اه  م��ا 

امل���رت���دات ال�����ش��ري��ع��ة وا���ش��ت��غ��الل امل�����ش��اح��ات 

م�����ش��ت��ف��ي��ًدا م���ن وج����ود جن����وم مم��ي��زي��ن يف 

الهجومي. اجلانب 

تواصل مهرجان االردن لسباقات الهجن 
النباط - عمان 

ل�����ش��ب��اق��ات  الأردن  م���ه���رج���ان  ت���وا����ش���ل 

الهجن  جلنة  �شنوياً  تقيمه  والتي  الهجن 

الأردن����ي����ة ع��ل��ى م�����ش��م��ار ال�����ش��ي��خ زاي�����د يف 

م���ن���ط���ق���ة ال���دي�������ش���ة  وي���ح���ظ���ى امل���ه���رج���ان 

ذلك  ويتمثل  �شباقاته  يف  وا�شعة  مب�شاركة 

تت�شمن  ح��ي��ث  ال��ه��ج��ن  م���ن  راأ������س   500 ب 

ال�����ش��ب��اق��ات ف��ئ��ات ح��ق��اي��ق اأب���ك���ار 2 ك���م 3 

اأ���ش��واط   3 ك��م   2 ق��ع��دان  اأ���ش��واط وحقايق 

ولقايا قعدان 4 كم �شوطني ولقايا بكار 4 

كم �شوطني وزمول 6 كم �شوطني وحيل 6 

�شوط  ك��م   6 اب��ك��ار  وثنايا  واح��د  �شوط  ك��م 

وجذاع  �شوطني  كم   6 قعدان  وثنايا  واحد 

6 كم  6 ك��م �شوطني وج���ذاع ق��ع��دان  اب��ك��ار 

ب���ال���راك���ب  ����ش���وط���ني  ����ش���وط���ني اىل ج���ان���ب 

مناف�شات  و���ش��ه��دت  )ال��ه��ج��ان��ة(.  ال��ب�����ش��ري 

�شديد  تناف�ٍس  امل��ه��رج��ان  م��ن  الأول  ال��ي��وم 

ب����ني ال���ه���ج���ن و����ش���ط ح�������ش���ور وا�����ش����ع م��ن 

ال�شياح وو�شائل الإعالم والذين عروا عن 

املناف�شات. املثايل وقوة  بالتنظيم  اعجابهم 

ل�شباقات  الأردن  م��ه��رج��ان  يت�شمن  ك��م��ا 

 50 اأجمل هجني مب�شاركة  م�شابقة  الهجن 

ال�شعر  وم�شابقة  املجهزة  الهجن  من  راأ���س 

اأق��ال��ي��م  م��ن  ���ش��اع��راً   12 النبطي مب�����ش��ارك��ة 

الثالث. اململكة 

انطالق بطولة المملكة للقتال بالكراتيه 

النباط - عمان 

اأقام الحتاد الأردين للكراتيه اجلمعة 

يف �شالة الأمر را�شد يف مدينة احل�شني 

اجلماعي  للقتال  اململكة  بطولة  لل�شباب 

م��دار  ع��ل��ى  مناف�شاتها  ا���ش��ت��م��رت  وال��ت��ي 

ال���ي���وم. و����ش���ارك يف ال��ب��ط��ول��ة م��ا ي��ق��ارب 

فريق   72 �شمن  ولع��ب��ة  لع��ب   250

م���ن خمتلف  ون�����ادي  م���رك���ز   14 م��ث��ل��وا 

الراعم  فئات  �شمن  اململكة  حمافظات 

والأ�����ش����ب����ال وال��ن��ا���ش��ئ��ني وال�������ش���ب���اب م��ن 

ويهدف  وال�شيدات.  وال��رج��ال  اجلن�شني 

الحتاد الأردين من خالل هذه البطولة 

اإىل منح الأندية واملراكز فر�شة املناف�شة 

اج��واء  وال��الع��ب��ات يف  الالعبني  وادخ���ال 

التناف�س.

شعبان تحقق لقب بطولة كأس اسيا للترايثلون 
االنباط – عامن 

اخ��ت��ت��م��ت م�������ش���اء ال�����ش��ب��ت م��ن��اف�����ش��ات 

ب��ط��ول��ة ك���اأ����س اآ���ش��ي��ا ل��ل��رتاي��ث��ل��ون وال��ت��ي 

ن��ظ��م��ت��ه��ا راب����ط����ة راب����ط����ة ال���رتاي���ث���ل���ون 

الأردن�����ي�����ة يف م��ن��ت��ج��ع��ات اأي����ل����ة مب��دي��ن��ة 

 ٨5 مب�شاركة  البطولة  وحظيت  العقبة. 

النخبة و120 لعب  لعب ولعبة يف فئة 

املختلفة  العمرية  الفئات  �شمن  ولعبة 

ومثلوا 34 دولة ومن بينها 10 دول عربية 

العراق،  �شورية،  لبنان،  فل�شطني،  وه��ي، 

الكويت، ال�شعودية، قطر، م�شر، اجلزائر 

لع���ب���ة  وجن����ح����ت  الأردن.  ج����ان����ب  اإىل 

امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ل��ل��رتاي��ث��ل��ون، م��رمي 

�شمن  الأول  املركز  كاأ�س  نيل  يف  �شعبان، 

الفئة العمرية حتت 30 عاماً بعد اأن اأنهت 

ال�����ش��ب��اق ب��زم��ن ب��ل��غ ���ش��اع��ة و14 دق��ي��ق��ة ٨ 

ال��ث��اين الالعبة  امل��رك��ز  ث���واين. وج���اء يف 

ال��ك��وي��ت��ي��ة ه���دى ال�����ش��ال��ح وال��ت��ي قطعت 

م�شافة ال�شباق بزمن بلغ 1:22:5٧ �شاعة 

املركز  يف  احل�شني  ن��ورا  مواطنتها  وحلت 

ال��ث��ال��ث ب��ع��د اأن اأن��ه��ت امل��ن��اف�����ش��ات ب��زم��ن 

النخبة  فئة  و�شمن  �شاعة.   1:30:1٧ بلغ 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���رج���ال، ف��ق��د ت���وج لع��ب 

