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الملك : مركزية القضية 
الفلسطينية وضرورة دعم 

األشقاء الفلسطينيين

 خالل اجرائه مباحثات مع سلطان ُعمان في مسقط

 اسماء بلدات محافظة اربد تؤكد عراقة 
المملكة عبر الزمان

 بني سلمان الفائزة بجائزة الملكة رانيا معلمة 
عاشقة لعالم الطفولة 

 فلسطين النيابية: خطاب الملك في 
األمم المتحدة شامل وواضح في بيان 

خطورة الوضع القائم في فلسطين

 ال رقابة على محالت بيع اللحوم 
والدواجن باربد

 استطالع: 61 بالمئة يؤيدون اإلبقاء 
على توقيت صيفي وآخر شتوي

  االنباط – عمان 

خطاب  �أن  �لنيابية  فل�سطني  جلنة  �أك��دت   

جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين يف �لدورة �ل�سابعة 

�ملتحدة،  ل���الأمم  �لعامة  للجمعية  و�ل�سبعني 

�لو�سع  خطورة  بيان  يف  وو��سًحا  �ساماًل  جاء 

�لقائم يف فل�سطني ب�سكل عام، ومدينة �لقد�س 

ب��ال��ت��ح��دي��د، ج���ر�ء م��ا ت��و�ج��ه��ه م��ن �ع��ت��د�ء�ت 

ُمتكررة.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- فرح مو�صى

�ب��دى ع��دد من مو�طني حمافظة �ربد      

��ستياءهم من غياب �لرقابة على حمالت بيع 

تفتقر  �نها  "حيث  "�ملعاطات  و�لدجاج  �للحوم 

بتكثيف  �ملعنية  �جل��ه��ات  مطالبني  للنظافة 

حمالت �لرقابة وت�سديدها على هذه �الماكن 

و�يقاع �لعقوبات �لر�دعة بحق �ملخالفني.

�ل��ت��ز�م �لتجار  و����س��ار ع��دد منهم �ىل ع��دم 

ب�����س��روط �ل��ت��خ��زي��ن ح��ي��ث ي�����س��رط �ن تكون 

لللحوم  �ل��ع��ر���س  ث��الج��ة  درج����ة �حل������ر�رة يف 

�ملجمدة  و�للحوم  مئوية  درج��ات   4 �لطازجة  
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االنباط- عمان

 ك�����س��ف ����س��ت��ط��الع ل����ل����ر�أي �أج�������ر�ه م��رك��ز 

�لدر��سات �ال�سر�تيجية يف �جلامعة �الأردنية، 

وم��ع��رف��ت��ه��م  �الأردين  �ل�������س���ارع  �آر�ء  ل��ق��ي��ا���س 

و�ط���الع���ه���م ع��ل��ى �ل��ق�����س��اي��ا �مل�����س��ت��ج��دة �ل��ت��ي 

جتري يف �الأردن و�ملنطقة �أخ��ر�، عن �أن 61 

�لتوقيت على  �إب��ق��اء  �الأردن��ي��ني م��ع  باملئة م��ن 

�لتوقيت  )تغير  �أي  �ستوي(  )�سيفي  �أ�سا�س 

ح�سب �لف�سل(، و25 باملئة مع �إبقاء �لتوقيت 

�ل�سيفي طيلة �لعام، فيما �أيد 11 باملئة منهم 

�إبقاء �لتوقيت �ل�ستوي طيلة �لعام.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط - وكاالت 

�أع���ل���ن �الح����ت����الل �الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي، ي��وم 

�لثالثاء، عن رفع حالة �لتاأهب يف �ل�سفة 

�ل���غ���رب���ي���ة و�ل���ق���د����س ع�����س��ي��ة ح���ل���ول ع��ي��د 

�ل��غ��ف��ر�ن �ل��ي��ه��ودي غ����ًد�، يف وق���ت �أو���س��ى 

�سمااًل  نابل�س  �جلي�س بفر�س ح�سار على 

مع ت�ساعد عمليات �ملقاومة �مل�سلحة

وف��ق  “و�ال” �ل����ع����ري،  م���وق���ع  وذك�����ر 

ترجمة وكالة “�سفا”، �أن جي�س �الحتالل 

�سيكثف �لكمائن يف مناطق �سمايل �ل�سفة 

مع فقد�ن �مل�ستوطنني �الأمن على �ل�سو�رع 

بفعل �زدياد عمليات �إطالق �لنار

و�أج������رى ق���ائ���د �مل��ن��ط��ق��ة �ل��و���س��ط��ى يف 

تقييًما  فوك�س”  “يهود�  �الحتالل  جي�س 

عام  ب�سكل  �ل�سفة  يف  لالأو�ساع  عملياتًيا 

و�سمالها ب�سكل خا�س، وفق “و�ال”

�لو�سطى  �ملنطقة  قائد  �إن  �ملوقع  وقال 

“رفع تو�سيات بفر�س ح�سار على نابل�س، 
�لتي �سهدت �لع�سر�ت من عمليات �إطالق 

�لنار خالل �الأ�سابيع �الأخرة”

ُرفعت  �لتو�سيات  �أن  �إىل  �ملوقع  و�أ���س��ار 

ل���وزي���ر �جل��ي�����س ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س ب��ان��ت��ظ��ار 

بعودة  �إنهاوؤها  و��سُرط  عليها،  �مل�سادقة 

يف  �ملقاومني  ملو�جهة  �لفل�سطيني  �الأم��ن 

نابل�س، “ويف حال مل يحدث ذلك؛ ف�سيتم 

�ل���ذه���اب ن��ح��و خ���ط���و�ت ت��دري��ج��ي��ة ت��ب��د�أ 

بتقييد حركة �ل�سر”

كما دفع جي�س �الحتالل بكتائب �أخرى 

�لركيز  مع  �لغربية  �ل�سفة  لالنت�سار يف 

ع�����س��ر�ت  “ورود  ظ���ل  يف  ���س��م��ال��ه��ا،  ع��ل��ى 

ف��رة  ع��م��ل��ي��ات خ���الل  بتنفيذ  �الإن������ذ�ر�ت 

�الأعياد”
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 مع تصاعد المقاومة وعشية
 »عيد الغفران«.. االحتالل يرفع حالة 

التأهب ويستعد لحصار نابلس

االنباط – وكاالت 

�سيا�سات ممنهجة تفتقر الأدنى مقومات 

�الح��ت��الل  ���س��ل��ط��ات  تنتهجها  �الإن�����س��ان��ي��ة 

وعلى  �لفل�سطينيني،  ب��ح��ق  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�سرعت  �ل����ذي  �الإد�ري  �الع��ت��ق��ال  ر�أ���س��ه��ا 

من  �أك���ر  لتتخذ   ،1967 �ل��ع��ام  م��ن��ذ  ب��ه 

ُي��خ��ال��ف  ب�����س��ك��ل  �إد�ري  ق�����ر�ر   50000
�لقانون �لدويل ودون تهمة �أو �عر�فات

ذري���ع���ة د�ئ���م���ة ي��ت��خ��ذه��ا �الح���ت���الل ب���اأن 

ال  �سرية  ملفات  لهم  �الإد�ري�����ني  �ملعتقلني 

ميكن �لك�سف عنها، فال يعرف �ملعتقل مدة 

حمكوميته وال �لتهمة �ملوجهة �إليه، يف ظل 

عدم �ل�سماح له �أو ملحاميه مبعاينة �مللفات 

�خلا�سة بالتهم.
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 االعتقال اإلداري.. حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين 
والذريعة ملفات سرّية

    االأنباط - فرح مو�صى    

           حمافظة �إربد عرو�س �ل�سمال و�حدة 

تبعد عن  ���س��ك��ان��اً،  �ململكة  �أك���ر حم��اف��ظ��ات  م��ن 

ك��ي��ل��و م���ر�،  ن��ح��و )81(  �ل��ع��ا���س��م��ة (ع����م����ان( 

وت�����س��ت��ه��ر  ب��خ�����س��وب��ة �أر����س��ي��ه��ا، وك���ان���ت ق��دمي��اً 

�لقمح،  �سلة غذ�ء روما، ل�سهرتها  بزر�عة  ُتعد؛ 

و�ل�سعر، و�لفو�كه، و�حلم�سيات، و�خل�سرو�ت.

    ومتتاز حمافظة �إربد بكرة �ملدن و�لقرى 

يتجاوز  �لتي  فيها  �لتابعة  �ل�سكانية  و�لتجمعات 

و�أغلبها  وبلدة،  قرية   )145( من  �أك��ر  عددها 

تاريخ �الردن،  له  ما�س عريق يدل على عر�قة 

وح�������س���ره ع���ر �ل����زم����ن، ومي���ي���زه���ا ع���ن غ��ره��ا 

م��ن �مل��ح��اف��ظ��ات،وج��ودع��دد م��ن  م��دن م��ن حلف 

�ل���دي���ك���اب���ول�������س )حت����ال����ف �مل������دن �ل���روم���ان���ي���ة(، 

و�حل�سن)هيبو�س(،  ق��ي�����س)ج��د�ر�(،  �أم  وه���ي: 

و�إي��دون)د�ي��ون(، وطبقة فحل)بيال(، وحرثا �و 

و�أم  )كابتوليا�س(،  ر�أ����س  وبيت  قويلبة)�أبيال(، 

�جلمال)كانثا(، وفيالدلفيا )عّمان(.

    وقدمت هذه �ملدن �حلرة منوذجا ح�ساريا  

لل�سعب �الردين قل مثيله، �ذ كانت مدنا حرة ذ�ت 

�الأردنيني  طبيعة  مع  يتنا�سب  و��ستقالل  �سيادة 

منذ �لقدم .
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االنباط – �صذى حتامله 

رمز  باملعلم،  لالحتفال  �لعاملي  �ليوم  يف 

�الخ���ال����س و�ل��ت�����س��ح��ي��ة �ل����ذي ي��ح��م��ل على 

عاتقه ��سمى �مل�سوؤوليات بتن�سئة جيل مثقف 

ومو�جهة  و�الجن����از  �ل��ع��ط��اء  على  ق���ادر  و�ع 

وطنه  جت��اه  و�جباته  و�د�ء  �حلياة  حتديات 

ع��ل��ي��ن��ا �ن ن���وؤك���د �ل��ت��ز�م��ن��ا يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�ملعلمني بتطبيق دالالت قول �ل�ساعر �حمد 

�سوقي : " قم للمعلم وفيه �لتبجيال كاد �ن 

يكون �ملعلم ر�سوال ". 

ويف مقابلة خا�سة ل�"�النباط" مع �حدى 

ر�نيا  �مللكة  على جائزة  �حلا�سالت  �ملعلمات 

للمعلم �ملتميز لعام 2019 قالت �ميان بني 

�سلمان �حلا�سلة على �ملركز �لثاين يف جائزة 

�مللكة ر�نيا للمعلم �ملتميز �نها معلمة عا�سقة 

لعامل �لطفولة .

ووج����ه����ت ب���ن���ي ���س��ل��م��ان ر����س���ال���ة ت��ق��دي��ر 

�الوىل  وق��ائ��دت��ه��ا  معلمتها  �إىل  و�م��ت��ن��ان 

�لتي تركت فيها  مديرتها عائ�سة خطاطبة 

هي  م��ا  �ىل  �لو�سول  يف  �ساعدتها  و  ب�سمة 

عليها �الن و�لتي عا�ست معها معلمة تعلمت 

منها �لعطاء.
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الرواشدة: التفاعل مع الحالة الحزبية سينعكس على الحياة البرلمانية

العاصمة ام المحافظات ٠٠ البيئات األكثر 
تقبال لالنضمام لالحزاب

 األردن من أكثر الدول في المنطقة تقدًما في مجال 
المدفوعات الرقمية وأدوات الدفع االلكتروني 

االنباط – مرمي القا�صم 

مت���ر �الح������ز�ب ح��ال��ي��ا يف م��رح��ل��ة ح��ا���س��م��ة 

ت�سويب  مرحلة  من  �خلام�س  �ل�سهر  ب��دء  مع 

وتثبت  لت�ستمر  �لوقت  مع  وتت�سابق   ، �الو�ساع 

�ل�سيا�سي،  �مل�سهد  لت�سدر  و�هليتها  وج��وده��ا 

�لتا�سي�س،  �و حتت  �ح��ز�ب مدجمة  �سو�ء كانت 

م��ع �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن���ه م��ن �سمن �ل�����س��روط 

�لتي �قرها قانون �الحز�ب وجود 1000 ع�سو 

تكون  و�ن  خمتلفة  حم��اف��ظ��ات   6 م��ن  و�ك����ر 

ن�سبة �ل�سباب و�لن�ساء %20 لكل منهما .

�ل��ع�����س��و �مل���وؤ����س�������س يف ح����زب �مل���ي���ث���اق ي��زن 

ت��ق��ب��ل لفكرة  �مل����دن  ���س��دي��ف��ات ، ق���ال جن���د يف 

�الن�سمام لالحز�ب �كر من �لقرى و�لبادية، 

�حل��زب  و�جهها  �لتي  �لتحديات  �ن  مو�سحا 

ت���رز ب��� �ل��ت��خ��وف ع��ن��د �ل��ن��ا���س م��ن �الن�����س��ام 

�لنظرة  ل�  نظر�  �حلزبية،  وللحياة  ل��الح��ز�ب 

�ل�سابقة من حيث �ملنع لالن�سمام لالحز�ب .

من  �أن  "�الأنباط"،  م��ع  ح��دي��ث��ه  يف  و�أك����د 

مب��وؤ���س�����س��ات  �ل��ث��ق��ة  م�سكلة  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب�����رز 

�لدولة ب�سكل عام ، خا�سة �أن �لنا�س مل تقتنع 

�مامهم  متاحة  ف��ر���س  ه��ن��اك  �ن  بفكرة  بعد 

ل��الن�����س��م��ام ل���الح���ز�ب دون ت��خ��وف، ل��ك��ن �ذ� 

وجمال�س  �جلامعات  من  �لفكرة  بطرح  بد�أنا 

�ل���ط���الب ف�����س��ت��ر���س��خ �ل��ف��ك��رة �وال ب�����اول يف 

�أذهانهم، وهذ� ما يجب �أن نعمل على تعزيزة. 

�مل��وؤ���س�����س يف حزب  �لع�سو  ق��ال��ت  ذل��ك  �إىل 

هناك  �ن  �ل�سليم  مي�سون  �ل��دك��ت��ورة  مت��ك��ني 

��ستثناء،  ب��ال  �جلميع  قبل  م��ن  و����س��ح  ت��اث��ر 

يتمثل ب� �أن �الن�سمام لالحز�ب له تاثر على 

وظائف �بنائهم.
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االنباط - �صباأ ال�صكر

ي��ع��ك��ف �ل���ب���ن���ك �مل����رك����زي م����ع ن���ه���اي���ة ع���ام 

�لوطنية  �ال�سر�تيجية  �إطالق  على   2022
�سمن   )2023-2025( �مل���ايل  لال�ستمال 

روؤية "�لو�سول و�ال�ستخد�م �مل�سوؤول و�مل�ستد�م 

فئات  خمتلف  ل���  �ملالية  و�ملنتجات  للخدمات 

�الأه��د�ف  من  جملة  حتمب  و�لتي  �ملجتمع"؛ 

مالية،  ومنتجات  خدمات  �إ�سافة  �أهمها  من 

م��وج��ودة  ت��ك��ن  ج��دي��دة مل  وف��ئ��ات م�ستهدفة 

�مل��ايل  لال�ستمال  �ل��وط��ن��ي��ة  ب��اال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�ل�����س��ام��ل  و�الئ���ت���م���ان  )2020-2018(؛ 

و�مل���������س����وؤول، و�الدخ��������ار، و�ل���ت���اأم���ني، و�ل���دف���ع 

و�ل���ت���ح���وي���ل، �إ����س���اف���َة ل���� مم��ك��ن��ات ج���دي���دة ك� 

�خل��دم��ات  ورق��م��ن��ة  �مل����ايل،  �مل�ستهلك  مت��ك��ني 

�لقانونية  و�الأطر  و�الأبحاث  و�لبيانات  �ملالية 

�ملوؤ�س�سية،  و�الل��ت��ز�م  و�لتن�سيق  و�لت�سريعية 

جديدة  م�ستهدفة  ف��ئ��ات  �إ���س��اف��ة  مت  ح��ني  يف 

و�ل�سغرة  �ل�سغر  متناهية  �ل�����س��رك��ات  وه��ي 

و�ملتو�سطة.

ووف���ًق���ا ل����  ت��ق��ري��ر �ل�����س��م��ول �مل����ايل �ل��ع��امل��ي 

لعام   )Global Findex Report(

م��ن   76% �أن  �ل��������دويل،  ل��ل��ب��ن��ك   2021
�لبالغني على م�ستوى �لعامل ميتلكون ح�ساًبا 

و�حًد� على �الأقل يف موؤ�س�سة مالية، مقارنة ب� 

.2011 عام  يف  فقط   51%

�لتنفيذي  م��دي��ر  ق���ال  ذ�ت����ه،  �ل�����س��ي��اق  ويف 

ل�����د�ئ��رة �الإ����س���ت���ق���ر�ر �مل����ايل �ل��دك��ت��ور حممد 

ينعك�س  �ملالية  �لثقافة  تعزيز  �إن  �ل��ع��م��اي��رة، 

و��ستخد�م  �لو�سول  تعزيز  يف  �إيجابي  ب�سكل 

�الأف��ر�د ل� �خلدمات �ملالية �ملقدمة من خالل 

على  يعمل  �ل��ذي  �ملالية،  و�ملوؤ�س�سات  �لبنوك 

�أن  م���وك���ًد�  ل��ل��ف��رد،  �ملعي�سية  �حل��ي��اة  حت�سني 

�لتو�سع يف ��ستخد�م �خلدمات �ملالية من قبل 

�الأفر�د و�ل�سركات �ل�سغرة و�ملتو�سطة، يعمل 

ع��ل��ى �الإ���س��ت��ق��ر�ر �الق��ت�����س��ادي و�الج��ت��م��اع��ي، 

�ل�سمول  ن�سبة  زي��ادة  �إىل م�ساهمتُه يف  �أ�سافة 

�ملايل.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 إرادة ملكية بقبول استقالة رئيس مجلس 
أمناء الوطني لحقوق االنسان ارحيل الغرايبة

 السفير االلماني: االعالن عن الدفعة التالية 
من المساعدات التنموية لالردن اليوم

االنباط- عمان

بقبول  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ���س��درت 

الوطني  املركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ا�ستقالة 

حلقوق االإن�سان الدكتور ارحيل الغرايبة.

االنباط- عمان

 اأكد ال�سفري االأملاين يف عمان برنهارد 

كامبمان، اأنه �سيتم االإعالن عن الدفعة 

التالية من امل�ساعدات التنموية االأملانية 

املفاو�سات  يف  املقبلني  للعامني  ل��الأردن 

التعاون  امل�ستوى حول  احلكومية رفيعة 

التنموي التي �ستعقد بعمان يف اليومني 

املقبلني.

ال�سفارة  اأقامته  احتفال  خالل  وقال 

ال��وح��دة  ي���وم  مبنا�سبة  االث��ن��ني،  م�����س��اء 

اأك����ر  ث����اين  اأمل���ان���ي���ا ه����ي  اإن  االأمل����ان����ي����ة، 

التنموي  امل��ج��ال  يف  ثنائيا  مانحة  دول��ة 

واالإن�ساين لالأردن.

االأردن  ب��ني  الوثيق  بالتعاون  واأ���س��اد 

واأمل��ان��ي��ا امل��ل��يء ب��ال��ث��ق��ة يف ال��ت��غ��ل��ب على 

االأطراف،  املتعددة  االإقليمية  التحديات 

االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  عملية  مثل 

واأزم������ة ال��الج��ئ��ني ال�����س��وري��ني وت���اأث���ري 

ال�سحيحة  املياه  م��وارد  على  املناخ  تغري 

احل��رب  وت��داع��ي��ات  وغ��ريه��ا  االأردن  يف 

التعامل  واأه��م��ي��ة  االأوك��ران��ي��ة  الرو�سية 

معها.

واأ�سار اإىل اأن اأملانيا مرتبطة بعالقات 

 ،1953 ع��ام  منذ  االأردن  م��ع  دبلوما�سية 

وااللتزام  العالقات  وحيوية  قوة  موؤكدا 

االأ���س�����س،  على  املبني  بالنظام  امل�����س��رتك 

م���ع���رب���ا ع����ن اأم����ل����ه يف ا����س���ت���م���رار من��و 

اللحظة  ه��ذه  خ��الل  الثنائية  العالقات 

من التحول التاريخي.

���س��د  ال���رو����س���ي���ة  احل�������رب  اأن  وب������ني 

ال�سالم  اأظهرت م�دى ه�سا�سة  اأوكرانيا، 

ال���دويل،  ال��ن��ظ��ام  وه�سا�سة  ال���دول،  ب��ني 

اإع��ادة  من  عاما   32 “بعد  اأن��ه  اإىل  الفتا 

نقطة  عند  اأنف�سنا  جن��د  اأمل��ان��ي��ا  توحيد 

حتول تاريخية مرة اأخرى«.

وح�����س��ر احل��ف��ل ال����ذي ا���س��ت��م��ل على 

العديد من الفقرات املو�سيقية وغريها، 

املفلح  امي��ن  االجتماعية  التنمية  وزي��ر 

وع�������دد م����ن امل���������س����وؤول����ني ال��ع�����س��ك��ري��ني 

وامل���دن���ي���ني وال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ني ورج�����ال 

وال�سحفيني. االأعمال 

 بالصور ٠٠٠ وصول الملك إلى سلطنة عمان

االنباط- م�سقط

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

ت��راف��ق��ه ج���الل���ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال��ع��ب��داهلل، 

الثاين  بن عبداهلل  االأمري احل�سني  و�سمو 

اإىل م�سقط  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال��ع��ه��د،  ويل 

ال�سقيقة  ُعمان  ل�سلطنة  ر�سمية  زي��ارة  يف 

يومني. ت�ستمر 

ج��الل��ت��ه،  م�ستقبلي  م��ق��دم��ة  يف  وك����ان 

اخلا�س،  ال�سلطاين  امل��ط��ار  و�سوله  ل��دى 

�سلطان  طارق،  بن  هيثم  ال�سلطان  جاللة 

ُعمان.

اجلليلة  ال�سيدة  اال�ستقبال  يف  كان  كما 

ع��ه��د ب��ن��ت ع���ب���داهلل ال��ب��و���س��ع��ي��دي، ح��رم 

بن  �سهاب  ال�سيد  و�سمو  ال�سلطان،  جاللة 

طارق اآل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون 

ال�سلطاين  البالط  دي��وان  ووزي��ر  �سلطان بن حممد خالد بن هالل البو�سعيدي، ووزير املكتب ال��دف��اع،  اأول  الفريق  ال�سلطاين 

ال��ن��ع��م��اين، ووزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ح��م��ود بن 

اخل��ارج��ي��ة،  ووزي����ر  ال��ب��و���س��ع��ي��دي،  في�سل 

رئي�س بعثة ال�سرف املرافقة جلاللة امللك، 

بدر بن حمد البو�سعيدي، ووزيرة الرتبية 

املرافقة  ال�����س��رف  بعثة  رئي�سة  والتعليم، 

جل��الل��ة امل��ل��ك��ة، ال���دك���ت���ورة م��دي��ح��ة بنت 

لدى  الُعماين  وال�سفري  ال�سيبانية،  اأحمد 

االأردن ال�سيخ هالل املعمري.

االأردين  ال�����س��ف��ري  اال���س��ت��ق��ب��ال  وك���ان يف 

ل����دى ُع���م���ان اأجم�����د ال���ق���ه���ي���وي، واأرك������ان 

ال�سفارة.

وي������راف������ق ج����الل����ة امل����ل����ك وف������د رف���ي���ع 

امل�����س��ت��وى ي�����س��م رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 

ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة، ون��ائ��ب رئ��ي�����س ال����وزراء 

اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  ووزي��ر 

ال�����س��ف��دي، وم��دي��ر م��ك��ت��ب ج��الل��ة امل��ل��ك، 

الدكتور جعفر ح�سان.

الملك : مركزية القضية الفلسطينية وضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين
 خالل اجرائه مباحثات مع سلطان ُعمان في مسقط

االنباط- م�سقط

اأك��د جاللة امللك عبداهلل الثاين واأخ��وه   

�سلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  ال�سلطان  ج��الل��ة 

الرا�سخة  العالقات  بعمق  اعتزازهما  ُعمان 

ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  جتمع  التي 

وحر�سهما على توطيدها يف املجاالت كافة.

وات����ف����ق ج���الل���ت���اه���م���ا خ�����الل م��ب��اح��ث��ات 

م��و���س��ع��ة، ع��ق��دت ب��ق�����س��ر ال��ع��ل��م ال��ع��ام��ر يف 

الثالثاء،  ام�س  م�سقط  الُعمانية  العا�سمة 

بني  االقت�سادي  التعاون  اآف��اق  تو�سيع  على 

ال��ت��ج��اري��ة  امل���ج���االت  يف  �سيما  ال  ال��ب��ل��دي��ن، 

واال�ستثمارية وال�سناعية.

التي  املباحثات،  و�سدد جاللتاهما خالل 

عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  ح�سرها 

الثاين ويل العهد، على �سرورة رفع م�ستوى 

ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وان��ع��ق��اد 

اللجنة امل�سرتكة االأردنية الُعمانية يف اأقرب 

وقت بعد الزيارة امللكية.

وج���رى ال��ت��اأك��ي��د، خ��الل امل��ب��اح��ث��ات، على 

اخلا�س  القطاع  بني  التعاون  تعزيز  اأهمية 

يف االأردن وُعمان، واإدامة التن�سيق والت�ساور 

االه���ت���م���ام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  ح���ي���ال خم��ت��ل��ف 

امل���������س����رتك، خ�����س��و���س��ا يف جم�����ايل االأم�����ن 

الغذائي والطاقة.

ملواقف  امللك عن تقديره  واأع��رب جاللة 

املتوا�سلة  ُعمان احلكيمة وجهودها  �سلطنة 

يف تعزيز اأمن املنطقة وا�ستقرارها.

كما تناولت املباحثات، التي ح�سرها عدد 

م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف ال��ب��ل��دي��ن، ت��ط��ورات 

االأو�ساع اإقليميا ودوليا.

الق�سية  م��رك��زي��ة  امل���ل���ك  ج���الل���ة  واأك�����د 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و������س�����رورة دع�����م االأ����س���ق���اء 

ال��ع��ادل��ة  ح��ق��وق��ه��م  ن��ي��ل  يف  الفل�سطينيني 

وامل�سروعة، وحتقيق ال�سالم العادل وال�سامل 

على اأ�سا�س حل الدولتني.

وج���رى ال��ت��اأك��ي��د، خ��الل امل��ب��اح��ث��ات، على 

�سيا�سية  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  على  العمل  ���س��رورة 

يعيد  مبا  املنطقة،  ت�سهدها  التي  ل��الأزم��ات 

االأمن واال�ستقرار ل�سعوبها.

اأع��رب جاللة ال�سلطان هيثم  من جهته، 

امللك  ب��زي��ارة جاللة  بن ط��ارق عن ترحيبه 

موؤكدا  ُع��م��ان،  �سلطنة  اإىل  امل��راف��ق  وال��وف��د 

االأردن  تربط  التي  االأخوية  العالقات  عمق 

و�سلطنة ُعمان و�سعبيهما ال�سقيقني.

وح�سر املباحثات رئي�س الوزراء الدكتور 

ب�سر اخل�ساونة، ونائب رئي�س الوزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، 

جعفر  الدكتور  امللك  جاللة  مكتب  ومدير 

اأجمد  م�سقط  يف  االأردين  وال�سفري  ح�سان، 

القهيوي.

�سمو  الُعماين  اجلانب  عن  ح�سرها  كما 

ال�����س��ي��د ف��ه��د ب���ن حم��م��ود اآل ���س��ع��ي��د ن��ائ��ب 

رئ��ي�����س ال������وزراء ل�����س��وؤون جم��ل�����س ال�����وزراء، 

و�سمو ال�سيد اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد نائب 

والتعاون  العالقات  ل�سوؤون  ال���وزراء  رئي�س 

ال�سلطان،  جلاللة  اخلا�س  واملمثل  ال��دويل 

و�سمو ال�سيد �سهاب بن طارق اآل �سعيد نائب 

رئي�س الوزراء ل�سوؤون الدفاع، و�سمو ال�سيد 

الثقافة  وزي���ر  �سعيد  اآل  هيثم  ب��ن  ي��زن  ذي 

والريا�سة وال�سباب.

وح�����س��ره��ا اأي�����س��ا وزي����ر دي�����وان ال��ب��الط 

ال�����س��ل��ط��اين خ��ال��د ب��ن ه���الل ال��ب��و���س��ع��ي��دي، 

ووزير املكتب ال�سلطاين الفريق اأول �سلطان 

بن حممد النعماين، ووزير الداخلية حمود 

اخلارجية،  ووزي��ر  البو�سعيدي،  في�سل  بن 

رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة ال�����س��رف امل���راف���ق���ة جل��الل��ت��ه، 

املكتب  ورئي�س  البو�سعيدي،  حمد  ب��ن  ب��در 

اخل��ا���س ال��دك��ت��ور ح��م��د ب��ن ���س��ي��ف ال��ع��ويف، 

وال�سفري الُعماين لدى االأردن ال�سيخ هالل 

امل��ع��م��ري. وج����رت جل��الل��ت��ه ل���دى و���س��ول��ه 

ق�سر العلم العامر يرافقه �سمو ويل العهد 

مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية.

 اهمية توسيع آفاق التعاون االقتصادي بين البلدين
 تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في األردن وُعمان

االربعاء   5/ 10 / 2022
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء   5 / 10 / 2022 

االنباط- العقبة

 اأك���د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، م���ازن ال��ف��راي��ه، حر�ص 

على  واحلكومة  العهد،  ويل  و�سمو  امللك  جاللة 

وتعزيز  العقبة،  اخل��دم��ات يف  االرت��ق��اء مب�ستوى 

يف  املن�ساآت  جميع  يف  العامة  ال�سالمة  منظومة 

املدينة على اختالفها.

وب����ن ال���ف���راي���ه، خ����الل اج���ت���م���اع ع��ق��د ام�����ص 

ال��ث��الث��اء، يف امل��ج��م��ع ال�����س��ن��اع��ي ال��ت��اب��ع ل�سركة 

بح�سور  العقبة،  يف  االأردن��ي��ة  الفو�سفات  مناجم 

الفو�سفات  م��ن��اج��م  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 

الدكتور حممد الذنيبات، وحمافظ العقبة خالد 

حجاج، ورئي�ص �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية 

اخلا�سة نايف بخيت، والرئي�ص التنفيدي ل�سركة 

اأن هذه  ال��رواد،  الفو�سفات املهند�ص عبد الوهاب 

الزيارة تاأتي يف اإطار التاأكد من اإجراءات ال�سالمة 

العامة املتبعة �سمن املنظومة املينائية وال�سناعية 

يف املنطقة اجلنوبية.

امل�سرتكة بن  اجل��ه��ود  تكاتف  ���س��رورة  واأك����د 

جميع اجلهات يف العقبة للحفاظ على ال�سالمة 

م�سرتك  تن�سيق  مركز  اإي��ج��اد  اإىل  داعيا  العامة، 

بينها لتحقيق هذه الغاية.

اأن ال�سركة  اأك��د الدكتور الذنيبات  من جهته، 

تعمل حاليا على تعزيز منظومة متكاملة لالأمن 

جميع  و  ال�سناعي  املجمع  يف  العامة  وال�سالمة 

مرافق ال�سركة، لتوفري اأعلى متطلبات ال�سالمة 

ال�سناعية.

وقال اإن ال�سركة بداأت باإعداد الوثائق اخلا�سة 

 Double( الإق���ام���ة خ����زان ج��دي��د ل��الأم��ون��ي��ا

 ،)Double Integrity( و   )Wall
اإىل نف�ص  ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��ا  وت��ع��دي��ل اخل����زان����ات 

اإقامته �سمن  تكنولوجيا اخل��زان اجلديد املنوي 

اأعلى املعايري واملوا�سفات العاملية.

وبن اأهمية امل�سروع الذي ياأتي يف اإطار جهود 

ال�سركة امل�ستمرة لتطوير وحتديث مواقع العمل، 

وتوفري اأعلى متطلبات ال�سالمة العامة املتبعة يف 

هذا املجال، وبخا�سة يف املجمع ال�سناعي، م�سريا 

ال�سركة  تعمل  التي  التنفيذية،  االإج�����راءات  اإىل 

با�ستمرار على اتباعها يف مواقع العمل املختلفة، 

مبا فيها مرافق ال�سركة يف املنطقة اجلنوبية يف 

العقبة.

ال�سلطة  ا�ستعداد وحر�ص  اأك��د بخيت  ب��دوره، 

املنطقة  يف  احل��م��اي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 

مبينا  امل��ع��اي��ري،  اأع��ل��ى  وف��ق  اجلنوبية  ال�سناعية 

اأن هناك تعاونا م�سرتكا بن ال�سلطة وال�سركات 

العاملة يف املنطقة من اأجل تعزيز ال�سالمة العامة 

والتعامل مع اأي حوادث وخا�سة املواد اخلطرة.

و�سركة  ال�سلطة  ب��ن  تعاونا  هنالك  اأن  وب��ن 

امل�ستهدفة  ج��ه��وده��ا  �سمن  ال��ف��و���س��ف��ات،  مناجم 

يف  العامة  ال�سالمة  و  االأم���ن  منظومة  لتعزيز 

بخطوط  يتعلق  م��ا  وبخا�سة  ال�����س��رك��ة،  م��راف��ق 

وخزانات االأمونيا.

اأو�سح الرئي�ص التنفيذي ل�سركة  من جانبه، 

ال��رواد،  املهند�ص عبدالوهاب  الفو�سفات،  مناجم 

املوانئ  منطقة  من  االأمونيا،  خطوط  جميع  اأن 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ول��غ��اي��ة خ���زان���ات االأم���ون���ي���ا، ج��رى 

ت��غ��ي��ريه��ا وحت��دي��ث��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل ب��ت��ك��ل��ف��ة م��ال��ي��ة 

جتاوزت 12 مليون دينار من خالل �سركة املوانئ 

ال�سناعية.

وبن اأن ال�سركة اتخذت اإجراءات عالية الدقة 

تواكب املعايري الدولية، مبا يخ�ص التعامل مع 

�سوف  املنظومة  هذه  اأن  حيث  االأمونيا،  خزانات 

 D ( تعمل بالكامل على اأنظمة التحكم الرقمي

C S( خالل الربع االأول من العام املقبل.
العامة  ال�سالمة  اإج�����راءات  معظم  اإن  وق���ال 

داخ����ل امل��ج��م��ع ال�����س��ن��اع��ي، وامل��ت��ع��ل��ق��ة مبنظومة 

االأمونيا �سمن املعايري العاملية بهذا اخل�سو�ص، 

موؤكدا اأن عطاء تزويد منطقة خزانات االأمونيا 

بنظام الفوم اخلا�ص مبنع ت�سرب هذه املادة �سيتم 

املتوقع  وم��ن  احل��ايل،  ال�سهر  نهاية  قبل  اإحالته 

اإجنازه قبل نهاية منت�سف العام املقبل.

االنباط- الرمثا

 اأكد نائب رئي�ص ال��وزراء وزير االإدارة املحلية، 

توفيق كري�سان، اأن ال��وزارة حري�سة على ترجمة 

بالنزول  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  توجيهات 

ل��ل��ت��ع��رف على  امل����ي����دان،  اإىل  ال����دائ����م وامل�����س��ت��م��ر 

احتياجات البلديات عن قرب والعمل على معاجلة 

الق�سايا وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب��ل��دي��ات يف 

املجاالت كافة.

واأك�����د ك��ري�����س��ان، خ���الل ج��ول��ة ق���ام ب��ه��ا ام�ص 

الثالثاء، لبلديتي �سهل حوران والرمثا اجلديدة، 

اأن خطة احلكومة التي يتابعها رئي�ص الوزراء اأواًل 

لقاء  يف  العملية  ا�سرتاتيجيها  م��ن  تنطلق  ب���اأول 

املواطنن والتعرف على احتياجاتهم يف مناطقهم.

وبن اأن املجال�ص البلدية يف اململكة مل�ست على 

اأر�����ص ال��واق��ع جن���اح واأه��م��ي��ة ال���زي���ارات امليدانية 

ومناطقها،  البلديات  م��راك��ز  اإىل  ال����وزارة  لفريق 

ال��ت��ي يتم  ال��ل��ق��اءات  اأن ه���ذه  امل��واط��ن  حيث �سعر 

ع��ق��ده��ا يف م��ب��اين ال��ب��ل��دي��ات ت�سكل ���س��ن��داً ق��وي��اً 

لزيادة وتو�سيع  البلدية، وحافزاً مهماً  للمجال�ص 

جهة،  من  لهم  البلديات  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

وت��وج��ي��ه اأن���ظ���ار جم��ال�����ص ال��ب��ل��دي��ات اإىل اأه��م��ي��ة 

الإقامة  اخلا�ص  القطاع  مع  حقيقية  �سراكة  بناء 

ِقبل  م��ن  اإدارت��ه��ا  يتم  حملية  تنموية  م�سروعات 

القطاع اخلا�ص من جهة اأخرى.

واأ�ساف اأن هذه ال�سراكة �ست�سهم يف توفري بيئة 

مناطق  خمتلف  يف  واآم��ن��ة  مريحة  حملية  عمل 

البلديات، وتعمل على فتح فر�ص عمل للمواطنن، 

خا�سة يف قطاعي ال�سباب واملراأة، اإىل جانب توفري 

دخل م�ستدام وم�ستمر للبلديات، حتى تتمكن من 

تو�سيع اخلدمات التي تقدمها للمواطنن.

واأ�سار اإىل اأهمية عمل املجال�ص البلدية ال� 100 

الإع��داد  احلالية  املرحلة  ا�ستثمار  على  اململكة  يف 

اخلطط  لو�سع  للبلديات  املقبل  للعام  امل��وازن��ات 

بحث  على  الرتكيز  م��ع  لها،  التنموية  وال��رام��ج 

جم����االت اإق���ام���ة م�����س��اري��ع م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، 

البلديات،  ب��ن  م�سرتكة  م�ساريع  اإق��ام��ة  وك��ذل��ك 

مع  اأي�ساً  وبال�سراكة  املتجاورة  البلديات  خا�سة 

القطاع اخلا�ص، الأن املجال�ص البلدية هي االأقدر 

على معرفة احتياجات املواطنن وت�سنيفها ح�سب 

االأول��وي��ات، وو�سع اخلطط وال��رام��ج لتنفيذها، 

عالوة على اأن القطاع اخلا�ص هو االأقدر واالأجدر 

باإدارة امل�ساريع التنموية واال�ستثمارية.

