
إخالء آخر جثة 
من تحت أنقاض عمارة اللويبدة

*عمان 
العام،  با�سم مديرية الأمن  الناطق الإعالمي  قال 
اأن��ق��ا���ض عمارة  اآخ���ر جثة م��ن حت��ت  اإخ���الء  اإن���ه مت 
 14 اإىل  احل��ادث  ح�سيلة  يرفع  ما  املنهارة،  اللويبدة 
التي  البحث  عمليات  اأن  واأ�ساف  اإ�سابات.  و10  وفاة 

ومتعددة  �سعبة  مبراحل  م��رت  �ساعة،   84 ا�ستمرت 
للعثور على جميع املحا�سرين بح�سب ك�سف ال�ستق�ساء 

عن املوجودين داخل العمارة ال�سكنية.
جديدة  بالغات  اأي  العام  لالأمن  ترد  مل  اأنه  واأكد 

عن مفقودين اآخرين.
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عدن.. مباحثات ثالثية حول 
االستعدادات لتفريغ وصيانة خزان صافر

االمانة: ال رسوم عند اجراء 
اعمال الترميم والصيانة 

اجتماع اللجنة التوجيهية لجائزة 
المصنع األخضر اليوم األحد

فتح باب استقبال ترخيص مكاتب 
خدمات طلبة التعليم العالي 

الصناعة تشغل النسبة األكبر 
من العمالة في القطاع الخاص

*عدن
يف  هولندية  اأمم��ي��ة  مينية  مباحثات  عقدت 
لل�سروع يف تنفيذ  املوؤقتة عدن،  اليمنية  العا�سمة 
لتفريغ  املتحدة  الأمم  خطة  من  الأوىل  املرحلة 
خزان �سافر النفطي و�سيانته لتفادي كارثة بيئية 

عاملية، قبالة ال�سواحل اليمنية.
معني  ال��وزراء  رئي�ض  اأن  “�سباأ”  وكالة  وذكرت 
التجارة  وزي��رة  مع  اجتماعا  ت��راأ���ض  امللك،  عبد 
لي�سجي  الهولندية،  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

لل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  ومن�سق  �سرينماخر، 
من  وع��دد  جري�سلي،  ديفيد  لليمن،  الإن�سانية 

الوزراء وامل�سوؤولني والفنيني.
اجلهود  ح�سد  بحث  الجتماع  اأن  واأ���س��اف��ت   
للخطة  التمويلية  ال��ف��ج��وة  لتغطية  ال��دول��ي��ة 
وب��دء  �سافر  خ���زان  وت��ف��ري��غ  ل�سيانة  الأمم��ي��ة 
عبد  وطالب  عاجلة،  زمنية  خطة  وفق  تنفيذها 
اخلا�ض  وال��ق��ط��اع  للخطة  املانحة  ال���دول  امل��ل��ك 

والأفراد بالعمل على ت�سريع �سرف التعهدات.

*عمان 
جددت اأمانة عمان تاكيدها على عدم تلقي اي �سكاوى او مالحظات 
عن وجود اعمال �سيانة جترى داخل بناية اللويبدة واأن م�سوؤولياتها 
التاكد من مطابقة الحكام التنظيمية لالبنية وغري م�سوؤولة فنيًا عن 

املخططات التي ت�سدر عن املكتب الهند�سي وتقدم اليها .
اأن  عرابي  ابو  زي��اد  املهند�ض  للرتاخي�ض  التنفيذي  املدير  وبني 
الهند�سي  املكتب  اخت�سا�ض  من  هو  البناء  لت�سميم  الفنية  امل�سوؤولية 
ونقابة املهند�سني، وان م�سوؤولية المانة تنظيمية من مطابقة الحكام 
للبناء والرتدادات وال�ستعمالت  املئوية  الن�سب  التنظيمية وت�سمل 

وعدد الدوار والرتفاعات.
نقابة  قبل  م��ن  تختم  ل  الهند�سية  املخططات  اأن  اإىل  وا���س��ار 
املهند�سني ال بعد التاكد من �سالمة البناء وقدرته على حتمل البناء 

ال�سايف .
و�سدد ابو عرابي على انه ل يجوز ال�سروع يف اي اعمال او ردم او 
او عمل �سيانة  للبناء  او اجراء تعديل داخلي  و�سال�سل  ا�سوار  ان�ساء 
ال بعد احل�سول على الرتخي�ض امل�سبق من المانة ومن خالل املكتب 
وحتويله  ايقافه  يتم  مالحظة  او  �سكوى  تلقي  حال  ويف  الهند�سي، 
للحاكم الداري ..     تابع �ض2

*عمان 
  تعقد غرفة �سناعة الأردن، اليوم الأحد؛ الجتماع الأول للجنة 
م�سروع  �سمن  الأخ�سر،  امل�سنع  جلائزة  الوطني  للربنامج  التوجيهية 
الأملانية  الوكالة  من  املمول  املن�ساآت،  يف  اخل�سراء  الن�سطة  تعزيز 

للتعاون الدويل )جي اآي زد(.
الطاقة  وحدة  تنظمه  الجتماع  اأن  ال�سبت،  للغرفة  بيان  واأو�سح 
وال�ستدامة البيئية يف الغرفة، بعدف اعتماد �سروط ومعايري اجلائزة 
ر�سميا، ليتم الإعالن عنها وا�ستقبال طلبات امل�سانع املتناف�سة، �سريطة 

اأن تكون �سمن قائمة امل�سانع اخل�سراء يف الأردن.
يف  اخل�سراء  ال�سناعية  امل��ب��ادرات  تعزيز  اإىل  اجلائزة  وتهدف 
هذا  يف  املمار�سات  لأف�سل  والرتويج  والبيئة،  واملياه  الطاقة  جمالت 
املجال من قبل �سناعات رائدة يف اإدارة موارد الإنتاج الأنظف، وزيادة 

وعي ال�سناعات باأهمية تبني هذه املنهجية.
املهند�ض فتحي اجلغبري،  الأردن  رئي�ض غرفة �سناعة  اأكد  بدوره، 
حتت  تن�سوي  الأخ�سر،  امل�سنع  جلائزة  ال�سرتاتيجية  الأهمية  اأن 
وطنية  معايري  اعتماد  خ��الل  من  الغرفة،  تنتهجها  التي  الأه���داف 
للمن�ساآت ال�سناعية لتكون م�سانع خ�سراء و�سديقة للبيئة، بال�سافة 
مع  متا�سيا  الأردن،  يف  اخل�سراء  لل�سناعات  وطني  دليل  اإط��الق  اإىل 
يف  الوطنية  لالأهداف  وحتقيقًا  العاملية،  واملمار�سات  التوجهات  اأف�سل 
كفاءة  رفع  اإىل  بال�سافة  البيئة،  على  ال�سارة  النبعاثات  تخفي�ض 
ا�ستهالك املوارد من املياه والطاقة وتخفي�ض كميات النفايات ال�سلبة 
يف القطاع ال�سناعي، مما يخف�ض من تكاليف الإنتاج، ويزيد من قدرة 

املنتجات املحلية على املناف�سة حمليا وخارجيا.

*عمان 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
ترخي�ض  طلبات  ا�ستقبال  ب��اب  فتح  عن  ال�سبت، 
اململكة  يف  العايل  التعليم  طلبة  خدمات  مكاتب 
الو�سط  و  4 مكاتب،  ال�سمال:  اأقاليم،  موزعة على 

مكتبان واجلنوب 4 مكاتب.
وقال امل�ست�سار والناطق العالمي با�سم الوزارة 
مهند اخلطيب اإن من تتوفر فيه ال�سروط القانونية 
الواردة يف نظام مكاتب خدمات  لرتخي�ض املكاتب 
 2017 ل�سنة   )72( رق��م  ال��ع��ايل  التعليم  طلبة 
بالتقدم،  ويرغب  مبوجبه  ال�سادرة  والتعليمات 
تعبئة النموذج املعتمد املخ�س�ض لهذه الغاية معززا 
بالوثائق املطلوبة وت�سليمه اإىل مديرية موؤ�س�سات 
التعليم العايل يف الوزارة يف موعد اأق�ساه 18 / 10 

.2022 /
وب���ني اخل��ط��ي��ب ال�����س��روط ال���واج���ب ت��وف��ره 
ت�سامن  ك�سركة  م�سجال  يكون  اأن  املكتب  لرتخي�ض 
ل  اأن  على  العالقة  ذات  الت�سريعات  لأحكام  وفقا 

ذات  �سركة  اأو  دينار،  األ��ف   50 عن  راأ�سمالها  يقل 
عن  راأ�سمالها  يقل  ل  اأن  على  حم��دودة  م�سوؤولية 
انه ي�سرتط يف مالك  األف دينار، لفتا اىل  �سبعني 
بجنحة  اأو  بجناية  حمكوم  غري  يكون،  اأن  املكتب 
على  وحا�سال  العامة،  والآداب  بال�سرف  خملة 
املخت�سة،  اجلهات  من  و�سلوك  �سرية  ح�سن  �سهادة 
وي�سرتط يف مدير املكتب اأن يكون اأردين اجلن�سية، 
بال�سرف  خملة  بجنحة  اأو  بجناية  حمكوم  وغري 
اجلامعية  ال�سهادة  على  وحا�سال  العامة،  والآداب 

الأوىل الأردنية اأو ما يعادلها.
الرتخي�ض  ط��ال��ب  ي��ق��دم  اخلطيب  وا���س��اف 
كفالة بنكية مببلغ 50 األف دينار للمكتب �سارية 
جتديدها  يتم  �سنة  ع��ن  تقل  ل  مل��دة  امل��ف��ع��ول 
العدل  كاتب  لدى  منظمة  عدلية  وكفالة  �سنويا، 
هذا  باأحكام  لاللتزام  دي��ن��ار  األ��ف   100 مببلغ 
وحلفظ  مبوجبه  ال�سادرة  والتعليمات  النظام 

الطلبة. حقوق 
تابع �ض2

*عمان 
امل�سغل الأكرب  ال�سناعة هي  اأن  ك�سفت درا�سة، 
للعمالة يف القطاع اخلا�ض، مبا ن�سبته 30 باملئة من 

العاملني يف القطاع.
اأجرتها غرفة �سناعة  التي  الدرا�سة  واأظهرت 
منا  ال�سناعي  القطاع  يف  العاملني  عدد  اأن  الأردن، 
اإذ ارتفع  خالل العقد الأخري بن�سبة 28.2 باملئة، 
 256 اإىل   ،2011 يف  عامل  األ��ف   176 من  عددهم 

األف عامل مع نهاية العام املا�سي.
القطاع  يف  العمالة  توزيع  اأن  الدرا�سة  وبينت 
على  الذكور  عمالة  ا�ستحواذ  ُيظهر  للجن�ض،  وفقًا 
 34 مقابل  القطاع،  عمالة  اإجمايل  من  باملئة   66

باملئة لعمالة الإناث.
اأعلى  والتموينّية،  الغذائّية  ال�سناعات  وتعد 
بن�سبة  ال��ذك��ور  م��ن  للعمالة  ت�سغياًل  القطاعات 
القطاع  يف  العاملني  الذكور  اإجمايل  من  باملئة،   25
ال�سناعّي، فيما تعد ال�سناعات اجللدّية واملحيكات 
بواقع  الإناث  من  للعمالة  ت�سغياًل  القطاعات  اأعلى 
القطاع  يف  العامالت  الإناث  اإجمايل  من  باملئة   78

ال�سناعّي.
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ق���درة  ال��درا���س��ة  واأّك����دت 
العمل  فر�ض  من  املزيد  توفري  يف  ال�ستمرار  على 
واحلفاظ على عمالته، رغم التحديات وال�سعوبات 
اأزم��ات  م��ن  املا�سية،  ال��ف��رتة  خ��الل  واجهها  التي 
الإقليمي  امل�ستويني  على  واقت�سادية  �سيا�سية 

والعاملي.
 – العمالة  كثافة  م�سفوفة  لتحليل  ووف��ق��ا 
ف��اإن  ال��درا���س��ة،  يف  العامل  واإنتاجّية  امل��ال  راأ����ض 
كونها  واع��دة،  والتموينية  الغذائية  ال�سناعات 
يف  املوؤثرة  الفرعية  ال�سناعية  القطاعات  اأك��ر 
�سوق العمل، من حيث توفري فر�ض العمل، والقدرة 
تعد  فيما  ال�ستثمارات،  من  املزيد  ا�ستقطاب  على 
كثافة  ذات  القطاعات  من  الكيماوية  ال�سناعات 
راأ�ض املال العالية، وال�سناعات اجللدّية واملحيكات 
وال�سناعات  العمالية،  الكثافة  ذات  القطاعات  من 
احلاجة  ذات  القطاعات  �سمن  والأث��اث  اخل�سبية 

اإىل الدعم.
تابع �ض2

*عمان 
غ����ادر ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
يف  ال�سبت،  ال��وط��ن،  اأر����ض  ال��ث��اين 
الربيطانية  العا�سمة  ت�سمل  زيارة 
لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.

امللك  جاللة  يح�سر  لندن،  ويف 
اإليزابيث  امللكة  ج��ن��ازة  م��را���س��م 

الثانية، التي �ستقام يوم الثنني.
اإىل  بعدها  جاللته  وي��ت��وج��ه 
جاللة  ي�����س��ارك  حيث  ن��ي��وي��ورك، 
امللك يف اجتماعات اجلمعية العامة 
ال�سابعة  دورتها  يف  املتحدة  ل��الأمم 
الع�سرين  يف  تبداأ  والتي  وال�سبعني، 
وي��ل��ق��ي خطابا  ال�����س��ه��ر،  ه���ذا  م��ن 

هناك.
ك���م���ا ي��ع��ق��د ج���الل���ت���ه ع����ددا 
ق��ادة  م��ع  الثنائية  ال��ل��ق��اءات  م��ن 
امل�ساركني  ال��وف��ود  وروؤ���س��اء  ال��دول 
امل��ت��ح��دة،  الأمم  اج��ت��م��اع��ات  يف 
الإقليمية  امل�ستجدات  اآخر  لبحث 
�سراكة  تعزيز  و�سبل  وال��دول��ي��ة 
خمتلف  يف  ب��ل��دان��ه��م  م��ع  الأردن 

املجالت.
بن  في�سل  الأم���ري  �سمو  واأدى 
نائبا  الد�ستورية،  اليمني  احل�سني 
جلاللة امللك، بح�سور هيئة الوزارة.

الملك يلقي خطابا في اجتماعات 
الجمعية العامة في نيويورك

*عمان 
قال نائب رئي�ض الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين 
بني  ال�سرتاتيجية  لل�سراكة  الرابعة  التفاهم  مذكرة  اإن  ال�سفدي، 
 ،)2029  -  2023( لالأعوام  الأمريكية  املتحدة  والوليات  الأردن 
�ست�سهم يف دعم برنامج  اأم�ض،  اول  وا�سنطن  والتي جرى توقيعها يف 
ب�سكل  التنموية  والعملية  اململكة  تبنته  الذي  القت�سادي  الإ�سالح 

عام.
جاء ذلك خالل لقائه، اجلمعة يف وا�سنطن، من�سق �سوؤون ال�سرق 
بريت  الأمريكي  القومي  الأم��ن  جمل�ض  يف  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

ماكغورك.
وبح�سب بيان عن وزارة اخلارجية، ال�سبت، فقد بحث اجلانبان 
الأمريكية،   - الأردن��ي��ة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اآف��اق  تعزيز 
وال�ستقرار  الأمن  لتعزيز  الإقليمية  التحديات  مواجهة  وجهود 

املنطقة. يف 
الوليات  تقدمه  ال��ذي  الدعم  اللقاء،  خ��الل  ال�سفدي،  وثّمن 
يف  البلدين  بني  ال�سراكة  عالقات  �سالبة  موؤكدًا  للمملكة،  املتحدة 

خمتلف املجالت.
اإىل ذلك، �سارك ال�سفدي يف جل�سة حوارية نظمها مركز “ويل�سن” 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تناولت  وا�سنطن،  يف  اأم�ض  اول  لالأبحاث 
الإقليمية  امل�ستجدات  واآخر  تعزيزها،  واآف��اق  الأردنية-الأمريكية 
لن  ال�سالم  اأن  خاللها  اأك��د  حيث  الأزم���ات،  حل  وجهود  وال��دول��ي��ة، 
يتحقق يف املنطقة اإّل باإنتهاء الحتالل وجت�سيد الدولة الفل�سطينية 

امل�ستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

*وكاالت 
الرو�سي  للرئي�ض  م��ودي  ناريندرا  الهندي  ال���وزراء  رئي�ض  ق��ال 
فالدميري بوتن على هام�ض قمة اإقليمية اإن الآن “لي�ض وقت احلرب”، 

وفق ما اأظهرت �سور متلفزة.
لي�ض  الراهن  الوقت  ب��اأن  اأع��رف  “فخامتك،  لبوتن  م��ودي  وق��ال 
والدبلوما�سية  “الدميوقراطية  اأهمية  على  م�سددا  احلرب”.  وقت 
“منظمة �سنغهاي  واحلوار” خالل الجتماع املنعقد على هام�ض قمة 
بّثته  م�سّور  ت�سجيل  بح�سب  اأوزبك�ستان،  ت�ست�سيفها  التي  للتعاون” 

�سبكة “دوردا�سان” الهندية العامة.
وقال مودي اإن الزعيمني �سيناق�سان “كيفية امل�سي قدما يف م�سار 

ال�سالم«.

*تونس
الأخبار  ملكافحة  مر�سوما  �سعّيد،  قي�ض  التون�سي،  الرئي�ض  اأ�سدر 

الكاذبة يف البالد، وفق ما اأوردت وكالة الأنباء التون�سية الر�سمية.
وقالت وكالة “تون�ض واإفريقيا لالأنباء”، وهي الوكالة الر�سمية يف 
تون�ض، اإن قي�ض �سعّيد اأ�سدر مر�سوما يتعلق مبكافحة اجلرائم املت�سلة 

باأنظمة املعلومات والت�سال.

