
 رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس 
النواب العراقي

 الفايز: األردن يحرص على توفير 
مختلف أشكال الدعم للعراق

االنباط- عمان

ب�شر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  ا�شتقبل   

ال����وزراء  ب��رئ��ا���ش��ة  مكتبه  يف  اخل�����ش��اون��ة 

ال��ن��واب  ال��ث��اث��اء، رئ��ي�����س جمل�س  ام�����س 

ال���ع���راق���ي حم��م��د احل��ل��ب��و���ش��ي وال���وف���د 

واأع�شاء عدد  روؤ���ش��اء  ال��ذي �شم  امل��راف��ق 

من جلان املجل�س.

واك����د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���ال ال��ل��ق��اء 

املتابعة  ل�شوؤون  دولة  وزير  ح�شره  الذي 

وال��ت��ن�����ش��ي��ق احل���ك���وم���ي ال���دك���ت���ور ن���واف 

ال���ت���ل، ووزي������ر دول�����ة ل�������ش���وؤون الإع�����ام 

الأخ���وة  وم��ق��رر جل��ن��ة  ال�����ش��ب��ول،  في�شل 

ال��رمل��ان��ي��ة الأردن���ي���ة ال��ع��راق��ي��ة ال��ن��ائ��ب 

حم���م���د ب���ن���ي ي���ا����ش���ن، ع���ل���ى ال���ع���اق���ات 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي تربط 

ال��ع��اق��ة  اىل  لف���ت���ا  وال�����ع�����راق،  الردن 

املتميزة التي جتمع جالة امللك عبداهلل 

األوان  الثاين بالقيادات العراقية وجميع 

العراقي. ال�شيا�شي  الطيف 

ال��������وزراء اىل ح��ر���س  ول���ف���ت رئ���ي�������س 

مع  امل�شرك  التعاون  تعزيز  على  الردن 

ال���ع���راق ال�����ش��ق��ي��ق ث��ن��ائ��ي��ا ويف اط���ار اآل��ي��ة 

بهذا  موؤكدا  م�شر،  مع  الثاثي  التعاون 

ال�شدد.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عّمان

في�شل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئ��ي�����س  اأك���د   

الفايز، اأن الأردن وبتوجيهات من جالة 

امللك عبداهلل الثاين، يحر�س دائًما على 

ا���ش��ت��م��راري��ة ع��اق��ات��ن��ا ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، 

والإ�شناد  الدعم  اأ�شكال  خمتلف  وتوفري 

ل���اأ����ش���ق���اء يف ال����ع����راق، ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م��ن 

م����واج����ه����ة خم���ت���ل���ف ال����ت����ح����دي����ات ال���ت���ي 

القوي  ال��ع��راق  ب��ن��اء  واإع����ادة  تعر�شهم، 

املنيع، ومن اأجل عودة الأمن وال�شتقرار 

احل��رب على  اإىل جانبه يف  والوقوف  له، 

الإرهاب.

ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��اء ال��ف��اي��ز ام�����س 

رئي�س  الأع���ي���ان،  جمل�س  ب���دار  ال��ث��اث��اء 

جم����ل���������س ال�������ن�������واب ال�����ع�����راق�����ي حم��م��د 

�شم  ال���ذي  امل��راف��ق،  وال��وف��د  احللبو�شي 

املجل�س،  جلان  من  عدد  واأع�شاء  روؤ�شاء 

بح�شور ال�شفري العراقي يف عّمان حيدر 

العذاري.

وق�����ال ال���ف���اي���ز : »ن���ح���ن ن��ع��ت��ز ب��ع��م��ق 

الرفيع  وبامل�شتوى  الأخ��وي��ة،  عاقاتنا 

اإليه بن بلدينا ال�شقيقن،  الذي و�شلت 

وتاريخية  ورا�شخة  متينة  عاقات  فهي 

وا�شراتيجية،.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ام�س  ال��ث��اين،  امللك عبداهلل  اأك��د جالة 

الثاثاء، �شرورة اأن ي�شعر املواطنون و�شكان 

العا�شمة بجودة اخلدمات املقدمة من قبل 

اأمانة عمان الكرى، مثمناً جهود العاملن 

فيها مبختلف مواقعهم.

ول���ف���ت ج��ال��ت��ه، خ����ال زي���ارت���ه اأم���ان���ة 

ع��م��ان ي��راف��ق��ه ���ش��م��و الأم�����ري احل�����ش��ن بن 

اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ع��ه��د،  ال���ث���اين ويل  ع���ب���داهلل 

العامة، والركيز على  التو�شع يف احلدائق 

م�شاريع اإعادة التدوير للحفاظ على البيئة 

وتعميمها على باقي املحافظات.

واط����ل����ع ج����ال����ة امل����ل����ك، خ�����ال ل��ق��ائ��ه 

ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�شر 

جمل�شها  واأع�شاء  عمان  اأم��ن  اخل�شاونة، 

ا�شراتيجية  على  التنفيذين،  ومديريها 

اأم���ان���ة ع��م��ان ال���ك���رى ل��ل�����ش��ن��وات اخلم�س 

بطريقة  تنفيذها  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا  امل��ق��ب��ل��ة، 

يلم�س املواطن اأثرها الإيجابي.

التفا�صيل �ص »2«

 الأربعاء   16  ذو القعدة   1443 هـ  - املوافق  15  حزيران   2022 م - العدد  6076 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

 خالل زيارته أمانة عمان واطالعه على استراتيجيتها لـ 5 سنوات مقبلة

الملك: أهمية التوسع في الحدائق 
العامة والتركيز على مشاريع إعادة 

التدوير للحفاظ على البيئة

 المعايطة: سيادة القانون والحوار هي
 أسس الديمقراطية

 خبراء: السياسة النقدية خط أحمر وادارتها تنحصر 
بالمركزي كما يراها  

االنباط- ماأدبا

امل�شتقلة  الهيئة  مفو�شي  جمل�س  رئي�س  اأكد   

ل��ان��ت��خ��اب، امل��ه��ن��د���س م��و���ش��ى امل��ع��اي��ط��ة، اأهمية 

احل�������وار وق����ب����ول الآخ�����ري�����ن واح��������رام اآرائ����ه����م 

من  يعتر  ذل���ك  اأن  مو�شحا  ال��ق��ان��ون،  و���ش��ي��ادة 

اأ�شكاله  مبختلف  الدميقراطي  العمل  اأ�شا�شيات 

وممار�شاته.

ج����اء ذل����ك خ����ال م�����ش��ارك��ة امل��ع��اي��ط��ة، ام�����س 

الثاثاء، يف انطاق فعاليات املوؤمترات الطابية 

وال��ذي  م��ادب��ا،  حمافظة  يف  ال�شيا�شية  املدر�شية 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  تنظمه 

 – احل��ي��اة  وم��رك��ز  ل��ان��ت��خ��اب  امل�شتقلة  ال��ه��ي��ئ��ة 

را�صد.

وب���ن امل��ع��اي��ط��ة اأن ال��ت��ع��دي��ات ال��د���ش��ت��وري��ة 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  وخم��رج��ات 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ق���د م��ه��دت ال��ط��ري��ق اأم�����ام ال�����ش��ب��اب 

ل���ان���خ���راط يف احل���ي���اة ال�����ش��ي��ا���ش��ة ب�����ش��ك��ل ع��ام 

وت�شجيعهم  خا�س،  ب�شكل  ال�شيا�شية  والأح���زاب 

ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ة يف الن���ت���خ���اب���ات واخ���ت���ي���ار م��ن 

ميثلونهم بناء على برامج وقناعات، خ�شو�شا اأن 

الأحزاب �شت�شكل ما ن�شبته 30 باملئة من جمل�س 

النواب املقبل.

ه����ي مم��ار���ش��ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  اأن  واأ������ش�����اف 

بالدرجة الأوىل، وبالتايل يقع على عاتق ال�شباب 

الدور الأكر.
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االنباط- عمان

ي����رق����ب الق����ت���������ش����ادي����ون يف ال����ع����امل ق����رار 

الفائدة،  باأ�شعار  املتعلق  ال��ف��ي��درايل  الحتياطي 

الفائدة  اأ�شعار  رف��ع  اإىل  التوقعات  تذهب  والتي 

على  الثانية  للمرة  مئوية  نقطة  ن�شف  مبقدار 

التوايل يف نهاية اجتماعه املقبل يوم غد الأربعاء.

ال��ع��امل يرقب هذا  م��ن دول  وك��غ��ريه  الأردن 

يقودها  اقت�شادية �شعبة  و�شط حم��ددات  القرار 

ت��وق��ع��ات م��وؤ���ش�����ش��ات دول���ي���ة ب��ارت��ف��اع م�����ش��ت��وي��ات 

الت�شخم.

الثابت  ال�����ش��رف  �شعر  ن��ظ��ام  الأردن  وينتهج 

1995، ح��ي��ث مت تثبيت  ال��ع��ام  ال����دولر م��ن��ذ  م��ع 

دولر،   1.41 عند  الأردين  ال��دي��ن��ار  ���ش��رف  �شعر 

النقدية  لل�شيا�شة  الازمة  احلماية  وفر  وال��ذي 

الدينار  مكانة  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  الأردن،  يف 

امل�����ش��ريف،  اجل���ه���از  يف  ادخ������اري  ك���وع���اء  الأردين 

امل���ايل عليه م��ن خ���ال عمليات  ال��ع��ائ��د  وت��ع��زي��ز 

الدخار.

ب��اإدارة  يعنى  وال��ذي  الأردين،  امل��رك��زي  البنك 

دفة ال�شيا�شة النقدية يف الأردن من خال اإحداث 

التوازن املطلوب يف ال�شوق النقدي، و�شبط اإيقاع 

املعرو�س  امل�شرفية من خال حتديد  املوؤ�ش�شات 

النقدي يف ال�شوق للحد من م�شتويات الت�شخم، 

اثبت  للدينار،  ال�شرائية  ال��ق��درة  على  واحل��ف��اظ 

ح�شافته الكاملة.

التفا�صيل �ص »3«

تجارة عمان : البنك المركزي صمام 
آمان لالقتصاد الوطني

  انخفاض اجمالي مساحة االبنية 
المرخصة خالل الثلث االول 

بنسبة 9ر5 بالمائة  

 ندوة في غرفة تجارة اربد حول 
التصدي للدعاية الوهمية الزائفة 

االنباط  – عمان 

اأكد حمافظ البنك املركزي، الدكتور عادل 

���ش��رك�����س، ان م��ع��دل ال��ت�����ش��خ��م يف امل��م��ل��ك��ة هو 

الت�شخمية  املوجة  رغم  معقولة  حدود  �شمن 

جمل�س  لقائه  خ��ال  �شرك�س  وق���ال  ال��ع��امل��ي��ة. 

ادراة غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان م�����ش��اء الث��ن��ن، ان 

معدل الت�شخم يف اململكة مل يتجاوز 2.6 باملئة 

العام احل��ايل، متوقعاً  الأول من  الثلث  خال 

اأن يبلغ 3.8 باملئة يف نهاية عام 2022.

امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى  ان  ����ش���رك�������س،  واأ�������ش������اف 

ال����ش���ت���ق���رار ال��ن��ق��دي ه���و اأول����وي����ة ال�����ش��ي��ا���ش��ة 

قانونه،  اإىل  ا�شتنادا  امل��رك��زي  للبنك  النقدية 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س من  م�����ش��ريا اىل ان ودائ�����ع 

الف���راد وال�����ش��رك��ات جت���اوزت 40 مليار دي��ن��ار، 

ومهمة البنك املركزي.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-وكاالت

ظ��ل��ت م��دي��ن��ة ال���ق���د����س م�����ش��ع��ل��ة ال��ه��ّب��ات 

وم�����وق�����دة الن���ت���ف���ا����ش���ات، ت����واج����ه ه��ج��م��ات 

الح�������ت�������ال امل�����ت�����وا������ش�����ل�����ة، وامل����خ����ط����ط����ات 

بحجارتها  وت��ق��ف  امل��ت��ت��اب��ع��ة،  ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

اأمام �شيا�شات القتاع  اأ�شوارها  العتيقة على 

من  وامل�شرى  الأق�شى  ع��ن  ت��ذود  والتهجري، 

التهويد والتق�شيم

ان��دل��ع��ت   ،1967 ع�����ام  اح���ت���ال���ه���ا  ف��م��ن��ذ 

القد�س كمركز  واملواجهات دفاًعا عن  الهبات 

فل�شطن،  يف  الحتال  ومقاومة  لا�شتباك 

مروًرا بهبة النفق و�شرارة انتفا�شة الأق�شى، 

عر  انت�شارات  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  لتمتد 

ه���ّب���ات ت�����ش��ّدت ل��ظ��ل��م الح���ت���ال واإج���رام���ه، 

وخمططاته يف املدينة وامل�شجد الأق�شى

هبات  يف  مف�شلية  م��رح��ة   2014 ع��ام  ك��ان 

اأق���دم���ت جم��م��وع��ة من  اأن  ال���ق���د����س، ف��ب��ع��د 

املقد�شي  الفتى  اخ��ت��ط��اف  على  امل�شتوطنن 

اأب���و خ�شري واإح���راق���ه، ان��دل��ع��ت هبة  حم��م��د 

اأماكن متعددة  اإىل  انتقلت  القد�س  �شعبية يف 

على  اإ�شرائيلي  بعدوان  لتنتهي  فل�شطن،  يف 

قطاع غزة

2014، خرج الفتى  ففي فجر يوم 2 يوليو 

اأبو خ�شري من منزله يف �شعفاط متوجًها اإىل 

من  انتهائه  بعد  الفجر  �شاة  لأداء  امل�شجد 

ت��ن��اول ���ش��ح��وره، ويف ال��ط��ري��ق اأوق��ف��ت��ه �شيارة 

تقل ثاثة م�شتوطنن، �شاألوه عن طريق »تل 

واأج��روه  �شرًبا،  وعذبوه  فاختطفوه  اأبيب«، 

على �شرب البنزين، واأحرقوه حيًّا حتى املوت

التفا�صيل �ص »10«

االنباط – �صباأ ال�صكر 

انخف�س اإجمايل م�شاحة الأبنية املرخ�شة 

خال الثلث الول من العام احلايل يف اململكة 

األ��ف   2314 ن��ح��و  اىل  لت�شل   ،%5.9 بن�شبته 

األف مر مربع   2458 مر مربع مقارنة مع 

املا�شي وفَقا للتقرير  العام  الفرة من  لذات 

ال�شهري ال�شادر عن دائرة الإح�شاءات 

العامة .

رخ�س  اع���داد  انخف�شت  التقرير  وح�شب 

 17 بن�شبة  ال��ف��رة  لنف�س  ال�����ش��ادرة  الب��ن��ي��ة 

ب   م��ق��ارن��ة  رخ�شة   6،983 اىل  لت�شل  ب��امل��ائ��ة 

8،410 رخ�شة .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – فرح مو�صى 

ام�س  ا�شو�شيت�س  ويرلد  موؤ�ش�شة  نظمت 

الثاثاء يف غرفة جتارة اربد ندوة حوراية 

الوهمية  للدعاية  الت�شدي  �شرورة  بعنوان 

وال���زائ���ف���ة ب��ح�����ش��ور ن�����ش��ط��اء اج��ت��م��اع��ي��ن 

واأك�����ادمي�����ي�����ن و����ش���ح���ف���ي���ن واع����ام����ي����ن 

ال��ث��ق��ايف وطلبة  ال��ت��ب��ادل  ب��رام��ج  وخ��ري��ج��ي 

املجتمع  موؤ�ش�شات  ع��ن  وممثلن  ج��ام��ع��ات 

املدين.

ال�شفارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��دوة  ون��ظ��م��ت 

م���ع ال�����ش��ف��ارة الم��ري��ك��ي��ة يف ع��م��ان ب��ه��دف 

ال����ق����اء ال���������ش����وء ع���ل���ى خ����ط����ورة ال���دع���اي���ة 

العام. الراي  على  تاأثريها  العامية 

وب��ي��ن��ت امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ه 

ال���دع���اي���ة   دور  ه���ي���و  اي����ف����ان����ا  اوم����ل����ي����ا�����س 

. العامية 

التفا�صيل �ص »4«

 هّبات القدس.. مقاومة متواصلة 
على طريق التحرير

االأنباط- وكاالت 

ك����ل �����ش����يء ق����اب����ل ل��ل��ن��ق��ا���س يف ال�������ش���راع 

الفل�شطيني - الإ�شرائيلي اإل القد�س املحتلة، 

ف����اإن ُت���ر����س ال��ت�����ش��ع��ي��د ق��اب��ل ف��ي��ه��ا ل���ل���دوران 

بن  ال��ق��وة  وف���ارق  ال�شيا�شة  ف�شاء  متخطًيا 

الهوية  �شطب  ي��ح��اول  وك��ي��ان  حم��ت��ل  �شعب 

واحلق التاريخي والديني

الفل�شطينيون  ي��ت��وح��د  م��وع��د  غ��ري  ع��ل��ى 

حن ي�شرع الحتال الإ�شرائيلي يف اأي حلقة 

يف  وامل�شيحية  الإ�شامية  باملقد�شات  تتعلق 

القد�س املحتلة، فذلك يعني -قطًعا- م�شا�ًشا 

باخلطوط احلمراء لق�شيتهم

ي�����ش��ت��د ال�����ش��راع م��ن��ذ ���ش��ب��ع ���ش��ن��وات ح��ول 

القد�س املحتلة.

التفا�صيل �ص »9«

 القدس.. جامعة في الصراع وموحدة في المواجهة



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 وزير التخطيط يدشن التوسعة 
الثانية لصوامع الحبوب في الجويدة

االنباط- عمان

د����س���ن وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال�����دويل، 

احلبوب  �سوامع  تو�سعة  م�سروع  ال�سريدة،  نا�سر 

مبجمع اجلويدة يف منطقة الو�سط، بتمويل من 

حكومة  منحة  �سمن  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  �سندوق 

دولة االإم��ارات العربية املتحدة املخ�س�سة للأردن 

التخطيط،  وزي��ر  املنحة اخلليجية.وقال  اإط��ار  يف 

خ���لل ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ام�����س ال���ث���لث���اء، بح�سور 

مدير عام �سندوق اأبو ظبي للتنمية حممد �سيف 

اإط����ار توجيهات  ي��اأت��ي يف  امل�����س��روع  اإن  ال�����س��وي��دي، 

ج���لل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ب�������س���رورة ب��ن��اء 

قدراتنا الوطنية بتعزيز منظومة االأم��ن الغذائي 

ال�سلع  من  اال�سرتاتيجي  املخزون  على  واحلفاظ 

القمح،  م���ادة  وخا�سة  اال�سرتاتيجية،  االأ�سا�سية 

حيث يعد م�سروع التو�سعة من اأحد اأهم امل�ساريع 

اال�سرتاتيجية يف اململكة ال�ستكمال وبناء منظومة 

ال�سوامع لتعزيز الطاقة التخزينية التي متتلكها 

ال�سركة الوطنية لل�سوامع. واأكد ال�سريدة اأهمية 

ودول��ة  االأردن  ب��ن  الثنائية  ال��ع��لق��ات  وم�ستوى 

اهلل  عبد  امللك  وج��ه��ود جللة  العربية،  االم����ارات 

الثاين واأخيه �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

تعزيز  يف  املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  رئي�س 

علقات االأخوة والتعاون بن البلدين.

واأ����س���اف اأن ه���ذا ال��ت��ع��اون ج���اء �سمن ال��دع��م 

ال��ت��ن��م��وي امل�ستمر ال����ذي ت��ق��دم��ه دول����ة االإم�����ارات 

ال�سقيقة م���ن خ���لل ���س��ن��دوق  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف اإط������ار امل��ن��ح��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 

وتعهدات قمة مكة املكرمة، حيث مت تنفيذ م�ساريع 

يف  االأردن���ي���ة  للحكومة  اأول��وي��ة  ذات  ا�سرتاتيجية 

اأن تنفيذ  اإىل  ال��ق��ط��اع��ات. واأ���س��ار  ع��دد كبري م��ن 

هذه امل�ساريع ياأتي يف وقت ي�سهد فيه العامل، مبا 

فيه املنطقة، حتديات كبرية متثلت بتاأثر �سل�سل 

وارت���ف���اع  االأ���س��ا���س��ي��ة،  لل�سلع  وال���ت���وري���د  االإم�������داد 

فريو�س  انت�سار  لتداعيات  نتيجة  وذل��ك  اأ�سعارها، 

ك���ورون���ا، واالأزم������ة االأوك���ران���ي���ة- ال��رو���س��ي��ة، حيث 

امل�����س��اري��ع يف مت��ك��ن احلكومة  ���س��اه��م تنفيذ ه���ذه 

منا�سبة  احتياطيات  على  املحافظة  م��ن  االأردن��ي��ة 

االأ�سا�سية خلل هذه الفرتة.  من هذه املحا�سيل 

واأعرب وزير التخطيط عن �سكر وتقدير احلكومة 

رئي�ساً  املتحدة  العربية  االإم����ارات  لدولة  االأردن��ي��ة 

للجهود  املتوا�سل  دعمهم  على  و�سعباً،  وحكومة 

التنموية االأردنية. وي�سم امل�سروع اإن�ساء 24 �سومعة 

األ��ف طن من  احلبوب،   120 تبلغ  اإجمالية  وب�سعة 

وبتمويل من �سندوق اأبو ظبي للتنمية من خلل 

منحة بقيمة 33 مليون دوالر اأمريكي، كما مت اإن�ساء 

28 �سومعة يف حمافظة العقبة ب�سعة اإجمالية تبلغ 

100 األف طن من  احلبوب، والتي مولت من خلل 

اأمريكي.  دوالر  مليون  5ر37  بقيمة  منحة كرمية 

من جهته، اأكد مدير عام �سندوق اأبوظبي للتنمية 

اأن دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة االأردنية 

متميزة،  تاريخية  بعلقات  ترتبطان  الها�سمية 

م��وؤك��دا ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل���لإم���ارات على 

تقدمي اأ�سكال الدعم للأردن للم�ساهمة يف حتقيق 

م�سرية التنمية ال�ساملة، وتدعم توجهات االأ�سقاء 

اإىل  الهادفة  التنموية  اخلطط  لتنفيذ  االأردن  يف 

حت��ف��ي��ز ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي وحت��ق��ي��ق التنمية 

امل�ستدامة من خلل متويل العديد من امل�سروعات 

ذات االأولوية للحكومة االأردنية.

 المعايطة: سيادة القانون والحوار هي أسس الديمقراطية
االنباط- ماأدبا

 اأك�����د رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���لن���ت���خ���اب، امل���ه���ن���د����س م��و���س��ى 

امل��ع��اي��ط��ة، اأه��م��ي��ة احل���وار وق��ب��ول االآخ��ري��ن 

مو�سحا  القانون،  و�سيادة  اآرائ��ه��م  واح��رتام 

ال��ع��م��ل  اأ����س���ا����س���ي���ات  م����ن  ي���ع���ت���ر  ذل�����ك  اأن 

الدميقراطي مبختلف اأ�سكاله وممار�ساته.

ام�س  املعايطة،  م�ساركة  ذلك خلل  جاء 

ال��ث��لث��اء، يف ان��ط��لق ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���رات 

حمافظة  يف  ال�سيا�سية  املدر�سية  الطلبية 

مادبا، والذي تنظمه وزارة الرتبية والتعليم 

للنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ومركز احلياة – را�سد.

الد�ستورية  التعديلت  اأن  املعايطة  وبن 

وخمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 

ال�سباب  اأم��ام  الطريق  مهدت  قد  ال�سيا�سية 

ب�سكل  ال�����س��ي��ا���س��ة  احل���ي���اة  يف  ل���لن���خ���راط 

ع���ام واالأح�������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب�����س��ك��ل خ��ا���س، 

االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 

واخ��ت��ي��ار م���ن مي��ث��ل��ون��ه��م ب��ن��اء ع��ل��ى ب��رام��ج 

�ست�سكل ما  االأح��زاب  اأن  وقناعات، خ�سو�سا 

ن�سبته 30 باملئة من جمل�س النواب املقبل.

ممار�سة  ه��ي  الدميقراطية  اأن  واأ���س��اف 

عاتق  على  يقع  وبالتايل  االأوىل،  بالدرجة 

ال�����س��ب��اب ال������دور االأك������ر يف ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��اء 

ال���دمي���ق���راط���ي، ف���ه���م ي�����س��ك��ل��ون ال��غ��ال��ب��ي��ة 

ال��ع��ظ��م��ى م��ن امل��ج��ت��م��ع، وه���م االأك����ر ق��درة 

ع��ل��ى اإح�������داث ال��ت��غ��ي��ري وت���ع���زي���ز امل��ف��اه��ي��م 

ومفاهيم  الواقع،  اأر���س  على  الدميقراطية 

اح�������رتام ال���ت���ن���وع وال���ت���ع���ددي���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واحرتام الراأي والراأي االآخر.

وا���س��ت��ع��ر���س امل��ع��اي��ط��ة، خ����لل امل���وؤمت���ر، 

عام  منذ  االأردن  يف  احلزبية  احل��ي��اة  ت��اري��خ 

احل��زب��ي��ة،  احل��ك��وم��ات  ت�سكيل  واآل��ي��ة   1928

اأو اجلماعي من  اأن العمل احلزبي  كما بن 

اأف�سل  ال��ن��واب  جمل�س  يف  التكتلت  خ��لل 

ال��ف��ردي وت���اأث���ريه يكون  ال��ع��م��ل  بكثري م��ن 

اأقوى واأو�سع.

واأو�سح اأن الهيئة اأ�سبحت معنية مبتابعة 

وماليا،  اإداري����ا  ال�سيا�سة:  االأح����زاب  ���س��وؤون 

وذل�����ك م���ن خ����لل م��دي��ري��ة خ��ا���س��ة داخ���ل 

الهيئة تعنى بت�سجيل االأحزاب ومتويلها.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك������دت اأم���ي���ن���ة ع����ام وزارة 

ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م، ال����دك����ت����ورة جن���وى 

اأن الوزارة انتهجت نهجاً جديداً  القبيلت، 

لتكون  الوطنية،  االحتفاالت  تنفيذ  اآلية  يف 

احتفاالت ذات طابع حواري توعوي ي�ساهم 

لقائه  خ��لل  من  الطالب  �سخ�سية  بناء  يف 

مع �سناع القرار وحماورتهم ب�سكل مبا�سر، 

ال �سيما واأن الطلب هم الغد امل�سرق للدولة 

اال�ستثمار  ه��و  ب��ه��م  واال���س��ت��ث��م��ار  االأردن���ي���ة 

االأمثل.

من  تعمل  ال����وزارة  اإن  القبيلت  وق��ال��ت 

خ���لل خ��ط��ة ذات 3 حم���اور ل��ت��ع��زي��ز اإدم���اج 

ال�سباب وال�سابات يف احلياة ال�سيا�سية، اأولها 

جمموعة  تنفيذ  ويت�سمن  امل����دى،  ق�سري 

والتي  واالأن�سطة  واللقاءات  امل��وؤمت��رات  من 

امل��دي��ري��ات  ك��اف��ة  لت�سمل  ت��و���س��ي��ع��ه��ا  ���س��ي��ت��م 

خ���لل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، اأم���ا امل��ح��ور ال��ث��اين 

دليل  ب��ن��اء  و�سي�سمل  امل���دى،  متو�سط  وه��و 

املدر�سية  احل�س�س  يف  ت�سمينه  يتم  خا�س 

تعنى  ح�س�س  لدينا  و�سيكون  اللمنهجية 

ب��ت��ع��زي��ز امل�����س��ارك��ة وال���وع���ي ل����دى ال��ط��ل��ب��ة 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف احل��ي��اة ال��ع��ام��ة، اأم����ا امل��ح��ور 

ال��ث��ال��ث وه���و ط��وي��ل امل����دى، و���س��ي��ت��م العمل 

لت�سمل  الدرا�سية  املناهج  حتديث  على  فيه 

مفاهيم امل�ساركة باأوجهها كافة.

واأكدت القبيلت اأن الوزارات كافة تعمل 

بتناغم م�ستمر للم�سلحة العامة.

مادبا،  تربية  مديرية  مدير  قال  ب��دوره، 

ال����وزارة من  اإن  الرحامنة،  ال��دك��ت��ور ج��لل 

تنفيذ وترجمة  املديريات تعمل على  خلل 

ال������روؤى امل��ل��ك��ي��ة م���ع ال��ط��ال��ب��ات وال��ط��ل��ب��ة، 

اأن هذه املوؤمترات، �سيكون لها بالغ  م�سيفا 

ال��ط��ل��ب��ة، خ�سو�ساً  ع��ل��ى  االإي���ج���اب���ي  االأث�����ر 

واأنهم �سيكونون هم الناخبون اجلدد خلل 

االنتخابات املقبلة.

واأ�����س����اد ال��رح��ام��ن��ة ب��ت��ف��اع��ل ال��ط��ل��ب��ة يف 

اللمنهجية  االأن�سطة  م��ع  م��اأدب��ا  مديرية 

والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف تعزيز وتطوير 

مهاراتهم يف خمتلف املناحي.

الطلبية  امل���وؤمت���رات  ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 

امل���در����س���ي���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ���س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه يف 

15 موؤمتراً  حمافظات اململكة كافة، وبواقع 

ت�����س��ت��ه��دف ال���ط���لب وال��ط��ال��ب��ات م���ن ذوي 

العا�سر  15-16 عاما �سمن �سفوف  االأعمار 

واحلادي ع�سر

 خالل زيارته أمانة عمان واطالعه على استراتيجيتها لـ 5 سنوات مقبلة

الملك: أهمية التوسع في الحدائق العامة والتركيز 
على مشاريع إعادة التدوير للحفاظ على البيئة

االنباط- عمان

ام�س  الثاين،  امللك عبداهلل  اأكد جللة 

ال��ث��لث��اء، ����س���رورة اأن ي�����س��ع��ر امل��واط��ن��ون 

و�سكان العا�سمة بجودة اخلدمات املقدمة 

م���ن ق��ب��ل اأم���ان���ة ع��م��ان ال���ك���رى، م��ث��م��ن��اً 

جهود العاملن فيها مبختلف مواقعهم.

ول��ف��ت ج��لل��ت��ه، خ���لل زي���ارت���ه اأم��ان��ة 

ع��م��ان ي��راف��ق��ه �سمو االأم���ري احل�����س��ن بن 

اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ع��ه��د،  ال��ث��اين ويل  ع��ب��داهلل 

ال��ت��و���س��ع يف احل���دائ���ق ال��ع��ام��ة، وال��رتك��ي��ز 

على م�ساريع اإعادة التدوير للحفاظ على 

البيئة وتعميمها على باقي املحافظات.

واط����ل����ع ج���لل���ة امل����ل����ك، خ�����لل ل��ق��ائ��ه 

ب��ح�����س��ور رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

جمل�سها  واأع�ساء  عمان  اأمن  اخل�ساونة، 

ا�سرتاتيجية  على  التنفيذين،  ومديريها 

اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��رى ل��ل�����س��ن��وات اخلم�س 

بطريقة  تنفيذها  اأهمية  م��وؤك��دا  املقبلة، 

يلم�س املواطن اأثرها االإيجابي.

اأن  ال�������������وزراء  اأك��������د رئ����ي���������س  ب�����������دوره، 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة االأم����ان����ة مب���ا ت�����س��م��ل��ه من 

م�ساريع وبرامج وموؤ�سرات قيا�س وتقييم، 

قابلة للتطبيق وواقعية.

احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  اخل�����س��اون��ة  ول���ف���ت 

ل��ت��م��وي��ل م�ساريع  االأم���ان���ة  م��ع  ���س��ت��ت��ع��اون 

م���درج���ة يف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ن خ��لل 

منها  البيئية  ب��خ��ا���س��ة  امل��ان��ح��ة،  اجل��ه��ات 

ال��ت��ي تعمل على  ع���دد احل��اف��لت  وزي����ادة 

النظيفة. الكهربائية  الطاقة 

م�سروع  يف  مهتمة  احل��ك��وم��ة  اأن  وب��ن 

ت����دوي����ر ال���ن���ف���اي���ات امل����ن����وي ت��ن��ف��ي��ذه م��ن 

ق��ب��ل االأم����ان����ة، م���ن خ���لل ال�����س��راك��ة بن 

اأنه  اإىل  الفتا  واخل��ا���س،  العام  القطاعن 

امل�����س��روع  ف��ك��رة  تعميم  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  �سيتم 

ب��امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى اأن ي��ب��داأ م��ن امل��ن��اط��ق ذات 

العالية. ال�سكانية  الكثافة 

اأمن عمان الدكتور يو�سف  وا�ستعر�س 

ال�����س��وارب��ة اأب�����رز حم����اور اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

وم��ب��ادرة  م�سروعا   212 تنفيذ  املت�سمنة 

اأن��ه��ا  918 م��ل��ي��ون دي����ن����ار، م��ب��ي��ن��ا  ب��ك��ل��ف��ة 

والتنمية  الوطنية  االأه���داف  مع  تن�سجم 

االقت�سادي  التحديث  وروؤي���ة  امل�ستدامة 

خ�����س��و���س��ا ف��ي��م��ا ي��ت�����س��ل ب��ت��ح�����س��ن ج���ودة 

احلياة.

تت�سمن  التي  اال�سرتاتيجية،  اإن  وقال 

خ���ط���ة ت���ط���وي���ري���ة ل���ق���ط���اع ال���ن���ق���ل ال���ع���ام 

م�ساريع  ت�ستهدف  ���س��ن��وات،   10 ل���  مم��ت��دة 

اخلدمات  يف  مبا�سر  اأث��ر  الإح���داث  نوعية 

تطوير عدد من  للمواطنن عر  املقدمة 

وحت�سن  اال�ستثمار  وتعزيز  الت�سريعات 

ال��ب��ي��ئ��ة وال��ن��ق��ل وت��ن��ف��ي��ذ ح��ل��ول م��روري��ة 

وبنية حتتية.

ك��م��ا ت��ت�����س��دى اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وف��ق��ا 

ل���ل�������س���وارب���ة، ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي 

ج��زءا  اأن  مو�سحا  ال�سكان،  ع��دد  وازدي����اد 

من امل�ساريع �ستنفذ من خم�س�سات �سمن 

املوازنة ال�سنوية للأمانة.

اال���س��ت��ث��م��ارات  ق��ي��م��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

�سركة  خ���لل  م��ن  �ستنفذ  ال��ت��ي  امل��ت��وق��ع��ة 

للأمانة  اال�ستثماري  الذراع  عمان-  روؤية 

تقدر ب� 126 مليون دينار.

و������س�����ت�����وؤ������س�����������س االأم�����������ان�����������ة، ح�������س���ب 

ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  ���س��رك��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 

ال�����س��ل��ب��ة وم��ع��اجل��ت��ه��ا، وم�����س��ن��ع امل��ع��اجل��ة 

ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة امل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة ل��ل��ن��ف��اي��ات 

واإنتاج  النفايات  تدوير  ب��اإع��ادة  الع�سوية 

اإنتاجية ت�سل اإىل  الطاقة وال�سماد بقدرة 

239 طنا/يوميا.

جديدة  وحدائق  متنزهات  �ستن�سئ  كما 

و�ستعمل على اإعادة تاأهيل وتطوير حدائق 

م�سروع  وتعزيز  دي��ن��ار،  مليون   44 بكلفة 

حافلة   136 وت�سغيل  ب�����س��راء  ع��م��ان  ب��ا���س 

اإىل  ع��دده��ا  لي�سل  كهربائية  حافلة  و15 

286 حافلة، ف�سل عن دعم اأجرة الركاب.

وت�������س���م���ل اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ا���س��ت��ك��م��ال 

ال�سريع  ال���رتدد  ح��اف��لت  م�����س��روع  تنفيذ 

الإج�����راء  وال���ث���ان���ي���ة  االأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ت��ن 

حت�����س��ي��ن��ات م���روري���ة ل��ل��ت��ق��اط��ع��ات وح��ل��ول 

 281 وبكلفة  كيلومرتا   50 بطول  مرورية 

مليون دينار.

امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  جللته،  وراف��ق 

ومدير  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف  الها�سمي 

مكتب جللة امللك، الدكتور جعفر ح�سان

  الملك: ضرورة أن يشعر المواطنون وسكان 
العاصمة بجودة الخدمات المقدمة

  رئيس الوزراء: استراتيجية األمانة بما تشمله من مشاريع 
وبرامج ومؤشرات قياس وتقييم قابلة للتطبيق وواقعية

  أمين عمان: تنفيذ 212 مشروعا ومبادرة بكلفة 918 
مليون دينار

  إنشاء مصنع إلعادة تدوير ومعالجة النفايات العضوية 
إلنتاج الطاقة والسماد

 خطة تطويرية لقطاع النقل العام ممتدة لـ 10 سنوات

 التوسع في شبكة باص عّمان ليصل عددها إلى 286 حافلة

االربعاء   15/ 6 / 2022
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء    15 / 6 / 2022 

االنباط- عمان

 ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

ام�س  ال����وزراء  برئا�سة  مكتبه  يف  اخل�ساونة 

ال��ث��اث��اء، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ع��راق��ي 

ال��ذي �سم  حممد احللبو�سي والوفد املرافق 

روؤ�ساء واأع�ساء عدد من جلان املجل�س.

واك���د رئي�س ال�����وزراء خ���ال ال��ل��ق��اء ال��ذي 

والتن�سيق  املتابعة  ل�سوؤون  دولة  وزير  ح�سره 

احلكومي ال��دك��ت��ور ن���واف ال��ت��ل، ووزي���ر دول��ة 

ل�سوؤون االإعام في�سل ال�سبول، ومقرر جلنة 

النائب  العراقية  االأردن��ي��ة  الربملانية  االأخ���وة 

حممد بني يا�سني، على العاقات التاريخية 

وال��ع��راق،  االردن  تربط  التي  اال�سرتاتيجية 

الفتا اىل العاقة املتميزة التي جتمع جالة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ال��ق��ي��ادات ال��ع��راق��ي��ة 

وجميع األوان الطيف ال�سيا�سي العراقي.

االردن  ال����وزراء اىل ح��ر���س  رئي�س  ول��ف��ت 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك م���ع ال��ع��راق 

ال�سقيق ثنائيا ويف اطار اآلية التعاون الثاثي 

االردن  تطلع  ال�سدد  بهذا  موؤكدا  م�سر،  مع 

مت  التي  امل�سرتكة  امل�سروعات  تنفيذ  ل�سرعة 

االتفاق عليها والتي تعود بالنفع والفائدة على 

املدينة  ومنها  ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين 

االق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى احل����دود وم�����س��روع ان��ب��وب 

النفط بني الب�سرة والعقبة.

ب��ق��ي��ادة  وق����وف االردن  واك����د اخل�����س��اون��ة 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اىل ج��ان��ب 

اال�ستقرار  لتعزيز  ال�سقيق يف جهوده  العراق 

ودحر قوى التطرف واالره��اب وبناء وتعزيز 

موؤ�س�سات الدولة العراقية.

العراق  ي�سيب  “ما  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 

م���ن خ���ري او ���س��ر ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا يف 

امل��ن��ط��ق��ة ون���ح���ن ن��ت��ط��ل��ع اىل ع�����ودة ال���ع���راق 

للقيام ب��دوره املحوري والطليعي يف حميطه 

ال��ع��رب��ي وال�������دويل«. م���ن ج��ه��ت��ه اك����د رئي�س 

جمل�س النواب العراقي حر�س جمل�س النواب 

العراقي بكافة اطيافه ال�سيا�سية على تعزيز 

وتر�سيخ العاقات الثنائية مع االردن.

ك��م��ا اأك����د دع���م جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ع��راق��ي 

ل��ات��ف��اق��ات ال��ت��ي مت��ت ب��ني االردن وال��ع��راق 

اآلية التعاون الثاثي خدمة  وم�سر يف اإط��ار 

ال��ذي  امل�سرتك  االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  مل�سرية 

ينعك�س ايجابا على الدول الثاث و�سعوبها.

بقيادة  االأردن  م��واق��ف  احللبو�سي  وث��م��ن 

جالة امللك عبداهلل الثاين الداعمة للدولة 

ال��ع��راق��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا ع��ل��ى ك��اف��ة ال�سعد 

االإقليمية والدولية.

االنباط- عمان

ي��رتق��ب االق��ت�����س��ادي��ون يف ال��ع��امل ق��رار 

االح��ت��ي��اط��ي ال���ف���ي���درايل امل��ت��ع��ل��ق ب��اأ���س��ع��ار 

رفع  اإىل  التوقعات  تذهب  والتي  الفائدة، 

اأ�سعار الفائدة مبقدار ن�سف نقطة مئوية 

ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال����ت����وايل يف ن��ه��اي��ة 

اجتماعه املقبل يوم غد االأربعاء.

االأردن وكغريه من دول العامل يرتقب 

ه���ذا ال���ق���رار و���س��ط حم����ددات اق��ت�����س��ادي��ة 

دولية  موؤ�س�سات  ت��وق��ع��ات  ي��ق��وده��ا  �سعبة 

الت�سخم. م�ستويات  بارتفاع 

ال�����س��رف  ���س��ع��ر  ن��ظ��ام  االأردن  وي��ن��ت��ه��ج 

1995، حيث  الثابت مع الدوالر منذ العام 

مت تثبيت �سعر �سرف الدينار االأردين عند 

1.41 دوالر، والذي وفر احلماية الازمة 

باالإ�سافة  االأردن،  يف  النقدية  لل�سيا�سة 

كوعاء  االأردين  الدينار  مكانة  تعزيز  اإىل 

ادخاري يف اجلهاز امل�سريف، وتعزيز العائد 

املايل عليه من خال عمليات االدخار.

يعنى  وال���ذي  االأردين،  امل��رك��زي  البنك 

باإدارة دفة ال�سيا�سة النقدية يف االأردن من 

ال�سوق  يف  املطلوب  التوازن  اإح��داث  خال 

النقدي، و�سبط اإيقاع املوؤ�س�سات امل�سرفية 

م��ن خ���ال حت��دي��د امل��ع��رو���س ال��ن��ق��دي يف 

الت�سخم،  م�����س��ت��وي��ات  م��ن  ل��ل��ح��د  ال�����س��وق 

للدينار،  ال�سرائية  القدرة  على  واحلفاظ 

منذ  االإدارة  بهذه  الكاملة  ح�سافته  اثبت 

ع���ق���ود، ب��ات��ب��اع ���س��ي��ا���س��ة م��ت��وازن��ة ت��ت��واف��ق 

والتي  العاملية،  االقت�سادية  االأح��داث  مع 

مطبخ  يف  التفا�سيل  ب���اأدق  درا���س��ت��ه��ا  ي��ت��م 

وهم  وفنيني  خرباء  يحوي  الذي  املركزي 

ال�سيا�سة  م�سهد  الإدارة  عالية  كفاءة  ذوو 

النقدية.