وجدد كري�سان، يف حواره مع جمل�سي بلديتي 

�سهل ح��وران والرمثا، تاأكيده على جاهزية وزارة 

االإدارة املحلية لت�سهيل وت�سريع معامالت املجال�ص 

ال��ب��ل��دي��ة ال��ت��ي تنعك�ص ع��ل��ى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

العمل  اإىل  البلدية  املجال�ص  داع��ي��اً  للمواطنن، 

امل�ساريع  الواحد والعدالة يف توزيع  الفريق  بروح 

التنموية واخلدمات، خا�سة واأن مهّمة اجلميع هي 

خدمة الوطن واملواطن.

ولفت اإىل اأن ال��وزارة مهتمة بتطوير القدرات 

املوؤ�س�سية للعاملن يف قطاع االإدارة املحلية، م�سرياً 

التاأ�سي�ص(،  )حت��ت  املحلية  االإدارة  معهد  اأن  اإىل 

التابع للوزارة، �سي�سهم يف تطوير القدرات املوؤ�س�سية 

واخل���رات���ي���ة ل��ل��ع��ام��ل��ن يف ال��ب��ل��دي��ات وال������وزارة. 

واأو�سح اأن معظم امل�ساكل والتحديات التي تواجه 

البلديات متقاربة، ومن اأبرزها املديونية املرتفعة 

واحلاجة اإىل �سيانة ال�سوارع وارتفاع كلفة �سيانة 

اإىل جانب بع�ص  االآليات وارتفاع فاتورة الطاقة، 

ق�سايا التنظيم واال�ستمالكات غري ال�سرورية، ما 

رفع مديونية البلديات اإىل نحو 350 مليون دينار، 

يف حن اأن هناك ديونا للبلديات مل يتم حت�سيلها 

تقدر بنحو 320 مليون دينار.

واأك����د ك��ري�����س��ان اأن���ه وج���ه امل�����س��وؤول��ن املعنين 

على  نهائياً  املوافقة  لعدم  ال���وزارة  يف  واملخت�سن 

تعطلها  ب�سبب  وذل���ك  امل�ستعملة،  االآل��ي��ات  ���س��راء 

اأي  الدائم وارتفاع كلفة فاتورة �سيانتها، ورف�ص 

دولية  اأي جهة  قبل  للبلديات من  اآليات  ترعات 

مانحة ال ي��وج��د ل��ه��ذه االآل��ي��ات وك��ي��ل معتمد يف 

االأردن.

اإىل  اأي�سا  البلديات  اأنه وجه جمال�ص  واأ�ساف 

اتخاذ قرارات واإج��راءات للتخفيف على املواطنن 

من خالل تق�سيط االلتزامات عليهم، ما ي�ساعد يف 

تخفي�ص حجم مديونية البلديات على املواطنن، 

حت�سيل  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ات  �سي�ساعد  ذل���ك  اأن  ك��م��ا 

اخلدمات  حت�سن  وبالتايل  بالتق�سيط،  حقوقها 

م��دّرة  تنموية  م�سروعات  واإق��ام��ة  تقدمها،  التي 

للدخل.

وبن اأن وزارة االإدارة املحلية حري�سة على دعم 

وم�ساعدة البلديات وفق االإمكانيات املتاحة وح�سب 

احلاجة امللحة، خا�سة فيما يتعّلق بتعبيد و�سيانة 

الطرق، ومتكينها اأي�ساً من تقدمي اخلدمات ويف 

خمتلف  يف  وال�سيانة  النظافة  خدمات  مقدمتها 

البلديات  اأن  م��وؤك��داً  مقبولة،  بطريقة  مناطقها 

تقوم بواجب وطني مهم، وقد جتّلى ذلك خالل 

اأزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات اإىل جانب 

للت�سدي  واالأمنية  ال�سحية  الوطنية  املوؤ�س�سات 

مل��خ��اط��ر اجل��ائ��ح��ة، واأث��ب��ت��ت ال��ب��ل��دي��ات اأن��ه��ا على 

م�ستوى التحدي الوطني.

كما لفت اإىل اأن الوزارة تدر�ص وتتابع احتياجات 

البلديات من خالل االأعيان والنواب ومن خالل 

اجلوالت امليدانية يف املحافظات واالألوية وكذلك 

عر التقارير االإعالمية االأمنية التي يتم ن�سرها 

يف خمتلف و�سائل االإعالم، حيث تعمل على تقدمي 

الدعم وامل�ساعدة املمكنة ملعاجلة هذه االحتياجات 

و���س��م��ن االإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة، ح��ت��ى ت�����وؤدي ه��ذه 

املجال�ص البلدية دورها املطلوب خلدمة املواطنن.

وع��ل��ى �سعيد امل�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة خ��ا���س��ة يف 

ال��وزارة  اإن  كري�سان  قال  املتجددة،  الطاقة  جمال 

فاتورة  تخفي�ص  على  البلديات  م�ساعدة  ب�سدد 

ال��ط��اق��ة وال��ت��ي ت����رتاوح ب��ن 15 و 20 ب��امل��ئ��ة من 

م��وازن��ات��ه��ا ال�����س��ن��وي��ة، وذل���ك م��ن خ���الل م�سروع 

بوا�سطة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  رائ��د  وطني 

ال��ث��الث��ة،  اململكة  اأق��ال��ي��م  يف  ال�سم�سية  اخل��الي��ا 

بال�سراكة  ي���ورو  م��ل��ي��ون   90 تخ�سي�ص  مت  ح��ي��ث 

االأوروب������ي وبنك  اال���س��ت��ث��م��ار  ب��ن��ك  ب��ن  منا�سفة 

للخاليا  م�����زارع  الإق���ام���ة  وال���ق���رى،  امل����دن  تنمية 

ال�سم�سية، ما ي�ساعد البلديات على تخفي�ص كلفة 

الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك الإقامة م�ساريع 

البلديات  على  والفائدة  بالنفع  تعود  ا�ستثمارية 

لل�سباب  خا�سة  عمل،  فر�ص  وتوفري  وخدماتها، 

واملراأة.

واأكد �سرورة اأن تقوم املجال�ص البلدية بتقدمي 

اخلدمات للمواطنن يف خمتلف مناطق البلدية 

اأن  واالأول��وي��ات، على  بعدالة وح�سب االحتياجات 

اأن  على  واحل��ر���ص  ك��اف��ة،  البلدية  مناطق  ت�سمل 

تكون هذه اخلدمات ممثلة للمناطق كافة، اإ�سافة 

اأي�����س��اً على دعم  ال�����وزارة عملت  ب���اأن  ت��اأك��ي��ده  اإىل 

البلديات، خا�سة بلديات الفئتن الثانية والثالثة 

من خالل زيادة ح�سة عوائد املحروقات للبلديات 

والتي ت�سل اإىل حوايل 30 باملئة اأحياناً.

ال��ب��ل��دي��ات، ط��م��اأن  وح���ول مكت�سبات م��وظ��ف��ي 

ك��ري�����س��ان م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ات ب���اأن ن��ظ��ام �سندوق 

نهاية  م��ك��اف��اأة  ون��ظ��ام  البلديات  ملوظفي  االدخ����ار 

اخلدمة هما يف املراحل النهائية، و�سيكون لهما دور 

مهم يف حت�سن حياة موظف البلدية بعد اإحالته 

على التقاعد.

اإىل اال���س��ت��ع��داد ملو�سم  امل��م��ل��ك��ة  ب��ل��دي��ات  ودع����ا 

ال�����س��ت��اء م��ن خ���الل ال�����س��ي��ان��ة امل�سبقة ل��ل��ع��ّب��ارات 

واالأودية وجماري االأودية، وتفقد املناطق ال�ساخنة 

البلديات، بهدف  ب�سكل دوري يف خمتلف مناطق 

ف�سل  ي�سهدها  ق��د  ت��ط��ورات  اأي  على  ال�سيطرة 

تراكم  يف  اأزم���ات  ت��واج��ه  التي  املناطق  يف  ال�ستاء، 

اأو االجن��راف��ات، واالأم��ط��ار  االن��زالق��ات  اأو  الثلوج 

اأنه وافق  اأو الغبار، موؤكداً  اأو الفي�سانات  الغزيرة 

للبلديات على ا�ستئجار االآليات لهذه الغاية.

امليدانية من  وا�ستمع كري�سان، خالل اجلولة 

رئي�ص بلدية �سهل حوران علي ال�سبول ومن رئي�ص 

جمل�سي  واأع�ساء  اخلزعلي  اأحمد  الرمثا  بلدية 

من  العديد  اإىل  املواطنن،  من  وع��دد  البلديتن 

بدرا�ستها  وع���د  ح��ي��ث  واالح���ت���ي���اج���ات،  ال��ق�����س��اي��ا 

يف  واملخت�سن  امل�����س��وؤول��ن  ق��ب��ل  م��ن  ومعاجلتها 

الوزارة ح�سب االإمكانيات املتاحة.

قاعة  ك��ري�����س��ان  اف��ت��ت��ح  مت�سل،  �سعيد  وع��ل��ى 

حيث  الرمثا،  لبلدية  التابعة  رانيا  امللكة  حديقة 

�سارك يف اجلولة مت�سرف لواء الرمثا وعدد من 

نواب اللواء وامل�سوؤولن.

 وزير اإلدارة المحلية يتفقد بلديتي سهل حوارن والرمثا الجديدة

 وزير الداخلية يبحث إجراءات السالمة العامة في مجمع الفوسفات الصناعي بالعقبة

االنباط-عامن

خالل موؤمتر �سحفي ُعقد يف فندق فور�سيزونز 

عّمان، يف الرابع من ت�سرين االأول )اأكتوبر(، اأعلنت 

موؤ�س�سة مينتور العربية عن برنامج زيارة جاللة 

موؤ�س�سة  وورئ��ي�����س��ة  ال�سويد  ملكة  �سيلفيا  امللكة 

والفعاليات  االأردن��وال��رام��ج  اإىل  العاملية  مينتور 

�سمن  ذل��ك  م��ي��ن��ت��وراالأردن،  لتاأ�سي�سفرع  املرافقة 

اإطار احلملة التوعوية #دورنا نقّدم ل�سبابنا.

ومقّرها  �سوي�سرا  يف  امل�سّجلة  العاملية،  مينتور 

العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل، هي موؤ�س�سة غري 

ربحية تراأ�سها جاللة امللكة �سيلفيا ملكة ال�سويد، 

االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اإىل  فروعها  ومتتد 

واأملانيا، والتفيا، وتاأ�ّس�ص الفرع االإقليمي “مينتور 

ب��ريوت.ي��ق��ود  وم��ق��ّره   ،2006 ال��ع��ام  العربية” يف 

االأم��ري  �سمو  يراأ�سه  مينتورالعربّيةجمل�ساأمناء 

�سعود،وي�سم  اآل  العزيز  تركي بن طالل بن عبد 

املرموقة  العربية  ال�سخ�سيات  من  ع��ددا  املجل�ص 

يف  واملتخ�س�سن  وال�سباب  العامة  وال�سخ�سيات 

املجاالت ذات ال�سلة.اإذ تهدف املوؤ�س�سة اإىل متكن 

ال�سلوكيات  م���ن  ل��وق��اي��ت��ه��م  وال�����س��ب��اب  االأط���ف���ال 

ق����رارات �سليمة حل��ي��اة �سّحية  اخل��ط��رة وات��خ��اذ 

واآمنة.

مت االإع�������الن خ����الل امل����وؤمت����ر ال�����س��ح��ف��ي عن 

مينتور  اأبرمتها  التي  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات 

واملوؤ�ّس�سات  املحّلية  اجلهات  عدد من  مع  العربية 

ال���دول���ّي���ة الإط�����الق ب���رام���ج وم����ب����ادرات م�سرتكة 

االأردين  وال�������س���ب���اب  االأط�����ف�����ال  ب��ت��م��ك��ن  ت��ع��ن��ى 

بنك  م��ع  العربية  مينتور  اإذ���س��ت��ت��ع��اون  وال��ع��رب��ي. 

لتحقيق   AJIB – االأردين  العربي   اال�ستثمار 

ا�سرتاتيجيتها للم�سوؤولية االجتماعية التي تهدف 

اإىل تنمية قدرات ال�سباب االأردين وتهياأته ل�سوق 

العمل، اإ�سافة اإىل اإطالق حمالت توعوية هادفة. 

كمااأطلقت مينتور العربية الدورة الثالثة من 

مبادرتها االإقليمية “جائزة مينتور العربية لرّواد 

العمل االجتماعي ال�سباب” بالتعاون مع كل من 

وموؤ�س�سة اجل���ود  وم��وؤ���س�����س��ة  االأردن  زي���ن  ���س��رك��ة 

رواد  تكرمي  اإىل  ت�سعى  والتي   ،TUI Care
يف  اإجنازاتهماال�ستثنائية  على  ال�سباب  االأع��م��ال 

والتنموي  ن�ساين  واالإ االجتماعي  العمل  جمال 

واالأث���ر  جناحهم  ق�س�ص  على  ال�����س��وء  وت�سليط 

�سيقوم  كما  املجتمع.  على  مل�ساريعهم  االإي��ج��اب��ي 

ال�سباب الفائزون باجلائزة بتنفيذ عدد من جل�سات 

االأردين  ال�سباب  م��ن  الأق��ران��ه��م  املهني  ال��ت��دري��ب 

االأع��م��ال  ري���ادة  على  وحتفيزهم  اإلهامهم  بهدف 

وخدمة املجتمع.

�ست�سمل زيارة جاللة امللكة �سيلفيا العديد من 

جوائز  توزيع  �سمنها  من  واالأن�سطة،  الفعاليات 

العربية الأفالم واأغاين متكن  مينتور  “م�سابقة 
ال�سيد  ال�����س��ب��اب  وزي���ر  م��ع��ايل  ال�سباب” ب��رع��اي��ة 

حممد النابل�سي،وبال�سراكة مع �سركة زين و�سركة 

اأنغامي واجلمعية امللكية للتوعية ال�سحية والهيئة 

االإقليمية  املبادرة  اإذ تهدف هذه  امللكية لالأفالم. 

على  ال�����س��ب��اب  لت�سجيع  ف��ّن��ي��ة  م�ساحة  خ��ل��ق  اإىل 

االإب���داع من خ��الل تطوير اأف��الم واأغ���اين حتاكي 

حول  خماوفهم  ع��ن  وت��ع��ّر  وتطلعاتهم  اآم��ال��ه��م 

التحديات التي يواجهونها.

هيا  رّحبتاالإعالمية  ال�سحفي،  املوؤمتر  خالل 

اأك��د معايل وزي��ر الرتبية  ث��ّم  الدعجة باحل�سور 

والتعليم،الدكتور وجيه عوي�ص،اأن “احلكومات يف 

جميع اأنحاء العامل يجب اأن تدعم عمل املوؤ�س�سات 

وتعزيز  متكينال�سباب  على  تعمل  ال��ت��ي  االأه��ل��ي��ة 

ق��درات��ه��م حل��م��اي��ت��ه��م م���ن ال�����س��ل��وك��ي��ات اخل��ط��رة 

وتطوير جمتمعاتهم”، واأثنى على “اأهمية اإدماج 

الرامج الوقائية يف املناهج التعليمّية«.

�سّددت ال�سيدة ثريا اإ�سماعيل، املديرة التنفيذية 

املوؤ�س�سة،  ر�سالة  على  العربية،  مينتور  ملوؤ�س�سة 

قائلة: “جوهر كل ما نقوم به هو اإح��داث تغيري 

االإع���الن  ال��ي��وم  ي�سعدنا  لذلك  ال�سباب،  حياة  يف 

عن و�سع حجر االأ�سا�ص لفرع املوؤ�س�سة يف االأردن، 

مما �سيزيد من قدرتنا على متكن عدد اأكر من 

ال�سباب االأردنيعر تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم 

ال�سلوكيات  اأ���س��ك��ال  ملختلف  للت�سدي  باأنف�سهم 

اخلطرة والتحّديات التي قد تواجههم«.

كما اأعلنت ال�سيدة مي�ص داود،مديرة التطوير 

اال���س��رتات��ي��ج��ي وال�������س���راك���ات يف م��وؤ���س�����س��ة ويل 

العهد،عن ال�سراكة اجلديدة مع موؤ�س�سة مينتور 

ويل  موؤ�س�سة  عمل  ا�سرتاتيجّية  وف��ق  العربية 

اجلاهزّية  هي  حم��اور  ثالثة  من  املكّونة  العهد 

ل��ل��ع��م��ل وال���ري���ادةوامل���واط���ن���ة وال���ق���ي���ادة، اإ���س��اف��ة 

يف  وال�سابات  ال�سباب  ق���درات  وتطوير  دع��م  اإىل 

االأردنروؤية عمل: “�سباب قادر الأردن طموح«.

كما قال ال�سيد طارق البيطار، املدير التنفيذي 

ل��دائ��رة االإع�����الم واالت�����س��ال وادارة اال���س��ت��دام��ة 

���س��رك��ة  “اإان  ل���الت�������س���االت،  زي����ن  يف  واالب���ت���ك���ار 

العربية  مينتور  م��ع  �سراكتها  خ��الل  وم��ن  زي��ن 

�ستوا�سل العمل من اأجل ال�سباب، وذلك ا�ستكمااًل 

جلهودها املتوا�سلة ومن خالل خمتلف براجمها 

وم��ب��ادرات��ه��ا يف مت��ك��ن ال�����س��ب��اب ب��ك��ل االإم��ك��ان��ات 

املختلفة جتاه  اإىل مبادرات زين  املتاحة، م�سرياً 

ال�����س��ب��اب واأب����رزه����ا م���راك���ز زي���ن ل��ل��ت��دري��ب على 

مواقع   6 املتواجدة يف  اخللوية  االأج��ه��زة  �سيانة 

ب��ع��دد م��ن حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ب��االإ���س��اف��ة ملركز 

زين للتدرب على تكنولوجيا الفاير مبحافظة 

ال���زرق���اء، وم���راك���ز ات�����س��ال زي���ن يف امل��ح��اف��ظ��ات، 

خالل  م��ن  ال�سباب  ت��دع��م  ال�سركة  اأن  واأ����س���اف 

تنت�سر  التي   )ZINC( ل��الإب��داع  زي��ن  من�سة 

ف��روع��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ة يف ع���دد م���ن حم��اف��ظ��ات 

اململكة وع��دد من اجلامعات االأردن��ي��ة، حيث 

حتت�سن ال�سباب وتدعم اإبداعاتهم واأفكارهم 

االإبداعية، باالإ�سافة اإىل تنظيم العديد من 

التدريبية  وال�������دورات  احل���واري���ة  اجل��ل�����س��ات 

وور���ص العمل التي تناق�ص خمتلف املوا�سيع 

والتخ�س�سات التي تهم ال�سباب بهدف تنمية 

مهاراتهم وتعزيز قدراتهم«.

وقالت ال�سيدة زينة مدنات، مديرة دائرة 

الت�سويق واالت�سال يف بنك اال�ستثمار العربي 

من  االأردن  ملينتور  دعمنا  “ياأتي  االأردين، 

اإمياننا  بقدرة  ال�سباب االأردين على اأخذ زمام 

املبادرة واالبتكار والتفكري بطريقة اإيجابية، 

ذلك بهدف بلوغ اأق�سى طاقاتهم واإمكاناتهم 

لبناء م�ستقبل اأف�سل لهم والأ�سرهم«.

العام  املدير  عريفج،  اأم��ل  ال�سيدة  وقالت 

“اأن بناء  للجمعية امللكية للتوعية ال�سحية 

ال�����س��ب��اب وتوعيتهم ح��ول  ق����درات وم���ه���ارات 

املخاطر التي حتيط بهم من اإدمان على التبغ 

وامل��خ��درات م��ن اأه���م �سبل ال��وق��اي��ة م��ن هذه 

بناء جيل واع ومنتج وقادر  و تعزز  املخاطر، 

على االإبداع«.

من جانبها، اأّكدت ال�سيدة رانيا ق�سطنطن، 

املدير العام ملوؤ�س�سة اجلود، “تاأتي �سراكتنا مع 

“مينتور العربية” لترتِجم جهود اجلود يف 
متكن ال�سباب االأردين، وحتفيزه بطريقة اأف�سل 

الكامنة.  وق��درات��ه  اإمكاناته  م��ن  اال�ستفادة  نحو 

على  التغيري  ل�سنع  ال�سباب  ب��ق��درات  واإمي��ان��ن��ا 

التحديات عن طريق  ال��واق��ع، ومواجهة  اأر���ص 

االبداع والريادة االجتماعية«.  

البكري، مدير عام  ال�سيد مهّند  اأ�ساف  كما 

الهيئة امللكية لالأفالم، اأّن “الفن و�سيلة تعبري 

حّر. هذا اأ�سا�ص عملنا يف الهيئة ومن �ساأنه خلق 

ف�سحة نقا�ص حول الق�سايا التي تعني ال�سباب 

وتهمهم«.

العربية مع عدد  تتعاون موؤ�س�سة مينتور  كما 

والفعاليات  الزيارة  الداعمة الإجن��اح  من اجلهات 

�سيزونزعّمان”  “فور  ب�فندق  ب��دءا  لها،  املرافقة 

و����س���رك���ة  ال���ب���اب���ط���ن  �����س����رك����ات  جم���م���وع���ة  اإىل 

ع��ّم��ان��وجم��وه��رات  ح��ج��رة  CCCواأورك�سرتا 
ام�سيحوجمموعة روؤيا االإعالمية.

خ����ا�����ص   »hashtag« اإن�������������س������اء  ومّت 

و وهو#دورنانقّدمل�سبابنا  ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات 

 ،#PayItForwardToOurYouth
ليتم ا�ستخدامه يف كافة التغاريد وو�سائل التوا�سل 

االجتماعي قبل واأثناء الزيارة املرتقبة والفعاليات 

املرافقة.

لتأسيس مينتور األردن ٠٠ ملكة السويد / رئيسة مينتور العالمية تزور األردن

فما  احلكومية،  املوؤ�س�سات  ل�  والتزمري  التطبيل  معياري  عن  بعيدا  واقعية  كل  ب�  اليوم  �ساأكتب 

ر�سدته من معلومات ب� االأم�ص حول عدد االإذاعات احلكومية املنت�سرة يف االأردن، وحجم االإنفاق املايل 

ال�سنوي من املوازنة العامة عليها، ون�سبة املتابعن ملخرجات هذه االإذاعات، وحجم التاأثري املتحقق من 

خمرجاتها، اأثار يف داخلي الكثري من الت�ساوؤالت خا�سة يف ظل التطور الرقمي احلا�سل على املنظومة 

االإعالمية املحلية والعاملية. 

لنتخيل �سويا اأن دولة ك� االأردن يبلغ تعدادها ال�سكاين حوايل 10 مليون ن�سمة، يعي�سون يف م�ساحة 

جغرافية ال تتجاوز ال� 90 األف كيلوا مرت مربع، يبث يف ف�سائها 24 اإذاعة حكومية، بكلفة مالية تبلغ ما 

يقارب ال� 30 مليون �سنوي من املوازنة العامة ل� الدولة، يف وقت تعاين فيه االأردن من اأزمات اإقت�سادية 

متتالية ومديونية مرتفعة وعجز مديونية ال ينتهي. 

فمن غري املعقول اأن يوافق العقل احلكومي االإقت�سادي على ترخي�ص هذا العدد من االإذاع��ات 

احلكومية بهذه الكلفة ال�سخمة اإال اإن كان عقل ال ينتمي ل� منظومة التخطيط واالإدارة، ويعمل وفق 

االأهواء واالأمزجة اخلا�سة والتنفيعات والوا�سطات والتبذير غري املرر، يف وقت ت�ستطيع احلكومة 

تغطية خارطة اململكة بكاملها ب� 10 اإذاعات اأو اأقل وتكون متعددة االأغرا�ص واالإخت�سا�سات وتبث وجه 

النظر الر�سمية واحلكومية اأي�سا.  

ومن الوا�سح بح�سب ما لدينا من معطيات ومعلومات، اأن هناك خلل كبري يف منهجية االإنفاق 

احلكومي، وهذا مردة الغياب الكامل ل� الرقابة احلقيقية حول اآلية االإنفاق، و�سوء منهجية البناء 

والتو�سع والتمدد ل� موؤ�س�سات الدولة بطريقة ع�سوائية، االأمر الذي كان ال�سبب االأب��رز يف و�سولنا 

اإىل ما و�سلنا اإليه من اأزمات مالية متتالية، وترحيل وتاأجيل وف�سل الكثري من الرامج التنموية 

االإقت�سادية واال�ستثمارية يف املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة نظرا لنق�ص التمويل، اإ�سافة اإىل �سياع 

الكثري من اأموال اخلزينة والتي كان االأجدر اأن ت�ستثمر يف م�ساريع تعود ب� النفع على املجتمع والدولة 

ب�سكل عام.  

ولنكن �سادقن مع اأنف�سنا قليال، فلو اأجرينا عملية م�سح ب�سيطة على ن�سبة اجلماهري التي تتابع 

االإذاعات احلكومية لوجدنا اأن الن�سبة تكاد ال تذكر ب� املقارنة مع اإذاعات القطاع اخلا�ص، خا�سة اأن 

االإذاعات احلكومية لدينا تبث ب� قوالب اإعالمية ذات �سبغة ر�سمية االأمر الذي ال يجد جاذبية لدى 

ال�سواد االأعظم من املتابعن الذين يبحثون عن الرتفية والتنوع يف املحتوى االإعالمي االإذاعي خا�سة 

اأن املجتمع االأردين ميتاز ب� اأنه جمتمع �سبابي. 

اأن  فيه  نرى  وال��ذي  ناهيكم عن م�ساألة الهدف الرئي�سي من عملية االإت�سال وهو “التاأثري”، 

التاأثري وت�سكيل ق�سايا ال��راأي العام ال حتدث اإال من خالل االإذاع��ات اخلا�سة واأب��رز االأمثلة عليها 

برنامج و�سط البلد الذي يقدمه الزميل الدكتور هاين البدري وبرنامج ب�سراحة مع الوكيل وبرنامج 

خلي وعلي ل� الزميل ا�سامة اجليتاوي وغريهم من الرامج التي ت�ستحوذ على اأكر ن�سبة م�ساهدة 

ومتابعة من قبل اجلماهري وحتقق التاأثري وت�سكل ق�سايا هامة على �ساحة الراأي العام. 

اخلال�سة من حديثي هذا، تتمحور حول اإعادة النظر ب� هذا الكم الهائل من االإنفاق املايل غري 

املرر من املوازنة العامة على هذا العدد الكبري من االإذاعات احلكومية وحماولة تقلي�سها، واإ�ستثمار 

الن�ساط  وحركة  واالإقت�ساد  املجتمع  على  النفع  ب�  تعود  واإ�ستثمارية  تنموية  م�ساريع  يف  االأم���وال 

االقت�سادي، اأو ب� تخ�سي�ص هذه املبالغ ل� تطوير وتعزيز و�سائل االإعالم احلكومية وال�سبة حكومية 

االأخرى مثل وكالة برتا والتلفزيون وال�سحف الورقية التي تعاين االأمرين من ال�سح املايل يف م�سرية 

رحلتها الرقمية اجلديدة.

النظامي  خليل 

 إذاعات حكومية .. بال جماهير 
شعبية.. وإنفاق غير مبرر

 الخارجية تتسلم نسخة 
من أوراق اعتماد السفير السوداني

االنباط- عامن

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم���ن  ت�سلم   

ال�سفري  ب��ال��وك��ال��ة  امل��غ��رتب��ن  و����س���وؤون 

ن�سخة  الثالثاء،  ام�ص  اخلطيب،  حازم 

ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري  اع��ت��م��اد  اأوراق  م���ن 

ح�سن  �سالح  ح�سن  ال�سقيقة،  ال�سودان 

ومقيما  معتمدا  �سفريا  الدهب،  �سوار 

اململكة. لدى 

واأع�������رب ال�����س��ف��ري اخل��ط��ي��ب خ��الل 

عن  ال��ده��ب،  ال�سفري  مكتبه  يف  لقائه 

والنجاح  بالتوفيق  ل��ه  متنياته  اأط��ي��ب 

العالقات  تعزيز  يف مهامه اجلديدة يف 

ال�سقيقن. البلدين  الثنائية بن 



املحلي

يوم  ظهر  وبعد  انه  حيث  لل�سعودية،  بايدن  زي��ارة  خفايا  عن  التحدث  اليوم  اوا�سل 

اجلمعة املوافق 15 / 7 / 2022 وبعد انتهاء لقائه مع رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

يف طولكرم، غادرها يف طائرة هيلوكبرت متوجها اىل مطار بن غوريون، ومنه ويف رحلة 

مبا�سرة الول مرة اىل مطار جدة يف ال�سعودية ليكون بايدن اول رئي�س امريكي يطري يف 

رحلة مبا�سرة من اإ�سرائيل اىل ال�سعودية، كرمز للعالقات اجلديدة، وخطوات التطبيع 

بني اإ�سرائيل والعامل العربي. وعرب الرئي�س االمريكي عن �سعادته بقرار ال�سعودية بفتح 

اأجواءها حلركة الطريان بني جميع الدول ومنها اإ�سرائيل، وقال بايدن ان �سبب زيارته 

ت�سريحات  من  بالرغم  البلدين،  بني  امل�سرتكة  العالقات  بتطوير  يتمثل  لل�سعودية 

�سابقة له قال فيها ان ال�سعودية دولة معزولة على خلفية ق�سية مقتل ال�سحايف جمال 

االأخطاء  لت�سحيح  فر�سة  انها  وق��ال  ا�سطنبول،  يف  ال�سعودية  القن�سلية  يف  خا�سقجي 

منطقة  امري  م�ستقبليه  مقدمة  يف  وك��ان  املنطقة.  من  االمريكي  باالن�سحاب  ال�سابقة 

ا�ستقبله  ال�سالم حيث  ا�سطحبه اىل ق�سر  وال��ذي  الفي�سل  االم��ري خالد  املكرمة  مكة 

العاهل ال�سعودي وويل عهده واللذان ت�سافحا بقب�سة ايديهما تنفيذا لتعهد بايدن باأن 

ال ي�سع يده يف يده وال ان يجل�س مقابله، كونه يتهمه باأنه هو امل�سوؤول عن مقتل جمال 

خا�سقجي.

وبعد ن�سف �ساعة غادر امللك �سلمان االجتماع، وعقد اجتماع مو�سع ما بني الرئي�س 

االمريكي والوفد املرافق له، وما بني ويل العهد ال�سعودي االمري حممد وكبار امل�سوؤولني 

ال�سعوديني، وبحثا اوجه التعاون بني البلدين، و�سبل مواجهة التحديات يف املنطقة.

انه  اقامته يف جدة، قال فيه  بايدن خطاباً من مقر  الرئي�س  القى  اللقاء  وبعد هذا 

�سيتم فتح متبادل خلطوط الطريان بني اإ�سرائيل واململكة ال�سعودية، نتيجة امل�ساورات 

الهدنة يف  ال�سعودية وافقت على متديد  ان  ال�سعودية. وقال  التي قامت بها بالده مع 

اليمن لثالثة ا�سهر.

ك��م��ا حت���دث ب��اي��دن ع��ن امل��ب��اح��ث��ات ال��ت��ي ج���رت ب��ني ال��ط��رف��ني يف جم���ال اال�ستثمار 

وتكنولوجيا املعلومات / اجليل اخلام�س وم�سائل الطاقة ملد اال�سواق مبا حتتاجه منها. 

و�سدد على  ا�سبوعني.  املجال خالل  الريا�س يف هذا  ا�سافية من  اتوقع خطوات  وق��ال 

االحتياجات  نقا�س حول  اج��رى  انه  قال  كما  الطاقة.  ا�سعار  لتخفي�س  اإدارت��ه  م�ساعي 

الدفاعية ال�سعودية.

بايدن �سوف  ب��اأن  القومي االمريكي جيك �سوليفان قد �سرح  وك��ان م�ست�سار االم��ن 

يجري يف ال�سعودية حمادثات حول امن الطاقة يف �سياق احلرب الرو�سية االوكرانية وان 

بايدن �سيبحث ت�سريع زيادة انتاج الطاقة )بالرغم من قول بايدن باأن ال عالقة لزيارته 

بالطاقة(، وانه ياأمل بتحرك اإ�سايف من اوبك بل�س يف اال�سابيع املقبلة. وان بايدن يريد 

اعادة التوازن للعالقات مع ال�سعودية ولي�س االإ�سرار بها. كما لفت اىل انه �سيتم اإعالن 

املزيد من اخلطوات ب�ساأن تعزيز االمن يف املنطقة خالل هذه الزيارة. ولكنه قال انه ال 

ينبغي توقع �سدور بيان ثنائي حول ذلك. اإال اأنه ويف ختام القمة، �سدر بيان م�سرتك 

طويل �سوف ا�ستعر�س بع�س جوانبه الهميتها.

يخدم م�سالح  تعزيزها مبا  و�سبل  بينهما  ال�سراكة  اجلانبان جوانب  — ا�ستعر�س 
حكومتي و�سعبي البلدين . و�سدد اجلانبان على اهمية حل النزاعات الدولية بالطرق 

الدبلوما�سية وال�سيا�سية . واكد الرئي�س بايدن التزام الواليات املتحدة بدعم امن اململكة 

�سد  و�سعبها  نف�سها  عن  للدفاع  الالزمة  االمكانيات  جميع  على  وح�سولها  ال�سعودية 

التهديدات اخلارجية . و�سرورة ردع التدخالت االيرانية من خالل املجموعات امل�سلحة 

التابعة لها ، ومنعها من احل�سول على ال�سالح النووي . واكد اجلانبان اهمية املحافظة 

على حرية التجارة عرب املمرات البحرية الدولية ، وال �سيما باب املندب وم�سيق هرمز . 

و رحبا بقوة املهام امل�سرتكة 153 املن�ساأة حديثاً للرتكيز على امن البحر االحمر وم�سيق 

باب املندب ، وتويل ال�سعودية قيادة قوة املهام امل�سرتكة 150 التي تعزز اهداف االمن املالح 

يف خليج عمان و�سمال بحر العرب . ويف ت�سهيل تبادل املعلومات يف جمال االمن البحري، 

 153 و�سيتم تعزيز التعاون بني القوات البحرية امللكية ال�سعودية وقوه املهام امل�سرتكة 

من خالل مركز التن�سيق االإقليمي ، والذي �ستكون قيادته يف مقر اال�سطول اخلام�س 

االمريكي يف البحرين .كم اكدت على اهمية التعاون بني القوات ال�سعودية وقوة املهام 

59 التابعة لال�سطول اخلام�س االمريكي والتي تقود اأ�سطواًل مو�سعاً من ال�سفن امل�سرية 

البحري واالقليمي  الر�سد واالأمن  الذكاء اال�سطناعي لتح�سني  با�ستخدام  واملتطورة 

اخلام�س  اجليل  تقنيات  جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  اجلانبان  رحب  .كما 

ال��ت��ع��اون يف جم��ال االم��ن  . واك���دا اهمية  املفتوحة  ال��رادي��و  وال�����س��اد���س و�سبكة و���س��ول 

ال�سيرباين . ويف جماالت ا�ستك�ساف الف�ساء ، مبا فيها رحالت رواد الف�ساء .

 )  MFO( املتعددة اجلن�سيات القوة  باإخراج  ال�سعودية  بايدن برتتيبات  كما رحب 

من جزيرة تريان مبا فيها االمريكية ، مع احلفاظ على جميع االلتزامات واالإجراءات 

القائمة يف املنطقة ، وانه �سيتم تطوير املنطقة العرا�س �سياحية واقت�سادية مما ي�سهم 

قي ان وازدهارها .

 1944 �سيكاغو  اتفاقية  مبوجب  بالتزاماتها  ال��وف��اء  على  اململكة  حر�س  اط��ار  ويف 

والتي تق�سي بعدم التمييز بني الطائرات املدنية امل�ستخدمة يف املالحة اجلوية، اعلنت 

الناقالت اجلوية  االأج��واء جلميع  تقرر فتح جميع  انه  املدين  العامة للطريان  الهيئة 

التي ت�ستويف متطلبات هيئة للطريان املدين . ورحبت الواليات املتحدة بهذا االعالن ، 

الذي �سيعزز التوا�سل اجلوي وي�ساعد على تر�سيخ مكانة اململكة كمركز عاملي يربط بني 

اأفريقيا واآ�سيا واأوروبا .

واكد اجلانبان دعمهما الثابت للهدنة يف اليمن وا�ستمرارها ، وانهاء احلرب يف اليمن 

. ورحب الرئي�س االمريكي بالدور الريادي الذي تقوم به اململكة يف تعزيز العالقات مع 

العراق واالتفاقات التي �سيتم توقيعها قي قمة جدة لربط �سبكات الكهرباء بني اململكة 

وجمل�س التعاون اخلليجي ، من اجل تزويد العراق و�سعبه بالكهرباء .

دول��ه   ، ال��دول��ت��ني  بحل  التزامهما  اجل��ان��ب��ان  اك��د  الفل�سطينية  للق�سية  وبالن�سبة 

اإ�سرائيل، وبالن�سبة ل�سورية اكد  فل�سطينية ذات �سيادة تعي�س يف �سالم وامن اىل جوار 

، ومنع جتدد  ال�سيا�سي  للنزاع  وايجاد حل   ، وا�ستقرارها  التزامهما بوحدتها  اجلانبان 

. وبالن�سبة اىل لبنان عرب اجلانبان عن دعمهما ل�سيادة لبنان وا�ستقراره  العنف فيها 

ت�سكيل  ، و�سرورة  املجموعات االرهابية  ، ولوجود قوات م�سلحة حتمي حدوده وتقاوم 

، وعدم حتوله اىل نقطة  ، وتنفيذ ا�سالحات �سيا�سية واقت�سادية فيه  حكومة لبنانية 

االرا�سي  �سيطرة احلكومة على جميع  و���س��رورة   ، امل��خ��درات  املهربني وجت��ار  النطالق 

اكد  اوكرانيا  وبالن�سبة اىل   . �سلطتها  اخرى غري  �سلطة  تكون هناك  وان ال  اللبنانية، 

اجلانبان على ان النظام القائم هو ا�سا�س �سيادة القانون ، م�سددين على احرتام مبادئ 

القانون الدويل ووحدة و�سيادة ارا�سيها ، وتقدمي امل�ساعدات االن�سانية لها . وبالن�سبة 

، متمنني لل�سودان  ال�سودانية  لل�سودان فقد اكد اجلانبان اهمية احلوار بني االطراف 

لل�سعب  دعمهما  اجلانبان  اك��د  فقد  ليبيا  اىل  وبالن�سبة   . االزده���ار  اال�ستقرار  و�سعبه 

لالنتخابات  للتح�سري  املتحدة  االمم  بوا�سطة  ال�سالم  بعملية  وان��خ��راط��ه   ، الليبي 

االجنبية  ال��ق��وات  وخ���روج  ال��ن��ار  اط��الق  لوقف  دعمهما  واك���دا   ، والربملانية  الرئا�سية 

واملقاتلني االجانب واملرتزقة منها فوراً .