*عمان 
ال��رتدد  حافالت  ت�سغيل  مل�سروع  التوجيهية  اللجنة  بحثت 
الكربى،  عمان  اأمانة  حدود  وداخل  والزرقاء  عمان  بني  ال�سريع 
والإج��راءات  امل�ستقبلي،  للت�سغيل  والعقدية  الت�سغيلية  الإدارة 

التي من �ساأنها جذب امل�ستثمرين لعملية ت�سغيل امل�سروع.
وزير  برئا�سة  احلايل  للعام  الثالث  اجتماعها  اللجنة  وعقدت 
اع�ساء  بح�سور  النقل  وزارة  يف  عزايزة  وجيه  املهند�ض  النقل 
اللجنة وزيري الأ�سغال العامة والإ�سكان املهند�ض يحيى الك�سبي 
يو�سف  الدكتور  عمان  واأم��ني  عمرو  خريي  املهند�ض  وال�ستثمار 

ال�سواربة.
ا�ستعر�ض  ال�سبت،  النقل  وزارة  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  وبح�سب 
حلزم  ال��الزم  والتمويل  امل�سروع،  يف  العمل  �سري  تطور  املجتمعون 

اإن�ساء البنية التحتية للم�سروع.
واتخذ املجتمعون عددا من القرارات لت�سهيل العمل واللتزام 
وت�سغيل  التحتية  البنية  اأعمال  ل�ستكمال  الزمنية  باخلطة 

امل�سروع على النحو املخطط له.
بتنفيذ  وال���س��راع  اجلهود  ت�سافر  �سرورة  املجتمعون  واأك��د 
امل�سروع ملا له من اهمية بالغة يف ت�سجيع ال�ستثمار ودفع العجلة 

القت�سادية وامل�ساعدة يف تخفيف الزمات املرورية.
و�سام  املهند�سة  النقل  وزارة  عام  اأم��ني  الجتماع  ح�سر  كما 
ال�سبلي  احلكيم  عبد  الدكتور  املالية  وزارة  عام  واأمني  التهتموين 
املهند�سة  بالوكالة  وال�سكان  العامة  الأ�سغال  وزارة  عام  واأم��ني 
طارق  ال��ربي  النقل  تنظيم  هيئة  ع��ام  ومدير  امل�ساحلة  نادية 
اأحمد  املهند�ض  الكربى  عمان  امانة  يف  املدينة  ومدير  احلبا�سنة 

امللكاوي واجلهاز الفني املتابع للم�سروع من جميع اجلهات.

جاللته يغادر أرض الوطن في زيارة إلى لندن ونيويورك

الملك يحضر االثنين مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الصفدي:مذكرة التفاهم األردنية 
األميركية لدعم االصالح االقتصادي

مودي لبوتن: اآلن ليس وقت الحرب!

صدور مرسوم رئاسي في 
تونس لمكافحة األخبار الزائفة

بحث تعزيز االستثمار في 
مشروع حافالت التردد السريع

 شخصية العام 2022
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
ال�سحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية  وقعت 
و�سركة املجتمع الرقمي ل�سناعة الربجميات، 
ات��ف��اق��ي��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، مت��ا���س��ي��ًا م��ع روؤي���ة 
بهدف  الرقمي  التطور  مواكبة  يف  الطرفني 
على  الربنامج  وتعميم  الإيجابي  الأثر  تو�سيع 

جميع مدار�ض اململكة.
وقالت اجلمعية وال�سركة يف بيان م�سرتك 
بالتعاون  ال�سحية  املدار�ض  برنامج  ان  ال�سبت، 
ال�سحة  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارت��ي  مع 
ت�سمن  لل�سحة  معززة  بيئة  توفري  اإىل  يهدف 
�سحي  اإط���ار  �سمن  التعليم  فر�سة  للطلبة 
البدين  الطلبة  منو  على  اإيجابًا  ينعك�ض  واآمن 
توفري  اإىل  بالإ�سافة  والتعليمي،  والجتماعي 
�سحة  وتعزيز  العاملني،  لأداء  منا�سبة  بيئة 
املجتمع املحلي. وقد مت اعتماد ما يقارب 650 
على  موزعة   2008 ع��ام  منذ  �سحية  مدر�سة 

كافة املحافظات يف اململكة.

التفاقية  توقيع  ان  ال��ب��ي��ان،  واأ���س��اف 
للمعرفة  وت��ب��ادل  وث��ي��ق  ت��ع��اون  ث��م��رة  ي��ع��ّد 
املن�سة  ا�ستخدام  على  القائم  الطرفني  بني 
واملدار�ض  ال�سحّية  املدار�ض  لعتماد  الرقمية 

املعّززة لل�سّحة.
وثمن ال�سريك واملدير التنفيذي للمبيعات 
اللذين  وال��دع��م  ال��ث��ق��ة  ال��رق��م��ي،  املجتمع 
اإىل  اإدارة اجلمعية وفريقها للو�سول  قدمتهما 
اأن  وناأمل  الأول،  ال�سرتاتيجي  الإجن��از  هذا 
اإىل  جمتمعنا  حتّول  يف  الأ�سا�ض  حجر  ي�سكل 

الرفاهية والرعاية الوقائية«.
واأكدت مدير عام اجلمعية امللكية للتوعية 
وامتنانها  باعتزازها  عريفج  اأم��ل  ال�سحية، 
اأجل  من  نعمل  “نحن  التفاقية  هذه  بتوقيع 
واأعماره  فئاته  بجميع  للمجتمع  اأف�سل  �سحة 
اأهدافنا  لتحقيق  نطمح  دينفو  من�سة  وم��ع 
بكفاءة اأعلى كما نهدف للو�سول اإىل املزيد من 
بهذه  وكلنا فخر  اململكة،  م�ستوى  املدار�ض على 

ال�سراكة وهذا العمل املتميز »
ل�سناعة  الرقمي  املجتمع  �سركة  اأن  ي�سار 
تعمل  اجتماعية  موؤ�س�سة  ه��ي  ال��ربجم��ي��ات 
لقطاعي  رقمية  ومن�سات  خدمات  توفري  على 
ال�سرق  منطقة  يف  والتعليم  ال�سحّية  الرعاية 
حيث  وخارجهما.  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
توّظف )Dinffo( خرباتها يف جمال ال�سحة 
ال��ربجم��ي��ات  ت��ط��وي��ر  اإىل ج��ان��ب  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
والربط مع حلول اجلهات الأخرى وا�ستخدام 
يف  ال�سحابية  التكنولوجيا  تقنيات  اأح���دث 

حلولها وخدماتها.
للتوعية  امل��ل��ك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ان  ي��ذك��ر 
من  بتوجيه   2005 ع��ام  تاأ�س�ست  ال�سحية: 
جاللة امللكة رانيا العبد اهلل. وتعمل اجلمعية 
برامج  اإط��الق  على  ال�سحية  للتوعية  امللكية 
جمتمعية وحمالت توعوية لل�سحة وال�سالمة 
العامة، بال�سراكة مع القطاعني العام واخلا�ض 

وكذلك منظمات املجتمع املدين.

*عّمان 
قال رئي�ض جمل�ض مفو�سي الهيئة امل�ستقلة 
ل��الن��ت��خ��اب امل��ه��ن��د���ض م��و���س��ى امل��ع��اي��ط��ة، اإن 
التطبيق الناجح يف املرحلة احلالية يف العمل 
احلزبي والنتخابات القادمة �سيكون من اأهم 
يف  م�ستقبال  ال�سباب  م�ساركة  تدعيم  فر�ض 
ال�سباب  متابعة  خ��الل  من  ال�سيا�سي،  العمل 
تبوئهم  اأو  النتخابات  يف  اأق��ران��ه��م  لنجاح 
وتقدمي  احل��زب��ي  العمل  يف  متقدمة  م��راك��ز 

النموذج الأن�سب لل�سباب الأردين.
بعنوان  قدمها  عمل  ورق���ة  خ��الل  وب��ني 
بني  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأح��������زاب  “م�ستقبل 
اخلتامي  امل��وؤمت��ر  يف  والتحديات”  الفر�ض 
احلريات  لتعزيز  املمكنة  “البيئة  مل�سروع 
وال��ذي  القانون”  و���س��ي��ادة  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
للتنمية  الأردن��ي��ة  م�سارات  موؤ�س�سة  نظمته 
والتطوير، اأن اأهم فر�ض جناح عمل الأحزاب 
ال��ق��ي��ادة  تبني  ه��و  الأردن  يف  ال�سيا�سية 

موؤ�س�سات  واع���رتاف  التوجه،  لهذا  احلكيمة 
احلزبي  العمل  نحو  التحول  باأهمية  الدولة 
من  لبيان  وفقا  املعايطة،  واأ�ساف  وتدعيمه. 
من  هي  املحدثة  القوانني  اأن  ال�سبت،  الهيئة 
�سحح  اليوم  الأحزاب  فقانون  الهامة،  الفر�ض 
ال�سعبية  امل�ساركة  تعزيز  باجتاه  ودفع  امل�سار، 
ون�ّض  وامل��راأة،  ال�سباب  دور  وتفعيل  بعمومها، 
منعًا  احل��زب��ّي  العمل  حماية  على  مبا�سرة 
قانون  اأم��ا  ال�سبابية،  التخوفات  ل�ستمرار 
دائم  حزبٍي  مطلٍب  حتقيق  ف�سهد  النتخاب 
حزبية  قائمة  وج��ود  وه��و  بامتياز  ا�سالحّي 

ت��زداد  القادم  النيابي  املجل�ض  اأع�ساء  لثلث 
تدريجيًا وفق القانون.

الح��زاب  ملف  حتويل  ان  املعايطة  واأك��د 
لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اىل  ال�سيا�سية 
يعترب  الخ��رية  الد�ستورية  التعديالت  وف��ق 
اميانًا  احلزبي،  العمل  لتطوير  وا�سحة  فر�سة 
بحيادية الهيئة وناأيها بنف�سها عن التجاذبات 
الفاعلني  جميع  ا�سرتاك  اأن  كما  ال�سيا�سية؛ 
�ساملة  وطنية  حملة  يف  ال�سيا�سي  العمل  يف 
حتقيق  يف  ي�ساهم  احلزبية  امل�ساركة  لتعزيز 

هذا الطموح.
لكل  العملي  التطبيق  ان  املعايطة  وق��ال 

ماذكر هو الفر�سة الأهم ، فعندما يرى ال�ساب 
او ال�سابة اأقرانه قد انخرطوا بالعمل احلزبي 
نوابًا  واأ�سبحوا  بل  قيادية،  مواقع  وت�سلموا 
التمرين  �سيكون  فاإن هذا  القادمة،  املرحلة  يف 
ال��ع��م��ل��ي احل��ق��ي��ق��ي ع��ل��ى ج��دي��ة ال���دول���ة يف 
نحو  والتحّول  عمومه  يف  والتحديث  التطوير 

عمل حزبي براجمّي.
املعايطة  فلخ�سها  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ن  اأم���ا 
العمل  م��ن  ال��ت��خ��ّوف  مب�سل�سل  ب��ال���س��ت��م��رار 
لل�سباب بدًل  احلزبي، حيث �سكلت عامل طرٍد 
من ا�ستقطابهم؛ وا�ستمرار البع�ض بزرع الروح 

ال�سلبية وخ�سو�سا بني ال�سباب.

*عمان 
اأحمد  وال��ري��ادة،  الرقمي  القت�ساد  وزي��ر  قال 
اأرقام التح�سيالت احلكومية النقدية،  اإن  الهناندة، 
ل تعك�ض حجم احلركات الإلكرتونية الفعلية التي 

تتم بهذا اخل�سو�ض.
واأو�سح خالل لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال 
الأردنيني ال�سبت، ملناق�سة اأثر اخلدمات الإلكرتونية 
على �سهولة ممار�سة الأعمال؛ اأن نحو 81 باملئة، اأو 
اأ�سل 8 مليارات دينار  ما قيمته 6.5 مليار دينار من 
من التح�سيالت احلكومية، تدفع عرب قنوات الدفع 
ما  اأو  الأخ���رى  ون�سف  املليار  اأن  اإل  الإل��ك��رتوين، 
ن�سبته 19 باملئة، ت�سكل نحو 27 مليون حركة نقدية 
مبا�سرة، اأي اأن اأغلب املبالغ حت�سل اإلكرتونيًا، ولكن 

اأغلب احلركات تتم مبا�سرة.
واأ�سار اإىل اأن الوزارة م�سوؤولة عن متكني التحول 
واخلا�ض،  العام  القطاعني  موؤ�س�سات  من  القت�سادي 
ويقدم  اأعمالهم،  يخدم  مبا  التكنولوجيا  لتطوير 

خدماتهم بنحو اأف�سل واأ�سرع.
الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ����س���وؤال  ع��ل��ى  رد  يف  ول���ف���ت 
الكامل  الرقمي  التحول  اأن  اإىل  الأردن��ي��ة)ب��رتا(، 
التطور  با�ستمرار  م�ستمرًا  و�سيبقى  ينتهي،  ل��ن 
راأ�ض  م�ساريف  احلكومة  على  و�سيوفر  التكنولوجي، 

مالية وت�سغيلية دون اأن يدر لها دخاًل اإ�سافيًا.
للحكومة  امل�سرتكة  التحتية  البنية  اأن  وب��ني 
الإلكرتونية، وفرت خالل اآخر خم�ض �سنوات تقريبًا، 
مالية  راأ���ض  كم�ساريف  دينار  مليون   65-60 بني  ما 

وت�سغيلية.
من  ع��ام��ًا  ع�سرين  ا�ستغرق  “الأردن  اإن  وق��ال 
حكومة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  امل��رتاك��م��ة،  الإح���ب���اط���ات 
اأمتتة  على  من�سبًا  ك��ان  الرتكيز  ك��ون  اإلكرتونية، 
اخلدمات، من خالل حتويلها على م�ستوى كل موؤ�س�سة 
يف  التاأخر  ع��دم  ���س��رورة  م��وؤك��دًا  اإلكتورنية”  اإىل 
ومتكاملة،  مرتابطة  رقمية  حكومة  اإىل  الو�سول 

حتى لو تعددت املوؤ�س�سات.
حتديًا  �سكلت  املعقدة،  الإج���راءات  اإن  واأ���س��اف 
على  العمل  ويجب  ال��رق��م��ي،  التحول  اأم��ا  رئي�سيًا 
تدخل  درجة  باأقل  وت�سريعها،  وت�سهيلها  تب�سيطها 
ممكنة من العن�سر الب�سري، ومبا يعزز مبداأ احلكومة 

الواحدة ول مركزية اخلدمة.
تطويره،  بعد  ي��ح��وي  �سند،  تطبيق  اأن  واأك���د 
للمن�سة  امل��م��ي��زة  اخل��دم��ات  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
الرقمية،  الهوية  تفعيل  بهدف  للخدمة،  الواحدة 

والتوقيع الرقمي، وامل�ستندات الرقمية.
الإلكتورين  الدفع  مبنظومة  الهناندى  واأ���س��اد 
الأردنية، التي تتميز بها اململكة على م�ستوى املنطقة 

العربية، باإدارة البنك املركزي الأردين.
الطباع،  ح��م��دي  اجلمعية  رئي�ض  اأك���د  ب���دوره، 
القت�سادي  دوره���ا  تعزيز  على  اجلمعية  ح��ر���ض 
خالل  من  اخلا�ض،  للقطاع  املمثلة  املوؤ�س�سات  كاإحدى 
القطاع  امل�سوؤولني يف  من  القرار  اأ�سحاب  مع  التوا�سل 
العام، وبحث اأبرز املوا�سيع التي تهم القطاع اخلا�ض 
لتعزيز  الهادفة  النظر  وجهات  وتقريب  الأردين، 

فاعلية ال�سراكة بني القطاع العام واخلا�ض.
تكنولوجيا  ق��ط��اع  اأن  اىل  ال��ط��ب��اع  واأ����س���ار 
وامل�ساندة  ال��واع��دة  القطاعات  م��ن  يعد  املعلومات 

اىل  لفتًا  الأخ��رى،  القت�سادية  القطاعات  ملختلف 
والنمو  النه�سة  حتقيق  يف  الأ�سا�سي  القطاع  دور 
نحو  العاملية  التوجهات  ظ��ل  يف  خا�سة  امل�ستدام، 
التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
املتطورة، التي اأ�سبحت الركيزة لأي عملية تطور يف 

الهياكل القت�سادية.
درجات  حترز  التي  الدول  اقت�ساديات  “اإن  وقال 
ت�ستخدم  الأع��م��ال،  ممار�سة  �سهولة  يف  متقدمة 
الأنظمة الإلكرتونية بنحو وا�سع” م�سريًا اإىل �سرورة 
تهم  كونها  وتوفريها،  الإلكرتونية  اخلدمات  اإتاحة 
ال�ستثمارية  الج����راءات  وتب�سط  امل�ستثمرين، 

والتجارية.
يف  ي�ساهم  ال�سيرباين،  الأم��ن  تعزيز  اإن  واأ�ساف 
توفري بيئة اآمنة وجاذبة لال�ستثمار وداعمة لالأعمال، 
اإعطاء  بهدف  احلثيثة  اجلهود  ب��ذل  ي�ستدعي  مما 
البيانات  اأمن  واقع  عن  للم�ستثمرين  م�سرقة  �سورة 
اآمنة  ا�ستثمارية  وجهة  ليكون  الأردن،  يف  واملعلومات 

مبا  الرقمية،  اجلوانب  خمتلف  يف  لالأعمال  وداعمة 
يعزز الثقة يف البيئة ال�ستثمارية الأردنية.