قام  مثلما  قام  االأردين،  املركزي  البنك 

عملتها  ترتبط  ال��ت��ي  ال���دول  م��ن  ال��ع��دي��د 

اأدوات  على  الفائدة  اأ�سعار  برفع  بالدوالر، 

)�سعر  اخل�����س��م  �سعر  ال��ن��ق��دي��ة،  ال�سيا�سة 

ال���ف���ائ���دة امل���م���ن���وح م���ن امل����رك����زي ل��ل��ب��ن��وك 

�سعر  الرئي�سي  الفائدة  و�سعر  التجارية(، 

على  امل��رك��زي  البنك  م��ن  املمنوح  ال��ف��ائ��دة 

االحتياطيات  الفائدة على  و�سعر  الودائع، 

الدينار  جاذبية  على  للحفاظ  الفائ�سة(، 

م��ق��اب��ل ال����دوالر وب��ال��ت��ايل امل��ح��اف��ظ��ة على 

ال��دي��ن��ار  ب��ني  ف��ائ��دة  ه��ام�����س م��ري��ح ب�سعر 

والدوالر، تعزيزا ال�ستقرار الدينار )خوفاً 

من الدولرة(.

فقد  امل��رك��زي،  البنك  ب��ي��ان��ات  وبح�سب 

االأردين  امل�سريف  اجلهاز  يف  الودائع  بلغت 

مليار   30.7 منها  دي��ن��ار  مليار   40 ح��وايل 

ب��ال��ع��م��ات  وال���ب���اق���ي  االأردين  ب���ال���دي���ن���ار 

من  االح��ت��ي��اط��ي��ات  بلغت  فيما  االأج��ن��ب��ي��ة، 

النقد االأجنبي لاأردن 18 مليار دوالر.

وخال الفرتة االأخرية، بداأت ال�سغوط 

جديد  من  الظهور  يف  العاملية  الت�سخمية 

ب��ع��د ب����وادر ت��ع��ايف االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي من 

اال�سطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، 

ال��رو���س��ي  ال�����س��راع  ت��ط��ورات  وذل���ك ب�سبب 

االأوكراين؛ حيث ارتفعت املخاطر املتعلقة 

ال�����س��راع،  ال��ع��امل��ي نتيجة ه��ذا  ب��االق��ت�����س��اد 

االرت��ف��اع  ال�سغوط  تلك  راأ����س  على  ي��اأت��ي 

امل���ل���ح���وظ يف االأ�����س����ع����ار ال���ع���امل���ي���ة ل��ل�����س��ل��ع 

االإم���داد  �سا�سل  وا���س��ط��راب  االأ���س��ا���س��ي��ة، 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�سحن،  تكاليف  وارت��ف��اع 

تقلبات االأ�سواق املالية يف الدول النا�سئة؛ 

حملية  ت�سخمية  ���س��غ��وط  اإىل  اأدى  مم��ا 

وزيادة ال�سغط علي امليزان اخلارجي.

الأ�سعار  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  وارت��ف��ع 

االأول  ال��ث��ل��ث  يف  الت�سخم”   “ امل�ستهلك 

ب��امل��ئ��ة،   2.6 ب��ن�����س��ب��ة  ال����ع����ام احل������ايل  م����ن 

ب��ح�����س��ب دائ�����رة االإح�������س���اءات ال���ع���ام���ة، يف 

مراجعة  اأع��ادت  دولية  موؤ�س�سات  اأن  حني 

تقديراتها مل�ستويات الت�سخم يف االأردن يف 

والنقل  الغذاء  تكاليف  اأ�سعار  ارتفاع  ظل 

االأوكرانية، والتي  الرو�سية  ب�سبب احلرب 

3.8 باملئة للعام  و�سلت هذه التوقعات اإىل 

احلايل.

جل��ن��ة ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ن��ق��دي��ة يف ال��ب��ن��ك 

التطورات  كافة  كثب  ع��ن  تتابع  امل��رك��زي، 

االق���ت�������س���ادي���ة ول����ن ت�����رتدد يف ا���س��ت��خ��دام 

اأدوات����ه����ا ال��ن��ق��دي��ة ك���اف���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��دف 

ا���س��ت��ق��رار االأ���س��ع��ار ع��ل��ى امل���دى امل��ت��و���س��ط، 

ت�����س��خ��م  م����ع����دالت  اإىل حت��ق��ي��ق  وت�����س��ع��ى 

املتو�سط  امل��دى  على  وم�ستقرة  منخف�سة 

ب��و���س��ف��ه ����س���رط اأ����س���ا����س���ي ل���دع���م ال���ق���وة 

وحت��ق��ي��ق  االأردين،  ل��ل��م��واط��ن  ال�����س��رائ��ي��ة 

معدالت منو مرتفعة وم�ستدامة.

للت�سخم  امل�����س��ت��م��ر  االرت���ف���اع  ظ���ل  ويف 

على  االأردن  واع���ت���م���اد  وامل���ح���ل���ي،  ال��ع��امل��ي 

اال����س���ت���رياد م���ن اخل�����ارج وال���ت���ي ارت��ف��ع��ت 

بن�سبة  احل����ايل،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ب��ال��رب��ع 

دينار،  مليار   4.276 لت�سجل  باملئة،   28.6

دي���ن���ار خ��ال  م��ل��ي��ار   3.326 م���ع  م��ق��ارن��ة 

ال���ف���رتة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ال���ع���ام امل���ا����س���ي م��ن 

اخل���ام���ات وم�����س��ت��ل��زم��ات االإن���ت���اج وال�����س��ل��ع 

االإ�سرتاتيجية الازمة للعملية االإنتاجية 

ي�ساحبها  وال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

البنك  ي�سع  ال��ع��امل��ي،  للت�سخم  ا���س��ت��رياد 

املوجه  لهذه  الت�سدي  اأمام  اليوم  املركزي 

الت�سخمية.

ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن  اق���ت�������س���ادي���ون  وي�������س���ف 

ال  و  احمر”  “ خ��ط  االأردن  يف  ال��ن��ق��دي��ة 

ي��ج��وز ال��ع��ب��ث وال��ت��ع��ل��ي��ق ب��ق��رارات��ه��ا ال��ت��ي 

اأث���ب���ت���ت جن��اع��ت��ه��ا ع���ل���ى م�����دار ال�����س��ن��وات 

املا�سية، يف حني يبقى الدور املتمم مل�سرية 

ال�سيا�سة  جعبة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  العملية 

اإج��راوؤه وفق معطيات  يتطلب  املالية، وما 

اأ�سعار الفائدة اجلديدة.

الدكتور عادل  املركزي،  البنك  حمافظ 

ال�سرك�س، اأكد اأن ال�سيا�سة النقدية للبنك 

حتر�س على التوازن بني متطلبات حتقيق 

وتوفري  رئي�س،  كهدف  النقدي  اال�ستقرار 

ق���ن���وات مت��وي��ل ل��ل��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

ب�سروط مي�سرة لدعم النمو االقت�سادي.

وراء  ال����ه����دف  ك�����ان  ه�����ذا  اأن  واأ������س�����اف 

للتمويل  املركزي  البنك  برناجمي  اإطاق 

ا�ستمرار  اإىل  2 مليار دينار، م�سرياً  بقيمة 

امل�����رك�����زي ب����دع����م ال�������س���رك���ات ال�������س���غ���رية 

اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  ومتكينها  وامل��ت��و���س��ط��ة 

ب��ك��ل��ف مائمة  خ��ط��وط مت��وي��ل م��ت��ن��وع��ة 

اإىل ح���ني ت���اأم���ني ال��ت��ع��ايف م���ن اجل��ائ��ح��ة، 

وخ�سو�ساً ال�سركات التي لديها قدرة على 

اأرباحها. وا�ستعادة  اأن�سطتها  ا�ستمرارية 

ن��دوة يف جامعة  ال�سرك�س، خال  واأك��د 

بداأ  الوطني  االقت�ساد  اأن  اأم�س،  الزيتونة 

ال��ت��ع��ايف م��ن ت��داع��ي��ات جائحة  يف م��رح��ل��ة 

ك����ورون����ا، م�����س��ت�����س��ه��داً ب�������االأداء االإي��ج��اب��ي 

ل���ل���ع���دي���د م����ن امل�����وؤ������س�����رات االق���ت�������س���ادي���ة 

النقدي  القطاع  موؤ�سرات  �سيما  ال  الكلية، 

واخل������ارج������ي، وه�����و م����ا م���ك���ن االق���ت�������س���اد 

2.2 باملئة  الوطني من ت�سجيل منو ن�سبته 

التوقعات  امل��ا���س��ي، م��ت��ج��اوزاً  ال��ع��ام  خ��ال 

بهذا اخل�سو�س. ال�سابقة 

لي�س  االأردن  اأن  اإىل  ال�سرك�س  واأ���س��ار 

مب���ن���اأى ع���ّم���ا ي�����س��ه��ده االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي 

م���ن ت���ط���ورات، خ��ا���س��ة يف ظ���ل ال��ت��وت��رات 

اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة ال���ن���اج���م���ة ع��ن 

رافقها  وم��ا  االأوك��ران��ي��ة،  الرو�سية  احل��رب 

من ت�ساعد ال�سغوط الت�سخمية العاملية، 

التعايف  بفعل  مرتفعة  م�ستويات  وبلوغها 

ال���ت���دري���ج���ي ل��ل��ط��ل��ب ال���ع���امل���ي يف اأع���ق���اب 

ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19، وم���ا راف���ق ذل���ك من 

التوريد،  �سا�سل  يف  االختاالت  ا�ستمرار 

وعودة حاالت االإغاق يف ال�سني، والقيود 

احل��م��ائ��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ب��ع�����س ال���دول 

ل��غ��اي��ات امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االأم�����ن ال��غ��ذائ��ي 

لديها.

تخفي�س  يف  اأ���س��ه��م  ذل���ك  اأن  واأ����س���اف 

 3.6 ليبلغ  العاملي  االقت�ساد  منو  توقعات 

باملئة   6.1 مع  مقارنة   ،2022 عام  يف  باملئة 

خال عام 2021.

التطورات  ه��ذه  رغ��م  ال�سرك�س  وت��وق��ع 

االقت�سادي  النمو  “ارتفاع معدل  العاملية، 

 ،2022 ع���ام  يف  ب��امل��ئ��ة   2.4 اإىل  االأردن  يف 

مدفوعاً با�ستمرار حت�سن اأداء العديد من 

مقبو�سات  منت  اإذ  االقت�سادية،  املوؤ�سرات 

اململكة من الدخل ال�سياحي بن�سبة 252.7 

من  االأوىل  االأرب��ع��ة  ال�سهور  خ��ال  باملئة 

عام 2022، و�سجلت حواالت العاملني منواً 

االأرب��ع��ة  ال�سهور  خ��ال  باملئة   1.5 بن�سبة 

منو  جانب  اإىل  احل��ايل،  العام  من  االأوىل 

باملئة   43.1 بن�سبة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ادرات 

خال الربع االأول من عام 2022”.

�سحادة،  مهند  االأ�سبق،  اال�ستثمار  وزير 

اأك���د يف ح��دي��ث��ه ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن��ي��ة 

بالقانون،  يعنى  املركزي  البنك  اأن  )برتا( 

ب��ح��م��اي��ة ���س��ع��ر ���س��رف ال��دي��ن��ار، وب��ال��ت��ايل 

الغذائية للمواطن. ال�سلة  حماية 

و����س���دد ع��ل��ى اأن امل���رك���زي ع��ل��ي��ه ات��خ��اذ 

درا�ساته  ووف��ق  منا�سبا  ي��راه  كما  االإج��راء 

امل��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى حت���ل���ي���ات ع��م��ي��ق��ة ل��ل��واق��ع 

املركزي  اأن  مو�سحا  العاملي،  االقت�سادي 

ج��زءا  ي��ك��ون  اأن  اإال  ي�ستطيع  ال  االأردين 

مثاال  �ساربا  العاملية،  املالية  املنظومة  من 

دول  رف���ع���ت  ح����ال  يف  “يتلخ�س  ب�����س��ي��ط��ا 

فاإن  الفائدة على عماتها،  اأ�سعار  االإقليم 

�سترتاجع  االأردنيني  املغرتبني  حتويلات 

بعملة  االإي�����داع  امل��غ��رتب  تف�سيل  نتيجة 

ال����دول����ة ال���ت���ي ي��ع��م��ل ب���ه���ا ع����ن اإي����داع����ه 

عدم  حال  يف  االأردين  بالدينار  حتوياته 

الفائدة”. اأ�سعار  ا�ستجابته لرفع 

ال��ن��ق��دي��ة يف  ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

الفقري”  ال��ع��ام��ود  مبثابة”  ه��ي  االأردن 

ل��اق��ت�����س��اد ، وال���ت���ي اأث��ب��ت��ت ح�����س��اف��ت��ه��ا 

واجهت  التي  كافة  للتحديات  وجت��اوزه��ا 

االقت�ساد، م�سددا على �سرورة اال�ستمرار 

ب������اإدارة  دوره  امل����رك����زي  ال��ب��ن��ك  ب���اإع���ط���اء 

ال�سيا�سة النقدية كما يراها �سواء بالرفع 

تتم  بانها  اإدارتها  وا�سفا  بالتخفي�س،  اأو 

“توزين  كعملية  العناية  درج���ات  ب��اأع��ل��ى 

الذهب”.

ومدار�سه  االقت�ساد  اأن  �سحادة  وب��ني 

بعد  متاما  اختلفت  العلمية  والنظريات 

االأوكرانية  واحلرب  كورونا  جائحة  اأزمة 

العامل جتتاحه م�ستويات  الرو�سية، وبات 

�سا�سل  وخ��ل��ل يف  ال��ت�����س��خ��م  م��ن  ك��ب��رية 

االإن����ت����اج وزي�������ادة يف ال���ط���ل���ب ون���ق�������س يف 

اإىل  وامل�ستهلك  ال��دول��ة  داع��ي��ا  ال��ت��زوي��د، 

ت��ب��ن��ي ���س��ي��ا���س��ة ا���س��ت��ه��اك��ي��ة ت��رت��ك��ز على 

اإنفاقها. الرت�سيد يف 

واأو�سح اأن ارتفاع اأ�سعار الفائدة �سيكون 

االأردين على  ق��درة  املبا�سر على  االأث��ر  له 

التمويل،  تكاليف  ارتفاع  ظل  يف  االإن��ف��اق 

قبل  م��ن  حت���رك  ي�ستوجب  ال���ذي  االأم����ر 

ال�سيا�سة  وه��ي  للميزان،  االآخ���ر  ال��ط��رف 

امل��ال��ي��ة، م��ن خ��ال تغيري ال��ن��م��وذج امل��ايل 

الدخل،  �سريبة  اإىل  مبيعات  �سريبة  من 

بفر�س  اال�ستمرار  ميكن  ال  اأن��ه  مو�سحا 

�سريبة مبيعات مرتفعة يف ظل الظروف 

االق��ت�����س��ادي��ة ال���راه���ن���ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

�سريبة  لتح�سيل  االأمت��ت��ة  نظام  تطبيق 

املبيعات ب�سكل حمق وعادل واالنتقال اإىل 

النموذج العادل يف ال�سريبة.

وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط االأ����س���ب���ق، ال��دك��ت��ور 

اإب���راه���ي���م ���س��ي��ف، دع���ا اإىل ع���دم ال��ت��دخ��ل 

بعناية  تتخذ  “الأنها  امل��رك��زي  ب���ق���رارات 

ووفق درا�سات ح�سيفة”.

ت��ت��م��ث��ل  امل����رك����زي  م��ه��م��ة  اأن  واأ�����س����اف 

باالإبقاء على هوام�س �سعرية بني الفائدة 

جاذبية  ل�سمان  وال����دوالر  ال��دي��ن��ار  على 

القوة  على  املحافظة  وب��ال��ت��ايل  ال��دي��ن��ار، 

ال�سوق  ت��وازن  على  واملحافظة  ال�سرائية 

وكبح جماح الت�سخم العاملي.

وب���ني ���س��ي��ف اأن امل���رك���زي اأث��ب��ت ب��رب��ط 

ح�سافة  ب��ال��دوالر،  ال��دي��ن��ار  ���س��رف  �سعر 

ه����ذا ال���ق���رار و���س��م��ان ا���س��ت��ق��رار ال�����س��وق 

ال�سعبة  ال��ظ��روف  اأحلك  ظل  يف  النقدي 

التي واجهها.

ودعا اإىل �سرورة االإبقاء على الربامج 

ال�سغرية  للم�ساريع  املوجهة  التمويلية 

لدعم  وجهت  التي  والربامج  واملتو�سطة 

ق���ط���اع���ات اإن���ت���اج���ي���ة ال����س���ت���م���رار ال��ن��م��و 

االقت�سادي.

وزي�����ر امل���ال���ي���ة االأ����س���ب���ق، ال���دك���ت���ور عز 

ال��دي��ن ك��ن��اك��ري��ة، اأو���س��ح اأن االرت��ف��اع��ات 

يف اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 

االأم��ريك��ي  ال��ف��ي��درايل  البنك  عنها  يعلن 

الفائدة  اأ�سعار  على  كبرية  انعكا�سات  لها 

املحلية لي�س يف االأردن فقط بل يف معظم 

دول العامل.

واأن  ���س��ب��ق  ب���رام���ج  ه��ن��اك  اأن  واأ����س���اف 

لتقدمي  االأردين  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  اأق��ره��ا 

واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  مت��وي��ل 

برامج  اإق���رار  م��ن  والب��د  مي�سرة،  بفوائد 

ال���ربام���ج  ت���و����س���ي���ع  اإىل  ت���ه���دف  ع���اج���ل���ة 

املعمول بها.

ب��رام��ج تهدف  تبني  ���س��رورة  اإىل  ودع��ا 

ه��ذه االرتفاعات على  اآث��ار  اإىل احل��د من 

امل��ق��رت���س��ني م��ن ال��دخ��ل امل���ح���دود، وعلى 

واملتو�سطة. ال�سغرية  امل�ساريع 

اإج���راء  ���س��رورة  اإىل  كناكرية  دع��ا  كما 

االرت��ف��اع��ات  ه��ذه  الآث���ار  �ساملة  م��راج��ع��ة 

�����س����واء ع���ل���ى ال���ق���ط���اع���ات االق���ت�������س���ادي���ة 

تتم  ب��ح��ي��ث  اخل��زي��ن��ة  ع��ل��ى  اأو  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

م��راج��ع��ة اأول���وي���ات االإن��ف��اق احل��ك��وم��ي يف 

زي��ادة  على  الفائدة  ارتفاع  انعكا�س  �سوء 

ك��ل��ف االق����رتا�����س احل���ك���وم���ي وال��ن��ف��ق��ات 

احلكومية االأخرى نتيجة ارتفاع االأ�سعار 

العاملية للنفط اخلام واملواد الغذائية عما 

الازمة  االإج��راءات  اتخاذ  واأهمية  �سبق، 

والبدائل املمكنة للحد من اآثارها.

 صندوق توفير البريد يؤجل 
قسط شهر حزيران

االنباط- عمان

ت��وف��ري  ����س���ن���دوق  اإدارة  جم��ل�����س  ق����رر 

الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر  برئا�سة  الربيد 

ق�سط  تاأجيل  الهناندة،  اأح��م��د  وال��ري��ادة 

����س���ه���ر ح�����زي�����ران احل��������ايل، ل��ل��ت��م��وي��ات 

ال�سندوق. املمنوحة لعماء 

وب���ح�������س���ب ب����ي����ان ل���ل�������س���ن���دوق ام�������س 

الق�سط  ت��اأج��ي��ل  امل��ج��ل�����س  ق���رر  ال��ث��اث��اء، 

م��ب��ال��غ  اأي�����ة  ذل����ك  ع��ل��ى  ي���رتت���ب  اأن  دون 

اأو ع���م���والت، ح��ي��ث ج����اء ذل��ك  اإ���س��اف��ي��ة 

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة 

بالتخفيف عن املواطنني يف ظل الظروف 

االق��ت�����س��ادي��ة ال�����س��ائ��دة، وال��ت��زام��ا ب��دور 

�سيما  املجتمعية  امل�سوؤولية  يف  ال�سندوق 

مع قرب حلول عيد االأ�سحى املبارك.

 خبراء: السياسة النقدية خط أحمر وادارتها تنحصر بالمركزي كما يراها  

االنباط- عّمان

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

عبداهلل  امللك  جالة  من  وبتوجيهات  االأردن  اأن 

عاقاتنا  ا�ستمرارية  على  دائًما  يحر�س  الثاين، 

الدعم  اأ���س��ك��ال  خمتلف  وت��وف��ري  اال�سرتاتيجية، 

من  لتمكينهم  ال���ع���راق،  يف  ل��اأ���س��ق��اء  واالإ����س���ن���اد 

ال��ت��ي تعرت�سهم،  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة خم��ت��ل��ف 

واإع��ادة بناء العراق القوي املنيع، ومن اأج��ل عودة 

االأم����ن واال���س��ت��ق��رار ل��ه، وال��وق��وف اإىل جانبه يف 

احلرب على االإرهاب. جاء ذلك خال لقاء الفايز 

ام�س الثاثاء بدار جمل�س االأعيان، رئي�س جمل�س 

النواب العراقي حممد احللبو�سي والوفد املرافق، 

الذي �سم روؤ�ساء واأع�ساء عدد من جلان املجل�س، 

بح�سور ال�سفري العراقي يف عّمان حيدر العذاري.

عاقاتنا  بعمق  نعتز  “نحن   : ال��ف��اي��ز  وق���ال 

االأخوية، وبامل�ستوى الرفيع الذي و�سلت اإليه بني 

ورا�سخة  متينة  عاقات  فهي  ال�سقيقني،  بلدينا 

للعمل  منوذجا  وت�سكل  وا�سرتاتيجية،  وتاريخية 

العربي امل�سرتك يف خمتلف املجاالت«.

روؤ���س��اء  م��ن  وع���دد  م�ساعديه  بح�سور  واأ���س��ار 

اللجان الدائمة يف جمل�س االأعيان، اإىل اأن العراق 

جزء اأ�سيل ورئي�س يف اأمته العربية، ومواقفه جتاه 

وجناح  لها،  وم�سهود  تاريخية  العادلة  ق�ساياها 

العراق وتقدمه وازدهاره هو جناح المتنا العربية.

االأردن بقيادة جالة  “اإننا يف  الفايز،  واأ�ساف 

اأمن العراق وا�ستقراره م�سلحة  امللك، نوؤمن باأن 

على  ونقف  �سوؤونه،  يف  التدخل  ونرف�س  اأردن��ي��ة، 

م�����س��اف��ة واح������دة م���ن خم��ت��ل��ف م��ك��ون��ات ال�سعب 

العراقي الدينية والعرقية واالجتماعية، ونحر�س 

اأهمية  با�ستمرار على  ونوؤكد  اأرا�سيه،  على وحدة 

خ��ال  م��ن  ال��ع��راق  يف  ال�سيا�سية  العملية  جن���اح 

التوافق واحل��وار، لينعم العراق وال�سعب العراقي 

ب��االأم��ن واال���س��ت��ق��رار وال���رف���اه«. واأع���رب ع��ن اأمله 

اأك��د  يف اأن ت�سهم ه���ذه ال��ل��ق��اءات االأخ���وي���ة، ال��ت��ي 

اأهميتها واإدامتها، يف زي��ادة التعاون امل�سرتك بني 

البلدين ال�سقيقني، خا�سة يف املجاالت ال�سيا�سية 

تفعيل  على  وتعمل  واال�ستثمارية،  واالقت�سادية 

االت��ف��اق��ي��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، واإزال������ة اأي����ة م��ع��ي��ق��ات قد 

تعرت�س حركة التجارة البينية بني البلدين. وذكر 

اأن الظروف الدقيقة التي متر بها اأمتنا واملنطقة، 

التحديات  ملواجهة  وح��دت��ن��ا،  تعزيز  علينا  حتتم 

والتاحم  ف��ال��وح��دة  بنا،  حتيط  التي  واالأخ��ط��ار 

العربي هو ال�سبيل الوحيد حلل خمتلف حتدياتنا 

ال��ل��ق��اءات الثاثية  اأن  ال��ف��اي��ز  ال��راه��ن��ة. واع��ت��رب 

االأردنية العراقية امل�سرية، خطوة متقدمة يف اإطار 

اإيجابية  وخطوة  امل�سرتك،  العربي  العمل  تعزيز 

على ط��ري��ق ال��ت��ع��اون، وت��ع��زي��ز ع��اق��ات ال�سراكة 

امل��ج��االت، ومب��ا ميكن م��ن التغلب على  مبختلف 

االكيدة  الرغبة  ت��وؤك��د  وه��ي  التحديات،  خمتلف 

لدى الدول ال�سقيقة الثاث يف العمل على زيادة 

اآليات التن�سيق واالرتقاء باجلهود امل�سرتكة، �سعيا 

لتحقيق التكامل اال�سرتاتيجي فيما بينهم.

ونوه اإىل “اأننا يف جمل�س االأعيان، نوؤكد �سرورة 

اإدامة التن�سيق والت�ساور بني بلدينا وجمل�سينا، يف 

كل ما من �ساأنه يعزز عاقاتنا الربملانية، ويخدم 

�سرورة  الوقت  ب��ذات  ونوؤكد  امل�سرتكة،  م�ساحلنا 

اللقاءات  مبخرجات  الدفع  اأج��ل  من  معا،  العمل 

يف  واالإ����س���راع  ال�سيا�سية،  ق��ي��ادات��ن��ا  ب��ني  الثاثية 

تنفيذها ملا فيها م�سلحة للجميع«.

وم�سى الفايز قائًا: “نحن كربملانيني علينا 

املخرجات،  ه��ذه  تنفيذ  ت�سريع  اإزاء  كبري  واج��ب 

العربية،  امتنا  و�سعوب  ل�سعوبنا،  فيه م�سلحة  ملا 

ام��ك��ان��ي��ات ب�سرية  ال��ث��اث م��ن  فما متلكه دول��ن��ا 

لتكتل  ن�����واة  ت��ك��وي��ن  الأن  واق��ت�����س��ادي��ة مي��ك��ن��ه��ا، 

العمل  اإىل  الفايز  ودع��ا  ك��ب��ري«.  عربي  اقت�سادي 

ب�سكل م�سرتك مع جمل�س النواب العراقي لدعوة 

االحتاد الربملاين العربي عقد جل�سة طارئة لبحث 

الغذائي  االأم��ن  على  االأوكرانية  االأزم��ة  تداعيات 

اإىل  وتو�سياتها  تقدم خمرجات اجلل�سة  العربي، 

القمة العربية املُقبلة، الفًتا اإىل اأن تداعيات االأزمة 

�ستكون  الغذائي  االأم��ن  على  االأوكرانية  الرو�سية 

كارثية ومل ن�سعر بها بعد.

ب������دوره حت����دث احل��ل��ب��و���س��ي ح����ول ال��ع��اق��ات 

الثنائية التي تربط ب��اده يف اململكة، م�سريا اىل 

ما  وه��و  حافل  تاريخ  لديهما  ال�سقيقني  البلدين 

امل�ستقبل  ليكون  الثنائي  العمل  تكثيف  اإىل  يدعو 

االأردن،  م��واق��ف  ال��ت��اري��خ، مثمًنا  ه��و  كما  ح��اف��ا 

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

ل��ل��ع��راق، وح���ر����س ج��ال��ت��ه ع��ل��ى حت��ق��ي��ق االأم���ن 

الكثري  اإىل وج��ود  واأ���س��ار  ال��ع��راق.  واال�ستقرار يف 

من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك بني البلدين 

م�سرتكة  حت��دي��ات  وج���ود  ج��ان��ب  اإىل  ال�سقيقني 

على راأ�سها التحديات االقت�سادية، وهو ما يحتاج 

اإىل اتخاذ خطوات ثنائية على اأر�س الواقع. واأكد 

يف  الت�سريعية  ال�سلطات  دور  اأهمية  احللبو�سي 

حكومتي  بني  التعاون  عجلة  لدفع  البلدين  كا 

يف  ل���اأم���ام  ق��دًم��ا  للم�سي  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن 

اأن  اإىل  الف��ًت��ا  الثنائي،  التعاون  جم��االت  خمتلف 

الوفد النيابي العراقي ي�سم ممثلني عن خمتلف 

القوى ال�سيا�سية يف جمل�س النواب.

واأكد الطرفان خال املباحثات اأهمية ا�ستمرار 

�ساأنه  بينهما ح��ول كل ما من  والتن�سيق  الت�ساور 

وال�سعبني  للبلدين  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ال��ح  خ��دم��ة 

و�ستى  امل��ج��االت  خمتلف  يف  والتعاون  ال�سقيقني، 

القطاعات.
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البلقاء   مذكرة تفاهم بين 
األعمال تطوير  ومركز  التطبيقية 

االنباط- ال�سلط

ال����ب����ل����ق����اء  وق�������ع�������ت ج������ام������ع������ة   

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ام�������س ال���ث���اث���اء، مع 

م���رك���ز ت��ط��وي��ر االأع�����م�����ال، م��ذك��رة 

تفاهم لتدريب ال�سباب االأردين من 

الريادية  وامل�ساريع  االأفكار  اأ�سحاب 

واإحل���اق���ه���م ب����ال����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

يف  للبدء  توؤهلهم  التي  املتخ�س�سة 

الريادية. م�ساريعهم  اإن�ساء 

وت�سمنت املذكرة التي وقعها عن 

اجل��ام��ع��ة رئ��ي�����س��ه��ا ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

ف���خ���ري ال���ع���ج���ل���وين، وع�����ن امل���رك���ز 

م��دي��ره ال��ع��ام غ��ال��ب ح��ج��ازي، عقد 

بالربامج  خا�سة  تعريفية  جل�سات 

التي يقدمها املركز لطلبة اجلامعة 

والتعاون يف ت�سميم واإعداد ور�سات 

تدريبية وبرامج تعنى بتمكني املراأة 

وال�����س��ب��اب اق��ت�����س��ادي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا 

تدريبية  م�سرتكة  ب��رام��ج  وتنفيذ 

ال��وط��ن��ي  ب���ال���ربن���ام���ج  ع���اق���ة  ذات 

“انه�س«. الذاتي  للت�سغيل 

ت��وق��ي��ع  اأن  ال���ع���ج���ل���وين،  واأك��������د 

امل����ذك����رة ���س��ي��م��ك��ن ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

التدريب  ور���س  م��ن  اال�ستفادة  م��ن 

الريادية  امل�ساريع  والعمل يف جمال 

وبناء قدرات الطلبة، ما ميكنهم من 

الريادية  م�ساريعهم  وتطوير  بناء 

اقت�ساديا. وبالتايل متكينهم 

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ح����ج����ازي، اإن 

بهذه  يفخر  االأعمال  تطوير  مركز 

ال�����س��راك��ة م��ع اجل��ام��ع��ة، مل��ا تقدمه 

ذات  تقنية  وتخ�س�سات  برامج  من 

واق��ع  حت��اك��ي  متميزة  نوعية  قيمة 

االأردين،  ال��ع��م��ل  ���س��وق  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

االقت�سادية  الظروف  مع  وتتما�سى 

وت���ع���ت���رب اإح�������دى امل����ح����رك����ات ال��ت��ي 

م���ع���دالت  ت��ق��ل��ي�����س  ����س���ت�������س���اع���د يف 

ال����ب����ط����ال����ة م�����ن خ�������ال امل�����واءم�����ة 

التعليم  خم��رج��ات  ب��ني  احل��ق��ي��ق��ي��ة 

العمل. ومتطلبات �سوق 

على  اأخ���ذ  امل��رك��ز  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ع��ات��ق��ه م���ن خ���ال ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة 

ت���ق���دمي ج��م��ي��ع اخل����دم����ات ل��ط��ل��ب��ة 

�سريكا  ل��ي��ك��ون  اجل��ام��ع��ة  وخ��ري��ج��ي 

اجل��ام��ع��ة يف حت�سني  م���ع  ح��ق��ي��ق��ي��ا 

ن���وع���ي���ة احل����ي����اة وحت���ق���ي���ق ال���رف���اه 

�سوق  اإىل  ال�سباب  و���س��ول  وتي�سري 

والت�سغيل  للت�سغيل  ���س��واء  ال��ع��م��ل 

الذاتي.

واأ���س��اف اأن��ه وان��ط��اق��ا م��ن هذه 

من  اأوال  التعاون  �سيبداأ  االتفاقية 

للت�سغيل  الوطني  الربنامج  خ��ال 

ال�����ذات�����ي ان���ه�������س وي���ل���ي���ه ال���ع���دي���د 

م��ن ال���ربام���ج م��ث��ل ري����ادة االأع��م��ال 

اخل�سراء واالقت�ساد االأزرق.

االأع��م��ال  تطوير  مركز  اأن  يذكر 

ت�ساهم  رب��ح��ي��ة(  )غ��ري  منظمة  ه��و 

خال  م��ن  االقت�سادية  التنمية  يف 

ت�����س��م��ي��م وت���ن���ف���ي���ذ جم���م���وع���ة م��ن 

ال���ربام���ج ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي ت�����س��اع��د 

يف  االنخراط  على  االأردين  ال�سباب 

التوظيف  م��ن خ���ال  ال��ع��م��ل  ���س��وق 

وريادة االأعمال.
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قّدمْت موؤ�ّش�شُة ويلِّ العهِد مبادراٍت عّدًة ت�شتهدُف فئَة ال�ّشباِب، بغيَة دعِمهم وتطويِر مهاراِتهم، 

وحتفيِزهم على مو�جهِة حتدّياِت �لع�سِر، و�النخر�ِط يف �سوِق �لعمِل بعقلّيٍة ريادّيٍة تنماُز بامليِل �إىل 

�البتكاِر، �إ�سافًة �إىل �ملُ�ساركِة يف �سنِع �لقر�ِر يف �سبيِل �الأخِذ باأيديِهم يف بناِء م�ستقبِلِهم و�الإ�سهاِم يف 

خدمِة ُمتمِعِهم.

تنفيًذ� لتوجيهاِت �ساحِب  �لعهِد  ُموؤ�ّس�سُة ويلِّ  �أطلقْتها  �لتي  �ملبادر�ِت  "�ض" �إحدى  ُتَعدُّ مبادرُة 

�ل�ّسموِّ �مللكيِّ �الأمرِي �حل�سنِي بِن عبِد �هلل �لتي يرنو فيها �إىل "توحيِد �جلهوِد �ملبذولِة جتاَه �لّلغِة 

 ." �الأمِّ للغِتنا  �ُسفر�َء عاملّينَي  ليكونو�  �لِقطاِع،  �ملهار�ِت يف هذ�  باملزيِد مَن  �ل�ّسباِب  �لعربّيِة، ومتكنِي 

رُدينِّ يف حتقيِق �الأهد�ِف �لتي ت�سعى �إىل 
ُ
َمِع �لّلغِة �لعربّيِة �الأ وت�سرتُك موؤ�ّس�سُة ويلِّ �لعهِد مع َمْ

تنفيِذها تلَك �ملُبادرُة ��ستناًد� �إىل ت�سافِر �جلهوِد بيَنهما. 

مِوّ هذه �ملُبادرَة من وحِي �إمياِنِه باأنَّ �لعربّيَة لغُة �لقر�آِن �لكرمِي يقوُل تعاىل:  و�أطلَق �ساحُب �ل�سُّ

�أبناِئها، فهي  �إذ حتتلُّ �لعربّيُة مكانًة رفيعَة �ملقاِم يف نفو�ِض   ،)١٩٥ "بل�ساٍن عربيٍّ مبنٍي" )�ل�ّسعر�ء: 
لغُة م�سدِر �لّت�سريِع 

�الأّوِل �لذي ُيتعبَُّد بتالوِتِه، "�إّنا �أنزلناُه ُقر�آًنا َعَرِبيًّا لعّلكْم َتعِقلون" )يو�سف:٢(.

�إىل  �لّتاريِخ  فجِر  منُذ  �ل��ع��رُب  عمَد  �إذ  ح�ساَرِتنا،  و�نعكا�ُض  وتاريُخنا  ُهوّيُتنا  هي  اِد  �ل�سّ ولغُة 

تقييِد ماآِثِرهم و�أخباِرهم بنظِم �ل�ّسعِر �لذي حفَظ �للُّغَة و�لّتاريَخ، يقوُل �جلاحُظ: "وكانِت �لعرُب 

يف جاهلّيِتها حتتاُل يف تخليِدها باأْن تعتمَد يف ذلَك على �ل�ّسعِر �مل��وزوِن، و�لكالِم �ملُقّفى، وكان ذلَك 

ُتر�ِثنا �الأدب��يِّ تب�سُط �حلديَث يف ثقافِتنا وتاريِخنا  هو ديو�َنها" )�حليو�ن: ج١(، فاللُّغُة �لقابعُة يف 

و�أدباِئنا بل ت�ستق�سي �آثاَرهم �لتي خّلدو� فيها تر�َثنا وُهوّيَتنا كما حفظْت �إرَثنا، ومن �لبدهيِّ �لقوُل 

�أمُر  بتمتعِّ �لعربّيِة ب�سفاٍت ومزّياٍت تغِبُطها عليها �الأمُم �الأخرى، ول�سنا ب�سدِد ذكِرها لئاّل يطوَل 

��ستق�ساِئها.

�أن  بعد  �سباِبنا،  نفو�ِض  دعائِمها يف  و�إر���س��اِء  بالعربّيِة،  �لّنهو�ِض  �إىل  �حل�سنِي  �الأم��رِي  �سعُي  وج��اَء 

زمِن  يف  �لُقربى  ذوي  وظلِم  و�لّتغريِب،  �لُغربِة  ع�سِف  من  القْتُه  ما  �إث��َر  ذرًع��ا  بهم  �لعربّيُة  �ساقِت 

ِم وما  �حلد�ثِة و�مليِل �إىل �لل�ساِن �الأعجميِّ يف ماالٍت عّدٍة، ظنًّا منهم باأّنها ُتعيُق طريَقهم نحَو �لّتَقدُّ

 ، يتَمّخ�ُض عنه، �أبناُء �لعربّيِة �لذين ال ننكُر عليِهم ف�ساَد �أل�سنِتهم و�فتقاَرهم �إىل �الإملاِم بلغِتهم �الأمِّ

 يقوُل:
َ
ويف هذ� �ملقاِم ن�ستذكُر قوَل �لّر�فعيِّ �لذي �أن�ساأ

�َسَبُب" دهِرها  من  ِلَنكَبِتها  وهم  َمكُرَمٍة      ُكلِّ  يف  �سبًبا  لهم  "كانت 
لذ� عزَم �ساحُب �ل�ّسُموِّ على �إطالِق هذه �ملُبادرِة يف وقٍت تكاُد فيه لغُتنا تكوُن �أحوَج �إىل من ُيعيُد 

�أَلَقها وي�سوُن قر�َرها، وذلك ما ُنعلُِّل بِه �أنُف�َسنا حّتى ال تنقطَع عالقُة �أبناِئها بها �نقطاَع �جلاهلّيِة 

�الأوىل.