كما �سدد اجلانبان على اهمية تقدمي امل�ساعدات االن�سانية الفغان�ستان وتعزيز حقوق 

ال�سعب االفغاين مبا يف ذلك حقوق الن�ساء والفتيات بالتعليم والرعاية ال�سحية و العمل 

، اكدا التزامهما مبواجهة تنظيمي القاعدة  ويف جمال مكافحة االرهاب والتطرف 

وداع�س ، ووقف تدفق االرهابيني االجانب وقطع م�سادر متويل االرهاب والدعاية له 

التعاون يف جميع  وتعزيز  تو�سيع  وق��رر اجلانبان   . االره��اب  التحالف �سد  وا�ستمرار   ،

اململكة  يف  �سيعقد  وال��ذي  الطرفني  بني  ال�سنوي  اال�سرتاتيجي  احل��وار  قبل  امل��ج��االت 

�سرق  او  ت�سكيل حتالف خليجي  البيان ملو�سوع  . ومل يتطرق  العام  يف وقت الحق هذا 

او�سطي على �ساكلة حلف �سمال االطل�سي
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االنب�ط - �سب�أ ال�سكر

 2022 نهاية عام  املركزي مع  البنك  يعكف 

لال�ستمال  الوطنية  اال�سرتاتيجية  اإطالق  على 

املايل )2025-2023( �سمن روؤية »الو�سول 

واال����س���ت���خ���دام امل�������س���وؤول وامل�����س��ت��دام ل��ل��خ��دم��ات 

واملنتجات املالية ل� خمتلف فئات املجتمع«؛ والتي 

اإ�سافة  اأهمها  م��ن  االأه����داف  م��ن  جملة  حتمب 

م�ستهدفة  وف��ئ��ات  م��ال��ي��ة،  وم��ن��ت��ج��ات  خ��دم��ات 

ج����دي����دة مل ت���ك���ن م����وج����ودة ب��اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

)2020-2018(؛  املايل  لال�ستمال  الوطنية 

واالئ����ت����م����ان ال�������س���ام���ل وامل���������س����وؤول، واالدخ��������ار، 

ل� ممكنات  اإ�سافَة  والتحويل،  والدفع  والتاأمني، 

ج���دي���دة ك���� مت��ك��ني امل�����س��ت��ه��ل��ك امل�����ايل، ورق��م��ن��ة 

واالأط��ر  واالأب��ح��اث  والبيانات  املالية  اخل��دم��ات 

ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن�����س��ي��ق واالل���ت���زام 

م�ستهدفة  فئات  اإ�سافة  مت  ح��ني  يف  املوؤ�س�سية، 

ج����دي����دة وه�����ي ال�������س���رك���ات م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����س��غ��ر 

واملتو�سطة. وال�سغرية 

ووف���ًق���ا ل����  ت��ق��ري��ر ال�����س��م��ول امل����ايل ال��ع��امل��ي 

ل��ع��ام   )Global Findex Report(

م��ن   76% اأن  ال���������دويل،  ل��ل��ب��ن��ك   2021
ح�ساًبا  ميتلكون  العامل  م�ستوى  على  البالغني 

ب�  واحًدا على االأقل يف موؤ�س�سة مالية، مقارنة 

.2011 عام  يف  فقط   51%
ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه، ق���ال م��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل�������دائ���رة االإ����س���ت���ق���رار امل����ايل ال���دك���ت���ور حممد 

ينعك�س  امل��ال��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اإن  ال��ع��م��اي��رة، 

وا�ستخدام  الو�سول  تعزيز  يف  اإيجابي  ب�سكل 

خالل  من  املقدمة  املالية  اخلدمات  ل�  االأف��راد 

على  يعمل  ال��ذي  امل��ال��ي��ة،  واملوؤ�س�سات  البنوك 

حت�����س��ني احل��ي��اة امل��ع��ي�����س��ي��ة ل��ل��ف��رد، م���وك���ًدا اأن 

قبل  املالية من  ا�ستخدام اخلدمات  التو�سع يف 

االأفراد وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، يعمل 

ع��ل��ى االإ���س��ت��ق��رار االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي، 

ال�سمول  ن�سبة  زي��ادة  يف  م�ساهمتُه  اإىل  اأ�سافة 

االأق��ل  ���س��رائ��ح املجتمع وخ��ا���س��ًة  ل��ك��اف��ة  امل���ايل 

قدرة على الو�سول للخدمات املالية، وبالتايل 

امل�ساهمة يف النمو االقت�سادي.

واأ�ساف، اأن القدرة على ا�ستخدام اخلدمات 

م��وازن��ت��ه  اأدارة  ع��ل��ى  االأف������راد  ت�����س��اع��د  امل��ال��ي��ة 

احتياجاته،  وتلبية  االن��ف��اق  وط��رق  اخل��ا���س��ة، 

وب��ال��ت��ايل حت�����س��ني ال���رف���اة االج��ت��م��اع��ي ؛ اأم��ا 

ال�������س���رك���ات ال�����س��غ��ري ت�����س��ت��ط��ي��ع م���ن خ��الل��ه��ا 

ت��اأ���س��ي�����س م�������س���اري���ع اخل���ا����س���ة ب���ه���م وم��ع��رف��ة 

امل�ساريع  تطوير  اأو  امل�ساريع،  اإن�ساء  متطلبات 

النا�سئة، مبيًنا اأن الثقافة املالية ت�سبح خارطة 

طريق ملعرفة القطاعات املالية و البنكية التي 

قد ت�ساعدها على االإن�ساء والتطوير . 

ول��ف��ت، اأن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي اط��ل��ق ب��رن��ام��ج 

وزارة  مع  بالتعاون  امل��دار���س  يف  امل��ايل  التعليم 

تعطى  حيث   ،2015 منذ  والتعليم  الرتبية 

م����ادة »ال��ث��ق��اف��ة امل��ال��ي��ة« وت���در����س اب���ت���دًءا من 

والتي  الثاين ع�سر،  ال�سف  اإىل  ال�سابع  ال�سف 

وم�سرفًيا،  مالًيا  واع��ي  جيل  بناء  على  تعمل 

وب���ال���ت���ايل ي�����س��ت��ط��ي��ع ال���و����س���ول ل���� اخل���دم���ات 

ال��دف��ع  واأدوات  وال��رق��م��ي��ة،  التقليدية  امل��ال��ي��ة 

االلكرتونية.

يف  ال�������دول  اأك������ر  م����ن  االأردن  اأن  وب������ني، 

الرقمية  املدفوعات  جم��ال  يف  تقدًما  املنطقة 

اأن��ه��ا  ���س��ك  وال  االل����ك����رتوين،  ال���دف���ع  واأدوات 

اململكة  اأن  اإال  ال��ت��ط��وي��ر  يف  م�����س��ت��م��رة  ع��م��ل��ي��ة 

ا�ستخدام  قطعت �سوط كبري يف جمال »تعزيز 

املالية الرقمية«. اخلدمات واملنتجات 

ق��ال��ت االأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امل���ع���ل���وم���ات يف ج���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

احلكومة  اإن  �سحادة،  مها  ال��دك��ت��ورة  اخلا�سة 

الفئات  الإدم��اج  امل��ايل  ال�سمول  نظام  يف  ت�سعى 

البنك  خروج  مبينًة  امل��ايل،  النظام  يف  املهم�سة 

ل�  املالية«  الثقافة  »تعزيز  م�سروع  ب���  امل��رك��زي 

ل�لم�ستقبل،  التخطيط  يف  االأف����راد  م�����س��اع��دة 

وال���ط���ري���ق���ة ال�����س��ح��ي��ح��ة ل�������الدخ���ار ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

امل�ستدامة، اأ�سافًة لتعرف باأهمية وقيمة املال.

ل�  مب�ساريع  ق��ام��ت  احلكومة  اأن  واأ���س��اف��ت، 

ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة امل��ال��ي��ة ب���اإدم���اج م���واد ج��دي��دة 

الثقافة  م���ادة  ط���رح  ، يف ح��ني مت  امل���دار����س  يف 

جامعي  متطلب  لتكون  اجلامعات  يف  الرقمية 

بالتعامل  الفرد  لتاأهل  الرقمية  الثقافة  لن�سر 

م���ع ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وم��واك��ب��ة امل�����س��ت��ج��دات 

وال���ت���ط���ورات اجل����دي����دة م���ا ي��ع��ن��ى ب��االأن��ظ��م��ة 

والتطبيقات املالية.  االأردن الرقمي 

واأو����س���ح���ت، اأن�����ُه ل����الآن مل ت���واك���ب ال��ب��الد 

للحكومة  )���س��واًء  النقدية  امل��دف��وع��ات  اأنظمة 

بهذه  الفرد  ا�ستعاب  عدم  اأن  مبينًة  منها(،  اأو 

وال��ذي  امل��ال��ي��ة  ال�سيا�سة  يعيق  م��ا  ال��ت��ط��ورات، 

اإىل م��ع��رف��ة  اأ����س���اف���ًة  ال��ت��ث��ق��ي��ف ف���ي���ه،  ي���دع���ي 

عليها،  املرتتبة  والواجبات  االأفراد يف احلقوق 

املالية؛  امل��خ��اط��ر  م��ن  نف�سه  حماية  وب��ال��ت��ايل 

املايل... ك�ال�سرقة والتزوير 

ل�  يهدف  املالية  الثقافة  تعزيز  اأن  وتابعت، 

واال�ستهالك،  التخطيط  وكيفية  امل��ال،  حفظ 

اأن�ساء  ل�  االأف��راد  القرار، يف حني يتجه  واتخاذ 

ي�ستدعي  ال��ت��ي  ومتو�سطة،  �سغرية  م�ساريع 

املالية  ك�الثقافة  امل��ايل  املجال  يف  التوعية  اإىل 

امل�����س��روع  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل����ال  اإدارة  مل��ع��رف��ة 

و�سمان جناحه.

الدكتور  االقت�سادي  اخلبري  اأك��د  وب���دوره، 

وجدي املخامرة، اأنه بدء االهتمام من خمتلف 

ين�سب  واالقت�سادية  املالية  ال�سيا�سات  �سانعي 

ع��ل��ى »ال���ث���ق���اف���ة امل���ال���ي���ة واال����س���ت���م���ال امل�����ايل«، 

املالية  اخل��دم��ات  اإىل  ال��و���س��ول  على  وال��ق��درة 

مل��خ��ت��ل��ف ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وب���االأخ�������س ال��ف��ئ��ة 

امل��ح��روم��ة وامل�����س��ت��ه��دف��ة م��ن ال��ن��ظ��ام امل���ايل، ملا 

امل��ايل  اال���س��ت��ق��رار  اأث���ر على  م��ن  الثقافة  ل��ه��ذا 

االقت�سادية  والتنمية  وال�سيا�سي  واالجتماعي 

وكذلك حماية امل�ستهلك املايل.

لتعزيز  امل��رك��زي  البنك  ح��ر���س  اإىل  واأ���س��ار 

و�����س����ول ف����ئ����ات امل���ج���ت���م���ع ك����اف����ة م����ن اف�������راد، 

من  الر�سمية  املالية  اخلدمات  اإىل  وموؤ�س�سات 

املختلفة،  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ب��ن��وك  خ���الل 

معقولة  وب��ك��ل��ف  منا�سبة  و���س��روط  و���س��ائ��ل  ب��� 

االقت�سادية  والتنمية  املايل  اال�ستقرار  لتعزيز 

اأن  مبيًنا  اململكة؛  يف  ال�ساملة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

مع  م�ساورات  ع��دة  عقد  ب�  ق��ام  املركزي  البنك 

ب��ع�����س اجل��ه��ات ال��دول��ي��ة ذات اخل���ربة الإمت���ام 

امل�����س��اورات  ه��ذه اخل��ط��وة، ح��ي��ث ُخل�ست ه��ذه 

اإىل ����س���رورة ت��ط��وي��ر واع��ت��م��اد ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اىل  ت��ه��دف  امل���ايل؛  لال�ستمال  �ساملة  وطنية 

املالية بني  الثقافة  وتعزيز  امل�ستهلكني،  حماية 

ال�سركات  ودع���م  املجتمع،  ويف  امل��دار���س  طلبة 

م�سادر  اإىل  الو�سول  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 

االإلكرتوين،  الدفع  اأنظمة  وتطوير  التمويل، 

ومتكني املراأة من الو�سول اإىل م�سادر واأدوات 

التمويل. 

واال�ستمال  املالية  الثقافة  تعزيز  اأن  ولفت، 

على  للح�سول  املجتمع  تثقيف  هدفه  امل���ايل؛ 

ال��ت��م��وي��ل وال��ق��ي��ام ب��امل�����س��اري��ع ال��ت��ي م��ن �سانها 

يف  ترتيبنا  وحت�سني  االقت�سادي  النمو  حتقيق 

ن�سبة ال�سمول املايل على امل�ستوى الدويل.

اململكة جنحت يف حتقيق  اأن  ذكرُه،  اجلدير 

لال�ستمال  الوطنية  اال�سرتاتيجية  االأه���داف 

ت��ك��ل��ل��ت  وال���ت���ي  )2020-2018(ن  امل�����ايل 

اإىل   33.1% من  امل��ايل  ال�سمول  ن�سبة  برفع 

ب� ملكية احل�سابات وتقلي�س  %43.1 مقا�ًسا 
 ،22% اإىل   53% م��ن  اجل��ن��دري��ة  ال��ف��ج��وة 

ل�����ل��درا���س��ة امل�سحية  ال��ب��ي��ان��ات االأول��ي��ة  ل���  وف��ًق��ا 

ل��ل��ط��ل��ب وال���ع���ر����س امل���ن���ف���ذة م���ن ق��ب��ل ال��ب��ن��ك 

املركزي.

 األردن من أكثر الدول في المنطقة تقدًما في مجال المدفوعات 
الرقمية وأدوات الدفع االلكتروني 

 بني سلمان الفائزة بجائزة الملكة رانيا معلمة عاشقة
 لعالم الطفولة 

االنب�ط – �سذى حت�مله 

رمز  باملعلم،  لالحتفال  العاملي  ال��ي��وم  يف 

االخ���ال����س وال��ت�����س��ح��ي��ة ال����ذي ي��ح��م��ل على 

عاتقه ا�سمى امل�سوؤوليات بتن�سئة جيل مثقف 

واع ق���ادر ع��ل��ى ال��ع��ط��اء واالجن����از وم��واج��ه��ة 

حت��دي��ات احل��ي��اة واداء واج��ب��ات��ه جت��اه وطنه 

ن���وؤك���د ال��ت��زام��ن��ا يف ال��ت��ع��ام��ل مع  ع��ل��ي��ن��ا ان 

احمد  ال�ساعر  بتطبيق دالالت قول  املعلمني 

�سوقي : » قم للمعلم وفيه التبجيال كاد ان 

يكون املعلم ر�سوال ». 

ويف مقابلة خا�سة ل�«االنباط« مع احدى 

رانيا  امللكة  جائزة  على  احلا�سالت  املعلمات 

للمعلم املتميز لعام 2019 قالت اميان بني 

�سلمان احلا�سلة على املركز الثاين يف جائزة 

امللكة رانيا للمعلم املتميز انها معلمة عا�سقة 

لعامل الطفولة .

ووجهت بني �سلمان ر�سالة تقدير وامتنان 

م��دي��رت��ه��ا  االوىل  وق��ائ��دت��ه��ا  معلمتها  اإىل 

ب�سمة  فيها  ت��رك��ت  ال��ت��ي  خطاطبة  عائ�سة 

عليها  ه��ي  م��ا  اىل  ال��و���س��ول  يف  �ساعدتها  و 

تعلمت منها  عا�ست معها معلمة  والتي  االن 

ال��ع��ط��اء واالب����داع واالخ��ال���س وح��ب العمل 

امل�سوولية  تعلمت منها  وعا�ست معها مديرة 

وا�ساءت   والتنظيم  واالن�سباط  االخالقية 

لها طريق التميز . 

وذك����رت ل��ك��ي ي��ك��ون امل��ع��ل��م ق���دوة لطلبته 

يجب ان يحر�س على انتقاء كالمه ومتابعة 

افعاله وان يبعث يف نفو�سهم حب العلم وان 

يكون يف الوقت ذاته قويا يف علمه ومعرفته 

وان ي�سعى دائما للتغري والتح�سني من خالل 

التامل الذاتي امل�ستمر . 

وق���ال���ت ان ط��ل��ب��ت��ه��ا م�����س��ارك��ون ف��اع��ل��ون 

ان�سطتهم  مي��ار���س��ون  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  للعملية 

وال��ت��ف��اع��ل  وامل���رون���ة  ب��امل��ت��ع��ة  ب���اج���واء مليئة 

ومبادرون ومتعاونون مع املعلمات  مبا يحقق 

لديهم  التفوق وااليجابية . 

قالت  التعليم  ملهنة  اختيارها  �سبب  وع��ن 

امي����ان ان��ه��ا ت�����س��ع��ى دائ���م���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق االم���ان 

معهم  ت��ت��ج��اوز  وان  طلبتها،   ل��دى  النف�سي 

التوافق  وحت��ق��ق  البيت  ع��ن  االنف�سال  قلق 

والتكيف مع �سف الرو�سة . 

وتف�سل املعلمة اميان ان يكت�سب طالبها 

ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة واالخ���الق���ي���ة واجل��م��ال��ي��ة 

وامل���ه���ارات اال���س��ا���س��ي��ة يف ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة 

واالجتماعية  احلياتية  وامل��ه��ارات  واحل�ساب 

والتوا�سل .

من  نوعني  اهتمامها  يجذب  انها  وتقول 

الطلبة: الطالب االنطوائي املنعزل، والقائد 

املبادر الن كليهما يحتاج من املعلم االهتمام 

تنمي  ان�سطة  اىل  يحتاج  القائد  فالطالب 

وتري �سخ�سيته اما النطوائي فيحتاج اىل 

باالن�سطة  الدماجه  وا�سرتاتيجيات  ا�ساليب 

املتنوعة . 

الرتكيز  اىل  دائما  امي��ان  املعلمة  وت�سعى 

على الطلبة يف مرحلة ريا�س االطفال التي 

االن�سان النها  املراحل يف حياة  اهم  تعد من 

م��رح��ل��ة  ب��ن��اء واك��ت�����س��اب وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 

امل��ت��ن��وع��ة ل����دى االط���ف���ال اذ ه��دف��ه��ا دائ��م��ا 

لتنمية �سخ�سية الطالب يف خمتلف املجاالت 

بقدر  ال��ط��ال��ب  م�����س��ت��وى  مل��ع��رف��ة  ت�سعى  وال 

م��ا متنحه ال��ف��ر���س ال��ع��ادل��ة وامل��ت�����س��اوي��ة يف 

االنخراط بفر�س التعليم . 

وت���ق���وم امل��ع��ل��م��ة ب���ن���ي  ���س��ل��م��ان  مل�����س��اع��دة 

التعليمي  باملحتوى  االن��خ��راط  يف  طالبها 

بيئة �سفية  تهيئة  ال��ذي تقدمها عن طريق 

ج���اذب���ة وا����س���ت���خ���دام ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ف��اع��ل��ة 

وممتعة قائمة على الن�ساط والتعلم باللعب 

م��و���س��ح��ة ذل�����ك ان ال��ت��ع��ل��م ب��ال��ل��ع��ب اك���ر 

اال�سرتاتيجيات اجلاذبة لفئة االطفال حيث 

تراعي الفروق الفردية بني الطلبة .

وت���ق���ي���م م�������س���ت���وى ط��ل��ب��ت��ه��ا م����ن خ���الل 

اداوت  ا�ستخدام  يتم  وعليه  ادائهم  مالحظة 

املتوقعة  النتاجات  بناء على  الطلبة  لتقييم  

االط��ف��ال  ري��ا���س  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  تنفيذها 

والفروق الفردية والناحية النف�سية لديهم . 

طلبتها  ان  ���س��ل��م��ان  ب��ن��ي  امي�����ان  وت���ذك���ر 

متذكرين  مبدر�ستهم    مرتبطني  م��ازال��وا 

يذهب  مل  تعبها  ب��ان  ي�سعرها  م��ا  �سفوفها 

طالبها  م��ن  بقربها  ذل��ك  مل�ست   حيث  هباء 

الوقت  يف   وال�سديقة  واملعلمة  االم  كانت  اإذ 

ال�سعاب  جميع  معهم  تخطت  لطلبتها  ذات��ه 

ومريحة  وممتعة  ج��اذب��ة  بيئة  لهم  ووف���رت 

للتعلم .

الطلبة  ذوي  مع  امي��ان  امللعمة  وتتوا�سل 

ب�سكل دوري من خالل برنامج  مل�ساركة االهل  

با�ستقطاب  املدر�سة  وتقوم  االطفال  لريا�س 

بفعاليات  للم�ساركة  االمهات  من  متطوعات 

ري����ا�����س االط�����ف�����ال وع������ن ط����ري����ق ق����روب����ات 

الفي�سبوك  على  املدر�سة  و�سفحة  الوات�ساب 

ومن خالل االت�ساالت الهاتفية .

راجعة  تغذية  على  حت�سل  انها  وتتحدث 

وت��ف��اع��ل��ه��م مع  ادائ���ه���م  خ���الل  م���ن  للطلبة 

االن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات وت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ق��ي��ي��م  

، ولتعزيز م�ساركة  مل�ستوى الطالب  الفردي 

الطلبة داخل ال�سف املدر�سي بينت انها تقوم 

با�سكال وطرق متعددة ومنها ا�سراك الطالب 

تدعم  ا�سرتاتيجيات   وا�ستخدام  باالن�سطة 

املتعاون  الزميل  كا�سرتاجتية  الطلبة  وتعزز 

وتفعيل لوحة التعزيز وثناء ومدح الطلبة . 

وذكرت ان يوم املعلم هو عبارة عن بطاقة 

�سكر وعرفان لكل معلم ومعلمة عن عطائهم 

مل�سريتهم  وت��ك��رمي��ا  عملهم  يف  واخ��ال���س��ه��م 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب����ان ي���ذك���ر وي���ق���در ب���ه���ذا ال��ي��وم 

اجلميل . 

وخ��ت��م��ت ح����واره����ا ب����ان امل��ع��ل��م ب��ح��ر من 

ال��ق��دوة وم��ن��ارة العلم  العلوم وامل��ع��رف��ة وه��و 

ومن االم��ور التي يعلمها املعلم لطالبه هي 

مواجهة ال�سعاب وتذليلها بالعلم واملعرفة .
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احلثيثه  ومتابعتي  القطاعات   خمتلف  مع  وعالقاتي  اليوميه  لقاءاتي  خالل  من 

باأن  فيالحظ  االجتماعي    التوا�صل  وقنوات  واالقليميه   الوطنيه  االإعللالم  لو�صائل 

وال�صيا�صه  واالداره  واملياه  والبطاله  االقت�صادي   التحدي  واحده وهي  االإقليم   هموم 

والقلق من تنامي امل�صاكل االجتماعيه التي تهدد ا�صتقرار املجتمعات ومنوها  ويف راأيي 

امل�صتقبل  نحو 

اوال (االإ�صراع يف ايجاد حل عادل للق�صيه الفل�صطينيه واإقامة الدوله الفل�صطينيه 

قاعدة  هللو  ال�صرقيه  القد�س  وعا�صمتها   ١٩٦٧ عللام  حللزيللران  مللن  الللرابللع  حللدود  على 

ا�صتقرار املنطقه  واالقليم  ف�صباب واطفال اليوم متعلقون يف االأر�س و فل�صطني وقد 

�صقطت نظريه )االآباء ميوتون واالأبناء يكربون وين�صون( ومن يتابع يجد ذلك  

م�صاريع  يف  تنمويه  خطط  ومتللويللل   تنفيذ  يف   والعاملي   االإقليمي  (التعاون  ثانيا 

للنقل   احلديديه   وال�صكك  للمياه   كربى  �صدود  اإقامة  يف  مثال  وتتفيذها   م�صرتكه 

وجامعات  كللربى   �صحيه  وم�صاريع  كربى  زراعيه  وم�صاريع  كربى  �صناعيه  ومناطق 

اقليميه كربى  او دمج وتعاون اجلامعات االقليميه  وم�صاريع �صياحيه كربى وترويج 

�صياحي عاملي اقليمي  فهذه امل�صاريع حتقق اال�صتقرار والتنميه  وت�صاهم يف حل م�صكلة 

والنماء  والتقدم  للتنميه  �صاحات  اإىل  حتويله   ميكن  االإقليم  بللاأن  وخا�صة  البطاله 

مثل  تقدمت  دول  غللرار  وعلى  النا�صئة  الربيك�س  قللوى  غللرار  على  عامليه  قللوة  وجتعله 

كوريا اجلنوبيه وماليزيا و�صنغافوره  ودول متقدمه اوروبيه وعامليه   

كفوؤه  منجزه  اإدارات  ودون  والتعليم  االداره  راأيلللي   يف  ذلللك  اجنلللاز  ثالثا(عنا�صر 

التناف�س  اي  تقدم  وان يكون  خمل�صه ودون تعليم متطور تطبيقي مهني  لن ينجح 

حتقيق  او  م�صالح  حلماية  ج�صرا   ولي�س  اجلميع  خلدمة  هو  واالحلللزاب  االأفلللراد  بني 

االقللوى  هي  ال�صعوب  م�صالح  حتقق  التي  ال�صعبيه  االحلللزاب  ولذلك  ونللفللوذ   م�صالح 

ال  بعد  عللن  فالتعليم  كللامللال   وجاهيا  التعليم  يكون  وان  معها   نظام  اأي  عللن  وتللدافللع 

والنقد  البناء االيجابي  التوجيه  ي�صاهم اجلميع يف  وان  التفاعل احلقيقي   ي�صاهم يف 

البناء الذي يخدم اجلميع ولن يحدث اي تقدم يف االإقليم يف بقاء اإدارات تنفيذيه  تفكر 

و�صعبويات  ح�صابات  وت�صفية  ومناطقيه  وار�صاءات  و�صلليه  جهويه  عقلية  يف  بع�صها  

الوا�صطه واالر�صاءات   باأنه حمارب ل�صيادة  وم�صالح و�صعور املخل�س والكفاءه واملنجز 

وت�صفية احل�صابات  وهذا كله يحتاج اإىل اعالم مهني متطور  وان يكون الت�صابق على 

املثمر  وان تكون اجلامعات االقليميه  االإقليمي  النجاح  والتعاون  االجنازات وق�ص�س 

اإليها  تنتقل  ان  ال  املجتمعات  يف   البع�س  عند  ت�صود  م�صاكل  حل  يف  منوذجا  كالعامليه 

اأمرا�س غري مقبوله متار�س عن البع�س يف املجتمعات  اإىل اجلامعات االقليميه اي ان 

تبقى اجلامعات االقليميه امكنه للبحث والتدري�س الفعال والتوجيه وتعزيز االنتماء 

والنماء و البناء وخدمة املجتمعات والتفاعل معها وحا�صنات لالإبداع وكل االجنازات 

العامليه كانت من اجلامعات العامليه ومنها االقليميه  وان تتحول اجلامعات االقليميه  

اإىل تعليم تطبيقي مهني بكفاءات يعززها التعليم الوجاهي لكافة  والتعليم والكليات  

التدري�س    مواد 

بقيه للحديث 

د .مصطفى محمد عيروط

رايي  نحو المستقبل)١(

الأربعاء  5 / 10 / 2022 

الرواشدة: التفاعل مع الحالة الحزبية سينعكس على الحياة البرلمانية

االنباط – مريم القاسم 

متر االحزاب حاليا يف مرحلة حا�صمة 

ملللع بللللدء اللل�للصللهللر اخلللاملل�للس ملللن مللرحلللللة 

الوقت  مللع  وتت�صابق   ، االو�للصللاع  ت�صويب 

لت�صتمر وتثبت وجودها واهليتها لت�صدر 

امللل�للصللهللد اللل�للصلليللا�للصللي، �لللصلللواء كللانللت احلللزاب 

اجلدير  مللع  التا�صي�س،  حتللت  او  مدجمة 

بللالللذكللر اأنلللله ملللن �للصللمللن اللل�للصللروط الللتللي 

١000 ع�صو  االحزاب وجود  قانون  اقرها 

واكرث من ٦ حمافظات خمتلفة وان تكون 

ن�صبة ال�صباب والن�صاء 20% لكل منهما .

يزن  امللليللثللاق  حللزب  املللوؤ�للصلل�للس يف  الع�صو 

، قال جند يف املدن تقبل لفكرة  �صديفات 

االنلل�للصللمللام للللالحلللزاب اكلللرث ملللن الللقللرى 

التي  الللتللحللديللات  ان  مللو�للصللحللا  والللبللاديللة، 

واجللهللهللا احلللللزب تللللربز بلللل الللتللخللوف عند 

لللالحللزاب وللحياة  الللنللا�للس مللن االنلل�للصللام 

من  ال�صابقة  الللنللظللرة  لللل  نللظللرا  احلللزبلليللة، 

حيث املنع لالن�صمام لالحزاب .

واأكد يف حديثه مع “االأنباط”، اأن من 

مبوؤ�ص�صات  الثقة  م�صكلة  التحديات  اأبللرز 

مل  النا�س  اأن  خا�صة   ، عام  ب�صكل  الدولة 

ان هناك فر�س متاحة  بفكرة  بعد  تقتنع 

امامهم لالن�صمام لالحزاب دون تخوف، 

لكن اذا بداأنا بطرح الفكرة من اجلامعات 

وجمال�س الطالب ف�صترت�صخ الفكرة اوال 

باول يف اأذهانهم، وهذا ما يجب اأن نعمل 

على تعزيزة. 

اإىل ذلللللك قلللاللللت الللعلل�للصللو املللوؤ�للصلل�للس يف 

ال�صليم  مي�صون  الللدكللتللورة  متكني  حللزب 

اجلميع  قبل  مللن  وا�للصللح  تاثري  هناك  ان 

اأن االنلل�للصللمللام  بلللل  ا�للصللتللثللنللاء، يللتللمللثللل  بلللال 

ابنائهم  وظائف  على  تاثري  له  لالحزاب 

هذا  ان  حيث  اجلامعات،  يف  املكارم  وعلى 

الللتللحللدي ملللربر الرتلللبلللاطللله بللالللتللداعلليللات 

تاثريها  الثقايف ومدى  واملوروث  االمنية 

علللللللى علللملللل اوالدهلللللللم نللتلليللجللة اللللتلللجلللارب 

. ال�صابقة 

“االأنباط”  مع  حديثها  يف  واو�صحت 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  تعاون  من  البد  انه 

املللدين  املجتمع  ومللوؤ�للصلل�للصللات  واالعللالملليللة 

لرت�صيخ  تناف�صي،  ولي�س  تكاملي  ب�صكل 

العمل  واالنلللخلللراط يف  الللفللكللرة احلللزبلليللة 

احللللزبلللي، حلليللث ان مللوؤ�للصلل�للصللات املللجللتللمللع 

كللافللة، النللهللا تعد  بللانللواعللهللا  امللللدين مهمة 

ومن  والللدولللة،  الفرد  بني  الو�صل  حلقة 

خللاللللهللا يللعللطللى اللللفلللرد ملل�للصللاحللة حللريللة 

واالنخراط يف  راأيه  للتعبري عن  �صيا�صية 

العام. العمل 

طرح  يتطلب  العام  امل�صهد  ان  وبينت،   

قوي جدا حتى يكون هناك تاثري وا�صح، 

بللني فئات  ازملللة ثقة وا�للصللحللة  هللنللاك  الن 

املجتمع ب�صكل عام، حيث ان البع�س منهم 

�صد  ع�صابة  على  تدل  حزب  كلمة  يعترب 

الدولة، وهذه فكرة خاطئة عن االحزاب، 

حلليللث انللهللا فللكللريللة ومللبللنلليللة علللللى بللرامللج 

قابلة للتنفيذ، وحل امل�صكالت ب�صكل عام، 

وانها تنطلق من قاعدة، مو�صحة ان هذه 

لرت�صيخها،  كللبللري  جلللهللد  حتللتللاج  االفللكللار 

وتر�صيخ  بن�صر  االعللالم  دور  على  مللوؤكللدة 

الفكر  وتغيري  النا�س  لللدى  االفللكللار  هللذه 

ال�صائد عن االحزاب، من خالل االذاعات 

وا�صح،  اثر  له  يكون  �صوف  وهنا  االمنية 

وا�للصللتللثللمللار الللتللوجللهللات امللللللكلليللة اللل�للصللاملليللة 

واجب لكل اردين يحب وطنه.

املوؤ�ص�س  الع�صو  بني  ذاتلله،  ال�صياق  ويف 

ان  القهيوي  ليث  الدكتور  ارادة  حللزب  يف 

املللتللطلللللب الللرئلليلل�للصللي بلللاللللوادي واالريلللللاف 

وامللللخللليلللملللات هللللي اللللتلللنلللمللليلللة اللل�للصللمللوللليللة 

االن�صمام  علللللى  االقللللدام  فللل  وامللل�للصللتللدامللة، 

اكرث  موجودة  العا�صمة،  خارج  لالحزاب 

عملية  ا�صا�س  على  االخللرى،  املناطق  من 

مكت�صباتها،  وحتقيق  امل�صتدامة  التنمية 

حللليلللث بللللللدات انللطللالقللتللنللا مللللن الللللبللللوادي 

التي  املناطق  وهي   ، واملخيمات  واالريللاف 

العدالة  غياب  يف  وت�صعر  باحلاجة  ت�صعر 

االجتماعية وتوزع مكت�صبات التنمية . 

ال�صيا�صي  الللوعللي  ثللقللافللة  ان  واو�لللصلللح 

بالنظرة  احلزبية  احلياة  وتقبل  �صعيفة 

والللثللقللافللة الللتللي كللانللت �للصللائللدة حتللتللاج اىل 

جللهللد لللتللغلليللريهللا، ومللللن اللللعلللواملللل الللتللي 

عززت ثقة النا�س باالحزاب ت�صدر وجوه 

حيث  الثقة  ا�صحاب  واال�صخا�س  ال�صباب 

ا�صبح هناك قبوال لل االنت�صاب لالحزاب، 

وطماأنتهم  لل�صعب  امللك  خطابات  اي�صا 

يلللعلللد �لللصلللملللان للل�للصللحللة اللللقلللانلللون وداعلللللم 

 . للعملية و�صامن للمخرجات 

الللللنللللاطللللق االعلللللالملللللي بلللا�لللصلللم احلللللزب 

اللللدميلللوقلللراطلللي وائللللللل املللنلل�للصللي قلللللال ان 

تلللركللليلللزنلللا كلللحلللزب يف الللعللا�للصللمللة علللملللان، 

باملقابل الحظنا اقباال �صديدا يف حمافظة 

قوي  ح�صور  لنا  وكان  املفرق،  تليها  اربد 

يف الللبللاديللة الللو�للصللطللى واللل�للصللمللاللليللة، وهللذا 

االقبال مب�صر للخري.

“االأنباط”  ملللع  حللديللثلله  يف  واو�لللصلللح 

عر�س  عند  واجهتنا  التي  التحديات  ان 

عللدم تقبل  كللان   ، للنا�س  وروؤانلللا  اهللدافللنللا 

االحللللللللزاب مللللن اجلللليلللل الللللقللللدمي نللتلليللجللة 

الللثللقللافللة اللل�للصللابللقللة ، واللللتلللحلللدي الللثللاين 

وعللدم  لللالحللزاب  االن�صمام  مللن  التخوف 

الللقللانللون  ، وان  اللللدوللللة  بلللقلللرارات  الللثللقللة 

ال�صباب  عك�س   ، ومللوؤقللت  �صكلي  اجلللديللد 

الللللذي لللديلله اللللدافلللع الللقللوي لللالنلل�للصللمللام 

الينا .

بدوره بل املقابل، قال الناطق االعالمي 

بلللا�لللصلللم اللللهللليلللئلللة املللل�لللصلللتلللقلللللللة للللالنلللتلللخلللاب 

حمللمللد خلللري روا�للللصللللدة ان الللهلليللئللة تللقللوم 

�صمن  وتثقيفية  تللوعللويللة  حللمللالت  بعمل 

ن�صو�س وبنود القانون واحلملة مرتبطة 

ان  حيث  االنتخاب  بقانون  الوقت  بنف�س 

 ، للللالحلللزاب  خم�ص�صا  مللقللعللدا   4١ هللنللاك 

بني  واالن�صجام  الللرتابللط  اأن  اىل  م�صريا 

والنقلة  التعريف  اىل  يلللوؤدي  الللقللانللونللني 

التفاعل  ان  مللو�للصللحللا   ، فيهما  الللنللوعلليللة 

على  �صينعك�س  حاليا  احلزبية  احلالة  مع 

احللليللاة الللربملللانلليللة الحللقللا بللاالنللتللخللابللات 

املللقللبلللللة ، بللالللتللايل يللجللب علللللى اجلللملليللع 

الن�صبي  للللللوزن  نظرا  االمللر  هللذا  ادراك 

احلزبية  للقوى  الللربملللان  مقاعد  لعدد 

 ، املحلية  للدوائر  الرت�صح  يف  وحقهم   ،

وربطه  االحللزاب  قانون  م�صالة  بالتايل 

للم�صاركة  احلافز  هو  االنتخاب  بقانون 

يعد  وهذا   ، معا  واالنتخابات  باالحزاب 

حافز ت�صريعي للم�صاركة يف اجلهتني .