جمتمع  تهم  ال��ت��ي  امل��ح��اور  م��ن  ع���ددًا  وناق�سوا 
الأعمال الأردين يف جمالت تكنولوجيا املعلومات، من 
اأهمها دور وزارة القت�ساد الرقمي والريادة يف جمال 
اللكرتونية،  اخلدمات  تقدمي  وج��ودة  كفاءة  رف��ع 
وتو�سيع نطاق ا�ستخدامها ومبا يخدم اأهداف التحول 
الأمن  منظومة  حول  احلديث  جانب  اإىل  الرقمي، 
ال�سيرباين ودوره يف حماية اأمن املعلومات، وبيان اأبرز 
التحول  م�سرية  يف  الأردن  يواجهها  التي  التحديات 
للتحول  الوطنية  اأهداف ال�سرتاجتية  الرقمي وفق 
مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  ال��رق��م��ي)2025-2021(، 
الآليات الالزمة لتوجيه م�سودة ا�سرتاتيجية الذكاء 
عليها  العمل  احلايل   )2027  -2023( ال�سطناعي 
نحو جعل الأردن يف امل�ستقبل القريب مركزًا اقليميًا 
للذكاء ال�سطناعي خا�سة يف املجالت ال�سناعية و 
الطبية والدوائية.                   )برتا-عائ�سة عناين(

اتفاقية استراتيجية بين الجمعية الملكية 
للتوعية الصحية وشركة المجتمع الرقمي

المعايطة: التطبيق العملي سيعزز ثقة 
الشباب بأهمية المشاركة السياسية

الهناندة: أرقام التحصيالت الحكومية من الدفع 
النقدي ال تعكس الحجم الفعلي للحركات اإللكترونية

فتح باب استقبال طلبات ترخيص مكاتب 
خدمات طلبة التعليم العالي في األردن

*عمان 
فتح  عن  ال�سبت،  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
العايل  التعليم  طلبة  خدمات  مكاتب  ترخي�ض  طلبات  ا�ستقبال  باب 
مكتبان  الو�سط  و  مكاتب،   4 ال�سمال:  اأقاليم،  على  موزعة  اململكة  يف 
الوزارة  با�سم  العالمي  والناطق  امل�ست�سار  وقال  مكاتب.   4 واجلنوب 
مهند اخلطيب اإن من تتوفر فيه ال�سروط القانونية لرتخي�ض املكاتب 
الواردة يف نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العايل رقم )72( ل�سنة 
2017 والتعليمات ال�سادرة مبوجبه ويرغب بالتقدم، تعبئة النموذج 
املعتمد املخ�س�ض لهذه الغاية معززا بالوثائق املطلوبة وت�سليمه اإىل 
مديرية موؤ�س�سات التعليم العايل يف الوزارة يف موعد اأق�ساه 18 / 10 
/ 2022. وبني اخلطيب ال�سروط الواجب توفره لرتخي�ض املكتب اأن 
العالقة  ذات  الت�سريعات  لأحكام  وفقا  ت�سامن  ك�سركة  م�سجال  يكون 
م�سوؤولية  ذات  �سركة  اأو  دينار،  األف   50 عن  راأ�سمالها  يقل  ل  اأن  على 
حمدودة على اأن ل يقل راأ�سمالها عن �سبعني األف دينار، لفتا اىل انه 
ي�سرتط يف مالك املكتب اأن يكون، غري حمكوم بجناية اأو بجنحة خملة 
بال�سرف والآداب العامة، وحا�سال على �سهادة ح�سن �سرية و�سلوك من 
اجلهات املخت�سة، وي�سرتط يف مدير املكتب اأن يكون اأردين اجلن�سية، 
العامة،  والآداب  بال�سرف  خملة  بجنحة  اأو  بجناية  حمكوم  وغري 

وحا�سال على ال�سهادة اجلامعية الأوىل الأردنية اأو ما يعادلها.
 50 مببلغ  بنكية  كفالة  الرتخي�ض  طالب  يقدم  اخلطيب  وا�ساف 
األف دينار للمكتب �سارية املفعول ملدة ل تقل عن �سنة يتم جتديدها 
�سنويا، وكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل مببلغ 100 األف دينار 
وحلفظ  مبوجبه  ال�سادرة  والتعليمات  النظام  هذا  باأحكام  لاللتزام 
حقوق الطلبة. كما وت�ستويف الوزارة حل�ساب اخلزينة العامة من مالك 
املكتب  رخ�سة  اإ�سدار  عند  خدمات  بدل  دينار   5000 يلي  ما  املكتب 
اىل  اخلطيب  ولفت  الرخ�سة.  جتديد  عند  دينار  و2000  مرة،  لأول 
انه ولالطالع على املزيد من التفا�سيل ميكن الإطالع على، نظام مكاتب 
وتعليمات   ،)2017( ل�سنة   )72( رقم  العايل  التعليم  طلبة  خدمات 
مكاتب  ترخي�ض  لطلبات  املتقدمني  ب��ني  املفا�سلة  ومعايري  اأ�س�ض 
“1” ل�سنة )2015(، وتعليمات مكاتب خدمات  خدمات جامعية رقم 
وتعليمات   ،)2014( ل�سنة   ”2“ رقم  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  طلبة 
معدلة لتعليمات مكاتب خدمات طلبة موؤ�س�سات التعليم العايل ل�سنة 
)2019(، واملن�سورة على رابط )الت�سريعات( على املوقع الإلكرتوين 
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األمانة : ال رسوم عند اجراء اعمال الترميم 
والصيانة ويكتفى بمخطط تعديلي

*عمان 
جددت اأمانة عمان تاكيدها على عدم تلقي اي �سكاوى او مالحظات 
عن وجود اعمال �سيانة جترى داخل بناية اللويبدة واأن م�سوؤولياتها 
التاكد من مطابقة الحكام التنظيمية لالبنية وغري م�سوؤولة فنيًا عن 

املخططات التي ت�سدر عن املكتب الهند�سي وتقدم اليها .
اأن  عرابي  ابو  زي��اد  املهند�ض  للرتاخي�ض  التنفيذي  املدير  وبني 
الهند�سي  املكتب  اخت�سا�ض  من  هو  البناء  لت�سميم  الفنية  امل�سوؤولية 
مطابقة  من  تنظيمية  الم��ان��ة  م�سوؤولية  وان  املهند�سني،  ونقابة 
والرت���دادات  للبناء  املئوية  الن�سب  وت�سمل  التنظيمية  الح��ك��ام 

وال�ستعمالت وعدد الدوار والرتفاعات.
نقابة  قبل  م��ن  تختم  ل  الهند�سية  املخططات  اأن  اإىل  وا���س��ار 
املهند�سني ال بعد التاكد من �سالمة البناء وقدرته على حتمل البناء 

ال�سايف .
و�سدد ابو عرابي على انه ل يجوز ال�سروع يف اي اعمال او ردم او 
للبناء او عمل �سيانة  او اجراء تعديل داخلي  ا�سوار و�سال�سل  ان�ساء 
ال بعد احل�سول على الرتخي�ض امل�سبق من المانة ومن خالل املكتب 
وحتويله  ايقافه  يتم  مالحظة  او  �سكوى  تلقي  حال  ويف  الهند�سي، 

للحاكم الداري .
واو�سح انه ل يوجد اي ر�سوم عند اجراء اعمال الرتميم وال�سيانة 
او  اي �سيانة  ، وان عمل  للبناء ويطلب فقط خمطط تعديلي ل غري 
هند�سية  خمططات  على  احل�سول  يتطلب  القائم  البناء  يف  تعديل 

والتاكد ان عمل ال�سيانة ل يوثر على عنا�سر البناية الن�سائية .
البناء  ان  اىل  عرابي  ابو  ا�سار  اللويبدة  يف  املبنى  انهيار  وحول 
الباقية  للطوابق   1986 ويف  وار�سي  كت�سوية   1956 ع��ام  مرخ�ض 
وحا�سل على اذن ا�سغال ويقع على درج بعر�ض 6 امتار ومل ترد لالمانة 

اي مالحظات بخ�سو�ض اعمال �سيانة جتري داخله.

األردّن عضوًا في مجلس إدارة تحالف االبتكار 
والتكنولوجيا والخدمات في العالم

*عمان 
املعلومات  تقنّية  ���س��رك��ات  جمعّية  خ���الل  م��ن  الأردّن  ح�سد 
البتكار  حت��ال��ف  اإدارة  جمل�ض  يف  م��ق��ع��دًا  »اإن���ت���اج«  والّت�����س��الت 
 2022 من  الفرتة  عن  »ويت�سا«  العامل  يف  واخلدمات  والتكنولوجيا 

-2024، وذلك خالل النتخابات اّلتي انعقدت اأخريا.
احّتاد  هو  “ويت�سا”  حتالف  فاإن  ال�سبت،  للجمعية  بيان  وبح�سب 
رائد لأع�ساء جمعّيات التكنولوجيا من اأكر من 80 دولة، حيث ميّثل 
اأع�ساوؤه اأكر من 90 باملئة من �سوق التكنولوجيا العاملّي، وبهذا الفوز 
البحرين  مع  جنب  اإىل  جنبًا  دولّيًا،  ع�سوًا  “اإنتاج”  جمعّية  اأ�سبحت 

وم�سر.
مهّمة  فر�سة  يعترب  “ويت�سا”  حتالف  اإىل  “اإنتاج”  وان�سمام 
لدعم �سركات تقنّية املعلومات يف الأردّن وي�ساهم يف تقدمي موقف 
املعرفة  وت��ب��ادل  بالتكنولوجيا،  املتعّلقة  الق�سايا  ب�ساأن  موّحد 
املنّظمات  مع  وثيق  ب�سكل  والعمل  الهاّمة،  واملعلومات  واخل��ربة 
بتنظيم جوائز  وامل�ساركة  النمّو،  لتعزيز وت�سهيل  دولّيًا  بها  املعرتف 
التكنولوجيا  م�ستخدمي  لتكرمي  التقنّي  والتمّيز  العاملّية  البتكار 

املتمّيزين.
اأجم��د  عيد  “اإنتاج”  جمعّية  يف  امل��دي��ري��ن  هيئة  رئي�ض  واأّك���د 
اأهّمّية هذا التحالف كونه يدعم التحّول الرقمّي وتنمية  ال�سوي�ض، 

قطاع تكنولوجيا املعلومات.

اجتماع اللجنة التوجيهية لجائزة 
المصنع األخضر اليوم األحد

  
*عمان 

تعقد غرفة �سناعة الأردن، اليوم الأحد؛ الجتماع الأول للجنة 
م�سروع  �سمن  الأخ�سر،  امل�سنع  جلائزة  الوطني  للربنامج  التوجيهية 
الأملانية  الوكالة  من  املمول  املن�ساآت،  يف  اخل�سراء  الن�سطة  تعزيز 
للتعاون الدويل )جي اآي زد(. واأو�سح بيان للغرفة ال�سبت، اأن الجتماع 
تنظمه وحدة الطاقة وال�ستدامة البيئية يف الغرفة، بعدف اعتماد 
�سروط ومعايري اجلائزة ر�سميا، ليتم الإعالن عنها وا�ستقبال طلبات 
امل�سانع املتناف�سة، �سريطة اأن تكون �سمن قائمة امل�سانع اخل�سراء يف 
الأردن. وتهدف اجلائزة اإىل تعزيز املبادرات ال�سناعية اخل�سراء يف 
هذا  يف  املمار�سات  لأف�سل  والرتويج  والبيئة،  واملياه  الطاقة  جمالت 
املجال من قبل �سناعات رائدة يف اإدارة موارد الإنتاج الأنظف، وزيادة 

وعي ال�سناعات باأهمية تبني هذه املنهجية.
املهند�ض فتحي اجلغبري،  اأكد رئي�ض غرفة �سناعة الأردن  بدوره، 
حتت  تن�سوي  الأخ�سر،  امل�سنع  جلائزة  ال�سرتاتيجية  الأهمية  اأن 
وطنية  معايري  اعتماد  خ��الل  من  الغرفة،  تنتهجها  التي  الأه���داف 
للمن�ساآت ال�سناعية لتكون م�سانع خ�سراء و�سديقة للبيئة، بال�سافة 
مع  متا�سيا  الأردن،  يف  اخل�سراء  لل�سناعات  وطني  دليل  اإط��الق  اإىل 
يف  الوطنية  لالأهداف  وحتقيقًا  العاملية،  واملمار�سات  التوجهات  اأف�سل 
كفاءة  رفع  اإىل  بال�سافة  البيئة،  على  ال�سارة  النبعاثات  تخفي�ض 
ا�ستهالك املوارد من املياه والطاقة وتخفي�ض كميات النفايات ال�سلبة 
يف القطاع ال�سناعي، مما يخف�ض من تكاليف الإنتاج، ويزيد من قدرة 

املنتجات املحلية على املناف�سة حمليا وخارجيا.

دراسة: الصناعة تشغل النسبة األكبر 
من العمالة في القطاع الخاص

*عمان 
القطاع  للعمالة يف  امل�سغل الأكرب  ال�سناعة هي  اأن  ك�سفت درا�سة، 

اخلا�ض، مبا ن�سبته 30 باملئة من العاملني يف القطاع.
عدد  اأن  الأردن،  �سناعة  غرفة  اأجرتها  التي  الدرا�سة  واأظهرت 
 28.2 بن�سبة  الأخري  العقد  خالل  منا  ال�سناعي  القطاع  يف  العاملني 
باملئة، اإذ ارتفع عددهم من 176 األف عامل يف 2011، اإىل 256 األف 

عامل مع نهاية العام املا�سي.
اأن توزيع العمالة يف القطاع وفقًا للجن�ض، ُيظهر  وبينت الدرا�سة 
القطاع،  عمالة  اإجمايل  من  باملئة   66 على  الذكور  عمالة  ا�ستحواذ 

مقابل 34 باملئة لعمالة الإناث.
ت�سغياًل  القطاعات  اأعلى  والتموينّية،  الغذائّية  ال�سناعات  وتعد 
العاملني  الذكور  اإجمايل  من  باملئة،   25 بن�سبة  الذكور  من  للعمالة 
اأعلى  واملحيكات  اجللدّية  ال�سناعات  تعد  فيما  ال�سناعّي،  القطاع  يف 
اإجمايل  من  باملئة   78 بواقع  الإن��اث  من  للعمالة  ت�سغياًل  القطاعات 

الإناث العامالت يف القطاع ال�سناعّي.
يف  ال�ستمرار  على  ال�سناعي  القطاع  ق��درة  ال��درا���س��ة  واأّك���دت 
توفري املزيد من فر�ض العمل واحلفاظ على عمالته، رغم التحديات 
�سيا�سية  اأزم��ات  من  املا�سية،  الفرتة  خالل  واجهها  التي  وال�سعوبات 

واقت�سادية على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
واإنتاجّية  امل��ال  راأ���ض   – العمالة  كثافة  م�سفوفة  لتحليل  ووفقا 
العامل يف الدرا�سة، فاإن ال�سناعات الغذائية والتموينية واعدة، كونها 
اأكر القطاعات ال�سناعية الفرعية املوؤثرة يف �سوق العمل، من حيث 
ال�ستثمارات،  من  املزيد  ا�ستقطاب  على  والقدرة  العمل،  فر�ض  توفري 
املال  راأ�ض  كثافة  ذات  القطاعات  من  الكيماوية  ال�سناعات  تعد  فيما 
الكثافة  ذات  القطاعات  من  واملحيكات  اجللدّية  وال�سناعات  العالية، 
العمالية، وال�سناعات اخل�سبية والأثاث �سمن القطاعات ذات احلاجة 

اإىل الدعم.
فتحي  املهند�ض  وع��م��ان  الأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�ض  واأك���د 
اجلغبري، اأهمية القطاع ال�سناعي ودوره يف الت�سغيل وخف�ض معدلت 
بالقت�ساد  العمل  فر�ض  ا�ستحداث  على  “الأقدر  ب�سفته  البطالة، 
الوطني”، م�سريًا اإىل اأن حتليل متو�ّسط العمالة يف خمتلف الأن�سطة 
ال�سناعية  املن�ساأة  يف  العاملني  عدد  متو�سط  اأن  اأظهر  القت�سادية، 
ي�سل اإىل نحو 11 عاماًل، بينما بلغ املتو�سط يف القطاعات القت�سادية 
على  ال�سناعة  ق��درة  يوؤكد  ما  عمال،   4 اخلا�ّض  القطاع  يف  الأخ��رى 

ا�ستحداث فر�ض العمل وت�سغيل العمالة.
اإجمايل  من  العظمى  الغالبية  ت�سكل  الأردنّية  العمالة  اإن  وقال 
اأنه  اإىل  لفتًا  باملئة،   80 تفوق  بن�سبة  ال�سناعّي  القطاع  يف  العاملني 
ال�سناعات اجللدية  الأردنية داخل قطاع  العمالة  ا�ستثناء  اإذا جرى 
واملحيكات، فاإنها ت�سل اإىل ما يقارب 90 باملئة من اإجمايل العاملني يف 

القطاع ال�سناعي.
ت�سغيل  يف  الواعدة  القطاعات  من  ال�سناعة  اأن  اجلغبري  واأ�ساف 
الأردين،  ال�سباب  بني  البطالة  من  تخفف  والتي  الأردنية،  العمالة 
حر�سه  خالل  من  الآم��ن،  الت�سغيل  لبيئة  اأمن��وذج  القطاع  اأن  موؤكدًا 
على �سمان حقوق العاملني لديه “مبا يكفل كل متطلباتهم وحرياتهم 
ال�سمان  موؤ�س�سة  مظلة  يف  منهم  باملئة   85 نحو  اإ�سراك  طريق  عن 

الجتماعي والتاأمني ال�سحي.
قادرة  ال�سادرات  يف  دينار  مليار  مبقدار  زي��ادة  اأي  اأن  اإىل  ولفت 
األف فر�سة عمل جديدة، ف�ساًل عن تاأثري جذب  على توليد نحو 34 
ال�ستثمار وتو�سيع الإنتاج، داعيًا اإىل تنمية القطاع مبا يعود مبا�سرة 

على خف�ض معدلت البطالة.
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*عمان 
اأع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة ع���م���ان حل�����وارات 
يف  عقدته  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  امل�ستقبل، 
مقرها ال�سبت، عن مبادرتها لتغري الثقافة 

املجتمعية نحو التعليم املهني.
حل��وارات  عمان  جماعة  رئي�ض  وق��ال 
املوؤمتر  م�ستهل  يف  ح�سن،  ب��الل  امل�ستقبل 
عن  �ستعلن  كانت  اجلماعة  اإن  ال�سحفي، 
هذه املبادرة قبل بدء جائحة كورونا لكن 
اجلائحة حالت دون ذلك الإعالن ليجري 

اإعالنها بعد حتديثها اليوم.
امل��ب��ادرة  بهذه  اجلماعة  اأن  واأ���س��اف 
توا�سل تقدمي نتائج جهودها للم�ساهمة يف 
اإ�سالح م�سرية التعليم يف الردن، من خالل 
عدد من املبادرات اأعلنتها يف اأوقات �سابقة، 
“تغيري  مبادرتها  ع��ن  تعلن  ال��ي��وم  وه��ي 
يف  املهني  التعليم  نحو  املجتمعية  الثقافة 

املطلق  لإميانها  ترجمة  الأردين”،  املجتمع 
لال�سالح  اإجباري  ممر  التعليم  اإ�سالح  باإن 
�سنوات  منذ  �سعاره  نرفع  ال��ذي  ال�سامل 
طويلة، كما اأنها هذه ت�سب يف جمرى اإ�سالح 
هيكل  اإ�سالح  خالل  من  الأردين  القت�ساد 
مبرعاتها  القت�ساد  هذا  يف  العاملة  القوى 

لحتياجاته احلقيقية.
املهني  التعليم  واق���ع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
على  ال�سواهد  اأهم  من  اململكة  يف  والتقني 
خالل  املجتمع  نظرة  ب�سبب  املُثل،  انقالب 
وكل  اليدوي  العمل  جتاه  الخ��رية  العقود 
على  القبال  فرتاجع  ب�سلة،  اإليه  ميت  ما 
بع�ض  واتخمت  والتقني،  املهني  التعليم 
�سوق  حاجة  تفوق  باأعداد  التعليم  ف��روع 
العمل املحلي والإقليمي ما عظم من م�سكلة 
البطالة و”ن�سينا اأن نه�سة املجتمع ي�سنعها 