ب��ارب��ادو���س م��اث��ي��و راي���ت يف امل��رك��ز الأول 

وحل الريطاين لي�شتني هاريت يف املركز 

ال���ث���اين وج����اء ث��ال��ث��اً لع����ب ه���ون���غ ك��ون��غ 

على  النخبة  فئة  ويف  لونغ.  ت��اي  جا�شون 

الالعبة  ت��وج��ت  فقد  ال�����ش��ي��دات  م�شتوى 

الأمل��ان��ي��ة م��ارل��ني ج��وم��ي��ز ب��امل��رك��ز الأول 

يف  كونينج  دي  ب��ارب��را  الهولندية  وح��ل��ت 

���ش��ارة  النم�شاوية  وج���اءت  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

الثالث. باملركز  فيليك 

االنباط - عامن 

اأكد املدير العام ملدينة امللك عبداهلل الثاين بالقوي�شمة، املهند�س 

اأحمد مهرات، اأنه مت اإ�شالح اأر�شية ملعب كرة القدم ليكون جاهزا 

يف  مهرات  وق��ال  احل��ايل.  املو�شم  مباريات  من  تبقى  ما  ل�شت�شافة 

ت�شريحات لقناة الأردن الريا�شية : »اأ�شيبت اأر�شية امللعب ببكتريا 

مبا�شرة  فقمت  امللعب،  مناطق  بع�س  يف  بعطب  ت�شبب  مما  فطرية، 

بت�شكيل جلنة بحثا عن احللول وتوفر ال�شيانة الالزمة”. واأو�شح 

مهرات: “مت اإ�شالح املناطق التي ت�شررت جراء البكتريا الفطرية، 

واأ�شبحت اأر�شية امللعب �شاحلة وجاهزة ل�شتقبال املواجهات املقبلة«. 

حديثه:  بالقوي�شمة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  ملدينة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأمت 

“بعد نهاية املو�شم، بال �شك �شنقوم بتغير اأر�شية امللعب كليا«.

ملعب ستاد القويسمه جاهز لمباريات الدوري الكروي

أنجازات كبيرة لمنتخب الجامعات االردنية 

االنباط - عامن

ت����������وج م����ن����ت����خ����ب اجل�����ام�����ع�����ات 

باأربع  الكراتيه،  بريا�شة  الأردنية 

م���ي���دال���ي���ات م���ن ب��ي��ن��ه��ا ذه��ب��ي��ت��ني 

وف�����ش��ي��ت��ني، خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه يف 

ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ل��ري��ا���ش��ات 

ال��ق��ت��ال��ي��ة اخل���ا����ش���ة ب��اجل��ام��ع��ات 

وال�����ت�����ي ا����ش���ت�������ش���اف���ت���ه���ا م���دي���ن���ة 

�شام�شون الرتكية. وجنح الالعب 

وزن  ذهبية  نيل  يف  جعيدي  م��ازن 

حت���ت ٨4 ك��غ��م ب��ع��د ف�����وزه ب���اأرب���ع 

الرجال  كما حقق منتخب  نزالت 

وامل��ك��ون م��ن اأح��م��د ���ش��دي��د وعمر 

ذهبية  حو�شة  اأب��و  وخمي�س  �شقرة 

النهائي  يف  ف��وزه  اأعقاب  يف  الفرق 

على الفريق املقدوين. كما حققت 

ال��الع��ب��ة ره���ف ع��ل��ي ف�����ش��ي��ة وزن 

 3 ف���وزه���ا يف  ب���ع���د  ك���غ���م   ٦1 حت���ت 

نزالت وخ�شارتها النزال النهائي. 

وح����ق����ق ال����الع����ب اأح����م����د ���ش��دي��د 

ب��ع��د  ك��غ��م   ٧5 حت���ت  وزن  ف�����ش��ي��ة 

فوزه يف 3 نزالت وخ�شارته النزال 

النهائي.

مشاركة واسعة في بطولة االردن لبناء االجسام 
النباط - عمان 

ان���ط���ل���ق���ت �����ش����ب����اح ال�����ي�����وم اجل���م���ع���ة 

لبناء  املفتوحة  الأردن  بطولة  مناف�شات 

ال�شهيد  �شالة  يف  تقام  والتي   ، الأج�شام 

لل�شباب،  احل�شني  مبدينة  الزيود  را�شد 

اق��ي��م��ت  م��ن��اف�����ش��ات ف��ئ��ة الفيزيك  ح��ي��ث 

وال����رج����ال. فيما  وال�����ش��ب��اب  ل��ل��واع��دي��ن 

اخ��ت��ت��م��ت ف���ع���ال���ي���ات ال���ب���ط���ول���ة ال�����ش��ب��ت 

وبناء  الكال�شيك  فئتي  مناف�شات  باقامة 

الأج�شام. وي�شارك يف البطولة 2٧5 لعباً 

م��ن ك��اف��ة ف��ئ��ات ال��ف��ي��زي��ك وال��ك��ال���ش��ي��ك 

الأج�شام. وبناء 

 (  18  - ال����واع����دي����ن  ف���ئ���ة  ال���ن���ت���ائ���ج 

 2- منر  حم��م��ود   -  )  173  - فيزيك 

عامر املعموري -3 عبد اهلل الر�شدان

ف��ي��زي��ك   (  18  - ال����واع����دي����ن  ف���ئ���ة 

ا����ش���د   2- ع���������ودة  ع�����ب�����ادة   )  173  +

ال��دغ��ي��ل��ي  ال����دي����ن وري����ك����ات -3 ق�����ش��ي 

176 ( �شهيب  فئة ال�شباب ) فيزيك - 

ال�����ش��ط��ن��اوي -2 اح��م��د اب���و ���ش��ع��ي��ب -3 

حممد هناندة

 176  + )ف����ي����زي����ك  ال�������ش���ب���اب  ف���ئ���ة 

ف���اي���ز   2- امل������ع������م������وري  م�������ش���ط���ف���ى   )

مم����ي����ل اح���������م���������د   3-  ال���������������ش�������ف�������دي 

 فيزيك 170( - عبد اهلل ال�شوابكة -2 

عبد اهلل ابو الزيد -3 معت�شم احل�شنات

لطفي  ال��دي��ن  �شياء   )173 فيزيك 

الرتك -3 حممد هناندة احمد   2-

) فيزيك 176(  ع�شام ال�شي�شي -2 

احمد �شالح -3 ا�شماعيل نا�شر

 2- مم��ي��ل  اح��م��د   )179 ف��ي��زي��ك   (

ع���م���ران – حم���م���د   3  اح���م���د الح����م����د 

) فيزيك 182  م�شطفى املعموري -2 

او�س زين 3 – حممود بنات

 2- ال��زي��ن  ع��الء   )182  + فيزيك   (

فايز ال�شفدي -3 عالء حمدان .
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االنباط – وكاالت 