ملل�للصللبللق  تلللنللل�لللصللليلللق  هللللنللللاك  ان  وبللللللني   

رئلليلل�للس  بللرئللا�للصللة  املللعللنلليللة  االدارات  بلللني 

يف  املفو�صني  من  ميثله  ومن  املفو�صني 

تلك االجتماعات، بالتايل نحن خطابنا 

املللللوجلللله للللللمللجللتللمللع ملللوحلللد ور�للصللائلللللنللا 

حتى   ، عليها  متفق  وال�صياغات  واحللدة 

ال يكون هناك ن�صاز يف احلملة ، م�صيفا 

اخلللتلللالف بني  نللنللظللر ان هلللنلللاك  انلللنلللا ال 

البيئات  االردين مبختلف  ال�صعب  افراد 

، لكن هناك ت�صاوؤالت يف ال�صارع االردين 

، نحن يف الهيئة جنيب عن هذه اال�صئلة 

 .

اأن احلملة  بل  الروا�صدة حديثه  وختم 

“موؤ�ص�صة  �صركائنا  مب�صاركة  متوا�صلة 

ووزارة  الللل�لللصلللبلللاب  ووزارة  اللللعلللهلللد  ويل 

موؤكدا  والربملانية”  ال�صيا�صية  ال�صوؤوؤن 

حتى  احلملة  نطاق  لتو�صيع  ن�صعى  اننا 

ن�صل الو�صع �صريحة ممكنة من الفئات 

امللل�للصللتللهللدفللة وخللا�للصللة الللنلل�للصللاء واللل�للصللبللاب 

، النللهللم الللعلل�للصللب احلللقلليللقللي يف مللعللادلللة 

. ال�صيا�صي  التغيري والتحديث 

 شديفات: المدن االكثر تقبال ٠٠ القهيوي: االنضمام خارج العاصمة افضل

  المنسي: تركيزنا في عمان وهناك إقبال في اربد والمفرق والبادية

 األشغال: بدء أعمال صيانة الجزء 
الثاني من طريق البحر الميت الموجب

االنباط- عامن

 اأعلنت وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان، عن 

البدء باأعمال �صيانة اجلزء الثاين من طريق 

البحر امليت املوجب، اعتبارا من اليوم االأربعاء.

وقللالللت الللللوزارة يف بيان ام�س الللثللالثللاء، اإن 

اأعمال ال�صيانة والتي �صتتم من خالل مديرية 

اأعمال ك�صط للهبوطات،  الكرك ت�صمل  اأ�صغال 

واإعللللللادة تللعللبلليللد، ومللعللاجلللة اأي حللفللر، واأعللمللال 

احللللقلللن للل�للصللطللح الللطللريللق بللالللكللامللل، وتللعللزيللز 

واالإ�للصللارات  العامة  ال�صالمة  بعنا�صر  الطريق 

الللدوريللة  ال�صيانة  اأعللمللال  �صمن  التحذيرية، 

للطرق.

واأ�صارت اإىل اأنه �صيتم بالتعاون مع مديرية 

املللواقللع  الللعللام حتللويللل ال�صري يف بع�س  االأمللللن 

جزئي  ب�صكل  االآخلللر  امل�صرب  اإىل  الطريق  مللن 

وموؤقت، ومبا ي�صاهم يف �صمان دميومة احلركة 

اإىل  ال�صائقني  داعلليللة  الللطللريللق،  املللروريللة على 

التقيد باأ�ص�س القيادة االآمنة وتعليمات كوادرها 

ومرتبات االأمن العام العاملة يف امليدان.

ي�صار اإىل اأن الوزارة ق�صمت العمل يف امل�صروع 

بللاالأول من خالل  اإىل جزاأين، حيث مت البدء 

الثاين  اإجنللاز اجلللزء  اأ�صغال مادبا، فيما �صيتم 

ملللن خللللالل مللديللريللة اأ�لللصلللغلللال اللللكلللرك، ح�صب 

اخت�صا�س كل مديرية ل�صمان دميومة احلركة 

املرورية على الطريق.

العاصمة ام المحافظات ٠٠ البيئات األكثر تقبال لالنضمام لالحزاب

 الجمارك تنظم دورة تدريبية حول إدارة المخاطر
االنباط- عمان

 نللظللمللت دائللللللرة اجللللملللارك االأردنللللليلللللة، دورة 

تدريبية متخ�ص�صة بللاإدارة املخاطر، تهدف اإىل 

يتما�صى  متكامل  خمللاطللر  اإدارة  نللظللام  تطبيق 

مع قرار رئا�صة الللوزراء بتوحيد جهات الرقابة 

احلدودية حتت مظلة اجلمارك، والتي اعتمدت 

من قبل رئا�صة الوزراء بداية �صهر اآب لهذا العام.

لللللل�للصللوؤون املالية  الللعللام  املللديللر  وقلللال م�صاعد 

واالإدارية عميد جمارك الدكتور عناد الطعاين، 

اإن الدورة تاأتي يف اإطار اجلهود املبذولة؛ مل�صاعدة 

اإدارة خمللاطللر  نلللظلللام  تللطللبلليللق  علللللى  احلللكللومللة 

اإحللدى مبادرات م�صروع حت�صني  متكامل، وهي 

ال�صغرية  للم�صاريع  الللتللجللاريللة  االأعلللملللال  بيئة 

واملتو�صطة من خالل تي�صري التجارة.

وت�صتمل الدورة التي ت�صتمر 4 اأيام، على عدد 

اإدارة  با�صرتاتيجيات  املتعلقة  املحا�صرات  مللن 

املخاطر واأف�صل املمار�صات التنظيمية، النظرية 

والتقنيات  احللللدود  مراقبة  واأمتللتللة  والعملية، 

احلديثة الإدارة املخاطر.

مع  بالتعاون  تللاأتللي  التي  اللللدورة  وت�صتهدف 

خلللرباء مللن مللركللز الللتللجللارة الللدوللليللة، موظفي 

وحللللدات املللخللاطللر يف ٦ جللهللات رقللابلليللة حكومية 

املللنللافللذ  واللللدملللج يف  الللتللوحلليللد  بعملية  مللعللنلليللة 

احلدودية، وهي وزارات الزراعة، البيئة، ال�صحة، 

العامة  موؤ�ص�صة  واملقايي�س،  املوا�صفات  موؤ�ص�صة 

للغذاء والللدواء وجمل�س مفو�صي هيئة تنظيم 

قطاع االت�صاالت.

يللذكللر اأن ملل�للصللروع حتلل�للصللني بلليللئللة االأعلللملللال 

التجارية للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ينفذه 

مركز التجارة الدولية والوكالة االأملانية للتعاون 

الدويل واحلكومة االأردنية، بتمويل من الوزارة 

االحتادية االأملانية للتعاون االقت�صادي والتنمية 

ومملكة هولندا.

 اسماء بلدات محافظة اربد تؤكد عراقة المملكة عبر الزمان

    األنباط - فرح موىس    

واحدة  ال�صمال  عرو�س  اإربد  حمافظة   

تبعد  �صكاناً،  اململكة  حمافظات  اأكللرب  من 

كيلو  نللحللو )8١(  (علللملللان(  الللعللا�للصللمللة  عللن 

مرتا، وت�صتهر  بخ�صوبة اأرا�صيها، وكانت 

ل�صهرتها   روملللا،  غلللذاء  �صلة  ُتللعللد؛  قللدميللاً 

بللللزراعللللة اللللقلللملللح، والللل�لللصلللعلللري، واللللفلللواكللله، 

واخل�صروات. واحلم�صيات، 

    ومتللتللاز حمافظة اإربلللد بللكللرثة املللدن 

التابعة  ال�صكانية  والللتللجللمللعللات  والللقللرى 

فلليللهللا اللللتلللي يلللتلللجلللاوز عللللددهللللا اأكللللللرث مللن 

للله  ما�س  )١45( قللريللة وبلللللدة، واأغلللللبللهللا 

تلللاريلللخ االردن،  يلللدل علللللى علللراقلللة  عللريللق 

وح�صره عرب الزمن، ومييزها عن غريها 

مللللن امللللحلللافلللظلللات،وجلللودعلللدد مللللن  ملللدن 

ملللن حلللللف الللديللكللابللوللل�للس )حتلللاللللف امللللدن 

قللليللل�لللس)جلللدارا(،  اأم  وهللللي:  اللللروملللانللليلللة(، 

واحللل�للصللن)هلليللبللو�للس(، واإيلللللدون)دايلللللون(، 

وطلللللبلللللقلللللة فللللللحللللللل)بلللللليللللللال(، وحلللللللرثلللللللا او 

)كابتوليا�س(،  راأ�س  وبيت  قويلبة)اأبيال(، 

واأم اجلمال)كانثا(، وفيالدلفيا )عّمان(.

    وقللدمللت هللذه امللللدن احللللرة منوذجا 

اذ  مثيله،  قللل  االردين  لل�صعب  ح�صاريا  

كللانللت مللدنللا حلللرة ذات �للصلليللادة وا�للصللتللقللالل 

القدم  منذ  االأردنيني  طبيعة  مع  يتنا�صب 

امل�صتقل،  ال�صيا�صي  كيانهم  تاأ�صي�س  نحو 

اقت�صادية المعة يف  اإ�صافة لكونها مراكز 

العامل القدمي.

   وعلللللن بلللللللدة ذنللليلللبلللة  بلللللللللواء الللرمللثللا  

الللعللدوان  مفلح  وامل�صرحي  الللكللاتللب  يللقللول 

ارتللللبللللط   ا�للللصللللمللللهللللا  اإن   لل”االنباط” 

ثالثة  راأ�لللس  على  تللوجللد  اإذ  بجغرافيتها، 

قللريللة يف  اآخلللر  ذنلللب، يف  اأوديللللة، على �صكل 

اللواء، م�صريا  اىل اأنه توجد هناك قرية 

حتمل اال�صم ذاته يف  �صورية.

اإحللدى  ال�صجرة  ال�للصللم  بالن�صبة  اأملللا     

بلللللللدات اللللللللللواء، فللللان ا�للصللمللهللا يللعللنللي نللبللات 

احللليللاة  وهلللي  ال�صم�س،  وحلل�للصللاد  االأر�للللس، 

لللللالأر�للللس،  وتلل�للصللتللهللر الللبلللللدة بلللاللللزراعلللات 

املثمرة. املو�صمية، واال�صجار 

وذكلللر  الللعللدوان ان بلدة الللطللرة،  التي 

�صورية،  مع  االردنية  احلللدود  اأق�صى  تقع 

والللتللي   ،)١800( علللام  اىل  ا�للصللمللهللا  ويللعللود 

عللرفللت بللالللعللهللد الللعللثللمللاين بللا�للصللم الللتللارة، 

اإذ  املللرتللفللعللة،  املللنللطللقللة  الللللدرة، مبللعللنللى  اأي 

البحر،  �صطح  نحو)400( مرت عن  ترتفع 

الذهب،  دفائن  وجود  على  داللة  ولال�صم 

والللكللنللوز احللل�للصللاريللة مللن حتللف تللدل على 

حلل�للصللارات تللعللاقللبللت علللللى املللنللطللقللة، مللثللل، 

وتكرث  والعثمانية،  الرومانية،  احل�صارة 

تللدل على احللل�للصللارات،  الللتللي  املللعللامل  فيها 

القدمية.  والديانات 

قرى  اإحلللدى  القليعات  قللريللة  ان  وبللني 

ت�صميتها  ترجع  ال�صمالية،  االأغلللوار  لللواء 

املنت�صرة  املقالع  اإىل  ن�صبة  القاّلعات،  اىل 

فوق اجلبال حول القرية، لكن مع تعاقب 

االأجيال، والنحت يف اال�صم؛ ا�صتقر ليكون  

على ما هو عليه االآن )القليعات(. وهناك 

وت�صفي  اال�صم،  توؤ�صطر  االأحاديث  بع�س 

اإىل  اإيللاه  نا�صبة  البطولة،  من  هالة  عليه 

قللائللد رومللللاين قلللدمي يللحللمللل اال�للصللم ذاتلله 

الذي ا�صتعارته منه القليعات.

 وعللن ا�للصللم قللريللة )بلليللت راأ�لللس( اأو بيت 

را�س كما يلفظه اأهلها، قال العدوان، لقد 

الغ�صا�صنة  اأيلللام  مللنللذ  اال�للصللم  بللهللذا  دعلليللت 

واالأردن  حللوران  يف  يقطنون  كانوا  الذين 

قللبللل الللفللتللح االإ�للصللالمللي، ولللعللل الللبللحللث يف 

بيت  كلمة  اأن  اإىل  ي�صري  الت�صمية  دالللللة 

اأما كلمة  القرية،  ال�صام  اأهل  تعني يف لغة 

راأ�س فجاءت من وقوعها على راأ�س جبل.

وا�للصللاف ان بيت را�للس ازدهللرت يف عهد 

اللللللروملللللان، خللا�للصللة عللنللدمللا مت اإحلللاقللهللا 

الع�صرة  باملدن  املعروف  التجاري  باحللف 

با�صم  اآنذاك  )الديكابولي�س(، وقد عرفت 

)كبيتوليا�س(، وهي كلمة التينية تعني يف 

على  املبني  القلعة(،  )اأو  الهيكل،  االأ�للصللل 

قمة اجلبل.

  وعن قرية “اإبدر”، يف لواء بني كنانة 

قال العدوان انها كانت فيما م�صى ت�صمى 

)اإبللللللدر املللللنللللارة(، وعلللرب تللاريللخللهللا �للصللارت 

مرة  لتذكر  الكلمتني،  هاتني  بللني  تلللراوح 

املللنللارة،  ا�صمها  يكون  وتلللارة  منها،  مركبة 

وهي االآن معروفة باملقطع االأول “اإبدر”، 

لكن اال�صم يف االأ�صل كان مرتبطا باملنارة، 

“االأتراك كان  اأهل القرية قالوا ان  اإذ ان 

لهم خمفر يف القرية، وكان االأتراك عند 

فوق  الللنللار  باإ�صعال  يللقللومللون  اجتماعهم، 

املخفر، كي تكون عالمة لالجتماع، حتى 

اأ�صبح املخفر مثل املنارة،  ودليال للجنود 

الذين كانوا يتحركون �صمن املنطقة.

   وبللللنللللاًء علللللى ذللللللك، مت تللثللبلليللت ا�للصللم 

وهناك  املنارة،  با�صم  القرية،  يف  احلو�س 

الللقللريللة،  اإبللللدر يف  ا�للصللم  اآراء حلللول  بللعلل�للس 

يللكللون  اأن  املللحللتللمللل  ملللن  اأنللللله  اإىل  تلل�للصللري 

احللللجلللاز،  بللللدر يف  مللنللطللقللة  اإىل  مللنلل�للصللوبللاً 

واأخذت هذه القرية اال�صم يف البداية، ثم 

االآن  عليه  هللو  مللا  لي�صبح  جللرى حتللويللره 

“اإبدر«.
واملللوؤرخ  الباحث  ذاته قال  ال�صياق    ويف 

الللدكللتللور  االردين  والللللللرتاث  اللللتلللاريلللخ  يف 

اإن ا�صم بلدة ملكا يف لواء  اأحمد ال�صريدة 

بللنللي كللنللانللة، جلللاء نلل�للصللبللة اىل اأحللللد امللللللوك 

اللل�للصللريللانللني الللللذي كللللان  يللحللكللم املللنللطللقللة، 

وهللذا اال�للصللم مللن االأ�للصللمللاء االأراملليللة التي 

كانت �صائدة يف تلك احلقبة. 

 اأمللللا اأم قلليلل�للس فللكللان ا�للصللمللهللا جللللدارا يف 

الللعلل�للصللر اللللليللللونللللاين، وتلللعلللنلللي اجلللللللدر، اأو 

املدينة املح�صنة، وهي ماأخوذة من الكلمة 

ال�صريانية؛ جدار، وتعني ال�صور.

ا�صم بلدة جديتا يف لواء الكورة     وعن 

يقول ال�صريدة انها تعني املنطقة البعيدة، 

ا�صم  جللاء  فيما  االأملل�للصللار،  عللن  النائية  او 

ال�صمالية،  االغلللوار  لللواء  وقللا�للس يف  بلللللدة 

ن�صبة لل�صحابي عامر بن اأبي وقا�س. 

   وا�للصللار اللل�للصللريللدة اىل ان ا�للصللم  قرية 

اإحدى بلدات لواء الكورة،  كفر املاء، وهي 

من  مكون  اإربلللد،  مدينة  غللرب  يقع  الللذي 

اللللكلللاف،  بللفللتللح  “كفر”  االأول  �للصللطللريللن 

الزراعية،  القرية  العربية  باللغة  وتعني 

والثاين “املاء” نظراً النت�صار اآبار جتميع 

اأطللراف  على  املياه  ينابيع  كللرثة  اأو  امللليللاه، 

القرية يف املا�صي.

 بورصة عمان تشارك في أسبوع 
العالمي المستثمر 

االنباط- عامن

اأقامت بور�صة عمان ام�س الثالثاء فعالية قرع 

اجلر�س لل�صنة الثالثة على التوايل اأعلنت خاللها 

م�صاركتها يف فعاليات اأ�صبوع امل�صتثمر العاملي اإىل 

جانب عدد من االأ�صواق املالية العاملية التي تعقد 

 ،2022 االأول  ت�صرين  مللن  االأول  االأ�للصللبللوع  خللالل 

الدولية  للمنظمة  ال�صنوية  املللبللادرة  وذلللك �صمن 

لهيئات االأوراق املالية واالحتاد الدويل للبور�صات.

واأكلللللللد املللللديللللر الللتللنللفلليللذي للللللبللور�للصللة مللللازن 

الللوظللائللفللي، حللر�للس الللبللور�للصللة علللللى ملللد ج�صور 

التعاون مع كافة املوؤ�ص�صات املحلية والعاملية لتعزيز 

اأن�صطة التوعية اال�صتثمارية ون�صر املعرفة املالية، 

م�صريا اىل اأن امل�صاركة يف هذه الفعالية تندرج يف 

اإطار احلر�س على املتابعة الفاعلة ملختلف فعاليات 

واأن�صطة منظمة »IOSCO« وجلانها املختلفة 

ملواكبة املعايري الدولية ذات ال�صلة.

فيديوهات  �صتطلق  البور�صة  اأن  اإىل  واأ�للصللار 

ونللل�لللصلللرات تللوعللويللة تللثللقلليللفلليللة ملللن خللللالل املللوقللع 

االإلكرتوين ومن�صات التوا�صل االجتماعي �صيتم 

ت�صليط ال�صوء فيها على التمويل امل�صتدام باعتباره 

الللقللوة الللدافللعللة للتنمية امللل�للصللتللدامللة، واحلللوكللمللة، 

واال�صتثمار البيئي واالجتماعي.

الللعللاملللي هو  امللل�للصللتللثللمللر  اأ�لللصلللبلللوع  اأن  اإىل  يلل�للصللار 

منظمة  اأطلقتها  �صنوية  تللوعللويللة  دوللليللة  مللبللادرة 

)IOSCO( للمرة االأوىل عام 20١٧، بهدف رفع 

م�صتويات املعرفة املالية، وتعزيز ثقافة امل�صتثمرين 

وحمايتهم على امل�صتويني املحلي والعاملي، وت�صارك 

يف فعالياتها ال�صنوية ما يزيد على ١00 دولة من 

الدول االأع�صاء يف املنظمة.

السليم: تعاون المؤسسات العامة والخاصة يجب أن يكون تكامليا



املحلي

مل يكد العامل يفيق من كبوة جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات اقت�صادية جمة 

حتى جاء ال�صراع الدائر بني رو�صيا واأوكرانيا والذى تطور اإىل حرب ال ي�صتطيع اأحد 

اذ ال تعد احلرب  العاملية  القوى  ات�صاع نطاقها وتغري موازين  بنهايتها  حال  يتنباأ  اأن 

حتول  نقطة  اأي�صا  ولكنها  فقط  كبري  جيو�صيا�صي  حدث  االأوكرانية جمرد  الرو�صية 

كله. للعامل  بالن�صبة  جيواقت�صادية 

االأزم���ة  �صتزيد  االأوك��ران��ي��ة  للحرب  الوخيمة  واالق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صية   العواقب 

م�صاكل  �صتوؤثر  وبالتاىل  رو�صيا  �صد  الغربية  العقوبات  ال�صتمرار  نتيجة  االقت�صادية 

والنقل  والنفط   والطاقة  الغذاء  تكاليف  فى  والتقلبات  العاملية  الغذائية  االإم��دادات 

وارتفاع كلف ال�صحن على اقت�صاديات العامل  باأ�صره وخا�صة الدول الفقرية  والنامية  

وم��ن��ه��ا ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي  ت��ع��اين  اأ���ص��ا م��ن ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وارت���ف���اع االأ���ص��ع��ار  

والت�صخم  الذى اأدى اإىل رفع البنوك املركزية اأ�صعار الفائدة ب�صكل متكرر  الذي فاقم 

الديون  من  اال�صتزادة  مبقدورها  يعد  مل  التي  ال��دول  ه��ذه  ل��دى  الدين  خدمة  ع��بء 

الدول  اأ�صواق  ال�صاخنة من  االأموال  القدمية وهربت  الديون  بفائدة منخف�صة ل�صداد 

االأ���ص��واق  ال�صيما  الغنية  املالية  االأ���ص��واق  اإىل  العالية  املخاطر  ذات  والنا�صئة  النامية 

ال�صغرية واال�صتثمارات  امل�صاريع  اأ�صحاب  اأي�صا على  واأثر  الفائدة  االأمريكية بعد رفع 

�صعبة  اقت�صادية  بيئة  خلق  مم��ا  ال��ف��ردي��ة   ال��ق��رو���ض  اأ���ص��ح��اب  على  وحتى  املتو�صطة 

وحتديات كبرية نالت من حركة ال�صوق املحلي  .

ب��احل��رب الرو�صية االأوك��ران��ي��ة   ك��ث��ريا   ت��اأث��ر  ال��ذي��ن  وك��ل ذل��ك ينطبق  على االأردن  

البرتول  واأ�صعار  الغذائية  وامل��واد  الطاقه  باأ�صعار  كبرية  ارتفاعات  من  عنها  ومانتج 

وارتفاع كلف ال�صحن والنقل  ناهيك عن رفع اأ�صعار الفائدة  ال�صعرة التي ق�صمت ظهر 

البعري  كل ذلك جاء يف الوقت الذي كانت تخطط فيه احلكومة لبدء مرحلة التعايف 

موؤ�صرات  لتعطي  االأوكرانية  الرو�صية  احل��رب  ج��اءت  وتداعياتها  كورونا  جائحة  من 

ال��و���ص��ع االق��ت�����ص��ادي وم��ع��اجل��ة امل�صكات  ال��ق��درة ع��ل��ى حت�صني  حت��ذي��ري��ة ح��ول ع��دم 

االأ�صا�صية التي يعاين منها االأردن خا�صة الفقر والبطالة واأعباء الدين العام .

يعانى  كان  التي  والتحديات  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  ال�صرعات  تلك  كل  مع  ولكن 

ال�صيا�صية  االأردن منها �صابقا  نتيجة الربيع العربي وق�صية  الاجئني  وال�صغوطات 

حول  احل�صني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جلالة  امللكية   املواقف  نتيجة  واالقت�صادية 

�صمن  كاملة  حقوقة  بنيل  الفل�صطيني  ال�صعب  وحق  والقد�ض  الفل�صطينية  الق�صية 

�صام دائم وعادل و�صامل  اال اأن االأردن ا�صتطاع  بف�صل الروؤى امل�صتقبلية واال�صت�صرافية 

جلالة امللك  الوقوف على قدميه بكل قوه فاعلة حيث كانت م�صتويات االمن الغذائى 

وحافظ  ج��دا   مريح  ا�صرتاتيجي   ومب��خ��زون  متوفرة  اال�صا�صية   الغذائية  امل��واد  من 

االأزمات الطاحنة  املحلي والعاملي  ومل ن�صهد تلك  بال�صوق  االأردين على قوتة  الدينار 

الغذاء  اإنتبه ملو�صوع  اوائل من  امللك من  واملتاجر حيث كان جالة  املحال  اأبواب  على 

على م�صتوى العامل ومنحه اأولوية ق�صوى منذ فرتة .

فعالية  وبكل  التحرك  ب���االأردن  االقت�صادية  املحركات  وكافة  احلكومه  على  ولكن 

مع  وبالتعاون  وم��رن��ة  متكاملة   �صاملة  اقت�صادية  وب��رام��ج  �صيا�صات  لو�صع  و�صرعة 

مل�صاكلة  حلول  وايجاد  متو�صطه  بن�صب  ولو  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  اخلا�ض  القطاع 

املياة  مع الرتكيز على عمليات التعدين وا�صتخراج املعادن والنفط والغاز ب�صكل  جاد 

دور  تنمية  واأه��م��ي��ة  املحافظات  يف  التنمية  وم�صاريع  اال�صتثمارات  وتعزيز  و���ص��ادق  

القطاع اخلا�ض �صيما يف حمافظات اجلنوب ومنحه كافة الت�صهيات احلقيقية وب�صكل 

املتتالية واحلفاظ  العاملية  ال�صعوبات واالزمات  م�صتدام و�صريع  حتى ن�صتطيع جتاوز 

الرتاكمات  واحلكومة احلالية تقوم  ب�صبب تلك  الوطني من االنهيار   على االقت�صاد 

بدور جيد وايجابي بهذا االجتاة من خال عدد من القوانني والت�صريعات اال�صتثمارية 

ناهيك عن الزيارات امليدانية االخرية ملجل�ض الوزراء وتام�ض اأهم امل�صاكل والق�صايا 

املحلي  املجتمع  على  اإيجابا  يعود  اأن  نتمنى  وال��ذي  املحافظات  يف  خا�صه  االقت�صادية 

والوطن ككل.

وبالنهاية جالة امللك و�صع عده حماور  لتحقيق �صمن الروؤية االقت�صادية تتمثل 

ذلك  وي�صمل  االأردنيني  جميع  معي�صة  م�صتوى  وحت�صني  وحتديثه  االقت�صاد  بتحرير 

حتررية  اقت�صادية  �صيا�صات  وتبني  امل��وازن��ة  عجز  وتقلي�ض  املديونية  ع��بء  تخفي�ض 

العربية  ال���دول  م��ع  االقت�صادية  ال��ع��اق��ات  وتعزيز  ال��ع��امل��ي   االقت�صاد  يف  واالن��دم��اج 

ال��ك��ايف  حتى  االه��ت��م��ام  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض  واي���اء  وال��ف��ق��ر  البطالة  وحم��ارب��ة م�صكلتي 

نتجاوز جميعا يف هذا الوطن اأي اأزمات اقت�صادية قادمة وتخطي احلا�صر بكل عزمية 

واقتدار  ناهلني من اأفكار وحكمة �صيد الباد جالة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني 

التغذية احلقيقة للو�صول اإىل �صاطئ االأمان.

د. هيثم احمد المعابرة 

 أزمات اقتصادية متتاليه آخرها الحرب الروسية 
األوكرانية وصمود اقتصادي برؤى ملكية

 ال رقابة على محالت بيع اللحوم والدواجن باربد

 استطالع: 61 بالمئة يؤيدون اإلبقاء على توقيت صيفي وآخر شتوي

 فلسطين النيابية: خطاب الملك في األمم المتحدة شامل 
وواضح في بيان خطورة الوضع القائم في فلسطين

   االنباط- فرح مو�سى

    ابدى عدد من مواطني حمافظة اربد 

حمات  على  الرقابة  غياب  من  ا�صتياءهم 

بيع اللحوم والدجاج “املعاطات “حيث انها 

املعنية  اجل��ه��ات  مطالبني  للنظافة  تفتقر 

على  وت�صديدها  ال��رق��اب��ة  ح��م��ات  بتكثيف 

هذه االماكن وايقاع العقوبات الرادعة بحق 

املخالفني.

التجار  التزام  وا�صار عدد منهم اىل عدم 

تكون  ان  ي�صرتط  حيث  التخزين  ب�صروط 

لللحوم  العر�ض  ث��اج��ة  احل���رارة يف  درج���ة 

ال����ط����ازج����ة  4 درج��������ات م���ئ���وي���ة وال���ل���ح���وم 

ان  17  ول��ك��ن م��ا مت��ت ماحظته  امل��ج��م��دة 

ب��ع�����ض امل���اح���م يف ح�����ص��ب��ة ارب�����د وحم���ات 

ب��ي��ع جم���م���دات ت��ع��ر���ض جم��م��دات��ه��ا خ���ارج 

مبا�صرة  ال�صم�ض  ا���ص��ع��ة  وحت���ت  ال��ث��اج��ات 

واحل�صرات  واالت��رب��ة  للغبار  عر�صة  وتكون 

ودخان ال�صيارات.

وا����ص���اف اخ����رون ان حم���ات ب��ي��ع دج��اج 

�صواء  للنظافة  مظاهر  م��ن  تخلو  امل��ع��اط��ة 

داخ��ل املحل  او حوله  ا�صافة اىل ان املحل 

مليء بروث الدجاج واملياه وال يتقيد العامل 

بزي النظافة فيكون املكان عبارة عن مكرهة 

�صحية.

  ويف �صياق متابع �صكك مواطنون بنزاهة 

الدجاج  البائع  ي��زن  حينما  وخا�صة  ال���وزن، 

ق���ب���ل ال����ذب����ح م��ط��ال��ب��ني ب��ت��ك��ث��ي��ف ح��م��ات 

الرقابة على هذه املحات.

     وبني مدير ال�صوؤون ال�صحية يف بلدية 

البلدية  ان  ال�صياب  حممود  ال��دك��ت��ور  ارب��د 

منح  قبل  ال�صروط  م��ن  جمموعة  ت�صرتط 

ومنها  جممدات  بيع  حمل  الي  الرتخي�ض 

معداته  ت��ك��ون  وان  مبلطا  امل��ح��ل  ي��ك��ون  ان 

�صاحلة وذات كفاءة عالية و يحقق ال�صروط 

اي  ل��ن يح�صل  ذل��ك  وغ��ري  كاملة  ال�صحية 

حمل على ترخي�ض .

واك�������د وج�������ود ب���ع�������ض امل���خ���ال���ف���ات ال��ت��ي 

تر�صدها البلدية وتوقع ا�صد العقوبات على 

من  يومي  ك�صفا  هناك  ان  مبينا  مرتكبيها 

البلدية ل 23 منطقة ملراقبة املواد الغذائية.

االنباط- عمان

 ك�����ص��ف ا���ص��ت��ط��اع ل���ل���راأي اأج����راه مركز 

ال���درا����ص���ات اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة 

االأردين  ال�����ص��ارع  اآراء  ل��ق��ي��ا���ض  االأردن����ي����ة، 

وم��ع��رف��ت��ه��م واط���اع���ه���م ع���ل���ى ال��ق�����ص��اي��ا 

واملنطقة  االأردن  يف  جت��ري  التي  امل�صتجدة 

61 باملئة من االأردن��ي��ني مع  اأن  اأخ��ريا، عن 

اأ�صا�ض )�صيفي �صتوي(  اإبقاء التوقيت على 

و25  الف�صل(،  ح�صب  التوقيت  )تغيري  اأي 

طيلة  ال�صيفي  ال��ت��وق��ي��ت  اإب��ق��اء  م��ع  ب��امل��ئ��ة 

ال���ع���ام، ف��ي��م��ا اأي�����د 11 ب��امل��ئ��ة م��ن��ه��م اإب���ق���اء 

التوقيت ال�صتوي طيلة العام.

 26 ومت تنفيذ اال�صتطاع خال الفرتة 

2 ت�صرين االأول احلايل على عينة  اأيلول - 

املحافظات  لكافة  و�صاملة  ممثلة  وطنية 

والتعليمية،  العمرية  وال��ف��ئ��ات  واالأق��ال��ي��م 

الثانوية  طلبة  متثل  عينة  اإىل  باالإ�صافة 

العامة.

ن�صف  اأن  اال���ص��ت��ط��اع  ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 

ام���ت���ح���ان  اأن  ي���ع���ت���ق���دون  ال  االأردن�������ي�������ني 

واأكادميياً  تربوياً  تقييماً  ي�صكل  التوجيهي 

باملئة فقط  للطلبة، حيث عرب )38(  عاداًل 

م��ن ط��ل��ب��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي ع��ن اع��ت��ق��اده��م ب��اأن 

نظام “التوجيهي” املعمول به حالياً يعك�ض 

ت��ق��ي��ي��م��اً ح��ق��ي��ق��ي��اً مل�����ص��ت��واه��م، يف و���ص��ف 46 

اأبناوؤهم  تقدم  الذين  االأردن��ي��ني  من  باملئة 

التوجيهي  م��رح��ل��ة  “ جت��رب��ة  ل��ام��ت��ح��ان 

النف�صي  وال�����ص��غ��ط  ل��ل��ت��وت��ر  م��ث��رية  ب��اأن��ه��ا 

واأنها اأ�صبه بحالة طوارئ يف املنزل.

وراأى 47 باملئة من االأردنيني اأن م�صتقبل 

على  يعتمد  اأن  يجب  ال  ال��ق��ادم��ة  االأج��ي��ال 

ن��ت��ائ��ج ام���ت���ح���ان ال��ت��وج��ي��ه��ي ف��ق��ط والب���د 

كامل،  ب�صكل  باالمتحان  النظر  اإع��ادة  من 

من  االأردنيني  ثلث  من  واأك��ر  طالب  فيما 

بديل  واإيجاد  االمتحان  باإلغاء هذا  الطلبة 

له.

االأردن  اأن  االأردنيني  باملئة من   76 واأك��د 

اأنف�صهم  على  ب��االأم��ان  وي�صعرون  اآم��ن  بلد 

وعائاتهم

االنباط- عمان

 اأكدت جلنة فل�صطني النيابية اأن خطاب 

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

لاأمم  العامة  للجمعية  وال�صبعني  ال�صابعة 

امل���ت���ح���دة، ج����اء ���ص��ام��ًا ووا����ص���ًح���ا يف ب��ي��ان 

ب�صكل  فل�صطني  يف  القائم  الو�صع  خ��ط��ورة 

ما  ج��راء  بالتحديد،  القد�ض  ومدينة  ع��ام، 

وحم��اوالت  ُمتكررة  اع��ت��داءات  م��ن  تواجهه 

لطم�ض الهوية االإ�صامية وامل�صيحية.

وق�����ال رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة، ال���ن���ائ���ب حممد 

على  الها�صمية  ال��و���ص��اي��ة  اإن  ال��ظ��ه��راوي، 

القد�ض  يف  وامل�صيحية  االإ�صامية  املقد�صات 

اجلميع  يتطلب من  ما  اأحمر،  املُحتلة خط 

ب���ذل اجل���ه���ود ل��دع��م خ��ط��اب ج��ال��ة امل��ل��ك 

والت�صدي لكل حماوالت االحتال الداعية 

الفل�صطينية  ال��ه��وي��ة  وط��م�����ض  ت��ه��وي��د  اإىل 

وتفريغها من اأ�صولها التاريخية املبنية على 

اأ�صا�ض ديني اإ�صامي م�صيحي.

ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��اء ع��ق��دت��ه اللجنة، 

ال���ي���وم ال���ث���اث���اء، م���ع ���ص��خ�����ص��ي��ات وق���ي���ادات 

على  الها�صمية  الو�صاية  ت��ن��اول  م�صيحية، 

املقد�صات يف القد�ض املحتلة، واآخر التطورات 

االأب  الدكتور  بح�صور  القدمية،  املدينة  يف 

ب�����ص��ام ���ص��ح��ات��ي��ت، وامل��ه��ن��د���ض م��ه��ن��د عبا�ض 

ح��دادي��ن، وال��دك��ت��ور �صوكت ت��ادر���ض، وزي��اد 

اأبو جابر، واملهند�ض ن�صال قاقي�ض، ورمزي 

نزهة.

واأكد الظهراوي اأنه مت االتفاق على تبني 

مقرتح لت�صكيل جلنة لتو�صيح دور الو�صاية 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ع���ل���ى امل���ق���د����ص���ات االإ����ص���ام���ي���ة 

رقمي  حمتوى  حت�صري  هدفها  وامل�صيحية، 

الدينية  الناحية  من  املقد�صات  اأهمية  يبني 

والرتكيز  وفل�صطني،  االأردن  والتاريخية يف 

ال  التي  الدينية  ال�صياحة  على  اأك��رب  ب�صكل 

ميكن ف�صلها جغرافيا.

ال��ن��واب: ف��اي��ز ب�صبو�ض،  اأك���د  ب��دوره��م، 

�صعيليك،  اأب��و  وحممد  اخلايلة،  وحممد 

الدعجة،  الهمان  املراعية، ومغري  وتوفيق 

وه����اي����ل ع���ي���ا����ض، وع���م���ر ال����ن����رب، وجم����دي 

الها�صمية  الو�صاية  دع��م  اأهمية  اليعقوب، 

ع��ل��ى امل��ق��د���ص��ات يف ال��ق��د���ض، م�����ص��ريي��ن اإىل 

ي��زال يحمل على عاتقه  امللك ما  اأن جالة 

م�صوؤولية الدفاع عن الق�صية الفل�صطينية، 

كما ما تزال القد�ض واملقد�صات تتمركز على 

خطاباته  جميع  يف  جالته  اأول���وي���ات  �صلم 

ولقاءاته الر�صمية.

م�����ن ج���ه���ت���ه، ث���م���ن ب�������ص���ب���و����ض م���وق���ف 

واالأردن،  فل�صطني  يف  امل�صيحية  الكنائ�ض 

فل�صطني عموما،  الدفاع  الكبري يف  ودوره��ا 

والقد�ض خ�صو�صا، قائا اإن هذا الدور ياأتي 

على  الها�صمية  للو�صاية  وداع��ًم��ا  م�صانًدا 

املقد�صات يف القد�ض.

واأ����ص���اف اأن ال���ق���راءة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��واق��ع 

امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف  امل���ل���ك  ج���ال���ة  خ���ط���اب 

ت��ت��م��ح��ور ح�����ول ف���ه���م اأع����م����ق جل���وه���ر ه���ذا 

اخل���ط���اب اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي، م���ن خ����ال و���ص��ع 

النقاط على احلروف يف �صياق اال�صتهدافات 

وال��ق��ان��وين،  التاريخي  للبناء  االإ�صرائيلية 

اإفراغ الوجود امل�صيحي  والت�صديد وحماولة 

يف فل�صطني من اأبعاده التاريخية والروحية 

وال�صيا�صية.

االأخوية  العاقة  اأن  اليعقوب  اأك��د  فيما 

لي�صت  وامل�صيحيني  امل�صلمني  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

ب��ج��دي��دة، وه���ي ع��اق��ة مبينة ع��ل��ى االأل��ف��ة 

اجلديدة  امل�صطلحات  ك��ل  وتتجاوز  وامل���ودة 

ال��ع��اق��ة  ه����ذه  اأن  اإىل  الف���ت���ا  امل�����ص��ط��ن��ع��ة، 

الفل�صطيني  ال�صعبني  �صمود  يف  �صببا  كانت 

واالأردين، م�صيحيني وم�صلمني، يف الت�صدي 

زعزعة  يف  املتكررة  العدو  حم��اوالت  جلميع 

العاقات واإ�صعال الفتنة بينهم.