املهنيون والتقنيون.
املبادرة  اأن تذكر هذه  اأمله  واعرب عن 
باأهمية  النا�ض  اجلماعة،  تطلقها  التي 
مما  يلب�سوا  واأن  يزرعوا،  مما  “ياأكلوا  اأن 
ي�سنعوا”، م�سريا اإىل اأن هذا هو ال�ستقالل 
املهنيون  اأي���دي  ت�سنعه  ال���ذي  احلقيقي 
ومعاهد  م��دار���ض  يف  امل��درب��ون  امل��ح��رتف��ون 
الأمم  نه�سة  خريجوها  �سنع  متخ�س�سة 
املتقدمة التي نعي�ض على منتجاتها حتى يف 

لبا�سنا وغذائنا.
خمرجات  بني  امل��واءم��ة  اأهمية  واأك��د 
وت�سجيع  العمل  �سوق  ومتطلبات  التعليم 
املهني،  التعليم  ع��ل��ى  ل��الإق��ب��ال  ال�����س��ب��اب 
لالإ�ستفادة من فر�ض كثرية يوفرها التعليم 

املهني.
وج�����اء يف امل����ب����ادرة ال���ت���ي ���س��رح��ه��ا 
لل�سحفيني، ع�سو فريق التعليم يف اجلماعة 
الطلبة  اأن  الزيود،  �سايل  حممد  الدكتور 
يعزفون عن التعليم املهني بدعم من اأ�سرهم 
ب�سبب ثقافة جمتمعية �سائدة تنظر نظرة 

دونية للعمل املهني.
واأ�سار الزيود اإىل اأن الثقافة املجتمعية 
لعزوف  م�سدرًا  اأ�سحت  الأردن  يف  ال�سائدة 

ال�سباب عن التعليم والتدريب املهني.
ال�سنوات  يف  تر�سخت  الثقافة  ان  وبني 
من  م�����س��ادر  ع���دة  م��ن  وت�سكلت  الأخ����رية 
م�سدرا  باعتبارها  الطالب  بيئة  اأبرزها: 
بها  يتم�سك  ومعتقدات  وم��واق��ف  لآراء 
املختلفة،  الق�سايا  حيال  ويبدونها  الكبار، 
ت�سهم اإىل حد كبري يف تكوين ثقافة الفرد، 

وتنمو مع منوه.
ملواجهة  الثقافة  هذه  تغيري  اإىل  ودعا 
لإعتبارات  تفاقمت  التي  البطالة  م�سكلة 
بجهد  جتاوزها  بالإمكان  مو�سوعية  غري 

وطني خمل�ض.
اق��رتاح��ات  ت��ق��دم  امل���ب���ادرة  اأن  وب���ني 
ع��م��ل��ي��ة حم����ددة م��وج��ه��ة ل��ل��ج��ه��ات ذات 

املجتمعية  الثقافة  تغيري  بعملية  العالقة 
والتعليم  ال��ي��دوي  العمل  نحو  ال�سائدة 
تنظر  بديلة،  وطنية  ثقافة  لبناء  املهني، 
تقدير  ن��ظ��رة  املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
للم�سكالت  منا�سبة  حلول  وت�سع  واحرتام، 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ��الل 
يحقق  ومبا  ومدربة  موؤهلة  عاملة  اإع��داد 

العدالة للجميع.
على  العمل  اأن  اإىل  اجلماعة  واأ���س��ارت 
التعليم  نحو  املجتمعية  الثقافة  تغيري 
اأ�سا�سية للحفاظ على  اأ�سبح ق�سية  املهني، 
اأمن املجتمع وا�ستقراره، و�سمان اأمن الوطن 
الثقافة  ه��ذه  اأن  مبينة  نه�سته،  وحتقيق 
ت�سكل التحدي الأخطر الذي يواجه الأمن 
م�سكلتي  تعظم  كونها  الأردين،  الإجتماعي 
اأخرى  اجتماعية  وم�ساكل  الفقر  البطالة 
امل��خ��درات  اأب��رزه��ا  يف غاية اخل��ط��ورة م��ن 

واجلرمية والعنف والتفكك الأ�سري.
ع��دة  ق��دم��ت  امل���ب���ادرة  اأن  واأ���س��اف��ت 
ال��ط��ال��ب  ت�سجيع  يف  ت�����س��ه��م  م��ق��رتح��ات 
كما  املهني،  التعليم  على  لالقبال  واأ�سرته، 
�سريكا  تعترب  التي  لالأ�سرة  اأدوارا  ر�سمت 
وو�سائل  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  اأ�سا�سيا، 
الإعالم لتغيري الثقافة املجتمعية ال�سائدة 

نحو التعليم املهني.
الرتبية  وزارة  على  املبادرة  واقرتحت 
تغري  يف  خاللها  من  ت�سهم  اإج���راءات  عدة 
املهني  التعليم  نحو  املجتمعية  الثقافة 
منها: توحيد املرجعيات املنظمة وامل�سرفة 
والتقني  املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  على 
امل�سوؤولية  هذه  تتوىل  بحيث  وموؤ�س�ساته 
برامج  بني  الفجوة  وت�سييق  واحدة،  جهة 
مكانة  لإع��الء  الأكادميي  و  املهني  التعليم 
التوجيه  ب��دور  والهتمام  املهني،  التعليم 
لذلك  وح��دات  واإن�ساء  املهني،  والإر���س��اد 
امل��وؤه��ل��ة،  الفنية  ب��ال��ك��وادر  وت��زوي��ده��ا 
بني  امل�سرتكة  الثقافية  القاعدة  وتعزيز 
لت�سل  والأك��ادمي��ي  املهني  التعليم  برامج 
اإىل 12 ح�سة اأ�سبوعية يف مرحلة التعليم 
بني  اأفقية  ات�سال  قنوات  وفتح  الثانوية، 
بحيث  الأك��ادمي��ي  املهني  التعليم  ب��رام��ج 
امل�����س��ارات  م��ن  ب��الن��ت��ق��ال  للطلبة  ت�سمح 

الأكادميية اإىل املهنية املختلفة.
اإىل  مقرتحاتها  يف  امل��ب��ادرة  دع��ت  كما 
التعليم اجلامعي  القبول يف  اأ�س�ض  مراجعة 
لالإلتحاق  الطلبة  ت�سجيع  ي�سمن  مب��ا 
الطلبة  ودع��م  التقني،  و  املهني  بالتعليم 
املهني  التعليم  بربامج  امللتحقني  املتميزين 
الريادي  املهني  للعمل  اإعدادهم  ي�سمن  مبا 
والبتكاري، واإعادة النظر يف كل من اأ�س�ض 
التقومي  و  ال��ث��ان��وي  التعليم  يف  التفريع 
املدر�سي، والقبول يف التعليم العايل بحيث 
اأي  املهنية  باملدار�ض  الإلتحاق  من  يتمكن 

طالب اأنهى درا�سة املرحلة الأ�سا�سية.

كذكلك:اإن�ساء  املقرتحات  وت�سمنت 
مناطق  جميع  يف  مركزية  مهنية  مدار�ض 
التعليم  موؤ�س�سات  ك��وادر  واإع��داد  اململكة، 
ومتمكنة  متميزة  لتكون  املهني  والتدريب 
تخ�س�سها  جم��ال  يف  امل�ستجدات  اآخ��ر  من 
وموؤهلة، وتطوير برامج ومناهج وموؤ�س�سات 

التعليم املهني.
وزارة  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة  اق���رتح���ت  ك��م��ا 
نظام  اإن�ساء  منها:  اإج���راءات  عدة  العمل 
احلالية  احلاجات  ملعرفة  وطني  معلومات 
وذل��ك  املهنية  ال��ك��وادر  م��ن  وامل�ستقبلية 
والتجارة  ال�سناعة  غ��رف  م��ع  بالتعاون 
وتهيئة  واخلا�ض،  العام  القطاع  وموؤ�س�سات 
املهني  التعليم  خلريجي  احلقيقية  الفر�ض 

لاللتحاق ب�سوق العمل.
يتيح  م��ايل  دع��م  توفري  اق��رتح��ت  كما 
مبنية  مهنية  مب�ساريع  ال��ب��دء  للخريج 
على درا���س��ات ج���دوى وب��ا���س��راف خ��رباء 
بني  حقيقية  �سراكة  واإيجاد  الدارة،  يف 
املعنية  واخلا�ض  العام  القطاع  موؤ�س�سات 
فر�ض  وتوفري  املهني،  والتدريب  بالتعليم 
التلمذة  لطلبة  املهني  والتدريب  التاأهيل 
بالت�سغيل،  املعنية  املوؤ�س�سات  يف  املهنية 
ق�سر  ي�سمن  مب��ا  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت��ع��دي��ل 
والتقني  املهني  العمل  جمالت  يف  الت�سغيل 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  م��ن  اخل��ري��ج��ني  ع��ل��ى 

والتدريب املهني.
الأخ���رى  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  اأم���ا 
احل��ك��وم��ي م��ن��ه��ا والأه���ل���ي ف����اإن امل��ب��ادرة 
اق��رتح��ت: اإ����س���راك ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف 
للطلبة  التطبيقي  العملي  التدريب  توفري 
املهني،  التعليم والتدريب  امللتحقني بربامج 
موؤ�س�سات  م��ع  ���س��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ات  وع��ق��د 
من  بحاجتها  لتزويدها  واإقليمية  حملية 
نظام  واإع���داد  والتمويل،  املهنية  ال��ك��وادر 
املهنية،  وال��ك��وادر  املهن  لتو�سيف  معتمد 
جمزية  مالية  بحوافز  عمل  فر�ض  وتوفري 
وبعد  املهني  التدريب  فرتة  اثناء  للطلبة 
التخرج يف موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ض، 
خريج  بتعيني  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  واإل��زام 
مكان  مبا�سرة  واإح��الل��ه  املهني  التعليم 

العمالة الوافدة.
الأ�سر  تقوم  اأن  اأهمية  املبادرة  واأكدت 
لهم  ي�سمن  مب��ا  مهنيا،  اأبنائها  بتوجيه 
بعمل  القيام  اأ�سا�سه  م�سرق  مهني  م�ستقبل 
وت�سجيعها  منا�سبا،  دخ��ال  يوفر  �سريف 
نحو  الإيجابية  الأب��ن��اء  توجهات  لدعم 

التعليم والتدريب والتخ�س�ض املهني.
اإن��ت��اج  اإىل  الإع����الم  و���س��ائ��ل  ودع���ت 
العمل  قيمة  م��ن  تعلي  اإع��الم��ي��ة  م���واد 
وت�سليط  عليه،  الإقبال  وت�سجع  املهني 
وابداعية  ري��ادي��ة  جت��ارب  على  ال�سوء 
املهني  التعليم  برامج  خلريجي  وابتكارية 

�س�ساته. وموؤ

*عمان 
للعلوم  الأردن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأق���ام���ت 
والثقافة، ال�سبت يف مبناها مبنطقة خلدا، 
الدكتور  الفقيد  املرحوم  لروح  تاأبني  حفل 

عبد احلافظ ال�سخانبة.
ال��وزي��ر  اأداره  ال���ذي  احل��ف��ل  وح�����س��ر 
رئي�ض  ب��دران،  اإبراهيم  الدكتور  الأ�سبق 
والأم��ني  امل�سري  طاهر  الأ�سبق  ال���وزراء 
الفل�سطينية  الوطنية  للمبادرة  ال��ع��ام 
غفري  وجمع  الربغوثي  م�سطفى  الدكتور 
ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  ال�����وزراء  م��ن 

والوطنية والفعاليات ال�سعبية.
الفقيد  م��واق��ف  امل�����س��ري  وا���س��ت��ذك��ر 
فيه  كان  والذي   ،1993 نواب  جمل�ض  اأبان 
ال�سعبية  للطبقات  حقيقيا  ممثال  املرحوم 
ال��ت��ي ك��ان يعي ح��اج��ات��ه��ا؛ ك��ون��ه وخ��الل 
قا�سية  ظ��روف��ًا  ع��ا���ض  ح��ي��ات��ه  حم��ط��ات 
وذكائه  بفكره  عليها  يتغلب  اأن  ا�ستطاع 

ووعيه الذي يعرفه اجلميع.
التي  الدولية  اللقاءات  اإىل تلك  واأ�سار 
كان ي�سارك فيها املرحوم كنائب بالربملان، 
ك�سيا�سي  الأردن  متثيل  ع��ل��ى  وق��درت��ه 
والنخب  الأردن  فقده  قدير،  مثقف  ونائب 
والقواعد ال�سعبية، موؤكدا اأنه فقد �سديقا 

عزيزا على ال�سعيد ال�سخ�سي والوطني.
وحتدث الأمني العام للمبادرة الوطنية 

الربغوثي  م�سطفى  الدكتور  الفل�سطينية 
للطب  درا�ستهما  اأب��ان  الفقيد  ن�ساط  عن 
وا�سفًا  رو���س��ي��ا،  يف  ال�سداقة  جامعة  يف 
لوطنه  والنتماء  باحليوية  باملفعم  اإي��اه 
الدائمة  ومناداته  الفل�سطينية  والق�سية 
ال�سيا�سي  وعمقه  الإن�سانية  العدالة  بقيم 
الذي جعل منه حمبوبا بني اأو�ساط الطلبة 
يف ذاك الوقت. وقال :” عاد املرحوم اإىل 
خدمة  يف  الطبية  مهنته  مكر�سا  وط��ن��ه 
الفقراء الذين عا�ض معهم وفهم حاجاتهم 
تبواأ  عندما  بهم  ال��ع��ارف  بخربة  فنقلها 

مواقع �سيا�سية عدة .
م��ن��ا���س��را  ك���ان  ال��ف��ق��ي��د  اأن  واأ����س���اف 
كافة،  باملحافل  �سعبها  ون�سال  لفل�سطني 
عام  فل�سطني  اإىل  املرحوم  زيارة  م�ستذكرًا 
2018 حل�سور املجل�ض الوطني الفل�سطيني، 
حيث كّر�ض يف تلك الزيارة تالحم ال�سعبني 

الأردين والفل�سطيني.
جمل�ض  لرئي�ض  ال��ث��اين  النائب  وق��ال 
األقاها  كلمة  يف  ال��زي��ادي��ن،  هيثم  ال��ن��واب 
عبد  امل��ح��ام��ي  املجل�ض  رئي�ض  ع��ن  نيابة 
عند  تتزاحم  الأفكار  اإن  الدغمي،  الكرمي 
الرتحم على قامة وطنية كبرية واإن املقام 
ل يت�سع لإن�سافه وهو الأخ الويف واملخل�ض.
مبجموعة  امتاز  امل��رح��وم  اأن  واأ���س��اف 
والغيمان  والتجديد  والروؤى  القناعات  من 

له  تكل  ومل  هّمة  له  ت�سعف  فلم  بالتغيري، 
عزمية. وعن عالقة املرحوم باأهايل مادبا، 
اإن  الغي�سان،  نبيل  ال�سابق  النائب  ق��ال 
الفقيد بعد عودته من الحتاد ال�سوفيتي، 
ل�سوق  املال�سق  حّينا  يف  عيادته  “افتتح 
ومنتدى  خريية  جمعية  لتكون  احلمايدة 
الذين  املر�سى  يوؤمها  فاجلمعية  �سيا�سيا، 
�سيجدها  ح�سنة  وه��ي  بهم  رحيما  ك��ان 
ال�سيا�سي، فكان ينعقد  املنتدى  اأمامه، فيما 
يوميا يف العيادة برئا�سته بح�سور حمرتيف 

ال�سيا�سة وطالبها ».
ثنائية  من  مك�سيم  اأب��و  واأ�ساف”خرج 
الأبي�ض والأ�سود مبكرا، واحرتم الختالف 
اإي��اه  وا���س��ف��ًا  احل���ق،  ق��ول  م��ن  يخ�َض  ومل 
الفار�ض  �سفات  كل  حمل  الذي  بال�سيا�سي 
وعلى  ووق��ار،  ومع�سر  وطيب  �سجاعة  من 
ال�سعيد ال�سخ�سي فهو الودود لكنه العنيد 
بالق�سايا الوطنية، وكان املوؤمن بالتعددية 

كاأ�سا�ض يف اإغناء متا�سك الوطن«.
اإىل  ال�سنيد  الأ�سبق علي  النائب  واأ�سار 
ال�سعبة  ظروفه  من  اقتب�ض  امل��رح��وم  اأن 
التي  املتحفزة  القيادية  �سخ�سيته  معامل 
اأبناء  من  ال�سباب  تطلعات  حتاكي  راح��ت 
مق�سدا  ع��ي��ادت��ه  اأ�سبحت  حيث  جيله، 
ل��ل��ح��راك ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ف��ك��ر ال��ي�����س��اري 

والقومي.