املزعجة لأي  الأمرا�ض  ال�صدفية من  ُتعترب 

�صخ�ض قد ُي�صاب بها، فال اأحد يحب اأن يظهر 

لديه طفح جلدي وبقع ق�سرية، �سواء على فروة 

راأ�سه اأو حتى على ركبتيه اأو جذع ج�سمه، ولكن 

يف املقابل هل كنتم تعلمون اأّن م�ساوئ ال�سدفية 

اأكرب من ذلك بكثري، وقد ت�سل اإىل حّد الت�سّبب 

يف حدوث التهابات مزمنة قد تكون خطرية؟

ما هي ال�صدفية؟

يعك�س  مزمن،  جلدي  مر�س  هي  ال�سدفية 

ب��الأ���س��ا���س ال��ك��ث��ري مم��ا ي��ح��دث داخ����ل اجل�����س��م، 

اجلهاز  ن�ساط  ف��رط  نتيجة  ال�سدفية  حت��دث 

املناعي، الأمر الذي يت�سّبب يف حدوث التهابات 

مزمنة.

اآثار تلك اللتهابات ظاهرة على  بينما نرى 

اإىل مناطق  �سطح اجللد، فاإَنّها قد تنتقل اأي�ساً 

اأخرى من اجل�سم، من بينها العينان واملفا�سل 

والقلب.

تابع القراءة لفهم ما يحدث بال�سبط عندما 

تكون م�ساباً بال�سدفية، وكيف ميكن اأن يتجاوز 

تاأثري هذه احلالة املر�سية �سطح اجللد؛ ليمتد 

اإىل اأج����زاء اأخ���رى م��ن اجل�����س��م، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

معرفة بع�س خيارات العالج املُجدية.

ماذا يحدث جلهازك املناعي؟

الأمريكية،   SELF جملة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً 

ال���س��ت��ج��اب��ة  اإىل  ج�سمك  ي��ح��ت��اج  ع��ن��دم��ا  ف��اإن��ه 

لعدوى اأو اإ�سابة اأو مادة تهدد �سحتك بطريقة 

جلهازك  ينبغي  احل�سا�سية(،  م�سببات  )مثل  ما 

املناعي البدء يف حتفيز خاليا خمتلفة ملواجهة 

اأي عدوى دخيلة، قد ُتّثل �سرراً حمتماًل على 

اجل�سم.

امل�سابة  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  اخل��الي��ا  ه���ذه  تنتقل 

ح��دوث  ي�ساحبها  ال��ت��ي  ال�سفاء،  عملية  وت��ب��داأ 

التهابات. عندما يحدث ن�ساط زائد يف جهازك 

املناعي، كما هو احلال مع جميع اأمرا�س املناعة 

الذاتية، ومن �سمنها ال�سدفية، فاإَنّه ي�ستمر يف 

امل�سببة  املقاومة  ع��دد كبري من اخلاليا  اإر���س��ال 

ل��الل��ت��ه��اب، ح��ت��ى يف ح��ال��ة ع���دم وج����ود تهديد 

حقيقي للج�سم.

بال�سدفية،  امل�����س��اب��ن  الأ���س��خ��ا���س  ح��ال��ة  يف 

ا���س��ت��ج��اب��ة م��ن��اع��ي��ة م��غ��ل��وط��ة،  ث��م��ة  اأَنّ  ُي��ع��ت��ق��د 

اخلاليا  تييز  يف  املناعي  اجلهاز  يخطئ  حيث 

تهديد  م�سدر  باعتبارها  ويهاجمها  ال�سحية 

للج�سم.

ي����وؤدي ذل���ك اإىل حت��ف��ي��ز من��و خ��الي��ا اجللد 

م�سبباً  الطبيعي،  م��ن  اأ���س��رع  مب��ع��دل  اجل��دي��دة 

الطفح اجللدي املميز لل�سدفية.

ثمة عدة اأنواع من ال�سدفية، اإذ يعاين غالبية 

امل�����س��اب��ن م��ن ���س��دف��ي��ة ال��ط��ب��ق��ات )ال�����س��دف��ي��ة 

على  اجل��ل��دي  الطفح  يظهر  حيث  اللويحية(، 

املتق�سر  اجل��اف  اجللد  من  رقيقة  طبقات  �سكل 

الأحمر اللون، ومغطاة بق�سور ف�سية.

بق�سم  امل�ساعد  الأ�ستاذ  اأنغار،  بنيامن  يقول 

م��اون��ت  “مدر�سة ط��ب  اجل��ل��دي��ة يف  الأم���را����س 

اجللدي  الطفح  ه��ذا  ُيعد  الأمريكية:  �سيناي” 

جم��رد ع��الم��ة وا���س��ح��ة مرئية على الل��ت��ه��اب، 

اللتهاب  م�ستويات  قيا�س  للطبيب  ميكن  لكن 

داخل اجل�سم”.

ي��ت�����س��ب��ب وج�����ود م�����س��ت��وي��ات  “قد  واأ�����س����اف: 

ال��ت��ه��اب اأع��ل��ى م��ن امل��ع��دل امل��ع��ت��اد ب��ا���س��ت��م��رار يف 

اأجزاء اجل�سم، بدءاً من  اأ�سرار مبختلف  اإحلاق 

مفا�سلك اإىل �سرايينك”. 

ي��ع��ت��رب الأ����س���خ���ا����س امل�����س��اب��ون ب��ال�����س��دف��ي��ة 

من  اأخ��رى  باأنواع  لالإ�سابة  اأي�ساً  عر�سة  اأك��ر 

اأمرا�س املناعة الذاتية، من بينها اأ�سكال معينة 

اللتهابي  الأمعاء  ومر�س  املفا�سل  التهاب  من 

.)IBD(

تاأثري ال�صدفية على القلب 

والأوعية الدموية

اإَنّ الإ�سابة بحالة متو�سطة اإىل �سديدة من 

باأمرا�س  الإ�سابة  خماطر  من  تزيد  ال�سدفية 

الغذائي،  والتمثيل  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب 

م��ث��ل ارت����ف����اع ن�����س��ب��ة ال��ك��ول��ي�����س��رول يف ال���دم 

وال�سمنة.