ُتخَتَزُل  تكاُد  �ملُبادرَة على حماوَر عّدٍة  �أ�ّس�َض هذِه  لغٌة عاملّيٌة فقد  �لعربيََّة  باأَنّ  ِه  �ُسُمِوّ و�إمياًنا من 

فيما ُو�سَمْت بِه "�ض"؛ وعلى ر�أ�ِسها ن�سُر �لوعِي باللُّغِة �لعربيَِّة لدى �ل�ّسباِب �الأردينِّ وذلك بالرّتويِج 

لقيَمِتها يف ماالِت �لّتاأليِف، و�لقر�ءِة، و�لرّتجمِة، وتاأليِف �لُكتِب، وزيادِة �أعد�ِد �ملن�سور�ِت و�ملقاالِت 

بالعربّيِة، و�إعد�ِد ور�ِض عمٍل تدعُمها علميًّا وعمليًّا. ويكمُن �ملحوُر �لّثاين يف تعزيِز مكانِتها بو�سِفها 

�لّتقنياِت  وتطويِر  �لّرقميِّ  للع�سِر  مو�كبِتها  عرَب  ذلك  وترجمُة  للمعرفِة،  وُمنِتجًة  تقّدميًَّة  لغًة 

. �ملُ�ستقبلِة �لّناطقِة بالعربّيِة يف ظلِّ �لّتحدياِت �لتي ُتو�جُهها لغُتنا نتيجَة �لّت�سارِع �لّتقنيِّ

ج��اءْت  �إذ  ا،  وتقليديًّ رقميًّا  وج���ودِه  وتعزيِز  �لعربّيِة  �لّلغِة  حمتوى  تطويِر  �إىل  �ل��ول��وُج  وكذلك 

ناِت �ملكتوبِة بالعربّيِة �سعًيا منها لرفِع ن�سبِة �ملُحتوى �لعربيِّ على �ل�ّسابكِة  هذه �ملُبادرُة لزيادِة �ملَُدوَّ

اِد وتقديِر  ُه يف هذه �ملُبادرِة �لتي عزَّ نظرُيها عِن �الحتفاِء بلغِة �ل�سّ �لعنكبوتّيِة. كما مل يغفْل �ُسُموُّ

جهوِد �ملُ�ساهمنَي يف �ملُحافظِة عليها و�سوِن رونِقها، حيُث دعِت �ملُبادرُة �ّل�سباَب �إىل ُم�ساركِة �إجناز�ِتهم 

�لعلوِم  �سّتى؛ ثقافّيًة، وتاريخّيًة، ناهيَك عن  �لتي رفدْت بدوِرها قطاعاٍت  �لعربّيِة  يف �حلفاِظ على 

و�حلد�ثِة.وت�ستنُد  ِم  �لّتقدُّ مو�كبِة  نحَو  �الأمِم  خطى  فيِه  ت�سارعْت  ع�سٍر  مع  متا�سًيا  و�لّتكنولوجيا 

تلَك �ملحاوُر يف ُكنِهها �إىل تعزيِز �إمياِن �ل�ّسباِب بلغِتهم، وحتفيِزهم على �إتقاِنها بل�ساٍن غرِي ذي ِعَوٍج ؛ 

ِه-. ليمّثلوها خرَي متثيٍل، فهم �سفر�ُء �للُّغِة -على حدِّ تعبرِي �ُسُموِّ

عيِد  �ل�سّ على  ن��اج��ٌع  �أث���ٌر  فللمبادرِة   ، �الق��ت�����س��اديِّ �جل��ان��ِب  ع��ن  �ملُ��ب��ادرِة  تلك  م���اآرُب  تنف�سُل  وال 

وتعزيِز  �لعمِل،  ُفر�ِض  �إىل خلِق  رورِة  بال�سّ ُتف�سي  لتنفيِذ حماوِرها  �إنَّ كلَّ حماولٍة  �إذ   ، �القت�ساديِّ

�لّثورِة  تطبيقاِت  �سمَن  �لعربّيِة  �إدر�ِج  �إىل  �ملُبادرُة  فرتمي  �لّتقنيِّ  عيِد  �ل�سّ على  �أّم��ا  منها،  �لقائمِة 

، و�لروبوتات، و�إنرتنت �الأ�سياء )IoT(، وما �إىل ذلك. ناعّيِة �لّر�بعِة؛ كالّذكاِء �ال�سطناعيِّ �ل�سّ

�بِن  �ل��ّث��اين  �هلل  عبِد  �مللِك  �أوردُه جاللُة  ما  �إىل  فيها  ج��اَء  وم��ا  �ملُ��ب��ادرِة  ه��ذه  وحُتيُلنا م�سامنُي 

ِة وتطويُر  �حُل�سنِي -حِفَظُه �هلل وَرعاه- يف �لورقِة �لنِّقا�سّيِة �ل�ّسابعِة �ملو�سومِة ب� "بناُء ُقُدر�ِتنا �لَب�سِريَّ

ّمِة" �لتي ناق�َض فيها ِملَفَّ �لّتعليِم وما يّت�سُل بِه، على علِمِه بثقِل 
ُ
�لعملّيِة �لّتعليمّيِة جوهُر نه�سِة �الأ

َمئونِة �لّنهو�ِض بِه يف ِظلِّ طائفِة �لتحّدياِت �لتي حُتيُط بِه وحتدُّ من �الرتقاِء مب�ستو�ه، وفيها �أ�ساَر 

ثُِّل ذلك �العتز�ُز بلغِتنا وُهوّيِتنا،  جاللُتُه �إىل �سرورِة �ملو�ءمِة بنَي �الأ�سالِة و�ملعا�سرِة، وخرُي ما مُيَ

فمن وجهِة نظِرِه لن ي�ستطيَع �أبناوؤنا �لّنهَل من ُتر�ِثهم و�الإفادَة منُه �إاّل �إذ� "�أحّبو� ُلَغَتُهم �لعربّيَة، 

و�أجادو� فيها"، ومن روؤيِة جاللِتِه ��ستقى �ُسُموُّ �الأمرِي جنوَحُه �إىل �لّتنبيِه على م�ساألِة �ملو�زنِة بني 

�ُث �لذي ينبغي على �سباِبنا �أن ي�ستلهَمُه ويبني عليِه يف مو�كبِة �حلا�سِر،  تر�ِثنا وو�قِعنا، ذلك �لرتُّ

ُه ينهُج ذ�َت �لّنهِج �لذي ر�سمُه جاللُة �مللِك يف �لورقِة �لّنقا�سّيِة ذ�ِتها. وبذ� فاإنَّ �ُسُموَّ

�ل�ّسُمِو  طلَقْت بدعٍم من �ساحِب 
ُ
�أ "�ض" �لتي  تبُذلها مبادرُة  �لتي  ن�سيُد باجلهوِد  فاإّننا  وبدوِرنا 

نافذًة، وجعَل خدمَة  ثاقبًة  نظرًة  لغِتنا  مكانِة  �إىل  نظَر  �ل��ذي  �هلل،  عبِد  بِن  �الأم��رِي �حل�سنِي  �مللكيِّ 

�لعربّيِة مطلًبا من �ملطالِب �لتي ُتر�ُم يف زمِن �لّتقدِم و�حلد�ثِة، فهو يوؤمُن باأنَّ حفَظ �للُّغِة و�الرتقاَء 

بها و�ملُباهاَة باالنتماِء �إليها �أموٌر ال تتمُّ �إال بجهوِد �أبناِئها و�سدنِة ُتر�ِثها مّمن درجو� على حفِظ �إرِثها، 

وميكُن ت�سبيُه و�جِب �أبناِء �لعربّيِة نحَوها بُينبوٍع يفوُر من �لّد�خِل، ال �سيٍل يتدّفُق من �خلارِج، فذوو 

�لُقربى �أوىل بخدمِتها، و��سِتثاَرِتها من مكاِمِنها، وبعِثها من مرقِدها يف �سبيِل �إنز�ِلها منزلَتها، لئاّل 

ِم  �لّت�سارِع �ملعريفِّ و�لّتقدُّ �إىل يوِم ُيبعثوَن يف ِظلِّ ُمعطياِت  ت�سيَع ُهوّيُتنا ومتوَت موًتا ال حياَة بعَده 

�لّتقنيِّ �لذي ن�سهدُه �ليوَم، يقوُل �لّر�فعيُّ يف �لق�سيدِة ذ�ِتها:

                      "�أنرتُك �لغرَب ُيلهينا بُزخُرِفِه     وم�سرُق �ل�ّسم�ِض ُيبكينا وننَتِحُب 

                             وعنَدنا نهٌر عذٌب ل�ساِرِبِه       فكيَف نرُتُكُه يف �لبحِر ين�َسِرُب"

الدكتورة زينة محي الدين غنيم 

مبادرُة "ض" … مبادرُة 
إعادِة ألِق العربّيِة وتعريِب 

المحتوى الّرقميِّ

  الأربعاء    15  / 6  / 2022

االنباط-العقبة

 

رع���ى �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة و�ح���ة �أي��ل��ة 

للتطوير، �ملهند�ض �سهل دودين، �م�ض �لثالثاء 

���س��ي��دة وف��ت��اة م��ن م�سروع   17 ت��خ��ري��ج  ،ح��ف��ل 

»ح���رف���ت���ي« �مل��ت��خ�����س�����ض يف م�����ال �خل��ي��اط��ة 

ب�سمة  �الأم����رية   م��رك��ز  ن��ف��ذه  �ل���ذي  �ل�سياحية 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة / �ل��ع��ق��ب��ة )�ل�������س���ن���دوق �ل��ه��ا���س��م��ي 

�لثالثة  �ل�سهور  م��د�ر  على  جهد(   – للتنمية 

�ملا�سية، بدعم من »�أيلة«.

ورك�������ز م���������س����روع »ح����رف����ت����ي« ع���ل���ى �إع�������د�د 

�لرت�ثية  �لقدمية  �ملالب�ض  لت�سميم  �مل�ساركات 

عليها  �لع�سرية  �لت�ساميم  و�إدخ��ال  وتوثيقها 

با�ستخد�م �لنقو�ض وزخرفة �ملالب�ض، وعر�سها 

فنية  ل��وح��ات  و�إن��ت��اج  �الأي����ادي«،  �سوق »جهد  يف 

�لقلعة  ق�س�ض  عن  تعرب  �لتطريز  با�ستخد�م 

و��ستخد�م  �ل��ق��دمي،  �لبخور  وطريق  �لقدمية 

فنية  قطع  �إن��ت��اج  يف  �لطبيعية  �لبيئة  مكونات 

ك��امل��ح��اف��ظ وم��ف��ار���ض �جل��ل��و���ض وم�����س��ت��ل��زم��ات 

وثقافتها  �ملنطقة  وت��اري��خ  ت��ر�ث  ُت��ربز  �مل��ن��ازل، 

كما  عليها،  ت��و�ل��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�حل��ق��ب 

تتمتع  �لتي  �لفريدة  �لطبيعية  �لبيئة  تعك�ض 

�لعقبة. بها 

و�أع����������رب �مل���ه���ن���د����ض دودي��������ن خ������الل ح��ف��ل 

�ل���ت���خ���ري���ج ع�����ن ف����خ����ره و�ع�������ت�������ز�زه ب��ك��وك��ب��ة 

�خل��ري��ج��ات م��ن م�����س��روع »ح��رف��ت��ي«  �ل��ل��و�ت��ي 

�ملالب�ض  ت�سميم  �إع����ادة  يف  م��و�ه��ب��ه��ن  �أظ��ه��رن 

�إب���ر�ز  يف  �أ���س��ه��م��ت  ع�سرية  بطريقة  �ل��رت�ث��ي��ة 

�ملوروث �لوطني و�لرتويج له، مبيناً �أن » �أيلة« 

�الجتماعية  م�سوؤوليتها  ��سرت�تيجية  و�سمن 

و�ل��رتوي��ج  للت�سويق  �ل��دع��م  �سبل  ك��اف��ة  وف��رت 

وملنتجات �خلريجات. للم�سروع 

و�أكد �ملهند�ض دودين، �أن �ل�سر�كة و�لتعاون 

�أي��ل��ة« وم��رك��ز �الأم����رية ب�سمة يف م��ال   « ب��ني 

�ل���ت���دري���ب و�ل��ت��اأه��ي��ل و�ل��ت��م��ك��ني �الق��ت�����س��ادي 

و�الج��ت��م��اع��ي ل�����س��ري��ح��ة و����س��ع��ة م���ن ���س��ي��د�ت 

�لنتائج  م��ن  �ل��ع��دي��د  حققت  �مل��ح��ل��ي،   �ملجتمع 

�لتدريبية  �لدورة  من  للم�ستفيد�ت  �الإيجابية 

من خالل متكينهن ومنحن �لفر�سة لتح�سني 

منتجات  �سيد�ت  بجعلهن  �ملعي�سية  �أو�ساعهن 

مبنتجات  �ل�سياحي  �ل�����س��وق  ورف���د  �ق��ت�����س��ادي��اً 

جديدة«.

�الأم��رية   مركز  مديرة  قّدمت  جانبها،  من   

ب�����س��م��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، ف��اط��م��ة �حل����ن����اوي، ���س��ك��ره��ا 

وت���ق���دي���ره���ا ل�������س���رك���ة و�ح������ة �أي����ل����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

ول��ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ج��ه��وده��م يف دع����م وت���روي���ج 

م��ن��ت��ج��ات �ل�������س���ي���د�ت �مل�������س���ارك���ات يف �ل������دورة 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة ودع��م��ه��م �ل�����س��ام��ل ل��رب�م��ج �مل��رك��ز 

�مل�ستد�مة.  �لتنمية  بهدف حتقيق 

ين�سجم  »ح��رف��ت��ي«  م�����س��روع  �أن  و�أو���س��ح��ت 

�ل��ه��ا���س��م��ي  �الأردين  �ل���������س����ن����دوق  و�أه�����������د�ف 

للتطوير  �أيلة  و�حة  و�سركة  �لب�سرية  للتنمية 

و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف دع����م ومت��ك��ني �مل������ر�أة �ق��ت�����س��ادي��اً 

وت���وف���ري ف��ر���ض �ل��ع��م��ل ل��ل�����س��ي��د�ت يف �مل��ن��اط��ق 

و�النتاج  �مل�ساركة  على  وحتفيزهن  حظاً  �الأق��ل 

و�مل�ساريع  �القت�سادية  �لفر�ض  من  لال�ستفادة 

�ال�ستثمارية يف �لعقبة .

�ل�����دورة  ع��ق��د  �أن  �إىل  �حل����ن����اوي  و�أ������س�����ارت 

يف  �لعمل  �سوق   حاجة  لتغطية  جاء  �لتدريبية 

حتمل  ي��دوي��ة  ح��رف  �ن��ت��اج  م��ن  �لعقبة  مدينة 

�إىل  الف��ت��ة  ل��ه��ا،  �سياحياً  وت���روج  �لعقبة  ه��وي��ة 

�ل�سيد�ت  ت�ساميم  ع��ر���ض  �سملت  �ل����دورة  �أن 

مثل  �لعقبة  تاريخ  من  و�مل�ستوحاة  �مل�ساركات 

) �مل��ع��ل��ق��ات �ل��ف��ن��ي��ة، و�حل��ق��ائ��ب، و�جل���ز�دي���ن ، 

و�ملفار�ض و�لكو�سرت�ت (.

�أي��ل��ة  و�ح����ة  ���س��رك��ة  �أن  �إىل  �الإ�����س����ارة  جت���در 

ل��ل��ت��ط��وي��ر ت��رت��ب��ط ب�����س��ر�ك��ة ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع  

�لب�سرية  للتنمية  �لها�سمي  �الأردين  �ل�سندوق 

م��ن��ذ �أرب������ع ����س���ن���و�ت، دع���م���ت خ��الل��ه��ا م�����س��غ��ل 

�ملركز  يف  �لتطريز  ووح��دة  �الإنتاجي  �خلياطة 

�مل�ساغل  ق���درة  رف��ع  يف  �ل�سركة  �ساهمت  حيث 

�النتاجية  وحت�سني خمرجات �لعمل .

 تحت رعاية المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير

تخريج 17 سيدة من مشروع »حرفتي« المتخصص 
بالخياطة السياحية في العقبة 

االنباط- عمان

ج������ددت م��وؤ���س�����س��ة �حل�������س���ني ل��ل�����س��رط��ان 

بهدف  ع��ّم��ان،  �ل��ق��اه��رة  ب��ن��ك  م��ع  �تفاقيتها 

ت���ق���دمي �ل���دع���م �ل������الزم ل��ل��ق��ي��ام ب��ن�����س��اط��ات 

�ملخيم �ل�سيفي �ل�سنوي �ملخ�س�ض للمر�سى 

�الأط����ف����ال مم���ن ي��ت��ل��ق��ون �ل���ع���الج يف م��رك��ز 

�حل�سني لل�سرطان.

ووف��ق��ا ل��ب��ي��ان �مل��وؤ���س�����س��ة �م�����ض �ل��ث��الث��اء، 

ن�سرين  �ملوؤ�س�سة  م��دي��رع��ام  �الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 

ق���ط���ام�������ض، وع�����ن �ل���ب���ن���ك ن����ائ����ب �ل��رئ��ي�����ض 

�لتنفيذي �لدكتور خالد �لقا�سم.

وي���ع���د ب���ن���ك �ل����ق����اه����رة ع����م����ان، �ل���ر�ع���ي 

للعام  �ل�سيفي  �مل��خ��ي��م  ل��ربن��ام��ج  �ل��رئ��ي�����س��ي 

�أحد  يعد  حيث  �ل��ت��و�يل،  على  ع�سر  �ل�ساد�ض 

مركز  يف  ل��الأط��ف��ال  �لنف�سي  �ل��دع��م  ب��ر�م��ج 

�حل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان وذل�����ك ���س��م��ن �ل��ع��الج 

�ل�سمويل، حيث يقام �سنوياً مب�ساركة حو�يل 

على  �إي��ج��اب��ي  ب�سكل  وينعك�ض  طفل   100
�ملر�سى.

للبنك  ���س��ك��ره��ا  ع���ن  ق��ط��ام�����ض  وع�����ربت 

�ل�سنو�ت  م��د�ر  على  للربنامج  رعايته  على 

ودوره يف  �ل�����س��رط��ان،  و�ه��ت��م��ام��ه مب��ر���س��ى 

م�����س��ان��دة ج��ه��ود �مل��وؤ���س�����س��ة ل��ت��وف��ري �ل��ع��الج 

�إىل  �ل�����س��ع��ادة  و�إدخ�����ال  للمر�سى  �ل�����س��م��ويل 

قلوبهم.

 مؤسسة الحسين للسرطان تجدد 
اتفاقيتها مع بنك القاهرة عمان

 ندوة في غرفة تجارة اربد حول التصدي للدعاية الوهمية الزائفة 

 مذكرة تعاون بين هيئة تنشيط السياحة ونادي هواة الموتر هوم

 بحث فرص التدريب والتشغيل بين غرفة صناعة الزرقاء 
ونقابة المهندسين

االنباط – فرح مو�سى 

�م�ض  ��سو�سيت�ض  وي��رل��د  موؤ�س�سة  نظمت 

ن��دوة حور�ية  �رب��د  �لثالثاء يف غرفة جت��ارة 

�لوهمية  للدعاية  �لت�سدي  ���س��رورة  بعنو�ن 

و�ل����ز�ئ����ف����ة ب��ح�����س��ور ن�����س��ط��اء �ج��ت��م��اع��ي��ني 

و�أكادمييني و�سحفيني و�عالميني وخريجي 

ب���ر�م���ج �ل���ت���ب���ادل �ل���ث���ق���ايف وط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ات 

وممثلني عن موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين.

مع  �ل�سفارة  مع  بالتعاون  �لندوة  ونظمت 

�ل�����س��ف��ارة �الم��ري��ك��ي��ة يف ع��م��ان ب��ه��دف �ل��ق��اء 

�ل�����س��وء ع��ل��ى خ��ط��ورة �ل��دع��اي��ة �الع��الم��ي��ة 

تاأثريها على �لر�ي �لعام.

وب��ي��ن��ت �مل���دي���رة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ه 

�ومليا�ض �يفانا هيو دور �لدعاية  �العالمية  

يف ب���ن���اء �ل������ر�أي �ل���ع���ام وت��وج��ي��ه��ه  وت���اث���ريه 

�لنا�ض  ت�سليل  يف  و��ستغاللها  �ل��ن��ا���ض  على 

تكون  مغلوطة  ت��ك��ون  م��ع��ل��وم��ات  ب��ا���س��ت��خ��د�م 

م��ق�����س��ودة وم��ت��ع��م��دة ق���د ت���ك���ون ن���اجت���ة عن 

م�سللة  »معلومات  تعترب  متعمد  غري  خلل 

» ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا ج��ه��ات ك��ث��رية ل��ل��ت��اث��ري وف��ق 

. م�ساحلها 

ونبهت هيو �ىل خطورة  تف�سي �ملعلومات 

وط��رق  �ل��ع��ام  �ل��ف�����س��اء  يف  و�مل��زي��ف��ة  �مل�سللة 

�حل�����د م��ن��ه��ا م����ن خ�����الل ����س���رح �ل����ف����رق ب��ني 

�مل��ع��ل��وم��ات �مل��غ��ل��وط��ة و�ال���س��اع��ة و�مل��ع��ل��وم��ات 

�ملزيفة .

�ل������ذك������اء  ب�����رم�����ي�����ات  �ىل  وت�����ط�����رق�����ت 

�ال�سطناعي �ملتوفرة بني �يدينا �ليوم و�لتي 

�ملزيفة  �ملعلومات  ملجابهة  ��ستخد�مها  ميكن 

و�حلد منها .

عامر  �ملنظمة  بر�مج  مدير  �حل��و�ر  و�د�ر 

ب��ن��ي ح�����س��ن م���ع �مل�����س��ارك��ني و�ل���ذي���ن �ك����دو� 

م��االت  م��ع  وتقاطعه  �ملو�سوع  �همية  على 

�ل�����س��ي��ا���س��ة و�ل�����س��ح��اف��ة و�الع�������الم و�الم����ن 

�ل��ذك��اء  وم�ستقبل  �الل��ك��رتوين  �ل�����س��ي��رب�ين 

�ال�سطناعي.

االنباط- عمان

بح�سور  �ل�����س��ي��اح��ة،  تن�سيط  هيئة  وق��ع��ت   

�إد�رة  مل�ض  رئ��ي�����ض  و�الآث����ار  �ل�سياحة  وزي���ر 

مذكرة  �لفايز،  نايف  �ل�سياحة  تن�سيط  هيئة 

و�لكارفانات  هوم  �ملوتر  ه��و�ة  ن��ادي  مع  تعاون 

�ل�سعودية. �لعربية  �ململكة  من 

وقال �لفايز يف بيان للهيئة �م�ض �لثالثاء، 

�ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �مل���ذك���رة  �إن ه���ذه 

مثالية  ب��ي��ئ��ة  لتحقيق  و�ل��ت��ك��ام��ل  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق 

�ل��ك��ارف��ان��ات  خ���الل  م��ن  و�ل���رح���الت  لل�سياحة 

و�مل���وت���ر ه�����وم، و�ل���ع���م���ل ل��ت��ف��ع��ي��ل ون�����س��ر ه��ذه 

�مل�سوؤول. للتنزه  �لثقافة 

و��ساف »�سيجري من خالل تفعيل �ملذكرة 

ع��ل��ى �أر������ض �ل����و�ق����ع، دع����م و�إط������الق �أن�����س��ط��ة 

و�مل��ع��زز  �ل�����س��دي��ق  )�ل��رتف��ي��ه  �لبيئي  �ل��رتف��ي��ه 

مبادر�ت  جن��اح  يف  �لفعالة  و�مل�ساركة  للبيئة(، 

ب��ال�����س��ر�ك��ة م��ع �لهيئة  �ل��ب��ي��ئ��ة، وذل����ك  ت��ن��م��ي��ة 

ك��ج��ه��ة خم��ت�����س��ة، الك��ت�����س��اف ك���ن���وز �ل��رتف��ي��ه 

�ملتاحة«. �لطبيعية  �لبيئية 

�سي�سهم  �مل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �أن  �ل��ف��اي��ز،  وب���ني 

�الأردن���ي���ة  للمملكة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ك��ان��ة  زي����ادة  يف 

يف م����ال �ل���رتف���ي���ه �ل��ب��ي��ئ��ي وج������ودة �حل��ي��اة 

�ملجتمعية. و�ال�ستد�مة 

تن�سيط  ع��ام هيئة  م��دي��ر  ق��ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 

�ل�����س��ي��اح��ة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل����رز�ق ع��رب��ي��ات، �إن 

بني  �لتعاون  تفعيل  �إىل  �أي�سا  تهدف  �مل��ذك��رة 

ت��ط��وي��ر وتنمية  ي��دع��م  �ل���ن���ادي و�ل��ه��ي��ئ��ة مب���ا 

ومتكني  �لبيئي  �ل��رتف��ي��ه  و�أن�����س��ط��ة  �ل�سياحة 

فر�ض �ال�ستثمار به.

�أي�سا  ت��اأت��ي  �ل��ت��ع��اون  �أن م���االت  و�أو����س���ح 

�ملتنزهات  �إىل  ��ستطالعية  ب��زي��ار�ت  بالقيام 

�ململكة  مناطق  خمتلف  يف  وغ��ريه��ا  �لوطنية 

بامل�ستقبل  تهيئتها  و�إم��ك��ان��ي��ة  كيفية  ل��در����س��ة 

خدمات  م��ن  �ل�سرورية  �الحتياجات  لتوفري 

ي��ح��ت��اج��ه��ا م��ث��ل ه����ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل��ن�����س��اط��ات 

وتكلفة ذلك.

تنظيم  �سيتم  �أن���ه  ع��رب��ي��ات،  �ل��دك��ت��ور  وب��ني 

�سياحي  طابع  ذ�ت  م�سرتكة  وفعاليات  بر�مج 

�لطرفني  بني  �مل�سبق  بالتن�سيق  ترفيهي  بيئي 

�ملعنية،  �لر�سمية  �جلهات  من  �ملو�فقات  و�خذ 

�إ���س��اف��ة  �ل���رب�م���ج،  و�الت���ف���اق ع��ل��ى تكلفة ه���ذه 

�ملتخ�س�سة  �لتدريبية  للرب�مج  �ل��رتوي��ج  �إىل 

�لطرفني  بني  �مل�سبق  بالتن�سيق  �لكارفانات  يف 

�إج����ر�ء�ت  ت�سهيل  �إم��ك��ان��ي��ة  م��و���س��وع  ودر�����س���ة 

�لرت�خي�ض لال�ستفادة من مو�قف �لكارفانات 

د�خ����ل �مل��ت��ن��زه��ات �ل��وط��ن��ي��ة ح�����س��ب �الأن��ظ��م��ة 

مع  و�لت�ساور  وبالتن�سيق  �لهيئة  ل��دى  �ملتبعة 

�جلهات �لر�سمية �ملعنية كافة.

تقدمي  على  �أي�����س��ا  �لعمل  »�سيجري  وق���ال 

�لكارفانات  مو�قف  خارطة  ر�سم  يف  مقرتحات 

�لوطنية  �ملتنزهات  د�خل  �ململكة  م�ستوى  على 

ودر�����س���ة �إم��ك��ان��ي��ة حت��دي��د حم��ط��ات �مل��و�ق��ف 

�جلهات  م��ع  �مل�سبق  بالتن�سيق  وذل���ك  ل��ل��ه��و�ة، 

مقرتحات  ت��ق��دمي  �إىل  �إ���س��اف��ة  ك��اف��ة،  �ملعنية 

لالحتياجات �لفنية �ملتعلقة بكر��سات م�ساريع 

�لكارفانات. مو�قف 

وب������ني ع����رب����ي����ات �ن������ه ����س���ي���ت���م �ل����ت����ع����اون يف 

����س��ت��ق��ط��اب �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن خ�����ارج ود�خ����ل 

�إ�سافة  �ل��ك��ارف��ان��ات،  م��و�ق��ف  لتطوير  �ململكة 

�إىل مناق�سة �إمكانية ت�سهيل �إجر�ء�ت �لدخول 

ع���رب �مل��ن��اف��ذ ل��ع��رب��ات �ل��ت��ن��ق��ل ول���ه���و�ة �مل��وت��ر 

ع��ن طريق �الت�سال  وذل��ك  و�ل��ك��ارف��ان��ات  ه��وم 

ب���اجل���ه���ات �مل���ع���ن���ي���ة و�ل��ت��ن�����س��ي��ق م��ع��ه��ا الأخ����ذ 

ومناق�سة  ط���رح  وك��ذل��ك  �ل���الزم���ة،  �مل��و�ف��ق��ات 

�لتاأمني لهذ�  �إمكانية تخفي�ض ر�سوم  مو�سوع 

�ملعنية، وذلك  �ل�سيار�ت مع �جلهات  �لنوع من 

�الأردن��ي��ة  �ململكة  يف  �ل�سياحة  وحتفيز  ل��دع��م 

وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �ل��ن��ادي ن��ح��و م��ف��ه��وم خمتلف 

للرحالت.

���س��ي��ك��ون ه��ن��ال��ك م��و�ق��ع  �أن�����ه  �إىل  و�أ�����س����ار 

و�ملق�سورة  قي�ض  �أم  مثل  �ململكة،  يف  مقرتحة 

ومنطقة  �ل��ريم��وك  وحم��م��ي��ة  زق���الب  وو�دي 

و�ملحميات  و�الأزرق  و�لعقبة  رم  وو�دي  قويلبة 

�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم��ن��ت��زه ع���م���ان �ل��ق��وم��ي وم��ن��ت��زه 

غمد�ن و�ل�سوبك وغريها.

االنباط- الزرقاء

ب��ح��ث رئ��ي�����ض ف���رع ن��ق��اب��ة �مل��ه��ن��د���س��ني يف 

�ل���زرق���اء �ل��دك��ت��ور�مل��ه��ن��د���ض خ��ال��د �ل��ب��ل��وي 

�ل���زرق���اء �ملهند�ض  ورئ��ي�����ض غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة 

�لتي قام بها  �لزيارة  ، خالل  فار�ض حمودة 

�ىل  �ل��ث��الث��اء  �م�����ض  �ملهند�سني  نقابة  وف��د 

و�لت�سغيل  �لتدريب  تعزيز  فر�ض  �لغرفة، 

وتبادل �خلرب�ت بني �جلانبني.

وحت����دث �مل��ه��ن��د���ض ح���م���ودة، ع���ن �إن�����س��اء 

مدينة �سناعية جديدة يف �لزرقاء مب�ساحة 

مربع،  م��رت   4000 بنحو  ت��ق��در  �إجمالية 

و���س��ت��ن��ف��ذ ع��ل��ى م���ر�ح���ل، وم����ن �مل��ت��وق��ع �أن 

ت�ستوعب �أعد�د� من �ملهند�سني و�ملوظفني.

�لعقبات  �لغرفة على تذليل  و�كد تعاون 

للمهند�سني  �مل�����س��ان��ع  يف  �ل���ت���دري���ب  �أم�����ام 

يف  �لنقابة  ب���دور  م�سيد�  �ل��ت��خ��رج،  حديثي 

�ملحلي  �ملجتمع  وخ��دم��ة  �أع�����س��ائ��ه��ا  خ��دم��ة 

�ل��رئ��ي�����ض يف  �ل�����س��ري��ك  �ل�سناعي  و�ل��ق��ط��اع 

خم��ت��ل��ف م�����االت �ل�����س��ن��اع��ة وب��ال��ع��الق��ة 

�ملتد�خلة بني �لنقابة و�لقطاع �ل�سناعي.

م����ن ج���ه���ت���ه، �أب�������دى �مل���ه���ن���د����ض �ل��ب��ل��وي 

�لت�سهيالت  كافة  لتقدمي  �لنقابة  ��ستعد�د 

�سناعي  ه��ن��د���س��ي  م���ال  �أي  يف  و�ل��ت��ع��اون 

�ملتخ�س�ض  ل��ل��ت��دري��ب  �ل��ن��ق��اب��ة  و����س��ت��ع��د�د 

من  �ل�سيانة  كاأعمال  �ل�سناعة،  يهم  �ل��ذي 

مع  ب��ال��ت��و�ف��ق  م��ت��خ�����س�����س��ة  دور�ت  خ����الل 

�لتطور �ل�سناعي ومتا�سيا مع ثورة �لذكاء 

يف  �لتدريب  مركز  خ��الل  من  �ال�سطناعي 

�لنقابة.

وب���������س����اأن �مل���دي���ن���ة �ل�������س���ن���اع���ي���ة، ت���و�ف���ق 

�ل��ط��رف��ان على �إع��ط��اء �الأول��ي��ة يف �الأع��م��ال 

�ل��ه��ن��د���س��ي��ة مل��ه��ن��د���س��ي �ل����زرق����اء ، وخ��ا���س��ة 

فيما  وت��دري��ب��ا،  ت�سغيال  �ل��ت��خ��رج،  حلديثي 

�أب����دى �ل��ط��رف��ان ����س��ت��ع��د�ده��م��ا ل��ل��ت��ع��اون يف 

�مل�سرتكة  �ل��دور�ت  �لتدريب وعقد  ماالت 

و�لتي ت�سهم بتاأهيل �ملهند�سني �ل�سباب.

ك���م���ا مت �الت����ف����اق ع���ل���ى ت���وق���ي���ع م���ذك���رة 

مبا  �ل�سناعة  وغ��رف��ة  �لنقابة  ب��ني  �سر�كة 

بينهما  و�ل��ت��ع��اون  �ل�����س��ر�ك��ة  �أه����د�ف  يحقق 

�ل�سناعي،  و�لقطاع  �ملهند�سني  يخدم  ومبا 

��سافة �ىل عقد لقاء�ت �خرى خالل �لفرتة 

على  �ل�����س��ر�ك��ة  ب��ن��ود  تنفيذ  ملتابعة  �ملقبلة، 

�أر�ض �لو�قع.
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وامل�ساندة  البيئة احلا�سنة  اذا ما وجد  القاعدة  �ساذ  وع��ادة يظهر  �سواذ..  لكل قاعدة 

ا�سل  انه يف بع�ض االحيان يطغى على  ت�ساعده كي ينمو ويرتعرع.. وحتى  والتي  له.. 

القاعدة..

اإبتداأت بهذه الفقرة حتى ال يظن ظان انني احتدث بعمومية او عن �سخ�ض بعينه.. 

وامنا حمور احلديث هو َمن �َسذ على القاعدة..

فعال �سبيل املثال ال احل�سر..

جتدك مدعواً حل�سور ندوة او جل�سة نقا�سية او حتى �سهرة حم�سورة احل�سور عند 

احد املعارف..

فمن املوؤكد ان هناك �سخ�سية فكرية يف جمال من املجاالت �ستكون هي حمور ذلك 

اللقاء..

وبعد تقدمي تلك ال�سخ�سية من ِقبل املعزب او القائمني على تلك اجلل�سة.. 

ي�ستهل حديثه بانه ال يبداأ نهاره اال اذا احت�سى فنجانا من القهوة على انغام املو�سيقى 

الذين  العظماء  باملفكرين  الفنادق ذات اخلم�سة جنوم.. تيمنا  الهادئة يف احدى ردهات 

املثقفني  ُو�ِسَمت بو�سم  التي  املقاهي  انغام فريوز يف  القهوة �سباحا على  ا�ستهروا ب�سرب 

ونفتقدها يف ايامنا هذه.. جتد نف�سك امام قامة ثقافية عميقة الفكر والتحليل..

الظالم..  يف  القط  كحدقة  عينيك  حدقة  وت�سبح  م�سراعيها..  على  اأذن��ي��ك  فتفتح 

وحتاول قدر امل�ستطاع ان ت�سبط اي حركة الي جزء منك لئال تفوتك هم�سة او اإمياءة 

من تلك ال�سخ�سية..

ومل  اغماء  بنوبة  ا�سيب  لو  ان  تتمنى  الق�سور..  يف  واال�سهاب  الغو�ض  يبداأ  وعندما 

يكمل.. حتى تبقى تلك ال�سورة النا�سعة مطبوعة يف خميلتك..

وحينها ال بد ان مير امامك �سريط يذكرك بجاهة ِخطبة او عطوة يت�سدرها احد 

�سيوخ العبي ال�سينية.. والذي �سيَّخه ماله.. ونزل على هذا االمر بالربا�سوت..

فلن يخفى على �ساحب النظرة املتب�سرة �سذاجة هذا امل�ست�سيخ حني يتحدث يف جمل�ض 

والتقاليد..  والعادات  االم��ور  ملجريات  العميق  والفهم  االأ�سالة  فيه  هم  من  على  يغلب 

ويبداأ بو�سع احل�سو من الكالم الي�سال حديثه الذي هو باال�سا�ض حديث مقلد “�سيني” 

امل��ال.. وان له  مثل عباءته.. فهو احلافظ ولي�ض الفاهم.. وال��ذي يقي�ض كل �سيء بلغة 

ثمن.. وال يعلم ان احلياة كرامات ومواقف رجولة.. وان ال�سيخ احلقيقي اإن وجب الدفع 

يدفع من جيبه قبل االخرين.. وان تعدى عليه احد اجُلهال.. َتَرَفع وناأى بنف�سه عنه..

وانا اكتب هذه اخلاطرة تذكرت ق�سة ابي حنيفة النعمان.. واردت ان اعيدها عليكم.. 

علَّني اخرج بها من هذا الت�ستت الذي اعرتاين.. وت�سل ال�سورة وا�سحة..

حينما كان العامل اجلليل اأبو حنيفة يجل�ض مع تالميذه يف حلقة الدر�ض.. وكان قد 

ا�ستاأذنهم بان ميد رجليه ب�سبب اآالم يف الركب يالزمه..

اأم��ارات  اإىل جمل�سه رجل عليه  ي��وم.. وبينما هو جال�ض مع تالميذه.. جاء  ذات  ويف 

احل�سمة والوقار.. فِمن مالب�سه البي�ساء النظيفة.. واللحية الكثيفة.. ال جتد بدا من 

تقديره واحرتامه.. فجل�ض بني التالميذ بكل ح�سمة وادب.. فما كان من اأبي حنيفة اإالاّ 

اأن �سحب رجليه اإىل اخللف.. ثم طواهما.. وترباّع احرتاما لذلك ال�سيخ الوقور..

وت��اب��ع در���س��ه ال���ذي ك��ان ح��ول مو�سوع دخ���ول وق��ت ���س��الة ال��ف��ج��ر.. وك���ان التالميذ 

منهمكون بكتابة ما يقوله االإم��ام.. وكان ال�سيخ الوقور.. �سيف الدر�ض.. يراقبهم بكل 

جد..

ويف تلكم االثناء.. قال ال�سيف الأبي حنيفة من دون اي ا�ستئذان.. )) يا اأبا حنيفة.. 

��اين.. يريد ان يو�سل  اأنه يف ح�سرة عامل رباّ اأبو حنيفة  اإين �سائلك فاأجبني ((.. ف�سعر 

ر�سالة للم�سلمني.. فرد عليه االإمام.. تف�سل وا�ساأل..

فقال ال�سيخ )) اأجبني اإن كنت عاملاً ُيَتاّكل عليه يف الفتوى.. متى يفطر ال�سائم؟! ((..

اأو نكتة عميقة ال يدركها علمه..  اأن ال�سوؤال فيه مكيدة معينة..  اأبو حنيفة  هنا ظناّ 

فاأجابه بكل هدوء وحذر.. )) يفطر اإذا غربت ال�سم�ض ((..

فقال ال�سيخ ذو اللحية املهيبة وتعلوا وجهه مظاهر اجلِداّ واحلزم.. وكاأنه ام�سك على 

ابي حنيفة خطاأ.. )) واإذا مل تغرب �سم�ض ذلك اليوم يا اأبا حنيفة فمتى يفطر ال�سائم؟! 

..))

الرجل.. وظهر ما كان ي�سرت  امر ذلك  اليه  ف  تك�ساّ اأن  بعد  ابو حنيفة لوهلة  �سمت 

خلف تلك الهيئة.. وقال اأبو حنيفة قولته امل�سهورة التي ا�سبحت مثال ي�ست�سهد به )) اآن 

الأبي حنيفة اأن ميد رجليه ((..

َم��ن يحرتم  ك��ُل  ع��دي��دة.. ويف مواقف خمتلفة.. يجد  احيان كثرية.. ويف جل�سات  يف 

هوؤالء  امثال  ليعلم  االثنتني..  رجليه  ميد  ان  على  مرغم  انه  قدرها..  ويعرف  نف�سه.. 

لب�سوا  او  بيتهوفن..  مقطوعات  انغام  على  القهوة  احت�سوا  وان  حتى  مك�سوفون..  انهم 

عباءة من حرير..

محمود الدباس

بفنجان قهوة على انغام بيتهوفن.. وعباءات 
الشيوخ الصيني.. َتَصدر الرويبضة المشهد..

 إدارية النواب تبحث ملف نقابة العاملين والمستخدمين 
في أمانة عمان والبلديات

 التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

 رؤية التحديث االقتصادي تقترح تطوير مناهج تعليم الطفولة المبكرة

 انخفاض اجمالي مساحة االبنية المرخصة خالل 
الثلث االول بنسبة 9ر5 بالمائة  

 جامعة الحسين بن طالل تنظم ورشة تدريبية 
بعنوان« إدارة التغيير وإدارة المشاريع«

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
عشيرة الزريقات

االنباط- عمان

خالل  النيابية  االإداري���ة  اللجنة  بحثت 

االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��دت��ه ام�����ض ال��ث��الث��اء، 

ال��ط��راون��ة،  علي  ال��دك��ت��ور  النائب  برئا�سة 

ملف االقتطاعات ال�سهرية ل�سالح النقابة 

اأمانة  يف  وامل�ستخدمني  للعاملني  العامة 

والبلديات. عمان 

تلقت  اللجنة  اأن  اإىل  ال��ط��راون��ة  واأ���س��ار 

�سهرية  مالية  مبالغ  اقتطاع  حول  �سكاوى 

اأمانة  يف  وامل�ستخدمني  العمال  رواتب  من 

علما  النقابة،  ل�سالح  �سنوات  منذ  ع��م��ان 

من  بف�سله  قرار  بحقه  �سدر  بع�سهم  باأن 

االأمانة  زال��ت  وما   ،2019 عام  منذ  النقابة 

االقتطاع. توا�سل 

واأو�����س����ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ح�����س��ب ال���ط���راون���ة 

ل���������وزارة ال���ع���م���ل مب���واف���ات���ه���ا وت���زوي���ده���ا 

مب��ح��ا���س��ر االن��ت��خ��اب ل��ل��ن��ق��اب��ة الآخ���ر اأرب���ع 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ون��ت��ائ��ج��ه��ا  ان��ت��خ��اب��ي��ة  دورات 

الهيئة  اج��ت��م��اع��ات  مب��ح��ا���س��ر  وت��زوي��ده��ا 

العامة، والطلب من ديوان املحا�سبة تزويد 

العامة  للهيئة  تقارير  اأربعة  باآخر  اللجنة 

هيئة  مع  امللف  متابعة  وموا�سلة  للنقابة، 

اإىل  للو�سول  الف�ساد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة 

بالتقارير  تزويدها  اإىل  اإ�سافة  احلقيقة، 

امل��ال��ي��ة واالإداري��������ة الآخ����ر اأرب���ع���ة جم��ال�����ض 

امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  اأ���س��م��اء  ن��ق��اب��ي��ة، اإىل ج��ان��ب 

النقابة،  عن  ال�سادرة  اجلامعية  املنح  من 

مت  الذين  النقابة  واأع�ساء  رئي�ض  واأ�سماء 

تزكيتهم الآخر اأربع دورات ما�سية.

العمل  وزارة  عام  اأم��ني  قال  جانبه،  من 

ال��ق�����س��ي��ة م��ن��ظ��ورة  اإن  ف�����اروق احل���دي���دي 

لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد، بناء على 

الفتا  املحا�سبة،  دي���وان  ت��ق��اري��ر  يف  ورد  م��ا 

اأن النقابة مت تاأ�سي�سها مبوجب نظام،  اإىل 

كف  ومت  العمل،  وزارة  ل��دى  م�سجلة  وه��ي 

للنقابة  االإدارية  الهيئة  واأع�ساء  يد رئي�ض 

عن العمل.

وا����س���ت���ع���ر����ض رئ���ي�������ض االحت��������اد ال���ع���ام 

ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ال���ن���ق���اب���ات م�����ازن امل��ع��اي��ط��ة 

تاأ�سي�سها  يعود  وال��ت��ي  النقابة،  عمل  اآل��ي��ة 

اإل��ي��ه��ا  املنت�سبني  ع���دد  وي��ق��در  ل���ع���ام1952، 

اأم��ان��ة  م��ن  جميعهم  ع�سو  األ���ف   14 بنحو 

���س��ه��دت  اأن  ي�����س��ب��ق  ومل  ال����ك����ربى،  ع���م���ان 

اأي ع��م��ل��ي��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ل��ع��دم رغ��ب��ة 

تزكية  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  بالرت�سح  املنت�سبني 

بح�سب  املجل�ض  واأع�����س��اء  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����ض 

املعايطة.

القانونية  ال��دائ��رة  م��دي��ر  ق��ال  ب����دوره، 

يف اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى ه���زاع امل��ج��ايل اإن 

االأمانة ومبوجب اتفاقية مربمة مع نقابة 

اأم��ان��ة عمان  ال��ع��ام��ل��ني وامل�����س��ت��خ��دم��ني يف 

وال��ب��ل��دي��ات ت��ل��زم امل��ن��ت�����س��ب��ني م��ن االأم��ان��ة 

اقتطاع  وا�ستمرارية  منها  االن�سحاب  بعدم 

رواتبهم ل�سالح  ال�سهرية من  اال�سرتاكات 

النقابة، وال يجوز التوقف عن ذلك.