حوارات المستقبل تطلق مبادرة لتغير 
الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني

حفل تأبين يستذكر مواقف الراحل 
الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

مقال رئيس التحرير

اأعلن  ع��دة  �سنوات  قبل 
وزير التعليم الياباين ا�ستقالته بعدما �ساهد �سورًا 

منت�سرة لعدد من الطلبة قاموا بتمزيق الكتب املدر�سية، فاعترب 
جعل  على  قدرته  وعدم  التعليمية،  �سيا�سته  ف�سل  على  دلياًل  ذلك 
ازهقت  لو  م�سوؤولينا حتى  ، متاما مثل  للطلبة  بيئة حمببة  املدر�سة 
الرواح يف اداراتهم لقالوا لي�ض لنا عالقة ل من قريب او بعيد لبل 

ول يتحملوا امل�سوؤولية الخالقية والن�سانية يف اداراتهم .
 �سوؤال فيه �سيء من الغرابة كون النجاح هدفا �ساميا ي�سعي اإليه 
اجلميع ويبذلون من اأجله الغايل والرخي�ض وينفقون من اأجله اجلهد 
والوقت الثمني لكي يتحقق، وهذه �سنة احلياة. اإن تخطيط الأهداف 
لتنفيذها  املنا�سبة  الإج��راءات  وحتديد  وو�سوح  بدقة  و�سياغتها 
وامل�ساركات  املتنوعة  وال��ل��ق��اءات  املناق�سات  خ��الل  من  ومتابعتها 
اأهداف  حتقيق  على  املدير  ي�سجع  وخارجها  املن�ساأة  داخل  املختلفة 
�سالحيته  من  جزء  تفوي�ض  على  وي�سجعه  بل  يراأ�سها  التي  املن�ساة 
بكل ثقة واقتدار للعاملني معه لي�ساركوه امل�سوؤولية والقيام بالعديد 
بني  التزام  هناك  يكون  حتى  عليها  والإ�سراف  والأعباء  املهام  من 
املتعددة،  الأدوار  اإطار  و�سمن  املرجوة.  الأه��داف  لتحقيق  اجلميع 
ويتحقق  املن�ساأة  يف  العاملني  بقية  مع  جنب  اإىل  جنبًا  املدير  يعمل 
لهم اأف�سل املمار�سات الإ�سرافية والإدارية التي تقود يف النهاية اإىل 

اأف�سل النتائج. وقد و�سع )�سريجيو فاين( ت�سع مهام للمدير هي :
يف  اجلميع  ي�سارك  للم�ستقبل  وا�سحة  روؤي��ة  الأه��داف:  حتقيق 
حتقيقها واملحافظة على الن�سجام: بناء فهم م�سرتك ومتبادل بني 
امل�ستويات الإدارية املختلفة وتاأ�سيل القيم: جمموعة من الإجراءات 
والأنظمة والبنى الأ�سا�سية لتحقيق روؤية املن�ساأةالتحفيز: ت�سجيع 
جميع املوظفني والعاملني ماديا ومعنويا والإدارة: الوظائف الإدارية 
املختلفة: التخطيط، التنظيم، التن�سيق، التدريب، التوجيه، املتابعة 
مبهام  للقيام  للموظفني  الأ���س��ب��اب  اإي�ساح  والإي�����س��اح:  والتقييم 
املوظفني  طريق  يف  تقف  التي  العوائق  اإزال��ة  والتمكني:  حم��دودة 
لتحقيق اأهداف املن�ساأة وتوفري املوارد الالزمة لإجناز تلك الأهداف 
اإليه  تهدف  فيما  به  يحتذى  منوذجًا  امل�سوؤول  يكون  اأن  والنمذجة: 
العمليات الإدارية والإ�سرافية  الوقوف على �سري  املن�ساأة الإ�سراف: 
والتاأكد من اأن املن�ساأة حتقق التزاماتها، فاإن مل تكن قادرة على ذلك، 

فعليه اأن يبحث يف الأ�سباب املانعة لتحقيق النجاح وال�سعي لإزالتها
هذا مايفعله املدراء الناجحون بال�سبط، ولكن ملاذا يف�سل البع�ض 
ال�سري يف  ان  الأم��ان؟!.  بر  اإىل  بها  وال�سري  من�ساآتهم  اإدارة  الآخر يف 
اجتاه معاك�ض للمهام التي ذكرها )�سريجيو فاين( يحقق بكل تاأكيد 
الف�سل الذريع. ولن ينفع - واحلالة هذه - ال�ستعانة باأعالم الإدارة 
وخربائها لنت�سال تلك املن�ساأة من الهوة ال�سحيقة التي �سقطت فيها، 
ول�سك اأن لهذا الف�سل العديد من الأ�سباب، ولعلي اأوجزها فيما يلي :
من�ساأة  لأي  ال�سرتاتيجية  اخلطة  التخطيط:  يف  الف�سل  ٭ 
وكلما  النجاح،  اإىل  املن�ساأة  يقود  الذي  الدليل  اأو  اخلريطة  مبثابة 
التمويل  حيث  م��ن  ك��ب��رية  ب��درج��ة  مف�سلة  اخلريطة  ه��ذه  ك��ان��ت 
كلما  بتنفيذها  القائمني  جاهزية  وم�ستوى  والتدريب  والت�سويق 
الدقيق وو�سع  التخطيط  املن�ساأة يف  ف�سل مدير  واإذا  تاأكد جناحها. 
من  كثريًا  اقرتب  الإدارية  امل�سوؤوليات  وتوزيع  التقديرية  امليزانيات 

الف�سل بل يو�سك اأن يقع فيه
املن�ساأة  خطة  تت�سح  اأن  بعد  التنفيذ:  يف  ال��رتك��ي��ز  ع��دم  ٭ 
وقد  الفعلي،  التنفيذ  يبداأ  بو�سوح  اأهدافها  وحتدد  ال�سرتاتيجية 
ال�سرتاتيجية  خطته  خطوات  قراءة  يف  املنفذ  املدير  ذهن  يت�ستت 
املكتوبة، وي�سبب له هذا الت�ستت عدم القدرة على الرتكيز يف تق�سيم 
اأهداف خطته وترتيبها من حيث الأهمية والأولوية وبالتايل يقوده 

الت�ستت الذهني وعدم الرتكيز اإىل عدم النجاح
وغري  منها  الربحية  املنظمات،  كافة  اإن  املرونة:  يف  الف�سل  ٭ 
اإىل  يدفعها  مم��ا  التناف�ض  ع��ايل  عاملي  �سوق  يف  تعي�ض  الربحية، 
خمتلفة  منتجاتها  جتعل  التي  الكفيلة  والو�سائل  الطرق  عن  البحث 
الأ���س��واق  من  ب��دل  جديدة  اأ�سواقا  لنف�سها  وتخلق  الآخ��ري��ن  عن 
املناف�سني  تفوق  مع  التجاوب  يف  املن�ساأة  تف�سل  وعندما  احلالية. 
ومعرفة احتياجات عمالئها احلاليني واملتوقعني والتطورات املحيطة 
مبنتجاتها فاإنها �ستف�سل ب�سبب افتقادها املرونة الالزمة يف التجاوب 
وعادات  ال�سوق  ومتطلبات  املناف�سني  حركة  يف  التغريات  �سرعة  مع 

العمالء
٭ عدم قبول الن�سيحة: رجال الأعمال واملدراء املميزون يفهمون 
فهو  وجدها  اأنى  املوؤمن،  �سالة  )واحلكمة  وقيمتها  الن�سيحة  اأهمية 
اأحق بها(، لذا فهم ياأخذون الن�سيحة بعني العتبار لأن ذلك يجنبهم 
الوقوع يف الأخطاء التي قد تكلفهم ال�سيء الكثري فيما بعد. والبحث 
حتديد  من  املميز  املدير  ميكن  واملتخ�س�سة  املهنية  الن�سيحة  عن 
الأف�سل  ن�سجًا وتبني ال�سرتاتيجيات  الأكر  والقرارات  الجتاهات 

للرقي والزدهار، واإهمالها يعني بداية ال�سري يف طريق الف�سل
٭ الف�سل يف اإر�ساء املوظفني: موظفو اأي من�ساأة هم املورد الثمني 
حتقق  ومل  مديرهم  م��ع  التعامل  يف  �سعوبة  هناك  ك��ان  ف���اإذا  لها، 
التام لهم ومل ت�سهم يف حتفيزهم وم�ساعدتهم على  الر�سا  �سيا�ساته 
�ستفقد  املن�ساأة  فاإن  املعنوية،  روحهم  ورفع  وال�سخ�سي  املهني  منوهم 
الأداء الإنتاجي الفعال. ول �سبيل خلروج املدير من هذا الف�سل اإل اأن 
ي�ستغرق وقتا طويال مع موظفيه للوقوف على احتياجاتهم والبحث 
وثقتهم  اإخال�سهم  وك�سب  ومنوهم  تقدمهم  اإىل  امل��وؤدي  الطريق  عن 

والتعرف على اإجنازاتهم ومكافاأتهم على التزامهم وتفانيهم

خالد خازر الخريشا

هل هناك من المدراء 
من يخطط للفشل؟!

khrishakhaled@yahoo.com

متخصصون: النهج الديمقراطي للدولة 
األردنية قائم على التطوير والتحديث

  
*عمان 

كنهج  الدميقراطية  عام  مئة  قبل  ن�ساأتها  ومنذ  اململكة  اعتمدت 
�سنع  بعملية  املواطنني  اإ�سراك  ملبداأ  حتقيقا  با�ستمرار  يتجذر  حياة 
القرار، وحتث اخلطى با�ستمرار على تطوير اآليات امل�ساركة ال�سيا�سية 

وحتديثها.
)برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  اأحاديث  يف  متخ�س�سون  وقال 
مبنا�سبة اليوم الدويل للدميقراطية الذي ي�سادف يف 15 اأيلول من كل 
عام، اإن النهج الدميقراطي ياأتي تاأكيدا على قيمة عاملية ت�ستند اإىل 
ال�سيا�سية  اأنظمتهم  لتحديد  بحرية  عنها  التعبري  ويتم  النا�ض  اإرادة 
والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وم�ساركتهم الكاملة يف جميع 
امل�ستويني  على  العامة  ال�سيا�سات  �سنع  يف  وامل�ساهمة  احلياة  جوانب 

املحلي والوطني.
لالإنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�ض  رئي�ض  قال  جهته،  من 
منذ  ُوجد  الأردن  يف  الدميقراطي  النهج  اإن  املعايطة،  مو�سى  املهند�ض 
تاأ�سي�ض الدولة، من خالل امليثاق الأ�سا�سي يف ع�سرينيات القرن املا�سي 
وبدء العمل الت�سريعي مبكرًا يف الردن و�سوًل اإىل الد�ستور عام 1952 
والذي كان من اأكر الد�ساتري يف العامل تقدمًا، م�سريا اإىل ما �سهدته 
تلك الفرتة من تقدٍم يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية وت�سكيل الحزاب 
للحكومات يف الأردن، وحتى يف ظل فرتة الحكام العرفية والتي اأتت 
على  الأردن  حافظ  فقد  املحلية،  ولي�ست  القليمية  الظروف  ب�سبب 

نهجه الدميقراطي.
للحياة  م��ط��ّورة  ت�سريعات  اأق��رت  الفرتة  تلك  ويف  ان��ه  واأ���س��اف، 
تر�سحا  النتخابات  يف  امل��راأة  م�ساركة  قوننة  منها  وك��ان  ال�سيا�سية 
كما  اقليميا،  متقدمة  كحالة  املا�سي  القرن  �سبعينيات  يف  وانتخابا 
�سهدت عودة احلياة ال�سيا�سية يف الت�سعينيات من بداية القرن عودة 
جماعية للعمل احلزبي وترخي�ض الأحزاب وعودة احلياة الربملانية 
اإقليمية  حت��ّدي��ات  م��ن  الأردن  ي��واج��ه  ك��ان  م��ا  رغ��م   1989 ع��ام  يف 

واإقت�سادية يف تلك الفرتة .
امل�ساركة  تفعيل  على  الفرتة  تلك  منذ  حر�ض  الأردن  اأن  وتابع، 
والت�سريعي،  والتنموي  اخلدماتي  القرار  �سنع  عملية  يف  ال�سعبية 
ونيابية،  حمافظات  وجمال�ض  حملية  اإنتخابات  اليوم  الأردن  في�سهد 
والأندية  املهنية  والنقابات  وال�سناعة  التجارة  غرف  اإىل  بالإ�سافة 
الريا�سية وغريها، كما �سهدت العقد املا�سي جلنة احلوار الوطني لعام 
2011 نتج عنها عدد من التعديالت الد�ستورية الهامة كتاأ�سي�ض الهيئة 
امل�ستقلة لالنتخاب ب�سفتها موؤ�س�سة د�ستورية م�ستقلة ت�سعى اإىل اإدارة 
الإنتخابات باأمانة ونزاهة وحياد وب�سمانات نزاهة معيارية حمددة 
وو�سائل  والدوليون  املحليون  املراقبون  اأدائها  وي�سهد على  القانون  يف 

الإعالم وكافة اجلهات ال�سريكة.
واأكد املعايطة، اأن النهج الدميقراطي للدولة الأردنية هو نهج قائم 
تعزيز  �سبل  يف  البحث  اإىل  دائمًا  وي�سعى  والتحديث،  التطوير  على 
وتطويٍر  بتحديٍث  اجلديدة  املئوية  اإىل  فدخل  ال�سيا�سية،  امل�ساركة 
ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  خالل  من  �سامل  �سيا�سٍي 
وما انبثق عنها من خمرجات تقدمية ت�سعى اإىل التحول كليًا ب�سورة 
الفردي  من  بدًل  الرباجمّي  اجلماعّي  العمل  من  مدرو�سة  تدريجية 
الد�ستورية،  التعديالت  خالل  من  الت�سريعات،  يف  وا�سحة  ب�سورة 
الهيئة  تولية  مبوجبها  مت  والأح���زاب،  لالإنتخاب  حمّدثة  وقوانني 
ال�سيا�سية، واإ�سافة قوائم حزبية  امل�ستقلة لالإنتخاب ملف الأحزاب 

اإىل قانون الإنتخاب ت�سمن م�ساركة الأحزاب وال�سباب واملراأة فيها.
الهيئة  اأنه رافق ذلك حملة توعوية جُتريها  اإىل  املعايطة  واأ�سار 
وجه  على  وامل��راأة  وال�سباب  املجتمع  فئات  كافة  حتفيز  اإىل  ت�سعى 
�سمن  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وتفعيل  احلزبي  العمل  لدخول  اخل�سو�ض 

اأُطر �سيادة القانون ومهارات التوا�سل واحلوار والبناء الدميقراطي.
من جهتها، بينت الأمني الأول حلزب ال�سعب الدميقراطي الأردين 
ال�سيا�سية والجتماعية  اأن الدميقراطية  اأبو علبة،  عبلة   “ “ح�سد 
ذلك  ال�سامل،  النه�سوي  الإ�سالحي  امل�سروع  يف  الزاوية  حجر  تعترب 
اأدوات  تتطلب  الدميقراطية  نحو  التحول  مرحلة  اإىل  النتقال  اأن 
امل�سمون  ذات  ال�سيا�سية  للحياة  الناظمة  القوانني  اأهمها:  جديدة 

الدميقراطي.
التمثيل  حجم  تو�سيع  يعني  الدميقراطي  امل�سمون  اإن  وقالت، 
على  والتنفيذية  الت�سريعية  الدولة  موؤ�س�سات  يف  واملجتمعي  ال�سعبي 
الجتاهات  ذات  لالأحزاب  مت�ساوية  فر�ض  وتوفري  التحديد،  وجه 
�سندوق  خالل  من  الربملان  مقاعد  على  للتناف�ض  املختلفة،  ال�سيا�سية 

القرتاع.
النواب  جمل�ض  مقاعد  من   %29 ن�سبته  ما  تخ�سي�ض  اإن  وتابعت، 
القادم للقائمة الوطنية “العامة”، غري كاف، حيث اأن عملية النتقال 
اأن يكون ن�سف اأع�ساء الربملان  ال�سيا�سي اإىل مرحلة متقدمة تتطلب 

على الأقل، منتخبني على اأ�سا�ض القائمة الوطنية املغلقة.
التمثيل  حجم  بتو�سيع  ي�سمح  ل  الذي  الآخر  التحدي  ان  وزادت 
يف  احل�سم  عتبة  حتديد  هو  القادم،  الربملان  يف  والتعددي  ال�سيا�سي 
النافذة  الأح��زاب  اأن  يعني  وهذا  باملية   2.5 ن�سبته  ما  اإىل  القانون 
بهذه  الوفاء  من  �ستتمكن  التي  هي  وماليا،  و�سيا�سيًا  اجتماعيًا  فقط، 
جميال  �سعارا  لي�ست  ال�سيا�سية  الدميقراطية  باأن  وبينت  ال�سروط. 
اإىل  ترجمتها  اأجل  من  حتتاج  بل  الإعالمية،  الت�سريحات  به  نزين 
يومية  واإجراءات  و�سيا�سات  الت�سريحات  هذه  مع  تتطابق  ت�سريعات 
ال�سيا�سية وموجباتها  بالتعددية  ر�سمي  اإقرار  اأن هناك  لتوؤكد  اأي�سا، 

املن�سو�ض عليها يف الد�ستور الأردين.
بحق  “تتعلق  اإنها  قالت  الجتماعية،  للدميقراطية  وبالن�سبة 
م�سالح  متثل  واحت��ادي��ة  نقابية  اأط��ر  بناء  اأي  املجتمعي:  التنظيم 
الفئات الجتماعية املختلفة، يف الأردن هناك تاريخ طويل زاخر بدور 
املوؤ�س�سات النقابية والجتماعية الأخرى منذ بداية ت�سكيل الدولة 
الوطنية الأردنية، حيث كان للنقابات املهنية والعمالية والحتادات 
الطالبية والن�سائية واملنتديات الثقافية دور رئي�سي يف بناء املقومات 

املدنية للدولة الأردنية«.
قبل  م��ن  جميعها  امل��ك��ون��ات  ه��ذه  على  الهيمنة  ب���اأن  واأو���س��ح��ت 
م�سمونها  من  تفريغها  اإىل  يوؤدي  دورها  واحتواء  التنفيذية  ال�سلطة 
الثقة  عدم  ظاهرة  تكري�ض  اإىل  يوؤدي  كما  والتمثيلي،  الدميقراطي 
الدميقراطية  اإن  نقول  لذلك  الر�سمية،  وموؤ�س�ساته  امل��واط��ن  بني 
الجتماعية وال�سيا�سية مرتابطتان بحبل �سّري، ول تعي�ض اأو تتطور 

احداهما دون الأخرى.
تاريخنا  من  املرحلة  ه��ذه  يف  املا�ّسة  احلاجة  علبة  اأب��و  واأك��دت 
دميقراطيا:  املنتخبة  وال�سعبية  الوطنية  املوؤ�س�سات  دور  تعزيز  اإىل 
النقابات  املحافظات،  وجمال�ض  البلدية  املجال�ض  ال��ن��واب،  جمل�ض 
املهنية والأحزاب ال�سيا�سية، واإعادة العتبار مل�سامينها الدميقراطية 
واآليات عملها امل�ستند اىل اأنظمتها وقوانينها وحقوقها عماًل مبا جاء 
والكادميية  الباحثة  قالت  جانبها،  من  الأردين.  الد�ستور  مواد  يف 
الكتاب  احت��اد  وع�سو  والدولية  والقانونية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  يف 
منا�سبة  اإن  القرعان،  دانييال  الدكتورة  اأوروبا  يف  العرب  وال�سحفيني 
اليوم الدويل للدميقراطية الذي �سادف اأم�ض اخلمي�ض، ميثل فر�سة 
ت�ستند  العامل، وهي قيمة عاملية  الدميقراطية يف  ل�ستعرا�ض حالة 
اأنظمتهم  لتحديد  بحرية  عنا  التعبري  يتم  التي  النا�ض  اإرادة  اإىل 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وم�ساركتهم الكاملة 
الدميقراطية  تعزيز  يعني  كما  واأ�سافت،  احلياة.  جوانب  جميع  يف 
تبني م�ساركة حقيقية يف اتخاذ القرار، باأ�ساليب ت�سمل الحتجاجات 
واملجتمعات  النا�ض  اأ�سوات  ل�سماع  حقيقي  جمال  واإف�ساح  ال�سلمية 
اأ�سوات  اإ�سكات  ي�سكل  وتابعت  تقليديا.  م�ستبعدة  كانت  التي  املحلية 
الأ�سليني،  ال�سكان  وجمتمعات  والإثنية،  الدينية  والأقليات  الن�ساء، 
والأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، واملدافعني عن حقوق الإن�سان، وال�سحفيني، 

عائقا اأمام اإقامة جمتمعات تنعم بال�سحة.