ل���ذل���ك، ف������اإّن ح�����دوث الل���ت���ه���اب اجل���ه���ازي 

ال���ر����س���ب���ات  ب�����راك�����م  يف اجل���������س����م م����رت����ب����ط 

يف  ي���وؤدي  ق��د  م��ا  ال�سراين،  يف  والكولي�سرول 

للدم  ال�سحي  التدفق  اإىل عرقلة  املطاف  نهاية 

وتعري�سك خلطر الإ�سابة باأمرا�س القلب.

املحتملة،  ال�سحية  امل��خ��اط��ر  ت��ل��ك  وب�����س��ب��ب 

بال�سدفية  امل�����س��اب��ن  ل��الأ���س��خ��ا���س  ُي�ستح�سن 

اإج���������������راء ف����ح���������س ������س�����ن�����وي ل���������س����غ����ط ال�������دم 

والكولي�سرول، والتحدث مع الطبيب اخلا�س 

ب��ه��م يف ح����ال وج����ود ت���اري���خ ط��ب��ي ل��ل��ع��ائ��ل��ة مع 

اأمرا�س القلب.

تاأثري ال�صدفية على املفا�صل

 National Psoriasis ملوؤ�س�سة  وفقاً 

حوايل  يعاين  الأمريكية،   Foundation
التهاب  م��ن  بال�سدفية  امل�سابن  م��ن   30%
املفا�سل ال�سديف، وهو حالة التهابية يف املفا�سل 

والأوتار والأربطة.

وي����ج����ري ت�����س��خ��ي�����س م���ع���ظ���م الأ����س���خ���ا����س 

ت��ط��وي��ره��م  اح��ت��م��ال��ي��ة  ق��ب��ل  اأوًل  ب��ال�����س��دف��ي��ة 

اآلم  – مثل  ال�سديف  املفا�سل  التهاب  لأعرا�س 

اأ�سابع  يف  وت���ورم  الظهر  اأ���س��ف��ل  واآلم  املفا�سل 

اليدين والقدمن.

بينما ق��د ت��ظ��ه��ر ب��ع�����س ع��الم��ات الل��ت��ه��اب 

ال�سديف  املفا�سل  والتهاب  بال�سدفية  املرتبطة 

�سبب  بعد  يت�سح  مل  ��ه  ف��اإَنّ املعملي،  الختبار  يف 

من  لكن  احلالتن.  كلتا  بن  الوثيق  الرت��ب��اط 

قد  ال�سديف  املفا�سل  التهاب  اأَنّ  طبياً  امل��ع��روف 

ي�سيب اأي مري�س بال�سدفية يف اأي عمر.

تاأثري ال�صدفية على اجلهاز اله�صمي

ت��ت�����س��اع��ف  ب��ال�����س��دف��ي��ة،  م�����س��اب��اً  ك��ن��ت  اإذا 

اح��ت��م��ال��ي��ة اإ���س��اب��ت��ك ب����داء الأم���ع���اء الل��ت��ه��اب��ي 

)IBD( مبقدار 5 مرات.

ومع ذلك، ل ميكننا اجلزم حقاً باأَنّ ال�سدفية 

لكن  العك�س،  اأو  اللتهابي  الأم��ع��اء  داء  ت�سبب 

العالقة بينهما جديرة باملالحظة.

املحتمل لالرتباط  ال�سبب  اأخ��رى  يعود مرة 

لأَنّ  املزمن،  اللتهاب  اإىل حدوث  بن احلالتن 

داء الأمعاء اللتهابي -مبا يف ذلك مر�س كرون 

والتهاب القولون التقرحي- يندرج اأي�ساً �سمن 

اأم��را���س امل��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة. اإذا ك��ان��ت الأع��را���س 

والإ�سهال  البطن  واآلم  بالنتفاخ  ال�سعور  -مثل 

ووجود دم يف الرباز- تظهر على نحو متكرر، اأو 

ا�ست�سارة  اأيام، فينبغي  ت�ستمر لأكر من ب�سعة 

الطبيب اخلا�س بك لتلقي العالج املنا�سب.

تاأثري ال�صدفية على العينني

وا�سحاً يف مظهر  تاأثرياً  ال�سدفية  توؤثر  قد 

جلدي  طفح  يظهر  حيث  العينن،  ح��ول  اجللد 

متق�سر ومثري للحكة.

الناجم  اجل�سم  داخ��ل  الكامن  اللتهاب  لكن 

قد  ال�سديف  املفا�سل  التهاب  اأو  ال�سدفية  ع��ن 

يوؤدي اإىل حدوث التهاب للعينن.

مرة اأخرى، مل يت�سح بعد �سبب حدوث ذلك 

بال�سبط، لكن اللتهاب اخلا�س بال�سدفية قد 

ُن�سر  لبحث  العينن. وفقاً  يلحق �سرراً بخاليا 

يف جملة طب الأ�سرة والرعاية ال�سحية الأولية، 

بال�صدفية  امل�صابني  من   65% ح��وايل  يعاين 

من التهاب يف العن يف مرحلة ما من حياتهم.

ه����ذا ي��ع��ن��ي اح��ت��م��ال��ي��ة ت���ط���ور احل���ال���ة اإىل 

التهاب العنبية، وهو التهاب داخل العن ت�سمل 

اأعرا�سه حدوث احمرار وال�سعور باأمل وت�سو�س 

يف الروؤية. قد يوؤدي التهاب العنبية اإىل فقدان 

دائم للروؤية يف حال ُترك دون عالج. فاإذا كانت 

ا�ست�سارة  املهم  الأع��را���س، فمن  تعاين من هذه 

الطبيب اخلا�س بك، الذي قد يو�سيك بزيارة 

طبيب عيون.

اأ�صباب ال�صدفية

 Mayo Clinic م��وق��ع  ذك����ره  مل���ا  وف���ق���اً 

وراء  الأ�سا�سي  ال�سبب  ف���اإّن  الأم��ري��ك��ي،  الطبي 

املناعي  اجل��ه��از  يف  م�سكلة  وج��ود  ه��و  ال�سدفية 

ت�سبب منو خاليا اجللد اأ�سرع من املعتاد.

وي��ن��ت��ج ع��ن ه���ذا ال��ن��م��و ال�����س��ري��ع للخاليا يف 

با�سم  -امل��ع��روف  �سيوعاً  ال�سدفية  اأن����واع  اأك���ر 

ال�سدفية اللويحية- بقع ق�سرية جافة.