وح�������س���ر االج���ت���م���اع ال�����ن�����واب، ع���ب���داهلل 

الب�ستنجي، وحممد  عواد، واملهند�ض خالد 

ال�������س���ط���ن���اوي، وحم���م���د م����راي����ات وام��غ��ري 

ال��ه��م��الن وال��دك��ت��ور ه��اي��ل ع��ي��ا���ض، واأم��ني 

ح�سني  املهند�ض  املحلية  االإدارة  وزارة  عام 

مهيدات.

االنباط- عمان

التنمية  وزارة  االإعالمي يف  الناطق  قال 

تغليظ  اإن  خ��ري�����ض،  اأ����س���رف  االج��ت��م��اع��ي��ة 

الن�ض  وف��ق  الت�سول  ج��رم  على  ال��ع��ق��وب��ات 

العقوبات  قانون  من   )389( للمادة  املعدل 

التقليل  �سي�سهم يف   ،2022 ل�سنة  رقم )10( 

م��ن اأع����داد امل��ت�����س��ول��ني، واحل���د م��ن اآث��اره��ا 

ال�سلبية، حيث �ست�سبح املادة �سارية اعتبارا 

من االأول من �سهر متوز املقبل.

االأردنية  االأنباء  لوكالة  خري�ض  واأ�ساف 

)برتا( ام�ض الثالثاء، اأن ارتكاب املت�سولني 

وت���ك���راره���م جل����رم ال���ت�������س���ول، واب��ت��ك��اره��م 

الأ�����س����ك����ال خم��ت��ل��ف��ة واأ�����س����ال����ي����ب م��ت��ن��وع��ة 

ل���ي���خ���دع���وا ف���ي���ه���ا ال����ن����ا�����ض، وي�������س���ت���ج���دون 

لتغليظ  ال��رئ��ي�����س��ي  ال�����س��ب��ب  ه���و  اأم���وال���ه���م 

العقوبات.

واأو�سح، اأن عقوبة الت�سول رفعت لت�سل 

اإىل �سنة يف حدها االأعلى بدال من 3 اأ�سهر، 

ك��م��ا رف��ع��ت ع��ق��وب��ة ال��ت�����س��خ��ري ل��ت�����س��ل اإىل 

باحلب�ض  امل��ك��رري��ن  ع��ل��ى  وت��غ��ل��ظ  ���س��ن��ت��ني، 

مدة ال تقل عن 6 اأ�سهر اإىل �سنة، وال يجوز 

التقديرية. املخففة  االأ�سباب  ا�ستعمال 

ق��ان��ون  م��ن  امل���ادة )389(  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ت�سف   ،2022 ل�سنة   )10( رق���م  ال��ع��ق��وب��ات 

ال�سدقة  طلب  اأو  ا�ستعطى  مب��ن  الت�سول 

اإىل ذلك بعر�ض جروح  من النا�ض متذرعا 

و�سيلة  ب��اأي  اأو  ا�سطنعها  اأو  فيه  ع��اه��ة  اأو 

اأخ����رى ���س��واء اأك����ان م��ت��ج��وال اأم ج��ال�����س��ا يف 

دون  ق���ا����س���را  ي���ق���ود  وج����د  اأو  ع�����ام،  حم���ل 

وجمع  للت�سول  عمره  من  ع�سرة  ال�ساد�سة 

ال�سدقات اأو ي�سجعه على ذلك.

كما ت�سري اىل عر�ض �سلع تافهة اأو األعاب 

ا�ستعرا�سية اأو غري ذلك من االأعمال التي 

ال ت�سلح بذاتها موردا جديا للعي�ض بق�سد 

الت�سول ، اأو ا�ستعمال اأي و�سيلة اأخرى م�ن 

اجلمهور،  عطف  ال���س��ت��درار  الغ�ض  و�سائل 

اخلريية  ال��ت��ربع��ات  اأو  ال�سدقات  جمع  اأو 

مهما كان نوعها ا�ستنادا اإىل ادعاء كاذب.

ع���دم  اإىل  امل����واط����ن����ني  خ���ري�������ض،  ودع�������ا 

اأنهم  خا�سة  املت�سولني،  مبظاهر  االنخداع 

اأ���س��ب��ح��وا مي��ت��ه��ن��ون ال��ت�����س��ول وي��ع��ت��م��دون 

عليه يف ك�سب االأموال الكبرية بكل �سهولة 

وي�����س��ر، وح��ث��ه��م ع��ل��ى اإن��ف��اق اأم��وال��ه��م على 

املحتاجني احلقيقني. م�ستحقيها من 

تقدمي  ع��ن  ال��ت��وق��ف  باملواطنني  واأه���اب 

يح�سلون  وال��ذي��ن  للمت�سولني  اأم���وال  اأي��ة 

ع��ل��ي��ه��ا دون وج����ه ح���ق م���ن خ����الل ادع����اء 

الوزارة  اأو احلاجة، وم�ساندة جهود  املر�ض 

عمان  واأم��ان��ة  ال��ع��ام  االأم���ن  م��ن  و�سركائها 

والبلديات من اأجل احلد من هذه الظاهرة 

�سورته،  اإىل  وت�سيء  باملجتمع،  ت�سر  التي 

والتبليغ عن اأية حاالت ت�سول عرب االأرقام 

اب  0780777660وات�����ض  اب  وات�ض  التالية: 

0770044033اخلط  اب  0790777660وات�ض 

ال�ساخن  0798518274

االنباط- عمان

اقرتحت روؤية التحديث االقت�سادي، تطوير 

مناهج وبرامج منا�سبة للتعلم يف مرحلة الطفولة 

امل��ب��ك��رة ك���واح���دة م���ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 

يت�سمنها قطاع تنمية الطفولة املبكرة.

ودع���ت ال���روؤي���ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ب��رع��اي��ة جاللة 

امللك عبداهلل الثاين، اإىل تاأ�سي�ض جمل�ض موحد 

اأعباء  وتخفيف  املبكرة،  الطفولة  تنمية  لقطاع 

مقدمو  يتحملها  ال��ت��ي  والت�سغيل  ال��رتخ��ي�����ض 

اإىل  املبكرة،  الطفولة  تنمية  قطاع  يف  اخل��دم��ات 

ب��ي��ان��ات مب�سطة، خا�سة  ق��اع��دة  اإط����الق  ج��ان��ب 

بقطاع تنمية الطفولة املبكرة.

واقرتحت الروؤية كذلك، الو�سول اإىل جميع 

الطفولة  تنمية  قطاع  �سمن  باململكة  االأط��ف��ال 

ال���رع���اي���ة ال�سحية  امل���ب���ك���رة، واإط������الق خ���دم���ات 

ال�����س��اد���س��ة وم���ا قبل  ���س��ن  جلميع االأط���ف���ال دون 

والتو�سع  االأط���ف���ال،  ري��ا���ض  مبرحلة  الت�سجيل 

خا�سة  الكلفة  حيث  م��ن  فعالة  ب��رام��ج  ب���اإع���داد 

امل��ب��ادرات  وم��ن  امل��ب��ك��رة.  الطفولة  تنمية  بقطاع 

التي اقرتحتها الروؤية، اإطالق مبادرة الإن�ساء دور 

ح�سانة وريا�ض اأطفال يف اأماكن العمل، وحتفيز 

م��ق��دم��ي اخل���دم���ات غ��ري احل��ك��وم��ي��ني لت�سجيع 

اال�ستثمارات واخلدمات يف قطاع تنمية الطفولة 

املبكرة، ا�سافة حل�سد االأ�سر لدعم التعلم وتنمية 

الطفولة املبكرة يف املنزل على نحو اأف�سل.

ان��ه بحلول ع��ام 2033،  ال��روؤي��ة اإىل  اأ���س��ارت  و 

اأن يتمتع جميع االأط��ف��ال يف االأردن  امل��وؤم��ل  م��ن 

حول  يتمحور  وع���ادل،  ومن�سف  متكامل  بنظام 

ال�����س��ح��ي��ة والتعليم  ال��رع��اي��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ط��ف��ل 

مب��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة، يف اأط�����ار احلكومة 

الفاعلة، لتمكينهم من اإط��الق العنان لقدراتهم 

واإم��ك��ان��ات��ه��م، وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف، وجعلهم 

مواطنني اإيجابيني و�سعداء ومنتجني.

ومبقدمتها  ال��ق��ط��اع  اأول����وي����ات  اإىل  ول��ف��ت��ت 

ت��وف��ري ال���ربام���ج ال�����س��ام��ل��ة وامل��ت��ك��ام��ل��ة للتعليم 

املبكرة، واملوجهة  الطفولة  والتطوير يف مرحلة 

نحو ت�سكيل وعي اأف�سل و�سقل املهارات يف جمال 

وتوفري فر�ض من�سفة وعادلة  االأط��ف��ال،  تربية 

للح�سول على الرعاية والبنية والبيئة ال�ساملة 

والوقائية والت�سخي�ض املبكر لذوي االحتياجات 

اخلا�سة وتوفري القوى العاملة ذات املهارة.

ويت�سم قطاع الطفولة املبكرة )االأطفال دون 6 

�سنوات(، باأنه يتعامل مع مرحلة ح�سا�سة يف رحلة 

النمو ، لكن اخلدمات التي يتطلبها القطاع لي�ست 

اإىل حد  واأ���س��ع، وه��ي جم���زاأة  متاحة على نطاق 

كبري، وغري كافية، ومتباينة يف اجل��ودة، واحيانا 

ال تتنا�سب مع دخل االأ�سرة.

ويحتاج القطاع اإىل حت�سني البيانات، وتوظيف 

املرجعيات،  وتوحيد  والتدريب،  العاملة  القوى 

والرتخي�ض،  والتوعية،  والتوا�سل،  احلوكمة،  و 

ذوي  لالأ�سخا�ض  املخ�س�سة  الرتبوية  والربامج 

االحتياجات اخلا�سة.

االإج���م���ايل يف  االل��ت��ح��اق  م��ع��دل  اأن  اإىل  ي�سار 

تبلغ  والثانية،  االأوىل  االأط��ف��ال  ريا�ض  مرحلتي 

فيما  باملئة،   41.1 املا�سي  العام  تقديرات  ح�سب 

ح�سب   2033 ع��ام  بحلول  باملئة   100 اإىل  �ست�سل 

ال�سيناريو االأ�سا�سي الذي ر�سمته روؤية التحديث 

االقت�سادي. وانبثقت خمرجات الروؤية، عن ور�سة 

العمل االقت�سادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات 

على  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  يف  �سامية  ملكية 

اأك��ر من  اأ�سهر وبعد نقا�سات �سارك فيها  مدى 

500 �سخ�ض من قادة الفكر والراأي واملتخ�س�سني 

واملعنيني واخلرباء. و�سارك بالور�سة ممثلون عن 

وموؤ�س�سات  وال��ربمل��ان  واخلا�ض  العام  القطاعني 

اأول���وي���ات النمو  اأج���ل تبني  امل���دين، م��ن  املجتمع 

واملمكنات واالإجراءات ال�سريعة التي تكفل حتقيق 

النمو ال�سامل امل�ستدام �سمن خطط عمل وبرامج 

وا�سحة لالأعوام املقبلة.

 االنباط – �سباأ ال�سكر 

انخف�ض اإجمايل م�ساحة االأبنية املرخ�سة خالل الثلث 

لت�سل   ،%5.9 بن�سبته  اململكة  يف  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  االول 

األ��ف   2458 األ���ف م��رت م��رب��ع م��ق��ارن��ة م��ع   2314 ن��ح��و  اىل 

للتقرير  وفَقا  املا�سي  العام  من  الفرتة  ل��ذات  مربع  مرت 

ال�سهري ال�سادر عن دائرة االإح�ساءات 

العامة .

وح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ان��خ��ف�����س��ت اع������داد رخ�������ض االب��ن��ي��ة 

 6،983 17 باملائة لت�سل اىل  ال�سادرة لنف�ض الفرتة بن�سبة 

العام  من  الفرتة  ل��ذات  رخ�سة   8،410 ب   مقارنة  رخ�سة 

املا�سي .

وانخف�ست م�ساحة االأبنية املرخ�سة لالأغرا�ض ال�سكنية 

لذات الفرتة بن�سبة 2ر10 باملائة لت�سل اىل نحو 1947 األف 

مرت مربع مقارنة مع 2169 األف مرت مربع لنف�ض الفرتة 

املرخ�سة  االأبنية  م�ساحة  ارتفعت  فيما  املا�سي  العام  من 

باملائة   27 بن�سبة  ال��ف��رتة  ل��ذات  ال�سكنية  غ��ري  ل��الأغ��را���ض 

األف   289 ب  مقارنة  مربع  مرت  األ��ف   367 نحو  اىل  لت�سل 

مرت مربع لنف�ض الفرتة من العام املا�سي 

ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر ���س��ك��ل��ت م�����س��اح��ة االأب���ن���ي���ة امل��رخ�����س��ة 

 %84.1 لالأغرا�ض ال�سكنية خالل لنف�ض الفرتة ما ن�سبته 

م��ن اإج��م��ايل م�����س��اح��ة االأب��ن��ي��ة امل��رخ�����س��ة، يف ح��ني �سكلت 

ما  ال�سكنية  غ��ري  ل��الأغ��را���ض  امل��رخ�����س��ة  االأب��ن��ي��ة  م�ساحة 

15.9% من اإجمايل م�ساحة االأبنية املرخ�سة. ن�سبته 

ما  االأقاليم  م�ستوى  على  الو�سط  اقليم  ح�سة  وبلغت 

يف  املرخ�سة   االأبنية  م�ساحة  اإج��م��ايل  من   %67.5 ن�سبته 

واإقليم   %24.5 ن�سبته  ما  ال�سمال  اإقليم  ح�سة  بلغت  حني 

امل��رخ�����س��ة  امل�����س��اح��ة  ���س��ك��ل��ت  8%.ف��ي��م��ا  اجل��ن��وب م��ا ن�سبته 

ل��الأب��ن��ي��ة اجل��دي��دة واالإ���س��اف��ات ع��ل��ى االأب��ن��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ما 

املرخ�سة لذات  االأبنية  اإجمايل م�ساحة  64.2% من  ن�سبته 

املرخ�سة  امل�ساحة  �سكلت  العام احلايل يف حني  الفرتة من 

لالأبنية القائمة ما ن�سبته %35.8 .

وح�سب التقرير ارتفع اإجمايل م�ساحة االأبنية املرخ�سة 

لالأبنية اجلديدة واالإ�سافات على االأبنية  القائمة بن�سبة 

األف مرت مربع مقارنة   1485 باملائة لت�سل اىل  نحو  4ر4 

ب 1422 األف مرت مربع لنف�ض الفرتة من العام املا�سي  .

 ووف����ق ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان امل��ا���س��ي 

رخ�سة   1648 بلغ  االبنية  رخ�ض  عدد  ان  البيانات  اظهرت 

مرت  األ��ف   600 نحو  املرخ�سة  االأبنية  م�ساحة  بلغت  فيما 

ال�سهر  األف مرت مربع  خالل نف�ض   495 مربع مقارنة ب 

من العام املا�سي بارتفاٍع ن�سبته 2ر21 باملائة .

وتوفر الدائرة بيانات حول عدد رخ�ض االأبنية وم�ساحة 

االأبنية املرخ�سة واأنواع ا�ستعماالت املباين يف اململكة ح�سب 

حول  مب��وؤ���س��رات  ال��ق��رار  متخذي  ت��زوي��د  بهدف  املحافظة 

العمراين  الن�ساط  وه��و  االإن�����س��اءات  قطاع  م��ن  مهم  ج��زء 

فيما ميثل االإنفاق احلكومي على م�ساريع االأبنية والطرق 

والبنية التحتية وغريها اجلزء االآخر املكمل لهذا القطاع 

يتم تغطيتها من خالل م�سوحات اأخرى با�ستثناء امل�ساريع 

املانحة  اجلهات  خالل  من  ترخي�سها  يتم  التي  احلكومية 

للرتخي�ض حيث يتم �سمولها يف التعداد.

وت��ع��رب م���وؤ����س���رات رخ�����ض ال��ب��ن��اء ع���ن ال���واق���ع ال��ف��ع��ل��ي 

ل��ل��ن�����س��اط ال���ع���م���راين الأن ال��رخ�����س��ة ت��ع��ن��ي ع��ل��ى االأرج����ح 

الت�سميم  ع��ق��ود  مت��ث��ل  فيما  ال��ب��ن��اء  يف  الفعلية  امل��ب��ا���س��رة 

واملخططات الهند�سية التي تعتمد عليها اجلهات االأخرى 

اخل��ط��ط امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ن�����س��اط ال��ع��م��راين وم��رح��ل��ة من 

مراحل الرتخي�ض قد ال يتم ا�ستكمالها.

االنباط-عمان

بن  احل�سني  جامعة  رئي�ض  رعاية  حتت 

اخلراب�سة  عاطف  الدكتور  االأ�ستاذ  ط��الل 

اأق��ي��م ال��ي��وم يف اجل��ام��ع��ة ور���س��ة ت��دري��ب��ي��ة 

 ، امل�ساريع”  واإدارة  التغيري  “اإدارة  بعنوان 

واال�ست�سارات  الدرا�سات  مركز  من  بتنظيم 

وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وب���ال���ت���ع���اون م���ع وح���دة 

ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واالت�������س���ال امل��ج��ت��م��ع��ي، 

ال��ق��اه��ا اخل���ب���ري ال�����دويل ال���دك���ت���ور اجم��د 

ال�سباطات.

االأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ض  رحب  كلمته  يف 

ال���دك���ت���ور ع���اط���ف اخل���راب�������س���ة ب��احل�����س��ور 

واثنى على اجلهود املبذولة من قبل مركز 

املجتمعي  وتنمية  واال�ست�سارات  الدرا�سات 

يف اإق���ام���ة م��ث��ل ه����ذه ال���ور����ض ال��ت��دري��ب��ي��ة 

واك�ساب  املعرفة  اإ�سافة  اىل  تهدف  والتي 

امل���وظ���ف���ني امل����ه����ارات ال����الزم����ة وت��ن��م��ي��ت��ه��م 

لتطوير العمل االإداري.

وقدم الور�سة الدكتور اأجمد ال�سباطات 

كيفية  و  اأه���م���ي���ة  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��ع��ر���ض  ال�����ذي 

اإدارة  امل�ساريع، ومكاتب  ادارة  اإن�ساء مكاتب 

اأمثلة  اىل  االإ�سارة  ومت  والتحول.  التغيري 

عملية يف دول جماورة قطعت �سوًطا كبريا  

مناذج  عن  واحلديث  املوؤ�س�سي،  التحول  يف 

ADKAR ، Kotter : التغيري مثل

وغريها. 

االدارات  ت��ه��ي��ئ��ة  اىل  ال��ور���س��ة  وه���دف���ت 

العليا واملتو�سطة لتبني فكر التغيري وادارة 

امل�����س��اري��ع وال�����ذي ���س��ي��ن��ع��ك�����ض اي��ج��اب��ا على 

التخطيط  ُح�سن  ناحية  عملهم من  اأماكن 

اال���س��رتات��ي��ج��ي ، رف���ع ال��ك��ف��اءة واجل�����ودة، 

تقليل التكلفة والوقت واجلهد. 

وه����ذا ك��ل��ه ���س��ي�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة روؤي����ة 

ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��اب��رة 

جاللة  وتبناها  طرحها  ال��ت��ي  للحكومات 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.

ح�سر الور�سة مدراء الدوائر احلكومية 

وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة وم�����دراء ال���دوائ���ر يف 

جامعة احل�سني بن طالل.

ويف اخل��ت��ام مت ت��ك��رمي ال��دك��ت��ور اجم��د 

ب����درع ت��ث��م��ي��ن��اً جل���ه���وده ، كما  ال�����س��ب��اط��ات 

يف  امل�ساركني  جلميع  ال�سهادات  ت�سليم  ومت 

التدريبية. الور�سة 

االنباط-عمان

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  رئ��ي�����ض  ن��ق��ل   

يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جاللة امللك 

عبداهلل الثاين اإىل ع�سرية الزريقات بوفاة 

حربية يو�سف خلف الزريقات.

مع  هاتفي  ات�سال  يف  العي�سوي،  واأع��رب 

تعازي وموا�ساة جاللة  الفقيدة، عن  اأ�سرة 

ب��وا���س��ع  ي��ت��غ��م��ده��ا  اأن  اهلل  ���س��ائ��ال  امل���ل���ك، 

رحمته.

االربعاء   15/ 6 / 2022



املحلي
60

واملت�سارعة  املتالحقة  االرتفاعات  اأجمل يف ظل  القادم  �سيكون  كيف  اأعلم  ال 

وتاأكيد  للمواطن،  املعي�سية  ال�سلع  وباقي  الغذائية  واملواد  املحروقات  اأ�سعار  يف 

امل��ن��ظ��ور، ون��ح��ن نعلم  امل��دى  ال��روات��ب على  زي���ادة على  ي��وج��د  اأن��ه ال  احلكومة 

ال�سناعة  الأن  االأ���س��ع��ار  ك��ل  زي���ادة  عليها  �سيرتتب  امل��ح��روق��ات  اأ�سعار  زي���ارة  ان 

والتجارة مرتبطة باملحروقات، واأن التاجر وامل�سانع حتمل اأي زيادة على كلف 

االإنتاج والنقل والتجارة واال�سترياد على املواطن، باالإ�سافة اىل اأن ربع ال�سعب 

واإغالق  االأردن،  يف  الر�سمية  البطالة  ن�سب  ح�سب  العمل،  عن  معطل  االأردين 

اأي  العامة دون وجود  ال�سوارع  العاملني فيها يف  العديد من امل�سانع واعت�سام 

اهتمام من اي م�سوؤول، عدا عن االأزمة املائية التي �ستواجهنا يف هذا ال�سيف 

ح�سب ت�سريحات وزير املياه، اأين اجلمالية هنا، واين احلياة االف�سل التي مل 

ويتعاملون  علينا،  ال�سحك  ويحاولون  بعقولنا،  ي�ستخفون  اإنهم  بعد،  نحياها 

يف  يعي�سون  وه��م  يكتب،  وال  يقراأ  ال  اأميا  زال  ما  ال�سعب  ان  اعتبار  على  معنا 

الفارغة  جيوبه  ح�ساب  وعلى  العامة،  وامواله  ال�سعب  ح�ساب  على  وهناء  رغد 

االآالف  باالآالف ورمبا ع�سرات  رواتب  يتقا�سون  والطفر،  الفقر  تئن من  التي 

وكاأنها  الآخ��ر،  من�سب  م��ن  ويتنقلون  ال��ف��اره��ة،  ال�سيارات  ع��ن  ع��دا  لبع�سهم، 

�سباتكم،  من  ا�ستيق�سوا  لهم،  خا�سة  �سركة  اأو  مزرعة  البلد  واأن  عليهم،  حكر 

تراهنوا على  له، وال  وا�ستغبائكم  ق�سوتكم وجتهالكم  يتحمل  يعد  فال�سعب مل 

اذا نفذ، ال تدفعون الوطن اىل  ال�سعب، فاحذروا غ�سب احلليم  �سرب وحتمل 

القدرة على  ال�سعب ميلك  يعد  اأ�سعب ومل  واإمنا  اأجمل،  لي�س  القادم  التهلكة، 

ولي�س  لكم  فاالأجمل  قراراتكم،  يف  جيدا  وفكروا  ح�ساباتكم،  اأعيدوا  التحمل، 

لنا، فاتقوا اهلل يف هذا ال�سعب الطيب املحب واملنتمي لوطنه والعا�سق لقيادته، 

جماكرة  لي�ست  الق�سية  واملدرو�سة،  املح�سوبة  غري  بت�سريحاتكم  ت�ستفزوه  ال 

الق�سية ق�سية وطن  العامي”،  ال�سعبي  امل�سطلح  “ وفق  اأو مداقرة  اأو حتدي 

و�سباب  اجلوع،  من  يئنون  وفقراء  ودمائهم،  باأرواحهم  �سحوا  و�سهداء  و�سعب 

من  املتنقلة  الرنانة  النظرية  الوعود  من  و�سئم  العمل،  عن  التعطل  من  يئن 

اأبلغ من كالمكم، و�سعاراتكم اأ�سبحت مثار تندر  حكومة اإىل اأخرى، ف�سمتكم 

وا�ستهئزاء، من عنق الزجاجة اإىل النه�سة اىل القادم اأجمل، حمى اهلل االأردن 

وقيادته احلكيمة و�سعبه الويف من كل مكروه.

د. رافع شفيق البطاينة

 
القادم أصعب!!!

الأربعاء  15 / 6 / 2022 

تحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية... »الوطنية لشؤون 
المرأة« تطلق نتائج دراسة العنف ضد النساء 

االنباط- عّمان

 ا�ستقبل رئي�س جمل�س االأعيان، في�سل 

ب��دار  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال��ف��اي��ز، يف مكتبه 

جم��ل�����س االأع���ي���ان، االأم����ني ال��ع��ام جل��ائ��زة 

واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 

ال�����زراع�����ي، ع���ب���دال���وه���اب زاي������د، وال���وف���د 

امل���راف���ق ل���ه، وب��ح��ث م��ع��ه اأوج����ه ال��ت��ع��اون 

القطاع  يف  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  امل�سرتكة 

االأردين واجل��ائ��زة، يف جم��االت  ال��زراع��ي 

وتبادل  الزراعي،  القطاع  وتطوير  تنمية 

اخل���ربات يف ه��ذا ال��ق��ط��اع، ل��ل��و���س��ول اإىل 

لتنميته. املمار�سات  اأف�سل 

يبذلها  التي  اجلهود  اإىل  الفايز  واأ�سار 

امل��ل��ك  ج���الل���ة  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  االأردن، 

القطاع  تنمية  اأج��ل  م��ن  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

ال��زراع��ي االأردين واحل��ف��اظ ع��ل��ى االأم��ن 

الغذائي االأردين.

وب��ني ال��ف��اي��ز اأن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، كما 

ب���اق���ي ال������دول االأخ��������رى، ي���واج���ه حت���دي 

تبعات  الغذائي؛ جراء  اأمنه  احلفاظ على 

و�سي�سعر  االأوك���ران���ي���ة،  ال��رو���س��ي��ة  االأزم����ة 

امل����واط����ن ال���ع���رب���ي ب��ت��ب��ع��ات ه����ذه االأزم�����ة 

على  بظاللها  تلقي  ب���داأت  وال��ت��ي  ق��ري��ب��ا، 

اأي جهة  ق��ي��ام  ع���دم  م�����س��ت��غ��رب��ا  اجل��م��ي��ع، 

االأزمة على  تداعيات  لبحث  بعقد موؤمتر 

االأمن الغذائي العربي.

وث���م���ن ال���ف���اي���ز ال���دع���م ال�����ذي ت��ق��دم��ه 

ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال���دول���ي���ة ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر 

واالب��ت��ك��ار ال��زراع��ي، داع��ي��ا اإىل زي��ادة هذا 

ال���دع���م م���ن خ����الل امل�������س���اع���دة يف اإن�����س��اء 

للتمور  االأردن��ي��ة  التمور  ل�سناعة  م�سنع 

يف االأردن لالرتقاء بهذا القطاع وحت�سني 

االأ�سناف.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأ����س���اد ع��ب��د ال���وه���اب زاي��د 

االأردن  م���ع  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ت���ع���اون  ب��ع��الق��ات 

التمر،  نخيل  ب��زراع��ة  االرت��ق��اء  جم��ال  يف 

واإق����ام����ة امل���ه���رج���ان���ات ال����دوري����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

بالتمور االأردنية بدعم من جائزة خليفة.

االنباط - �شذى حتامله

حتت رعاية االأ�ستاذة وفاء بني م�سطفى 

ورئي�سة  القانونية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��رة 

ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة ل��ت��م��ك��ني امل�����راأة اأط��ل��ق��ت 

املراأة يوم  ل�سوؤون  االأردنية  الوطنية  اللجنة 

الن�ساء  �سد  العنف  درا���س��ة  نتائج  الثالثاء 

اأعدتها  التي  وال�سيا�سي  العام  املجالني  يف 

العنف  واآث��ار  اأ�سكال  وتناولت   ،2021 بالعام 

يف امل��ج��ال��ني ال���ع���ام وال�����س��ي��ا���س��ي وال���دواف���ع 

يف  امل��راأة  تواجد  من  تعيق  التي  واملمار�سات 

الوطني  امل�ستوى  على  القرار  �سنع  مواقع 

واملحلي. 

اننا ند�سن مرحلة  بني م�سطفى  وقالت 

جديدة يف املئوية القادمة مل�سروع التحديث 

ممكن  قدر  اكرب  م�ساركة  بعنوان  ال�سيا�سي 

م���ن ال��ن�����س��اء وال�����س��ب��اب يف احل���ي���اة ال��ع��ام��ة 

وال�سيا�سية دون الت�سدي للعواقب وامل�ساكل 

التي تواجه متكني الن�ساء �سيا�سيا. 

قا�سرة  تبقى  الت�سريعات  ان  وا���س��اف��ت 

منا�سبة  ب�سورة  مطلوب  ه��و  م��ا  حتقيق  يف 

حتفز  الت�سريعات  اأخ���رى  واأح��ي��ان��ا  وكاملة 

االح��زاب  قانون  مثل  االإيجابية  املمار�سات 

ال���ذي رك���ز ع��ل��ى ت��واج��د ال��ن�����س��اء وال�����س��ب��اب 

ال���ق���ي���ادي���ة  االأم�����اك�����ن  يف  االإع�����اق�����ة  وذوي 

والتنفيذية. 

 وبينت ان مثل هذا النوع من الدرا�سات 

ق�سايا  ح���ول  ال��ن��ق��ا���س  ت��ع��زي��ز  يف  دور  ل��ه��ا 

م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية. 

.

ه��ام��اً  دوراً  ي��ل��ع��ب  اجل��م��ي��ع  اأن  واأك������دت 

ل��ل��م��راأة،  ال�سيا�سي  بالتمكني  يتعلق  فيما 

احلكومات والربملانات واالأحزاب ومنظمات 

املجتمع املدين. 

 واأك��������دت ع���ل���ى اأن������ه ل���ك���ي ن�����رى ت����اأث����رياً 

اأن يتم  ال��ت��ع��دي��الت، ي��ج��ب  ل��ه��ذه  م��ل��م��و���س��اً 

املحافظات عن  الن�ساء يف  لدى  الوعي  ن�سر 

اأه���م ال��ت��ع��دي��الت االأخ����رية ع��ل��ى ال��ق��وان��ني، 

اأهمية  حول  الوعي  ن�سر  يجب  اأنه  م�سيفة 

والربملان  احلزبية،  احلياة  يف  امل��راأة  اإ�سراك 

وال����ب����ل����دي����ات وجم���ال�������س امل���ح���اف���ظ���ات م��ع 

اللجان  ت��واج��ده��ا يف  اأه��م��ي��ة  اإىل  االل��ت��ف��ات 

املحورية يف هذه املجال�س. 

وك��م��ا اأ���س��ارت اإىل اأه��م��ي��ة دور ال��رج��ل يف 

يجب  اأن��ه  اإىل  الف��ت��ة  �سيا�سياً  امل���راأة  متكني 

االع�����رتاف ب����دور امل�����راأة ال���رائ���د يف ال��ع��م��ل 

التنموي ب�سفة عامة، ويف احلياة ال�سيا�سية 

ب�سفة خا�سة، بهدف تو�سيع دائرة امل�ساركة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ني ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، واأن 

ت�����س��ارك��ي��اً،  ل��ل��رج��ال وال�����س��ي��دات دوراً  ي��ك��ون 

لتبادل الروؤى، واالأفكار، التي تخدم ق�سايا 

احل���ق���وق واحل�����ري�����ات، وامل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 

للوطن.

امل��������راأة يف  ����س���د  ال���ع���ن���ف  اأن  واأو�����س����ح����ت 

احل����ي����اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ع���ام���ة ق����د ي���اأخ���ذ 

���س��وراً واأ���س��ك��ااًل م��ت��ع��ددة ك��ال��ع��ن��ف امل��ع��ن��وي 

االإل��ك��رتوين،  حتى  اأو  واجل�سدي  والنف�سي 

واأن�����ه ق���د ي�����وؤدي اإىل ان�����س��ح��اب ال��ق��ي��ادي��ات 

وقد  ال�سغوط،  ب�سبب  العامة  احل��ي��اة  م��ن 

قد  ال�سابة  للقيادات  �سلبية  بر�سائل  ير�سل 

احلياة  يف  امل�ساركة  يف  رغبتهن  على  ت��وؤث��ر 

ب�سورة عامة. ال�سيا�سية 

ودع����ت ب��ن��ي م�����س��ط��ف��ى ان ي��ك��ون ه��ن��اك 

الن�ساء  ت�ساعد  اجرائية  وادلة  واقعيا  عمال 

على معرفة ما هو مطلوب منهن �سواء على 

م�ستوى  على  او  وال�سلطة  الدولة  م�ستوى 

االحزاب. 

العامة  االأمينة  النم�س  �سلمى  د.  واأكدت 

اجلل�سة  ه��ذه  اأن  ب��دوره��ا،  الوطنية  للجنة 

ج������اءت مب�������س���ارك���ة م����ع ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة 

لتمكني املراأة ومنظمة املراأة العربية بهدف 

لتوجهات  ي��ح��ت��اج  االأردن���ي���ة  واق���ع  اأن  ب��ي��ان 

بعد  ذات  ���س��ي��ا���س��ي��ات  وو���س��ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

وطني واقليمي حلماية املراأة والتاأكيد على 

على  والتاأكيد  ال��ع��ام،  الف�ساء  يف  تواجدها 

الدول  باقي  ي�سابه  االأردنية  امل��راأة  واق��ع  اأن 

يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، وت���ق���دم ن��ت��ائ��ج ه��ذه 

ال��درا���س��ة االأدل����ة وال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي ميكن 

امل��ب��ادرات  �سمن  اإق��ل��ي��م��ي��ا  منها  اال���س��ت��ف��ادة 

واالإقليمي. املحلية 

خالل  م��ن  اللجنة  �سعت  لقد  واأ���س��اف��ت، 

ه����ذه ال���درا����س���ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ف��ه��م م��وح��د 

ع��ن ال��ع��ن��ف ���س��د ال��ن�����س��اء يف ال��ف�����س��اء ال��ع��ام 

وال�������س���ي���ا����س���ي وم���ع���رف���ة ����س���ي���اق���ات���ه ���س��م��ن 

امل��ن��ظ��وم��ة ال���دول���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة، وحت��ل��ي��ل 

ع��ل��ى م�ساركة  وت���اأث���ريه  واأن���واع���ه  الأ���س��ك��ال��ه 

ال���ن�������س���اء يف احل���ي���اة ال���ع���ام���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واأدائ���ه���ن ك��ق��ي��ادي��ات، واق����رتاح ت��داب��ري من 

الت�سييقية  امل��م��ار���س��ات  م��ن  احل���د  ���س��اأن��ه��ا 

اجتاه املراأة.

يف  ال��واردة  التو�سيات  اأن  النم�س  وقالت 

ت���داخ���الت على  ه���ذه ال��درا���س��ة حت��ت��اج اىل 

وباالإ�سافة  واملوؤ�س�سي  ال��ق��ان��وين  امل�ستوى 

الأه��م��ي��ة رف���ع ال��وع��ي ال��ع��ام ودور االع���الم 

ال��ر���س��م��ي واالل���ك���رتوين ل��ي��ك��ون ل��ه دور يف 

ال��وق��اي��ة واحل����د م���ن ال��ع��ن��ف ���س��د ال��ن�����س��اء 

واإي����ج����اد اآل���ي���ات ل��ل��ت��ب��ل��ي��غ امل��ن��ت��ظ��م ل��ت��وف��ري 

و�سائل حماية ودعم للناجيات منه.

وم��ث��ل امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��راأة روي���دة 

ح���م���ادة م��ن�����س��ي اخل���ب���رية يف ق�����س��اي��ا ال��ن��وع 

عرب  اللبنانية  اجلمهورية  من  االجتماعي 

حول  عر�سا  وقدمت  االفرتا�سي  االت�سال 

نتائج م�سروع تقييم �سيا�سات الكوتا ل�سالح 

عدة  يف  ل��ل��م��راأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعزيز 

وتون�س  ول��ب��ن��ان  االأردن  منها  ع��رب��ي��ة  دول 

واجلزائر واملغرب وما هو االأثر من تطبيق 

الكوتا على عمل املراأة يف املجال ال�سيا�سي.

النتائج والتو�سيات من  اأبرز  ومت عر�س 

هذه  اع���دت  ال��ت��ي  املخت�سة  ال�سركة  خ��الل 

الدرا�سة ممثلة ب عبري قم�سية والدكتورة 

وعرب  بزن�س،  بيرت  �سركة  العطيات  ابت�سام 

اجلل�سة  ن��ه��اي��ة  يف  وامل�����س��ارك��ات  امل�����س��ارك��ني 

لتبتي خطة  اآلية  واالتفاق على  اهتماماهم 

م�سرتكة  مب�����س��وؤول��ي��ة  ال��ت��و���س��ي��ات  لتنفيذ 

ت���اأخ���ذ ال��ب��ع��د اال����س���رتات���ي���ج���ي يف حت�����س��ني 

البيئة  تعزيز  يف  وامل��ع��ريف  ال�سيا�سات  بيئة 

املو�سوع. القانونية لهذا 

اللجنة  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال���درا����س���ة  ���س��ت��ن�����س��ر 

 %65 ن�����س��ب��ة  اأن  اىل  ت�����س��ري  وه���ي  ال��ر���س��م��ي 

ال�سيا�سي  للعنف  تعر�سن  امل�ستجيبات  من 

 287 يف احل���ي���اة ال���ع���ام���ة، و���س��م��ل��ت ال��ع��ي��ن��ة 

م�����س��ت��ج��ي��ب��ة ���س��م��ن ال��ف��ئ��ات م��ث��ل وزي�����رات، 

حكومية،  موؤ�س�سة  يف  عليا  ف��ئ��ة  م��وظ��ف��ات 

اأو  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ج��ال�����س  اأو  ن�����س��اء يف ال��ربمل��ان 

يف  املحلية،  االإدارات  اأو  املحافظات  جمال�س 

املهنية،  اأو  العمالية  النقابات  اأو  االأح���زاب 

ونا�سطات  املدين  املجتمع  ن�ساء يف منظمات 

يف حقوق املراأة وحقوق االإن�سان.

االأعلى  تكون  للعنف  التعر�س  ن�سبة  واأن 

لعملها،  امل�����س��ت��ج��ي��ب��ة  مم��ار���س��ة  م���دة  خ���الل 

ح���ي���ث ���س��ك��ل��ت ن�����س��ب��ة امل���ت���ع���ر����س���ات ل��ل��ع��ن��ف 

57% من  ح��وايل  العمل  مزاولة  خالل مدة 

يف  العنف  تركز  تالها  امل�ستجيبات،  جمموع 

جممل  من   %56 وبن�سبة  االنتخابات  ف��رتة 

عن  امل��راأة  ابتعدت  كلما  وقلت  امل�ستجيبات. 

من  ن�سبة  ف�سكلت  ال�سيا�سي  اأو  العام  العمل 

ت��ع��ر���س��ن ل��ه خ���الل ال�����س��ه��ور االث��ن��ي ع�سر 

ف��رتة مل ت�سمل  ف��ق��ط، وه��ي   %14 امل��ا���س��ي��ة 

انتخابات. 

العنف  �سكل  اأن  امل�ستجيبات  واع��ت��ربت 

فاأقرت  �سيوعا،  االأك���ر   واملعنوي  النف�سي 

ال��ع��ن��ف،  ل���ه���ذا  ت��ع��ر���س��ه��ن  م��ن��ه��ن   %90.4

ثم   ،%69.2 وبن�سبة  اللفظي  االي���ذاء  ت��اله 

ال��ع��ن��ف ال�����س��ي��رباين وال��ت��ن��م��ر االإل���ك���رتوين 

من  ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت   .%63.1 ن�سبته  وب��ل��غ��ت 

اأف�������دن ب��ت��ع��ر���س��ه��ن ل��ل��ع��ن��ف اجل���ن�������س���ي اأو 

ال���درا����س���ة  واأظ�����ه�����رت   .%17.5 ال���ت���ح���ر����س 

ان ال��ع��ن��ف امل���م���ار����س ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ف�����س��اء 

تقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  وال��ت��ن��م��ر  ال�����س��ي��رباين 

وم��واق��ع ال��ت��وا���س��ل ع��ل��ى االإن���رتن���ت، كانت 

ممن   %55 واأك����دت  �سيوعا  ال��و���س��ائ��ل  اأك���ر 

الو�سيلة  ه���ذه  ا���س��ت��خ��دام  للعنف  ت��ع��ر���س��ن 

ممن  امل�ستجيبات  اك��دت  باملقابل  �سدهن. 

ق��م��ن ب����اإج����راء ان��ه��ن ف�����س��ل��ن ال��ل��ج��وء اىل 

للجهات  ال��ل��ج��وء  على  ال��ق��ري��ب  حميطهن 

امل��خ��ت�����س��ة وال��ر���س��م��ي��ة وال���رق���اب���ي���ة، حيث 

ان��ه��ن جل��ئ��ن اىل  اأ����س���رن  م��ن��ه��ن   %44.4 ان 

للعنف، تال ذلك  عائالتهن حال تعر�سهن 

 ،%28 الع�سرية  ثم   %31 التوجه لالأ�سدقاء 

لل�سرطة  ال��ل��ج��وء  ف��ق��ط   %16 ق���ررت  فيما 

ال��وح��دات  او  ل��ل��دوائ��ر  و%4  للق�ساء  و%12 

الرقابية.

واع����ت����ربت اأه�����م االأ����س���ب���اب ال���ت���ي ت��ق��ل��ل 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ح�سب  ال��ن�����س��اء  م���ن م�����س��ارك��ة 

اجت���اه���ات امل�����س��ت��ج��ي��ب��ات حم���دودي���ة م���وارد 

القليل  امل����راأة االق��ت�����س��ادي��ة وح��ج��م دخ��ل��ه��ا 

باأن  امل�ستجيبات  ثلثا  اأكدت  واملحدود، حيث 

اأب���رز حت���دي ل��ه��ن ه��و دخ���ل امل����راأة وبن�سبة 

ال��ف��ر���س  حم����دودي����ة  ذل�����ك  ت����ال   ،)%64(

الثلثني  نحو  واف��ق  حيث  املتاحة  القيادية 

امل��ع��وق.  ه���ذا  وت���اأث���ري  ع��ل��ى وج����ود   )%58(

متت  التي  االأخ���رى  التحديات  ا�سكال  اأم��ا 

اأق���ل ف��ق��د ك��ان من  ال��ي��ه��ا وبن�سب  االإ����س���ارة 

وبن�سبة  ال��ع��ام��ة  غ��ي��اب احل��ري��ات  اأب���رزه���ا: 

 )%26( املحدودة  الرتقية  وفر�س   ،)%28(

وانعدام حرية التعبري )%25(.