انطالق فعاليات مهرجان صيف 
الزرقاء المسرحي األربعاء المقبل

*الزرقاء 
الزرقاء  �سيف  مهرجان  امل�سرحية،  للفنون  الزرقاء  فرقة  تنظم 
الفرتة من 21  لعام 2022، خالل  الع�سرون  العربي بدورته  امل�سرحي 
الثقايف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مركز  م�سرح  على  اجلاري،  اأيلول   28  -
عمان  واأمانة  الجتماعية  والتنمية  الثقافة  وزارت��ي  مع  بالتعاون 

الكربى ونقابة الفنانني الأردنيني.
وكان قد مت ت�سكيل جلنة عليا للمهرجان والتي ت�سرف على مراحل 
تنفيذ املهرجان برئا�سة الفنانة عبري عي�سى والفنان خالد امل�سلماين 
الزرقاء  حمافظة  جمل�ض  رئي�ض  من  كل  وبع�سوية  للمهرجان  مديرا 
ال�سفدي  مهند  الأردن��ي��ة  الإذاع��ة  ومدير  اخل�سري  ماجد  الدكتور 
ومدير مديرية ثقافة الزرقاء اأمين عرار من الدائرة الثقافية لأمانة 
عمان الكربى ورويدا ك�سا�سبة ومن�سق املهرجان الفنان يو�سف اأبو غيث 

والفنان غ�سان اأبو �سفية .
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*دمشق
قالت و�سائل الإعالم الر�سمية ال�سورية 
يف �ساعة مبكرة من �سباح ال�سبت اإن خم�سة 
جنود �سوريني قتلوا يف هجو اإ�سرائيلي على 

حميط العا�سمة ال�سورية دم�سق.
واأك����د اجل��ي�����ض ال�����س��وري يف ب��ي��ان اأن 
دم�سق  مطار  ا�ستهدف  الإ�سرائيلي  الهجوم 

الدويل وبع�ض النقاط جنوب العا�سمة.
ال�سورية:”نفذ  الأنباء  وكالة  وقالت 
بر�سقات  جويًا  عدوانا  الإ�سرائيلي  العدو 

من ال�سواريخ من اجتاه �سمال �سرق بحرية 
طربيا م�ستهدفا مطار دم�سق الدويل وبع�ض 
النقاط جنوب مدينة دم�سق، وقد ت�سدت 
العدوان  ل�سواريخ  اجلوي  دفاعنا  و�سائط 
اإىل  ال��ع��دوان  واأدى  معظمها،  واأ�سقطت 
بع�ض  ووق��وع  ع�سكريني  خم�سة  ا�ست�سهاد 

اخل�سائر املادية«.
وقال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان: 
“ر�سد ن�سطاء املر�سد ق�سفا اإ�سرائيليا، على 
مواقع يف مزارع الغ�سولة قرب مطار دم�سق 

زينب  ال�سيدة  منطقة  وحم��ي��ط  ال���دويل 
تتمركز  دم�سق  ريف  يف  الك�سوة  ومنطقة 
تزامنا  لإي���ران،  موالية  ميلي�سيات  فيها 
التابعة  ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة  م��ع حم��اول��ة 
املنطقة  �سماء  الت�سدي لأهداف يف  للنظام 
عنا�سر  �سبعة  “قتل  واأ�ساف  اجلنوبية.« 
من  الإيرانية  امليلي�سيات  من  اثنان  بينهم 
جن�سيات غري �سورية، و5 من عنا�سر قوات 
من  ر�سمي  بيان  اأي  ي�سدر  ومل  النظام«. 

اجلانب الإ�سرائيلي.

*وكاالت 
حت��دث��ت ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان ع���ن ان���دلع 
وقالت  طاجيك�ستان  مع  عنيفة«  »معارك 
اإن 24 �سخ�سا لقوا حتفهم يف اأحدث اندلع 

للعنف يف الحتاد ال�سوفيتي �سابقا.
وات��ه��م��ت ك��ل م��ن ال��دول��ت��ني الأخ���رى 
عليها  متنازع  منطقة  يف  القتال  با�ستئناف 

على الرغم من اتفاق لوقف اإطالق النار.
اإن  بقرغيز�ستان  احلدود  حر�ض  وقال 

قواته توا�سل �سد الهجمات الطاجيكية.
قرغيز�ستان  مواقع  “ق�سف  واأ���س��اف 
وت���دور  الطاجيكي  اجل��ان��ب  م��ن  م�ستمر 

معارك طاحنة يف بع�ض املناطق«.
الرو�سية  اإن��رتف��اك�����ض  وك��ال��ة  ونقلت 
قرغيز�ستان  يف  ال�سحة  وزارة  عن  لالأنباء 
لقوا  مواطنا   24 اإن  لح��ق  وق��ت  يف  قولها 
حجم  تو�سح  ومل   .  87 واأ���س��ي��ب  حتفهم 

اخل�سائر الب�سرية يف �سفوف اجلي�ض.
عن  الرو�سية  الإع���الم  وك��ال��ة  ونقلت 
الأم��ن  جلنة  رئي�ض  تا�سييف  كام�سيبيك 
اخل�سائر  اإن  قوله  قرغيز�ستان  يف  القومي 

يف �سفوف اجلي�ض كبرية.
وقال اإن “الو�سع �سعب وفيما يتعلق مبا 
اأي  يعطي  اأن  لأحد  ميكن  ل  غدا  �سيحدث 

�سمانات«.
عن  ان��رتف��اك�����ض  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
مت  اإنه  قولها  بقرغيز�ستان  الطوارئ  وزارة 
اإجالء اأكر من 136 األف مدين من منطقة 

ال�سراع.
�سادر  قرغيز�ستان  رئي�ض  مكتب  وقال 
الطاجيكي  ونظريه  جابروف  اإن  جابروف 
�سابق  وق��ت  يف  اتفقا  رح��م��ان  علي  اإم���ام 
النار  اإط���الق  بوقف  الأم���ر  على  اجلمعة 
يف  اإقليمية  قمة  خ��الل  ال��ق��وات  و�سحب 

اأوزبك�ستان.
ان���دلع  ع��ن  قريغيز�ستان  وحت��دث��ت 
املتاخم  اجلنوبي  باتكني  اإقليم  يف  قتال 
طاجيك�ستان  ���س��م��ال  يف  ���س��غ��د  مل��ن��ط��ق��ة 
طاجيكي  ج��ي��ب  وه���و  ب���ف���وروخ،  وي��ح��ي��ط 
يف  رئي�سية  نقطة  وميثل  قرغيز�ستان  يف 

ال�سراعات الأخرية.
تر�سيمها  يتم  مل  التي  احل��دود  وت�سهد 
ولكنها  متكرر  ب�سكل  ا�ستباكات  جيد  ب�سكل 

عادة ما تتوقف ب�سرعة.
اآ�سيا الو�سطى  ترجع ق�سايا احلدود يف 
ال�سوفيتي  الع�سر  اإىل  ك��ب��رية  ب��درج��ة 
بني  املنطقة  تق�سيم  مو�سكو  حاولت  عندما 
مناطق  بقيت  التي  العرقية  اجل��م��اع��ات 

عرقيات  مناطق  و�سط  لها  تابعة  �سكانية 
اأخرى يف الغالب.

ع�سكرية  قواعد  البلدان  وي�ست�سيف 
رو�سية.

�سوؤون  الباحث يف  وقال تيمور عمروف 
وهو  اإنداومنت،  كارنيجي  يف  الو�سطى  اآ�سيا 
القرى  اإن  ال���دويل،  لل�سالم  اأب��ح��اث  مركز 
الزراعية النائية التي يدور حولها ال�سراع 
اجلانبني  كال  لكن  لها  اقت�سادية  اأهمية  ل 

يبالغان يف اأهميتها ال�سيا�سية.
بداأتا  احلكومتني  اأن  عمروف  واأ�ساف 
تعتمدان على “خطاب �سعبوي قومي”، وهو 
اإنهاء  الأرا�سي بهدف  ما جعل فكرة تبادل 

ال�سراع م�ستحيلة.
حملل  وه��و  كنيازيف،  األك�سندر  وق��ال 
اإن  الو�سطى،  اآ�سيا  ���س��وؤون  يف  خبري  اآخ��ر 
حلل  �سيا�سية  اإرادة  ُيظهران  ل  اجلانبني 
ال�سراع �سلميا واإن املزاعم املتبادلة بينهما 
تت�سبب يف مواقف عدائية  الأرا�سي  ب�ساأن 

على خمتلف امل�ستويات.
ثالث  ط���رف  م��ن  ق����وات  اأن  واأ����س���اف 
بوقف  الكفيلة  وحدها  هي  ال�سالم  حلفظ 
منزوعة  منطقة  وحت��دي��د  ال�����س��راع��ات 

ال�سالح على حدود البلدين.

5  قتلى من الجيش السوري في 
هجوم إسرائيلي في محيط دمشق

قرغيزستان تعلن مقتل 24 وتتحدث 
عن قتال عنيف مع طاجيكستان

*وكاالت
املفرو�ض على  املتحدة رفع حظر الأ�سلحة  الوليات  اأعلنت 
اأنقرة بينما رحبت  جزيرة قرب�ض، وهو الأمر الذي نددت فيه 

به نيقو�سيا.
بتو�سيع  ب�سدة  ال�سبت،  الرتكية،  اخلارجية  وزارة  ون��ددت 
برفع   2020 �سبتمرب  يف  املتحدة  الوليات  اتخذته  قرار  نطاق 

حظر الأ�سلحة املفرو�ض على قرب�ض.
اأن  اجلمعة  اأعلنت  قد  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
اأنتوين بلينكن، رفع قيود جتارة الأ�سلحة عن  وزير اخلارجية، 

قرب�ض لل�سنة املالية 2023.
القرار  ه��ذا  اإن  بيان  يف  الرتكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
“�سيزيد من تعنت اجلانب اليوناين من قرب�ض ويوؤثر �سلبا على 

جهود اإعادة ت�سوية الق�سية القرب�سية”، وفق “رويرتز«.
وي�سر  اجلزيرة،  يف  ت�سلح  �سباق  اإىل  “�سيوؤدي  البيان  وذكر 
بال�سالم وال�ستقرار يف �سرق البحر املتو�سط”، داعيا الوليات 
متوازنة  �سيا�سة  واتباع  قرارها  يف  النظر  اإع��ادة  اإىل  املتحدة 

جتاه اجلانبني يف قرب�ض.
ترحيبها  عن  القرب�سية  الدفاع  وزارة  اأعربت  جانبها،  ومن 

بالقرار الأمريكي.
�سكرنا  ع��ن  “نعرب  ب��ي��ان:  يف  القرب�سية  ال��دف��اع  وق��ال��ت 
وتقديرنا لقرار وزارة اخلارجية الأمريكية ب�ساأن الرفع الكامل 

للقيود املفرو�سة مبوجب قانون لوائح حظر توريد الأ�سلحة«.
يف  ج��دي��دا  ع��ه��دا  ويفتح  تعاوننا  ي��ع��زز  “هذا  وت��اب��ع��ت: 
�سراكة  تعزيز  على  بثبات  نعمل  اإننا  حيث  الثنائية،  عالقاتنا 

اأمنية ودفاعية ل رجعة فيها«.
ال��ق��وات  غ��زت  عندما   1974 ع��ام  منذ  مق�سمة  وق��رب���ض 
املجل�ض  رعاه  انقالب  على  ردا  ال�سمايل  ثلثها  واحتلت  الرتكية 

الع�سكري يف اأثينا وقتئذ �سعيا لتوحيد اجلزيرة مع اليونان.
وتركيا هي الدولة الوحيدة يف العامل التي تعرتف بالدولة 

الرتكية النف�سالية يف �سمال اجلزيرة املق�سمة.

*اخلرطوم
اجلي�ض  لقائد  الإعالمي  امل�ست�سار  هاجة  اأبو  الطاهر  قال 
ال�سوداين ورئي�ض جمل�ض ال�سيادة، الفريق عبد الفتاح الربهان، 
متوافق  حكومة  اإىل  اإل  ال�سلطة  ي�سلم  لن  اجلي�ض  اإن  ال�سبت، 

عليها من كل ال�سودانيني اأو حكومة منتخبة.
ملتزمون  “نحن  �سحفية:  ت�سريحات  يف  هاجة  اأبو  واأ�ساف 
اأن  موؤكدا  ال�سيا�سي”،  العمل  من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بخروج 
بن�ض الد�ستور عن حماية وا�ستقرار  م�سوؤولة  امل�سلحة  “القوات 

البالد«.
وتابع: “ملتزمون باأن حكومة ما تبقى من الفرتة النتقالية 
حكومة كفاءات ل تخ�سع للمحا�س�سة ال�سيا�سية ومتوافق عليها 

من كل ال�سودانيني«.
والنتقالية  وفرتته  اأمنه  واأر�سه،  �سعبه  “ال�سودان  واأكد: 
جمل�ض  رئي�ض  امل�سلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد  عنق  يف  اأم��ان��ة 
ال�سيادة الفريق اأول ركن عبد الفتاح الربهان”، م�سيفا” اأن هذه 

الأمانة لن ُت�سلم اإل ملن يختاره ال�سعب ال�سوداين«.
اليد،  بو�سع  النتقالية  الفرتة  حلكم  جمال  “ول  وتابع: 
قانونها  بن�ض  م�سوؤولة  امل�سلحة  فالقوات  ال�سيا�سية،  والفهلوة 

ود�ستور البالد عن حماية اأمن وا�ستقرار هذا البلد«.
واأ�ساف الطاهر: “نحن ملتزمون بخروج املوؤ�س�سة الع�سكرية 
يوليو   4 منذ  العام  القائد  ذكره  اأمر  وهذا  ال�سيا�سي  العمل  من 
وملتزمون اأي�سا باأن تكون حكومة ما تبقى من املرحلة النتقالية 

حكومة كفاءات وطنية م�ستقلة غري حزبية )...(«.
وكان نائب رئي�ض جمل�ض ال�سيادة ال�سوداين، حممد حمدان 
دقلو، املعروف ب�”حميدتي” قد قال، اجلمعة، اإنه اأقر برتك اأمر 

اختيار جمل�سي ال�سيادة والوزراء للمدنيني.
اأعدته  الذي  الد�ستور النتقايل  “حميدتي مب�سروع  ورحب 
لقى  والذي  ال�سودانيني،  املحامني  لنقابة  الت�سيريية  اللجنة 

قبول كبريا من املجتمع الدويل.
ويظهر من حديث اأبو هاجة ودقلو وجود نوع من التباين بني 
الأخري وقائد اجلي�ض عبد الفتاح الربهان ب�ساأن كيفية ت�سليم 

ال�سلطة اإىل املدنيني.
القرارات  “اإلغاء كافة  املقرتح على  الد�ستور النتقايل  ن�ض 
التي اتخذها قائد اجلي�ض، عبد  الإجراءات  التي ترتبت على 

الفتاح الربهان، يف اخلام�ض والع�سرين من اأكتوبر 2021«.
األغى الن�ض كذلك الوثيقة الد�ستورية املوقعة يف اأغ�سط�ض 

.2019
�سملت اأهم بنود الإعالن الد�ستوري، اإقامة دولة مدنية تتبع 
العمل  عن  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  وتناأى  الفيدرايل،  احلكم  نظام 

ال�سيا�سي واحلكم.
مهني  جي�ض  يف  الع�سكرية  القوات  دم��ج  على  كذلك  ن�ست 
واحد ترتكز مهمته يف الدفاع عن �سيادة وحماية حدود البالد، 
الع�سكرية  ال�سيا�سات  وتنفيذ  النتقايل،  الد�ستور  وحماية 

والأمنية للدولة.
الأمني  بالإ�سالح  املتعلقة  ال�سيا�سات  تنفيذ  على  اأك��دت 

والع�سكري، وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف.
ال�سرطة  جهازي  تبعية  على  التاأكيد  البنود  �سملت  كما 
هو  ال��وزراء  رئي�ض  يكون  على  التنفيذية،  ال�سلطة  اإىل  والأم��ن 

القائد الأعلى لها.

روسيا تدشن خطا دفاعيا 
في شرق أوكرانيا

*موسكو
اإن  ال�سبت،  الربيطانية،  الع�سكرية  ال�ستخبارات  قالت 
اأوكرانيا، حيث  اأقامت خطا دفاعيا يف �سرقي  الرو�سية  القوات 
توا�سل قوات كييف هجومها امل�ساد، يف وقت ن�سرت وزارة الدفاع 
الرو�سية مقاطع فيديو تظهر عمليات ق�سف لأهداف قالت اإنها 

تعود للجي�ض الأوكراين.
حتديثها  يف  الربيطانية  الع�سكرية  ال�ستخبارات  وذك��رت 
اأقامت  الرو�سية  القوات  اأن  اأوكرانيا  يف  احلرب  ب�ساأن  اليومي 

خطا دفاعيا بني بني نهر اأو�سكيل وبلدة �سفاتوف.
ولفتت اإىل اأنه “من املحتمل اأن ترى رو�سيا اأن احلفاظ على 
اإعادة الإمداد  اأحد طرق  اأمر مهم، لأنه مير عرب  املنطقة  هذه 
الرئي�سية القليلة التي ما زالت رو�سيا ت�سيطر عليها من منطقة 

بيلغورود يف رو�سيا”، ولذلك اأقامت اخلط الدفاعي.
طول  على  يقع  اخلط  اإن  الربيطانية  ال�ستخبارات  وقالت 
حدود منطقة تعد جزءا من اإقليم دونبا�ض، الذي ت�سعى رو�سيا 

اإىل ال�سيطرة عليه يف احلرب احلالية.
منطقة  يف  لالأرا�سي  كبرية  رو�سية  خ�سارة  اأي  اأن  وذك��رت 
لوغان�سك، التي تعد جزءا من دونبا�ض، �ستقو�ض ب�سكل ل لب�ض 

فيه ا�سرتاتيجية رو�سيا يف الإقليم.
 وتوقعت اأن تبدي رو�سيا دفاعا �سر�سا عن املنطقة، لكن من 
الرو�سية  الأمامية  اخلطوط  ق��وات  كانت  اإذا  ما  الوا�سح  غري 
هجوم  لتحمل  كافية  معنويات  اأو  كافية  احتياطيات  لديها 

اأوكراين اآخر من�سق.
وكانت اأوكرانيا قد بداأت هجوما وا�سع النطاق يف وقت �سابق 
من  الرو�سية  القوات  طرد  من  فيه  متكنت  اجلاري،  �سبتمرب  من 
اآلف كيلومرت، وتركز الهجوم يف  م�ساحات وا�سعة زادت على 6 

�سرقي البالد.
الرو�سية  الدفاع  العمليات احلربية، ن�سرت وزارة  ويف �سياق 
الأوك��راين  للجي�ض  تابعة  مواقع  على  قنابل  اإلقاء  لعمليات 

بوا�سطة طائرات م�سرّية.
كما ن�سرت فيديوهات لعمليات ق�سف نفذتها وحدة الدبابات 

�سد اأهداف ع�سكرية اأوكرانية.