ل ُي����ع����رف ب�����س��ك��ل وا�����س����ح ���س��ب��ب الإ����س���اب���ة 

اجلهاز  يف  م�سكلة  اأنها  ُيعتقد  لكن  بال�سدفية، 

للعدوى  املقاومة  اخلاليا  فيها  تهاجم  املناعي 

خ���الي���ا اجل���ل���د ال�����س��ل��ي��م��ة ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل اخل���ط���اأ، 

ويعتقد اأن العوامل الوراثية والبيئية توؤدي دوراً 

يف هذا الأمر. وهذه احلالة لي�ست معدية.

اأعرا�ض ال�صدفية

ت�����س��م��ل امل����وؤ�����س����رات والأع������را�������س ال�����س��ائ��ع��ة 

لل�سدفية ما يلي:

ط��ف��ح ج��ل��دي ع��ل��ى �سكل ب��ق��ع ي��ت��ف��اوت �سكله 

بقع  وي���راوح ما بن  كثرياً من �سخ�س لآخ��ر، 

على  �سديد  جلدي  وطفح  ال��راأ���س،  ق�سرة  ت�سبه 

نطاق وا�سع من اجل�سم.

ال��ط��ف��ح اجل��ل��دي م��ت��ن��وع ال��ل��ون ال���ذي مييل 

اإىل درج���ات الأرغ����واين م��ع ق�سور رم��ادي��ة على 

الطفح  مييل  قد  اأو  ال�سوداء،  اأو  البنية  الب�سرة 

ال���وردي والأح��م��ر مع ق�سور ف�سية  اإىل درج��ات 

على اجللد الأبي�س.

بقع �سغرية متق�سرة )ت�سيع بن الأطفال(.

جلد جاف مت�سقق، وقد ينزف.

احلكة اأو احلرقان اأو الوجع.

الطفح اجللدي الدوري الذي يحتدم لب�سعة 

اأ�سابيع اأو اأ�سهر ثم يهداأ،

كل  ال�سدفية، يختلف  اأن��واع من  ع��دة  هناك 

منها يف املوؤ�سرات والأعرا�س:

ال�����س��دف��ي��ة ال��ل��وي��ح��ي��ة: ت�����س��ب��ب ال�����س��دف��ي��ة 

�سيوعاً،  ال�سدفية  اأن���واع  اأك��ر  وه��ي  اللويحية، 

ظ��ه��ور ب��ق��ع ج��ل��دي��ة )ل��وي��ح��ات( ج��اف��ة وم��ث��رية 

للحكة وبارزة ومغطاة بق�سور. وقد تكون قليلة 

اأو كثرية. وتظهر عادًة على املرفقن والركبتن 

البقع  وتختلف  ال��راأ���س.  وف���روة  الظهر  واأ�سفل 

يف اللون ح�سب لون الب�سرة. وقد ي�سفى اجللد 

امل�ساب مع ترك تغريات موؤقتة يف اللون )فرط 

الب�سرة  على  التايل لاللتهاب(، خا�سة  الت�سبغ 

البنية اأو ال�سوداء.

على  ال�سدفية  توؤثر  قد  الأظ��اف��ر:  �سدفية 

اأظ��اف��ر ال��ي��دي��ن وال��ق��دم��ن، مم��ا ي����وؤدي ظهور 

لونها ومنوها  وتغري  الأظافر،  ُحَفٍر �سغرية يف 

ب�سكل غري طبيعي. وقد ت�سبح الأظافر امل�سابة 

قاعدة  ومنف�سلة عن  رخوة  ال�سدفية  باأعرا�س 

الظفر )ان��ف��ك��اك ال��ظ��ف��ر(. وق��د ت���وؤدي احل��الت 

ال�سديدة اإىل تفتت الظفر.

اأو ال���َق���ْط���ري���ة: ت��وؤث��ر  ال�����س��دف��ي��ة ال��ن��ق��ط��ي��ة 

ال�سدفية النقطية يف املقام الأول على اليافعن 

والأط�����ف�����ال. وع������ادًة م���ا حت����دث ب�����س��ب��ب ع���دوى 

وتتميز  ال��ع��ق��دي.  احللق  التهاب  مثل  بكتريية 

على  ق��ط��رات  �سكل  على  �سغرية  ق�سرية  ببقع 

اجلذع اأو الذراعن اأو ال�ساقن.

الثنيات  ت��وؤث��ر ���س��دف��ي��ة  ال��ث��ن��ي��ات:  ���س��دف��ي��ة 

يف  �سيما  ول  اجل��ل��د،  ث��ن��ي��ات  يف  رئ��ي�����س��ي  ب�سكل 

ظهور  يف  وتت�سبب  وال��ث��دي.  والأليتن  رب��ي��ة 
ُ
الأ

مع  ���س��وءاً  ت��زداد  امللتهب  اجللد  من  مل�ساء  بقع 

الح��ت��ك��اك وال���ت���ع���رق. وق���د ت�����وؤدي الل��ت��ه��اب��ات 

الفطرية اإىل ظهور هذا النوع من ال�سدفية.

ال�سدفية البرية: ت�سبب ال�سدفية البرية، 

بال�سديد.  مليئة  ظاهرة  بثوراً  ن��ادر،  ن��وع  وه��ي 

يف  اأو  منت�سرة  بقع  �سكل  على  تظهر  اأن  وميكن 

مناطق �سغرية على راحة اليد اأو باطن القدم.

يغطي  اأن  ميكن  للجلد:  رة  املحِمّ ال�سدفية 

النوع الأقل �سيوعاً من ال�سدفية، وهو ال�سدفية 

جلدي  بطفح  بالكامل  اجل�سم  للجلد،  رة  املحِمّ

متق�سر ميكن اأن ي�سبب �سعورا �سديدا باحلكة اأو 

احلرق. وميكن اأن تكون ق�سرية الأجل )حادة( 

اأو طويلة الأجل )مزمنة(.

دفية حمفزات ال�صَّ

ق���د ل ت��ظ��ه��ر الأع����را�����س ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

بال�سدفية  ل��الإ���س��اب��ة  امل��ع��ر���س��ن  الأ���س��خ��ا���س 

ل�����س��ن��وات ح��ت��ى حت��ف��ز ب��ع�����س ال��ع��وام��ل البيئية 

لل�سدفية  ال�سائعة  زات  املحِفّ وتت�سمن  املر�س، 

ما يلي:

العقدي  التهاب احللق  العدوى، مثل  حالت 

اأو حالت العدوى اجللدية.