 وتناولت الدرا�سة نتائج البحث النوعي 

�سواء املكتبي او مقابالت مع املعنيني، قدم 

مفهوم  مع  التعامل  لكيفية  مو�سعا  اإط��ارا 

العنف �سد الن�ساء يف الف�سائيني ال�سيا�سي 

منها  بتو�سيات  جميعها  وعك�ست  وال��ع��ام، 

اقرتاح اإن�ساء قاعدة بيانات واإ�سدار تقارير 

و���س��رورة  وع��ي  رف��ع  حمالت  وتنفيذ  ر�سد 

ال�ساأن  املراأة يف  اآمنة لعمل  توفري م�ساحات 

ال��ق��ان��وين بق�سد  وت��ع��زي��ز اجل���ان���ب  ال���ع���ام 

املبا�سرة  العنيفة  االأف��ع��ال  ل��ك��ل  ال��ت��ج��رمي 

الطابع  ت��اأخ��ذ  دواف����ع  ذات  امل��ب��ا���س��رة  وغ���ري 

التمييزي �سد املراأة.

 التربية: ال حصص سياسية
 في الجدول المدرسي

االنباط- عمان

والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  اأمني  نفى 

ل��ل�����س��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���دك���ت���ور ن���واف 

م�سمى  حتت  ح�س�س  اإدراج  العجارمة، 

اجل��دول  �سمن  �سيا�سية”  “ح�س�س 
املدر�سي.

اأن  ال����ع����ج����ارم����ة،  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 

تركز  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ا�سرتاتيجية 

وح�س�س  امل��در���س��ي��ة  الن�ساطات  �سمن 

الربملانية  واملجال�س  الوطنية  الرتبية 

الوطني  االنتماء  تعزيز  على  الطالبية 

ل��ل��ط��ل��ب��ة ورف����ع ال��وع��ي ل��دي��ه��م يف ه��ذا 

اجلانب.

وق�����ال يف ت�����س��ري��ح ل�����)ب����رتا( ام�����س 

الثالثاء، اإن الوزارة تويل اأهمية كبرية 

مل���خ���رج���ات جل���ن���ة حت���دي���ث امل��ن��ظ��وم��ة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اجل���وان���ب 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ط��اع ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

والق�سايا الرتبوية ب�سكل عام.

وبني اأن املجال�س الربملانية الطالبية 

امل�����دار������س احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة،  يف 

حتاكي العملية الدميقراطية والعملية 

ال�����وزارة  واأن  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

على  املجال�س  ه��ذه  خ��الل  من  حتر�س 

غ��ر���س ق��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ن��ف��و���س 

ال��ط��ل��ب��ة، مب���ا ي�����س��ه��م يف رف����ع وع��ي��ه��م 

مبفاهيمها. وتوعيتهم  ال�سيا�سي، 

اإىل  ال���ع���ج���ارم���ة  ال����دك����ت����ور  ول����ف����ت 

الطالبية  الربملانية  املجال�س  تعليمات 

رقم  واخل��ا���س��ة  احلكومية  امل��دار���س  يف 

ال���وزارة،  يف  بها  املعمول   2010 ل�سنة   8

مبينا اأن هذه املجال�س تهدف اىل اإعداد 

جيل قيادي قادر على حتمل امل�سوؤولية، 

الفعال  االت�سال  على  القدرة  وميتلك 

والتخطيط واإدارة املواقف املختلفة.

روح  تعزيز  اىل  املجال�س  تهدف  كما 

االن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن، وت��ن��م��ي��ة امل��م��ار���س��ات 

ال��ب��ن��اء  احل������وار  وروح  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

وق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س، وت��وث��ي��ق 

املحلي  واملجتمع  املدر�سة  بني  الروابط 

باالإ�سافة  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

اىل امل�ساركة الفاعلة مع جمل�س اأولياء 

التطوير  عمليات  يف  واملعلمني  االأم��ور 

مت��ك��ني  يف  وامل���������س����اع����دة  امل����در�����س����ة،  يف 

اأداء وظيفتها نحو الطلبة  املدر�سة من 

وجمتمعها.

االأن�����س��ط��ة  اأن  ال���ع���ج���ارم���ة  واأو�����س����ح 

امل��م��ل��ك��ة، تقوم  ال��ال���س��ف��ي��ة يف م���دار����س 

���س��م��ن اأه��داف��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز االن��ت��م��اء 

وال������������والء ال����وط����ن����ي وغ������ر�������س ق��ي��م��ه 

فيما  ال��ط��ل��ب��ة،  ن��ف��و���س  وم��ف��اه��ي��م��ه يف 

خمتلف  �سمن  الدرا�سية  املناهج  تعزز 

املراحل الدرا�سية هذا الوعي.

 رئيس مجلس األعيان يلتقي أمين عام جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

مذكرة تفاهم لتنظيم مؤتمر 
حول الفضاء البيئي للبحر األحمر                                                                

االنباط- عمان

االأعلى  للمجل�س  العامة  االأمانة  وقعت 

منطقة  و���س��ل��ط��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 

ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����س��ادي��ة اخل���ا����س���ة، م��ذك��رة 

حول  دوري  موؤمتر  لعقد  و�سراكة،  تفاهم 

ال��ف�����س��اء ال��ب��ي��ئ��ي ل��ل��ب��ح��ر االأح���م���ر، وب��ن��اء 

ج�����س��ور ال���ت���ع���اون، وت��ن�����س��ي��ق ال���دع���م امل���ايل 

للموؤمتر وجماالت البحث العلمي املتعلقة 

مبجاالت البيئة والتغري املناخي.

لروؤية  ا�ستجابة  املوؤمتر،  تنظيم  وياأتي 

���س��م��و االأم����ري احل�����س��ن ب���ن ط����الل، رئ��ي�����س 

البحر  ببيئة  االه��ت��م��ام  ب�����س��رورة  املجل�س، 

االأحمر للدول املطلة عليه وتوحيد اجلهد 

لت�سخري  قنوات  واإي��ج��اد  امل�سرتك  العربي 

والعلمية  ال��ع��رب��ي��ة  واالإم��ك��ان��ات  اخل���ربات 

خل��دم��ة جم��ت��م��ع��ات��ه��ا، وحل��م��اي��ة االأج��ي��ال 

طريق  يف  بها  وال�سري  وال��ق��ادم��ة،  احلالية 

ال��ت��ق��دم، م��ن خ��الل زي���ادة ال��وع��ي الأهمية 

الباحثني  ب��ني  والت�سبيك  العلمي  البحث 

البحثية واالإنتاجية واخلدمية  واملوؤ�س�سات 

حمليا ودويل.

وت��ه��دف امل��ذك��رة، وف��ق ب��ي��ان ���س��ادر عن 

اإقامة �سراكات  اإىل  املجل�س ام�س الثالثاء، 

ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ه����ادف����ة ل��ت��ح��ق��ق امل��ن��ف��ع��ة، 

والعمل على رفع الوعي ال�ستيعاب املخاطر 

التي تواجه البيئة البحرية واحلد منها.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة ع���ن امل��ج��ل�����س ال��ق��ائ��م 

ب��اأع��م��ال االأم����ني ال��ع��ام ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 

ال�سياحة  مفو�س  ال�سلطة  وع��ن  امل��و���س��ى، 

والبيئة فيها الدكتور ن�سال املجايل.

وح�����س��ر ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م من 

الدكتور  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج 

ال�سياحة  �سوؤون  وم�ست�سار  العوران  ن�سال 

والبيئة يف ال�سلطة الدكتور اأمين �سليمان 

وم�������س���اع���د اأم������ني ع�����ام امل���ج���ل�������س االأع���ل���ى 

الدكتور ح�سام اخل�ساونة.

ال���ع���ام���ة  االأم�����ان�����ة  اإن  امل���و����س���ى  وق�������ال 

امل�����س��رتك  ل��ل��ع��م��ل  دوم����ا  ت�����س��ع��ى  للمجل�س 

باالأولويات  املعنية  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع 

وال��ق�����س��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة، وال��ت��ي حت��م��ل على 

ال�سامية،  امللكية  ال���روؤى  ترجمة  عاتقها 

ال����ت����ي ن�������س���ت ع���ل���ي���ه���ا روؤي���������ة ال���ت���ح���دي���ث 

االقت�سادي.

م�����ن ج���ه���ت���ه، اأك��������د امل������ج������ايل، اأه���م���ي���ة 

املوؤمترات العلمية التي تفتح اآفاقا جديدة 

وامل�ساركني  والباحثني  العلمية،  لالأبحاث 

بالن�سبة  امل��وؤمت��ر  اأه��م��ي��ة  اإىل  الف��ت��ا  فيها، 

مل�����س��روع حم��م��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ذي 

رائ��دا  اإقليميا  م�سروعا  ي��ك��ون  اأن  ينتظر 

حلماية البيئة البحرية يف خليج العقبة.

وع���رب ال��ط��رف��ان ع��ن اع��ت��زازه��م��ا بهذه 

اجلهود  توحيد  يف  �ستثمر  التي  ال�سراكة 

امل��ن�����س��ب��ة ع���ل���ى دع�����م االأف�����ك�����ار واحل���ل���ول 

االإبداعية، من خالل تبادل املعرفة للعثور 

ع��ل��ى ح���ل���ول ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا 

جدول اأعمال املوؤمتر.

البيئي للبحر  الف�ساء  اأن موؤمتر  يذكر 

االأح��م��ر ���س��ي��ق��ام يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة خ��الل 

الفرتة بني 4-6 ت�سرين الثاين املقبل.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأربعاء    15   /  6   / 2022  

تجارة عمان : البنك المركزي صمام آمان لالقتصاد الوطني

االنباط  – عمان 

اأكد حمافظ البنك املركزي، الدكتور عادل 

هو  امل��م��ل��ك��ة  يف  الت�سخم  م��ع��دل  ان  ���س��رك�����س، 

�سمن حدود معقولة رغم املوجة الت�سخمية 

العاملية.

ادراة  جمل�س  لقائه  خ��ال  �سرك�س  وق���ال 

ان معدل  االث��ن��ن،  م�ساء  غرفة جت��ارة عمان 

باملئة   2.6 ي��ت��ج��اوز  مل  اململكة  يف  الت�سخم 

خال الثلث االأول من العام احلايل، متوقعاً 

اأن يبلغ 3.8 باملئة يف نهاية عام 2022.

امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى  ����س���رك�������س، ان  واأ������س�����اف 

اال���س��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي ه���و اأول����وي����ة ال�����س��ي��ا���س��ة 

قانونه،  اإىل  ا�ستنادا  املركزي  للبنك  النقدية 

م�����س��ريا اىل ان ودائ����ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س من 

دينار،  40 مليار  االف��راد وال�سركات جت��اوزت 

ومهمة البنك املركزي املحافظة عليها.

واأ�سار اىل امتاك البنك املركزي لر�سيد 

م��رت��ف��ع م��ن االح��ت��ي��اط��ي��ات االأج��ن��ب��ي��ة ي��ق��ارب 

م�ستوردات  لتغطية  ويكفي  دوالر  مليار   18
اململكة من ال�سلع واخلدمات ملدة تزيد عن 9 

املعيار  اأ�سعاف  اكرث من ثاثة  ويزيد  اأ�سهر، 

الدويل املتعارف عليه البالغ ثاثة اأ�سهر.

واك����د وج����ود ج��ه��از م�����س��ريف م��ن��ي��ع يتمتع 

من  مكنته  مرتفعة،  مالية  متانة  مبوؤ�سرات 

للمخاطر،  املثلى  واالإدارة  ال�سدمات  حتمل 

وا�ستطاعت البنوك بف�سل ذلك جتاوز تبعات 

يف  ال��ه��ام  ب��دوره��ا  القيام  وموا�سلة  اجلائحة 

وتوفري  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  امل��دخ��رات  ح�سد 

التمويل لاأن�سطة االقت�سادية.

ودعا �سرك�س غرفة جتارة عمان اىل تقدمي 

درا����س���ة ع��ل��م��ي��ة وت�������س���ورات ك��ام��ل��ة وم��ط��ال��ب 

وا����س���ح���ة م���دع���وم���ة ب�����االأرق�����ام ت��ه��م ال��ق��ط��اع 

ال���ت���ج���اري. م��و���س��ح��ا ان ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال 

يتعامل ب�سكل مبا�سر مع االأفراد اأو ال�سركات 

وامن��ا م��ن خ��ال البنوك ع��ر ب��رام��ج متويل 

مدعومة من قبله.

رئي�س غرفة جت��ارة عمان  اأك��د  من جهته، 

يعتر  املركزي  البنك  ان  توفيق  احل��اج  خليل 

ال��وط��ن��ي، مثّمناً  ل��اق��ت�����س��اد  االأم�����ان  ���س��م��ام 

اجلهود الكبرية التي يقوم بها لدعم وخدمة 

القطاع اخلا�س التجاري واخلدمي.

وا����س���ار اىل ان ا���س��ت��ج��اب��ة ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

ال��ت�����س��اور وال��ت��ع��اون  ل��غ��اي��ات  للقطاع اخل��ا���س 

والتوا�سل هو خطوة عملية من قبل حمافظ 

البنك املركزي لتنفيذ الروؤية امللكية بتطبيق 

ال�������س���راك���ة ال���ف���اع���ل���ة ب����ن ال���ق���ط���اع���ن ال���ع���ام 

واخل���ا����س وت��اأك��ي��دا ل��ل��دور احل��ي��وي للقطاع 

اخلا�س يف التنمية االقت�سادية.

واأ������س�����اد احل������اج ت���وف���ي���ق ب��ن��ه��ج ال�����س��راك��ة 

الذي  القطاع اخلا�س  واحل��وار مع  واالنفتاح 

ي��ن��ت��ه��ج��ه ال��ب��ن��ك امل����رك����زي، ال����ذي م���ن ���س��اأن��ه 

احل�سول على تغذية راجعة من ار�س الواقع، 

م���وؤك���دا ث��ق��ة ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري وامل��واط��ن��ن 

بال�سيا�سات احل�سيفة للبنك املركزي.

وق����دم رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة ���س��رح��ا ح���ول واق���ع 

ال�سوق املحلية والتحديات التي تواجه القطاع 

ال�سيولة  التجاري واخلدمي واملتمثلة بنق�س 

وح��ال��ة ال���رك���ود االق��ت�����س��ادي وت���راج���ع ال��ق��وة 

ال�سرائية، م�سريا اىل التحديات التي تعرتي 

�سوء  يف  الغذائي  وامل��خ��زون  التوريد  �سا�سل 

ارتفاع االأ�سعار عامليا. 

واك����د احل����اج ت��وف��ي��ق اأه��م��ي��ة رف���ع ال�سقف 

امل��م��ن��وح ل��ت��ج��ار امل����واد االأ���س��ا���س��ي��ة الأك����رث من 

ا���س��ت��رياد  م���ن  �سيمكنهم  مم���ا  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون 

تاأثر  ع��دم  و�سمان  ال�سلع  من  جديدة  كميات 

املخزون املحلي منها.

الغرفة  ادارة  اكد اع�ساء جمل�س  بدورهم، 

الذين ح�سروا اللقاء، امكانية تاأجيل اأق�ساط 

ال��ق��رو���س لبع�س ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي م��ا زال��ت 

متوؤثرة بازمة كورونا بهدف تذليل التحديات 

امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا، واإم��ك��ان��ي��ة توفري 

���س��ي��ول��ة ل��ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري ون���واف���ذ متويلية 

ب���ف���وائ���د خم��ف�����س��ة وت���وف���ري ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 

ل��ل�����س��رك��ات م���ن اج����ل االط������اع ع��ل��ى امل��وق��ف 

املايل للمدينن بعد تعديل قانوين العقوبات 

والتنفيذ .

ال�سرافة  لقطاع  اأهمية  باإعطاء  وطالبوا 

وت�سهيل عمله �سمن التعليمات املعمول بها ملا 

اأهمية باعتباره يقدم خدمات للقطاع  له من 

واإع����ادة تقييم لدرجة  وامل��واط��ن��ن،  ال��ت��ج��اري 

االأه��م��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات خ��ا���س��ة ق��ط��اع املاب�س 

وغ���ريه ودرا���س��ة ا���س��ت��ح��داث ب��رن��ام��ج لتمويل 

مي�سرة لل�سقق ال�سكنية.

تحويل الوديعة اإلماراتية البالغة 333 مليون دوالر
 الى قرض ميسر

االنباط  – عمان 

امل��ال��ي��ة  وزارة  م�����س��وؤول يف  م�����س��در  ���س��رح 

اأن��ه مت االت��ف��اق بن االردن ودول��ة االم��ارات 

الوديعة  قيمة  حتويل  على  املتحدة  العربية 

333 م��ل��ي��ون  ال��ب��ال��غ��ة ح����وايل  االم���ارات���ي���ة 

االردين  املركزي  البنك  لدى  اأمريكي  دوالر 

اأ���س��ع��ار  ارت����ف����اع  م��ي�����س��ر يف ظ���ل  ق���ر����س  اإىل 

عاملياً. الفائدة 

وياأتي هذا االتفاق يف �سوء م�ساندة دولة 

الدائم لاأردن. االمارات 

وع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل جن��ح��ت احل��ك��وم��ة 

بقيمة  يوروبوند  �سندات  ا�سدار  يف  االأردنية 

بلغ  ك���وب���ون  وب�����س��ع��ر  دوالر  م��ل��ي��ون   650
���س��ن��وات  خ��م�����س  ب��ع��د  ت�ستحق  ب��امل��ئ��ة   7.75
امل�ستثمرين  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ي���دل  وه���ذا  ون�����س��ف، 

االأردين  ب��االق��ت�����س��اد  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

الذي  اال�ستقرار  عدم  حالة  من  الرغم  على 

ت�����س��ه��ده االأ����س���واق امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وارت��ف��اع 

الفائدة. اأ�سعار 

ب��اأن��ه �سيتم  امل�����س��وؤول  امل�����س��در  ك��م��ا ���س��رح 

ا����س���ت���خ���دام ح�����س��ي��ل��ة ال���ق���ر����س االم����ارات����ي 

وا�����س����دار ال���ي���وروب���ون���د يف اإط����ف����اء ���س��ن��دات 

ال���ي���وروب���ون���د امل�����س��ت��ح��ق��ة يف ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر 

وال���ذي  دوالر،  م��ل��ي��ار   1 وال��ب��ال��غ��ة  احل���ايل 

ب����دوره ل���ن ي��زي��د م���ن ر���س��ي��د ال���دي���ن ال��ع��ام 

التمويل جاءت �سمن موازنة  الأن قيمة هذا 

.2022 لعام  التمويل 

شركس يتوقع بلوغ معدل التضخم 
في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

وزارة االستثمار تحافظ على االعتماد 
والتجديد لشهادة األيزو 9001

استيتية يبحث في قطر 
تشغيل األردنيين

المناطق الحرة والتنموية تستكمل 
إجراءات حصر االحتياجات المجتمعية

انخفاض مساحة األبنية المرخصة 
في المملكة للثلث األول 

االنباط- عمان 

الدكتور  امل��رك��زي،  البنك  حم��اف��ظ  ت��وق��ع 

يف  الت�سخم  م��ع��دل  يبلغ  اأن  ���س��رك�����س،  ع���ادل 

اململكة نهاية العام احلايل 3.8 باملئة.

واأك��د �سرك�س يف بيان لغرفة جت��ارة عمان 

اإدارتها؛  جمل�س  لقائه  عقب  الثاثاء،  اأم�س 

ح��دود  �سمن  اململكة،  يف  الت�سخم  معدل  اأن 

العاملية،  الت�سخمية  امل��وج��ة  رغ���م  م��ع��ق��ول��ة، 

اململكة مل  الت�سخم يف  اأن معدل  اإىل  م�سرياً 

العام احلايل  االأول من  الثلث  يتجاوز خال 

باملئة.  2.6
وقال، اإن املحافظة على اال�ستقرار النقدي 

امل��رك��زي،  للبنك  النقدية  ال�سيا�سة  اأول��وي��ة 

ودائ���ع  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ق��ان��ون��ه،  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س م���ن االأف������راد وال�����س��رك��ات، 

البنك  دي���ن���ار، وم��ه��م��ة  م��ل��ي��ار   40 جت�����اوزت 

املركزي املحافظة عليها.

امل��رك��زي ميتلك ر���س��ي��داً  ال��ب��ن��ك  اأن  وب���ن 

يقارب  االأجنبية،  االحتياطيات  من  مرتفعاً 

لتغطية م�ستوردات  ويكفي  دوالر،  مليار   18
اململكة من ال�سلع واخلدمات ملدة تزيد على 9 

اأ�سهر، وهو ما يزيد على ثاثة اأ�سعاف املعيار 

الدويل املتعارف عليه البالغ ثاثة اأ�سهر.

يتمتع  منيع،  م�سريف  ج��ه��از  وج���ود  واأك���د 

من  مكنته  مرتفعة،  مالية  متانة  مبوؤ�سرات 

للمخاطر،  املثلى  واالإدارة  ال�سدمات  حتمل 

وا�ستطاعت البنوك بف�سل ذلك جتاوز تبعات 

يف  امل��ه��م  ب��دوره��ا  القيام  وموا�سلة  اجلائحة 

وتوفري  واخلارجية  املحلية  امل��دخ��رات  ح�سد 

التمويل لاأن�سطة االقت�سادية.

ودع�����ا ���س��رك�����س غ���رف���ة جت�����ارة ع���م���ان اإىل 

ت���ق���دمي درا�����س����ة ع��ل��م��ي��ة وت���������س����ورات ك��ام��ل��ة 

وم��ط��ال��ب وا���س��ح��ة م��دع��وم��ة ب���االأرق���ام تهم 

اأن البنك املركزي  القطاع التجاري، مو�سحا 

ال�سركات،  اأو  االأف���راد  مع  مبا�سرة  يتعامل  ال 

ب���ل م���ن خ���ال ال��ب��ن��وك ع���ر ب���رام���ج مت��وي��ل 

مدعومة من قبله.

االنباط – عمان 

ع��ل��ى  اال�����س����ت����ث����م����ار  وزارة  ح����اف����ظ����ت 

ا����س���ت���م���راري���ة االع���ت���م���اد مل��ع��اي��ري ���س��ه��ادة 

اإدارة  لنظام  الدولية  للموا�سفة  املطابقة 

.ISO9001:2015 اجلودة االأيزو

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ����س���در، ال��ي��وم 

الثاثاء، فاإن ياأتي ذلك بعد عملية تدقيق 

ودرا����س���ة ال��وث��ائ��ق وال��ت��ح��ق��ق م��ن تطبيق 

الوزارة ل�سروط نظام اإدارة اجلودة ح�سب 

�سركة  نفذتها  الدولية،  املوا�سفة  معايري 

»اأ���س جي اأ���س« االأردن، وهي اإح��دى فروع 

ال�سوي�سرية، والتي  اأ���س«  »اأ���س جي  �سركة 

املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات  من  تعتر 

يف م��ن��ح وت��دق��ي��ق م��ع��اي��ري احل�����س��ول على 

�سهادات االيزو.

وزارة  اه��ت��م��ام  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 

، هدفه تطوير  االي��زو  ب�سهادة  اال�ستثمار 

تقدمي  اأج��ل  من  لديها،  العمل  منظومة 

للم�ستثمرين  اخل���دم���ات  اأن������واع  اأف�����س��ل 

واملراجعن ب�سكل ي�سمن اخت�سار الوقت 

واجلهد ملتلقي اخلدمة، اإ�سافة اإىل تعزيز 

ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ل��دي��ه��ا م���ن خ����ال تطبيق 

املمار�سات العاملية الف�سلى.

االنباط –عمان 

 التقى وزير العمل نايف ا�ستيتية بالدوحة 

غرفة  لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال��ث��اث��اء،  اأم�����س 

جتارة قطر حممد بن طوار الكواري، بح�سور 

اللوزي  مفلح  زيد  قطر  لدى  االأردين  ال�سفري 

اإدارة غ��رف��ة جت��ارة  اأع�����س��اء جمل�س  وع���دد م��ن 

قطر.

اأم�س  ب��داأ زي��ارة للدوحة  وك��ان وزي��ر العمل 

على راأ�س وفد ر�سمي.

العاقات  يف  التباحث  اللقاء  خال  وج��رى 

الثنائية يف جماالت العمل والدور الذي يلعبه 

القطاع اخلا�س يف تعزيز عاقات التعاون بن 

الطرفن.

التي  ال��ع��اق��ات  ع��م��ق  اىل  ا�ستيتية  واأ����س���ار 

ت��رب��ط ب��ن ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ن، م�����س��ريا اىل 

اأمري قطر، ال�سيخ متيم بن حمد  مبادرة �سمو 

اآل ثاين، بتوظيف 20 الف اردين يف قطر.

وحر�سا  اهتماما  مل�س  انه  ا�ستيتية،  واأ�ساف 

م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ق��ط��ري ع��ل��ى توظيف 

االأردن���ي���ن، الف��ت��ا اىل ال��رغ��ب��ة يف ال��ت��ع��اون بن 

وزارة العمل وغرفة جتارة قطر من اجل حتفيز 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ال��ق��ط��ري ب�����س��ك��ل اأك����ر على 

املتاحة  الوظائف  وحتديد  االأردن��ي��ن،  توظيف 

واملهارات املطلوبة.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال���ك���واري ع��م��ق ال��ع��اق��ات 

ا�ستعداد  م��وؤك��دا  واالأردن،  قطر  ب��ن  االأخ��وي��ة 

غرفة قطر لتعزيز التعاون مع اجلانب االأردين 

يف االأمور املتعلقة بالعمل.

ع��ل��ى  ك���ب���ريا  ه���ن���اك ط��ل��ب��ا  ان  واأ������س�����ار اىل 

التوظيف، الفتا اىل ان العمالة االأردنية حتظى 

وان  وامل��ه��ارة،  ال��ك��ف��اءة  م��ن حيث  ب�سمعة طيبة 

غ��رف��ة ق��ط��ر ت�سجع ���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

القطري على توظيف االأردنين.

االنباط – عمان 

وجه رئي�س املجموعة االأردنية للمناطق 

احل�������رة وامل����ن����اط����ق ال���ت���ن���م���وي���ة ال���دك���ت���ور 

من  متخ�س�سا  ف��ري��ق��ا  ال��ه��م��ي�����س��ات،  خ��ل��ف 

املجتمعات  اح��ت��ي��اج��ات  حل�����س��ر  امل��ج��م��وع��ة 

واملناطق  احل��رة  للمناطق  املحاذية  املحلية 

التنموية.

واالع��ام  اال�ستثمار  ترويج  وق��ال مدير 

اأم�����س  ب��ي��ان  ال���ودي���ان يف  باملجموعة اجم���د 

برئا�سته، بحث  امل�سكل  الفريق  ان  الثاثاء 

م���ع م��دي��ر ت��ن��م��ي��ة امل���وق���ر ج���ال اجل��ه��ن��ي، 

ال��ت��ن�����س��ي��ق يف ع��م��ل��ي��ة ج��م��ع وح�سر  اآل���ي���ات 

البيانات اخلا�سة باالحتياجات االقت�سادية 

والتعليمية وال�سحية والثقافية والريا�سية 

والبيئية، وكذلك احتياجات متكن وتاأهيل 

اأبناء املجتمعات املحلية.

وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان ث��ّم��ن اجل��ه��ن��ي ج��ه��ود 

املجموعة االأردنية للمناطق احلرة واملناطق 

ال��ت��ن��م��وي��ة يف ت��ك��ري�����س ث��ق��اف��ة امل�����س��وؤول��ي��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة، معربا ع��ن ت��ق��دي��ره ل��دوره��ا 

امل�������س���وؤول يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة، 

وم��ب��ادرات��ه��ا امل��ت��ع��دّدة يف امل��ح��اور وامل��ج��االت 

املتخ�س�سة.

االنباط  – عمان 

انخف�ست م�ساحة االأبنية املرخ�سة خال 

الثلث االأول من عام 2022 بن�سبة 5.9% 

مقارنة بذات الفرتة من العام املا�سي.

ووفق التقرير ال�سهري ال�سادر عن دائرة 

االإح�����س��اءات العامة ح��ول رخ�����س االأب��ن��ي��ة يف 

اململكة، بلغ اإجمايل م�ساحة االأبنية املرخ�سة 

م2،  مليون  خال الثلث االول نحو 2.314 

نف�س  م2 خال  مليون   2.458 مع  مقارنة 

الفرتة من عام 2021.

وبلغ اإجمايل عدد رخ�س االأبنية ال�سادرة 

ال��ث��ل��ث  خ����ال  رخ�����س��ة   6983 امل��م��ل��ك��ة  يف 

 8410 مع  مقارنة   ،2022 ع��ام  من  االأول 

 ،2021 الفرتة من عام  نف�س  رخ�س خال 

بانخفا�ٍس ن�سبته 17%.

االنباط – عمان 

 ب��ل��غ ح��ج��م ت��دف��ق��ات اال���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي 

املبا�سر اىل اململكة، بنهاية العام املا�سي 622 

مليون دينار، م�ستحوذا على ح�سة بلغت 1.2 

باملئة من االجمايل العربي.

وبح�سب بيانات ا�سدرتها املوؤ�س�سة العربية 

ل�����س��م��ان اال����س���ت���ث���م���ار وائ���ت���م���ان ال�������س���ادرات 

ال��ث��اث��اء، ارت��ف��ع��ت تدفقات  اأم�����س  )���س��م��ان(، 

اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر الواردة اىل الدول 

 53 ن��ح��و  لتبلغ  ب��امل��ئ��ة   42 بن�سبة  ال��ع��رب��ي��ة 

ح�ستها  ول��ت��م��ث��ل   ،2021 ع���ام  دوالر  م��ل��ي��ار 

ال�����واردة  ال��ت��دف��ق��ات  جم��م��ل  م���ن  6.3باملئة 
جممل  م��ن  و3.3باملئة  النامية،  ال���دول  اىل 

 1.58 ن���ح���و  ال���ب���ال���غ���ة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت���دف���ق���ات 

تريليون دوالر.

ال�سنوي،  ر���س��ده��ا  يف  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 

ال��واردة  للتدفقات  اجلغرايف  الرتكز  ا�ستمرار 

على  االأوىل  اخلم�س  ال��دول  ا�ستحوذت  حيث 

ال��ت��دف��ق��ات  جم��م��ل  م���ن  96باملئة  م���ن  اأك����رث 

ب��ق��ي��ادة االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وال��ت��ي 

ا�ستقطبت 20.7 مليار دوالر بح�سة جتاوزت 

 19.3 بقيمة  ال�سعودية  تلتها  39.1باملئة، 
م�سر  ث��م  36.5باملئة،  وح�سة  دوالر  مليار 

دوالر  مليارات   5.1 بقيمة  الثالثة  املرتبة  يف 

ثم  العربي،  االجمايل  باملئة من   9.7 وح�سة 

 3.6 بقيمة  الرابعة  املرتبة  يف  عمان  �سلطنة 

املغرب  ثم  6.8باملئة،  وح�سة  دوالر  مليارات 

دوالر  مليار   2.2 بقيمة  اخلام�سة  املرتبة  يف 

وح�سة 4.1 باملئة من االجمايل.

اأر�سدة  ارتفاع  اإىل  الر�سد  بيانات  وا�سارت 

اال���س��ت��ث��م��ار االأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���س��ر ال�������واردة اإىل 

بنحو  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  بنهاية  العربية  ال���دول 

مقارنة  5.4باملئة  ومبعدل  دوالر  مليار   52
958 مليار دوالر اإىل اأكرث  2020 من  بعام 

وذل��ك   ،2021 ع���ام  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   1 م��ن 

وف���ق ب��ي��ان��ات )االون���ك���ت���اد(، ح��ي��ث ا���س��ت��ح��وذت 

56.5باملئة  نحو  على  االوىل  الثاث  ال��دول 

اىل  ال���واردة  الرتاكمية  االأر���س��دة  جممل  من 

العربي  الرتتيب  ال�سعودية  املنطقة وت�سدرت 
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بقيمة  االإم��ارات  تلتها  العربي،  االجمايل  من 

ثم  17باملئة،  وح�سة  دوالر  مليار   171.6
وح�سة  دوالر  137.5مليار  بقيمة  م�سر 

13.6باملئة.
وم������ن ج���ه���ة اخ��������رى، ارت����ف����ع����ت ت���دف���ق���ات 

اال���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر ال�������س���ادرة من 

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ن��ح��و خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل 

دوالر،  م��ل��ي��ار   52 اىل  ب��امل��ئ��ة   46 مب���ع���دل 

90 باملئة  ال�سعودية واالمارات بنحو  �ساهمت 

 46.1 بلغت  وبح�س�س  التدفقات  تلك  م��ن 

ال��ت��ويل، ث��م حلت  ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة و43.5 

باملئة من   7 بن�سبة  الثالثة  املرتبة  الكويت يف 

جممل التدفقات ال�سادرة عن الدول العربية 

لعام 2021.

االأجنبي  اال�ستثمار  اأر���س��دة  اإرت��ف��ع��ت  كما 

مبعدل  العربية  ال��دول  من  ال�سادرة  املبا�سر 

دوالر  م���ل���ي���ار   543.4 اىل  10.2باملئة 
االم��ارات  فيها  �ساهمت   ،2021 عام  بنهاية 

ب��امل��ئ��ة من   76.5 ب��ن��ح��و  وال�����س��ع��ودي��ة وق��ط��ر 

جم���م���ل االأر������س�����دة ال���������س����ادرة ع����ن امل��ن��ط��ق��ة 

باملئة  و27.9  باملئة   39.6 بلغت  وبح�س�س 

الكويت يف  التوايل، ثم حلت  و8.8باملئة على 

6.7 باملئة. املركز الرابع بح�سة 

وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب�������س���ف���ق���ات االن������دم������اج 

واال�ستحواذ عر احلدود التي �سهدتها الدول 

قيمة  بلغت  فقد   ،2021 عام  خال  العربية 

 30 نحو  عربية  دول��ة   12 يف  البيع  �سفقات 

4.1باملئة من االإجمايل  مليار دوالر وبح�سة 

العاملي البالغ 728 مليار دوالر، وتركزت تلك 

ال�سعودية  يف  81.5باملئة  بن�سبة  ال�سفقات 

يف  و5.1باملئة  ال���ك���وي���ت،  يف  و13.6باملئة 

االإمارات.

ل�  ال�سراء  �سفقات  قيمة  بلغت  املقابل  ويف 

دوالر  مليارات   7 اأك��رث من  دول��ة عربية   12
دوالر  6.1 مليارات  ب�  فيها  االإمارات  �ساهمت 

86.6باملئة من االجمايل العربي. وبح�سة 

ل�����س��م��ان  ال���ع���رب���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ة  اأن  ي���ذك���ر 

هي  »���س��م��ان«  ال�����س��ادرات  وائ��ت��م��ان  اال�ستثمار 

هيئة عربية م�سرتكة مملوكة من قبل الدول 

ه��ي��ئ��ات مالية  اأرب����ع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

1974 وتتخذ من دولة  عربية، تاأ�س�ست عام 

على  حا�سلة  وهي  لها،  رئي�سيا  مقرا  الكويت 

م�ستقرة  م�ستقبلية  ن��ظ��رة  م��ع   +A ت�سنيف 

من قبل ) S&P(، كما تعد اأول هيئة متعددة 

االأطراف لتاأمن اال�ستثمار يف العامل.

622 مليون دينار تدفقات االستثمار االجنبي الواردة 
لألردن العام الماضي



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ال�سيوف وامل�ساعيد  

 )  118717( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2018/9/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200160261(

 

ل�سنة  رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركائها  ال�سقارين  حماد  �سالمة  راميه  �سركة 

�سركات ت�سامن

بطلب  تقدمت  قد   2017/3/12 بتاريخ   )116301( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/5/31

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة 

 حاكم طويحني طويف امل�سبحني م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي :  معان 

 ت: 0779110210

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

 مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
من عبداهلل اسماعيل 

سعيد ابو الهيجاء
اىل املوظف محمد فتحي 

محمود اشتيوي
مل��دة  ال��ع��م��ل  ع��ن  لتغيبكم  ن��ظ��را 

متوا�سلة  اي��ام   ع�سرة  ع��ن   تزيد 

م�سروع  �سبب  ب���دون  الن  وح��ت��ى 

ابو  �سعيد  ا�سماعيل  عبداهلل  فان 

الهيجاء ينذرك بالعودة اىل العمل 

اي��ام  ث��الث  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل 

باإنهاء  �ستقوم  فانها  ذلك  وبخالف 

ودون  العمل  من  وف�سلك  خدماتك 

ادنى م�سوؤولية على عاتق ال�سركة.

/28( امل��ادة  باأحكام  عمال  وذل��ك 

الردين  ال��ع��م��ل  ق���ان���ون  م���ن  ه����( 

ل�سنة   )8( رق����م  وت���ع���دي���الت���ه 

ومطالبتك  عليك  والرجوع   1996

يتفق  مب��ا  لها  امل��رت��ب��ة  ب��احل��ق��وق 

والقانون

اعالن صادر 
عن نقابة الصحفيني

اليومية  ال�سحف  يف  العاملني  من  الأردنيني  ال�سحفيني  لنقابة  العامة  الهيئة  اع�ساء  والزمالء  الزميالت 

ال�سبوعية واملواقع اللكرونية والإذاعات والف�سائيات نعلمكم باأنه مت التفاق مع وزارة الوقاف لل�سوؤون 

واملقد�سات الإ�سالمية باإيفاد بعثة لالإعالم اخلا�ص. 

لذا، ترجو النقابة تزويدها بالر�سيحات خطيا قبل نهاية  عمل يوم ال�سبت  املوافق 2022/6/18 ال�ساعة 

الرابعة ع�سرا لي�سار اىل اجراء القرعة بني املتقدمني وامتام بقية الجراءات مع اجلهات املعنية علما باأنه 

مت تخ�سي�ص ) 5( مقاعد لل�سحف اليومية و) 4 ( مقاعد ملواقع اللكرونية وال�سحف ال�سبوعية ومقعدا 

واحدا لالذاعات والف�سائيات .

وحدد جمل�ص النقابة ام�ص التالية للم�ساركة يف البعثة وي�سرط توفرها كاملٌة يف املر�سح:

1. اأن يكون مدرجًا يف �سجل ال�سحفيني املمار�سني.

2. اأن يكون عاماًل يف املوؤ�س�سة التي تر�سحه واإثبات ذلك بك�سف ال�سمان الجتماعي املختوم.

3. مل ي�سبق له احلج.

نقيب الصحفيني
راكان السعايدة

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربية رقم ) 411 ( تاريخ 2022/3/7
والبادية  املفرق  ق�سبة  للوائي  والبنية  للتنظيم  امل�سركة  اللوائية   اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

على  الط��الع  وبعد   2022/3/7 بتاريخ   )  411  ( رقم  بقرارها  قررت  قد  الغربية   ال�سمالية 

 2022/2/23 تاريخ  رقم )25(  الكربى  املفرق  لبلدية  والبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  قرار 

واملت�سمن :

املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن زراعي داخل التنظيم اىل �سكن ) ج ( وذلك �سمن 

58 ( واعتماد جمرى وادي واعتماد �سوارع افرازية تنظيميا   ،  57  ،  31 القطع ذوات الرقام ) 

وا�ستحداث �سوارع �سمن القطع ذوات الرقام ) 30 ، 31 ، 57 ، 58 ( من حو�ص رقم ) 14 ( املقام 

الغربي وكذلك القطعة رقم ) 2 ( من حو�ص رقم ) 13 ( املقام والقطع ذوات الرقام ) 56 ، 460 

املقدم من ا�سحاب  نوارة اجلنوبي وذلك بناء على ال�ستدعاء   )  10  ( 636 ( من حو�ص رقم   ،

العالقة – �سمن منطقة املفرق – وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

وقررت اللجنة اللوائية امل�سركة للوائي ق�سبة املفرق والبادية ال�سمالية الغربية  املوافقة على 

القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرا�ص ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز 

لذوي العالقة الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف بلدية املفرق 

الكربى ، وتقدمي اعرا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرا�ص خالل املدة القانونية لالعرا�ص .

سلمان النجادا
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

اعـالن تمديد طرح عطاء
   تعلن دائرة اجلمارك عن متديد طرح العطاء املدون يف ادناه  ، فعلى الراغبني الدخول يف هذا 

العطاء مراجعة ق�سم اللوازم / دائرة اجلمارك الكائنة يف �سارع امللك ح�سني م�سطحبًا معه رخ�سة 

مهن �سارية  املفعول و�سهادة غرفة ال�سناعة والتجارة و�سهادة ت�سجيل ال�سريبة  للح�سول على 

ال�سروط واملوا�سفات املطلوبة .

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) ع�سل زهرة الزنبقه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )250979( با�سم ) 

احمد عمر احمد العفي�سات ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ايهاب علي ابراهيم احلاج 

ر�سيد ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية / اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) موؤ�س�سة بيت العيلة للنرثيات ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )261069( 

ب�سري  منري  حممد   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) خزاعله  علي  �ساطع  حممد   ( با�سم 

حممد البغجاتي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية / اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) مياه املثابرون ال�سحيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )262221( با�سم 

) ان�ص حممود حممد اخلوالده ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ه�سام حممد عبد الفتاح 

ابو �سعريه ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية / اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مصفي شركة
 

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج���������و م�����ن دائ�����ن�����ي ����س���رك���ة  ه�����ي الن�����ث�����ى ل���ل���ي���اق���ة  

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  البدنية   ذ.م.م  وامل�سجلة 

الرقم  ) 41805 ( بتاريخ ) 2015/10/4(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :  

�سالح / خلف  ابو  الرزاق  لل�سيدات / جممع عبد  لياقتي  مركز 

�سركة اورجن / معان و�سط البلد 

0795722248

ا�سم م�سفي ال�سركة : ن�سال حممد ها�سم العفوري

عنوان امل�سفي : معان – حي املتقني – منزل رقم 8

�ص.ب ) 261 ( الرمز الربيدي ) 71110 ( الردن 

خلوي ) 0795722248 (

 م�سفي ال�سركة

دعوة اجتماع هيئة عامة غري عادي

لشركة شينار لالسترياد والتصدير

السادة الشركاء ،،

ل�سركة  عادي  غري  عامة  هيئة  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  تقرر 

يف  الكائن  ال�سركة  مقر  يف  وذل��ك  والت�سدير  لال�سترياد  �سينار 

عمان – �سارع املدينة املنورة  يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا من 

المور  واقرار  ملناق�سة  وذلك   2022/6/25 املوافق  ال�سبت  يوم 

التالية :

ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية .

تعيني م�سفي وحتديد اتعابه .

املدير العام

راضي احمد قاسم عبود

الربعاء   15/ 6 / 2022

رقم العدد   6076

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   التجارية    للخدمات  فريونا  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 20186 ( 

بتاريخ ) 2009/11/17(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : وليم فريد اليا�ص حداد

عنوان امل�سفي : عمان – الرابية – �سارع بنزرت – عمارة رقم 

10

 �ص.ب )911854(  الرمز الربيدي ) 11191( 

خلوي ) 0795649845 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   فريونا للخدمات 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  التجارية   

قد    2009/11/17 بتاريخ    )20186( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2022/3/6 بتاريخ   املنعقد  ال��ع��ادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

وليم فريد اليا�ص حداد   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو 

:

الرابية – �سارع بنزرت – عمارة رقم 10 – �ص.ب 911854 – 

الرمز الربيدي 11191 – هاتف 0795649845

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200015736(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حربي ابو حرب و�سركاه لالدوات ال�سحية  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1981/9/9 بتاريخ   )1440( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/6/14 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عمر ح�سن طاهر ابو علي  م�سفيا 

لل�سركة .

بنت  اميه  – �سارع  – العبديل  عمان   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

عبد – جممع الداوود  – ت: 0799886099

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة 40/ 1من قانون ال�شركات رقم 22 ل�سنة 

1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

علي  حممد  �سركة  ت�سفية   اج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجارة 

الطقاطقة و�سركاه وامل�سجلة

بتاريخ   ال����رق����م)114939(  حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف 

2016/10/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وامل�سجلة  ال�سكانيه   للم�ساريع  العقاب  �سركة   دائني  من  اأرجو 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم    ) 10291 ( بتاريخ 

)2005/6/20 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زياد علي حممد حبايب

حبايب  جممع   – ال�سمايل  الها�سمي   - عمان   : امل�سفي  عنوان 

التجاري – �سارع الزهراء 

خلوي ) 0790679176(

م�سفي ال�سركة

مذكرة دعوة
السادة الشركاء يف شركة املقص الفضي 
للعناية بالرجل والحالقة ذ.م.م املحرتمني

الف�سي  املق�ص  ل�سركة  العادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  ي�سرين 

للعناية بالرجل واحلالقة حمدودة امل�سوؤولية وامل�سجلة يف �سجل ال�سركات يف وزارة 

الربعاء  يوم  �سباح  من   11:00 ال�ساعة  متام  يف  عقده  واملقرر  والتجارة  ال�سناعة 

 – عمان  العا�سمة  يف  الكائن  لل�سركة  القانوين  الوكيل  مقر  يف   2022/6/29 املوافق 

– مبنى  – املبنى املال�سق لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية  – �سارع زهران  ال�سويفية 

بي ان �سبورت ) 273 ( – الطابق الر�سي – مكتب اآلفريد لعمال القانون واملحاماة 

– هاتف رقم )5817072–06( او )0799894989(– بريد الكروين
 : info@alfredlawfirm.com  لبحث المور التالية :

اقالة مدير عام ال�سركة احلايل .

تعيني مدير عام جديد لل�سركة .

تعيني مدة ملجل�ص ادارة ال�سركة .

تعديل املفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة .

زيادة راأ�سمال ال�سركة من ) 1000 ( دينار اردين اىل ) 10.000 ( دينار اردين .

حتديد اآلية �سداد الزيادة يف راأ�سمال ال�سركة .

تعيني مدة لل�سركة .

لذا وجب ح�سوركم الجتماع املذكور او توكيل او تفوي�ص احد ال�سركاء او ال�سخا�ص 

باحل�سور نيابة عنكم ح�سب القانون وال�سول .

اخر موعد مواد العطاءرقم العطاء
لبيع نسخة 

العطاء

اخر موعد لتقديم 
وفتح العروض

ثمن نسخة 
العطاء

قيمة تأمين 
الدخول للعطاء

شراء اجهزة مخبرية 23 / 2022
لمختبر الجمارك / عمان

2022-6-272022-6-28

الساعة 11:00
صباحاً

)3%( من 25 دينار
قيمة العرض 

املقدم

شراء خدمة توريد 28 / 2022
المعلمومات القانونية 

لدائرة الجمارك

2022-6-272022-6-28

الساعة 11:00

صباحا

)3%( من 25 دينار
قيمة العرض 

املقدم

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)QUALITY CONTROL( 20 / 2022 /37 رقم �ص

على الراغبني بال�سراك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سريات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 125 ( دينار اردين غري م�سردة.

الثالثاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ص  تودع 

املوافق 2022/7/19 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�ص ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكروين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية
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االنباط-وكاالت

�أنطونيو  �ملتحدة  �لأمم  ع��ام  �أم��ن  ح��ذر 

مناخية  فو�ضى  م��و�ج��ه��ة  م��ن  غ��وت��ري�����ش، 

ب�ضاأن  �ل���دول  معظم  ت��ع��ه��د�ت  �أن  معترب�   ،

مو�جهة �لتغر �ملناخي لي�ضت كافية

بالفيديو  �مل�ضجلة  كلمته  يف  ذل��ك  ج��اء 

�لنم�ضاوية  �لعاملية  �لقمة  موؤمتر  �فتتاح  يف 

�لعا�ضمة  يف  �ل��ث��اث��اء،  ل��ل��م��ن��اخ،  �ل�����ض��اد���ض��ة 

فيينا �لنم�ضاوية 

وي�ضارك يف �ملوؤمتر وهو جزء من مبادرة 

حكومات  روؤ�ضاء  للمناخ  �ضو�رزنيغر  �أرنولد 

�ملجتمع  وع��ل��م��اء ومم��ث��ل��ي  �أع���م���ال  ورج����ال 

لتبادل  �ل��ع��امل،  ب��ل��د�ن  م��ن خمتلف  �مل���دين 

�لآر�ء ب�ضاأن �أولويات �لعمل �ملناخي

وق���ال غ��وت��ري�����ش، �إن ن��اف��ذة م��ن��ع �أ���ض��و�أ 

و�للتز�مات  ب�ضرعة،  تنغلق  مناخ  �أزمة  �آثار 

�ن��ب��ع��اث��ات  ����ض���ايف  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

�إىل  عك�ضا  ���ض��ت��وؤدي   ،2050 بحلول  �ضفرية 

�مل��ئ��ة خ��ال  14 يف  �لن��ب��ع��اث��ات بنحو  زي���ادة 

هذ� �لعقد

�ضريحا  �أك��ون  �أن  يل  ��ضمحو�  و�أ���ض��اف: 

ب�ضاأن  �لوطنية  �لتعهد�ت  معظم  �إن  بالقول 

�مل��ن��اخ ل��ي�����ض��ت ك��اف��ي��ة، وه���ذ� �ل��ت��ق��اع�����ش من 

ج��ان��ب �ل��ع��دي��د م��ن ح��ك��وم��ات دول �ل��ع��امل 

�ضتكون له عو�قب وخيمة

�لب�ضرية  ن�ضف  من  يقرب  ما  �أن  و�أردف 

يجب  �ل��ذي  �لوقت  ويف  �خلطر،  منطقة  يف 

�أجل حياتنا  �لكفاح من  نتحد جميًعا يف  �أن 

�أزم��ة  وتتفاقم  لها  معنى  ل  ح��روب  متزقنا 

�حلالية  )�لرو�ضية(  �حلرب  ب�ضبب  �لطاقة 

يف �أوكر�نيا

كبر  ب�ضكل  ��ضتثمرنا  قد  كنا  لو  وتابع: 

�أ�ضبحنا  ملا  �ملا�ضي،  يف  �ملتجددة  �لطاقة  يف 

�أ����ض���و�ق  ����ض��ت��ق��ر�ر  ع����دم  �لآن حت���ت رح���م���ة 

�لوقود �لأحفوري

وز�د �لأمن �لعام: تعاين �لأ�ضر و�ضركات 

�لأع����م����ال م���ن �أ����ض���ع���ار �ل��ط��اق��ة �ل��ب��اه��ظ��ة ، 

حمذر� من مو�جهة �لعامل لفو�ضى مناخية

�لوقود  �لتنقيب عن  زيادة  �أن  وحذر من 

�لأحفوري لن يوؤدي �إل �إىل تغذية �حلروب 

وزيادة �لتلوث وتعميق �لكارثة �ملناخية

�إىل  �ل�ضابقة  دع��و�ت��ه  غ��وت��ري�����ش  وك���رر 

ح���ك���وم���ات جم��م��وع��ة �ل��ع�����ض��ري��ن ل��ت��ف��ك��ي��ك 

�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ف��ح��م ب�����ض��ك��ل ك���ام���ل، 

و�لتخل�ش �لتدريجي منه بحلول عام 2030

�ل��ع�����ض��ري��ن من  وت��ت��األ��ف جم��م��وع��ة دول 

و�ل��ولي��ات  �مل��ت��ح��دة،  و�ململكة  تركيا  ب��ل��د�ن 

وفرن�ضا،  و�لأرجنتن،  و�ل�ضعودية،  املتحدة، 

و�إيطاليا و�إندوني�ضيا،  و�لهند،  و�أملانيا، 

ورو�ضيا  و�ملك�ضيك  �ل��ي��اب��ان  �إىل  �إ���ض��اف��ة 

وج�����ن�����وب �إف����ري����ق����ي����ا وك�����وري�����ا �جل���ن���وب���ي���ة 

و�أ����ض���ر�ل���ي���ا و�ل����رب�زي����ل وك���ن���د� و�ل�����ض��ن، 

ث���م �لحت������اد �لأوروب���������ي �مل��ك��م��ل مل��ج��م��وع��ة 

�ل���ع�������ض���ري���ن، و�����ض����ن����دوق �ل���ن���ق���د و�ل���ب���ن���ك 

�لدولين

�حلقيقية  �لطريق  �أن  غوتري�ش  و�أك��د 

�أ�ضعارها  و��ضتقر�ر  �لطاقة  لأمن  �لوحيدة 

�ل��وق��ود �لأح��ف��وري  �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن  يكمن يف 

�مل���ل���وث، و�لع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ض��ادر �ل��ط��اق��ة 

�ملتجددة

االنباط-وكاالت

ك����ل �����ض����يء ق����اب����ل ل��ل��ن��ق��ا���ش يف �ل�������ض���ر�ع 

�ل��ق��د���ش  �إل  �لإ����ض���ر�ئ���ي���ل���ي   - �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

ُت���ر����ش �ل��ت�����ض��ع��ي��د ق��اب��ل فيها  �مل��ح��ت��ل��ة، ف����اإن 

وف���ارق  �ل�ضيا�ضة  ف�����ض��اء  متخطًيا  ل���ل���دور�ن 

�ضطب  وكيان يحاول  �ضعب حمتل  �لقوة بن 

�لهوية و�حلق �لتاريخي و�لديني

�لفل�ضطينيون  ي��ت��وح��د  م��وع��د  غ��ر  ع��ل��ى 

حن ي�ضرع �لحتال �لإ�ضر�ئيلي يف �أي حلقة 

يف  و�مل�ضيحية  �لإ�ضامية  باملقد�ضات  تتعلق 

�لقد�ش �ملحتلة، فذلك يعني -قطًعا- م�ضا�ًضا 

لق�ضيتهم باخلطوط �حلمر�ء 

ي�����ض��ت��د �ل�����ض��ر�ع م��ن��ذ ���ض��ب��ع ���ض��ن��و�ت ح��ول 

م�ضتعرة  ق�ضيتها  كانت  و�إن  �ملحتلة،  �لقد�ش 

قبل  1967م  ع��ام  �لح��ت��ال  منذ وقعت حت��ت 

ي�ضع  �لإ�ضر�ئيلي  �لتطرف  لكن  قرن،  ن�ضف 

دوًما �لقد�ش على حافة �لنفجار

ويربز يف �ل�ضنو�ت �لقليلة �ملا�ضية مامح 

����ض���ر�ع دي��ن��ي م���ع ه��ي��م��ن��ة �ل��ي��م��ن و�ل��ي��م��ن 

�مل���ت���ط���رف يف �إ����ض���ر�ئ���ي���ل ع��ل��ى ����ض���ّدة �حل��ك��م 

وم��وؤ���ض�����ض��ات �ل���دول���ة �لأم���ن���ي���ة و�ل��ع�����ض��ك��ري��ة 

و�لي�ضار  �لو�ضط  جنم  �أف��ول  بعد  و�ل�ضيا�ضية 

�إ�ضر�ئيل يف 

ح����اول �لح���ت���ال ت��اأج��ي��ل م��ل��ف �ل��ق��د���ش 

�مل��ح��ت��ل��ة ل��ل��م��رح��ل��ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن م�����ض��روع 

�حتالها  يف  عاًما   55 منذ  و�جتهد  �لت�ضوية 

ع���ل���ى ط��م�����ش ه��وي��ت��ه��ا وم���ع���امل���ه���ا �ل��وط��ن��ي��ة 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ح���ت���ى �ن���ف���ج���ر م�����ض��ه��ده��ا يف 

�ملا�ضية �لقليلة  �ل�ضنو�ت 

ي�����ض��رج يف ق��ن��ادي��ل �ل��ق��د���ش �مل��ح��ت��ل��ة زي���ٌت 

ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي م�����ن م�������ض���ك���اة ع���م���ق �ل���ت���اري���خ 

دماء  فيها  �ضالت  فا�ضلة  ومعارك  �لإ�ضامي 

�آلف �ل�ضهد�ء حفاظاً على �أكرث بقاع �لأر�ش 

قد��ضة

على  و�لجت����اه����ات  �لآر�ء  ك���اف���ة  جت��ت��م��ع 

خمتلفة  مكانة  ول��ه��ا  �لقد�ش  ق�ضية  ع��د�ل��ة 

عن �أي موقع بالعامل ي�ضم خافات �ضيا�ضية 

ما و�ضع �لقد�ش �ملحتلة دوماً يف �لو�جهة يف 

كل حقبة تاريخية

ويقول د.تي�ضر حمي�ضن �ملحلل �ل�ضيا�ضي 

ل��ل��ك��ل  ك��م��ح��ط��ة ج���ام���ع���ة  �ل���ق���د����ش  �إن م���ل���ف 

�ملا�ضية  فالعقود  ج��دي��د�ً  لي�ش  �لفل�ضطيني 

�أب��رز  م��ن �ل�����ض��ر�ع مل ت��وؤه��ل �ل��ق��د���ش لتكون 

�لفل�ضطيني �مل�ضهد  عناوين 

�لقد�ش  �ضيف  معركة  ج��اءت  ع��ام  »قبل   :«

وت���اه���ا ح�����ر�ك ب���غ���زة و�ل�������ض���ف���ة و�ل���د�خ���ل 

و�أعادت  جديًد�  عنو�ًنا  �أطلقت  وغزة  �ملحتل، 

فل�ضطينيًّا  ج����ذب  م��رك��ز  ل��ي��ك��ون  مت��و���ض��ع��ه 

ودينيًّا« و�إن�ضانيًّا  ووطنيًّا 

و���ض��ل��ت �ل��ق��د���ش �لأر������ش ب��ال�����ض��م��اء وه��ي 

�ل��ث��اث  �ل�����ض��م��اوي��ة  �ل��دي��ان��ات  مهبط  ت�ضكل 

يتلى  ق��ر�آًن��ا  فكانت  و�ملن�ضر  �ملح�ضر  و�أر�����ش 

وحمطة �لر�ضل يف رحلة �لإ�ضر�ء و�ملعر�ج

وي��وؤك��د د.ج��م��ال ع��م��رو �خل��ب��ر يف �ضئون 

�ل��ق��د���ش و�ل���ض��ت��ي��ط��ان �أن �ل��ر���ض��ل و�لأن��ب��ي��اء 

مل ي��ج��ت��م��ع��و� ع��ل��ى �أر�����ش غ���ر �ل��ق��د���ش ل��ذ� 

�لأمة  حيوية  مقيا�ش  �ملحتلة  �لقد�ش  �ضكلت 

�لإ�ضامية

ل��اأم��ة،  ر�ف��ع��ة  �ملحتلة  �ل��ق��د���ش  »ت�ضكل   :

ف��ه��ي خ��اف�����ض��ة ر�ف���ع���ة ت���رف���ع م���ن ي��ن�����ض��ره��ا 

وت�ضطب من يتخطاها وتلك ر�ضالة تاريخية 

ودينية«

�أدت  ب��ال��ق��د���ش  ت��اري��خ��ي��ة  ن��ك��ب��ات  وق���ع���ت 

لهدمها و�إعادة بنائها 18 مرة فمنذ �أن قامت 

 6000 نحو  قبل  �لكنعانية  �لأوىل(  )�لقد�ش 

�أنظار �لب�ضرية، منذ ن�ضاأت  �ضنة، وهي حمط 

�حل�ضار�ت �لأوىل يف )فل�ضطن وو�دي �لنيل 

و�ل���ر�ف���دي���ن(، م�����رور�ً ب��احل�����ض��ارة �ل��ع��رب��ي��ة 

�لإ�ضامية، وحتى �لآن

�مل���م���ار����ض���ات �ل�����ض��ه��ي��ون��ي��ة �مل���ت���ط���رف���ة يف 

�قتحام  ت��ك��ر�ر  م��ن  م��وؤخ��ر�ً  �ملحتلة  �ل��ق��د���ش 

مقد�ضاتها  على  و�ل��ع��دو�ن  �لأق�ضى  �مل�ضجد 

�مل�ضيحية هي مر�آة لهيمنة �لتطرف �ليهودي 

�ل���ذي ي���روج رو�ي���ة دي��ن��ي��ة م��زع��وم��ة بحقوق 

يهودية يف �لقد�ش

�أ�ضابيع  قبل  وقعت  �لتي  �لأع��ام  م�ضرة 

وحم��اول��ة ذب���ح �ل��ق��ر�ب��ن و�حل��دي��ث �مل��ت��ك��رر 

ع����ن �إع��������ادة ب���ن���اء ه��ي��ك��ل ���ض��ل��ي��م��ان �مل���زع���وم 

وحماولة تق�ضيم �لأق�ضى زمانياً ومكانياً هي 

خمططات باأ�ضابع �ليمن و�ليمن �ملتطرف 

�إ�ضر�ئيل يف 

�يديولوجية  �أن  حمي�ضن  �ملحلل  وي�ضر 

�لح���ت���ال ون��ظ��رت��ه ل��ل��ق��د���ش ق��ب��ل ع���ام من 

للم�ضتوطنن  �ملجال  �إف�ضاح  على  تركز  �لآن 

�ملتطرفن بالتو�جد بكثافة يف �لأق�ضى

�ليهودية  و�جلماعات  �مل�ضتوطنن  تطرف 

�مل��ت�����ض��ددة �ضكب �ل��زي��ت ع��ل��ى �ل�����ض��ر�ع وع��زز 

فل�ضطينية  فعل  ردة  فجاءت  �لدينية  �ضبغته 

و�ن���دلع  2021م  ع��ام  غ��زة  على  ل��ع��دو�ن  �أدت 

مو�جهة يف �ضاحات �ل�ضفة و�لد�خل �ملحتل

م��ع��رك��ة  �أن  حم���ي�������ض���ن  �مل���ح���ل���ل  وي�����وؤك�����د 

��ضر�تيجياً  ت��ه��دي��د�ً  �ضكلت  �ل��ق��د���ش  �ضيف 

�ل��ق��د���ش جمع �لكل  ل��اح��ت��ال ح��ن ج���ددت 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي و�أع�������ادت �حل���ي���وي���ة ل��ل��ق�����ض��ي��ة 

بالقد�ش  �لفل�ضطيني  ومت�ضك  �لفل�ضطينية 

كعنو�ن وطني وديني للق�ضية

م��ن��زل��ة �ل��ق��د���ش �ل��دي��ن��ي��ة ب��ام��ت��ي��از دف��ع��ت 

عن  للدفاع  و�أن�ضارها  فل�ضطن  يف  �مل�ضلمن 

دفع عجلة  ركز �لحتال على  بينما  �لقد�ش 

�حلقوق  لتجاوز  عربية  �أنظمة  مع  �لتطبيع 

�لقد�ش ر�أ�ضها  �لفل�ضطينية وعلى 

�خلطاب  بن  عمرو:”عمر  �خلبر  وي�ضر 

وكان  �ضفرنيو�ش  من  �ملدينة  مفاتيح  ��ضتلم 

يف م�ضهد  ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��اً  ول��ي�����ش  ع��رب��ي��اً  ع��م��ر 

ودين  �ملدينة  ي�ضلم  دين  وهنا  لل�ضر�ع  ديني 

عربياً  ولي�ش  كردياً  �لدين  و�ضاح  ي�ضتلمها 

و�لإ�ضام دوماً يح�ضم �مل�ضهد«

1948م  عام  �ملحتلة  فل�ضطن  وق��وع  ورغ��م 

�إل  لأهلها  حتت �حتال �ضكل نكبًة وتهجر�ً 

دينياً  طابعاً  يحمل  فل�ضطن  يف  �ل�ضر�ع  �أن 

�لإ�ضر�ئيلي  �ليمن  �لآن  يرجمه  بامتياز 

و��ضتيقاظ �لوعي �لفل�ضطيني �لذي يحافظ 

على �ل�ضتباك مع �لحتال يف �لقد�ش

االنباط-وكاالت

 �أّكد نادي �لأ�ضر �لفل�ضطيني، �أّن �ليوم 

لاأ�ضر  حمكمة  جل�ضة  �ضُتعقد  �لأرب��ع��اء 

�مل��ه��ن��د���ش حم��م��د �حل��ل��ب��ي يف حم��ك��م��ة بئر 

�ل�����ض��ب��ع، �ل�����ض��اع��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ن�����ض��ف، وه��ي 

ورقمها  ب��احل��ك��م،  ب��ال��ن��ط��ق  خ��ا���ض��ة  جل�ضة 
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حممد  �ملهند�ش  �إّن  �لأ�ضر  ن��ادي  وق��ال 

منذ  معتقل  غ��زة،  من  ع��اًم��ا(   44( �حللبي 

عامه  �ل��ي��وم  ي��ن��ه��ى  ح��ي��ث   ،2016 ح��زي��ر�ن 

�ل�ّضاد�ش يف �ضجون �لحتال، ويدخل غًد� 

م��وق��وًف��ا قيد  ي��ز�ل  وه��و ل  �ل�ضابع،  ع��ام��ه 

�ملحاكمة

من  عودته  عند  �حللبي  �لأ�ضر  �ُعتقل 

دوري  �جتماع  بح�ضور  كان  حيث  �لقد�ش، 

�لعاملية”  “�لروؤيا  موؤ�ض�ضة  يف  مدر�ئه  مع 

يف م��ك��ت��ب �ل��ق��د���ش، وج���رى حت��وي��ل��ه عقب 

“ع�ضقان”،  حتقيق  م��رك��ز  �إىل  �عتقاله 

ح��ي��ث ����ض��ت��م��ر �ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه مل����دة )52( 

ي���وًم���ا، ت��ع��ر���ش ف��ي��ه ل��ل��ت��ع��ذي��ب �جل�����ض��دّي 

خال  حماميه  لقاء  من  وُح��رم  و�لنف�ضّي، 

�ل��ف��رة، وذل���ك يف حم��اول��ة لل�ضغط  ه��ذه 

ع��ل��ي��ه لن����ت����ز�ع �ع����ر�ف����ات م���ن���ه ب���ال���ق���وة، 

تعر�ش  �ل��ت��ي  �لتعذيب  عمليات  وت�ضببت 

 ،%50 ب��ن�����ض��ب��ة  ل���ه���ا م����ن ف����ق����د�ن ل��ل�����ض��م��ع 

�أخرى وم�ضاكل �ضحية 

ح�����اول �لح����ت����ال ع��ل��ى م�����د�ر ���ض��ن��و�ت 

�ن��ت��ز�ع  �أج���ل  م��ن  عليه  �ل�ضغط  �ع��ت��ق��ال��ه، 

�ع�����ر�ف م��ن��ه، وك���ذل���ك حم���اول���ة �ق��ن��اع��ه 

وحم��ام��ي��ه ب���اإمت���ام ���ض��ف��ق��ة، �لأم�����ر �ل���ذي 

رف�������ض���ه حم���م���د ورف���������ش ج���م���ي���ع �ل��ت��ه��م 

�ملوجهة له

�لإ�ضر�ئيلي،  �لحتال  �ضلطات  و�دع��ت 

60% من ميز�نية �ملوؤ�ض�ضة  �أن حممد حّول 

نفته  م��ا  وه��ذ�  فل�ضطينية،  تنظيمات  �إىل 

قامت  �أن  ب��ع��د  وتف�ضيًا  جملة  �مل��وؤ���ض�����ض��ة 

ب��ع��م��ل حت��ق��ي��ق ���ض��ام��ل م�����ض��ت��ق��ل، و�أث��ب��ت��ت 

�مل��وؤ���ض�����ض��ة،  ع���دم �ضحة �لدع�����اء�ت و�أك����دت 

ووز�رة �خلارجية �لأ�ضر�لية باأن �إ�ضر�ئيل 

ت��ت��ح��دث ع���ن م��ب��ال��غ �أك�����رب م���ن م��ي��ز�ن��ي��ة 

�أي  تثبت  مل  �أن��ه  حماميه  و�أك��د  �ملوؤ�ض�ضة، 

نيابة  قدمتها  �لتي  �لدع���اء�ت  �ضحة  م��ن 

�لحتال

����ض���ه���ادة يف  ي��ح��م��ل  �أن �حل���ل���ب���ي  ي���ذك���ر 

�ل��ه��ن��د���ض��ة �مل���دن���ي���ة، وك�����ان ي��ع��م��ل م���دي���ًر� 

وم��ن��ح��ت��ه  �لعاملية”،  “�لروؤيا  مل��وؤ���ض�����ض��ة 

�أك��ادمي��ي��ة �ل�����ض��ام يف �أمل��ان��ي��ا، خ��ال ف��رة 

�ع��ت��ق��ال��ه �ل����دك����ت����ور�ة �ل��ف��خ��ري��ة ت��ك��رمًي��ا 

ل��ه ول��ع��م��ل��ه �لإن�������ض���اين. وه���و م��ت��زوج و�أب 

�أطفال خلم�ضة 

 صاحب أطول محاكمة.. جلسة النطق بالحكم بحّق األسير محمد الحلبي اليوم

 إلتحام وإختراق وتوغل أيضا..
المقاومة الفلسطينية: ليس فقط 
إطالق صواريخ إذا بدأت المواجهة

االنباط -وكاالت

�ن  �ىل  ي�������ض���ر  م������ا  ي�����وج�����د  ل 

�مل���ق���اوم���ة �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة �مل�����ض��ل��ح��ة 

يف  �ل�ضو�ريخ  باطاق  فقط  معنية 

حال فتح جبهة قطاع غزة

�ملقاومة  يف  م�ضدر   �إىل  �إ�ضتناد� 

�لع�ضكري  �جلناح  من  �إ�ضار�ت  ثمة 

يف حركتي �جلهاد وحما�ش على �ن 

�إطاق �ل�ضو�ريخ لن يكون �لتقنية 

مو�جهات  �إن��دلع  حال  يف  �لوحيدة 

�لإ�ضر�ئيلي �لعدو  مع 

در�ضت  �لكثر من �ملعطيات ذ�ت 

�ل��ب��ع��د �ل���ض��ت��خ��ب��اري يف �ل���ض��ت��ب��اك 

مع �لعدو

�ملمكن فتح معركة  ومل يكن من 

�لح��د�ث  خ��ال  �ضو�ريخ  و�ط��اق 

قبل  �لق�ضى  �مل�ضجد  �ضهدها  �لتي 

�كرث  وج��ود  ب�ضبب  ��ضبوعن  نحو 

�ضماء  يف  ت��ت��ج��ول  ط��ائ��رة   300 م��ن 

�ملحتلة فل�ضطن 

وب���������ض����ب����ب ح������ال������ة �جل�����اه�����زي�����ة  

�لتي  �ل�ضخمة  �مل��ن��اورة  يف  �لكبرة 

�ج���ر�ه���ا م���ا ي�����ض��م��ى ج��ي�����ش �ل��دف��اع 

�ل���ذي يعني �ن  �ل���ض��ر�ئ��ي��ل��ي �لم���ر 

�مل���ع���رك���ة م��ف��ت��وح��ة ول��ي�����ش ح�����ض��ر� 

�و  �للبنانية  �جلبهة  �ن�ضمام  ع��رب 

لوج�ضتيا  �هلل  ح��زب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�ل�������ض���و�ري���خ  �ط�������اق  �و  و�م����ن����ي����ا  

حتديد�

�ن  �إىل  ه���ن���ا  �مل���������ض����در  وي�������ض���ر 

�إقتحام  عن  ت�ضور  لديها  �لكتائب 

�ملقبلة  �ملو�جهة  و�إلتحام يف  وتوغل 

و�لأمر لن يقت�ضر على �ل�ضو�ريخ

 الديوان األميري الكويتي: ولي 
وعافية« »بصحة  العهد 

 بعد تعرضه لوعكة صحية
االنباط-وكاالت

قال �لديو�ن �لأمري يف �لكويت 

�لثاثاء �إن ويل �لعهد �ل�ضيخ م�ضعل 

�لأحمد �ل�ضباح، �لذي يتوىل حاليا 

تعر�ش  �لأم���ر،  �ضاحيات  معظم 

يتمتع  �لآن  و�إن�����ه  ���ض��ح��ي��ة  ل��وع��ك��ة 

وعافية ب�ضحة 

�لكويتية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 

�لأم�������ري  �ل������دي������و�ن  �أن  )ك�����ون�����ا( 

�ضمو  ب��اأن  �لكويتي  �ل�ضعب  يطمئن 

ويل �لعهد )81 عاما( يتمتع ب�ضحة 

وعكة  ب�ضموه  �أمل���ت  �أن  بعد  وع��اف��ي��ة 

ر�حة  �إىل  �إثرها  على  �حتاج  �ضحية 

موؤقتة

و����ض���ل���م �أم�������ر �ل����ك����وي����ت �ل�����ض��ي��خ 

�مل��ول��ود عام  �ل�ضباح،  �لأح��م��د  ن��و�ف 

�أغلب  �ملا�ضي  �لعام  �أو�خ��ر  1937، يف 

دون  �ل��ع��ه��د،  ويل  �إىل  م�����ض��وؤول��ي��ات��ه 

حتديد �ضقف زمني

ن��و�ف،  �ل�ضيخ  ع��ل��ى  �ل��وه��ن  وب���د� 

يف  �ل��ك��وي��ت  يف  �ل�ضلطة  تقلد  �ل���ذي 

وف���اة  ب��ع��د   2020 �أي���ل���ول  ���ض��ب��ت��م��رب/ 

�ضقيقه، يف �ملنا�ضبات �لتي ظهر فيها 

يف �لآونة �لأخرة

و�لكويت حليفة �لوليات �ملتحدة 

م��ن��ت��ج رئ��ي�����ض��ي ل��ل��ن��ف��ط وع�����ض��و يف 

�أوبك منظمة 

»غوتيريش« يحذر من »فوضي مناخية«

 القدس.. جامعة في الصراع وموحدة في المواجهة

إرهابيين  القضاء على ثمانية   
من )داعش( في العراق

االنباط-وكاالت

ق�ضت �لقو�ت �لعر�قية �مل�ضركة 

تنظيم  م��ن  �إره��اب��ي��ن  ثمانية  على 

حمافظة  غ��رب  جنوب  يف  )د�ع�����ش( 

�ضاح �لدين

�مل�ضركة  �لعمليات  قيادة  و�أفادت 

يف بيان نقلته وكالة و�ع  باأن �لقو�ت 

حما�ضرة  من  جوي  وبدعم  متكنت 

وقتل ثمانية �إرهابين من )د�ع�ش( 

كانو� د�خل وكر يف و�دي �لرثثار

�لعثور  مت  �أن��ه  �إىل  �لبيان  و�أ���ض��ار 

ب���ح���وزة �لإره���اب���ي���ن ع��ل��ى �أ���ض��ل��ح��ة 

لوج�ضتية وجتهيز�ت 

 نقل األسير أحمد مناصرة 
بسبب  الرملة  مستشفى  إلى 
النفسية الصحية  حالته  تفاقم 

االنباط-وكاالت

�م�ش  زب��ارق��ة،  خ��ال��د  �ملحامي  ق��ال 

�أحمد  �لأ���ض��ر  �إن��ه مت نقل  �ل��ث��اث��اء، 

منا�ضرة �إىل م�ضت�ضفى �لرملة، ب�ضبب 

دون  �لنف�ضية  �ل�ضحية  حالته  تفاقم 

�لإف�ضاح عن تفا�ضيل �أخرى

يف �ل�������ض���ي���اق، ق����ال ط���اق���م �ل���دف���اع 

�ل��ق��ان��وين ع��ن �لأ���ض��ر م��ن��ا���ض��رة، �أن 

م��ا ح�ضل ل��اأ���ض��ر ي��وؤك��د م��ا ح��ذرن��ا 

�لن��ف��ر�دي  �لعزل  �أن  من  �ضابقاً  منه 

�لنف�ضية  �ل�����ض��ح��ي��ة  ح��ال��ت��ه  ���ض��ي��ف��اق��م 

�ل�ضلطات  حم��م��ًا   ، �أ���ض��ا  �ل�ضعبة 

عن  �لكاملة  �مل�ضوؤولية  �لإ�ضر�ئيلية 

و�ضامته �ضحته 

وك���ان���ت ع��ائ��ل��ة �لأ����ض���ر �مل��ن��ا���ض��ر، 

طالبت خال موؤمتر �ضحفي عقدته 

�ل�ضبت �ملا�ضي، بالإفر�ِج عنُه فور�، يف 

و�لنف�ضي  �ل�ضحي  و�ضعِه  تدهوِر  ظِل 

جر�ء عزلِه �لنفر�دي
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االنباط-وكاالت

الهّبات  م�شعلة  ال��ق��د���س  مدينة  ظلت 

ت��واج��ه هجمات  االن��ت��ف��ا���ش��ات،  وم���وق���دة 

االح�����ت�����ال امل���ت���وا����ش���ل���ة، وامل���خ���ط���ط���ات 

بحجارتها  وتقف  املتتابعة،  اال�شتيطانية 

ال��ع��ت��ي��ق��ة ع��ل��ى اأ����ش���واره���ا اأم����ام ���ش��ي��ا���ش��ات 

االأق�شى  ع��ن  ت��ذود  والتهجري،  االق��ت��اع 

التهويد والتق�شيم وامل�شرى من 

ان��دل��ع��ت   ،1967 ع���ام  اح��ت��ال��ه��ا  ف��م��ن��ذ 

ال��ه��ب��ات وامل��واج��ه��ات دف��اًع��ا ع��ن القد�س 

االح��ت��ال  وم��ق��اوم��ة  لا�شتباك  كمركز 

و�شرارة  النفق  بهبة  م��روًرا  فل�شطني،  يف 

ال�شنوات  يف  لتمتد  االأق�����ش��ى،  انتفا�شة 

ان��ت�����ش��ارات ع��ر ه��ّب��ات ت�شّدت  االأخ����رية 

وخمططاته  واإج��رام��ه،  االح��ت��ال  لظلم 

يف املدينة وامل�شجد االأق�شى

م���رح���ة م��ف�����ش��ل��ي��ة يف   2014 ع����ام  ك����ان 

هبات القد�س، فبعد اأن اأقدمت جمموعة 

امل�����ش��ت��وط��ن��ني ع��ل��ى اخ��ت��ط��اف الفتى  م��ن 

اأب���و خ�شري واإح���راق���ه،  امل��ق��د���ش��ي حم��م��د 

انتقلت  ال��ق��د���س  يف  �شعبية  هبة  ان��دل��ع��ت 

لتنتهي  فل�شطني،  يف  متعددة  اأماكن  اإىل 

بعدوان اإ�شرائيلي على قطاع غزة

2014، خ��رج  2 ي��ول��ي��و  ي���وم  ف��ف��ي ف��ج��ر 

�شعفاط  يف  منزله  من  خ�شري  اأبو  الفتى 

الفجر  �شاة  الأداء  امل�شجد  اإىل  متوجًها 

ب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ه م���ن ت���ن���اول ����ش���ح���وره، ويف 

ال���ط���ري���ق اأوق���ف���ت���ه ����ش���ي���ارة ت���ق���ل ث��اث��ة 

م�����ش��ت��وط��ن��ني، ����ش���األ���وه ع���ن ط���ري���ق “تل 

���ش��رًب��ا،  وع����ذب����وه  ف��اخ��ت��ط��ف��وه  اأبيب”، 

واأحرقوه  البنزين،  �شرب  على  واأج��روه 

حيًّا حتى املوت

وعرث على جثة اأبو خ�شري يف اأحرا�س 

ق��ري��ة دي��ر ي��ا���ش��ني غ��رب م��دي��ن��ة القد�س 

وموجة  هبة  اجلرمية  واأ�شعلت  املحتلة، 

احتجاج ومواجهات وا�شعة

وزي��ر  اأ����ش���در   ،2015 ع���ام  �شبتمر  يف 

ق���راًرا يحظر  االح��ت��ال يف حينه،  ح��رب 

م�����ش��اط��ب ال��ع��ل��م وال���رب���اط يف االأق�����ش��ى، 

و�شحلهن  امل��راب��ط��ات  على  اع��ت��داء  وتبعه 

يف باحات االأق�شى، ما اأدى اإىل اندالع ما 

“هبة  اأو  ال�شكاكني”  ب�”انتفا�شة  ع��رف 

القد�س«

وا���ش��ت��م��رت ه���ذه ال��ه��ب��ة ح��ت��ى ب��داي��ات 

ال�شبان  م��ن  العديد  خالها  نفذ   ،2017

الفل�شطينيني عمليات بطولية �شد قوات 

الغربية،  وال�شفة  القد�س،  يف  االحتال 

ا�شت�شهد  والده�س،  والطعن  بال�شكاكني 

على اإثرها العديد من املنفذين، يف حني 

 20 ون��ف��ذت  ��ا،  اإ���ش��رائ��ي��ل��يًّ  29 مقتل  �شجل 

عملية ده�س و88 عملية طعن، و84 عملية 

اإطاق نار على اجلنود امل�شتوطنني

ت���ع���ود �����ش����رارة ه����ذه ال���ه���ّب���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

ن��ف��ذ ثاثة  2017، ح��ني  ي��ول��ي��و   14 ل��ي��وم 

نار  اإط���اق  عملية  الفحم  اأم  م��ن  �شبان 

وا���ش��ت��ب��ك��وا مع  ب��اب ح��ط��ة،  ع��ن��د  بطولية 

ق��وات االح��ت��ال داخ��ل ب��اح��ات االأق�����ش��ى، 

وا���ش��ت�����ش��ه��دوا يف ���ش��ح��ن ق��ب��ة ال�����ش��خ��رة، 

واأ����ش���ف���رت ال��ع��م��ل��ي��ة ع���ن م��ق��ت��ل ج��ن��دي��ني 

اإ�شرائيليني

ع��ل��ى اإث����ر ال��ع��م��ل��ي��ة، اأق�����دم االح��ت��ال 

الإرغ��ام  اإل��ك��رون��ي��ة،  ب��واب��ات  تركيب  على 

االأق�شى  امل�شجد  اإىل  ال��دخ��ول  امل�شلني 

مقد�شية  غ�شب  موجة  فاندلعت  عرها، 

عر “معركة البوابات«

م���واج���ه���ات  ان���دل���ع���ت  ي����وًم����ا   14 مل�����دة 

مناطق  ع��دة  ويف  االأق�شى،  امل�شجد  ح��ول 

ب��ال��ق��د���س وال�����ش��ف��ة، وام����ت����اأت ب���واب���ات 

ب��اآالف  منه  اخلارجية  وال�شوارع  امل�شجد 

اأذع��ن االح��ت��ال الإرادة  امل��راب��ط��ني، حتى 

ومت��ك��ن  ال����ب����واب����ات،  واأزال  امل���راب���ط���ني، 

اجلمعة  ���ش��اة  اأداء  م��ن  الفل�شطينيون 

احتفايل  م�شهد  يف  االأق�����ش��ى،  امل�شجد  يف 

االحتال  على  حققوه  ال��ذي  باالنت�شار 

و�شيا�شاته

اإغ����اق����ه، ح��ق��ق  13 ع����اًم����ا ع���ل���ى  ب���ع���د 

امل��ق��د���ش��ي��ون ان��ت�����ش��اًرا ع��ل��ى االح��ت��ال يف 

“باب  ه���ب���ة  يف   2019 ����ش���ب���اط/ف���راي���ر 

للم�شجد  ال�شرقية  املنطقة  يف  الرحمة” 

م�شلى  مبنى  فتح  من  ومتكنوا  االأق�شى، 

باب الرحمة

االحتال  اإغ��اق  بعد  الهبة  واندلعت 

عام  اأغلق  الذي  امل�شلى  اإىل  املوؤدي  الباب 

فتحه  امل��ق��د���ش��ي��ني  اإع�����ادة  ب�����ش��ب��ب   ،2003

�شبان  ق��ي��ام  اإىل  اأدى  م��ا  ف��ي��ه،  وال�����ش��اة 

داخ��ل  ا�شتباكات  ووق��ع��ت  االأق��ف��ال،  بخلع 

امل�����ش��ج��د، وحت�����ول م���وق���ع ب����اب ال��رح��م��ة 

اإىل م��ي��دان م��واج��ه��ة، واع��ُت��ق��ل ع��دد من 

امل��ق��د���ش��ي��ني وح���را����س امل�����ش��ج��د، و���ش��درت 

اإبعاد بحقهم اأوامر 

ومل تطل املواجهات ب�شاأن الباب الواقع 

يف املنطقة ال�شرقية من االأق�شى، والذي 

ي�����ش��ع��ى االح����ت����ال الق���ت���ط���اع���ه ل�����ش��ال��ح 

اإىل  وحتويله  واملكاين  الزماين  التق�شيم 

م�شلى لليهود داخل االأق�شى

اأي���ام،  بخم�شة  امل��واج��ه��ات  ب��دء  وع��ق��ب 

املحتلة،  القد�س  �شكان  من  االآالف  توجه 

اجلمعة  ���ش��اة  واأدوا  ال��ع��م��ود،  ب���اب  اإىل 

رف�س  عن  اإع��اًن��ا  �شكلت  خطوة  يف  فيه، 

اليوم  مفتوًحا حتى  وبقي  اإغاقه،  اإعادة 

رغم ا�شتفزازات قوات االحتال امل�شتمرة 

فيه بامل�شلني 

بعد ت�شاعد اعتداءات قوات االحتال 

يف القد�س املحتلة بو�شع حواجز حديدية 

اأهايل  تهجري  وم�شاعي  العامود،  باب  يف 

االأق�شى،  واقتحامات  ج��راح،  ال�شيخ  حي 

رم�شان  العامود” يف  “باب  هبة  اندلعت 

م��ع  امل��ق��د���ش��ي��ون  ف��ي��ه��ا  ت�����ش��ام��ن   ،2021

يف  االحتال  مع  وا�شتبكوا  جراح،  ال�شيخ 

�شاحة باب العامود

وم�����ع ت���وا����ش���ل ان���ت���ه���اك���ات االح���ت���ال 

اأط��ل��ق��ت  االأعام”،  “م�شرية  ودع������وات 

ك��ت��ائ��ب ال��ق�����ش��ام ال��ت��ح��ذي��ر االأخ����ري على 

ال�شيف  االأركان حممد  ل�شان قائد هيئة 

“اإن مل يتوقف  “اأبو خالد”، وجاء فيه: 
جراح  ال�شيخ  حي  يف  اأهلنا  على  ال��ع��دوان 