تقرير أممي: ضمان جاهزية 
السلطة الفلسطينية 

إلقامة الدولة أولوية ملحة
*نيويورك 

املتحدة  الأمم  من�سق  مكتب  عن  �سادر  جديد  تقرير  دعا 
اخلا�ض لعملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط اإىل اإعطاء اأولوية 
لإق��ام��ة  الفل�سطينية  ال�سلطة  ا�ستعداد  ل�سمان  عاجلة 

الدولة.
وقال التقرير ال�سادر قبيل الجتماع املقبل للجنة الت�سال 
اإن  احل��ايل،  ال�سهر   22 يف  عقده  املقر  نيويورك  يف  املخ�س�سة 
الفجوة الآخذة يف الت�ساع بني امل�سار ال�سيا�سي املتعر والتقدم 
نقطة  اإىل  “ت�سل  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإن�ساء  منذ  املحرز 
الأر�ض  يف  التاريخية  الإجن��ازات  يعر�ض  ما  ال�ستدامة”،  عدم 

الفل�سطينية املحتلة خلطر كبري.
وجاء يف التقرير ان حزمة من العنا�سر ال�سرتاتيجية التي، 
امل�سار  بعك�ض  ت�سهم  اأن  ميكن  و�سركاوؤها،  الأط��راف  نفذتها  اإذا 
الفل�سطيني  القت�ساد  وتعزيز  الأر���ض،  على  احل��ايل  ال�سلبي 
القائم  احلل  قابلية  على  واحلفاظ  الفل�سطينية،  واملوؤ�س�سات 
فيه  يت�سنى  ال��ذي  ال��وق��ت  يحني  اأن  اإىل  دول��ت��ني  وج��ود  على 

ا�ستئناف املفاو�سات الر�سمية.
عنا�سر  اأربعة  حول  ت��دور  مف�سلة  حزمة  التقرير  ويقدم 
ال�ستقرار،  وعدم  لل�سراع  امل�ستمرة  الدوافع  معاجلة  رئي�سية: 
احلوكمة  لتحديات  والت�سدي  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  تعزيز 
وبالتايل  والتجارة  واحلركة  الو�سول  حت�سني  الفل�سطينية، 
خلق م�ساحة لنمو القت�ساد الفل�سطيني، واأخريًا مواءمة اإطار 
التحولت  مع  اأف�سل  ب�سكل  والإداري��ة  القت�سادية  العالقات 

القت�سادية للعقود املا�سية.
وحول العملية ال�سيا�سية، يوؤكد التقرير اأنه فقط من خالل 
الأمن  انعدام  �سيما  ل  الأر���ض،  على  ال�سلبية  الجتاهات  عك�ض 
املتزايد يف ال�سفة الغربية املحتلة، ميكن حتقيق تقدم حقيقي 
عرب جميع العنا�سر، “يف النهاية، ل يوجد بديل لعملية �سيا�سية 
حقيقية من �ساأنها اأن تعيد الأطراف اإىل مفاو�سات هادفة وحتل 

الق�سايا اجلوهرية التي تدفع ال�سراع«.

الجامعة العربية تشارك في 
اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة
*القاهرة 

امل�ستوى من  رفيع  ال�سق  اأعمال  العربية يف  ت�سارك اجلامعة 
لالأمم  العامة  للجمعية  وال�سبعني  ال�سابعة  ال��دورة  اجتماعات 

املتحدة يف نيويورك.
ر�سدي،  جمال  العام  الأمني  با�سم  الر�سمي  املتحدث  و�سرح 
لالأمني  مكثفًا  عمل  برنامج  الزيارة  ت�سهد  اأن  املنتظر  من  اأن��ه 
العام يبحث مو�سوعات وق�سايا ترتبط باأولويات عربية هامة 
بينها  من  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  يف 
حتويل  ب�ساأن  وقمة  الون��روا،  متويل  حول  مهم  وزاري  موؤمتر 

التعليم، واجتماع حول حقوق الأقليات.
امل�سوؤولني  كبار  من  عدد  مع  مقابالت  الغيط  ابو  يجري  كما 
للتباحث  الدولية،  املنظمات  من  اأو  الدول  من  �سواء  الدوليني، 
والأط��راف  العربية  اجلامعة  بني  التعاون  تطوير  �سبل  حول 

الدولية والقليمية.
للجمعية  وال�سبعني  ال�سابعة  ال��دورة  اأن  اإىل  ر�سدي  واأ�سار 
العامة تكت�سب اهمية خا�سة هذا العام يف �سوء ت�ساعد عدد من 
الأزمات الدولية والتوتر الظاهر يف الأو�ساع العاملية، م�سيفا اأن 
اأبو الغيط �سوف يركز يف ن�ساطاته على دفع الأولويات العربية 

يف خ�سم هذه الجواء العاملية امل�سطربة.

انشقاق في كتلة األحزاب العربية 
قبل االنتخابات اإلسرائيلية

*وكاالت
النتخابات  قبل  العربية  الأح��زاب  كتلة  يف  انق�سام  وقع 
اأربع �سنوات، وهي خطوة  اأقل من  الإ�سرائيلية اخلام�سة خالل 
قد توؤدي ل�سعف النفوذ ال�سيا�سي لالأقلية، ما قد ي�ساعد رئي�ض 

الوزراء ال�سابق بنيامني نتنياهو على العودة اإىل ال�سلطة.
اأفادت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية يف وقت متاأخر اخلمي�ض اأن 
احلزبني  عن  م�ستقال  النتخابات  �سيخو�ض  القومي  بلد  حزب 

الآخرين يف القائمة امل�سرتكة.
واإن مل يح�سد احلد الأدنى من الأ�سوات، فلن يدخل الربملان 

املقبل.
قد يوؤدي النق�سام كذلك اإىل �سعف اإقبال الأقلية العربية 

يف اإ�سرائيل على الت�سويت، وهي متثل 20 باملائة من ال�سكان.
اإىل  العودة  من  نتنياهو  منع  يف  العربية  الأح��زاب  �ساعدت 
العربي  احل��زب  ان�سق  كما  الأخ���رية.  النتخابات  يف  ال�سلطة 
العام  التاريخ  ودخ��ل  امل�سرتكة،  القائمة  عن  راع��م  الإ�سالمي 
نوعه  من  الأول  وهو  احلاكم،  الئتالف  اإىل  بان�سمامه  املا�سي 

بالن�سبة لأي ف�سيل عربي.
مثل  ن��وف��م��رب،  م��ن  الأول  انتخابات  متثل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
الوزراء  رئي�ض  بني  �سر�سا  �سباقا  الأخرية،  الأربعة  النتخابات 
وجمموعة  ف�ساد،  بتهم  يحاكم  الذي  نتنياهو،  بنيامني  ال�سابق 
من الأحزاب من خمتلف الأطياف ال�سيا�سية التي تعتقد اأنه غري 

لئق �سيا�سيا.
�سيا�سية  اأحزاب  بني  مناف�سة  هي  الإ�سرائيلية  النتخابات 

متعددة، مل يفز اأي منها باأغلبية مطلقة.

أميركا ترفع حظر األسلحة عن 
قبرص.. أنقرة تندد ونيقوسيا ترحب

مستشار البرهان: هذه شروط 
تسليم السلطة في السودان

*وكاالت
املتحدة  الأمم  منظمة  مكتب  ك�سفت 
ال�سودان،  يف  »يون�سيف«  الطفولة  لرعاية 
عن معاناة نحو 3 مليون طفل يف البالد، من 
�سوء التغذية، بع�سهم مهدد باملوت يف عدد 

من الوليات.
الغذائي  لالأمن  �سامل  تقييم  واأظ��ه��ر 
وه�سا�سة الأو�ساع، اأعده برنامج الأغذية 
العاملي التابع لالأمم املتحدة خواتيم مايو 
حاليًا  �سوداين  مليون   15 مواجهة  املا�سي 

انعداًما حاًدا يف الأمن الغذائي.
والزراعة  الأغذية  منظمة  وتوقعت 
 ،2022 مار�ض  يف  املتحدة،  لالأمم  التابعة 
اجل��وع  ���س��وداين  م��ل��ي��ون   18 ي��واج��ه  اأن 
قلة  ب�سبب  املقبل،  �سبتمرب  بحلول  احلاد 
توفر  على  �سلًبا  اأث���رت  ال��ت��ي  املحا�سيل 

الغذاء وفر�ض ك�سب العي�ض.
اليون�سيف  يف  التغذية  م�سوؤول  وقالت 
نيوز  ل�”�سكاي  على  ر�سا  ال�سودان  مكتب 

عربية” اأن اأحدث اإح�سائيات ب�ساأن اأو�ساع 
اأكر  لوجود  اأ�سارت  ال�سودان  يف  الطفولة 
من 3 مليون طفل دون �سن اخلام�سة يعانون 
من  يعانون  األ��ف  و650  التغذية  �سوء  من 
يفقدوا  اأن  ميكن  الوخيم  التغذية  �سوء 

حياتهم ما مل يتلقوا العالج.
اأما خارطة الوليات الأكر تاأثرا فهي 
الوليات ال�سرقية كالبحر الأحمر وك�سال، 
من  ك�سال  يف  املعاناة  ن�سبة  تتفاوت  فيما 

ممنطقة لأخرى.
التغذية  �سوء  انت�سار  املنظمة  وع��زت 
الغذاء  و�سول  وع��دم  اجلفاف  موجة  اإىل 

لل�سكان قبل حلول مو�سم الأمطار.
م�ساعد  وه��و  علي،  عمر  اأحمد  ويقول 
ك�سال  ب���ولي���ة  ت��ل��ك��وك  م��رك��ز  يف  ط��ب��ي 
ي�ستقبل  م��رك��زه  اأن  نيوز”،  ل�”�سكاي 
�سوء  يعانون  لأطفال  حالت  يومي  ب�سكل 
خا�سة  الأنيميا  اإىل  بالإ�سافة  تغذية 
كركوك  قرى  من  القادمني  ال�سكان  و�سط 

وبا�سميت وعلبناج.
الغذاء  وع��دم  اجلفاف  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
عديدة  اأمرا�سا  ي�سببان  الألبان  من  الكايف 
املائية  والإ�سهالت  واملالريا  كاللتهابات 
وجود  يف  اأ�سهم  القا�سرات  زواج  اأن  واأك��د 

اأطفال يعانون من م�ساكل �سحية عديدة.

علي،  حممد  فاطمة  ت��ق��ول  ب��دوره��ا، 
تلكوك،  مركز  يف  تغذية  متخ�س�سة  وهي 
اإىل اأن عدم التنوع يف املغذيات ي�سبب �سوء 
م�ساكل  اإىل  بالإ�سافة  لالأطفال،  التغذية 
زواج القا�سرات، واأو�سحت باأن املركز يقوم 
بدور التوعية للن�ساء املر�سعات واحلوامل.

تزايدت  املا�سية،  عاًما  الثالثني  ويف 
يف  تتح�سن  ومل  التغذية  ���س��وء  م��ع��دلت 
من  ع��دد  هناك  ي��زال  م��ا  حيث  ال�����س��ودان 
الأطفال الذين يعانون من التقزم والهزال 
من  عانى  ال��ذي  دارف���ور  اإقليم  يف  خا�سة 
ع�سر  لنحو  اإ�ستمرت  م�سلحة  ���س��راع��ات 

اأعوام.

رقم »صادم« من يونيسيف بشأن 
سوء التغذية وسط أطفال السودان

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
مدريد،  ري��ال  جنم  جونيور  فيني�سيو�ض  الربازيلي  اأك��د 
اجلمعة، اأن الفريق يف كامل تركيزه ا�ستعدادا ملباراة الديربي 
اأنهم  اإىل  م�سريا  الإ�سباين،  ال��دوري  يف  مدريد  اأتلتيكو  اأم��ام 
�سيخو�سون اللقاء »جميعا« بهدف الفوز، واحلفاظ على وترية 
النت�سارات.  و�سرح فيني�سيو�ض لو�سائل اإعالم النادي امللكي، 
عقب ت�سلمه جائزة )لعب 5 جنوم( عن �سهر اأغ�سط�ض/اآب: 
“نعمل بجد حتى يوم الأحد، من اأجل لعب مباراة رائعة.. كلنا 
للريال  الرائعة  النطالقة  وف�سر  متحدين«.  للديربي  نذهب 
فرتة  خ��الل  بذلناها  التي  اجلهود  “كل  قائال:  املو�سم،  ه��ذا 
البداية  اأهمية كبرية.. مفاتيح  لها  املو�سم،  التح�سريات، قبل 

اجليدة هي العمل، ومزيج الالعبني الأكر خربة وال�سباب«.
احتفاله  طريقة  ب�سبب  حوله  املثار  اجل��دل  عن  وبعيدا 
الديربي  اإىل  جونيور  فيني�سيو�ض  الربازيلي  ي�سل  بالأهداف، 
اأنه للمرة الأوىل ي�سجل يف 4 مباريات  اأف�سل حالته، كما  يف 

متتالية.

المنطق يفرض نفسه 
في كأس األردن

تشيلسي يخطط لحرمان عمالقي 
البريميرليج من صفقة مميزة

*وكاالت
املنتخب  جتمع  ودي��ة  مباراة  اإقامة  عن  القدم  كرة  احت��اد  اأعلن 

الوطني ونظريه الإ�سباين قبيل كاأ�ض العامل.
عمان  ا�ستاد  على  املباراة  �ستقام  الر�سمي  الحتاد  اإعالن  وبح�سب 
اإل  ال�ساعة  العا�سرة  املقبل،  الثاين  ت�سرين   17 اخلمي�ض  يوم  الدويل 

ربع م�ساء بتوقيت عمان.
العامل  كاأ�ض  بطولة  بداية  من  اأيام  قبيل  الودية  املباراة  وتاأتي 

2022 يف قطر.

*وكاالت
فريقه  اأن  ذيابات،  اإ�سالم  لل�سباب  الأردين  املنتخب  م��درب  اأك��د 
ا�ستحق الفوز اأمام �سوريا )2-1(، لينفرد ب�سدارة املجموعة الرابعة 

للت�سفيات الآ�سيوية لل�سباب.
لالحتاد  الر�سمي  امل��وق��ع  ن�سرها  ت�سريحات  يف  ذي��اب��ات،  وق��ال 
لكن  م�ستحقا،  فوزا  وحققنا  يجب،  كما  اللقاء  يف  “حتكمنا  الأردين: 

مهمتنا يف الت�سفيات مل تنته بعد«.
واأ�ساف: “اأ�سكر ن�سامى املنتخب الأردين على الن�سباط التكتيكي، 
من  اأكر  لنقرتب  التوايل،  على  الثالث  الفوز  بتحقيق  املهمة  واإجن��از 

التاأهل«.
حيث  ال�سينية،  تايبيه  اأمام  غدا  مهمة  مواجهة  “لدينا  وختم: 
نتطلع من خاللها لإنهاء الت�سفيات بالعالمة الكاملة والعبور للنهائيات 

يف ال�سدارة«.
 وكان منتخب الأردن قد ا�ستهل م�سواره بالفوز على تركمان�ستان 

)3-1( وجزر �سمال ماريانا )16-0(، ثم فاز على �سوريا )1-2(.

*وكاالت
اأعرب بيب جوارديول، مدرب مان�س�سرت �سيتي، عن �سعادته بالدور 
الذي لعبه جاك جريلي�ض مع الفريق يف بداية مو�سم 2022-23، رغم 

اأنه مل ي�سجل اأي هدف بعد.
وقال جوارديول، يف ت�سريح اأبرزه املوقع الر�سمي مان�س�سرت �سيتي: 
التمريرات  ويقدم  الأه��داف  ي�سجل  لأنه  جريلي�ض  مع  نتعاقد  “مل 

احلا�سمة يف اأ�ستون فيال.. كانت هناك اأ�سباب اأخرى«.
واأ�ساف: “اإنه رجل لطيف، وعندما ل يلعب يكون اأول من ي�ساعد 
ي�سجل  اأن  واأري���ده  يقدمه،  �سيء  وك��ل  ب�سلوكه  �سعيد  اأن��ا  الفريق. 

ا«. الأهداف ويقدم التمريرات احلا�سمة، وهو يفعل ذلك اأي�سً
وزاد: “الأمر ل يتعلق باإحراز و�سناعة الأهداف فقط. لكن كيف 
ي�ساعد الفريق بدون الكرة واإذا كان منتًجا لالعبني الآخرين، هناك 

اأ�سياء كثرية ميكن جلريلي�ض القيام بها«.
“لقد بداأ املو�سم ب�سكل جيد حًقا ثم ا�سطر اإىل البتعاد  وتابع: 
ب�سبب م�ساكل يف الكاحل، وكنا حمظوظني باأن الإ�سابة مل تكن اأ�سواأ«.

ووا�سل: “يف املباراة الأخرية وخالل الثلث الأخري من امللعب، كان 
جريلي�ض الوحيد الذي قدم اأداًء عدوانًيا يف مواقف واحد �سد واحد، 
يف  زم��الوؤه  يكن  مل  حا�سمة،  متريرات  فيها  قدم  التي  اللحظة  يف  لكن 

منطقة اجلزاء، لقد تركناه معزوًل«.
وقت  م�ساألة  اإنها  يفعله.  مبا  �سعيد  من  اأكر  واأنا  “اأعرفه  وختم: 

بالن�سبة له ل�ستعادة الزخم الذي كان يتمتع به يف بداية املو�سم”.