“اإننا  �صعيليك  اأب����و  ق���ال  ن��اح��ي��ت��ه،  م���ن 

وفل�صطني،  االأردن  يف  وم�صيحيني  م�صلمني 

نعي�ض �صمن ن�صيج وطني مرتابط ال يفرقنا 

اجلهود  توحيد  اإىل  داعيا  مفنت”،  اأو  ع��دو 

“لتفريقنا  االحتال  حم��اوالت  كل  ملقاومة 

لتنفيذ خم��ط��ط��ات��ه يف  امل��وق��ف  وا���ص��ت��غ��ال 

تهويد باقي املدن الفل�صطينية«.

ب������دوره������م، اأك�������د اخل����اي����ل����ة، وع���ي���ا����ض، 

“اأننا  وال����دع����ج����ة،  وال�����ن�����رب،  وامل�����راع�����ي�����ة، 

م�صيحيون وم�صلمون يف هذا الوطن نحظى 

بقيادة ها�صمية حكيمة كان وما يزال ديدنها 

وع��دم  اخل��ري  على  وجمعها  القلوب  تاأليف 

التفريق بني اأفراد �صعبها وحمور اهتمامها 

وقد�صها  الفل�صطينية  الق�صية  عن  ال��دف��اع 

ومقد�صاتها«.

من جهتهم، ثمن احل�صور الدور الكبري 

ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ج��ال��ة امل��ل��ك يف ال��دف��اع عن 

امل��ح��اف��ل  ج��م��ي��ع  يف  الفل�صطينية  ال��ق�����ص��ي��ة 

الدولية باعتبارها اأولوية جلالته انطاقا 

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

االإ�صامية وامل�صيحية والتي عززها بخطابه 

االأخري اأمام اجلمعية العامة لاأمم املتحدة.

امل�����ص��ل��م��ني  ب����ني  ال���ع���اق���ة  اأن  واأك�����������دوا 

واإمن��ا  اللحظة،  وليدة  تكن  مل  وامل�صيحيني 

هي مبنية على مدار تاريخ اململكة، وتربطهم 

املجتمع  ن�صيج  �صمن  متينة  اأخ��وة  عاقات 

الها�صميون  ع��ززه  وال��ذي  املرتابط  االأردين 

على مر التاريخ.

ودعوا اإىل اأن تكون للق�صية الفل�صطينية 

العربية  القمة  م��وؤمت��ر  يف  ق�صوى  اأول��وي��ة 

باعتبارها  اجلزائر،  يف  �صيعقد  ال��ذي  املقبل 

جدي  دويل  جهد  الإط���اق  اأ�صا�صيا  حم���ورا 

حلل  حقيقية  �صيا�صية  اآف��اق  الإي��ج��اد  وفعال 

الثقل  اأن  مو�صحني  الفل�صطينية،  الق�صية 

اأ�صبح له  العربي يف �صوء املتغريات العاملية 

وزن موؤثر يدعم حل الق�صية الفل�صطينية.

ف��ي��م��ا ت��ق��دم��وا مب��ق��رتح ل��ت�����ص��ك��ي��ل جلنة 

على  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة  ال��و���ص��اي��ة  دور  ل��ت��و���ص��ي��ح 

رقمي  حمتوى  حت�صري  هدفها  املقد�صات، 

يبني اأهمية املقد�صات االإ�صامية وامل�صيحية 

االأردن  يف  والتاريخية  الدينية  الناحية  من 

لهذه  يكون  اأن  اأهمية  موؤكدين  وفل�صطني، 

ومهام  ر�صالة  اإي�����ص��ال  يف  فعال  دور  اللجنة 

يف  املقد�صات  ه��ذه  على  الها�صمية  الو�صاية 

جميع دول العامل.

 إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من الحبوب 
المخدرة في أحد المعابر الحدودية

 الجامعة األلمانية األردنية تستضيف اجتماع 
برنامج التعاون بين وزارة المياه والجامعات

االنباط- عمان

م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  يف  ال���ع���ام���ل���ون  اأح����ب����ط 

املخدرات، وبالتعاون والتن�صيق مع اجلمارك 

االأمنية يف معرب جابر  واالأج��ه��زة  االأردن��ي��ة 

املا�صية،  القليلة  االأي����ام  خ���ال  احل�����دودي، 

حماولتي تهريب كميات كبرية من احلبوب 

املخدرة للمملكة عرب املعرب.

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

ا�صُتبه  االأوىل  الق�صية  اإن��ه ويف  العام  االأم��ن 

للمملكة  القادمة  ال�صحن  مركبات  باإحدى 

وحم��م��ل��ة ب���اخل�������ص���راوات وامل��ت��ج��ه��ة ل��دول��ة 

�صائقها  الفور �صبط  على  وج��رى  جم��اورة، 

يف  لُيعر  خا�صة،  جلنة  قبل  من  وتفتي�صها 

األ���ف ح��ب��ة خم��درة   800 ج�صم امل��رك��ب��ة ع��ل��ى 

خفيت ب�صكل �صري. فيما جرى يف الق�صية 
ُ
اأ

بعد  و�صائقها  اأخ��رى  مركبة  �صبط  الثانية، 

تفتي�صها  بعد  ليتم  عنها،  وردت  معلومات 

خفيت 
ُ
اأ خم���درة  حبة  األ���ف   54 على  ال��ع��ث��ور 

مبخابئ �صرية يف قطع ميكانيكية يف املركبة.

وج�����رت اإح����ال����ة ال��ق�����ص��ي��ت��ني مل���دع���ي ع��ام 

حمكمة امن الدولة.

االنباط-عمان

ا�صت�صافت اجلامعة االأملانية االأردنية االجتماع 

التمهيدي لفريق عمل برنامج التعاون بني قطاع 

املياه والقطاع االأكادميي يف اجلامعات، الذي يهدف 

من  القطاعني  بني  املعرفية  الفجوة  جت�صري  اىل 

بني  والبحثية  العلمية  ال��ع��اق��ة  ماأ�ص�صة  خ���ال 

قطاع املياه والقطاع االأكادميي انطاقاً من اأهمية 

االبتكارية  االأف��ك��ار  وتبني  تقوية  العاقة يف  ه��ذه 

واالإبداعية يف اإدارة ندرة موارد املياه يف االأردن.

ومت خال االجتماع بح�صور ممثلون من وزارة 

املياه وال��ري  و م�صروع حوكمة قطاع املياه املمول 

مناق�صة  الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة  من 

ت�صور ال��وزارة ، والنتائج املتوقعة عن التعاون بني 

القطاعات االأكادميية واملياه والتحديات والفر�ض 

اجلامعة  يف  املحتملة  العلمية  ال��ب��ح��وث  الإج�����راء 

خال ال�صنة االأوىل من الربنامج ، وو�صف موجز 

ملو�صوعات البحث املحددة وفًقا لت�صور قطاع املياه 

للباحثني  حمتملة  فر�صة  ميثل  اأن  ميكن  ال���ذي 

والطلبة. كما عر�ض فريق عمل  اجلامعة يف  كلية 

املياه   ، لربامج  امل���وارد الطبيعية واإدارت��ه��ا  هند�صة 

وال��ط��اق��ة  يف اجل��ام��ع��ة واخل�����ربات امل��ح��ل��ي��ة ل��دى 

الربنامج  دمج  وكيفية  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء 

يف االأكادمييا ، وعر�ض اجلوانب الفنية واالإداري��ة 

اخلا�صة بالتدريب واالأن�صطة. وقد ح�صر االجتماع  

االأ�صتاذ  ال��دول��ي��ة  لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ض  ن��ائ��ب 

الدكتور  الكلية  وعميد  فنكلدي،  راي���ر  ال��دك��ت��ور 

قا�صم عبد العال وخرباء من الوزارة و�صلطة املياه 

توزيع  �صركات  اأع�صاء من  و  االأردن  وادي  و�صلطة 

املياه وممثل عن القطاع اخلا�ض، وعدد من عمداء 

البحث العلمي من اجلامعات االأردنية
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اإن من اأكرث املوا�شيع اجلدلية التي يتم مناق�شتها داخل الغرف املغلقة وبني خرباء 

الكميات جتارية  الأردن من عدمه، وهل هذه  النفط يف  وج��ود  والطاقة هي  القت�شاد 

ي�شكل  النفط  يوميا من  برميل  الف   140 ب�   تقدر  التي  النفط  احتياجتنا من  وتغطي 

حجم الإنتاج املحلي منها 16 % فقط . 

هذه الن�شبة من حجم اإنتاجنا مقابل الكميات التي نحتاجها ل تغني ول ت�شمن من 

جوع ، ف� اأ�شعار امل�شتقات النفطية و�شلت لأعلى م�شتوياتها منذ �شنوات ، الأمر الذي اأدى 

اإىل اإرتفاع اأ�شعار ال�شلع واخلدمات املقدمة للمواطنني الذين يعانوا الأمريني من هذه 

الرتفاعات ، التي ل يقابلها اأي حترك حكومي لكبح جماحها ، �شوى  ت�شريحات عفى 

عنها الزمان عن مروءة الأردنيني وكرامتهم واإن كانوا فقراء!!! 

هذا اجلدل القائم يرتبط ب� اآمال املتعطلني عن العمل الذي و�شلت ن�شبتهم يف خالل 

الربع الثاين اإىل 22.6 باملئة ح�شب دائرة الإح�شات العامة ، والعازفني عن الزواج من 

كال اجلن�شني املتاأثرين ب� الغالء املعي�شي والعادات والتقاليد املرهقة ، والفقراء وذوي 

الدخل املحدود الذين ياأملون بحياة توؤمن لهم قوت يومهم على الأقل . 

العامني  م��دار  املعدنية قامت على  وال��رثوة  الطاقة  ب��وزارة  احلكومة بدورها ممثلة 

وحد  غ��رف  يف  قابعا  ك��ان  اأن  بعد  والغاز  الفط  عن  التنقيب  م�شاألة  اإنعا�ش  ب�  املا�شيني 

وذل��ك من خالل   ، فيها  اإبقاءها  على  ال�شابقة  توالت احلكومات  التي  املركزية  العناية 

من  الرغم  على  هذه  الإنعا�ش  عملية  لكن  الأردين،  النفط  ل�شتك�شاف  �شخم  م�شروع 

وجودها اإل اأنها ما زلت حرباً على ورق ما مل نرى تاأثريها على اأر�ش الواقع وم�شاهمتها 

بخف�ش كلفة الفاتورة النفطية التي و�شلت لنحو 2 مليار دينار يف اأخر اإح�شائية لدائرة 

الإح�شاءات العامة. 

من اأجل تخفي�ش هذه الفاتورة ال�شخمة على خزينة ل بد من ت�شريع وترية اإنتاج  

 ، املرحلة  لتتوائم مع متطلبات  والعمل على تطويرها  اأنواعها  بكافة  املتجددة  الطاقة 

واأي�شا على احلكومة تر�شيد ا�شتهالك كلف الطاقة من خالل �شراء �شيارات كهربائية 

�شي�شاهم  ال��ذي  الأم���ر  فيها  موظف  لأ�شغر  ال���وزراء  رئي�ش  م��ن  فيها  العاملني  لكافة 

الطاقة  يف  الفاقد  ال��ب��دل  ن�شب  م��ن  تقليل  واأي�شا  النفطية  ال��ف��ات��ورة  كلفة  بتخفي�ش 

الكهربائية الذي يذهب هباء منثوراً دون ا�شتغالله اأف�شل ا�شتغالل ، وت�شجيع املواطنني 

على التحول للطاقة املتجددة يف منازلهم اخلا�شة ومن خالل ا�شتبدال �شيارتهم التي 

بن�شب  املعي�شية  تكاليف  عليهم  تقلل  كهربائية  �شيارات  ل�  والبنزين  الديزل  على  تعمل 

ال��الزم��ة دون تعقيدات غ��ري م��ربرة م��ن قبل  الت�شهيالت  مر�شية وذل��ك م��ن خ��الل و 

احلكومة . 

هذه احللول ل بد من تفعيلها اأ�شوة  بالتحركات احلكومية املرتبطة ب� روؤية التحديث 

القت�شادي التي مت اإطالقها موؤخرا ، والتي قد تنهي اجلدل القائم حول وجود النفط 

التحركات احلكومية  م��ع  احل��ل��ول  ه��ذه  م��ا طبقت  اإذا   ، م��ن حدته  تقلل  اأو  م��ن عدمه 

بحذافريها من قبل الفريق احلكومي واجلهات املعنية ، لعلنا نخرج من عنق الزجاجة 

الذي  العام  الدين  يعاين من  ال��ذي  الوطني  القت�شاد  ننع�ش  و  القاب�ش على �شدورنا 

اإىل  و�شلت  بن�شبة  دولر(   مليار   41( دينار  مليار   29.16 ب�  ق��درت  فلكية  لأرق��ام  و�شل 

88.4% من الناجت املحلي الإجمايل وع�شى اأن يجد املتعطلني عن العمل وظائف واأعمال 

تاأمن م�شتقبلهم املبهم ، ولرمبا ي�شتطيع ال�شباب اإمكانية لتنحيهم عن عر�ش العزوبية 

، ولعل الفقري يخرج من بوتقة اجلوع لأعوام خلت .

الكعابنة  عمر 

 جدلية النفط 
هل ستنتهي !!

االقت�صادي
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 األردن يوقع اتفاقية تمويل مع أوبك للتنمية الدولية 
بقيمة 100 مليون دوالر

االنباط- عمان

 وق���ع وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ع��اون ال����دويل، 

ن��ا���ش��ر ال�����ش��ري��دة، وم��دي��ر ع���ام ���ش��ن��دوق اأوب���ك 

للتنمية الدولية، الدكتور عبد احلميد اخلليفة، 

الطارئ  الغذائي  الأمن  م�شروع  اتفاقية متويل 

مليون   100 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  الأردن،  يف 

دولر.

وق������ال ال�������ش���ري���دة، يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي ام�����ش 

ال�شلع  اإىل توفري  اإن التفاقية تهدف  الثالثاء، 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن م��ادت��ي ال��ق��م��ح وال�����ش��ع��ري، 

الأردن،  ال��غ��ذائ��ي يف  الأم����ن  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��زي��ز 

ا�شطرابات  جراء  تن�شاأ  قد  خماطر  اأية  وجتنب 

���ش��ال���ش��ل الإم��������داد وت��ق��ل��ب��ات الأ����ش���ع���ار نتيجة 

التحديات التي يواجهها العامل يف هذه املرحلة.

الأردن��ي��ة  احلكومة  وتقدير  �شكر  ع��ن  وع��ربرّ 

ممثاًل  الأردن  يف  للتنمية  اأوب��ك  �شندوق  لدعم 

مب���دي���ر ع����ام ال�������ش���ن���دوق وك��������ادره، وم�����ش��اه��م��ة 

امل�شاريع  العديد من  دعم  الدائمة يف  ال�شندوق 

تبذلها  التي  التنموية  اجلهود  ودع��م  التنموية، 

التي  الإج��راءات  اإىل  الأردنية، م�شرياً  احلكومة 

تبني  ومنها  اجلانب  ه��ذا  يف  احلكومة  اتخذتها 

ال�شرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي.

املتعلقة بالأمن  ال�شيا�شة احلكومية  اأن  واأكد 

ال��غ��ذائ��ي، جن��ح��ت خ���الل اأزم����ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

والأزمة الرو�شية- الأوكرانية يف توفري اإمدادات 

ال�شرتاتيجية،  ال�شلع  من  للم�شتهلكني  كافية 

ُبنيت  ال��ت��ي  وامل�����ش��ت��وع��ب��ات  ال�����ش��وام��ع  مكنت  اإذ 

مبخزون  الحتفاظ  من  املا�شية  الفرتة  خ��الل 

اأي وق���ت، مبيناً  ال��ق��م��ح وال�����ش��ع��ري يف  ك���اف م��ن 

عمل  اأجندة  على  املو�شوع  هذا  اأولوية  ا�شتمرار 

احلكومة، عمال بتوجيهات جاللة امللك عبداهلل 

الثاين يف تاأمني املخزون ال�شرتاتيجي يف اإطار 

ا�شرتاتيجية الأمن الغذائي.

كما اأكد تطلع احلكومة اإىل ا�شتمرار التعاون 

املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  للتنمية  اأوب���ك  ���ش��ن��دوق  م��ع 

الإ���ش��الح��ي��ة  اإط����ار اجل��ه��ود  الأردن يف  مل�����ش��ان��دة 

التي تبذلها احلكومة الأردنية، و�شيتم التن�شيق 

الأول��وي��ات من  ح��ول  ال�شندوق  املعنيني يف  م��ع 

روؤي���ة  ع���ن  �شتنبثق  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع  ال���ربام���ج 

التمويل  ت��اأم��ني  بهدف  الق��ت�����ش��ادي،  التحديث 

تنفيذها  و�شمان  ال�شندوق  خ��الل  م��ن  املي�شر 

ح�شب الأطر الزمنية.

ال�شندوق  تطلع  اخلليفة عن  اأع��رب  ب��دوره، 

لتعزيز التعاون امل�شتقبلي بني ال�شندوق والأردن 

يف ���ش��ت��ى امل���ج���الت، م���وؤك���دا اأن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة 

الأردن،  يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم�����ن  ب��ت��ع��زي��ز  �شت�شهم 

وجاهزيته يف التعامل مع �شدمات اأ�شواق ال�شلع 

اأزم���ة  اململكة يف م��واج��ه��ة  الأول���وي���ة وم�����ش��اع��دة 

املدى  امل�شروع على  العاملية، حيث يهدف  الغذاء 

يف  الت�شخم  اآث����ار  م��ن  التخفيف  اإىل  الق�شري 

اأ�شعار الغذاء.

التنموية  بال�شراكة  اخلليفة  الدكتور  واأ�شاد 

تطورا  �شهدت  وال��ت��ي  وال�����ش��ن��دوق،  الأردن  ب��ني 

ملحوظا خالل ال�شنوات املا�شية مع القطاعني 

العام واخلا�ش يف اململكة.

ال��دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  وك��ان��ت 

والبنك الإ�شالمي للتنمية وقعا الأ�شبوع املا�شي 

اتفاقية يف اإطار ت�شور متكامل ل�شتمرار توفري 

ال�شلع  �شراء  لتمويل  العامة  للموازنة  ال�شيولة 

ال�شرتاتيجية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي 

مليون   200 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  الأردن،  يف 

دولر اأمريكي.

 تقييم مشاريع الفوج الثاني من حاضنة أورنج للذكاء االصطناعي
االنباط-عمان

م لالن�شمام اإىل حا�شنة  62 م�شروعاً تقدرّ
ل��ال���ش��ت��ف��ادة من  ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي  اأورجن 

وال�شركات  الأف��ك��ارل��ل��ري��ادي��ني  تطوير  ف��ر���ش 

متويل  على  احل�شول  من  لتمكينهم  النا�شئة 

نا�شئة  �شركات   10 حققت  ا�شتثماري،بينما 

وت��اأه��ل��ت  الأويل  التقييم  يف  ال���درج���ات  اأع��ل��ى 

هذا  يف  املتخ�ش�شة  التحكيم  جلنة  مل��ق��اب��الت 

م�شاريعمناف�شة   7 ب��ه��دف��اخ��ت��ي��ار  ال��ربن��ام��ج 

ل��الن��ط��الق يف رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن ال��ت��دري��ب 

ر يف الفوج الثاين من احلا�شنة. والتطورّ

وت�شم جلنة التحكيم يف برنامج احلا�شنة 

العليا  م����ن����الإدراة  اأورجن  مم��ث��ل��ي  م���ن  ع�����دداً 

الأمرية  وجامعة  للريادة  الأردين  وال�شندوق 

���ش��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ب���الإ����ش���اف���ة مل��م��ث��ل��ني 

عنجمعية �شركات تقنية املعلومات والت�شالت 

»اإنتاج«، علماً اأن احلا�شنة هي اإحدى مبادرات 

لة بال�شراكة مع ال�شندوق  اأورجن الريادية املمورّ

مع  ب��ال�����ش��راك��ة  وامل�����ش��م��م��ة  ل��ل��ري��ادة  الأردين 

جامعة الأمرية �شمية للتكنولوجيا.

اأهمية هذه احلا�شنة  اأورجن الأردن  دت  واأكرّ

القائمة  الريادية  امل�شاريع  بدعم  املتخ�ش�شة 

تطوير  مرحلة  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  على 

باملهارات  الرياديني  تزويد  خالل  من  الأفكار 

م���ة يف جم�����ال ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي  امل���ت���ق���درّ

والت�شبيك  منتجاتهم  تطوير  من  ومتكينهم 

مع امل�شتثمرين واملهتمني واملنظومة الريادية 

واحل�شول  النمو  يف  فر�شهم  يزيد  مما  ككل، 

على متويل ا�شتثماري.

ا�شتقبال  اإىل  تتطلع  اأن��ه��ا  ال�شركة  وبينت 

ال��ف��وج ال��ث��اين م��ن احل��ا���ش��ن��ة، ان��ط��الق��اً من 

د رقمي رائد وم�شوؤول بدعم  التزام اأورجن كمزورّ

الريادة يف اململكة، خا�شة امل�شاريعالتي تكت�شف 

املزيد منالإمكانات الرقمية، ف�شاًل عن متكني 

القت�شادية  التنمية  يف  للم�شاهمة  ال�شباب 

علىاأحدث  مبنية  مبتكرة  بحلول  واملجتمعية 

التقنيات.

وي���ت���ك���ون ب���رن���ام���ج احل���ا����ش���ن���ة م����ن ث���الث 

امل���ه���ارات  ب��ت��ط��وي��ر  م��ع��ن��ي��ة  الأوىل  م���راح���ل: 

ال��ربجم��ة يف  ل��غ��ات  م��ث��ل  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  التقنية 

جم����ال ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي وت���ع���لرّ���م الآل����ة 

وع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ي ت�شتمر ع��ل��ى م���دار 4 

اأ���ش��ه��ر، وامل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ل��دع��م 

ال��ذك��اء  بوا�شطة  واملنتجات  ال��ربام��ج  تطوير 

ال���ش��ط��ن��اع��ي مب���ا يف ذل���ك ال��ن��م��اذج الأول���ي���ة 

والختبارات ومدتها �شهران، واملرحلة الثالثة 

والأخريةالتي يعمل فيها الرياديون املن�شمون 

دائ��رة  لتو�شيع  امل�����ش��اري��ع  بقية  م��ع  للحا�شنة 

امل�شتثمرين  مع  والت�شبيك  ال�شوق  يف  عملهم 

ومدتها 6 اأ�شهر.

ل���ل���ري���ادةاإىل  الأردين  ال�����ش��ن��دوق  وي���ه���دف 

الأعمال  ل��رواد  وم�شتدامة  حمفزة  بيئة  خلق 

ب�شغف  يتمتعون  ال��ذي��ن  امل��ب��دع��ني  الأردن���ي���ني 

�شركات  اإىل  املبتكرة  لتحويل م�شاريعهم  عاٍل، 

�شركاء حمليني كحا�شنة  بالتعاون مع  نا�شئة 

اأورجن للذكاء ال�شطناعي، مما ي�شهم يف خلق 

فر�ش عمل لالأردنيني والأردن��ي��ات، كما يقوم 

متويليةمتنوعة  اأدوات  ب��ت��وف��ري  ال�����ش��ن��دوق 

ل��دع��م��ن��م��و امل�������ش���اري���ع ال����ري����ادي����ةم����ن خ���الل 

ا�شتثمار  �شناديق  اإن�شاء  اأو  املبا�شر  ال�شتثمار 

جديدة اأوامل�شاهمة يف �شناديق قائمة. 

وي���ت���ط���ل���ع ال���������ش����ن����دوق ل���ال����ش���ت���ث���م���ار يف 

والإع��الم  التكنولوجيا  مثل  متنوعة  قطاعات 

والت���������ش����الت وال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة وامل���ي���اه 

واخل����دم����ات والأع����م����ال ال���زراع���ي���ة ال��ت��ج��اري��ة 

وامل�شتح�شرات الدوائية.

االنباط- عمان

يذهب الأردن و�شلطنة عمان اإىل اآفاق جديدة 

وا�شتغالل  اأعمق  اقت�شادية  لبناء عالقات  رحبة 

وا�شتثماريا،  جت��اري��ا  لديهما  الكامنة  ال��ف��ر���ش 

ت�����ش��ن��ده��ا و����ش���ائ���ح م���ن الأخ�������وة ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ت��ي 

ر�شختها قيادتا البلدين.

واأكد ممثلون للقطاع اخلا�ش لوكالة الأنباء 

الأردن��ي��ة )ب��رتا(، اأن زي��ارة جاللة امللك عبداهلل 

متثل  عمان،  �شلطنة  اإىل  الثالثاء  ام�ش  الثاين، 

ل��ه��م اأه��م��ي��ًة ب��ال��غ��ًة جل��ه��ة ت��ع��زي��ز اآف����اق ال��ت��ع��اون 

يحقق  مبا  وتنميتها  البلدين،  بني  القت�شادي 

م�شاحلهما امل�شرتكة.

اآمالهم باأن ت�شهم الزيارة امللكية  وعربوا عن 

اململكة  ع��الق��ات  دف���ع  يف  ي��وم��ني،  ت�شتمر  ال��ت��ي 

التجارية مع ال�شلطنة مل�شتويات اأعلى وتطويرها 

وتنويعها، اإىل جانب اإقامة �شراكات ا�شتثمارية يف 

ظل توجهات البلدين اجلديدة بهذا اخل�شو�ش.

�شبه  دول��ة يف  اأك��رب  ثالث  و�شلطنة عمان هي 
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5 ماليني  يقارب  �شكانها  وع��دد  كيلومرت مربع 

ن�����ش��م��ة، وحت��ت��ل م��وق��ع��ا ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا يف ال��رك��ن 

العربية  اجل��زي��رة  �شبه  م��ن  ال�����ش��رق��ي  اجل��ن��وب��ي 

وال�شرق  واآ�شيا  اإفريقيا  بني  الطرق  تقاطع  عند 

الأو�شط.

رئي�ش غرفة جت��ارة عمان خليل احلاج  واأك��د 

اهتمام  بكل  ينظر  ال��ت��ج��اري  القطاع  اأن  توفيق 

وت��ق��دي��ر ل���زي���ارة ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

البلدين  ب��ع��الق��ات  ل��ل��دف��ع  ع��م��ان،  �شلطنة  اإىل 

القت�شادية لآفاق اأرحب، م�شريا اإىل اأن البلدين 

ال�شقيقني ميتلكان فر�شا اقت�شادية واعدة يجب 

ا�شتغاللها.

الأردن و�شلطنة عمان  وقال احلاج توفيق«اإن 

لديهما قوا�شم م�شرتكة واحرتام متبادل حتتم 

ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب����ذل اجل���ه���ود ال��ك��ب��رية ل��ت��دع��ي��م 

والتي  طويلة  ���ش��ن��وات  منذ  امل��م��ت��دة  عالقاتهما 

ما  ال�شقيقني،  البلدين  قيادتا  دعائمها  اأر���ش��ى 

لتطويرها  الظروف  تهيئة  اجلميع  من  يتطلب 

ول �شيما القت�شادي منها«.

ب��اأن تكون زي��ارة جاللة امللك  اأمله  وعرب عن 

البلدين  على  اإي��ج��اًب��ا  تنعك�ش  ج��دي��دة  انطالقة 

واع��دة  فر�ش  فهناك  �شعبيهما،  تطلعات  وعلى 

بالكثري  البلدين  بني  للتعاون  ملمو�شة  وب���وادر 

وتو�شيع  وال�شتثمارية،  التجارية  امل��ج��الت  من 

الأردن  اأن  موؤكدا  بينهما،  املتبادلة  ال�شلع  قاعدة 

ميلك العديد من املنتجات التي تلبي احتياجات 

�شوق ال�شلطنة.

واأك����د رئ��ي�����ش ال��غ��رف��ة وج���ود م�����ش��وؤول��ي��ة تقع 

ع���ل���ى ع���ات���ق م���وؤ����ش�������ش���ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ش يف 

ال��ب��ل��دي��ن ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق وت���ب���ادل زي����ارات 

املتوفرة  بالفر�ش  للتعريف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��وف��ود 

ل���دى اجل��ان��ب��ني، وتفعيل الت��ف��اق��ات وم��ذك��رات 

الفر�ش  عن  املعلومات  وت��ب��ادل  املوقعة  التفاهم 

الأعمال  لرجال  ال��زي��ارات  وتكثيف  القت�شادية 

من البلدين.

واأرج���������ع احل������اج ت���وف���ي���ق ت���وا����ش���ع م���ب���ادلت 

البلدين التجارية، اإىل قلة تبادل زيارات الوفود 

وع�����دم ت��ف��ع��ي��ل الت���ف���اق���ي���ات امل��وق��ع��ة ب���ني غ��رف 

وعدم  م�شرتكة  معار�ش  اإق��ام��ة  وغياب  التجارة 

القابلة  الطرفني  ملنتجات  بيانات  ق��اع��دة  توفر 

ميكن  كبرية  اإمكانيات  وج��ود  موؤكدا  للت�شدير، 

واإق��ام��ة  البينية  جتارتهما  تطوير  خاللها  م��ن 

م�����ش��روع��ات ا���ش��ت��ث��م��اري��ة م�����ش��رتك��ة، ب��الإ���ش��اف��ة 

للتعاون ال�شياحي.

م����ن ج���ان���ب���ه، ث���م���ن رئ���ي�������ش ج��م��ع��ي��ة رج����ال 

جاللة  زي��ارة  الطباع  حمدي  الأردنيني  الأعمال 

كونها  ع��م��ان،  �شلطنة  اإىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

�شت�شهم يف فتح اآفاق جديدة للتعاون ال�شتثماري 

والتجاري والقت�شادي بني البلدين.

واأك���د الطباع اأن ج��الل��ة امل��ل��ك دائ��م��ا م��ا كان 

حري�شا على تعزيز مكانة الأردن كمركز اإقليمي 

امللكية  زي��ارت��ه  خ��الل  م��ن  وال�شتثمار  لالأعمال 

ملختلف الدول على امل�شتوى العربي والدويل.

العمانية  الأردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ع���الق���ات ق��وي��ة وم��ت��م��ي��زة يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 

والأ�شعدة.

وب����ني ال��ط��ب��اع وج����ود ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���ش 

ذات  الواعدة  القطاعات  يف  املتاحة  ال�شتثمارية 

التعليم  خ��ا���ش��ة يف جم���ال  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام 

والقطاع املايل وامل�شريف وتكنولوجيا املعلومات.

الأردين  الأع���م���ال  جمتمع  اأن  ال��ط��ب��اع  واأك����د 

ال��زي��ارة  ل��ه��ذه  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل  بتطلع 

ع���دد من  ت��وق��ي��ع  م��ن  �شينتج عنها  وم���ا  ال��ه��ام��ة 

نحو  ج��ادة  كخطوة  والتعاون  التفاهم  م��ذك��رات 

ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ومب��ا 

يخدم القت�شاد الوطني.

بدوره، قال رئي�ش جمعية امل�شدرين الأردنيني 

من  تعترب  العمانية  ال�شوق  اإن  اخل�شري  اأحمد 

اأم����ام املنتجات  ال���واع���دة  ال��ت�����ش��دي��ري��ة  الأ����ش���واق 

الأردنية يف خمتلف القطاعات ال�شناعية.

وب����ني اأن اجل��م��ع��ي��ة ق���ام���ت خ����الل ال���ف���رتات 

داخ��ل  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  بتنظيم  املا�شية 

باملعار�ش  امل�شاركة  خ��الل  م��ن  العمانية  ال�شوق 

ال��ت��ي اأق��ي��م��ت خ��ا���ش��ة ب��ال��ق��ط��اع��ات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 

جديدة  اآف��اق  فتح  بهدف  املعلومات  وتكنولوجيا 

اأمام امل�شدرين الأردنيني.

اخلطط  �شمن  اجلمعية  اإن  اخل�شري  وق��ال 

العمانية  ال�شوق  ت�شع  تنفذها  التي  وال��ربام��ج 

الت�شديرية  الأ���ش��واق  يف  الأول��وي��ات  �شلم  �شمن 

امل�شتهدفة اأمام املنتجات الأردنية.

ب�شمعة  تتمتع  الأردن���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات  اأن  واأك����د 

جودتها  بف�شل  العمانية  ال�����ش��وق  داخ���ل  ع��ال��ي��ة 

ال��ع��ال��ي��ة، م�����ش��ريا اإىل اأه��م��ي��ة ت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود 

عمان  اإىل  الوطنية  ال�����ش��ادرات  وزي���ادة  لتو�شيع 

التي ما زالت متوا�شعة يف ظل الإمكانات املتاحة 

والعالقات املتينة التي تربط البلدين ال�شقيقني 

على خمتلف امل�شتويات.

اأك������د مم���ث���ل ق���ط���اع الت�������ش���الت  اإىل ذل������ك، 

الأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 

جاللة  زي���ارة  اأهمية  ال��رواج��ب��ة،  هيثم  املهند�ش 

ت���اأت���ي يف ظل  امل��ل��ك اإىل ���ش��ل��ط��ن��ة ع���م���ان، ح��ي��ث 

قطاعات  لفتح  لل�شلطنة  اجل��دي��دة  ال��ت��وج��ه��ات 

ول  الأجنبية  ال�شركات  اأم��ام  لال�شتثمار  جديدة 

�شيما بقطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات.

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����ش���رك���ات  اأن  ال���رواج���ب���ة  وب����ني 

توؤهلها  كبرية  خ��ربات  متلك  الأردنية  املعلومات 

للعمل بجدارة يف ال�شوق العمانية، التي و�شفها 

بالواعدة والغنية بالفر�ش وبخا�شة مع توجهات 

بع�ش  اأن  مو�شحا  ال��رق��م��ي،  للتحول  ال�شلطنة 

ال�شركات الأردنية فتحت فروعا لها هناك.

واأكد اأهمية بناء �شراكات مع اجلانب العماين 

ال�شطناعي،  وال��ذك��اء  الرقمي  التحول  مبجال 

ا�شتعداد  على  الأردن  جت��ارة  غرفة  اأن  مو�شحا 

للتعاون وتبادل اخلربات وتقدمي املعلومات حول 

الفر�ش ال�شتثمارية املتاحة يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات والريادة.

���ش��رك��ات  م�������ش���ارك���ة  اإىل  ال����رواج����ب����ة  واأ������ش�����ار 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اأردن���ي���ة ف��اع��ل��ة م���ن خ���الل اجل��ن��اح 

ال��ذي  امل�شتقبل  تكنولوجيا  معر�ش  يف  الأردين 

اأقيم بالعا�شمة م�شقط مطلع ال�شهر املا�شي.

اململكة  ب��ني  البينية  ال��ت��ج��ارة  ح��ج��م  وو���ش��ل 

العام  م��ن  الأول  الن�شف  خ��الل  ُع��م��ان  و�شلطنة 

احلايل لنحو 40 مليون دينار، منها 23 مليون 

دينار �شادرات اأردنية.

وت��ع��ت��رب امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال��زراع��ي��ة من 

والأ�شمدة  والأدوي���ة  والبذور  والفاكهة  اخل�شار 

وال���ده���ان���ات، واحل���ل���ي وامل���ج���وه���رات وامل��ن��ت��ج��ات 

وزيت  والبهارات  والأ�شجار  والنباتية  احليوانية 

ال���زي���ت���ون وحم�������ش���رات واأ����ش���ن���اف م���ن ال��ل��ح��وم 

ال�شلع  اأب����رز  و���ش��وك��ولت��ة،  �شكرية  وم�����ش��ن��وع��ات 

الأردنية امل�شدرة ل�شلطنة عمان.

باملقابل ت�شتمل م�شتوردات الأردن من �شلطنة 

وقناين  ومنتجاته  ال�شلب  احل��دي��د  على  ُع��م��ان 

اإيثيلني  وال��ب��ويل  للخياطة  وخ��ي��وط  وق���واري���ر 

واأن���اب���ي���ب وم��وا���ش��ري ودق���ي���ق خ����ردل وخم��ال��ي��ط 

وحم�������ش���رات غ���ذائ���ي���ة م���ن ال����ده����ون واأ����ش���م���اك 

ال�شردين وتونة.

عمانية،  ر�شمية  اإح�����ش��ائ��ي��ة  ب��ي��ان��ات  وح�����ش��ب 

ي��ب��ل��غ ع����دد ال�������ش���رك���ات ال���ت���ج���اري���ة الأردن�����ي�����ة يف 

ال�شلطنة 621 �شركة تركزت بقطاعات التجارة 

واخلدمات وال�شناعة والإن�شاءات.

وبلغت قيمة ا�شتثمارات اجلن�شية العمانية يف 

 8.6 ومتتلك  دي��ن��ار،  مليون   40 عمان  بور�شة 

326 م�شاهما،  ب��اإج��م��ايل  م��ال��ي��ة  ورق���ة  م��ل��ي��ون 

العام احلايل  اأيلول من  �شهر  نهاية  وذل��ك حتى 

.2022

 األردن وسلطنة عمان ... آفاق جديدة لبناء عالقات اقتصادية أعمق

 مجلس الشراكة يعقد اجتماعه األول 
في إدارة المناطق الحرة

 ارتفاع حجم التداول العقاري بالمملكة 
في أيلول إلى 4.353 مليار دينار

االنباط- عمان

 عقد جمل�ش ال�شراكة املوؤلف من: املناطق 

م�شتثمري  هيئة  الأردنية،  اجلمارك  احل��رة، 

امل��ن��اط��ق احل�����رة، ون��ق��اب��ة اأ���ش��ح��اب ���ش��رك��ات 

الإدارة  مركز  يف  الأول  اجتماعه  التخلي�ش، 

مدير  برئا�شة  احل��رة  املناطق  يف  التنفيذية 

عام املناطق احلرة عبد احلميد غرايبة.

وياأتي الجتماع يف اإطار التن�شيق والتعاون 

امل�شرتك بني القطاع العام والقطاع اخلا�ش 

تواجه  قد  عقبات  او  مالحظات  اأي  لتذليل 

منظومة العملية ال�شتثمارية والت�شغيلية يف 

امللكية  ال��روؤى  املناطق احلرة ومبا يتفق مع 

ال�شامية يف حتفيز بيئة ال�شتثمار واملحافظة 

عليها، ومتابعات احلكومة الر�شيدة.