االأي��دي  مكتويف  نقف  لن  فاإننا  احل��ال  يف 

و�شيدفع العدو الثمن غالًيا«

ملهلة  اال�شتجابة  االحتال  رف�س  بعد 

من  ال�شاد�شة  ال�شاعة  متام  ويف  املقاومة، 

وجهت  مايو،  من  العا�شر  االثنني  م�شاء 

نوعية  �شاروخية  ر�شقة  الق�شام  كتائب 

املحتلة،  ال��ق��د���س  ال��ع��دو يف  جت��اه م��واق��ع 

اإيذاناً ببدء معركة “�شيف القد�س” التي 

انت�شرت فيها املقاومة للقد�س واالأق�شى

وحت��ول��ت امل��ع��رك��ة اإىل ه��ب��ة وم��ق��اوم��ة 

توحدت  فل�شطني،  مناطق  كل  يف  امتدت 

الغربية  وال�شفة  القد�س  �شاحات  فيها 

م�شتعلة  املحتل، عر مواجهات  والداخل 

يف كل نقاط التما�س مع االحتال

“�شيف  خال  غزة  مقاومة  اإث��ر  وعلى 

القد�س” وهبات املقد�شيني واملنف�شني يف 

االحتال  اأعلن  املحتل،  والداخل  ال�شفة 

يف ب���داي���ة ي��ن��اي��ر م���ن ال���ع���ام احل����ايل عن 

يف  فل�شطيني  منزل  اإخ���اء  ع��ن  تراجعه 

حي ال�شيخ جراح يف القد�س املحتلة

هباتها  يف  حا�شرة  القد�س  زال��ت  وم��ا 

وم���واج���ه���ت���ه���ا ل���اح���ت���ال و���ش��ي��ا���ش��ات��ه 

االأق�شى  وامل�شجد  املدينة  يف  التهويدية 

امل�����ب�����ارك، ه���ب���ات م���ت���وا����ش���ل���ة وم���ق���اوم���ة 

الن�شر والتحرير م�شتمرة حتى 

االنباط-وكاالت

املقد�شات  ع��ن  ال��دف��اع  هيئة  ع�شو  دع��ا 

م��ان��وي��ل  االأب  واالإ����ش���ام���ي���ة،  امل�����ش��ي��ح��ي��ة 

ع��ن  ب����ال����دف����اع  ال���ت���م�������ش���ك  اإىل  م�������ش���ل���م، 

ال��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة اأم�����ام االح��ت��ال 

“االإ�شرائيلي«
�شحفية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  م�����ش��ل��م  وق����ال 

اأن  ���ش��ع��ب��ي  ح���ق  “من  ال���ث���اث���اء:  ام�������س 

التي  ق�شيته،  ع��ن  للدفاع  ي��ده  ي�شتخدم 

فيه  �شرعية  ال  عامل  يف  وجودية  اأ�شبحت 

وال اح��رام للقانون ال��دويل، وال ق��رارات 

حم��ذرا  االأمن”،  جمل�س  اأو  االأمم  هيئة 

يف ال��وق��ت ذات���ه م��ن اال���ش��ت�����ش��ام ل��ل��واق��ع 

االحتايل الذي و�شفه ب�”املرير«

ن���رك  اأن  ج����رمي����ة  “اأكر  وت�����اب�����ع: 

قادة  وبع�شهم  اأح���رارا،  الفا�شدين  ه��وؤالء 

مغلولني”،  االأم��ن��اء  وُيهمل  وم�����ش��وؤول��ني، 

م�شددا على اأن الفل�شطينيني هم اأ�شحاب 

على  وال��راث  واحل�شارة  والتاريخ  احل��ق 

فل�شطني اأر�س 

اأن  ي�شتطيع  اأح���د  ال  اأن���ه  م�شلم  وذك���ر 

يوقف اإرادة الفل�شطينيني، “وال�شعب يده 

مطلقة وال اأحد ي�شتطيع غلها”، على حد 

و�شفه

وت������زام������ن������ا م�������ع م�����������ش�����رية االأع�����������ام 

م�شلم  اأو���ش��ح  ال��ق��د���س،  يف  اال�شتيطانية 

اإ����ش���رار  ي���وؤك���د  ال��ق��د���س،  اأن م���ا ج���رى يف 

ت��دق  ال��ت��ح��ري��ر  اأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ع��ل��ى 

م�شرية  اأن  مبينا  ف��ق��ط،  اأي��دي��ه��م  اأب���واب���ه 

االأع������ام ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف ����ش���ارع ���ش��اح 

اأرجاء  يف  الفل�شطيني  العلم  ورفع  الدين، 

�شباب  القد�س واالأق�شى والوطن، ووجود 

يف  فل�شطينيني  ون�����ش��اء  ورج����ال  واأط���ف���ال 

�شوارع القد�س يعد انت�شار

م��ق��اوم��ة  دق���ي���ق���ة  ك����ل  ق����ائ����ا:  واأردف 

مل�����ش��رية االأع����ام ك��ان��ت دقيقة  ال��ق��د���س  يف 

�شماء  يف  الفل�شطيني  العلم  ورفع  انت�شار، 

ال��ق��د���س اأك����ر ان��ت�����ش��ار وه���زمي���ة مل�����ش��رية 

الإرادة  وه��زمي��ة  واالزرق،  االأب��ي�����س  اأع���ام 

القوة الع�شكرية باال�شتياء على القد�س

و�شبابية  م��ق��د���ش��ي��ة  دع����وات  وان��ط��ل��ق��ت 

ل��ل��ح�����ش��د وامل���������ش����ارك����ة يف ح���م���ل���ة ال��ف��ج��ر 

واجل��م��ع��ة ال��ق��ادم��ة يف امل�����ش��ج��د االأق�����ش��ى 

املبارك، ن�شرة للمبعدين عن امل�شجد

واأك�������دت ال����دع����وات �����ش����رورة امل�����ش��ارك��ة 

واجلمعة  الفجر  �شاتي  اأداء  يف  الوا�شعة 

القد�س  اأهايل  وحّثت  االأق�شى،  امل�شجد  يف 

وال�شفة الغربية والداخل املحتل على �شد 

الرحال اإىل االأق�شى وتكثيف التواجد فيه

�شتحمل  القادمة  اجلمعة  اأن  واأو�شحت 

، ن�شرة  االإب���ع���اد  ع��ن��وان م��راب��ط��ون رغ���م 

االأق�����ش��ى  امل�����ش��ج��د  ع��ن  امل��ب��ع��دي��ن  لق�شية 

املبارك

وي�����وا������ش�����ل االح�������ت�������ال ا����ش���ت���ه���داف���ه 

االأق�شى  امل�شجد  عن  باالإبعاد  للمقد�شني 

امل���ب���ارك وال���ب���ل���دة ال���ق���دمي���ة، يف حم��اول��ة 

املرابطني،  من  وحميطه  امل�شجد  لتفريغ 

و�شعًيا يف تنفيذ خمططاته التهويدية

الإحياء  واحلمات  الدعوات  وتتوا�شل 

امل�شجد  الفجر العظيم و�شاة اجلمعة يف 

االأق�������ش���ى امل����ب����ارك، مل���واج���ه���ة خم��ط��ط��ات 

االحتال

وحت���ول���ت ح��م��ل��ة ال��ف��ج��ر ال��ع��ظ��ي��م اإىل 

ت���ظ���اه���رة دي��ن��ي��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة اأ���ش��ب��وع��ي��ة يف 

امل�شجد االأق�شى املبارك، من خال ت�شمية 

اإح��دى  اإىل  ي�شري  معني  با�شم  جمعة  ك��ل 

ال�شارع املقد�شي الق�شايا التي يواجهها 

كوخافي: في أي حرب مقبلة ستتساقط 
آالف الصواريخ يوميا على إسرائيل

االنباط-وكاالت

 ق���ال رئ��ي�����س االأرك������ان االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

اأي ح��رب مقبلة  اإن���ه يف  ك��وخ��ايف  اأف��ي��ف 

على  يوميا  ال�شواريخ  اآالف  �شتت�شاقط 

اإ���ش��رائ��ي��ل، و���ش��ي��وؤدي ذل���ك اإىل اأ���ش��رار 

ذلك  يكون  ول��ن  واالأرواح  املمتلكات  يف 

�شها

امل�����وؤمت�����ر  يف  م���������ش����ارك����ت����ه  وخ���������ال 

اجل��ب��ه��ة  ل���ت���اأه���ب  االأول  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

ال��داخ��ل��ي��ة ، ق��ال ك��وخ��ايف اإن���ه ي��ج��ب اأن 

نتحدث ب�شدق عن ال�شعوبة يف اجلبهة 

حزب  مع  مقبلة  حرب  خال  الداخلية 

هنا  ���ش��ت�����ش��ق��ط  اأن����ه  اإىل  م�����ش��ريا   ، اهلل 

ال�شواريخ،  م��ن  الكثري  اإ�شرائيل(  )يف 

اأ�شرارا باملمتلكات، وباالأرواح،  و�شُتلحق 

ويجب توّقع ذلك

 300 واأ�������ش������اف: ل����ن ي����ك����ون ه����ن����اك 

����ش���اروخ يف ال���ي���وم، ب���ل اأك����رث م���ن ذل��ك 

احل��رب،  ه��ذه  مثل  اأن  معترا   ، بكثري 

�شت�شتمر لفرة طويلة

اجل���ه���ود  اإىل  ك����وخ����ايف  اأ������ش�����ار  ك���م���ا 

حت�شني  جمال  يف  املبذولة  االإ�شرائيلية 

ق������درات اجل���ي�������س االإ����ش���رائ���ي���ل���ي يف م��ا 

ق��ائ��ا:  ال�����ش��واري��خ،  ب��اع��را���س  يتعلق 

ل���ق���د اأب����رم����ن����ا ����ش���ف���ق���ات ل����زي����ادة ع���دد 

على  الركيز  مع  املعر�شة  ال�شواريخ 

ُطرق  يف  حت�شن  وهو  احلديدية،  القبة 

اأن���واع  االع���را����س ، الف��ت��ا اإىل ت��ط��وي��ر 

اأ���ش��رع  ب�شكل  امل��ع��ِر���ش��ات  م��ن  ج��دي��دة 

موقع  نقل  م��ا  بح�شب   ، فاعلية  واأك��رث 

اأر تي

 مسؤول أوكراني يقر بمشاركة مرتزقة من 55 
دولة في القتال إلى جانب نظام كييف 

البلد-وكاالت نب�ض 

الدويل  الفيلق  ي�شمى  ما  ممثل  اأقر 

ال��ق��وات االأوك��ران��ي��ة دام��ي��ان ماغرو  يف 

دول�����ة   55 م�����ن  م����رت����زق����ة  مب���������ش����ارك����ة 

يف  وب��ري��ط��ان��ي��ون  اأم��ريك��ي��ون  معظمهم 

ن��ظ��ام كييف  ق���وات  اإىل ج��ان��ب  ال��ق��ت��ال 

���ش��م��ن اإط������ار ال��ف��ي��ل��ق ال�����ذي اأن�����ش��اأت��ه 

القوات  ملواجهة  االأوك��ران��ي��ة  ال�شلطات 

الرو�شية وفق ما ذكرت وكالة تا�س

ون��ق��ل��ت ت��ا���س ع���ن م���اغ���رو ق��ول��ه يف 

املقاتلني  ه���وؤالء  اإن  �شحفي:  ت�شريح 

ال��ق��ارات حيث يوجد  ج��اوؤوا من جميع 

ال��رازي��ل  م��ن  ق��ادم��ة  اأع�����داد  �شمنهم 

وغريها  واأ���ش��رال��ي��ا  اجلنوبية  وك��وري��ا 

هو  الت�شكيل  يف  االأك��ر  العدد  اأن  مبيناً 

يليهم  الريطانيني  االأم��ريك��ي��ني  م��ن 

اأفراد من بولندا وكندا

مت���وي���ل  ح������ول  ������ش�����وؤال  ع���ل���ى  ورداً 

هذا  اأن  اإىل  م��اغ��رو  اأ���ش��ار  الفيلق  ه��ذا 

امل�شلحة  ال���ق���وات  م���ن  ج���زء  ال��ت�����ش��ك��ي��ل 

االأوكرانيا ويتلقى متويًا من امليزانية 

االأوكرانية الع�شكرية 

قامت  كييف  ن��ظ��ام  ���ش��ل��ط��ات  وك��ان��ت 

ب���ع���د ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��رو���ش��ي��ة 

اخل��ا���ش��ة يف اأوك���ران���ي���ا اأواخ������ر ���ش��ب��اط 

امل���رت���زق���ة  اآالف  ب���ا����ش���ت���ق���دام  امل���ا����ش���ي 

اإىل جانب قواتها �شد  االأجانب للقتال 

اأن  رو�شيا  اأك��دت  فيما  الرو�شية  القوات 

ي��ع��ام��ل��وا معاملة  ل��ن  امل��رت��زق��ة  ه����وؤالء 

اإل��ق��اء القب�س  اأ���ش��رى احل���رب يف ح��ال 

عليهم

 هّبات القدس.. مقاومة متواصلة على طريق التحرير

 مانويل مسلم يدعو للتمسك بالدفاع عن قضية الفلسطينيين أمام االحتالل

االنباط-وكاالت

الرئي�س  ���ش��األ  ف��ي��ت��ن��ام،  ح���رب  ب��داي��ة  يف 

اأحد  جون�شون  ليندون  االأ�شبق  االأمريكي 

“الإجناز  فعله  ي��ج��ب  ع��م��ا  ج��راالت��ه  ك��ب��ار 

طلب  �شكل  ع��ل��ى  اجل���واب  وج���اءه  املهمة”، 

املهمة. �شدرت درا�شة الحقة  لتحديد هذه 

عن البيت االأي�س قالت اإن الفوز يف فيتنام 

ي�شتطيعون  ال  اأن��ه��م  للفيتكونغ  “اإظهار 
الفوز«

تعريف  فاإن  فيتنام،  يف  كما  اأوكرانيا،  يف 

االن���ت�������ش���ار ب���ع���ي���د امل����ن����ال ب�����ش��ك��ل خ��ط��ري، 

ا�شتنزاف طويلة،  والنتيجة قد تكون حرب 

ا�شتهل  ال��ت��اري��خ��ي،  امل��ث��ل  ب��ه��ذا  ووح�����ش��ي��ة. 

الكاتب جدعون راخمان مقاله يف �شحيفة 

القوى  اأن  اإىل  تاميز” م�شرياً  “فاينن�شال 
الغربية تتعر�س مرة اأخرى الإغراء تقدمي 

ف���وز اأوك��ران��ي��ا ع��ل��ى �شكل جت��ن��ب اخل�����ش��ارة 

اأم�����ام رو���ش��ي��ا. ي��ق��ل��ق االأوك���ران���ي���ون الأن��ه��م 

ليوا�شلوا  امل�شاعدات  من  يكفي  ما  اأعطوا 

القتال، لكن لي�س ما يكفي لهزمية برو�شيا

مع  ل��اأوك��ران��ي��ني  موجع  احتمال  وه��ذا 

خل�شارة  وجي�شهم  للتدمري  مدنهم  تعر�س 

املئات يومياً لوقف التقدم الرو�شي

يف م���ق���ال ك��ت��ب��ه اأخ�������رياً، ق����ال ال��رئ��ي�����س 

وا�شنطن  ه���دف  اإن  ب��اي��دن  ج��و  االأم��ري��ك��ي 

االأ����ش���ا����ش���ي ه����و احل����ف����اظ ع���ل���ى اأوك���ران���ي���ا 

وحرة م�شتقلة 

اأوالف  االأمل��اين  امل�شت�شار  قال  ما  وغالباً 

لكنه  تفوز،  اأن  يجب  ال  رو�شيا  اإن  �شولت�س 

مل يقل قط اإن على اأوكرانيا االنت�شار

الفرن�شي  الرئي�س  با�شم  متحدث  وق��ال 

خ��روج  تريد  فرن�شا  اإن  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 

مل  نف�شه  الرئي�س  لكن  منت�شرة،  اأوكرانيا 

يلفظ هذه الكلمات

وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س، ق����ال رئ��ي�����س ال�����وزراء 

“على  ج���ون�������ش���ون:  ب���وري�������س  ال���ري���ط���اين 

رئي�شة  قالته  ما  وهذا  تفوز”،  اأن  اأوكرانيا 

“االنت�شار  اإن  كاال�س  كاجا  اإ�شتونيا  وزراء 

اأ�شكال  �شكًا من  الهدف ال  يكون  اأن  يجب 

اتفاق �شام«

الداعني  بني  الفارق  فاإن  الكاتب،  ووفق 

ي��ق��ي��دون  اأوك�������راين وال���ذي���ن  ان��ت�����ش��ار  اإىل 

رو�شيا  انت�شار  منع  اإىل  بالدعوة  اأنف�شهم 

لي�س فارقاً لغوياً ب�شيطاً. اإنه ميلي قرارات 

ج��وه��ري��ة ح���ول ن���وع ال�����ش��اح ال����ذي يجب 

الدفع  يجب  ك��ان  واإذا  الأوك��ران��ي��ا،  ت��وف��ريه 

نحو ت�شوية �شلمية، ومتى؟

اأ�شكال  من  ل�شكل  االإ�شتوين  الرف�س  اإن 

املعلن  بايدن  هدف  يناق�س  ال�شام  اتفاق 

عن و�شع اأوكرانيا “يف اأف�شل موقف ممكن 

وج��ه��ات  خ��ل��ف  التفاو�س”.  ط���اول���ة  ع��ل��ى 

النظر، هذه فارق يف التهديد املزعوم

ال������ذي������ن ي����������رون اخل�����ط�����ر ال����ك����ب����ري يف 

االم��ري��ال��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة ج��اه��زون ل��ل��دع��وة 

املع�شكر  ه��ذا  وي�شم  اأوك���راين،  انت�شار  اإىل 

ال��ب��ل��ط��ي��ق،  ودول  وب���ري���ط���ان���ي���ا  ب���ول���ون���ي���ا، 

اأما القلقني من حرب بني رو�شيا  وفنلندا. 

وال����غ����رب ف�����ش��ي��ت��ح��دث��ون ف���ق���ط ع����ن م��ن��ع 

يوؤدي  اأن  يخ�شون  اإنهم  الفوز.  من  مو�شكو 

مبا�شر  نزاع  اإىل  وا�شحاً  اأوكرانياً  انت�شاراً 

بني الغرب ورو�شيا اأو اإىل ا�شتخدام اأ�شلحة 

واأمل��ان��ي��ا من  وت��ع��د فرن�شا  رو���ش��ي��ة.  ن��ووي��ة 

عامات هذا املع�شكر

اأم�����ا ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ف��ه��ي يف م��ك��ان 

و���ش��ط، وف��ق راخ��م��ان. ف��ه��ي حت���اول اإي��ج��اد 

ت�����وازن ل���رده���ا ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دي��ن وت���وؤّم���ن 

الق�شط االأكر من امل�شاعدة الع�شكرية اإىل 

اأوكرانيا

بايدن  اإدارة  يف  ال�شائدة  النظر  ووجهة 

ال���غ���رب، وب��ع��دم��ا ق��ل��ق ك���ث���رياً من  اأن  ه���ي 

ال��ن��زاع ال��ن��ووي يف ب��داي��ة احل���رب، مل يعد 

ي��ق��ل��ق ك����ث����رياً م����ن ه�����ذا االح����ت����م����ال، رغ���م 

ت�شمح  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ع��ق��ي��دة  اأن 

ب��ا���ش��ت��خ��دام االأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ل��ل��رد على 

تهديد وجودي للدولة

اأن  االأم��ري��ك��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  يعتقد 

ث��م��ة اح��ت��م��ااًل اأن ي���رى ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي 

ف���ادمي���ري ب���وت���ني يف ال���ه���زمي���ة امل���ذل���ة يف 

ال��وج��ودي، ما  التهديد  م��ن  ن��وع��اً  اأوك��رن��ي��ا 

اأداء  ك��ان  كلما  حيث  م��ف��ارق��ة،  اإىل  يف�شي 

الو�شع  زاد  امل��ي��دان  ع��ل��ى  اأف�����ش��ل  اأوك��ران��ي��ا 

خطورة

قادرة على  االأمريكيون مدفعية  يرف�س 

اأه����داف داخ���ل رو���ش��ي��ا الأن���ه �شيبدو  ���ش��رب 

اأم��ري��ك��ي��اً م��ب��ا���ش��راً. ويف االأث���ن���اء،  ه��ج��وم��اً 

الثقيلة من  االأ�شلحة  تاأجيل ت�شليم  ي�شتمر 

اأملانيا اإىل اأوكرانيا

عميق  اإح��ب��اط  م�شدر  ي�شكل  ذل��ك  وك��ل 

الرو�شية  االمريالية  اأن  يعتقدون  للذين 

اأكر خطر، ال الهزمية الرو�شية، وي�شريون 

و�شف  ال��ت��ي  االأخ���رية  ب��وت��ني  تعليقات  اإىل 

فيها نف�شه بوريث بطر�س االأكر يف تو�شيع 

االأرا�شي الرو�شية، كما قال

اأن  ف��ك��رة  ه��ذه  التفكري  م��در���ش��ة  ت�شقط 

بوتني قد ي�شتخدم ال�شاح النووي مذكرة 

غريزة  دوم���اً  اأظ��ه��ر  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  ب��اأن 

قوية يف احلفاظ على النف�س

ال��وح��ي��دة  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ه���م 

الإن����ه����اء ال��ت��ه��دي��د االم����ري����ايل ال���رو����ش���ي، 

خلطوات  الدعوة  يف�شر  ما  مو�شكو،  اإذالل 

كييف  اإم��داد  مثل  عدوانية  اأك��رث  ع�شكرية 

ب��ال��و���ش��ائ��ل ال���ازم���ة الإغ������راق االأ����ش���ط���ول 

الرو�شي الذي يحا�شر املوانئ االأوكرانية

اإىل احل��ف��اظ  ل��ل��ح��اج��ة  م��ن��ه��م  اإدراك���������اً 

مع  اأمريكا  ابتكرت  الغربية،  الوحدة  على 

املوافقة  ميكنهم  لفظية  �شياغات  حلفائها 

�شولت�س  فيهم  مبن  اجلميع،  يوافق  عليها. 

وماكرون، على اأنه ال اتفاق �شام �شيفر�س 

اأوكرانيا على 

للتنازل  ت�شطر  اأن  اأوك��راين  خوف  لكن 

الأنها مل  الواقع  االأمر  بحكم  االأرا�شي  عن 

لتفادي  ال�شاح  من  يكفي  ما  على  حت�شل 

التقدم الرو�شي امليداين

على  ال��ك��ث��ري  �شيعتمد  راخ���م���ان،  ووف����ق 

بها  ُوع���دت  ال��ت��ي  املدفعية  االأن��ظ��م��ة  ت��اأث��ري 

اأوكرانيا يف االأ�شابيع املقبلة

مفقودة ال�شمانة 

غ��ال��ب��ي��ة  اأن  ي���ب���دو  ان��ق�����ش��ام��ات��ه��ا،  رغ����م 

احل��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة ت��ظ��ن اأن���ه ل��و متكنت 

ال��راج��ع  رو�شيا على  اإج��ب��ار  م��ن  اأوك��ران��ي��ا 

24 فراير )�شباط( فقد  اإىل مواقعها قبل 

يوفر ذلك اأ�شا�شاً ملفاو�شت جدية

على  ق��ادرة  اأوك��ران��ي��ا  اأن  �شمانة  ال  لكن 

اأي��اً  اأن  اأو  االنت�شار  من  النوع  ه��ذا  حتقيق 

م��ن ال��ط��رف��ني ���ش��ي��ت��وق��ف ع��ن ال��ق��ت��ال بعد 

 24 ب���ال���ع���ودة اإىل خ���ط���وط م���ا ق��ب��ل  ق���ب���ول 

فراير )�شباط(

تعريف  فاإن  فيتنام،  يف  كما  اأوكرانيا،  يف 

االن���ت�������ش���ار ب���ع���ي���د امل����ن����ال ب�����ش��ك��ل خ��ط��ري، 

ا�شتنزاف طويلة،  والنتيجة قد تكون حرب 

ووح�شية

فايننشال تايمز: فوز الغرب في أوكرانيا...بعيد المنال

بالداخل  الباقية فينا«   مشروع »قرانا 
ُيميت مقولة »بن غوريون« معه

االنباط-وكاالت

ال���ك���ي���ان  وزراء  رئ���ي�������س  م���ق���ول���ة  مت������وت 

معه  غوريون  بن  ديفيد  ال�شابق  االإ�شرائيلي 

“الكبار ميوتون  يوًما بعد ي��وم، فحينما قال 

اأداة  ن�شي”  و”كاأنه  ب��دا  ين�شون”،  وال�شغار 

اأطفال  لياأتي  “ين�شون”،  الفعل  قبل  النفي 

 ،1948 ع����ام  امل���ُه���ج���رة  الفل�شطينية  ال���ق���رى 

ويثبتونها

ويت�شارع مئات االأطفال املّهجرين باأرا�شي 

ال� 48 اإىل القرى املهجرة فيها، لي�شتمعوا اإىل 

ق�ش�س اأجدادهم قبل النكبة، �شمن م�شروع 

فينا”، مت�شوقني يف كل مرة  الباقية  “قرانا 
الأن يبداأ احلكواتي ب� “كان يا مكان يف قدمي 

الزمان«

املحتل،  الداخل  باأرا�شي  امل�شروع  وانطلق 

وهو م�شرع وطني ن�شايل بحت ي�شمل �شل�شلة 

ق�ش�س وفعاليات وطنية اجتماعية، لتعريف 

االأطفال بالقرى املهجرة وربطهم عواطفهم 

فينا”  ال��ب��اق��ي��ة  “قرانا  م�����ش��روع  وي���اأت���ي  ب��ه��ا 

ال��ذي  وكياننا”،  “هويتنا  مل�شروع  ا�شتكمااًل 

يقوم عليه مركز الطفولة بالنا�شرة

امل�����ش��روع م��رك��ّزت��ه احلكواتية  وت��ق��وم على 

امل���ع���روف���ة ���ش��م��ر اأب�����و ال��ه��ي��ج��ا، وال���ت���ي تق�س 

العديد من الق�ش�س الق�شرية من ال�شل�شلة 

للكاتبة  فينا”  الباقية  “قرانا  الق�ش�شية 

ومديرة مركز الطفولة نبيلة ا�شبنيويل

“�شفا” “اإن  لوكالة  الهيجا  اأب���و  وت��ق��ول 

وربط  لتثبيت  فينا” يهدف  الباقية  “قرانا 
االأطفال الفل�شطينيني بق�شيتهم عامة، ولكن 

بالقرى املهجرة خا�شة«

عام  يف  ب���داأت  امل�شروع  فكرة  “اأن  وت�شيف 

2017 وهي ت�شتمر وحتيا حتى اليوم«

وج�������اءت ف���ك���رة امل�������ش���روع ل�����دى ال��ك��ات��ب��ة 

ا�شبنيويل حينما كانت يف اإحدى االأيام بنزهة 

اأط���ف���ال ع��ائ��ل��ت��ه��ا، وم����رت مركبتهم من  م��ع 

جانب �شاطئ قرية الب�شة، ف�شاورت االأطفال 

بالنزول اإليها وحكاية ق�شة فيها، ليتحول هذا 

املقرح اإىل م�شروع وطني

»ا�شتهداف االأطفال يف امل�شروع ياأتي الأنهم 

اجليل الرابع للنكبة، وال��ذي ن�شتند عليه يف 

التم�شك بحق العودة وا�شتكمال طريق ونهج 

ال��ك��ب��ار جت���اه ه���ذا احل���ق املقد�س”، وف���ق اأب��و 

الهيجا

وم����ن مم���ي���زات االأط����ف����ال وف����ق ال��ق��ائ��م��ة 

ي�شمعونه  م��ا  “ينقلون  اأن��ه��م  امل�����ش��روع  ع��ل��ى 

االأطفال  من  ع��دد  ف��اإن  لذلك  وي�شتوعبونه، 

الذين ا�شتمعوا لق�شة “قرية الب�شة”، اأعادوا 

روايتها لذويهم واأ�شدقائهم«

على  ت�شجعنا  “منهم  الهيجا  اأب��و  وت��ق��ول 

الهدف  ه��و  يفعلونه  وم��ا  امل�����ش��روع،  ا�شتكمال 

وينقلونها  بعقولهم،  ق��راه��م  تر�شخ  اأن  منه، 

لغريهم«

ق�شة قرية “الب�شة” �شكلت اأول الق�ش�س 

فينا” وهي  الباقية  “قرانا  م�شروع  ل�شل�شلة 

ق�شة حتكي عن �شياد الب�شة، وتلتها ق�ش�س 

اأخرى

�شاعر  “ق�شة  منها  ال��ه��ي��ج��ا  اأب����و  وت��ذك��ر 

الروة ور�شام ال�شجرة، وق�شة فرا�شة النا�شرة 

مت  ال��ت��ي  �شفورية  �شر  ق�شة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

روايتها، ومن املقرر اأن تخرج للنور يف الفرة 

القريبة«

وت��ع��ت��م��د احل��ك��وات��ي��ة اأب����و ال��ه��ي��ج��ا يف كل 

ق�ش�شها على مقدمة ثابتة وهي “كان ميكان 

يف قدمي الزمان، م�س زمان كثري، قبل ال� 48«

فينا”  الباقية  “قرانا  ق�ش�س  وتت�شمن 

معلومات وت��واري��خ عن ق��رى مهجرة، يف كل 

اأن يكون  مرة ق�شة داخ��ل قرية، ومن املمكن 

داخل القرية اأكرث من ق�شة

ال��ه��دف من  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ج��ا  اأب����و  وت��ل��ف��ت 

“خلق  واإمن��ا  روايتها،  لي�س جم��رد  الق�ش�س 

ترابط عاطفي وروحي بني القرية والطفل ما 

يدفعه للحوار وال�شوؤال وم�شاركة ما �شمعه مع 

عائلته واأقرانه وكل من يعفهم«

اإىل  الق�ش�س  حكواتية  اأ�شاليب  وت��ه��دف 

ذهن  يف  عالقة  واالأح�����داث  االأم��اك��ن  “اإبقاء 
ال��ط��ف��ل لينطلق ب��ه��ا ع��ر م�����ش��ار م��ع��ريف عن 

الفل�شطينية  وال��ه��وي��ة  الق�شية  ث��م  ال��ق��ري��ة 

وتاريخ ال�شعب الفل�شطيني قبل وبعد النكبة«

وت�����ش��دد على اأه��م��ي��ة اإي�����ش��ال ف��ك��رة وج��ود 

فل�شطني التي كانت ما قبل النكبة، وما هي 

فل�شطني ما بعد النكبة

ويلقى امل�شروع تفاعًا �شديًدا من االأطفال 

وذويهم، وهو ما ي�شجع على ا�شتكمال مراحل 

ق��ادم��ة م��ن��ه ت����دور جميعها ح���ول ف��ك��رة حق 

العودة، كما توؤكد اأبو الهيجا لوكالة “�شفا«
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منتخب رفع االثقال البارالمبي يبدأ مشواره االسيوي 
االنباط – عمان 

الأثقال  رفع  لريا�ضة  الوطني  املنتخب  يفتتح 

اليوم الأربعاء، م�ضاركته يف بطولة  الباراملبية، 

مدينة  ت�ضت�ضيفها  وال��ت��ي  واأوقيانو�ضيا  اآ�ضيا 

ب��ي��ي��وجن��ت��اي��ك ال���ك���وري���ة اجل��ن��وب��ي��ة وحت��ظ��ى 

مب�����ض��ارك��ة ٢٣١ لع���ب ولع���ب���ة م���ن ٣٣ دول���ة. 

و���ض��ي��ظ��ه��ر م���ن ج���ان���ب امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي يف 

م��ن��اف�����ض��ات ال���ي���وم  ك���ل م���ن ال��اع��ب��ن : عمر 

ال�ضنطي  وحممد  كغم(   ٤٩ حتت  )وزن  ق���رادة 

)وزن  اجل��ن��ي��دي  ومعتز  ك��غ��م(   ٤٩ حت��ت  )وزن 

ثروت  الاعبة  �ضت�ضارك  فيما  كغم(.   ٩٧ حتت 

احلجاج )وزن حتت ٨٦ كغم( يف مناف�ضات يوم 

يف  ال�ضبلي  جميل  الاعب  و�ضيظهر  اجلمعة، 

 مناف�ضات وزن فوق ١٠٧ كغم يوم ال�ضبت القادم.

ويختتم املنتخب الوطني م�ضاركته يف البطولة 

ي����وم الأح�����د م���ن خ����ال، ع��ب��دال��ك��رمي خ��ط��اب 

)وزن حتت ٨٨ كغم( واأ�ضماء عي�ضى )وزن حتت 

اأب��رز  م��ن  الوطني  املنتخب  ويعترب  ك��غ��م(.   ٧٩

املنتخبات املر�ضحة لإح��راز عدد من امليداليات 

خال مناف�ضات البطولة وذلك نظراً للنجاحات 

التي حققها اأبطالنا يف الفرتة املا�ضية كان من 

اأبرزها ح�ضوله على ٣ ذهبيات يف دورة الألعاب 

خال  من   )٢٠٢٠ )طوكيو  املا�ضية  الباراملبية 

 عمر قرادة وعبدالكرمي خطاب وجميل ال�ضبلي.

اآ�ضيا  بطولة  م��ن  املا�ضية  الن�ضخة  اأن  وُي��ذك��ر   

واأوقيانو�ضيا والتي اأقيمت يف مدينة كيتاكيو�ضو 

ال��ي��اب��ان��ي��ة ع���ام ٢٠١٨ ك���ان امل��ن��ت��خ��ب ق���د حقق 

خالها ٤ ميداليات من بينها ذهبية بوا�ضطة 

ع��م��ر ق�����رادة وف�����ض��ي��ة م��ن خ���ال ع��ب��دال��ك��رمي 

خطاب وبرونزيتن حتققتا من خال حممد 

طرب�ش وثروت احلجاج.

حكام أجانب للقاء الفيصلي والوحدات 

على  القدم،  لكرة  الأردين  الحت��اد  واف��ق 

من  ح��ك��ام  با�ضتقدام  ال��وح��دات  ن���ادي  طلب 

اخلارج، لإدارة مباراة فريقه اأمام الفي�ضلي 

ال��ت��ي ���ض��ت��ق��ام م�����ض��اء ال�����ض��ب��ت م���ن ي���وم 25 

عمان  �ضتاد  على  احل���ايل،  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران 

لل�ضباب. ويخو�ش  الدويل مبدينة احل�ضن 

الفي�ضلي حل�ضاب  اأم��ام  مواجهه  ال��وح��دات 

امل��ح��رتف��ن.  دوري  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  اجل���ول���ة 

امل��واف��ق��ة  ر�ضميا خطاب  ال���وح���دات  وت�����ض��ل��م 

ب���ال���ن���ادي  ال�������ض���ر  اأم����ان����ة  اإىل  ال�����ذي و����ض���ل 

وي�����ض��ت��ق��ر ف��ري��ق ال��ف��ي�����ض��ل��ي ب��امل��رك��ز ال��ث��اين 

مباريات،   7 نقطة جمعها من   15 بر�ضيد 

احل�ضن  عن  فقط  الأه��داف  بفارق  متاأخرا 

اإرب�����د امل��ت�����ض��در. وي��ح��ت��ل ال���وح���دات امل��رك��ز 

4 مباريات،  10 نقاط جمعها من  ب� الثالث 

3 مواجهات موؤجلة. حيث ميتلك 

منتخب الناشئين يواصل االستعداد لغرب اسيا 
االنباط –عمان 

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ت١٧ ت��دري��ب��ات��ه  ي��وا���ض��ل 

ال��ف��ن��ي��ة وال���ب���دن���ي���ة، ب���اإ����ض���راف امل������درب ع��ب��داهلل 

التا�ضعة  ا�ضيا  لبطولة غرب  ا�ضتعدادا  القططي، 

اإىل   ٢١ الفرتة من  تقام خال  والتي  للنا�ضئن، 

املنتخب  ويجري  بالعقبة.  اجل��اري  ح��زي��ران   ٣٠

مدينة  يف  البولو  ملعب  على  اليومية  تدريباته 

احل�ضن لل�ضباب، حيث يركز اجلهاز الفني على 

اللياقة  جانب  اإىل  الفنية،  التكتيكية  التمارين 

الفل�ضطيني  ن��ظ��ره  املنتخب  ويلتقي  البدنية. 

وديا، عند ال�ضابعة م�ضاء غد اخلمي�ش على �ضتاد 

ان��ط��اق بطولة  ب��ال��زرق��اء، قبيل  الأم���ر حممد 

غرب اآ�ضيا. وي�ضارك بتدريبات املنتخب ٢٨ لعبا: 

عبداهلل ال�ضقران، حممد الطرايرة، زيد �ضنيكات، 

الدين  عز  اخل�ضور،  الرحمن  عبد  رفيد،  اأحمد 

اأبو عاقولة، يامن الأبطح، حممد البيطار، عبادة 

اأي��ه��م اخل��ال��دي، حممد  اثليجة، خ��ال��د ذي��اب��ات، 

اأيهم  اأبو خليفة،  اأبو رحمة، اأمن  امل��زاودة، �ضياء 

ال�ضمامرة، عمر اجلمل، عبد الرحمن اأبو ع�ضاف، 

اإبراهيم �ضربة، احلارث اخل�ضر، �ضالح فريج، 

ال�����ض��اح، ع��دن��ان  اآدم  ���ض��اق اهلل،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 

ح��داد، عبداهلل هوا�ش، حممد  اخلطيب، حممد 

وا�ضتقر  الدحلة.  جعفر  اأ�ضرف،  اأحمد  اإبراهيم، 

اآ�ضيا  الأوىل لبطولة غرب  املجموعة  املنتخب يف 

وُع��م��ان،  ال��ي��م��ن،  ال��ع��راق،  ج��ان��ب  اإىل  للنا�ضئن، 

فيما �ضمت “الثانية” كل من، لبنان، فل�ضطن، 

�ضوريا، والكويت.