اأح�����وال ال��ط��ق�����س، خ��ا���س��ًة الأج������واء ال��ب��اردة 

واجلافة.

اأو  اأو اخلدو�س  اإ�سابات اجللد مثل: اجلروح 

لدغات احل�سرات اأو حروق ال�سم�س ال�سديدة.

التدخن والتعر�س للتدخن ال�سلبي.

الإفراط يف �ُسرب الكحوليات.

اأدوي�����ة م��ع��ي��ن��ة، م��ن بينها ال��ل��ي��ث��ي��وم واأدوي����ة 

ارتفاع �سغط الدم والأدوية امل�سادة للمالريا.

امل�ساعفات

اإذا كنت م�ساباً بال�سدفية، فاأنت اأكر ُعر�سة 

لالإ�سابة بحالت َمَر�سية اأخرى؛ منها:

الأمل  ي�سبب  ال��ذي  ال�سديف  املفا�سل  التهاب 

والتيب�س والتورم يف املفا�سل وحولها.

تغريات موؤقتة يف لون اجللد )فرط الت�سبغ 

اأو نق�س الت�سبغ التالين لاللتهاب( يف املناطق 

التي تلتئم فيها اللويحات.

اأمرا�س العن، مثل التهاب امللتحمة والتهاب 

اجلفن والتهاب العنبية.

ال�ُسمنة.

مر�س ال�سكري من النوع الثاين.

ارتفاع �سغط الدم.

املر�س القلبي الوعائي.

الداء  مثل  الأخ��رى،  الذاتية  املناعة  اأمرا�س 

اللتهابي  الأم��ع��اء  وم��ر���س  والت�سلب  البطني 

امل�سمى داء كرون.

الثقة  العقلية مثل تراجع  م�سكالت ال�سحة 

بالنف�س والكتئاب.

عالج ال�صدفية

حل�سن احلظ، هناك العديد من العالجات، 

ب��ع�����س��ه��ا ي��ب��ط��ئ من���و خ��الي��ا اجل��ل��د اجل���دي���دة، 

والبع�س الآخر يخفف احلكة وجفاف اجللد.

لك  املنا�سبة  ال��ع��الج  خطة  طبيبك  �سيختار 

على  ومكانه  اجل��ل��دي،  الطفح  حجم  على  ب��ن��اًء 

ج�سمك وعمرك و�سحتك العامة واأ�سياء اأخرى، 

موقع  ذك��ره  ملا  وفقاً  ال�سائعة  العالجات  ت�سمل 

WebMD الطبي الأمريكي ما يلي:

كرميات ال�صتريويد.

مرطبات للب�صرة اجلافة.

فروة  ل�سدفية  �سائع  )ع��الج  الفحم  قطران 

وال��ك��رمي��ات  امل�ستح�سرات  يف  م��ت��وف��ر  ال���راأ����س، 

والرغوات وال�سامبو وحماليل ال�ستحمام(.

كرمي اأو مرهم يحتوي على فيتامن د )نوع 

الأطعمة  يف  د  فيتامن  طبيبك.  يطلبه  ق��وي 

واحلبوب لي�س له اأي تاأثري(.

كرميات الريتينويد.

عوامل اخلطر

ميكن اأن ُي�ساب اأي اإن�سان بال�سدفية، ويبداأ 

حوايل ثلث حالت الإ�سابة يف مرحلة الطفولة. 

الإ�سابة  خطر  من  التالية  العوامل  تزيد  وق��د 

باملر�س:

ال��ت��اري��خ ال��ع��ائ��ل��ي امل��ر���س��ي: ت�����س��ري احل��ال��ة 

الوالدين  اأح��د  فاإ�سابة  ال��ع��ائ��الت،  يف  املَر�سية 

باملر�س،  اإ�سابتك  خطر  م��ن  يزيد  بال�سدفية 

يزيد  بال�سدفية  معاً  الوالدين  اإ�سابة  اأن  كما 

اأك���رب. ب�سكل  ب��امل��ر���س  اإ���س��اب��ت��ك  احتمالية  م��ن 

ال��ت��دخ��ن: ل ي����وؤدي ت��دخ��ن ال��ت��ب��غ اإىل زي���ادة 

قد  بل  فح�سب،  بال�سدفية  الإ�سابة  احتمالية 

يزيد اأي�ساً من �سدة املر�س.

قد ُتسبب العمى واألزمات القلبّية.. كيف يمكن أن تؤثر 
الصدفية على جسدك بالكامل

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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تّشم مشاعر التوتر! هكذا تساعد 
الكالب أصحابها في التغلب 

على المشاعر السلبية

الطريقة األفضل لتنظيف غالية 
الماء من الكلس

هذه التوابل مفيدة للرشح واإلنفلونزا

االنباط  – وكاالت 

ُت���ع���رف ال���ك���الب ب��ق��رب��ه��ا ال�����س��دي��د من 

و�سلت  العلماء  ذكرها  عالقة  يف  الإن�سان، 

الع�سر  نهاية  اإىل  اأي  �سنة،  األ��ف   11 اإىل 

اجلليدي الأخري، لت�سبح اأول حيوان لحم 

يقوم الإن�سان بربيته يف التاريخ.

 ك��ان��ت ال���ك���الب م��ن��ت�����س��رة ب�����س��ك��ل كبري 

ثم  الأر���س��ي��ة،  للكرة  ال�سمايل  الن�سف  يف 

ان��ت�����س��رت ل��ت�����س��ل اإىل ك���ل ق�����ارات ال��ع��امل، 

لالإن�سان  ال���ويف  ال�سديق  بعدها  وي�سبح 

واأك���ر احل��ي��وان��ات ال��الح��م��ة ال��ت��ي ت�ساعد 

اأغنام  كانت رعي  �سواء  اليومية،  يف احلياة 

امل�ساعدة يف جتاوز  اأو  البداية،  اأو �سيداً يف 

اأزم������ات ن��ف�����س��ي��ة ك��م��ا ���س��ن��ذك��ر خ����الل ه��ذا 

التقرير.

اأبحاث ودرا�صات على قدرة 

الكالب يف ر�صد الأمرا�ض

لطاملا �سمعنا عن الكالب وقدرتها على 

العلم  يثبت  مل  ل��ك��ن  ب�ساحبها،  ال�����س��ع��ور 

احل��ايل؛  وقتنا  اإىل  املعلومة  �سحة  حينها 

“كوينز  جامعة  يف  باحثون  اكت�سف  حيث 

بلفا�ست” الربيطانية اأن الكالب ت�ستطيع 

اأو  اأنفا�سه  خالل  من  �ساحبها  توتر  ر�سد 

عرقه.