وناق�ش الجتماع بح�شور املدراء املعنيني 

يف كل من املناطق احلرة واجلمارك الأردنية 

و  احل���رة  امل��ن��اط��ق  م�شتثمري  هيئة  وممثلي 

التخلي�ش  ���ش��رك��ات  اأ���ش��ح��اب  ن��ق��اب��ة  ممثلي 

العديد من النقاط التي تهم م�شلحة العمل.

بالنقاط  قدماً  ال�شري  على  التوافق  ومت 

ال��ت��واف��ق��ي��ة ذات ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة ال��ت��ي لها 

ع���الق���ة ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

املجل�ش  اجتماعات  عقد  و�شيتم  الت�شغيلية 

ال�������ش���رورة  اق���ت�������ش���ت  ك���ل���م���ا  دوري  ب�����ش��ك��ل 

الت�شاركية ذلك.

االنباط- عمان

ارت���ف���ع ح��ج��م ال����ت����داول يف ���ش��وق ال��ع��ق��ار 

�شهر  نهاية  حتى  باملئة   24 بن�شبة  باململكة 

اأيلول املا�شي مقارنة مع الفرتة نف�شها من 

العام املا�شي اإىل 4.353 مليار دينار.

وب��ح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ه��ري ل��ل��ت��داول 

ال��ع��ق��اري يف امل��م��ل��ك��ة، ال���ذي اأ���ش��درت��ه دائ���رة 

ارتفعت  الثالثاء،  ام�ش  وامل�شاحة  الأرا���ش��ي 

قيمة الإي������رادات خ���الل ف���رتة امل��ق��ارن��ة من 

مع  مقارنة  باملئة   38 بن�شبة  احل��ايل  ال��ع��ام 

لتبلغ نحو  2021؛  عام  نف�شها من  الفرتة 

دينار. مليون   199.6
واأظ���ه���ر ال��ت��ق��ري��ر، ان��خ��ف��ا���ش ح��رك��ة بيع 

اأي��ل��ول  �شهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  اململكة  يف  ال��ع��ق��ار 

بيوعات  وانخف�شت  باملئة،   8 بن�شبة  املا�شي 

انخف�شت  وك��ذل��ك  باملئة،   3 بن�شبة  ال�شقق 

بيوعات الأرا�شي بن�شبة 9 باملئة مقارنة مع 

الفرتة نف�شها من عام 2021.

وع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����ش��ه��ري، ارت��ف��ع حجم 

التداول يف �شوق العقار الأردين خالل اأيلول 

ال�شهر  مع  مقارنة  باملئة   22 بن�شبة  املا�شي 

529 مليون  ليبلغ   ،2021 عام  نف�شه من 

دينار.

وارت��ف��ع��ت قيمة الإي�����رادات خ��الل اأي��ل��ول 

مع  مقارنة  باملئة   31 بلغت  بن�شبة  املا�شي 

قرابة  لتبلغ   ،2021 عام  من  نف�شه  ال�شهر 

دينار. مليون   24.2



االعالين
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مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة امل�شرتيات عن اعادة طرح عطاء رقم ) 113 / ع م /2022 ( تركيب انظمة 

مايكروويف وملحقاتها :

 ) عمي�ش   ( العام  االمن  مديرية   يف  املركزية  ال�شراء  جلنة  �شر  امانة  مراجعة  بامل�شاركة  يرغب  من  على 

من  تفوي�ش  كتاب  و  التجاري  ال�شجل  عن  و�شورة  املفعول  �شارية  املهن   رخ�شة  عن  �شورة  معه  م�شطحبًا 

ال�شركة للمندوب .

ايام  وطيلة  2022/11/7م  املوافق  االثنني  ليوم  الر�شمي  ال��دوام  نهاية  العطاء  ن�شخة  لبيع  موعد  اخر 

اال�شبوع با�شتثناء يوم الثالثاء .

2022/11/8 وال تقبل بعد  اخر موعد لقبول املناق�شات ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثالثاء املوافق 

هذا املوعد .

ثمن ن�شخة العطاء ) 75 ( دينارًا غري م�شرتدة .

اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

موقع مديرية االمن العام ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�شرتيات / العطاءات املطروحة .

رئيس لجنة الشراء املركزية لالمن العام

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة   22 رقم  ال�شركات  قانون  من    )231( املادة  من  ب  الفقرة  الأحكام   ا�شتنادًا 

تكون  بحيث  ذ.م.م  املالية  والو�شاطة  لال�شتثمار  االردين  املال  و�شركة  ذ.م.م  املاليه  للو�شاطه  املالية  االأدوات  �شركة  دمج  عن  والتموين  والتجارة 

ال�شركة الداجمة هي �شركة املال االردين لال�شتثمار والو�شاطة املالية ذ.م.م0 

وعماًل باأحكام املادة )228( من قانون ال�شركات فقد �شكل معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين جلنة

لتقدير �شايف حقوق ال�شركاء يف ال�شركتني املذكورتني اأعاله؛ وكانت نتائج التقدير التي تو�شلت لها اللجئة

على النحو التايل:-

- بلغ �شايف حقوق ال�شركاء يف �شركة االأدوات املالية للو�شاطه املاليه ذ.م.م مبلخ 3621563 ديثار اأردين

- بلغ �شايف حقوق ال�شركاء يف �شركة املال االردين لال�شتثمار والو�شاطة املالية ذ.م.م مبلغ 20727677 دينار اأردين

- يلغ �شايف حقوق ال�شركاء يف ال�شركة الناجتة عن االندماج �شركة املال االردين لال�شتثمار والو�شاطة

املالية ذ.م.م مبلغ 24349240 دينار اأردين وفقاأ للميزانية االفتتاحية كما يف 1 /202/7

 - اعتماد راأ�شمال ال�شركة الداجمة مببلغ 12110000 دينار / �شهم.

- وقد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 202/9/22 املوافقة على ما يلي :-

ال�شركة   ( املالية  والواطة  لال�شتثمار  االردين  املال  �شركة  الندماج  واملطلوبات  املوجودات  تقدير  اعادة  جلنة  تقرير  يف  الواردة  النتائج  اقرار   -

املندجمة ( مع �شركة االدوات املالية للو�شاطة املالية ) ال�شركة املندجمة ( وال�شادر بتاريخ 2022/8/10.

- اقرار  عقد التاأ�شي�ش والنظام االأ�شا�شي ل�شركة املال االأردين لال�شتثمار والو�شاطة املالية ) ال�شركة الداجمة(

- املوافقة النهائية على االندماج وكذلك املوافقة على امليزانية االفتتاحية ل�شركة املال االردين لال�شتثمار والو�شاطة املالية )ال�شركة الداجمة( 

والواردة �شمن تقرير جلنة تقدير املوجودات واملطلوبات.

للو�شاطة  املالية  االدوات  و�شركة  الداجمة(  )ال�شركة  املالية  والو�شاطة  لال�شتثمار  االردين  املال  ل�شركة  امل�شتقلة  احل�شابات  واقرار  امل�شادقة   -

املالية )ال�شركة املندجمة(

- ا�شتمرار اعمال هيئة مديري �شركة املال االردين لال�شتثمار والو�شاطة املالية )ال�شركة الداجمة ( بت�شكيلته احلالية وانتخاب داود الغول ع�شوا 

يف هيئة املديرين بدال من ال�شيد دو�شر » حممد علي« �شر�شف�شي.

- ابقاء ال�شادة براي�ش ووتر هاو�ش كوبرز كمدققني خارجبني ل�شركة املال االردين لال�شتثمار والو�شاطة املالية ) ال�شركة الداجمة ( لعام 2022.

وا�شتنادًا الأحكام الفقرة ب من املادة  ) 231 (  من قانون ال�شركات فقد وافق مراقب عام ال�شركات على قرارات الهيئة العامة لل�شركتني؛ وتنفيذًا 

الأحكام املادة 238 من قانون ال�شركات امل�شار اإليه فاإن جميع حقوق والتزامات ال�شركتني املندجمتني قد انتقلت حكمااأ اإىل ال�شركة الداجمة وهي 

�شركة املال االردين لال�شتثمار والو�شاطة املالية ذ.م.م وتعترب خلفًا قانونيا لل�شركتني املندجمتني وحتل حملها يف جميع احلقوق وااللتزامات وعماًل 

باحكام املادة 234 من القانون املذكور فاإن لكل ذي م�شلحة االعرتا�ش اإىل معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين خالل ثالثني يوماأ من تاريخ 

هذا االعالن وعلى املعرت�ش اأن يبني مو�شوع اعرتا�شه واال�شباب التي ي�شتند اإليها واال�شرار التي يرى اأن االندماج قد احلقها به على وجه التحديد 

و�شوف تتبع االجراءات املن�شو�ش عليها يف قانون ال�شركات لت�شوية هذه االعرتا�شات.

د. وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  اللوج�شتية   للخدمات  يقني  �شركة  باأن 

�شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )60408( 

بتاريخ )2021/7/8( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/10/3(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

ا�شو  احلميد  عبد  تيمر  �شركة  ت�شفية  اج��راءات  ا�شتكمال  عن 

و�شريكته  

 )  122348( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2022/1/6 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  ال�شند لتكنولوجيا املعلومات واال�شتثمار  

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات م�شاهمة خا�شة حمدودة  

حتت الرقم  ) 433 ( بتاريخ ) 2008/2/6(

م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : عبداهلل حممد رجاء املنا�شرة

عنوان امل�شفي : اربد – ايدون – حي املا�شية

خلوي ) 0797147083 ( 

م�شفي ال�شركة

اعالن
إىل الشركاء يف شركة مواد البناء األردنية املحدودة املسؤولية

)لحضور إجتماع الهيئة العامه العادى(
اإجتماع  حل�شور  دعوتكم  امل�شوؤولية  املحدودة  االأردنية  البناء  مواد  �شركة  اإدارة  جمل�ش  قرر 

اخلمي�ش  يوم  زووم  تطبيق  عري  املرئي  االإت�شال  بوا�شطة  �شيعقد  والذي  العادي  العامه  الهيئة 

2022/10/13 يف متام ال�شاعه احلادية ع�شرة �شباحا

www. التايل  لل�شركة  االإليكرتوين  املوقع  على  املن�شور  االإليكرتوين  الرابط  خالل  من  ذلك 

tbmjo.com
 2020 ل�شنة   )5( رقم  الدفاع  واأمر   1922 ل�شنة   )13( رقم  الدفاع  قانون  باأحكام  عمال  وذلك 

اأعاله  الدفاع  اأمر  مبوجب  والتموين  والتجارة  ال�شناعه  وزير  معايل  عن  ال�شادرة  واالإج��راءات 

للنظر يف االأمور املدرجة على جدول اأعمال االإجتماع

االإليكرتوين  املوقع  وعلى  ال�شركات  مراقبة  لدائرة  االإليكرتوين  املوقع  على  واملن�شور  املذكور 

لل�شركة .

جدول اأعمال اإجتماع الهيئة العامه العادى:-

1- اإقرار امليزانية ال�شنوية وح�شاب االأرباح واخل�شائر لل�شنة املالية 2021

2- اإنتخاب مدقق ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية 2022 وحتديد اأتعابه.

يرجى من ح�شرات ال�شادة امل�شاهمني ح�شور االإجتماع املذكور يف املوعد املعني اأو اإر�شال التوكيل 

على الربيد االإليكرتوين التايل :- tibmco@gmail.com    قبل التاريخ املحدد .

على  من�شورة  التوكيل  لق�شيمة  املعتمدة  ال�شيغة  فيها  مبا  باأالإجتماع  املتعقلة  الوثائق  اأن  علما 

املوقع اأالإليكرتوين لل�شركة املذكورة.

رئيس هيئة املديرين

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة نايف احمد نايف العوران 

و�شريكاته  

 )  114854( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2016/9/26 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

عطاء شراء كابسة نفايات سعة ) 16م3 ( 
ـ عطاء رقم )2022/4( صادر عن بلدية

الرويشد للمرة االوىل
16 م3 ( ح�شب املوا�شفات املعدة  تنوي بلدية الرو�شيد �شراء كاب�شة نفايات �شعة ) 

من قبل وزارة االدارة املحلية فعلى الراغبني بدخول العطاء مراجعة البلدية ل�شراء 

ن�شخة العطاء وفق ال�شروط التالية: 

1 . تقدمي كفالة دخول العطاء بقيمة 3% من قيمة العر�ش على �شكل كفالة بنكية . 

2 . ثمن ن�شخة العطاء )125( دينار غري م�شرتدة. 

3  . تقدمي �شورة عن ال�شجل التجاري و رخ�شة مهن �شارية املفعول.

4 . يف�شل العر�ش الفني عن العر�ش املايل.

5 . اخر موعد ل�شراء العرو�ش يوم االربعاء املوافق 2022/10/26 ال�شاعة الثانية 

ع�شر ظهرًا.

6 . تودع العرو�ش يف مبنى البلدية علما ان اخر موعد الإيداع العرو�ش هو يف متام ال�شاعة 

احلادية ع�شرة �شباحًا من يوم االثنني 2022/11/7 و هو نف�ش موعد فتح العطاء.

7 . اأجور االإعالنات على من ير�شو عليه العطاء مهما تكررت و يحق للبلدية اإلغاء العطاء 

بدون ابداء االأ�شباب ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية.

رضا حسني الغياث
رئيس بلدية الرويشد

اعـــــــــــالن

والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�شنة 1966 ان جمل�ش التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

رقم ) 2/1034 ( تاريخ 2022/7/20  املوافقة على خمطط  تعديالت �شوارع 

تنظيمية �شمن احلو�ش رقم ) 12 ( البلد ال�شمايل من ارا�شي �شره يف بلدية 

حو�شا اجلديدة / لواء البادية ال�شمالية الغربية  .

وذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �شهر اعتبارا 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن يف اجلريدة الر�شمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

بلدية  ومكاتب  ال�شمالية  البادية  لواء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب 

االدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�شاتهم  وتقدمي  اجلديدة  حو�شا 

املحلية خالل مدة �شهر من تاريخ  ن�شره يف اجلريدة الر�شمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية

توفيق محمود كريشان

رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200062230(

ل�شنة  رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن 

�شركة جمال وع�شام اللهايل  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

حتت الرقم )67101( بتاريخ 2003/6/1 قد تقدمت بطلب لت�شفية 

ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/9/28 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  جمال حممد ابراهيم اللهايل  م�شفيا 

لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : الزرقاء – حي رمزي – ت: 0796657240

الرقم  على  ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

عطاء شراء سيارة بك اب دبل كابني 4*4 » جري 
اوتوماتيك ــ عطاء رقم )2022/2( صادر عن بلدية

الرويشد للمرة الثانية
تنوي بلدية الرو�شيد �شراء �شيارة بك اب دبل كابني 4*4 » جري اوتوماتيك » ح�شب 

املوا�شفات املعدة من قبل وزارة االدارة املحلية فعلى الراغبني بدخول العطاء مراجعة 

البلدية ل�شراء ن�شخة العطاء وفق ال�شروط التالية: 

1 . تقدمي كفالة دخول العطاء بقيمة 3% من قيمة العر�ش على �شكل كفالة بنكية . 

2 . ثمن ن�شخة العطاء )50( دينار غري م�شرتدة. 

3  . تقدمي �شورة عن ال�شجل التجاري و رخ�شة مهن �شارية املفعول.

4 . يف�شل العر�ش الفني عن العر�ش املايل.

5 . اخر موعد ل�شراء العرو�ش يوم الثالثاء املوافق 2022/10/25 ال�شاعة الثانية 

ع�شر ظهرًا.

6 . تودع العرو�ش يف مبنى البلدية علما ان اخر موعد الإيداع العرو�ش هو يف متام ال�شاعة 

احلادية ع�شرة �شباحًا من يوم االثنني 2022/10/31 و هو نف�ش موعد فتح العطاء.

7 . اأجور االإعالنات على من ير�شو عليه العطاء مهما تكررت و يحق للبلدية اإلغاء العطاء 

بدون ابداء االأ�شباب ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية.

ر�شا ح�شني الغياث

رئي�ش بلدية الروي�شد

عطاء شراء باص لغايات نقل املوتى » جري اوتوماتيك 
» ــ عطاء رقم )2022/3( صادر عن بلدية

الرويشد للمرة االوىل
ح�شب   « اوتوماتيك  جري   « املوتى  نقل  لغايات  با�ش  �شراء  الرو�شيد  بلدية  تنوي 

املوا�شفات املعدة من قبل وزارة االدارة املحلية فعلى الراغبني بدخول العطاء مراجعة 

البلدية ل�شراء ن�شخة العطاء وفق ال�شروط التالية: 

1 . تقدمي كفالة دخول العطاء بقيمة 3% من قيمة العر�ش على �شكل كفالة بنكية . 

2 . ثمن ن�شخة العطاء )50( دينار غري م�شرتدة. 

3  . تقدمي �شورة عن ال�شجل التجاري و رخ�شة مهن �شارية املفعول.

4 . يف�شل العر�ش الفني عن العر�ش املايل.

5 . اخر موعد ل�شراء العرو�ش يوم الثالثاء املوافق 2022/10/25 ال�شاعة الثانية 

ع�شر ظهرًا.

6 . تودع العرو�ش يف مبنى البلدية علما ان اخر موعد الإيداع العرو�ش هو يف متام ال�شاعة 

احلادية ع�شرة �شباحًا من يوم االثنني 2022/10/31 و هو نف�ش موعد فتح العطاء.

اإلغاء  للبلدية  يحق  و  تكررت  مهما  العطاء  عليه  ير�شو  من  على  االإعالنات  اأجور   .  7

العطاء بدون ابداء االأ�شباب ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اي مطالبات مالية او 

قانونية.

رضا حسني الغياث
رئيس بلدية الرويشد

عطاء شراء صهريج نضح سعة ) 12م3 ( ـ 
عطاء رقم )2022/5( صادر عن بلدية

الرويشد للمرة االوىل

تنوي بلدية الرو�شيد �شراء �شهريج ن�شح �شعة ) 12 م3 ( ح�شب املوا�شفات املعدة من 

ل�شراء  البلدية  مراجعة  العطاء  بدخول  الراغبني  فعلى  املحلية  االدارة  وزارة  قبل 

ن�شخة العطاء وفق ال�شروط التالية: 

1 . تقدمي كفالة دخول العطاء بقيمة 3% من قيمة العر�ش على �شكل كفالة بنكية . 

2 . ثمن ن�شخة العطاء )125( دينار غري م�شرتدة. 

3  . تقدمي �شورة عن ال�شجل التجاري و رخ�شة مهن �شارية املفعول.

4 . يف�شل العر�ش الفني عن العر�ش املايل.

5 . اخر موعد ل�شراء العرو�ش يوم االربعاء املوافق 2022/10/26 ال�شاعة الثانية 

ع�شر ظهرًا.

العرو�ش هو يف متام  البلدية علما ان اخر موعد الإيداع  العرو�ش يف مبنى  . تودع   6

ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحًا من يوم االثنني 2022/11/7 و هو نف�ش موعد فتح العطاء.

7 . اأجور االإعالنات على من ير�شو عليه العطاء مهما تكررت و يحق للبلدية اإلغاء العطاء 

بدون ابداء االأ�شباب ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية.

رضا حسني الغياث
رئيس بلدية الرويشد

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

 )264144( بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل  العناب(  اوراق  ماركت  �شوبر   (

با�شم ) يون�ش ح�شني خليل ابو ال�شيخ ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) بثينه “ غالم ر�شول 

“ عبداهلل بلو�شي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 
م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) كينا للخدمات املطبعية ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )178259( با�شم 

با�شم ) غيداء حممد امني  لي�شبح  نقل ملكية  �شبارو ( جرى عليه  الفتاح  ) حممود طارق عبد 

حممد الرتك ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) �شاورما غوريال ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )246326( با�شم ) منى 

با�شل �شيف الدين الربغوثي ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) �شركة مل�ش والرياطي ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

اعالن رقم ) 32 / 2022 (
اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري 

الصالحة  لالستعمال باملزاد العلني

للمزايدة عليها يف  اللوازم واحل�شور  معاينة  بال�شراء  الراغبني  ال�شاده  فعلى 

�شاحة م�شت�شفى االمرية راية / لواء الكورة يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح 

يوم االثنني املوافق 2022/10/10

وزارة الصحة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�شنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة 

ل�شركة الليث للتدفئة واالدوات ال�شحية امل�شجلة لدينا ك�شركة  

ذ.م.م حتت الرقم )25482( بتاريخ )2011/7/12( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2022/9/13 ( املوافقة 

اردين  دينار   )30،000( من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�ش  على 

لي�شبح )14.000( دينار اردين 

تخفي�ش  على  خطيا  االعرتا�ش  ال�شركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�شركة  راأ�شمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�شركات 

د.وائل علي العرموطي

عطاء خلطات اسفلتيىة ساخنة لشوارع 
 يف بلدية ام الجمال الجديدة

للمرة االوىل
�شاخنة  ا�شفلتية  خلطات  عطاء  طرح  عن  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  تعلن 

ل�شوارع بلدية ام اجلمال اجلديدة املرة االوىل وح�شب ال�شروط واملتطلبات 

خلطات  اخت�شا�ش  ثانية  او  ثالثة  ت�شنيف  املقاولني  ال�شادة  فعلى  املعدة 

ال��دوام  اوق��ات  خالل  البلدية  حما�شب  مراجعة  الطرق   جمال  يف  ا�شفلتيه 

م�شرتدة  غري  دينار   )  200  ( مقابل  عطاء  ن�شخة  ل�شراء  وذل��ك  الر�شمي 

م�شطحبني معهم �شهادة ت�شنيف �شارية املفعول مع مالحظة ما يلي :

ان تكون غرامة التاأخري ) 666 ( دينار / يوم تاخري .

مدة العمل ) 60 ( �شتون يوما تقوميي .

كفالة دخول عطاء بن�شبة 3% من قيمة العطاء دينار  ) كفالة بنكية او �شيك 

م�شدق ( .

اخر يوم ايداع  العرو�ش يف �شندوق العطاءات يف مركز البلدية  ال�شاعة )11 (

 �شباحا يوم االحد املوافق 2022/10/30م.

املحدد  والوقت  التاريخ  وح�شب  ايداعها  بعد  مبا�شرة  العرو�ش  فتح  موعد 

اعاله .

اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر .

حسن فهد الرحيبة
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

االربعاء   5/ 10 / 2022

رقم العدد   6184

06-5200700

اعالن توظيف صادر عن بلدية الخالدية

تعلن بلدية اخلالدية وبالتن�شيق مع وزارة االدارة املحلية وديوان اخلدمة املدنية 

الوظائف  تفا�شيل  وتاليا   ، الثالثة  بالفئة  �شاغرة  وظائف  لتعبئة  حاجتها  عن 

و�شروط ا�شغالها :

الوثائق اال�شا�شية التي ي�شرتط ان تكون موجودة يف  طلب التوظيف:

�شارية  املدتية واجلوازات  ال�شادرة عن دائرة االحوال  ال�شخ�شية  البطاقة  1. �شورة عن وجهي 

املفعول ) البطاقة الذكية(

2. �شورة م�شدقة عن �شهادة التح�شيل العلمي ) الثانوية العامة ناجح او اخر �شهادة مدر�شية ناجح(

3. �شورة عن رخ�شة القيادة �شارية املفعول لوظائف ال�شواقني

4. �شورة عن دفرت العائلة �شاري املفعول

5. �شورة عن دفرت خدمة العلم موؤجل/ معفي ) للذكور(

الوثائق اال�شافية : والتي متنح املتقدم ) يف حال وجودها ( نقاط تناف�شية وهي :

1. �شورة م�شدقة عن الدورات التدريبية التي �شارك فيها �شاحب الطلب امل�شدق ح�شب اال�شول 

)ان وجدت(

2.�شورة م�شدقة عن �شهادات التدريب املهني )ان وجدت(.

3. �شورة عن �شهادات اخلربة العملية ذات العالقة بالوظيفة م�شدقة من قبل وزارة العمل للخربات 

املحلية معززة بك�شف بيانات املوؤمن عليه من املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي مبينًا فيه  اخلربة 

م�شجلة يف قيود ال�شمان االجتماعي و�شهادات اخلربة من خارج البالد ت�شدق من وزارة اخلارجية 

االردنية.

   فعلى الراغبني بالتقدم ال�شغال الوظائف اعاله وممن تتوفر فيهم متطلبات ا�شغالها التقدم بطلب 

التوظيق مراجعة ق�شم �شوؤون املوظفني يف مبنى البلدية وذلك خالل �شاعات الدوام الر�شمي من 

يوم اخلمي�ش املوافق   2022/10/6  ولغاية يوم االحد املوافق 16 /2022/10على ان يرفق بطلب 

التوظيف كافة الوثائق املطلوبة

مالحظة هامة.

1 . حت�شب النقاط التناف�شية للخربات العملية بعد تاريخ احل�شول على رخ�شة القيادة لوظائف 

الوظيفة ومعززة  العمل ومتفقة مع طبيعة  وزارة  ان تكون اخلريات م�شدقة من  ال�شواقني؛ على 

بك�شف بيانات املوؤمن عليه ال�شادر من املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي.

الوثائق املقدمة غري م�شرتدة ولن يتم ا�شتالم اي طلب او ثيقة بعد التاريخ املحدد النتهاء فرتة 

ا�شتقبال الطلبات.

جمال محمد ابو شندي
رئيس بلدية الخالدية

 عدداجلنسشروط اشغال الوظيفةالوظيفة املطلوبة
الوظائف

الشروط العامة للتقدم للوظائف

 شهادة الثانوية العامةحارس
ناجح فما دون

 ان يكون المتقدم / المتقدمة من ابناء -3ذكور
 المناطق التابعة للبلدية وفقا لبطاقة
 االحوال المدنية والجوازات

 ان يكون المتقدم / المتقدمة من مواليد -
1974 فما بعد

 ان ال يكون المتقدم من متقاعدين -
 المدنيين او العسكريين او متقاعدي
 الضمان االجتماعي او القائمين على
 راس عملهم بوظائف القطاع العام
المدني والعسكري

 ان يكون الئق صحيا غير محوم باي -
 جنياة او جنحة تخل بالشرف واالداب
العامة

 ال يجوز التقدم اال لوظيفة واحدة فقط -
على هذا االعالن

سائق فئة سادسة

) عموم سيارات (

 شهادة -
 الثانوية
 العامة
 ناجح فما
دون

 رخصة -
 قيادة فئة
 خامسة
كحد ادنى

3ذكور

 شهادة -سائق الية انشائية
 الثانوية
 العامة
 ناجح فما
دون

 رخصة -
 قيادة الية
انشائية

1ذكور

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأة)200047084(

1997  يعلن  22 ل�شنة  ال�شركات رقم  28/اأ من قانون  املادة  ا�شتنادا الحكام 

مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة : باأن ال�شيد /ال�شادة

فواز »حممد �شعيد« حممود زغموت 

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة حممد �شعود عبد الواحد و�شركاه وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم ) 36430(  

بتاريخ 25/ 4/ 1994 

قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/9/29

يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه  بابالغ  وقام   

رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/10/4

وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي



الدويل
90

االنباط-وكاالت

الثالثاء،  يوم  الإ�سرائيلي،  الحتالل  اأعلن 

ع���ن رف���ع ح��ال��ة ال��ت��اأه��ب يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

اليهودي  الغفران  عيد  حلول  ع�سية  والقد�س 

ح�سار  بفر�س  اجلي�س  اأو���س��ى  وق��ت  يف  غ���ًدا، 

على نابل�س �سماًل مع ت�ساعد عمليات املقاومة 

امل�سلحة

“وال” ال��ع��ري، وف��ق ترجمة  وذك��ر موقع 

�سيكثف  الح��ت��الل  جي�س  اأن  “�سفا”،  وك��ال��ة 

فقدان  ال�سفة مع  �سمايل  الكمائن يف مناطق 

ازدي��اد  بفعل  ال�سوارع  على  الأم��ن  امل�ستوطنني 

عمليات اإطالق النار

جي�س  يف  الو�سطى  املنطقة  ق��ائ��د  واأج����رى 

عملياتًيا  تقييًما  فوك�س”  “يهودا  الح��ت��الل 

لالأو�ساع يف ال�سفة ب�سكل عام و�سمالها ب�سكل 

خا�س، وفق “وال«

وق����ال امل���وق���ع اإن ق��ائ��د امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى 

نابل�س،  على  ح�سار  بفر�س  تو�سيات  “رفع 
التي �سهدت الع�سرات من عمليات اإطالق النار 

خالل الأ�سابيع الأخرية«

واأ�سار املوقع اإىل اأن التو�سيات ُرفعت لوزير 

اجلي�س بيني غانت�س بانتظار امل�سادقة عليها، 

ب��ع��ودة الأم���ن الفل�سطيني  اإن��ه��اوؤه��ا  وا���س��ُرط 

مل��واج��ه��ة امل��ق��اوم��ني يف ن��اب��ل�����س، “ويف ح���ال مل 

ي��ح��دث ذل���ك؛ ف�سيتم ال��ذه��اب ن��ح��و خ��ط��وات 

تدريجية تبداأ بتقييد حركة ال�سري«

اأخ���رى  بكتائب  الح��ت��الل  جي�س  دف���ع  ك��م��ا 

ل��الن��ت�����س��ار يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ع ال��رك��ي��ز 

على �سمالها، يف ظل “ورود ع�سرات الإن��ذارات 

بتنفيذ عمليات خالل فرة الأعياد«

األوية جي�س الحتالل تو�سيات  قادة  وقدم 

بزيادة تعداد اجلنود �سمايل ال�سفة �سعًيا ملنح 

امل�ستوطنني املزيد من الأمن، وفق املوقع

فعززت  الح��ت��الل؛  �سرطة  اأم��ا على �سعيد 

ق��وات��ه��ا يف ال��ق��د���س ب����الآلف م��ع ح��ل��ول “عيد 

امل�ستوطنني  م��ن  الآلف  وو���س��ول  الغفران”، 

اقتحام  عمليات  تنظيم  قبل  ال���راق،  حلائط 

كبرية لباحات امل�سجد الأق�سى

ودعت “جماعات الهيكل” املزعوم اأن�سارها 

كبرية  جماعية  اقتحامات  اإىل  وامل�ستوطنني 

القتحامات  ف��رة  خ��الل  الأق�����س��ى  للم�سجد 

اليوم، مبنا�سبة “عيد الغفران«

وت��خ��ط��ط اجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة ب��رع��اي��ة 

الأعتى  ال��ع��دوان  مو�سم  يف  الح��ت��الل  حكومة 

و”عيد  “الغفران”  خ����الل  الأق�������س���ى  ع��ل��ى 

واق��ت��ح��ام  ال��ب��وق،  ن��ف��خ  اإىل  العر�س” ال��ع��ري 

امل�����س��ج��د ب��ث��ي��اب ك��ه��ن��وت��ي��ة ب��ي�����س��اء، وحم��اك��اة 

ل��ط��ق��و���س ال��ق��رب��ان ال��ن��ب��ات��ي��ة، وزي������ادة اأع����داد 

املقتحمني للم�سجد

االنباط-وكاالت

املفتوح  اإ�سرابهم  ���ا  اإداريًّ اأ���س��رًيا   30 يوا�سل 

��ا  ع���ن ال��ط��ع��ام، ل��ل��ي��وم ال��ع��ا���س��ر ت��وال��ي��ا، رف�����سً

جلرمية العتقال الإداري

بيان  يف  الفل�سطيني،  الأ���س��ري  ن���ادي  وق���ال 

“يف حال  اإن��ه   )10-4( الثالثاء  ام�س  �سحفي، 

من  م��زي��د  تنفيذ  الح��ت��الل  �سلطات  وا���س��ل��ت 

عمليات العتقال الإداري، �سيكون هناك دفعات 

ج���دي���دة ت��ن��خ��رط ب���الإ����س���راب خ����الل ال��ف��رة 

املقبلة«

امل�سربني،  املعتقلني  م��ن   28“ اأن  واأ���س��اف 

ُع��زل��وا يف اأرب��ع غ��رف يف �سجن عوفر، يف حني 

ع��زل املعتقل احل��ق��وق��ي ���س��الح احل��م��وري، يف 

زنازين �سجن هدارمي، واملعتقل غ�سان زواهرة 

يف زنازين �سجن النقب«

“اإدارة �سجون الحتالل  اأن  النادي  واأو�سح 

بداأت تهدد بفر�س عقوبات على امل�سربني عن 

الطعام، علًما اأنها، ويف جميع حالت الإ�سراب 

عقوبات  �سل�سلة  تفر�س  واجلماعية،  الفردية 

ا« تلقائًيّ

“منها حرمان املعتقلني  اأن العقوبات  وبني 

م���ن ال����زي����ارة، وجت���ري���ده���م م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��م، 

با�ستمرار،  نقلهم  وتتعمد  النفرادي،  وعزلهم 

ع��دا ع��ن مم��ار���س��ة اأ���س��ال��ي��ب ت��ه��دف ل�سغطهم 

نف�سيا والتنكيل بهم«

احلقائق  من  جمموعة  البيان  وا�ستعر�س 

حول املعتقلني الإداريني، الذين جتاوز عددهم 

الأقل  على  قا�سرون  �ستة  منهم  معتقال،   780

اأك��ر ع��دد منهم يف �سجني  واأ���س��ريت��ان، ويقبع 

النقب وعوفر

 2015 واأ�سدرت �سلطات الحتالل منذ عام 

حتى ال��ع��ام اجل���اري م��ا ي��زي��د ع��ن ت�سعة اآلف 

العام  ب��داي��ة  وم��ن��ذ  اإداري،  اع��ت��ق��ال  اأم���ر  و500 

اأعالها  اأم��را،  األف و365  اأ�سدرت نحو  اجلاري 

272 اأمر  يف �سهر اآب/اأغ�سط�س املا�سي، وبلغت 

اعتقال، وفق نادي الأ�سري

وذكر النادي اأنه منذ اأواخر عام 2011، حتى 

واملعتقلون  الأ�سرى  نفذ  اجل��اري؛  العام  نهاية 

اإ���س��راب ف���ردي، جلها �سد   400 م��ا ي��زي��د ع��ن 

العتقال الإداري

ب��اأم��ر  حب�س  ق���رار  ه��و  الإداري  والع��ت��ق��ال 

�سري”  “ملف  بزعم وجود  اإ�سرائيلي  ع�سكري 

للمعتقل، ومن دون توجيه لئحة اتهام، وميتد 

ل�ستة اأ�سهر قابلة للتمديد مرات عديدة

 مع تصاعد المقاومة وعشية »عيد الغفران«.. االحتالل يرفع حالة التأهب ويستعد لحصار نابلس

ا يواصلون إضرابهم لليوم 11  30 أسيًرا إدارّيً

 »الخارجية الفلسطينية »: توزيع أدوار مفضوح بين 
جيش االحتالل والمستوطنين لسرقة المزيد من األراضي

 الكرملين: روسيا لن تشارك في 
أحاديث الغرب النووية

 رئيسة الوزراء البريطانية: أنا 
»صهيونية كبيرة« وداعمة إلسرائيل

 3 أسرى مرضى يعانون اإلهمال الطبي 
في ريمون ونفحة األسرى

االنباط-وكاالت

وامل���غ���رب���ني،  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ط���ال���ب���ت 

اأو�سع جبهة دولية �ساغطة على دولة  بح�سد 

الحتالل لوقف انتهاكاتها اجل�سيمة للقانون 

وحتقيق  احتالل،  كقوة  وللتزاماتها  ال��دويل 

ال��دويل  الأم���ن  ت��دف��ع جمل�س  دول��ي��ة  �سحوة 

والأخ��الق��ي��ة  القانونية  م�سوؤولياته  لتحمل 

جت����اه م��ع��ان��اة ���س��ع��ب��ن��ا، وال����وف����اء ب��ال��ت��زام��ات��ه 

ال�سرعية  ق��رارات  تنفيذ  يف  بواجباته  والقيام 

الدولية اخلا�سة بالق�سية الفل�سطينية

ال��ي��وم  ب���ي���ان  يف  “اخلارجية”  واأ������س�����ارت 

عنه،  ن�سخة  الوطن”  “دنيا  و�سل  الثالثاء، 

ج��ي�����س  ب����ني  امل���ف�������س���وح  الأدوار  ت����وزي����ع  اإىل 

ل�سرقة  امل�ستوطنني  وميلي�سيات  الح��ت��الل 

امل���زي���د م���ن الأر��������س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ 

ال�ستعمارية  واملخططات  امل�ساريع  من  املزيد 

فل�سطني  دول��ة  اأر����س  ح�ساب  على  التو�سعية 

يف قطاع غزة ويف ال�سفة الغربية املحتلة مبا 

فيها القد�س ال�سرقية

كما طالبت “اجلنائية الدولية” بالإ�سراع 

يف حت��ق��ي��ق��ات��ه��ا، و����س���وًل مل��ح��ا���س��ب��ة وم�����س��اءل��ة 

جم��رم��ي احل���رب الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، م��وؤك��دة اأن 

ي�سجعها  العقاب  امل�ستمر من  اإ�سرائيل  افالت 

واجلرائم  النتهاكات  من  املزيد  ارتكاب  على 

�سد �سعبنا

اأ���س��ك��ال الن��ت��ه��اك��ات  “باتت  ل��ق��د  وق���ال���ت: 

على  ت�سيطر  املختلفة  الإ�سرائيلية  واجلرائم 

يومي،  ب�سكل  الفل�سطينيني  املواطنني  حياة 

واإن ت���ع���ددت ف����اإن ج��وه��ره��ا واح����د ي�����س��ب يف 

خ��دم��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ه��وي��د وحم�����اولت فر�س 

ال�����س��ي��ط��رة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى اأج�����زاء وا�سعة 

من  طويلة  �سل�سلة  عر  الغربية،  ال�سفة  من 

التي تطال  الحتاللية  والتدابري  الإج��راءات 

جميع مناحي حياة املواطنني الفل�سطينيني

اإىل  ب���ي���ان���ه���ا  يف  “اخلارجية”  ول���ف���ت���ت 

الع���ت���داءات  ه��ج��م��ات  يف  احل��ا���س��ل  الت�سعيد 

م���ي���ل���ي�������س���ي���ات امل�������س���ت���وط���ن���ني وم���ن���ظ���م���ات���ه���م 

وعنا�سرهم الإرهابية امل�سلحة �سد املواطنني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، وم���رك���ب���ات���ه���م، وم��ن��ازل��ه��م، 

وم����دار�����س����ه����م، وم���وؤ����س�������س���ات���ه���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