مشاركة واسعة في سباق السرعة األول   
االنباط – عمان 

عن  ال�ضيارات  لريا�ضة  الأردن��ي��ة  اأعلنت 

وفل�ضطن  الأردن  من  مت�ضابقا   ٤٩ ت�ضجيل 

من  الأوىل  – اجل���ول���ة  ال�����ض��رع��ة  ���ض��ب��اق  يف 

ال���ذي  ال�����ض��رع��ة  ل�����ض��ب��اق��ات  الأردن  ب��ط��ول��ة 

ال�ضيارات  ن��ادي  حلبة  يف  اجلمعة  يقام  يوم 

٣ جولت، ويقام  امللكي. ويتكون ال�ضباق من 

قائمة  وح�����ض��ب  الأردن.  زي���ن  ���ض��رك��ة  ب��دع��م 

عائلة  م��ن  مت�ضابقن   ٣ ي�ضارك  امل�ضاركن 

ال��ن��ج��ار ه��م اأمي���ن واأم���ر وه�����ض��ام، وي�ضارك 

مم��دوح  ه��م  مت�ضابقن   ٣ جمعة  عائلة  م��ن 

الن�ضوية  امل�ضاركة  ومتثل  وي��زن،  وم�ضطفى 

ت���رزي، وي�����ض��ارك م��ن فل�ضطن رام��ي  م��را 

ق���ط���وين وط������ارق ����ض���ر����ض���ور واإ�����ض����ام اأب����و 

���ض��ري��ة وحم��م��د ال�����ض��رف��ا. ���ض��اك��ر ج��وي��ح��ان 

اإي��ه��اب  اأيفو بروتوتايب(،  )ميت�ضوبي�ضي 

ال�ضرفا )ميت�ضوبي�ضي ايفو ٦(، اأمين النجار 

ف��ادي  ت��اي��ب(،  ب��روت��و  ايفو   )ميت�ضوبي�ضي 

ب��روت��وت��اي��ب(،  اي��ف��و  )ميت�ضوبي�ضي  ده�����ض��ان 

 ،)٣ ا�����ش  م�����ض��ط��ف��ى ج��م��ع��ة )����ض���رتوي���ن دي 

اأمر   ،)٦ ايفو  )ميت�ضوبي�ضي  نا�ضيف  اأمر 

٧(، فادي �ضاهن  النجار )ميت�ضوبي�ضي ايفو 

م�����ض��ط��ف��ى  وائ�����ل   ،)٣٠ اي����ه  دب��ل��ي��و  ام  )ب����ي 

احل���وراين  اأجم���د   ،)٧ اي��ف��و  )ميت�ضوبي�ضي 

)����ض���ي���ات ل����ي����ون(، ع���ام���ر م���و����ض���ى )ت���وي���وت���ا 

)ميت�ضوبي�ضي  م��دان��ات  ع���روة  ���ض��ت��ارل��ي��ت(، 

ك��ورول جي  ك��رزون )تويوتا  ٧(، �ضياء  ايفو 

���ض��ي(،  اآر   ٢٠٧ )ب��ي��ج��و  جمعة  مم���دوح  ت���ي(، 

ا�ش(، مرا ترزي  اآر  كليو  يزن جمعة )رينو 

)ه��ي��ون��داي ت��و���ض��ان(، ع��ا���ض��م ع���ارف )ري��ن��و 

)���ض��م��ارت(،  �ضاهن  اهلل  عبد  ا����ش(،  اآر  كليو 

حم��م��د اهلل ���ض��اه��ن )����ض���وب���ارو ام���ربي���زا (، 

)بي  طعيمة  �ضامل   ،)٨ )ايفو  ال��داوود  عدي 

���ض��ام��ي ح��زي��ن )غ��ول��ف   ،)٣٠ اي���ه  دب��ل��ي��و  ام 

ام دبليو  ب���ولد )ب���ي  ب��ر���ض��ان  دب��ل��ي��و(،  - يف 

)ميت�ضوبي�ضي  �ضرفا  حممد  اأي(،  �ضي   ٣٣٠

�ضي  )مر�ضيد�ش  عبيد  اأبو  حممود   ،)٩ ايفو 

ام  )ب��ي  )فل�ضطن(،  �ضر�ضور  ط��ارق   ،)٢٠٠

٣٠(، خالد نقاوة، )تويوتا كورول  دبليو ايه 

)بي  )فل�ضطن(،  ق��ط��وين  رام���ي  ت���ي(،  ج��ي 

امل��ح�����ض��ن )ب���ي ام  ٣٠(، خ��ل��ي��ل  اي���ه  ام دب��ل��ي��و 

)فولفو  احل�����ض��اي��ك��ة  ح�����ض��ام   ،)٣٠ اي���ه  دب��ل��ي��و 

ايفو  )ميت�ضوبي�ضي  ال��وري��ك��ات  غيث   ،)٣٦٠

)ب��ي  ال�ضي�ضاين  لم��ب��رد  ت��اي��ب(،  ب��روت��و   ٧

٣٦(، رائ���د ده�����ض��ان )���ض��وب��ارو  اي���ه  ام دب��ل��ي��و 

دبليو(،  يف   - )غولف  البنا  اأحمد  امربيزا(، 

دبليو  ام  )بي  )فل�ضطن(،  �ضرية  اأبو  اإ�ضام 

٣٠(، رع���د ن��ق��اوة )ت��وي��وت��ا ك����ورول جي  اي���ه 

٣٦٠(، حممد  تي(، حممد �ضواحلة )فولفو 

 ،)٣٠ ايه  دبليو  ام  )بي  )فل�ضطن(،  ال�ضرفا 

عا�ضم  ك��ول��ت(،  )ميت�ضوبي�ضي  ق��ط��ان  ي��زن 

اأمي���ن   ،)٣٠ اي���ه  دب��ل��ي��و  ام  )ب���ي  ال�����ض��رو���ش 

٢١(، م�ضطفى  اي��ه  دب��ل��ي��و  ام  )ب��ي  ال�����ض��اع��ي 

قي�ش   ،)٨ اي��ف��و  )م��ي��ت�����ض��وب��ي�����ض��ي  ال��ع��ط��اري 

٣٦(، بال قباوي  ايه  ام دبليو  تفاحة )بي 

الدلقموين  بهاء  ت��ي(،  جي  ك��ورول  )تويوتا 

)���ض��وب��ارو ام���ربي���زا(، ج���اد ن��ب��ا���ش )ت��وي��وت��ا 

موسيماني يغادر ويودع عشاق االهلي

القاهرة – وكاالت  

اأ�����ض����در ب��ي��ت�����ض��و م��و���ض��ي��م��اين امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

فيه  ودع  ر�ضميا،  بيانا  امل�ضري،  لاأهلي  ال�ضابق 

م�ضوؤويل وجمهور الأحمر بعد ف�ضخ التعاقد معه 

ن�ضرته  ب��ي��ان  ع��رب  مو�ضيماين  وق���ال  ب��ال��رتا���ض��ي 

ال�ضركة التي تدير اأعماله: “كما تعلمون، عقدت 

املجل�ش  وب��ن  بيني  الأخ��رة  الأي��ام  يف  اجتماعات 

ال���ذي ي��راأ���ض��ه حم��م��ود اخل��ط��ي��ب وال�����ض��ي��د يا�ضن 

جلنة  واأع�ضاء  الإدارة  جمل�ش  واأع�ضاء  من�ضور، 

على  متبادل  اتفاق  اإىل  تو�ضلنا  لقد  التخطيط، 

اأن��ن��ي مع  اأع��ل��ن  اأن  ي��ح��زن��ن��ي  ل��ذل��ك  ن��ف��رتق.  اأن 

ماتابا  ومو�ضي  راجنوجنا  كابيلو  الفني  فريقي 

وك���اي���ل ���ض��ول��وم��ون ���ض��ن��غ��ادر الأه���ل���ي يف احل����ال«. 

وا���ض��ت��ع��ر���ش م��و���ض��ي��م��اين م�����ض��رت��ه م���ع ال��ف��ري��ق 

وق��درت��ه   ،2020 يف  معه  التعاقد  منذ  الأح��م��ر 

ع��ل��ى اإن���ه���اء امل��ه��م��ة امل��وك��ل��ة ل��ه ب��ا���ض��ت��ك��م��ال دوري 

ح�ضد  ثم  باللقب،  بالفوز  وقتها  اأفريقيا  اأبطال 

اأبزر مو�ضيماين جناحه يف  كما  كاأ�ش م�ضر.  لقب 

الفريق  م��ع  ب��الأل��ق��اب  املميزة  م�ضرته  موا�ضلة 

وال��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب ال�����ض��وب��ر الأف��ري��ق��ي وب��رون��زي��ة 

ت��ك��رار الأم���ر للعام الثاين  م��ون��دي��ال الأن��دي��ة ث��م 

ع��ل��ى ال���ت���وايل، وال��ت��ع��ر ب��خ�����ض��ارة ل��ق��ب ال����دوري 

وك���اأ����ش ال�����ض��وب��ر امل��ح��ل��ي، ث���م جن��اح��ه جم����ددا يف 

الو�ضول للمباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة 

دوري  »رغم خ�ضارة  التوايل.   واأكد:  الثالثة على 

ن�ضعر  جعلتنا  اجل��م��اه��ر  ل��ك��ن  اأف��ري��ق��ي��ا  اأب���ط���ال 

لكنهم  الإحباط،  من  حالة  يف  كنا  الأبطال.  باأننا 

طوال  امل�ضرتك  املو�ضوع  وك��ان  معنوياتنا.  رفعوا 

فريقنا  وو�ضع  الراهن  الو�ضع  حتدي  هو  رحلتنا 

تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  ال��ع��امل  ف��رق  اأف�����ض��ل  ب��ن 

بيبو  ال��ك��اب��ن  اأ���ض��ك��ر  اأن  “اأود  وت��اب��ع:  الأه���ل���ي«. 

ال�ضكر  جزيل  ال��ن��ادي(  رئي�ش  اخلطيب  )حممود 

جنوب  م��ن  التقني  وبفريقي  ب��ي  واإمي��ان��ه  لثقته 

اأفريقيا.. �ضربه وتعاونه وقيادته وتوا�ضعه اأمور 

بتحقيق  �ضمح يل  وقد  بكثر،  اأ�ضهل  جعلت عملي 

ممتنا  و�ضاأكون  القارة،  يف  فريق  اأك��رب  قيادة  حلم 

ليتحقق  يكن  مل  اخلطيب  ب��دون  الأب���د..  اإىل  ل��ه 

الفريق  م�ضجعي  وح��ول  لاأهلي«.  تدريبي  حلم 

مليون   70 احل��م��راء،  ل��اأم��ة  “بالن�ضبة  اأو���ض��ح: 

بجانبي طوال  وقفوا  الذين  الأهلي  م�ضجعي  من 

اأن  األهموين حقا. مل ي�ضبق يل  هذه الرحلة، لقد 

موطني،  عن  بعيًدا  والتقدير  احلب  بهذا  �ضعرت 

�ضغفكم بكرة القدم �ضيء �ضيكون معي اأينما ذهبت 

�ضكرا«. لإلهامي.  و�ضاأ�ضتخدمه 

الفيصلي يواصل التحضيرات لالحتفال الكبير 
االنباط – عمان 

حت�ضراته  الفي�ضلي،  النادي  يوا�ضل 

ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  لإقامة حفل كبر عند 

م��ن م�����ض��اء ي���وم ال�����ض��ب��ت امل��ق��ب��ل، يف مقر 

على  ع��ام��ا   90 م���رور  مبنا�ضبة  ال��ن��ادي، 

املوؤقتة  اللجنة  رئي�ش  واأ���ض��ار  تاأ�ضي�ضه. 

اإىل  قطي�ضات،  ج��ه��اد  الفي�ضلي  ل��ل��ن��ادي 

رئ��ي�����ش جمل�ش  ب��رع��اي��ة  ي��ق��ام  اأن احل��ف��ل 

العديد  وح�ضور  الفايز،  في�ضل  الأعيان 

م����ن ال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال����داع����م����ة وامل���ح���ب���ة 

اللجنة  اأن  اإىل  قطي�ضات  واأ���ض��ار  للنادي. 

احلفل،  اإق��ام��ة  ترتيبات  اأجن���زت  امل��وؤق��ت��ة 

ل��ع��دد كبر  ال��دع��وات  م��ن خ��ال توجيه 

من ال�ضخ�ضيات، لفتا اإىل اأن هذا احلفل 

ع���ام���ا على   90 م�����رور  ي���اأت���ي مب��ن��ا���ض��ب��ة 

 90 واأ�ضاف:  الفي�ضلي.  النادي  تاأ�ضي�ش 

الفي�ضلي  ل��ل��ن��ادي  الإجن�����ازات  م��ن  ع��ام��ا 

والعربية  املحلية  امل�ضتويات  خمتلف  على 

بعراقة  يليق  حفا  ي�ضتحق  والآ�ضيوية، 

وت���اري���خ ه���ذا ال���ن���ادي ال��ك��ب��ر وامل���ع���روف 

اللجنة  رئ��ي�����ش  ول��ف��ت  واآ���ض��ي��وي��ا.  ع��رب��ي��ا 

املوؤقتة اإىل اأن احلفل يتوقع اأن يدر دعما 

بطاقة  �ضعر  اأن  اإىل  لفتا  للنادي،  جيدا 

ل��ل��ب��ط��اق��ة.  100 دي���ن���ار  ب��ق��ي��م��ة  احل��ف��ل 

وق����ال: اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة امل��وؤق��ت��ة 

ل��ل��ن��ادي ع���ن ت��وف��ر ال��ب��ط��اق��ات اخل��ا���ض��ة 

عاماً   90 م��رور  مبنا�ضبة  ال��ن��ادي  بحفل 

ع��ل��ى ت��اأ���ض��ي�����ض��ه، ب��ان��ت��ظ��ار اإق���ب���ال حمبي 

ل�ضندوق  دعما  البطاقات  ل�ضراء  النادي 

لت�ضديد عدد  ي�ضعى جاهدا  الذي  النادي 

اأن  �ضبق  الذين  وامل��درب��ن  الاعبن  من 

عقوبة  يف  ت�ضبب  ما  النادي،  �ضد  ا�ضتكوا 

م��ن��ع ف��ري��ق ال��ك��رة م��ن ت�����ض��ج��ي��ل لع��ب��ن 

ج���دد. اإىل ذل���ك، اأك����دت ال��ل��ج��ن��ة امل��وؤق��ت��ة 

اأهمية  اأم�ش،  خال اجتماعها الذي عقد 

والتي  ال��ن��ادي،  يف  العمرية  الفئات  ف��رق 

الباحثة  املوؤقتة  اللجنة  باهتمام  حتظى 

عن فرق فئات عمرية قادرة على حتقيق 

الإجنازات.

االنباط – وكاالت 

  

الياباين،  م�ضيفه  ح�ضاب  على  كبرا  انت�ضارا  تون�ش  منتخب  حقق 

بثاثية نظيفة الثاثاء، مبلعب بانا�ضونيك �ضويتا، يف نهائي بطولة 

كرين الدولية، التي توج بها ن�ضور قرطاج عن جدارة. ووقع اأهداف 

تون�ش كل من “حممد علي بن رم�ضان )ركلة جزاء( وفرجاين �ضا�ضي 

منتخب  وتعرف  و90+3«.  و76   55 الدقائق  يف  اجلبايل،  وع�ضام 

�ضمن   ،)2022 )قطر  العامل  كاأ�ش  يف  الثالث  مناف�ضه  على  تون�ش 

اأ�ضرتاليا  وف��ازت  والدمنارك«.  »فرن�ضا  ت�ضم  التي  الرابعة  املجموعة 

بركات  ب��رو  ح�ضاب  على  للمونديال،  امل��وؤه��ل  “الفيفا”  ملحق  يف 

ليخطف  ال�ضلبي،  بالتعادل  املباراة  انتهت  اأن  بعد   )5-4( الرتجيح 

الكنغر تذكرة املجموعة الرابعة.

منتخب تونس يحقق لقب بطولة كيرين الدولية 

الجمباز يبدأ مشاركته في البطولة االسيوية 

االنباط – عمان 

ي�ضتهل املنتخب الوطني للجمباز اليوم 

الأربعاء م�ضاركته يف الن�ضخة التا�ضعة من 

�ضتقام  والتي  للجمباز  الآ�ضيوية  البطولة 

القطرية  العا�ضمة  يف  اأ�ضباير  قبة  حت��ت 

احلايل  ال�ضهر   ١٨ حتى  وت�ضتمر  ال��دوح��ة 

دول��ة.   ٢١ م��ن  ١٣٧ لع��ب��اً لعبة  مب�ضاركة 

البطولة  ه��ذه  الوطني يف  املنتخب  وميثل 

ناغوج  و�ضليم  ال�ضعود  اأب���و  اأح��م��د  م��ن  ك��ل 

ال�ضيد  ق��ط��ر،  اإىل  املنتخب  وف���د  وي���راأ����ش 

ع����ادل ع����ودة، اأم����ن ���ض��ر الحت�����اد، ويتكون 

الوفد كذلك من املدرب جورجن واملعاجلة 

ه����ا امل����ح����ارم����ة واحل����ك����م ال����دك����ت����ور ج���اد 

مزاهرة. و�ضتقام يومي الأربعاء واخلمي�ش 

الت�ضفيات التاأهيلية على اأن تقام النهائيات 

ي��وم��ي اجل��م��ع��ة وال�����ض��ب��ت، ح��ي��ث �ضيظهر 

لعب املنتخب الوطني، اأحمد اأبو ال�ضعود، 

يوم غد يف مناف�ضات ح�ضان املقاب�ش، بينما 

مناف�ضات  ناغوج  �ضليم  الاعب  �ضيخو�ش 

املنتخب  ويتطلع لع���ب  ال�����ض��ت.  الأج���ه���زة 

اإجن��ازه  لتكرار  �ضعود،  اأب��و  اأحمد  الوطني، 

يف الن�ضخة املا�ضية من البطولة الآ�ضيوية 

ال��ع��ا���ض��م��ة  ٢٠١٩ يف  ع����ام  اأق���ي���م���ت  وال���ت���ي 

حينها  ت��وج  عندما  ب��ات��ور  اأولن  املنغولية 

بامليدالية الذهبية.
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

مستقبل الشرق االوسط وتداعياته 
على االمن القومي العربي

د.انور عادل الخفش

نفتح  معا افاق لتحليل ور�سد وا�ست�سراف م�ستقبل الق�سايا ال�سيا�سية امل�ستجدة , حتذير 

ديفيد �سينكر مدير برنامج ال�سيا�سة العربية يف معهد وا�سنطن, اعادة ع�سكرة �سيناء يف م�سر 

قد ُتفّجر الو�سع يف امل�ستقبل. مطالبا, من ال�سروري اأن ت�سمع القاهرة من اإ�سرائيل والواليات 

املتحدة و«القوة املتعددة اجلن�سيات واملراقبني اأن انتهاكاتها االأمنية تقّو�ض ال�سالم بني م�سر 

واإ�سرائيل, م�ستدركا ملا حدث يف اأوائل اأيار , قتل تنظيم »الدولة االإ�سالمية - والية �سيناء« , 

11 جندياً م�سرياً واأحلق اأ�سراراً باأحد خطوط اأنابيب الغاز الطبيعي. وبعيداً عن اإظهار قوة 

تنظيم »الدولة االإ�سالمية« يف �سبه اجلزيرة اال�سرتاتيجية, كان هذا الهجوم اأول حادث كبري 

منذ ما يقرب من عام  , بل اإن حتويل القاهرة الأموال التنمية االقت�سادية اإىل �سبه اجلزيرة 

اإىل توليد �سعور بالر�سا لدى ال�سكان امل�ستائني من الو�سع منذ فرتة طويلة ,  اأي�ساً  اأدى 

وت�سكيل حتالٌف من رجال قبائل البدو واملدنيني امل�سلحني والقوات الع�سكرية امل�سرية ملواجهه 

تنظيم »الدولة االإ�سالمية« يف املنطقة. يف حني, كانت وا�سنطن تر�سل اإ�سارات �سيئة ت�سري اإىل 

اأنها مل تعد مهتمة اأو تتمتع بالقدرة للحفاظ على اجلوانب االأمنية ملعاهدة ال�سالم التاريخية 

التي تو�سطت فيها يف كامب ديفيد. ومن ال�سروري انخراط الواليات املتحدة بقوة ل�سمان 

االلتزام باالأحكام االأمنية, واحلفاظ على �سري عمل »القوة املتعددة اجلن�سيات واملراقبني« , 

وحماية معاهدة ال�سالم التي ت�سكل حجر االأ�سا�ض لال�ستقرار يف املنطقة.

 ان امل�سهد ال�سيا�سي العاملي املتغري و املتحول من اداره ال�سراع ال�سيا�سي اىل ا�سرتاتيجيه 

امل�سالح . وامل�سهد ال�سيا�سي العربي يواجه ا�سكاليه حقيقيه بل وجوديه لت�سل ماالت هذا 

ال�سياق اىل نتيجه ا�سا�سيه يعتربها املحللون ب )الت�ساوؤم والقلق حول م�ستقبل الوطن العربي 

( . و�سع برناردلوي�ض م�سروع لوزاره الدفاع االمريكيه اخلا�ض بتفكيك الوحده الد�ستوريه 

ملجموعه من الدول العربيه واال�سالميه كاحجار الدينمو و تفتيتها على ا�سا�ض طائفي وديني 

من وحي فكر بريجن�سكي الذي دعا اىل ت�سحيح حدود �سا�سبيكو مبا يتنا�سب مع امل�سالح 

االمريكيه .

كما ر�سم تقرير “ميونيخ لالأمن”2018, وال��ذي ر�سم مرحله جديده  حتكم اجلغرافيا 

ال�سيا�سيه ومعادالت ومعايريتر�سم حدود العالقات الدوليه , ما مت تظهريه �سورة قامتة 

عن االأمن العاملي, حيث اأ�سار اإىل ت�ساعد يف وترية و تنامي التهديدات وال�سراعات الدولية 

و” العامل على �سفا الهاوية؟ وم�سري اأوروبا نحواالعتماد على الذات دفاعياً . وكما حذر كتاب 

التقرير , من اأن هناك اجتاه يف الواليات املتحدة االأمريكية يف ظل احلكومة اجلديدة اآنذاك 

للرئي�ض دونالد ترامب, للتخلي عن دورها يف �سمان االأمن الدويل والتزام �سيا�سة اأحادية 

اجلانب تركز على ال�سوؤون االأمريكية فقط .

وتو�سل تقرير االأمن لهذا العام اإىل اأن الواليات املتحدة االأمريكية تن�سحب من دورها 

القيادي للعامل. اإذ تبدي الواليات املتحدة االأمريكية اهتماماً �سئياًل ببناء موؤ�س�سات اإقليمية 

اأو حتى عاملية لت�سع قواعد لت�سكيل العالقات الدولية , واأ�سبحت االآن امل�سالح امل�سرتكة نقاط 

االهتمام الوحيدة. وي�سحب هذا اأي�ساً اهتمام اأقل بالدبلوما�سية ب�سكل وا�سح, حيث انخف�ست 

ميزانية وزارة اخلارجية االأمريكية ب�سكل كبري, مع وجود ارتفاع يف النفقات الع�سكرية. ونقل 

تقرير االأم��ن عن خبري ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكىة ج. جون اكينبريي قوله اإن” اأقوى 

دولة يف العامل بداأت بتخريب النظام, الذي و�سعته بنف�سها”. اما مركز درا�سات االأمن القومي 

اإال�سرائيلي  دولتهم حتى االن حققت مزايا ا�سرتاتيجية وهوام�ض اأمنية �سيقة , اال�ستنتاج 

العام الذي اأظهرته النقا�سات التي دارت يف املوؤمتر ال�سنوي لثالث �سنواتاالخريه ملعهد درا�سات 

االأمن القومي؛ كان م�سابًها ال�ستنتاج نف�ستقدير املوقف , وهو اأن »التوازن اال�سرتاتيجي العام 

اإقليمية ذات تفوق ع�سكري بارز على  اأنها قوة  اإ�سرائيل على  الإ�سرائيل اإيجابي, وُينظر اإىل 

خ�سومها واأعدائها«.

يف االقت�ساد والعالقات الدوليه , املوؤ�ّسر ااحلاكم و ذا اأاالهمّية البالغة بالن�سبة للم�ستقبل 

ا  االقت�سادي ملختلف البلدان وهو تن�سيط اال�ستثمار يف القطاع االقت�سادي. والرتكيز اأي�سً

على اأهمّية »التمتع مب�ستوى ت�سّخم« قليل ومتنا�سق« من اأجل دعم النمو االقت�سادي. واأهمية 

ا التمتع ب�عملة ثابتة م�ستقره  على اعتبار اأنها عامل اإيجابي بالن�سبة للنمو االقت�سادي  اأي�سً

للبلدان املعنّية بها.

من النادر اأن يكون خرباء االأمن متفائلني, كما اأنه من النادر اأي�ساً اأن تاأتي تقارير االأمن 

وال��ذي يحمل  ذات��ه ينطبق على تقرير ميونيخ اجلديد لالأمن.  واالأم���ر  ب�سورة متفائلة. 

اإ�سارة اإىل ظهور وترية مت�ساعدة من انعدام االأمن. اأنه بات وا�سحاً باأن العامل قد اأ�سبح بعد 

احلرب الرو�سيه االوكرانيا  اأكرث قرباً من حافة ال�سراعات امل�سلحة الثقيلة , »اأكرث قرباً«, يف 

اإ�سارة اإىل التهديد اخلطري واملتنامي حلرب �سامله ع�سكريه اقت�ساديه جتاريه �سرت�سم نظام 

عاملي جديد خمتلف بال�سكل وامل�سمون, وادواته ,مع ا�ستمرار املواجهه الذي يثريه ال�سراع 

بني الواليات املتحدة االأمريكية و وال�سني وكوريا ال�سمالية, وكذلك اإىل التناف�ض املتزايد 

بني ال�سعودية واإيران, ف�ساًل عن التوترات املت�ساعدة با�ستمرار بني الناتو ورو�سيا يف اأوروبا 

اجلغرافيا القلقه . على نحٍو مماثل, يبقي م�سروع التوازن االقت�سادي العربي قيد الت�سكيل 

الذي جمع قاده م�سر واالردن والعراق,و الذي انتج تفاهمات للتعاون االمني واالقت�سادي , 

مبادره النطالق م�سروع اقليمي ,والذي يوؤمل عليه امريكيا , ي�سكل احد اهم ركائز ال�سالم 

واال�ستقرار يف منطقه ال�سرق االو�سط .

االنباط – وكاالت 

اأك��رث  م��ن  وامل�ستقيم  ال��ق��ول��ون  ���س��رط��ان  ي��ع��د 

اأع��داد  تزايد  مع  �سيوعا, خا�سة  ال�سرطان  اأن��واع 

االإ�سابات بني االأ�سغر �سنا, وحتديدا من هم دون 

العوامل  م��ن  جمموعة  هناك  اأن  اإال  اخلم�سني, 

التي تلعب دورا يف مدى تعر�سك للخطر.

اأبرز تلك العوامل, منط احلياة وعادات  ومن 

االأك�������ل, وب���ال���ت���ايل م���ن امل��م��ك��ن ت��ق��ل��ي��ل خم��اط��ر 

االإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم, من خالل 

اتباع جمموعة من اخلطوات.

اأعمارهم  تزيد  الذين  االأ�سخا�ض  اأن  حني  يف 

ف��اإن  االأك���رث عر�سة للخطر,  ع��ام��ا ه��م   50 ع��ن 

ب�سرطان  االإ�سابة  معدالت  اأن  اإىل  ت�سري  االأدل��ة 

ويرجع  ال�سباب,  بني  االرتفاع  يف  اآخ��ذة  القولون 

ذلك جزئيا اإىل بع�ض عوامل اخلطر التي ميكن 

الوقاية منها, مبا يف ذلك النظام الغذائي.

منط حياة »ك�سول«

من  الكثري  ق�ساء  اأن  اإىل  االأب��ح��اث  واأ���س��ارت 

ع��ام��ل خطر لالإ�سابة  ه��و  اجل��ل��و���ض,  ال��وق��ت يف 

ب�������س���رط���ان���ات م���ت���ع���ددة, مب����ا يف ذل�����ك ���س��رط��ان 

القولون. يف املقابل, ك�سفت الدرا�سات اأن الن�ساط 

البدين له تاأثري وقائي, حيث ي�ساعد على تقليل 

خماطر االإ�سابة بهذا النوع من ال�سرطان.

الريا�سة  مبمار�سة  حاليا  اخل���رباء  ويو�سي 

لب�سع �ساعات كل اأ�سبوع, اإما من خالل امل�سي اأو 

ممار�سة الريا�سة اأو رفع االأثقال, اأو اأي �سيء اآخر 

يرفع معدل �سربات القلب

وق���ال���ت رئ��ي�����س��ة م��ن��ظ��م��ة »م��ك��اف��ح��ة ���س��رط��ان 

ال��ق��ول��ون وامل�����س��ت��ق��ي��م«, اأجن���ي دي��ف��ي�����ض: »زد من 

دقيقة على   150 اح�سل على  البدين.  ن�ساطك 

دقيقة   75 اأو  ال�سدة  الن�ساط معتدل  االأق��ل من 

من الن�ساط �سديد ال�سدة كل اأ�سبوع«.

نق�ض االألياف والفواكه واخل�سروات

ما تاأكله يعد عامل مهما يف احتمالية االإ�سابة 

تناول  اأن  درا���س��ات  ك�سفت  اإذ  القولون,  ب�سرطان 

ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��اك��ه��ة واخل�������س���روات واحل���ب���وب 

ما  على  احل�سول  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الكاملة, 

ي��ك��ف��ي م���ن االأل����ي����اف, وه���ي م����ادة م��غ��ذي��ة مهمة 

للوقاية من االأمرا�ض املزمنة مثل ال�سرطان.

وقالت ديفي�ض: »االألياف مهمة الأنها حتافظ 

على عمل اجلهاز اله�سمي ب�سكل جيد, كما تقلل 

االل��ت��ه��اب��ات ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت����وؤدي اإىل االإ���س��اب��ة 

بال�سرطان واأمرا�ض اأخرى«.

وتابعت: »بغ�ض النظر عن اأ�سلوبك يف االأكل, 

ت�سكل  اأن  املهم  من  ال�سرطان  من  للوقاية  فاإنه 

االأطعمة النباتية حوايل حوايل ثلثي طبقك«.

والدهون  احلمراء  اللحوم  من  الكثري  تناول 

امل�سبعة

بينما يبدو اأن االأطعمة النباتية مثل اخل�سار 

االأدل��ة  بع�ض  ت�سري  ال��ق��ول��ون,  �سرطان  م��ن  تقي 

اإىل اأن املنتجات احليوانية, مثل اللحوم احلمراء 

وامل��ع��اجل��ة, ل��ه��ا ت��اأث��ري م��ع��اك�����ض, مم��ا ي��زي��د من 

خم��اط��ر اإ���س��اب��ت��ك ب��ع��دد م��ن االأم���را����ض, اأب��رزه��ا 

اأمرا�ض القلب و�سرطان القولون.

وين�سح اخلرباء با�ستهالكك اللحوم احلمراء 

اأطعمة  وجتنب  االأ�سبوع,  يف  قليلة  ح�س�ض  على 

م��ث��ل حل��م اخل��ن��زي��ر امل��ق��دد وال��ن��ق��ان��ق وال��ل��ح��وم 

الباردة.

اللحوم  ت��اأك��ل  اأن  اخ��رتت  »اإذا  ديفي�ض:  وق��ال 

احلمراء, فال تاأكل اأكرث من 18-12 اأون�سة يف 

االإمكان«,  امل�سنعة قدر  اللحوم  االأ�سبوع, وجتنب 

وفق ما ذكر موقع »اإن�سايدر«.

االإفراط يف �سرب الكحول

اأو  م��ع��روف��ة,  م�سرطنة  م���ادة  ال��ك��ح��ول  يعترب 

مادة م�سببة لل�سرطان, والتي ميكن اأن تزيد من 

خطر االإ�سابة باأنواع متعددة من ال�سرطان, وفقا 

جلمعية ال�سرطان االأمريكية.

وال ي��زال م��ن غ��ري ال��وا���س��ح »م��ق��دار الكحول 

االآمن, ومع ذلك فقد وجدت بع�ض الدرا�سات اأنه 

ال توجد كمية اآمنة من الكحول, اأن �سربها ميكن 

اأن يزيد من خطر االإ�سابة بال�سرطان.

التدخني

ي�سبب  اأن  ال��ت��دخ��ني مي��ك��ن  اأن  امل���ع���روف  م��ن 

رئتيك  على  يقت�سر  ال  اخلطر  لكن  ال�سرطان, 

االإ�سابة  ب�سكل كبري من خطر  فقط, الأنه يزيد 

ون�����س��ح��ت ديفي�ض  اأي�������س���ا.  ال���ق���ول���ون  ب�����س��رط��ان 

ب�«جتنب التدخني متاما«.

ارتفاع موؤ�سر كتلة اجل�سم

 , )BMI( ميكن اأن يكون موؤ�سر كتلة اجل�سم

اأو ن�سبة الطول اإىل الوزن, دليال اآخر على خطر 

االإ�سابة ب�سرطان القولون  , وفقا لديفيز.

اأن ارت���ف���اع خطر  ووج�����دت درا����س���ات م��ت��ع��ددة 

االإ�سابة ب�سرطان القولون مرتبط مبوؤ�سر كتلة 

اأو  ب��ال��وزن(  زي��ادة  )ُيعترب   25 اأعلى من  اجل�سم 

االأدلة  ال�سمنة(, مع وجود بع�ض  30 )يف نطاق 
يت�ساعف  اخل��ط��ر  م��ق��دار  اأن  اإىل  تو�سلت  ال��ت��ي 

لدى االأ�سخا�ض الذين لديهم موؤ�سر كتلة ج�سم 

اأعلى.

حاالت مر�سية اأخرى

ميكن اأن توؤثر �سحتك العامة, و�سحة اجلهاز 

ال��ت��ح��دي��د, ع��ل��ى اح��ت��م��االت  اله�سمي ع��ل��ى وج���ه 

االإ�سابة ب�سرطان القولون.

ف��اإن  االأم���را����ض,  ال�سيطرة على  مل��رك��ز  ووف��ًق��ا 

اأمرا�ض االأمعاء االلتهابية ومر�ض كرون والتهاب 

القولون التقرحي, توؤثر على االأمعاء وميكن اأن 

جتعلك اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان القولون.

كما يرتبط داء ال�سكري من النوع 2 مبخاطر 

االأخ��رى  اخلطر  عوامل  عن  النظر  بغ�ض  اأعلى, 

م��ث��ل م���وؤ����س���ر ك��ت��ل��ة اجل�����س��م وع�������ادات مم��ار���س��ة 

الريا�سة.

االنباط – وكاالت 

13 يونيو/ اأق���ّر ال��ربمل��ان ال��ي��اب��اين, االإث��ن��ني 

»االإهانات  على  يعاقب  ت�سريعاً   ,2022 حزيران 

املخاوف  ت��زاي��د  و�سط  بال�سجن,  االإن��رتن��ت«  ع��رب 

العامة من التنّمر االإلكرتوين التي اأثارها انتحار 

الإ���س��اءات  التعر�ض  بعد  ال��واق��ع  لتلفزيون  جنمة 

على ال�سبكات االجتماعية.

مبوجب  اإن��ه  قالت  االأمريكية   CNN �سبكة 

ت��ع��دي��ل ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات يف ال���ب���الد- ال����ذي من 

وق��ت الح��ق من  التنفيذ يف  اأن يدخل حيز  املقرر 

ه���ذا ال�����س��ي��ف- مي��ك��ن �سجن امل��خ��ال��ف��ني امل��دان��ني 

باالإهانات عرب االإنرتنت ملدة ت�سل اإىل عام واحد, 

 2200 )ح����وايل  ي��ن  األ���ف   300 تغرميهم  اأو 

دوالر(.

ومتثل هذه زيادة كبرية عن عقوبات االحتجاز 

اإىل  وغ��رام��ة ت�سل  ي��وم��اً   30 ب��اأق��ل م��ن  احلالية 

م�سروع  اأَنّ  ثبت  كما  دوالراً(   75( ين   10000
ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون م��ث��ري ل��ل��ج��دل يف ال��ب��الد؛ حيث 

اأن يعيق حرية التعبري  اإنه ميكن  قال املعار�سون 

وانتقاد من هم يف ال�سلطة ومع ذلك, قال املوؤيدون 

ملكافحة  ����س���رورٌي  ���س��رام��ة  االأك����رث  الت�سريع  اإَنّ 

التنمر االإلكرتوين وامل�سايقات عرب االإنرتنت.

ومل مُيّرر م�سروع القانون اإال بعد اإ�سافة بند 

�سنوات  القانون بعد ثالث  النظر يف  باإعادة  ياأمر 

من دخوله حيز التنفيذ لقيا�ض تاأثريه على حرية 

التعبري.

ومب��وج��ب ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات ال��ي��اب��اين, ُت��ع��ّرف 

االإه����ان����ات ع��ل��ى اأن���ه���ا حت��ق��ري ع��ل��ن��ي م���ن امل��ك��ان��ة 

اإىل حقائق  االإ�سارة  دون  ل�سخ�ض ما  االجتماعية 

حم�����ددة ع��ن��ه اأو اإج������راء حم�����دد, وف���ق���اً مل��ت��ح��دث 

اجل��رمي��ة عن  ه��ذه  ال��ع��دل. وتختلف  وزارة  با�سم 

ف باأنه حتقري �سخ�ض ما علناً  الت�سهري, الذي ُيعَرّ

اأثناء االإ�سارة اإىل حقائق حمددة وكالهما يعاقب 

عليه القانون.

اليابان, حذر  املحامي اجلنائي يف  ت�سو,  �سيهو 

ملا  اأي ت�سنيف  ُي��ق��ِدم  ل مل  املُ��ع��َدّ ال��ق��ان��ون  اأَنّ  م��ن 

يكون  اأن  »يجب  اإن���ه:  ت�سو  واأ���س��اف  اإه��ان��ة  ي�سكل 

اإه��ان��ة. على  اع��ت��ب��اره  م��ا ميكن  دليل مييز  هناك 

ل��و و�سف  ال��وق��ت احل���ايل, حتى  امل��ث��ال, يف  �سبيل 

���س��خ�����ض م���ا زع��ي��م ال���ي���اب���ان ب���اأن���ه اأح���م���ق, ف��رمب��ا 

ل ميكن اعتباره اإهانة«. مبوجب القانون املُعَدّ

وي�سار اإىل اأن ق�سية امل�سايقات عرب االإنرتنت 

ت��زاي��د  امل��ا���س��ي��ة, م��ع  القليلة  ال�����س��ن��وات  ب���رزت يف 

عرب  التنمر  مكافحة  ق��وان��ني  لفر�ض  ال��دع��وات 

وجنمة  املحرتفة  امل�سارعة  وف���اة  بعد  االإن��رتن��ت 

تلفزيون الواقع هانا كيمورا.

ا�ستهرت  ال��ت��ي  ع��ام��اً(  ك��ي��م��ورا )22  وت��وف��ي��ت 

بدورها يف برنامج »Terrace House« على 

من�سة نتفليك�ض, باالنتحار يف عام 2020 واأثارت 

االأخبار احلزن وال�سدمة يف جميع اأنحاء البالد, 

االإنرتنت  عرب  االإ�ساءة  اإىل  الكثريون  اأ�سار  حيث 

ال��ت��ي ت��ع��ر���س��ت ل��ه��ا م���ن م�����س��ت��خ��دم��ي ال�����س��ب��ك��ات 

االجتماعية يف االأ�سهر التي �سبقت وفاتها.

االآخ���رون  التمثيل  ف��ري��ق  اأع�����س��اء  ت��ق��دم  فيما 

لالإ�ساءة  التعر�ض  يف  اخلا�سة  جتاربهم  مل�ساركة 

عرب االإنرتنت وبعد وقت ق�سري من وفاة كيمورا, 

تناول كبار امل�سوؤولني اليابانيني خطر التنمر عرب 

احلكومية  املناق�سات  بت�سريع  وتعهدوا  االإنرتنت 

حول الت�سريعات ذات ال�سلة.

8 عوامل تزيد خطر اإلصابة بسرطان القولون.. تجنبها فورا

إهانة األشخاص على اإلنترنت عقوبتها السجن في اليابان.. 
السلطات تحركت بعد انتحار نجمة تلفزيون واقع

      

االنباط – العقبة 

ا�ست�سافت »�سرايا العقبة ووتربارك«, مدينة   

االألعاب املائية االأوىل من نوعها يف مدينة العقبة 

واالأك�����رب ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة, 15 ط��ف��اًل من 

م��رك��ز »���س��ي��دة ال�����س��الم«, وذل���ك ي��وم االث��ن��ني 13 

اأم�سوا يوماً حافاًل باأجواء  2022, حيث  يونيو 

املرح وا�ستمتعوا باأجمل التجارب الرتفيهية.

ومع اأكرث من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً 

ت��رف��ي��ه��ي��اً ت��ق��دم��ه��ا »���س��راي��ا ال��ع��ق��ب��ة ووت���رب���ارك« 

ل��ل�����س��ي��وف, ال���ت���ق���ط االأط�����ف�����ال اأج����م����ل ال�����س��ور 

»اأمواج وادي  التذكارية لهذه الزيارة عند جتربة 

واأم��واج��ه��ا  اخل��الب��ة  ب�سالالتها  مت��ت��از  ال��ت��ي  رم« 

العالية, واملحاطة ب�سل�سلة جبال العقبة ال�ساهقة 

وال�ساحرة.

ال�سيوف  بتجربة  االرت��ق��اء  موا�سلة  وب��ه��دف 

تقدمه  ما  بكل  لال�ستمتاع  لهم  الفر�سة  واإت��اح��ة 

من جتارب ترفيهية مميزة, ك�سفت �سرايا العقبة 

ووتربارك عن عر�ض خا�ض يتيح الدخول جماناً 

لل�سيوف من ذوي االحتياجات اخلا�سة, ومقابل 

رعايتهم. على  للقائمني  اأردين  دينار   10
مركز  اأط��ف��ال  فيه  ا�ستمتع  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 

���س��ي��دة ال�����س��الم خ���الل زي��ارت��ه��م مل��دي��ن��ة االأل��ع��اب 

امل��ائ��ي��ة امل��م��ي��زة ال��واق��ع��ة يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة العقبة, 

توا�سل  االأردن,  يف  ال��وح��ي��دة  ال�ساحلية  امل��دي��ن��ة 

واأن�سطة  توفري جت��ارب  ووت��رب��ارك  العقبة  �سرايا 

مفعمة  ترفيهية  اأج���واء  يف  لل�سيوف  ا�ستثنائية 

بالبهجة واملرح.

التابعة  اإك�سبريين�سز«  »ف���رح  �سركة  وت��ت��وىل 

ل�سركة »مريال الإدارة االأ�سول« املطورة للوجهات 

ل�سرايا  الت�سغيلية  العمليات  اإدارة  اأب��وظ��ب��ي,  يف 

ال��ع��ق��ب��ة ووت����رب����ارك, وه����ي ال�����س��رك��ة ال��ت��ي ت��دي��ر 

وامل��راف��ق  امل���دن  م��ن  لنخبة  الت�سغيلية  العمليات 

الرتفيهية على جزيرة يا�ض يف اأبوظبي مثل عامل 

ف����رياري اأب��وظ��ب��ي, وي��ا���ض ووت���روورل���د اأب��وظ��ب��ي, 

وعامل وارنر براذرز اأبوظبي باالإ�سافة اىل كالمي 

اأبوظبي. 

www. :للمزيد من املعلومات, يرجى زيارة

sarayaaqabawaterpark.com/

 .ar

»سرايا العقبة ووتربارك« تستضيف 15 طفاًل من مركز 
سيدة السالم 

االنباط – وكاالت 

ُت��وا���س��ل ال��ك��وي��ت ت�����س��ج��ي��ل م��واق��ف 

وط���ن���ّي���ة ُم�������س���ّرف���ة راف�������س���ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع 

م����ع دول�������ة االح�����ت�����الل االإ����س���رائ���ي���ل���ي, 

اأن حُم��ي��ط��ه��ا اخل��ل��ي��ج��ي قد  وب��ال��رغ��م 

الريا�سة  اأب��ط��ال  من  بالتطبيع,  اأوغ��ل 

وت�����س��ج��ي��ل ان�����س��ح��اب��ات الف���ت���ة ح��ت��ى ال 

ُيالقوا ُمناف�سني اإ�سرائيليني, اإىل و�سع 

����س���ورة امل�����س��ج��د االأق�����س��ى ع��ل��ى الكتب 

اأن  اإىل تعليم اجليل اجلديد  املدر�سّية, 

ا اإ�سرائيل �ستبقى عدوًّ

ت��وا���س��ل  ���ات  م���ن�������سّ رّواد  وت���������داول 

اأظهرت  الكويت,  من  �سورة  اجتماعي, 

ط��ف��ل��ني ك��وي��ت��ي��ني, وق����د ظ���ه���روا وه��م 

ي���دو����س���ان ع��ل��ى ع��ل��م دول�����ة االح���ت���الل 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي, وي��ح��م��الن علم ب��الده��م, 

وي����اف����ط����ات ح���م���ل���ت ا�����س����م ف��ل�����س��ط��ني, 

وامل�سجد االأق�سى

بالقول:  ال�سورة  على  ن�سطاء  وعّلق 

على  االأط���ف���ال  ل��رتب��ي��ة  عملّية  ط��ري��ق��ة 

بغ�ض الكيان املُحتل , وتاأتي تلك ال�سورة 

يف ظ����ل ت����ه����اون م����ن ب��ع�����ض ح��ك��وم��ات 

اخلليج يف تن�ساأة جيل كامل, ُيهادن دولة 

عناوين  حتت  علمها  ويرفع  االح��ت��الل, 

التعاي�ض وال�سالم, وتالقي االأديان

كيف ُيعّلم الكويتّيون أطفالهم 
ُبغض دولة االحتالل اإلسرائيلي؟