اأجريت التجربة على 700 كلب، حيث 

تكن 650 منها من حتديد عينة العرق 

م��ن  �سخ�س متوتر،  امل���اأخ���وذة  والأن��ف��ا���س 

ك��م��ا ي��اأم��ل ال��ب��اح��ث��ون يف اجل��ام��ع��ة نف�سها 

يف تطوير ق��درات الكالب على ر�سد توتر 

اأ�سحابها عن طريق تدريبها.

 ”Plos one“ دوري������ة  اأك������دت  ك��م��ا 

ت��دري��ب  الإن�����س��ان  با�ستطاعة  اأن  العلمية 

طريق  عن  اأ�سحابها  توتر  ملعرفة  الكالب 

الرائحة، وهي الطريقة نف�سها املتخذة من 

قبل رجال ال�سرطة يف تدريب الكالب حول 

معرفة مكان املخدرات واملتفجرات.

العلمية  الدورية  ح�سب  الإمكانية  هذه 

ق���د جت��ع��ل ال���ك���الب ت��ت��ع��رف ع��ل��ى اإ���س��اب��ة 

اأ���س��ح��اب��ه��ا ب���اأم���را����س اأخ�����رى م�����س��ت��ق��ب��اًل، 

اأن��واع  بع�س  حتى  اأو  والكوفيد  كال�سكري 

ال�سرطانات.

ويل�سون”  “كالرا  ال��ب��اح��ث��ة  وق���ال���ت 

“كوينز  الدرا�سات يف جامعة  امل�سرفة على 

بلفا�ست” يف تقرير ن�سرته “BBC” اإنه 

الكالب  اأن  على  الأدل���ة  م��ن  الكثري  يوجد 

املرتبطة  ال��ب�����س��ر  روائ����ح  ال��ت��ق��اط  ميكنها 

مل  لكن  معينة،  اأم��را���س  اأو  طبية  بحالت 

على  الأدل���ة  من  الكثري  اإىل  بعد  يتو�سلوا 

حالتنا  يف  الخ��ت��الف��ات  �سم  ت�ستطيع  اأن��ه��ا 

النف�سية.

جتربة الأنفا�ض والتعرق 

خالل الدرا�سات ال�سابقة قالت الباحثة 

امل�سرفة على الدرا�سات اإن التجربة �سملت 

توترهم،  عن  اأبلغوا  ب�سرياً  متطوعاً   36
ق��ب��ل وب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن م�����س��األ��ة ح�سابية 

�سعبة قاموا باإعطائها لهم لقيا�س م�ستوى 

التوتر وجمع العينات.

ح��ي��ث ق���ام���وا خ����الل الخ���ت���ب���ار ب��و���س��ع 

ل��ي��ت��م  اأو الأن����ف����ا�����س  ال����ع����رق  ع���ي���ن���ات م����ن 

ع��ن��د تقدميها  ال��ت��ج��رب��ة،  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 

عينة  اأم���ام  تقف  اأو  جتل�س  ك��ان��ت  للكالب 

مل  ح��ال  يف  اأو  ب�ساحبها،  اخلا�سة  التوتر 

اأم���ام  فتقف  مبالكها  خ��ا���س��ة  العينة  ت��ك��ن 

عينة اأخرى ت�سري اإىل ال�سخ�س املتوتر.

يف ه�����ذه احل����ال����ة ك�����ان ي���ق���دم ل��ل��ك��الب 

كهدية  املف�سل  طعامها  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��دي��ة 

نف�سية  اأم��را���س  معرفة  على  لروي�سها 

اأخرى

الكالب وحماولة خف�ض

 ن�صبة التوتر 

الكالب  على  الأوىل  ال��درا���س��ات  خ��الل 

اأبدت ردود فعل حاولت من خاللها خف�س 

التوتر اأمام العبوات املقدمة لها، حيث تعد 

الكالب من احليوانات املاهرة عاطفياً.

اأحد  العناق  يكون  قد  الدرا�سات  ح�سب 

لتهدئة  الكالب  قبل  من  املتخذة  الو�سائل 

���س��اح��ب��ه��ا، وال�����ذي ي��ف��رز ب�����دوره ه��رم��ون 

والعاطفة  احلب  �سعور  يثري  ال��ذي  العناق 

التوتر  ي�ساهم يف خف�س  الإن�سان، ما  عند 

والقلق.

ك��ال��ت��ي  ال���ك���الب  ف��ع��ل  ت���ك���ون ردود  ق���د 

تبديها عند عودة �ساحبها اإىل املنزل، حيث 

يقوم بهز ذيله اأو القفز، بالإ�سافة اإىل لعق 

الوجه الذي يعترب الو�سيلة الأوىل للكالب 

للتعبري عن حبها واهتمامها.

ت����ذرف بع�س  ب��ع�����س الأح����ي����ان ق���د   يف 

اأنها  اأم��ام �ساحبها، رغ��م  ال��دم��وع   الكالب 

يف الغالب تكون تعبرياً عن الفرحة، اإل اأن 

ال��ك��الب جل��اأت  بع�س  اأن  اأثبتت  ال��درا���س��ات 

�ساحبها  ليقوم  احليل  من  النوع  ه��ذا  اإىل 

على  اإيجابي  ب�سكل  اأث��ر  م��ا  معها،  باللعب 

نف�سيته، ولحظوا انخفا�ساً هائاًل يف ن�سب 

التوتر امل�سجلة.

االنباط – وكاالت 

ي��ف�����س��ل ال��ك��ث��ري م���ن الأ���س��خ��ا���س ع��دم 

من  خ���وف���اً  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الأدوات  ت��ن��ظ��ي��ف 

الت�سبب يف خرابها. وهذا حال كل �سيدة مع 

بعد  لكن  الكهربائية.  امل��اء  غالية  تنظيف 

تنظفن  كيف  �ستعريف  املقال  هذا  قراءتك 

الغالية ب�سهولة:

 باإمكانك ا�ستخدام �سرائح من الليمون 

الطازج وا�ستبداله باخلل.

الكهربائية مع  الغالية  امل��اء يف  اغلي   

�سرائح الليمون واتركيها مدة �ساعة تقريباً 

من دون التخل�س من املزيج.