واق���دام���ه���م ع��ل��ى ح����رق امل���زي���د م���ن احل��ق��ول 

على  وعربداتهم  الأ�سجار،  واقتالع  الزراعية، 

حا�سل  ه��و  كما  واإغ��الق��ه��ا  الرئي�سة،  ال��ط��رق 

يف ح�����وارة وم��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب وم���دخ���ل ال��ب��رية 

وعربداتهم يف رام اهلل وبيت حلم، واعتداءاتهم 

يف  ال�سعاف،  و�سيارات  الطبية  الطواقم  على 

والع��ت��داءات  الهجمات  م��ن  متتالية  م��وج��ات 

ال�ستفزازية التي ل تتوقف باإ�سراف وحماية 

ودعم قوات الحتالل«

الإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  ال�����وزارة،  وح��م��ل��ت 

الت�سعيد  ع��ن  وامل��ب��ا���س��رة  الكاملة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

احل��ا���س��ل يف ج���رائ���م وان���ت���ه���اك���ات الح���ت���الل 

على  م�ستمراً  اثباتاً  واعترتها  وم�ستوطنيه، 

غياب �سريك ال�سالم الإ�سرائيلي

االنباط-وكاالت

م��و���س��ك��و )روي�����رز( ق���ال ال��ك��رم��ل��ني ام�س 

امل�ساركة يف الأح��ادي��ث  ي��ري��د  اإن���ه ل  ال��ث��الث��اء 

ال����ن����ووي����ة ال���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا ال����ق����وى ال��غ��رب��ي��ة 

وامل��وؤ���س�����س��ات الإع��الم��ي��ة، وذل���ك ع��ن��دم��ا �سئل 

عن تقارير يف و�سائل الإعالم تفيد باأن رو�سيا 

ت�ستعد لإظهار ا�ستعدادها ل�ستخدام الأ�سلحة 

النووية يف �سراعها مع اأوكرانيا

اأن  اأم�����س الث��ن��ني  ت��امي��ز  وذك���رت �سحيفة 

اأن  من  الأع�ساء  ح��ذر  الأطل�سي  �سمال  حلف 

�سيجري  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�سي  الرئي�س 

جتربة نووية على حدود اأوكرانيا

ال�سحيفة،  تقرير  ب�ساأن  ���س��وؤال  على  وردا 

ق�����ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م ال���ك���رم���ل���ني دم���ي���ري 

فيما  امل�����س��ارك��ة  ت��ري��د  ل  رو���س��ي��ا  اإن  بي�سكوف 

و�سفه باأنه حديث نووي غربي

االنباط-وكاالت

ليز  الريطانية،  ال����وزراء  رئي�سة  و�سفت 

كبرية”،  “�سهيونية  ب��اأن��ه��ا  نف�سها  ت���را����س، 

وقالت اإن اململكة املتحدة �ستدافع عن اإ�سرائيل 

اأ�سلحة  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول  لإي����ران  ت�سمح  ول���ن 

نووية

“جمل�س  جلمعية  حفل  يف  ت��را���س  واأك���دت 

داعمة  الريطانيني” ب��اأن��ه��ا  ال��ي��ه��ود  ال��ن��واب 

“�ستنقل  ب��اأن��ه��ا  وت��ع��ه��دت  ك��ب��رية لإ���س��رائ��ي��ل 

ال��ع��الق��ة ب��ني اململكة امل��ت��ح��دة واإ���س��رائ��ي��ل من 

)القد�س  موقع  نقل  م��ا  وف��ق  قوة”،  اإىل  ق��وة 

العربي(

ويف احلفل الذي ُنظم يف مدينة بريمنغهام 

اأك��دت  املحافظني،  ح��زب  اجتماع  هام�س  على 

ترا�س على اأن بريطانيا لن ت�سمح اأبداً لإيران 

ب��احل�����س��ول ع��ل��ى اأ���س��ل��ح��ة ن����ووي����ة، وت��ع��ه��دت 

بالدعم “املطلق وال�سادق” لإ�سرائيل

وق��ال��ت رئ��ي�����س��ة ال�����وزراء ال��ري��ط��ان��ي��ة، اإن 

ت��ه��دي��دات  ت��واج��ه��ان  وب��ري��ط��ان��ي��ا  “اإ�سرائيل 
اأو  باحلرية  ت��وؤم��ن  ل  ا�ستبدادية  اأنظمة  م��ن 

الدميقراطية”، وفق تعبريها

االنباط-وكاالت

انتهاج  الح��ت��الل  ���س��ج��ون  اإدارة  ت��وا���س��ل 

اأ���س��ال��ي��ب ال���س��ت��ه��ت��ار ال��ط��ب��ي ب��ح��ق الأ���س��رى 

مق�سود،  ب�سكل  اأوجاعهم  وجتاهل  املر�سى، 

خ��ا���س��ة َم����ن ي��ع��ان��ون ِم����ن م�����س��اك��ل �سحية 

�سعبة، وذوي الأمرا�س املزمنة

ب����دوره����ا ق���ال���ت ه��ي��ئ��ة �����س����وؤون الأ����س���رى 

اإدارة �سجون الحتالل تتعمد  اإن  واملحررين 

ال����س���ت���م���رار ب��ت��ل��ك ال�����س��ي��ا���س��ة، ب���ه���دف قتل 

الأ����س���رى ب�سكل ب��ط��يء، وذل���ك ع��ر اإه��م��ال 

وزجهم  ال��ع��الج،  من  وحرمانهم  اأمرا�سهم، 

توؤدي  ماأ�ساوية،  ومعي�سية  اعتقالية  باأو�ساع 

اإىل اإ�سابتهم باأمرا�س مفاجئة

لثالث  ال�سحي  الو�سع  الهيئة  ور���س��دت 

ي��ق��ب��ع��ون مبعتقلي رمي��ون  م��ر���س��ي��ة  ح����الت 

ون��ف��ح��ة وال���ذي���ن ي��ع��ي�����س��ون ظ���روف���اً �سحية 

غاية يف ال�سوء، اإحداهما حالة الأ�سري بالل 

اأب���و غ��امن )29 ع��ام��اً( م��ن ب��ل��دة جبل املكر 

مبدينة القد�س املحتلة، واملحتجز يف معتقل 

رميون ، حيث يعاين من اآلم حادة يف ظهره 

ومن غ�ساريف يف الفقرات الثالثة والرابعة، 

���س��ي��ب ب��ه��ا ب��ع��دم��ا ت��ع��ر���س ل��الإي��ذاء 
ُ
وال��ت��ي اأ

عام  خ��الل  اعتقاله  اأث��ن��اء  العنيف  وال�سرب 

2015

اإح��داه��م��ا  بر�سا�ستني  اإ�سابته  ع��ن  ع��دا 

يف رج��ل��ه واأخ�����رى يف ����س���دره، وم���وؤخ���راً ب��ات 

يعاين من خدران كامل بج�سده، وهو بحاجة 

اإىل طبيب عظام متخ�س�س  ما�سة لتحويله 

بفر�سة  اأي�ساً  ولتزويده  له،  العالج  لتقدمي 

طبية ت�ساعده ولو ب�سكل ب�سيط على جتاوز 

حدة اآلمه

ك��م��ا اأن الأ���س��ري ع�����س��ام زي���ن ال��دي��ن )38 

ع���ام���اً( م��ن م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س، وال��ق��اب��ع حالياً 

من  ي�ستكي  ال�����س��ح��راوي،  نفحة  معتقل  يف 

منها  يعاين  والتي  بجلده،  مزمنة  ح�سا�سية 

ُت�سبب  حيث  ���س��ن��وات،  ع�سرة  م��ن  اأك���ر  منذ 

وحكة  ج�����س��ده،  يف  للبثور  ك��ب��ريا  انت�سارا  ل��ه 

واأوجاعا ل حُتتمل، وهو بحاجة ب�سكل جدي 

لت�سخي�س  دقيقة  طبية  فحو�سات  لإج���راء 

م��اه��ي��ة م���ا ي��ع��ان��ي��ه وع���الج���ه ب�����س��ك��ل �سليم، 

حالته  تتجاهل  الحتالل  �سجون  اإدارة  لكن 

ي��ت��ع��اي�����س م���ع و�سعه  اأن  ب����اأن ع��ل��ي��ه  م��دع��ي��ة 

ال�سحي

الأ���س��ري من�سور  ي��ع��اين  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

البوا�سري  من  قلقيلية  مدينة  من  اخلطيب 

وال��ت��ي ُت�����س��ب��ب ل��ه ن��زي��ف��ا ب�سكل ك��ب��ري، وه��و 

طبيب  اإىل  ���س��ري��ع  ب�سكل  لتحويله  ب��ح��اج��ة 

له، لكن  واإج��راء عملية جراحية  متخ�س�س 

اإدارة نفحة تتعمد املماطلة بنقله ومعاجلته

االنباط-وكاالت

����س���ي���ا����س���ات مم��ن��ه��ج��ة ت��ف��ت��ق��ر لأدن�����ى 

م�����ق�����وم�����ات الإن�����������س�����ان�����ي�����ة ت���ن���ت���ه���ج���ه���ا 

���س��ل��ط��ات الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي بحق 

الع��ت��ق��ال  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  الفل�سطينيني، 

الإداري الذي �سرعت به منذ العام 1967، 

لتتخذ اأكر من 50000 قرار اإداري ب�سكل 

اأو  تهمة  ودون  ال���دويل  القانون  ُيخالف 

اعرافات

ذري��ع��ة دائ��م��ة يتخذها الح��ت��الل ب��اأن 

املعتقلني الإداري��ني لهم ملفات �سرية ل 

املعتقل  يعرف  ف��ال  عنها،  الك�سف  ميكن 

م����دة حم��ك��وم��ي��ت��ه ول ال��ت��ه��م��ة امل��وج��ه��ة 

ملحاميه  اأو  له  ال�سماح  عدم  ظل  يف  اإليه، 

املوجهة  بالتهم  امللفات اخلا�سة  مبعاينة 

و�سريحاً  وا�سحاً  ي�سكل خرقاً  اإليه، مما 

للقانون الدويل الإن�ساين

حرمان من اأب�سط احلقوق

جت������رب ق���ا����س���ي���ة ع���ا����س���ه���ا امل��ع��ت��ق��ل��ون 

الإداريون، ت�سطر اأ�سواأ القرارات اجلائرة 

ال��ت��ي اع���ت���اد ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون من 

الأ�سري  منهم  ليكون  الح��ت��الل،  حماكم 

امل��ح��رر ه�����س��ام اأب���و ه��وا���س، ال���ذي خا�س 

جت��رب��ة الإ����س���راب ع��ن ال��ط��ع��ام مل��دة 141 

يوماً �سد هذه ال�سيا�سة

املحرر اأبو هوا�س �سرد ل� �سبكة م�سدر 

الإداري  الع���ت���ق���ال  جت���رب���ة  الإخ���ب���اري���ة 

�ستة  ملدة  ُيعتقل  الفل�سطيني  اإن  بالقول، 

اأ�سهر احرازًيا، ويبقى يف العتقال مدة 

تقررها املحكمة الع�سكرية لالحتالل

اأّن ه��ذا القرار جائر  اأب��و هوا�س  واأك��د 

اأي  ع��ل��ى  مبني  غ��ري  ك��ون��ه  املعتقل  ب��ح��ق 

اع��راف��ات اأو دلئ��ل على اأر����س ال��واق��ع ، 

معتراً اأن هذا القرار ياأتي ب�سبب مزاعم 

الأم��ن  ق��د مي�س  املعتقل  ب���اأن  الح��ت��الل 

باأي اأفعال ت�سدر عنه

املعتقلني  ي��ح��رم  الح���ت���الل  واأردف: 

الإداري���������ني م���ن ح��ق��وق��ه��م يف ال��ك��ان��ت��ني 

وال���ط���ع���ام مم����ا ي��دف��ع��ه��م ل���ل�������س���راء م��ن 

اأم��وال��ه��م اخل��ا���س��ة، وي�����س��ادر ممتلكاتهم 

اخلا�سة، ومُياطل يف عالج املر�سى منهم

واأ�سح اأبو هوا�س اأّن ممار�سة الحتالل 

للقرار تدفع باملعتقلني اإىل اتخاذ �سل�سلة 

خطوات منها مقاطعة املحاكم والإ�سراب 

املفتوح عن الطعام

وط���ال���ب امل���ح���رر ه�����س��ام اأب�����و ه���وا����س، 

امل���ج���ت���م���ع ال���������دويل ب�������اأن ي����ك����ون ه���ن���اك 

ع��ل��ى الح��ت��الل  وق��ف��ات ج��دي��ة لل�سغط 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��وق��ف ���س��ي��ا���س��ة الع��ت��ق��ال 

الإداري�����ني  اح��ت��ي��اج��ات  وت��وف��ري  الإداري 

داخل ال�سجون

وا����س���اف: ُي���ع���اين ب��ع�����س الأ����س���رى يف 

ال�����س��ف��ة امل��ح��ت��ل��ة خ��ا���س��ة ال��ذي��ن ُح����رروا 

من �سجون الحتالل من العتقال مرة 

اأخرى وجتديد الإداري بحقهم

اإ�سراباً  اأبو هوا�س )40 عاًما(  وخا�س 

ع��ن ال��ط��ع��ام 141 ي��وم��اً؛ اح��ت��ج��اًج��ا على 

اعتقاله الإداري، وهو اأ�سري �سابق اأم�سى 

8 �سنوات يف �سجون الحتالل

خل��م�����س��ة  اأٌب  ه����وا�����س،  اأب������و  وامل����ح����رر 

اأطفال، وهو من بلدة دورا غربي اخلليل 

 27 يف  واعتقل  املحتلة(،  ال�سفة  )جنوب 

ت�سرين الأول )اأكتوبر( 2020، وُحّول اإىل 

العتقال الإداري

حرب على الأ�سرى

رئي�س نادي الأ�سري الفل�سطيني فار�س 

ق����دورة اأك���د ل��� �سبكة م�����س��در الإخ��ب��اري��ة 

هو  الإداري  الع��ت��ق��ال  م��ن  ال��ه��دف  اأّن   ،

ا����س���ت���ن���زاف ط���اق���ة امل��ع��ت��ق��ل��ني وال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني

اإّن العتقال لي�س جمرد  وقال قدورة 

اح��ت��ج��از اإن�����س��ان ف��ق��ط، ب��ل ل��ه مرتبات 

اأخ��رى، م�سرًيا اإىل  مادية وبرنامج حياة 

الأ���س��رى  على  ح��رب��اً  ي�سن  الح��ت��الل  اأّن 

ت�سمل العتقال الإداري

بدخول  ي�سمح  ل  الح��ت��الل  اأّن  وب��نّي 

ال�سجون  اإىل  وحقوقية  طبية  وف��ود  اأي��ة 

لأح��د  ت�سمح  ول  تخفيه  م��ا  ل��دي��ه��ا  لأّن 

املرتكبة  اجل��رمي��ة  حجم  على  ب��الط��الع 

بحق املعتقلني

خ��ا���س��ة  جل��ن��ة  ه���ن���اك  اأّن  اإىل  ول���ف���ت 

ت���اب���ع���ة ل������الأمم امل���ت���ح���دة مم���ن���وع���ة م��ن 

تقارير  ع��ام  ك��ل  تتلقى  فل�سطني،  دخ��ول 

الإداري��ني،  بحق  الحتالل  انتهاكات  عن 

يف  الأ���س��رى  موؤ�س�سات  مبمثلي  وتلتقي 

الأردن، ملناق�ستها

ن����ادي الأ����س���ري املجتمع  ودع����ا رئ��ي�����س 

اتخذت  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  لتنفيذ  ال���دويل 

والإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  ب�ساأن 

مع  ين�سجم  ب�سكل  مبواقفه  يرتقي  واأن 

الحتالل  يرتكبها  التي  اجلرمية  حجم 

بحق الأ�سري الفل�سطيني

وم��ن��ذ مطلع ال��ع��ام اجل���اري، اأ���س��درت 

���س��ل��ط��ات الح����ت����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي نحو 

)1500( قرار اعتقال اإداري، وفًقا لوحدة 

ال���درا����س���ات وال��ت��وث��ي��ق يف ه��ي��ئ��ة ���س��وؤون 

الأ�سرى واملحررين

اإدارًي����ا  30 معتقاًل  ���س��رع  اأي����ام،  وق��ب��ل 

داخ����ل ���س��ج��ون الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

اإ����س���راب م��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام، رف�ساً  يف 

ل�ستمرار العتقال الإداري بحقهم

وب����ل����غ ع�������دد الأ��������س�������رى وامل���ع���ت���ق���ل���ني 

نحو  الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 

�سهر  نهاية  حّتى  وذل��ك  اأ���س��رًيا،   )4650(

 )32( بينهم  م��ن   ،2022 )اأغ�سط�س(  اآب 

و)743(  ق��ا���س��ًرا،   )180( ون��ح��و  اأ����س���رية، 

��������ا م���ن ب��ي��ن��ه��م اأ����س���ريت���ان،  م��ع��ت��ق��اًل اإداريًّ

واأربعة اأطفال

 االعتقال اإلداري.. حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين 
والذريعة ملفات سرّية

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت ن��ت��ائ��ج ا���س��ت��ط��الع ل���ل���راأي ال���ع���ام يف 

اأج��رت��ه   ،48 ع��ام  املحتل  الفل�سطيني  ال��داخ��ل 

هيئة البث العرية الر�سمية /كان/ اأن غالبية 

الناخبني العرب �سيقاطعون انتخابات الرملان 

الإ�سرائيلي )الكني�ست(

واأظ����ه����ر ال����س���ت���ط���الع ت���راج���ًع���ا يف ن�����س��ب��ة 

باملجتمع  الت�سويت  يف  امل�ساركة  ينوون  الذين 

اأ�سبوعني،  قبل  باملائة   43.5 م��ن  الفل�سطيني 

اإىل 39.2 باملائة، ما يعني اأن ن�سبة 60.8 باملائة 

يف  باأ�سواتهم  يدلوا  لن  العرب  املواطنني  من 

هذه النتخابات

ف��اإن ه��ذا املعطى قد ي�سكل  ل���/ك��ان/  ووفقا 

تهديًدا على وجود جميع الأح��زاب العربية يف 

اخلارطة النتخابية للكني�ست ال� 25

م��ن  ب����امل����ائ����ة   15 اأن  ال����س���ت���ط���الع  وب�������نّي 

ال��داخ��ل م��ا زال���وا م��رددي��ن، ومل  فل�سطينيي 

يقرروا بعد اإىل اأي حزب مييلون يف النتخابات، 

ل�سالح  �سي�سوتون  اإنهم  باملائة   29 ق��ال  بينما 

ب��امل��ائ��ة  و11  املوحدة”،  ال��ع��رب��ي��ة  “القائمة 
للتجمع الوطني الدميقراطي، ونف�س الن�سبة 

ال�سيوعي  )احل�����زب  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للجبهة 

�سابًقا( والعربية للتغيري

25 باملائة من مالكي  اأن  ورّج��ح ال�ستطالع 

�سيقررون  ال��ع��رب��ي،  املجتمع  يف  الق����راع  ح��ق 

الت�سويت من عدمه يف يوم النتخابات فقط

الكني�ست  انتخابات  جُت��رى  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

الإ�سرائيلي يف الأول من ال�سهر القادم، وذلك 

للمرة اخلام�سة يف غ�سون ثالث �سنوات

وت�سارك يف النتخابات ثالث قوائم عربية، 

بعد ان�سقاق “القائمة امل�سركة” اإىل قائمتني

 استطالع يظهر مقاطعة غالبية »فلسطينيي الداخل« النتخابات »الكنيست«
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االنباط-وكاالت

البكري،  ال�شيخ حامت  الأوق��اف  وزي��ر  اأف��اد 

باأن جي�ش الحتالل الإ�شرائيلي وم�شتوطنيه 

ي����ق����وم����ون ب���ال���ت���خ���ط���ي���ط مل�����ا ه�����و اأك�������ر م��ن 

الأق�شى للم�شجد  اليومية  القتحامات 

اأيلول  خ��الل  بلغت،  القتحامات  اأن  واأك��د 

امل��ا���ش��ي، 22 اق��ت��ح��اًم��ا ل��الأق�����ش��ى، م��ع ازدي���اد 

الأع�������داد، ووت�����رة الق���ت���ح���ام���ات، خ��ا���ش��ة يف 

اأعيادهم

ا من هجمته  د اأي�شً وقال اإن الحتالل �شعَّ

واأع���م���ال ال��ت��ه��وي��د ب��ح��ق احل���رم الإب��راه��ي��م��ي 

وق��ت��اً،   57 الأذان  رف���ع  م��ن��ع  ح��ي��ث  ال�����ش��ري��ف، 

واأغلقه يوم 9/26، بحجة الأعياد

اع��ت��دوا  امل�شتوطنني  اأن  ال��ب��ك��ري  واأو���ش��ح 

الأوقاف  واأر�ش  الأربعني  على م�شهد م�شجد 

م�شجد  وت�شوير  باقتحام  وقاموا  اخلليل،  يف 

بيت ليد القدمي يف حمافظة طولكرم

وزارة  م��ن  ال�����ش��ادر  ال�شهري  التقرير  ويف 

الأوق�����اف وال�������ش���وؤون ال��دي��ن��ي��ة، ل��ر���ش��د واق��ع 

النتهاكات الإ�شرائيلية على امل�شجد الأق�شى 

واحلرم البراهيمي، و�شائر دور العبادة

منظمات  رف��ع��ت��ه  ال��ت��م��ا���ًش��ا  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

قبل  العليا  الإ�شرائيلية  املحكمة  اإىل  الهيكل 

اأع���ي���اده���م، ط��ال��ب��ت ف��ي��ه ب��ال�����ش��م��اح لأف���راده���ا 

بالنفخ يف البوق داخل امل�شجد الأق�شى خالل 

راأ�ش ال�شنة العرية، الذي وافق 26 و27 من 

اأيلول �شهر 

واأف�������اد ال��ت��ق��ري��ر ب�����اأن امل��ن��ظ��م��ات ط��ال��ب��ت 

بال�شماح  ق��دم��ت��ه  ال���ذي  الل��ت��م��ا���ش  ��ا يف  اأي�����شً

للمقتحمني باإدخال قرابني الُعر�ش النباتية ، 

وبال�شماح لها باإدخال اأدوات ال�شالة اخلا�شة

ك��ان��ت حم��ك��م��ة ال�����ش��ل��ح الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة قد 

�شمحت للم�شتوطنني بنفخ البوق ال�شوفار يف 

مقرة باب الرحمة

ع�����ش��وا  اأن  الأوق���������اف  ت���ق���ري���ر  ذك�����ر  ك���م���ا 

غليك  وامل��ت��ط��رف  وومت����ان  �شمحا  الكني�شت 

اق��ت��ح��م��ا م���ق���رة ب����اب ال���رح���م���ة ورف���ع���ا ع��ل��م 

بالبوق  وونفخا  القبور،  اأح��د  على  الحتالل 

ال�شوفار داخل املقرة

ور�شد التقرير ع�شرات حالت الإبعاد عن 

اأح��اط��ت  ح��واج��ز  و�شل�شلة  الأق�����ش��ى،  امل�شجد 

البلدة القدمية واأبواب امل�شجد الأق�شى

وا����ش���ط���ر، ع��ل��ى اإث�����ر ذل�����ك، ال���ع���دي���د م��ن 

امل�شلني للرجوع اأو ال�شالة اأمام اأبوابه و�شط 

انت�شار كثيف لقوات الحتالل، وك�شرت قوات 

الح���ت���الل اخل��ا���ش��ة ق��ف��ل ال��ب��اب امل�����وؤدي اىل 

امل�شلى،  �شطح  واعتلت  القبلي،  امل�شلى  �شطح 

واعتدت بالدفع وال�شرب على امل�شلني

وخ�����الل ذل����ك واع���ت���ق���ل الح���ت���الل م��دي��ر 

امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ك�����ش��واين، 

واأفرج عنه يف وقت لحق، واأبعد مدير دائرة 

الأوقاف الإ�شالمية ال�شيخ ناجح بكرات عن 

الأق�شى ملدة �شتة اأ�شهر

وق���ال ال��ت��ق��ري��ر: اأن��ه��ت ط��واق��م الح��ت��الل 

جديد  ملبنى  الت�شييد  عمليات  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

يف ح��ي ب���اب امل��غ��ارب��ة، وال����ذي ي�����ش��م م��دار���ش 

ت��ل��م��ودي��ة وع�����دة ط���واب���ق ت��ط��ل ع��ل��ى ح��ائ��ط 

ال�������راق، وي���ح���ت���وي ع���ل���ى ك��ن��ي�����ش وم���دار����ش 

ت���ورات���ي���ة، وم���وق���ف ���ش��خ��م ل��ل�����ش��ي��ارات وذل���ك 

امل�شتوطنني  من  ممكن  ع��دد  اأك��ر  ل�شتيعاب 

وطالب املعاهد واملدار�ش التلمودية

�شرطة  منعت  املقابل  ويف  التقرير:  وتابع 

الح���ت���الل ك��اف��ة الإج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا 

دائ�����رة الأوق�������اف الإ����ش���الم���ي���ة ب��ال��ق��د���ش من 

مم��ار���ش��ة اأع��م��ال��ه��م ب��ا���ش��ت��ب��دال ال�����ش��م��اع��ات 

التي  اآث��اره��ا  لتاليف  ج��دي��دة  ب��اأخ��رى  التالفة 

امل�شجد  عموم  يف  ال�شعائر  اإح��ي��اء  على  ت��وؤث��ر 

الأق�شى املبارك وخا�شة امل�شلى القبلي

اأم������ا يف احل������رم الب���راه���ي���م���ي ال�����ش��ري��ف، 

�شلطات  اأن  اإىل  الأوق���اف  وزارة  تقرير  اأ���ش��ار 

الح���ت���الل وا���ش��ل��ت ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا امل��ت��وا���ش��ل��ة، 

موظفي  ومنع  ال�شرقي،  ال��ب��اب  فتح  برف�ش 

��د ال�����ش��ط��ح، و���ش��ي��ان��ة امل����اآذن  احل����رم م���ن ت��ف��قُّ

احلرم،  ومدخل  املتو�شاأ  وترميم  وال�شماعات 

الكهربائي امل�شعد  اأعمال  ووا�شلت 

االنباط-وكاالت

اأكدت هيئة �شوؤون الأ�شرى، نقال عن 

با�شل  ال�شاب  اأّن  عجوة،  كرمي  حماميها 

عن  اأم�ش  فجر  اأعلن  الذي  الب�شبو�ش، 

ا���ش��ت�����ش��ه��اده، ل ي���زال ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة، 

“�شعاري  م�����ش��ف��ى  يف  ي��ر���ش��ف  ج��ري��ح��ا 

ت�شيدق” الإ�شرائيلي

ال��ر���ش��م��ي  فل�شطني  ت��ل��ف��زي��ون  ون��ق��ل 

القانونية يف  ل��ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ع��ن 

ه��ي��ئ��ة الأ����ش���رى امل��ح��ام��ي ج��م��ي��ل ���ش��ع��ادة 

اجلريح  الأ���ش��ر  زار  عجوة  املحامي  اأن 

اأطلق  با�شل ب�شبو�ش يف امل�شفى، والذي 

النار عليه فجر اأم�ش بالقرب من خميم 

اجللزون �شمال رام اهلل

ب�شبو�ش  امل�شاب  املعتقل  اأن  واأو�شح 

ك������ان ق�����د اأ�����ش����ي����ب ب����ر�����ش����ا�����ش ج��ي�����ش 

الح���ت���الل يف ال��ي��د ال��ي�����ش��رى وال��رج��ل 

ال���ي�������ش���رى، ون���ق���ل ب���ع���د الإ�����ش����اب����ة اإىل 

“�شعاريه ت�شيدق”، واأجريت  م�شت�شفى 

م��وج��ود يف  الآن  وه��و  اأم�����ش،  ل��ه عملية 

ق�شم اجلراحة

ومن املقرر اأن تعقد لالأ�شر ب�شبو�ش 

جل�شه متديد توقيف اخلمي�ش املقبل يف 

حمكمة الحتالل يف “عوفر«

وتناقل الإعالم -اأم�ش- نباأ ا�شت�شهاد 

عنر  وخالد  ب�شبو�ش،  با�شل  ال�شابني 

واإ�شابة  اجل��ل��زون،  خميم  م��ن  ال��دب��ا���ش 

���ش��الم��ة راأف����ت م��ن ب��ل��دة ب���رزي���ت، بعد 

ال��ن��ار جتاه  الح��ت��الل  ق��وات  اأطلقت  اأن 

�شاحية  يف  ���ش��ب��ان،   3 ب��داخ��ل��ه��ا  م��رك��ب��ة 

الرتبية والتعليم قرب رام اهلل

ق���وات  اأن  ذات���ه���ا  امل�������ش���ادر  واأ����ش���اف���ت 

الحتالل اختطفت جثماين ال�شهيدين، 

واع��ت��ق��ل��ت امل�����ش��اب، و���ش��ل��ب��ت امل��رك��ب��ة يف 

اأعقاب اإطالق النار عليها

 األسير خليل عواودة يروي تفاصيل 
محاولة تلفيق تهمة جديدة بحقه

االنباط-وكاالت

اأف��اد الأ�شر خليل حممد خليل عواودة   

القد�ش  مهجة  موؤ�ش�شة  و�شلت  ر�شالة  عر 

لل�شهداء والأ���ش��رى واجل��رح��ى حم��اول��ة ما 

تلفيق  الح���ت���الل  ���ش��ج��ون  م�شلحة  ي�شمى 

تهمة جديدة بحقه والتهرب من اتفاق اإنهاء 

بتاريخ  عنه  والإف����راج  الطعام  ع��ن  اإ���ش��راب��ه 

2022/10/02م

وبح�شب الر�شالة التي ن�شرتها املوؤ�ش�شة، 

ام�ش الثالثاء 4 اأكتوبر 2022، فاإن م�شلحة 

�شجون الحتالل ادعت اأنها �شبطت بحوزته 

هاتف )جوال( معترًة اأنها حماولة تهريب 

للنقل  ا���ش��م��ه  ج���اء  ع��ن��دم��ا  ال�شجن  ل��داخ��ل 

�شجن عيادة  اإىل  اأ�شاف هروفيه  من م�شفى 

الرملة

ر�شالته،  ع��واودة يف  الأ�شر خليل  واأ���ش��ار 

ا�شتغلت هذا  الحتالل  �شجون  اإدارة  اأن  اإىل 

احل���دث وه���م ي��ح��اول��ون ج��اه��دي��ن اإع��ط��ائ��ه 

�شبغة قانونية لتمديد اعتقاله حتت م�شمى 

الإرهابيون  ي�شتعملها  م��واد  تهريب  ق�شية 

�شد اأمن الدولة واأن هذا كله ادعاء ل اأ�شا�ش 

اأن��ه��م حتى ه��ذه اللحظة  ل��ه وم��ك��ي��دة، حتى 

يقدموا  مل  املحكمة  يف  جل�شات  ث��الث  بعد 

لئحة اتهام

واأو�شح الأ�شر خليل عواودة اأن ما ح�شل 

م�شت�شفى  م��ن  نقل  ا�شمه  ج��اء  عندما  معه 

اأ�شاف هروفيه اإىل �شجن عيادة الرملة بعد 

ال�شحية،  حالته  التح�شن يف  بع�ش  اأن طراأ 

اجل��وال  وم��ن �شمنها  اأغ��را���ش��ه  ق��ام بجمع 

اأثناء  اأهله  الذي كان يتوا�شل بوا�شطته مع 

جتميد اعتقاله الإداري و�شلطات الحتالل 

ك��ان��ت ت��ع��ل��م ذل���ك وم�����ش��م��وح ل��ه ب��ال��ت��وا���ش��ل 

غر  باأنه  اعتقاله  جتميد  ق��رار  اأن  باعتبار 

م��ع��ت��ق��ل، وو����ش���ع اجل�����وال يف ك��ي�����ش وو���ش��ع 

وو�شع  كي�ش  يف  �شاحن  ك��ل  اث��ن��ني،  �شواحن 

ال�شماعة الال�شلكية يف كي�ش اآخر، وو�شعهم 

يف اللبا�ش الداخلي لأن بنطال امل�شت�شفى مل 

يكن فيه اأي جيبة وكانت النية احلفاظ على 

عيادة  �شجن  يف  ب��الأم��ان��ات  وو�شعه  اجل��ه��از 

الرملة

اإىل  “اإنه عند و���ش��ويل  واأ���ش��اف ق��ائ��اًل: 

عني  ال�شجانني  ن���زع  ال��رم��ل��ة  ع��ي��ادة  �شجن 

اللبا�ش الداخلي ووجدوا الهاتف وال�شواحن 

وال�شماعة واعتروها حماولة تهريب، قلت 

تليفون يهرب معه  الذي يريد تهريب  لهم 

ويبقى  ل�شلكية  و���ش��م��اع��ات  اث��ن��ان  ���ش��واح��ن 

التلفون بدون اأي و�شيلة حماية من الأ�شعة؟ 

اق��ت��ن��ع ال�����ش��ب��اط اأن ه���ذه ل��ي�����ش��ت حم��اول��ة 

اأج��ل حفظ اجلهاز لعدم  واإمن��ا من  تهريب 

اأبجديات  وجود جيبة يف بنطايل وهذه من 

معرفة اإذا كانت حماولة تهريب اأم ل«

اأو�شح  فقد  ال�شحي  و�شعه  وبخ�شو�ش 

بينت  ال��ف��ح��و���ش��ات  اآخ����ر  اأن  ال��ر���ش��ال��ة،  يف 

ه��ذا  واأن  ال��ع��ني  ع�����ش��ب  ه��ن��اك خ��ل��ل يف  اأن 

يتماثل  ك���ي  ال���زم���ن  م���ن  م���دة  اإىل  ي��ح��ت��اج 

ك��ب��ر يف منظومة  ل��ل�����ش��ف��اء، وه���ن���اك خ��ل��ل 

طبيعتها  اإىل  ���ش��ت��ع��ود  ال��ع�����ش��ب��ي  اجل���ه���از 

وال��ق��درة  امل�شي  يف  و�شعه  يتح�شن  عندما 

على الوقوف وحيًدا والقدرة على التوازن، 

وحالًيا ل ي�شعر بالتوازن والدوخة ما زالت 

م�شتمرة، ول ي�شتطيع امل�شي منفرًدا اإل اإذا 

اأم�شك ب�شيء بجانبه اأو ا�شتند على اأحد اأو 

الكر�شي املتنقل

الثوابت  العربي يؤكد على  البرلمان   
الفلسطينية للقضية  الراسخة 

االنباط-وكاالت

على  تاأكيده  العربي،  ال��رمل��ان  ج��دد 

ال���ث���واب���ت ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا م��واق��ف 

املنطقة  ق�شايا  جت��اه  العربي  ال��رمل��ان 

مقدمتها،  ويف  ال�شرتاتيجية،  العربية 

ال��ق�����ش��ي��ة  امل���رك���زي���ة،  الأوىل  ال��ق�����ش��ي��ة 

الثابت  م��وق��ف��ه  م��وؤك��داً  الفل�شطينية؛ 

ل���دع���م وم�������ش���ان���دة الأ�����ش����ق����اء يف دول����ة 

البغي�ش،  الح��ت��الل  لإن��ه��اء  فل�شطني 

امل�شتقلة  الفل�شطينية  ال��دول��ة  واإق��ام��ة 

وع��ا���ش��م��ت��ه��ا م��دي��ن��ة ال���ق���د����ش، ووق���ف 

ال��الج��ئ��ني،  ق�شية  وح���ل  ال���ش��ت��ي��ط��ان، 

وح�����ش��ول ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي على 

ق���رارات  امل�����ش��روع��ة، وف��ق  ك��اف��ة حقوقه 

الدولية ال�شرعية 

الأوىل من  جاء ذلك خالل اجلل�شة 

الت�شريعي  للف�شل  الثالث  النعقاد  دور 

ال���ث���ال���ث وال���ت���ي ع���ق���دت مب��ق��ر ج��ام��ع��ة 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ع��ا���ش��م��ة امل�����ش��ري��ة 

ال�شيد  معايل  برئا�شة  وذل��ك  ال��ق��اه��رة 

ع�����ادل ب����ن ع���ب���د ال���رح���م���ن ال��ع�����ش��وم��ي 

رئي�ش الرملان العربي

واأع���رب ال��رمل��ان ال��ع��رب��ي، ع��ن ثقته 

التي  املقبلة  العربية  القمة  تكون  اأن  يف 

اجل��زائ��ري��ة  اجل��م��ه��وري��ة  ت�شت�شيفها 

اإطارها  يف  يلتئم  ا�شتثنائية”،  “قمة 
ت��اأت��ي  واأن��ه��ا  �شيَّما  ل  ال��ع��رب��ي،  ال�شمل 

املنطقة  فيها  حت��ت��اج  ف��ارق��ة،  حلظة  يف 

وتن�شيق  العربي،  الت�شامن  تعزيز  اإىل 

الت�شدي  امل�شرتكة، يف  العربية  اجلهود 

حتديات  من  العربية  اأمتنا  تواجهه  ملا 

تعزيز  اأج��ل  وم��ن  امل�شتويات  كافة  على 

م�شرة العمل العربي امل�شرتك

من  عدد  ناق�شت  قد  اجلل�شة  وكانت 

املو�شوعات املهمة منها، م�شروع تقرير 

احلالة ال�شيا�شية يف العامل العربي لعام 

ا�شرتاتيجية  اإع���داد  ج��ان��ب  اإىل   ،2021

الأم����ن  حت��ق��ي��ق  “�شبل  ح����ول  ع���رب���ي���ة 

اإىل جانب  العربية،  املنطقة  النووي يف 

و�شبل  ال�شرت�شادية  القوانني  م�شاريع 

الدول  بني  القت�شادي  التكامل  تعزيز 

العربية ، وتقرير حالة حقوق الإن�شان 

وخارطة   2021 لعام  العربي  العامل  يف 

بحلول  الأط��ف��ال  عمل  ملكافحة  ط��ري��ق 

عام 2026 اإىل جانب عدد من القوانني 

ال���ش��رت���ش��ادي��ة م��ن��ه��ا ق���ان���ون حل��م��اي��ة 

البتزاز  جرائم  ومكافحة  اخل�شو�شية 

اللكرتوين يف الدول العربية

الدولية  الأزم��ات  تاأثر  ناق�شت  كما 

ال����ع����امل  ال�����غ�����ذائ�����ي يف  الأم����������ن  ع����ل����ى 

ال��ع��رب��ي، اإىل ج��ان��ب م�����ش��روع ال��ق��ان��ون 

العربية  ال��ل��غ��ة  حل��م��اي��ة  ال���ش��رت���ش��ادي 

وم�������ش���روع ق���ان���ون ا����ش���رت����ش���ادي ع��رب��ي 

جانب  اإىل  امل����راأة  ���ش��د  ال��ع��ن��ف  ملكافحة 

تطوير  وثيقة  اإط��الق  فعاليات  تقرير 

�شعار  حت��ت  العربي  ال��ع��امل  يف  التعليم 

يف  التعليم  ت��ط��وي��ر  ب��واب��ة  “البحرين 
 2022 يونيو   2-1 يومي  العربي  العامل 