*وكاالت
ذكر تقرير اإعالمي �سعودي، ال�سبت، اأن اإدارة احتاد جدة تقدمت 
اجلولة  اإطار  يف  املقبلة،  الن�سر  ملباراة  اأجانب  حكام  ل�ستقدام  بطلب 
اخلام�سة من دوري رو�سن للمحرتفني، والتي �ستلعب على اأر�ض الن�سر 

يف ملعب مر�سول بارك.
اجلولة  منذ  اأجانب،  حكاما  الفريق  جللب  ا�ستكمال  ذلك  وياأتي 

الأوىل، اأمام العدالة والتفاق والرائد واخلليج.
ونقلت �سحيفة “الريا�سية” ال�سعودية عن م�سادر خا�سة قولها: 
الطلب، مرفقا معه حتويل مبلغ 175  نادي احتاد جدة  اإدارة  “قدمت 
ح�سب  النخبة،  من  �سيكون  الذي  الأجنبي  الطاقم  قيمة  ريال،  األف 

الطلب الحتادي«.

شباب العقبة يكمل عقد المتأهلين 
إلى ربع نهائي كأس األردن

*وكاالت
ح�سم �سباب العقبة، تاأهله ر�سميا اإىل ربع نهائي كاأ�ض الأردن لكرة 
القدم، بعد فوزه ال�سعب م�ساء اجلمعة على احتاد الرمثا )1-0( على 

والتي جرت على اإ�ستاد الأمري حممد بالزرقاء.
اأحرز هدف الفوز الثمني لفريق �سباب العقبة حمرتفه الكولومبي 

كاجنا.
واكتمل بذلك عقد الفرق املتاأهلة لدور الثمانية، وهي الفي�سلي، 
اإرب���د، واجل��زي��رة، وع��م��ان، ومغري  وال��رم��ث��ا، واحل�سني  وال��وح��دات، 

ال�سرحان، و�سباب العقبة.
اأن يحدد الحتاد الأردين، يف الأيام املقبلة مواعيد  ومن املنتظر 
مباريات دور الثمانية واأماكن اإقامتها، خا�سة بعد قرار اإغالق اإ�ستاد 
لقاء  �سي�ست�سيف  حيث  ال��الزم��ة؛  ال�سيانة  لإج���راء  ال��دويل  عمان 

الن�سامى واإ�سبانيا.

*وكاالت
اأعلنت اللجنة املوؤقتة لنادي الفي�سلي الأردين، م�ساء اجلمعة، عن 

وفاة حار�ض مرمى فريق كرة القدم ال�سابق، نادر �سرور.
وانتقل نادر �سرور اإىل رحمة اهلل، يف الوليات املتحدة الأمريكية 

التي يقيم على اأر�سها.
ويعترب �سرور اأحد اأف�سل حرا�ض كرة القدم الأردنية عرب تاريخها، 
وقد بداأ م�سريته مع الفي�سلي يف �ستينيات القرن املا�سي، ومثل منتخب 

الن�سامى ل�سنوات طويلة.
التعزية  م�ساعر  باأحر  الفي�سلي،  لإدارة  املوؤقتة  اللجنة  وتقدمت 
واملوا�ساة اإىل ذوي احلار�ض الدويل ال�سابق، نادر �سرور، �سائلة املوىل 
ال�سرب  ذوي��ه  يلهم  واأن  رحمته،  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل  عز 

وال�سلوان.

*وكاالت
بني  مدريد  ديربي  مواجهة  الإ�سبانية،  القدم  كرة  ع�ساق  يرتقب 
من  ال�ساد�سة  اجلولة  �سمن  الأح��د،  اليوم  م�ساء  واأتلتيكو،  الريال 

الليجا.
جنم  فيليك�ض  ج���واو  ل��ل��ربت��غ��ايل  مهما  ه��دف��ا  ال��دي��رب��ي  وي��ع��د 
الروخيبالنكو�ض، الذي يعاين من نح�ض كبري منذ بداية هذا املو�سم، اإذ 

مل ينجح �ساحب ال�22 عاما، يف ت�سجيل اأي هدف حتى الآن.
الليجا ودوري  للروخيبالنكو�ض بني  مباريات   7 �سارك يف  فيليك�ض 
الأبطال، ومل يزر �سباك اخل�سوم، و�سنع فقط 3 اأهداف جميعها �سد 

خيتايف باجلولة الأوىل من الليجا.
ومن بني جميع مهاجمي اأتلتيكو مدريد، فاإن جواو هو الوحيد الذي 
مل ي�سجل اأي هدف هذا املو�سم، رغم اأنه اأكرهم ح�سول على دقائق 

للم�ساركة.

حنس الديريب
اأتلتيكو مدريد يف �سيف 2019، وهو  ان�سمام جواو ل�سفوف  ومنذ 
يعاين من نح�ض كبري يف مواجهات الديربي، حيث خا�ض 5 مباريات �سد 
املريجني، مل ي�سجل اأو ي�سنع اأي هدف خاللها، كما مل يذق الفريق معه 

طعم النت�سار )3 هزائم وتعادلني(.
كاأ�ض  نهائي  يف  كانت  مدريد،  ري��ال  �سد  لفيليك�ض  خ�سارة  واأب��رز 
الوقت  انتهى  حني   ،2020 الثاين  يناير/كانون  يف  الإ�سباين  ال�سوبر 
وتوج  اأه��داف،  دون  ال�سلبي  بالتعادل  الإ�سافية  والأ�سواط  الأ�سلي 

امللكي باللقب بركالت الرتجيح )1-4(.
مو�سم  يف  الأوىل  لالإ�سابة،  مباراتني  عن  الربتغايل  غ��اب  كما 
)2019-2020(، وفاز بها امللكي بهدف دون رد، والثانية املو�سم املا�سي 

وفاز بها اأتلتيكو مدريد بهدف وحيد ليانيك كارا�سكو.

*وكاالت
دعم  على  الربازيلية،  الكرة  اأ�سطورة  رونالدو،  الظاهرة  حر�ض 
التي  النتقادات  بعد  مدريد،  ريال  جنم  جونيور،  فيني�سو�ض  مواطنه 

وجهت له موؤخرا من قبل البع�ض، ب�سبب احتفاله بالأهداف راق�سا.
ون�سر رونالدو، عرب ح�سابه على “تويرت”، �سورة لحتفاله بهدف، 

ومثلها لفيني�سو�ض جونيور.
وعلق على ال�سورتني قائال: “اأخي.. رق�سك ل يقلل من احرتام اأي 

اأحد، بعك�ض العن�سرية التي ت�سيء وت�ستبعد وتوؤمل وتقتل«.
�ساعة من ديربي  اأقل من 48  فين�سيو�ض حمل جدل، قبل  واأ�سبح 
الالعب  رق�ض  اإن  مدريد،  اأتلتيكو  قائد  كوكي،  قال  بعدما  مدريد، 
�سي�سنع  “ميرتوبوليتانو”،  ملعب  على  الت�سجيل  حال  يف  الربازيلي، 

بالتاأكيد«. “م�سكلة 
كما طلب بيدرو برافو، رئي�ض اجلمعية الإ�سبانية لوكالء الالعبني، 
خالل برنامج تليفزيوين، من فيني�سيو�ض “عدم الرق�ض مثل القرود” 

عند الحتفال بالأهداف.

وفاة حارس الفيصلي األردني 
السابق نادر سرور

جواو فيليكس يواجه 
لعنتين أمام ريال مدريد

الظاهرة رونالدو لفينيسيوس: 
رقصك ليس مسيئا.. بل العنصرية

فينيسيوس يكشف 
أسرار توهج ريال مدريد

*وكاالت
ال����16  دور  يف  نف�سه  امل��ن��ط��ق  ف��ر���ض 
التاأهل  كان  حيث  الأردن،  كاأ�ض  لبطولة 

لالأقوى والأكر جاهزية.
الأندية  من   7 منها  ف��رق،   8 وحجزت 
م�سوارها  ملوا�سلة  مقاعدها  امل��ح��رتف��ة، 

والتناف�ض على لقب البطولة.
وقد خلت نتائج مباريات دور ال� “16” 
اأكد  الذي  فالرمثا  كبرية،  مفاجاآت  اأي  من 
اأنه يف حالة من التطور املت�ساعد، بقيادة 
على  م�ستحقا  ف��وزا  �سجل  قا�سم،  ا�سامة 

ال�سلط بنتيجة “1-3«.
دوري  ب��ط��ول��ة  يف  ال�����س��ل��ط  وي���ع���اين 
املحرتفني، و�سكلت املباراة الفر�سة الأوىل 
ع��و���ض،  ع��دن��ان  ب��ق��ي��ادة  ال��ف��ن��ي  للجهاز 
عثمان  ا�ستقالة  بعد  املهمة  ت�سلم  ال��ذي 

احل�سنات.
ف��وزا  ال��وح��دات  �سجل  وم��ن ج��ان��ب��ه، 
نظيفة،  برباعية  ال�سرحان  على  �سهال 
جانب  اإىل  الفنية  ال��ف��وارق  ظهرت  حيث 
لعبي  �سالح  يف  �سب  الذي  اخلربة،  عامل 

“الأخ�سر«.
للعب  الوحدات  عودة  املباراة  و�سهدت 

باأ�سلوبه القدمي، من خالل التخلي عن دور 
راأ�ض احلربة ال�سريح.

ورغ���م ���س��م��ود ���س��ح��اب ل�����س��وط كامل 
اأن  اإل  اللقب”،  “حامل  الفي�سلي  اأم���ام 
اأنيابه  عن  الثاين  ال�سوط  يف  ك�سر  الأخري 
واأهدر  نظيفة  ثالثية  و�سجل  الهجومية، 

العديد من الفر�ض.
و���س��م��د ك��ذل��ك ال��ع��رب��ي، اأح����د ف��رق 
الدرجة الأوىل، طويال اأمام احل�سني اإربد، 
قبل اأن ينتف�ض الأخري ليتمكن من اخلروج 

فائزا، بنتيجة “1-3«.
�سعبا  ف��وزا  العقبة  �سباب  حقق  كما 
ليوا�سل  وحيد،  بهدف  الرمثا،  احتاد  على 

م�سواره يف البطولة.

احلسم بركالت الترجيح
وُح�����س��م��ت ث���الث م��واج��ه��ات ب��رك��الت 
على  ال�سرحان  مغري  ف��از  حيث  الرتجيح، 
انتهى  بعدما   ،”5-6“ بنتيجة  ال�سريح 

الوقت الأ�سلي للمباراة بالتعادل “1-1«.
التاأهل،  ببطاقة   FC عمان  ظفر  كما 
الطريقة  ب���ذات   ”5-6“ ان��ت�����س��اره  بعد 
الوقت  انتهاء  عقب  البقعة،  مناف�سه  على 

الأ�سلي بالتعادل دون اأهداف.
واب��ت�����س��م��ت رك����الت ال��رتج��ي��ح اأي�����س��ا 
فاز  حيث  الأردن،  �سباب  اأم��ام  للجزيرة 

بنتيجة “4-5«.
ي��رد  اأن  ب��ذل��ك  وا���س��ت��ط��اع اجل��زي��رة 
خ�سر  ال��ذي  الأردن،  �سباب  اأم��ام  اعتباره 
على يديه قبل اأ�سابيع يف دوري املحرتفني، 

بنتيجة قا�سية “4-1«.

دور الـ8
مل يحدد الحتاد الأردين، حتى الآن، 
الثمانية،  دور  ملباريات  الر�سمية  املواعيد 
التي �ست�سهد قمة مرتقبة جتمع الفي�سلي 

والوحدات.
من  الفرتة  خالل  �ستقام  املباريات  لكن 

14-16 اأكتوبر/ت�سرين الأول املقبل.
الذي  ال���دويل،  عمان  ا�ستاد  و�سُيغلق 
ب�سبب  ناٍد،  من  لأكر  البيتي  امللعب  يعترب 
لقاءات  م��ن  اأًي���ا  يحت�سن  ول��ن  ال�سيانة، 
النهائي  رب��ع  يف  و�سيلعب  الثمانية.  دور 
مع   FC وعمان  ال��وح��دات،  مع  الفي�سلي 
مغري ال�سرحان، و�سباب العقبة مع احل�سني 

اإربد، واجلزيرة مع الرمثا.

*وكاالت
يف  جديد  ل�سباق  الن�سمام  ت�سيل�سي  نادي  قرر 
�سيف 2023، ي�سعه يف مواجهة �سر�سة مع ليفربول 

ومان�س�سرت يونايتد.
ومنذ انتقال ملكية ت�سيل�سي اإىل رجل الأعمال 
 271 ح��وايل  البلوز  اأنفق  بويلي،  ت��ود  الأمريكي 
نظري  النتقالت  �سوق  يف  اإ�سرتليني  جنيه  مليون 

�سفقات جديدة.
رغم ذلك، اأفادت �سحيفة “ذا �سن” باأن املالك 
اجلديد ل ينوي التوقف عن تدعيم �سفوف فريق 

كرة القدم بعنا�سر جديدة.
بيلينجهام،  جود  ي�سع  بويلي  اأن  اإىل  واأ�سارت 
قائمة  راأ�ض  على  دورمتوند،  بورو�سيا  و�سط  لعب 

اأولوياته يف مريكاتو 2023.
ويحاول مالك البلوز التفوق على ليفربول واملان 
يونايتد يف هذا ال�سراع، عرب احل�سول على خدمات 

بيلينجهام و�سمه اإىل ملعب �ستامفورد بريدج.
ومن املتوقع األ تقل قيمة �سفقة بيلينجهام عن 
100 مليون جنيه اإ�سرتليني، ما ي�سعل ال�سراع بني 

الثالثي الإجنليزي العام املقبل.

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي 
نظيره اإلسباني قبيل كأس العالم

مدرب شباب األردن: المهمة 
لم تنته في التصفيات اآلسيوية

جوارديوال: لم نتعاقد مع 
جريليش إلحراز وصناعة األهداف!

اتحاد جدة يطلب تحكيما 
أجنبيا لموقعة النصر

الفوز الرابع يتصدر احتفاالت نجوم 
الهالل.. ومكانة استثنائية للمعيوف

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة

Yarmouk Water Company invites interested bidders to bid for contract No. YWC-FARA 5- 4.3 /2022 “Supply of pickups, collars, non-
return valves, gate valves and repair clamps for the use of maintenance crews” under the  following conditions:

1-The scope of work includes but is not limited to the following: Supply and delivery of Pickups, and Material for Maintenance.
2-Interested bidders shall provide a valid professional practice certificate, commerce chamber registration, company registration 

certificate, and a power of attorney.
3-Interested eligible bidders are invited to purchase the full set of the tender documents from YWC offices at Irbid- Baghdad 

street for the non-refundable fee of (200) Two hundred  Jordanian Dinars. During working hours (9:00 a.m. – 15:30 p.m.) Sunday 
to Thursday. The document should be collected by an authorized representative.

4-The deadline for the tender document purchasing is October 2, 2022 at 15:30 pm.
5-The deadline for submitting bids is October 9, 2022, at 12:00 pm. 
6-The procurements, shipping, and all services under this contract should comply with USAID requirements and regulations; 

also, the suppliers or any partner shall comply with code 937.
7-The vehicles should comply with USAID requirements and regulations shall comply with code 935.
8-Supply of Material: Collars, non-Return Valves, Gate Valves, Repair Clamps according to USAID code 937.
9-USAID code #937 (The bidders can download the code details from (USAID Web site ):
 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf.
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf
10-Tender advertisement costs will be borne by the winning bidder.
11-Inquiries related to the tender documents shall be sent to Yarmouk Water Company, Tenders and Procurement Director, (Eng. 

Ashraf Bataineh) via Fax, preferably by email to the address mentioned above before september29, 2022. Further more, bidders 
are obliged to follow up the issuance of any addenda to the tender documents or answers to inquiries issued by Yarmouk Water 
Company’s official email letter. Inquiries will be answered on Sebtemper 27, 2022.
 Tenders and Procurement Department Director 
Yarmouk Water Company,
King Hussein Street (formerly Baghdad Street)
P.O. Box 378
Irbid, Tel Fax: 00962-2-7246859 
Eng. Ashraf Bataineh, Tenders and Procurement Director
ashraf_bataineh@yw.com.jo
malak_abo-zaitoun@yw.com.jo
abdelhadi bataineh@yw.com. Jo
12-The Employer will not be responsible for lost and /or undelivered documents sent by mail, Fax, or similar means. 
13-The Employer has the right to cancel the tendering process without bearing any financial or legal obligations.
14-The Employer reserves the right to accept or reject any offer and annul the tender and cancel the procurement process at any 
time, without incurring any liability to Bidders.
15-All information provided/submitted by the tenderers shall be correct, accurate, and duly certified.
16-The bank guarantee (Tender Entry Guarantee) or a certified cheque shall be in the amount and validity stated below. (any pro-
posal submitted without submission of an acceptable Tender Entry Guarantee will be rejected directly ) .

املهــندس منتصر فاضل املومني
مدير عام شركة مياه اليرموك

Contract Number Contract Name
Document Price

(JOD)

Bank Guarantee

(JOD)

Last date for 
p u rc h a s i n g 
the tender 

documents

Last date for 
delivering the 
bid  docu-

ments

 Y W C - F A R A
5-4.3/ 2022

Supply of pick-
ups, , and Mate-
rial for mainte-

nance

200 JOD
(Two hundred Jor-

danian Dinar)

14,700 JD
(fourteen thousand 
and seven hundred 
Jordanian Dinar val-

id for 120 days)

2/10/2022
3:30p.m.

9/10/2022
12:00 p.m.

Invitation for bids
Supply of Pickups and Material for 

Maintenance Contract No
: YWC-FARA 5- 4.3 /2022
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األخيرة  األحد )18( أيلول 2022
العدد )2382( 8

العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا

رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنيةهاتـــف : 5154001  فاكس : 5166065
)د/2021/6538(
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شكر وعرفان 

مع تمنياتي لسعادتكم بموفور  الصحة  والسعادة والنجاح

يتقدم الدكتور واالعالمي 

حسين الشاعر  
وأسرة مجلة نجوم 

واضواء العربية  
بالشكر والتقدير 

من سعادة األستاذ ورجل 
االعمال العالمي

 صالح ياسين 
رئيس مجلس إدارة 

شركة المجداف للنقل 
الجوي والبحري والبري 

لدعمه وتقديره حفل تكريم 
أصحاب  اإلبداع واإلنجاز 

والعطاء األردني والعربي 
) تكريم أبرز 40 سيدة اردنية 

وعربية لعام 2022( 

 وفقكم اهلل وسدد على طريق الخير خطاكم 