بالتخل�س  قومي  ال��وق��ت،  م��رور  بعد   

م���ن امل�����اء و����س���رائ���ح ال���ل���ي���م���ون، وا���س��ط��ف��ي 

الغالية.

 ر�سي م�سوق �سودا اخلبز بقاع الغالية 

وام�سحيها بقطعة من القما�س وا�سطفيها 

باملاء.

ت��ن��ظ��ي��ف ال�����س��ط��ح اخل����ارج����ي ل��ل��غ��الي��ة 

الكهربائية:

 ميكنك ا�ستخدام �سائل غ�سل الأطباق 

اخل��ارج��ي  ال�سطح  وم�سح  ل��دي��ك.  امل��ت��وف��ر 

بقطعة من القما�س املبلل والنظيف.

االنباط – وكاالت 

دون  م��ن  ال�ستاء  ف�سل  مي��ر  اأن  ي�سعب 

وعلى  �سيوعاً،  الأك���ر  ب��اأم��را���س��ه  الإ���س��اب��ة 

تغيري  فيوؤثر  والإن��ف��ل��ون��زا.  الر�سح  راأ�سها 

اأك��ر  فيجعله  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  على  الطق�س 

توابل  ثمة  احلالت،  هذه  مثل  يف  ه�سا�سة. 

يف  لفاعليتها  اإل��ي��ه��ا  ال��ل��ج��وء  مي��ك��ن  معينة 

ن�سر  ما  بح�سب  ال�ستاء،  اأم��را���س  مواجهة 

.Medisite يف

م���ا ال���ت���واب���ل امل��ف��ي��دة مل��واج��ه��ة اأم���را����س 

ال�����س��ت��اء؟ ال���ك���رك���م: ي��ع��ت��رب م���ن م�����س��ادات 

الأك�������س���دة ال��ف��اع��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ق��درت��ه��ا 

تن�سيط  وع��ل��ى  الل��ت��ه��اب��ات،  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى 

ال�سنة  م��ن  ال��ف��رة  ه��ذه  يف  الأي�����س  عملية 

ال���ت���ي ي����راج����ع ف��ي��ه��ا م�����س��ت��وى ال��ن�����س��اط 

اجل�����س��دي. ي�����س��اع��د ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ر���س��ح 

وال�������ن�������زلت ال���������س����دري����ة وغ����ريه����م����ا م��ن 

ال�ساي  مع  تناوله  ميكن  ال�ستاء.  اأم��را���س 

وُي��ن�����س��ح  اأط���ب���اق م��ع��ي��ن��ة،  اأو يف  ب��الأع�����س��اب 

ق��درة  ل��زي��ادة  الأ���س��ود  الفلفل  م��ع  ب��ت��ن��اول��ه 

اأخ��رى،  جهة  من  امت�سا�سه.  على  اجل�سم 

ي�����س��اع��د ال��ك��رك��م يف م��ع��اجل��ة ا���س��ط��راب��ات 

الأك�سدة  م�سادات  بف�سل  اله�سمي  اجلهاز 

ي�سكل خ��ط��ورة على  ق��د  اأن��ه  اإل  ف��ي��ه.  ال��ت��ي 

الأ���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م�����س��ك��الت يف 

يف  ق���رح���ة  اأو  ال��ك��ل��ى  يف  ح�����س��ى  اأو  ال��ك��ب��د 

اأدوية �سيالن  اأنه يف حال تناول  املعدة. كما 

لأن��ه  تناوله  م��ن احل��ر���س عند  ب��د  ال��دم ل 

اأي�ساً. ذلك  ي�ساهم يف 

احل���ب���ق: ي��ت��م��ي��ز ب��ف��اع��ل��ي��ت��ه يف م��واج��ه��ة 

ا�ستهالكه  ع��دم  الأف�سل  من  لكن  الر�سح، 

ع���ن���ده���ا يف ال���ط���ه���و لأن�����ه ق����د ي��خ�����س��ر م��ن 

بتناوله  الإفراط  حال  يف  اأنه  كما  فعاليته. 

الذي  والت�سمم  احل�سا�سية  ي�سبب  اأن  ميكن 

والتقيوؤ. الإ�سهال  اإىل  يوؤدي  قد 

ال����ث����وم: ي���ح���ت���وي ع���ل���ى م�������س���اد ح��ي��وي 

الر�سح  ملقاومة  ممتازاً  يجعله  ما  طبيعي، 

على  يحتوي  كما  اأعرا�سه.  على  وال�سيطرة 

ال��ف��الف��ون��وي��د امل�����س��ادة ل��الأك�����س��دة. ل��ذل��ك 

احل���رارة  ارت��ف��اع  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  ي�ساعد  ق��د 

اأمل احلنجرة. اأو  واحتقان الأنف 

تن�سيط  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د  ال��ق��رن��ف��ل:  ك��ب�����س 

ج���ه���از امل���ن���اع���ة ب��ف�����س��ل م���ي���زات���ه امل�������س���ادة 

ميكن  والفريو�سات.  واللتهابات  للبكترييا 

ا���س��ت��خ��دام��ه مل��ك��اف��ح��ة اأع���را����س الإن��ف��ل��ون��زا 

كما  اله�سمي.  اجل��ه��از  واأم��را���س  وال��ر���س��ح 

من  احل��د  على  وي�ساعد  اله�سم  ي�سهل  اأن��ه 

اآلم املعدة والنفخة. لكن ل بد من احلر�س 

ي�سبب  قد  لأن��ه  القرنفل،  كب�س  تناول  عند 

املبالغة  وعند  اله�سمي،  اجلهاز  يف  انزعاجاً 

وتقيوؤاً. غثياناً  ي�سبب  اأن  ميكن 

ال��ق��رف��ة: ت��ع��ت��رب م���ن ال��ت��واب��ل امل��م��ت��ازة 

لأي�����ام ال�������س���ت���اء، ن���ظ���راً مل��ي��زات��ه��ا ك��م�����س��ادة 

الإن��ف��ل��ون��زا. كما  ل��الل��ت��ه��اب��ات يف م��واج��ه��ة 

حت����ت����وي ع���ل���ى م����ك����ّون����ات م���ه���م���ة م�������س���ادة 

ت�����س��اه��م يف  اأن  ب��ح��ي��ث مي���ك���ن  ل���الأك�������س���دة، 

اإىل  اإ�سافة  هذا  الإج��ه��اد.  اأك�سدة  مكافحة 

والتخل�س  اله�سم  عملية  ت�سهيل  يف  دورها 

الغازات. من 