البحرين باملنامة مبملكة 
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االنباط-وكاالت

واملحررين  الأ�شرى  �شوؤون  هيئة  ر�شدت 

خ��الل ت��ق��اري��ره��ا ال�����ش��ادرة ام�����ش ال��ث��الث��اء، 

جم���م���وع���ة م����ن ����ش���ه���ادات الع���ت���ق���ال ال��ت��ي 

اأثناء  الإ�شرائيلي،  الحتالل  قوات  مار�شتها 

مدن  معظم  �شملت  وا�شعة  اعتقالت  حملة 

الوطن، خالل الأيام الأخرة

ويف هذا ال�شياق ونقال عن املحامي عنان 

خ�����ش��ر، ال����ذي ق���ام ب���زي���ارة م��ع��ت��ق��ل ح����وارة، 

ف��ق��د ت��ع��ر���ش الأ����ش���ر اأح���م���د ح�����ش��ن اأح��م��د 

م��ن خم��ي��م ع�شكر/  ع���ام���ا(،   38  ( ق��ط��ن��اين 

متفرقة  اماكن  على  املرح  لل�شرب  نابل�ش، 

ج��روح  اإح���داث  ومت   ، بالأ�شلحة  ج�شده  م��ن 

ور����ش���و����ش ب��ج�����ش��ده اأث����ن����اء اع���ت���ق���ال ق���وات 

الح����ت����الل ل���ه ع���ن ح���اج���ز ح������وارة ب��ت��اري��خ 

2022/9/28

ث����م ق����ام����وا ب��ت��ع�����ش��ي��ب ع��ي��ن��ي��ه م����ا ف���وق 

احل���اج���ب وح��ت��ى اأرن���ب���ة اأن���ف���ه ب�����ش��ري��ط من 

وتكبيل   ، �شديد  باإحكام  ربطه  مت  القما�ش 

رفيع  بال�شتيكي  مبربط  ظهره  خلف  يديه 

على  امل�شتحيل  من  باإحكام  ح��ادة  ح��واف  ذو 

الأ���ش��ر رخ��ي��ه، وب��ق��ي ع��ل��ى ه���ذا احل���ال من 

اإىل معتقل  اإي�����ش��ال��ه  ح��ت��ى  اع��ت��ق��ال��ه  حل��ظ��ة 

حوارة “حوايل 3 �شاعات«

للتحقيق  خ�شع   2022/10/ ت��اري��خ  ويف 

م��ن ق��ب��ل ال�����ش��رط��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف م��رك��ز 

حت��ق��ي��ق ���ش��امل، و اف���رج ع��ن��ه ب��ك��ف��ال��ة مالية 

قدرها 5000 �شيكل

الإ�شرائيلي  الحتالل  ق��وات  قامت  فيما 

 ( زي���ادة  عبدالغني  اأح��م��د  ال�����ش��اب  باعتقال 

بتاريخ  نابل�ش  م��ادم��ا/  ب��ل��دة  م��ن  ع��ام��ا(   31

املنزل،  اجل��ن��ود  اقتحم  حيث   ،  2022/9/28

بال�شرب  الأ���ش��ر  ع��ل��ى  ب��الع��ت��داء  وق��ام��وا 

امل�����رح ع��ل��ى اأم����اك����ن م��ت��ف��رق��ة م���ن ج�����ش��ده 

ب��ال���ش��ل��ح��ة، مم���ا ت�����ش��ب��ب يف اإح�����داث ج���روح 

امل�شت�شفى  اىل  نقله  مت  بج�شده،  ور�شو�ش 

على اثرها

، ومكث  واعيد بعدها اىل مع�شكر حوارة 

ه��ن��اك 3 اي���ام خ���ارج امل��ع��ت��ق��ل ب�����ش��اح��ة تابعة 

ل��ث��ك��ن��ة ع�����ش��ك��ري��ة، وه����و م��ع�����ش��ب ال��ع��ي��ن��ني، 

ظهره  خلف  يديه  و  �شديد  باإحكام  ومكبل 

مبربط بال�شتيكي رفيع ذو حواف حادة دون 

طعام، ومن ثم مت نقله اىل معتقل حوارة

الأ����ش���ر  خ�����ش��ع   2022/10/2 ت���اري���خ  يف 

اأي��ام   5 مل��دة  توقيفه  متديد  ومت   ، للتحقيق 

�شامل  حمكمة  قبل  م��ن  التحقيق  ذم��ة  على 

الع�شكرية

ونقلت املحامية جاكلني الفرارجة خالل 

املوافق  الح��د  يوم  ع�شيون،  ملعتقل  زيارتها 

الوح�شي  العتقال  تفا�شيل   ،2022/10/02

ال���ذي ت��ع��ر���ش ل��ه الأ����ش���ر امل�����ش��اب حممود 

���ش��اه��ر ع��ب��د ال��ك��رمي ط��وي��ل، م��ن ب��ل��دة دي��ر 

ابزيع / رام اهلل

ح��ي��ث اق��ت��ح��م��ت ق����وة ك���ب���رة م���ن ج��ن��ود 

الح���ت���الل م���ن���زل���ه، ال�����ش��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة بعد 

 ،2022/  9  /28 ي����وم  م���ن  ال��ل��ي��ل  م��ن��ت�����ش��ف 

وق�����ام�����وا ب��ت��ف��ت��ي�����ش ال���ب���ي���ت ب�����ش��ك��ل ع��ن��ي��ف 

وتخريب حمتوياته وقلبها راأ�شا على عقب، 

على  ال�شديد  لل�شرب  الأ���ش��ر  تعر�ش  كما 

وجهه، ثم اأخذ م�شيا على

ال��ب��ل��دة  منت�شف  اىل  ب��ي��ت��ه  م��ن  الأق�����دام 

كم،   3 ق��راب��ة  اي  دول��ي��ب  م�شتوطنة  اىل  ث��م 

وب���ع���ده���ا اىل ����ش���رط���ة ن��ع��ل��ني ال���ت���ي ق��ام��ت 

ب��ا���ش��ت��ج��واب الأ�����ش����ر، و ت��وج��ي��ه ع����دة تهم 

وفح�ش  ب�شماته  ب��اأخ��ذ  ق��ام��وا  كما  بحقه، 

اىل  نقله  مت  ث��م  ال��ع��ني،  وب�شمة   DNA
ع�شيون معتقل 

وق���د مت مت��دي��د ت��وق��ي��ف الأ����ش���ر مل���دة 8 

اأي�����ام اأخ������رى، ح��ي��ث ���ش��ت��ع��ق��د ل���ه ج��ل�����ش��ة يف 

اخلمي�ش  ي��وم  عوفر  يف  الع�شكرية  املحكمة 

2022/10/6

 هيئة األسرى: اعتداءات وحشية تمارسها قوات االحتالل 
بحق الشبان الفلسطينيين أثناء اعتقالهم

الدولية  الجنائية  تطالب  الفلسطينية  الخارجية   
االحتالل بجرائم  تحقيقاتها  في  باإلسراع 

االنباط-وكاالت

جددت وزارة اخلارجية الفل�شطينية 

م��ط��ال��ب��ة امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة 

ب��ج��رائ��م  ب����الإ�����ش����راع يف حت��ق��ي��ق��ات��ه��ا 

الح������ت������الل الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي و�����ش����ول 

مل��ح��ا���ش��ب��ة وم�����ش��اءل��ة جم��رم��ي احل��رب 

الإ�شرائيليني

واأك������دت اخل���ارج���ي���ة يف ب���ي���ان ام�����ش 

اأو�شع  ح�شد  ���ش��رورة  وف��ا  وكالة  نقلته 

�شلطات  ع��ل��ى  ���ش��اغ��ط��ة  دول��ي��ة  ج��ب��ه��ة 

اجل�شيمة  انتهاكاتها  لوقف  الحتالل 

ل��ل��ق��ان��ون ال������دويل، وحت��ق��ي��ق ���ش��ح��وة 

الأم����ن لتحمل  ت��دف��ع جم��ل�����ش  دول��ي��ة 

م�����ش��وؤول��ي��ات��ه ال��ق��ان��ون��ي��ة والأخ��الق��ي��ة 

وال��وف��اء  الفل�شطينيني،  معاناة  جت��اه 

ق���������رارات  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  ب�����ال�����ت�����زام�����ات�����ه 

بالق�شية  اخلا�شة  الدولية  ال�شرعية 

لفل�شطينية ا

النتهاكات  اأن  اخلارجية  واأو�شحت 

واجل����رائ����م الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى ح���ي���اة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

خمططات  تنفيذ  بهدف  يومي  ب�شكل 

�شيطرته  الح��ت��الل  وف��ر���ش  التهويد 

على اأجزاء وا�شعة من ال�شفة الغربية، 

م�شرة اإىل اأن افالت اإ�شرائيل امل�شتمر 

ارت��ك��اب  ع��ل��ى  ي�شجعها  امل��ح��ا���ش��ب��ة  م��ن 

املزيد من النتهاكات واجلرائم

االنباط-وكالتا

ب��اأن  اإذاع���ة اجلي�ش الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ذك���رت 

�شلمت  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  الأم���ن���ي���ة  الج���ه���زة 

اإ���ش��رائ��ي��ل 4 م�����ش��ت��وط��ن��ني مت اح��ت��ج��ازه��م 

داخل مدينة نابل�ش

“اأجهزة  اإن  ع���ري���ة،  ت��ق��اري��ر  وق���ال���ت 

لل�شلطة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  الأم�����ن 

داخل  احتجازهم  م�شتوطنني مت   4 اأنقذت 

عن  للمدينة  دخولهم  بعد  نابل�ش  مدينة 

اجلي�ش  ل��ق��وات  و�شلمتهم  اخل��ط��اأ،  ط��ري��ق 

الإ�شرائيلي.«

احرونوت”  “ ي��دي��ع��وت  م��وق��ع  ون�����ش��ر 

الذين  امل�شتوطنني  ت�شليم  للحظة  �شورة 

اجل��ي�����ش  اإىل  ن��اب��ل�����ش،  يف  اح��ت��ج��ازه��م  مت 

الإ�شرائيلي

الأمنية  املنظومة  يف  م�����ش��وؤول��ون  وق��ال 

ال�����ش��ري��ع  ال��ت��ح��رك  ل���ول  الإ�شرائيلية:” 

واحل���������ازم م����ن ق���ب���ل الأج�����ه�����زة الأم���ن���ي���ة 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة لن���ت���ه���ى الأم��������ر ب���ك���ارث���ة 

املوقع فظيعة.”ح�شب 

وذكرت م�شادر فل�شطينية باأن الأجهزة 

الأم���ن���ي���ة ���ش��ل��م��ت م�����ش��ت��وط��ن��ني واب��ن��ي��ه��م��ا 

ل��ق��وات الح���ت���الل ب��ع��د اأن دخ��ل��وا ال��ب��ل��دة 

القدمية من نابل�ش عن طريق اخلطاأ

»عرين الأ�شود«

الأ�شود”  “عرين  جمموعات  واأ�شدرت 

حو  �شحيفا  بيانا  الفل�شطينية  امل�شلحة 

قام  الأ�شخا�ش  :” اأح��د  احل��دث ج��اء فيه 

بادخال اإمراأتني احداهما متت التاأكد من 

واطفالهم  �شابا  كفار  من  ا�شرائيليه  انها 

يتجول بهن بالبلده القدمية “.كما ذكرت

ال�����ذي اط��ل��ع��ت عليه  ال���ب���ي���ان  وا�����ش����اف 

“وكالة قد�ش نت لالأنباء”، “يقظة ا�شود 
القب�ش على اجلميع  اودت للقاء  العرين 

ا�شود  م��ع  التعاطي  ال�شخ�ش  ه��ذا  رف�����ش 

ومت  الأ���ش��ول  وف��ق  معه  فتعاملنا  العرين 

بالن�شبة  ام���ا  امل��خ��ت�����ش��ة  جل��ه��ات  ت�شليمه 

لط��ف��ال��ه��م ت��ط��ب��ي��ق ب��ك��الم ر���ش��ول��ن��ا ان ل 

اطفالهن  ولأج��ل  والن�شاء  الط��ف��ال  نقتل 

للجهات  ت�شليمهم  مت  اهلل  لكالم  وتطبيقا 

املخت�شة والتعامل مع ال�شخ�ش الذي قام 

البيان “.ح�شب  بادخالهم 

قاتل  لالإحتالل  “ونقول  البيان  وختم 

ونقول  قتله  ل�شنا  نحن  والن�شاء  الأطفال 

فلن  ال�شفه  طرقات  غ��ادر  م�شتوطن  لكل 

ه���وؤلء  م��ع  تعاملنا  مثلما  م��ع��ك  ن��ت��ع��ام��ل 

الدخيالت وان اهلل ليهدي كيد اخلائنني 

ورد يف البيان “ كما 
وان����ت���������ش����رت ع�����ر م�����واق�����ع ال���ت���وا����ش���ل 

بينهم  للم�شتوطنني  ���ش��ور  الج��ت��م��اع��ي 

ن�شاء واطفال وقد حافظ عليهم امل�شلحني 

عليهم  العتداء  او  بايذائهم  يقوموا  ومل 

المن  لجهزة  بت�شليمهم  قاموا  قم  ومن 

لفل�شطنية ا

وقالت م�شادر امنية وحملية يف نابل�ش 

ان امل�شتوطنني دخلوا على حارة اليا�شمينة 

ب��اخل��ط��ا ومت ال��ت��اأك��د م��ن ه��وي��ات��ه��م وه��ي 

ع��ائ��ل��ة م�����ش��ت��وط��ن��ني ومت ال���ق���اء ال��ق��ب�����ش 

عليهم من ابناء البلدة القدمية

 األجهزة األمنية الفلسطينية تسلم إسرائيليين دخلوا البلدة القديمة من نابلس
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السعودي القرني يقود كرة الجزيرة 

االنباط – عامن 

نبيل  ب��رئ��ا���س��ة  اجل���زي���رة  ن����ادي  اإدارة  ق����ررت 

ال��ت��ل��ي، ال��ت��ع��اق��د م��ع ج��ه��از ف��ن��ي وت��دري��ب��ي من 

ال�����س��ع��ودي��ة، ل���إ���س��راف ع��ل��ى ت��دري��ب��ات ال��ف��ري��ق 

الأردن.  وك���اأ����س  امل��ح��رف��ن  دوري  ب��ط��ول��ت��ي  يف 

مديرا  ال��ق��رين  علي  اجل��زي��رة،  ق��ي��ادة  و�سيتوىل 

ف��ن��ي��ا، وع����ارف ال��ع�����س��م��ي م��درب��ا ع��ام��ا، وحممد 

ال���دو����س���ري م���درب���ا حل���را����س امل���رم���ى، وم����روان 

اجلهاز  يكون  اأن  وينتظر  بدنيا.  معدا  �سليماين 

الفني اجلديد قد و�سل  من ال�سعودية الث�ثاء، 

اإدارة ن��ادي  ل��ب��دء امل��ه��م��ة م��ع اجل���زي���رة. وك��ان��ت 

الفني  ع��ق��د اجل��ه��از  ق���ررت ف�سخ  ق��د  اجل��زي��رة، 

ال�سابق بقيادة اأجمد اأبو طعيمة، بالرا�سي بن 

قبل  امل��رك��ز  اجل��زي��رة،  فريق  ويحتل  الطرفن. 

الأخري بجدول ترتيب دوري املحرفن الأردين 

بر�سيد 14 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن 

ال�سريح متذيل الرتيب.

منتخب جولف الناشئين يواصل االستعداد للبطولة العربية  
االنباط – عامن 

للنا�سئن  ال��وط��ن��ي  املنتخب  لع��ب��ا  ب���داأ 

حم��م��د ال���روا����س���دة و����س���امل ال��ع��ب��دال���ت، 

�سيرو�س  ملعب  على  املكثفة  تدريباتهما 

يف م��دي��ن��ة احل���م���ام���ات ال��ت��ون�����س��ي��ة، ت��اأه��ب��ا 

للنا�سئن  العربية  البطولة  غمار  خلو�س 

ل��ل��ج��ول��ف، وال���ت���ي حت��ظ��ى مب�����س��ارك��ة اأك���ر 

عربية.  دول���ة   11 لع���ب مي��ث��ل��ون   100 م��ن 

وارت��ك��زت ال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي اأج��راه��ا امل��دي��ر 

را���س��ي،  ع��ام��ر  ال��وط��ن��ي  للمنتخب  ال��ف��ن��ي 

وو�سع  والتكتيكية  النف�سية  اجلوانب  على 

اخل���ط���ط ل��ك��ل ح���ف���رة ع��ل��ى ح����دا ، ب��ه��دف 

تنطلق  والتي  املناف�سة  اأج��واء  يف  اإدخالهم 

يوم غد اخلمي�س واأكد املدرب عامر را�سي، 

يف  عالية  معنويات  اأظ��ه��روا  ال���ع��ب��ن  اأن 

ال��ت��م��ري��ن جت�����س��ي��داً ل��رغ��ب��ت��ه��م يف ت��ق��دمي 

وال��ت��ي  الأردن����ي����ة،  ل��ل��ج��ول��ف  م�����س��رف  اأداء 

و���س��ل��ت اإىل م��راح��ل ن�����س��وج م��ت��ق��دم��ة، مع 

ات�ساع القاعدة من جميع الفئات العمرية. 

ومتابعة  اهتماما  الأردنية،  البعثة  وت�سهد 

ك���ب���رية م����ن لع���ب���ي وحم���ب���ي اجل����ول����ف يف 

التفا�سيل  اأدق  متابعة  خ���ل  من  الردن، 

النا�سىين  اأن دوري جولف  ل�عبن، علما 

ب���داأ يف اإف����راز ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ج��وم ال��ذي��ن 

�سيكون لهم �ساأن يف امل�ستقبل القريب.

جوارديوال يشيد بأداء المعجزة هاالند 
لندن – وكاالت  

حت��������دث ب����ي����ب ج����������واردي����������ول، م������درب 

م��ان�����س�����س��ر ���س��ي��ت��ي، ع����ن ق���ل���ة م�����س��ارك��ات 

املزدحمة  احلالية  واجلدولة  حمرز  ريا�س 

ب���امل���ب���اري���ات. واأت�����ى ح���دي���ث ج����واردي����ول يف 

واخل��ا���س  اأج����راه  ال���ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 

الأربعاء،  الدمناركي  كوبنهاجن  مبواجهة 

امل��ج��م��وع��ات  دور  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  يف اجل���ول���ة 

جوارديول  وا�ستهل  اأوروب��ا.  اأبطال  ل��دوري 

امل���وؤمت���ر ب��احل��دي��ث ع��ن اإ���س��اب��ات ال��ف��ري��ق: 

“�سنتدرب اليوم و�سرنى ما اإذا كان رودري 
عن  �سيغيب  )ووك�����ر(  ك��اي��ل  ل،  اأم  حت�����س��ن 

اإيرلنج هالند  اللقاء«. وعلق على م�ستوى 

يف دوري الأبطال: “يف عمره ل يوجد من 

عن  ت��ت��ح��دث  الأرق����ام  مناف�سته،  ي�ستطيع 

معنا«.  ب��ت��واج��ده  ���س��ع��داء  وجتعلنا  نف�سها 

اأك��اجن��ي  اإىل م�����س��ت��وى م��ان��وي��ل  وب��ال��ن��ظ��ر 

�سعداء  نحن  للغاية،  “جيد  و�سوله:  منذ 

نف�سه«.  ع��ن  ي��ت��ح��دث  وم�����س��ت��واه  ب��ت��واج��ده 

اأما عن جتديد عقد فيل فودين ومقارنته 

بهالند: “هو لعب مهم للغاية و�سغري يف 

اأن يبقى  ال�سن، وبالنظر اإىل م�ستواه نريد 

ا�ستثنائي  لع��ب  ه��و  ط��وي��ل��ة،  لأع���وام  معنا 

وت����ط����ور ك����ث����رًيا ومي���ل���ك ال����ق����وة ال��ب��دن��ي��ة 

والذكاء يف كل �سيء، ولكنه وهالند يعرفان 

فودين  اأف�سل،  هو  ما  تقدمي  ميكنهما  اأن��ه 

ال�����س��غ��وط��ات، وكلما لعب يف  م��ن  ي��ع��اين  ل 

وميكننا  اأف�����س��ل،  ك��ان  كلما  اأع��ل��ى  م�ستوى 

ال�ستفادة منه يف اأكر من مركز«. وتطرق 

ال�سيتي  لع��ب��ي  ا���س��ت��خ��ف��اف  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل 

م��ان�����س�����س��ر  م����ب����اراة  “بعد  ب��ك��وب��ن��ه��اج��ن: 

اأمل  الكربى،  الق�سية  تلك  كانت  يونايتد، 

اأن اأجنح يف اإخبارهم بالهتمام، فاأنا اأعرف 

ميلكون  ه��م  ف��ع��ل��ه،  لكوبنهاجن  مي��ك��ن  م��ا 

ال�����س��ج��اع��ة، وع��ل��ي��ن��ا اإج���ب���اره���م ع��ل��ى لعب 

ع��ن��د م�ساهدة  ف��وج��ئ��ت  ال��ط��وي��ل��ة،  ال��ك��رات 

 ج���ودت���ه���م ال����ي����وم ع���ن���د ام����ت�����ك ال����ك����رة«.

وحت���دث ج���واردي���ول ع��م��ا ي��ح��ت��اج��ه ري��ا���س 

ب�����س��ورة  ري��ا���س  “اأعرف  ل��ل��ت��ط��ور:  حم���رز 

مثالية ونحتاج لعودته لأف�سل م�ستوى له، 

خطوة بخطوة �سيتمكن من العودة، الآن ل 

لأف�سل  العودة  عليه  ولكن  كثرًيا،  ي�سارك 

حلاق  اإمكانية  اإىل  وبالنظر  ب���دين«.  �سكل 

“اأمتنى  ال��ع��امل:  ب��ك��اأ���س  فيليب�س  ك��ال��ف��ن 

ذل���ك م���ن اأج���ل���ه ول��ل��م��ن��ت��خ��ب الإجن��ل��ي��زي، 

حظوظه  م��دى  اأع��رف  ول  طبيًيا  ل�ست  اأن��ا 

ال��ب���ء  اإجن��ل��را  تبلي  اأن  اأمت��ن��ى  ذل���ك،  يف 

اأك������ن الح������رام  احل�������س���ن يف امل����ون����دي����ال، 

جل����اري����ث )����س���اوث���ج���ي���ت(، اأع�������رف م��ع��ظ��م 

عن  اأم��ا  البلد«.  ه��ذا  يف  واأعي�س  ال�عبن 

اأ�سبوع:  الأبطال كل  خو�س مباريات دوري 

التاأقلم مع  للتعايف وعلينا  “ل يوجد وقت 
ج��دول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل، ن��ع��رف م��دى اأهمية 

املباريات على ملعبنا، علينا الو�سول اإىل 9 

نقاط كي نقرب من ال�سعود«.

الجنيدي يحصل على شهادة تحكيم دولي 

االنباط - عامن

ح�سل البطل الباراملبي معتز اجلنيدي على 

�سهادة حتكيم دويل يف رفع الأثقال بعد اجتيازه 

الخ���ت���ب���ارات ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة م���ن الحت������اد ال����دويل 

للعبة. وكانت اللجنة الباراملبية الأردنية ر�سحت 

م�ستجدين  حكام  دورة  يف  للم�ساركة  اجلنيدي 

نظمها الحت��اد ال��دويل لرفع الأثقال على مدار 

الأ���س��ه��ر ال���ث����ث امل��ا���س��ي��ة. وا����س���رط الحت����اد 

ال��دويل على امل�ساركن اجتياز 4 امتحانات بعد 

التحكيم  ���س��ه��ادة  على  للح�سول  ال����دورة  نهاية 

اجتياز  بعد  الظن  ح�سن  عند  اجلنيدي  ليكون 

المتحانات. وعرب اجلنيدي عن �سعادته باجتياز 

الختبارات وح�سوله على ال�سهادة الدولية وقدم 

ال�سكر والثناء للحكام الدولين الأردنين فتحي 

ال�سهب وحممود ال�سربيني الذين القو العديد 

من املحا�سرات خ�ل الدورة وقدم ال�سكر للحكم 

الدويل عزام الزعبي على دعمه املتوا�سل. يذكر 

اأن اجلنيدي توج بالعديد من البطولت القارية 

والعاملية من اأهمها: بطل العامل لعامي 2010 

 2008 بكن  باراملبيك  برونزية  و   ،2014 و 

و2011،   2010 ل��ع��ام��ي  اآ����س���ي���ا  وذه��ب��ي��ت��ي 

وموؤخرا توج بربونزية بطولة اآ�سيا واأوقيانو�سيا 

لرفع الأثقال الباراملبية.

منتخب الناشئين يواجه الفلبين بالتصفيات االسيوية 

االنباط – عامن 

اأن��ه��ى امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ت17 اأم�����س 

ا�ستعدادا  والبدنية،  الفنية  حت�سرياته 

التا�سعة  عند  الفلبيني  ن��ظ��ريه  ملواجهة 

الأم��ري  �ستاد  على  الأرب��ع��اء،  اليوم  م�ساء 

حم���م���د ب����ال����زرق����اء، حل�������س���اب امل��ج��م��وع��ة 

الأوىل من الت�سفيات الآ�سيوية. واأجرى 

امل��ن��ت��خ��ب ت���دري���ب���ه ع��ل��ى م��ل��ع��ب ج��ام��ع��ة 

ال���ع���ل���وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف ع���م���ان، ب��ق��ي��ادة 

امل������درب ع���ب���داهلل ال��ق��ط��ط��ي، وب��ح�����س��ور 

ك���اف���ة ال�����ع����ب����ن: حم���م���د ال����ط����راي����رة، 

ع����ب����داهلل ال�������س���ق���ران، زي�����د ال�����س��ن��ي��ك��ات، 

اأحمد  ال��دح��ل��ة،  جعفر  ال�سمامرة،  اأي��ه��م 

ال�����س���ح، حممد ح��داد،  اآدم  ال��دي��رب��اين، 

���س��امل اب���و دي����ة، خ��ال��د ال���ذي���اب���ات، �سياء 

اب�����و رح����م����ة، ع����دن����ان اخل���ط���ي���ب، ���س��ال��ح 

�ساق  الرحمن  عبد  اجل��م��ل،  عمر  ف��ري��ج، 

الرحمن  عبد  فّرا�س،  الدين  �س�ح  اهلل، 

اخل�سور، عز الدين اأبو عاقولة، اإبراهيم 

اإب��راه��ي��م،  الأب��ط��ح، حممد  يامن  ���س��ربة، 

وي�سبق  اثليجة.  عبادة  خليفة،  اأب��و  اأم��ن 

اليابان  مواجهة  والفلبن،  املنتخب  لقاء 

وت��رك��م��ان�����س��ت��ان ع��ن��د ال��راب��ع��ة وال��ن�����س��ف 

نتائج  وك��ان��ت  امل��ل��ع��ب.  ذات  ع��ل��ى  ع�����س��را، 

�سهدت  امل��ن��اف�����س��ات،  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة 

تعادل املنتخب مع نظريه ال�سوري 0-0، 

 .2-0 الفلبن  على  تركمان�ستان  وف��وز 

الت�سفيات م�ساء  الثانية من  ويف اجلولة 

اليابان على نظريه  تفوق منتخب  اأم�س، 

تركمان�ستان  وت���ع���ادل   ،3-0 الفلبيني 

 44 الت�سفيات  وت�سم   .1-1 �سوريا  مع 

منتخبا مت توزيعهم على 10 جمموعات 

ت��ق��ام ب��ن��ظ��ام ال��ت��ج��م��ع، ب��ح��ي��ث ���س��م��ت 6 

 4 4 م���ن���ت���خ���ب���ات، و����س���م���ت  جم���م���وع���ات 

5 م��ن��ت��خ��ب��ات. وي��ت��اأه��ل اإىل  جم��م��وع��ات 

�ساحب   ،2023 الآ���س��ي��وي��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات 

املركز الأول من كل جمموعة، اإىل جانب 

املركز  على  حت�سل  منتخبات   5 اأف�����س��ل 

الثاين.

االنباط – عامن 

تنطلق م�ساء اليوم الأربعاء على م�عب البولو يف مدينة احل�سن لل�سباب، 

القدم.  لكرة   15 النا�سئات ت  العا�سرة والأخ��رية من دوري  مناف�سات املرحلة 

ويلتقي الأهلي مع البراء عند اخلام�سة ع�سراً، وبذات التوقيت يواجه الحتاد 

فريق عجلون، حل�ساب املجموعة الأوىل. وت�سهد مواجهات املجموعة الثانية يوم 

اخلمي�س، لقاء الن�سر مع ال�ستق�ل عند اخلام�سة ع�سراً، وعمان FC مع �سفا 

بدران بنف�س التوقيت وذات امللعب. ويت�سارك يف �سدارة ترتيب فرق املجموعة 

الأوىل الأرثوذك�سي والحتاد ب 19 نقطة، يليهما الأهلي ب 7 نقاط، البراء 

ترتيب فرق املجموعة  �سدارة   FC عمان  يوا�سل  املقابل،  يف   .3 عجلون   ،4
بدران  و�سفا   ،10 والن�سر  ال�ستق�ل   ،12 الراية  يليه  نقطة،  الثانية ب21 

اإىل  الفرق  تق�سيم  مت  حيث  املجموعات،  بنظام  البطولة  وتقام  ن��ق��اط(.  )دون 

جمموعتن ح�سب ترتيبهم خ�ل مو�سم 2021، وتلعب كل جمموعة بنظام 

الدوري من مرحلتن ذهابا واإيابا، على اأن يتاأهل اأ�سحاب املراكز الأول والثاين 

من كل جمموعة للدور ن�سف النهائي، لتحديد بطل الدوري.

انطالق منافسات المرحلة االخيرة لدوري الناشئات 

االهلي يواصل االستعداد للقاء المنستيري التونسي 

القاهرة - وكاالت

الأه��ل��ي،  لع��ب  كهربا،  حممود  خا�س 

فقرة تدريبات بدنية منفردة حتت اإ�سراف 

اأندريا�س اإن��دوي��ا، م��درب الأح��م��ال، عقب 

ان��ت��ه��اء امل�����ران ال�����س��ب��اح��ي ل��ل��ف��ري��ق على 

ملعب التت�س باجلزيرة. و�سارك كهربا يف 

اجلماعية  والتدريبات  البدنية  الفقرات 

اإ�سافية  فقرة  ذلك خا�س  وبعد  للفريق، 

حت��ت اإ����س���راف م���درب الأح���م���ال ا�ستمرت 

30 دقيقة، وذلك وفقا للربنامج اخلا�س 

ب��ال���ع��ب ال����ذي و���س��ع��ه م��ار���س��ي��ل كولر 

الأه��ل��ي  للفريق.  ووا�سل  الفني  امل��دي��ر 

باجلزيرة،  التت�س  ملعب  على  تدريباته 

ملواجهة فريق  ال�ستعداد  اإط��ار  وذل��ك يف 

الحت�������اد امل��ن�����س��ت��ريي ال��ت��ون�����س��ي �سمن 

اإفريقيا.   اأبطال  ل��دوري  ذه��اب دور ال32 

واج��ت��م��ع م��ار���س��ي��ل ك���ول���ر امل���دي���ر الفني 

امل��ران  ان��ط���ق  قبل  بال�عبن  للفريق 

اجل��م��اع��ي، ل��ل��ح��دي��ث ع��ن بع�س الأم����ور 

الفنية.  وقاد اأندريا�س اإندويا مرانا بدنيا 

ل�عبن على جمموعتن ا�ستمر نحو 60 

دقيقة،  ا�ستمل على جانب من التدريبات 

ال���ب���دن���ي���ة امل��ك��ث��ف��ة وب���ع�������س ال���ت���دري���ب���ات 

ك���ول���ر ع��ل��ى تق�سيم  ب���ال���ك���رة.  وح���ر����س 

امللعب  ب���ن  اإىل جم��م��وع��ت��ن  ال���ع��ب��ن 

واجل��ي��م اأث���ن���اء ف���رة ال��ت��دري��ب ال��ب��دين، 

بتق�سيمة  امل����ران  ف��ق��رات  يختتم  اأن  قبل 

ال�عبن.  جميع  فيها  ���س��ارك   م�سغرة 

حممد  امل���رم���ى؛  ح��را���س��ة  رب���اع���ي  واأدى 

ال�سناوي وعلي لطفي وم�سطفى �سوبري 

وحمزة ع�ء، فقرة بدنية �ساقة، بالإ�سافة 

ال��ك��رات  على  مكثفة  فنية  ت��دري��ب��ات  اإىل 

ال��ع��ر���س��ي��ة وال��ت�����س��وي��ب ع��ن ق���رب وذل��ك 

حتت اإ�سراف يانكون مي�سيل مدرب حرا�س 

فريق  ملواجهة  الأه��ل��ي  وي�ستعد  املرمى.  

الحتاد املن�ستريي التون�سي يوم 9 اأكتوبر 

اجلاري يف ذهاب دور ال32 بدوري اأبطال 

اإفريقيا.  وخا�س الأهلي 3 مواجهات ودية 

خ���ل ف��رة الإع����داد احل��ال��ي��ة، حيث فاز 

على بروجيت واأ�سوان وتعادل مع فريق 

ط�ئع اجلي�س.

ختام انيق لمهرجان البريدج والبطولة العربية 
االنباط – عامن 

حت���ت رع���اي���ة رئ��ي�����س الحت������اد ال����دويل 

ل��ل��ربي��دج ال�����س��ي��د ج���ان ك��ام��را���س ورئ��ي�����س 

الحتاد الآ�سيوي للربيدج املهند�س بهجت 

للربيدج  الردين  الحت��اد  ورئي�س  املجايل 

فعاليات  اختتمت  الق�سو�س  رمزي  املحامي 

امل���ه���رج���ان ال��ت��ا���س��ع وال���ث����ث���ن ل��ل��ربي��دج 

ل��ل��ربي��دج  الأردين  ن��ظ��م��ه الحت����اد  وال����ذي 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع الحت����اد ال��ع��رب��ي واأق��ي��م��ت 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع امل��ه��رج��ان ال���دويل الردين 

ال��ث��ال��ث��ة ع�سرة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ط��ول��ة الأن���دي���ة 

من  لعبن  باملهرجان  و���س��ارك  للربيدج. 

فندق يف  اقيم  حيث  واأجنبية   عربية  دول 

وبنك  الردن  بنك  م��ن  W-عمان،بدعم 
يو�سف  نا�سونال،�سركة  ،وده��ان��ات  الحت��اد 

ودي���ر وهيئة  و���س��رك��ة حب�س  ح���داد  م��ذي��ب 

ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة ،وال���ل���ج���ن���ة الومل��ب��ي��ة 

الردن���ي���ة . وح�����س��ر ح��ف��ل اخل���ت���ام رئ��ي�����س 

رم��زي  املحامي  للربيدج  الردين  الحت��اد 

رئي�س  املجايل  بهجت  واملهند�س  الق�سو�س  

الحتاد ال�سيوي للربيدج ،ورئي�س الحتاد 

امل�سري والوفود امل�ساركة ،ورحب الق�سو�س 

الردن حيث  ال����دويل يف  الحت����اد  ب��رئ��ي�����س 

كانت اول دولة يزورها ر�سميا بعد انتخابه 

و���س��ك��ر ج��م��ي��ع ال���وف���ود امل�����س��ارك��ة وال��وف��د 

الردين الذي ا�سهم بنجاح البطولة وكافة 

ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  وق��دم   . الداعمن 

ال��ث��ن��اء ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ول��ة وامل�����س��ت��وى 

ال���ف���ن���ي ال����رائ����ع واحل�������س���ول ال���ك���ب���ري م��ن 

املنظمن  م��ن  ال��ع��ال��ي��ة  وامل��ه��ن��ي��ة  دول���ة   16

وال��ت��ج��ه��ي��زات ،ا���س��اف��ة ل��ل��ربن��ام��ج امل��راف��ق 

التي  ال�سياحية  الن�ساطات  م��ن  للبطولة 

ا���س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا ك��اف��ة امل�����س��ارك��ن و���س��اه��م��ت 

ووفقا   . الردين  ال�سياحة  ق��ط��اع  دع��م  يف 

ل��ل��م��ه��ن��د���س��ة ع���ائ���دة اب����و ج���اب���ر ام����ن �سر 

الع�مي  والناطق  الحت��اد  ادارة  جمل�س 

بطولة  يف  يلي:   كما  الفائزة  الفرق  كانت 

ن����ادي وادي دج��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة ف���از  الن���دي���ة 

،الذي ي�سم ،فاطمة منديلي وعمرو فراج 

وحم���م���د ح�����س��م��ت وم��ي��ن��ا م���ي����د وحم��م��د 

�ساركت  حيث  حفني.  وماهر  العظيم  عبد 

لبنان،نادي  ،ن��ادي  الكويت  الن��دي��ة:ن��ادي 

وادي دج��ل��ه امل�����س��ري ،ن����ادي دب���ي ،ال��ن��ادي 

الأه���ل���ي امل�������س���ري،ال���ن���ادي الورث��وذك�����س��ي 

الردن،ون���������������������������ادي ج����م����ع����ي����ه ال������ربي������دج 

الردن���ي���ه،ون���ادي ال��ه���ل ال�����س��ع��ودي. ويف 

الكويت  فريق  فاز  املفتوحة  الفرق  بطولة 

احل�سيني  ،نبيل  ي�سم  الذي  الول  باملركز 

جاكوب  و�سام  رويح  واحمد  الرفاعي  وبدر 

وعمران علي. ويف الزوجي املفتوح فاز من 

ل��ب��ن��ان م��اري��ي��ل ح��ت��ي وط���وين ه��ا���س��م ،ويف 

ه��ا���س��م من  ن���وار  ف���ازت  املختلط   ال��زوج��ي 

الردن مع احمد الزين.
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