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الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذته 
مديرية األمن العام في عجلون

خبراء...التحدي يكمن في تنفيذ خارطة طريق 
االقتصاد األخضر

النخبة-elite العزوف عن الزواج ظاهرة  
تهدد مجتمعنا 

فلس الريف يطال القطاعات اإلنتاجية 
ويوسع شرائح المستفيدين

خارجية النواب تؤكد وقوف االردن 
إلى جانب لبنان وشعبه

النواب يقر مشروع قانون المجلس 
الطبي األردني

  االنباط – عمان 

العليا  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ق����ال 

لفل�س الريف، وزير الطاقة والرثوة املعدنية 

اإنه  االثنني،  اأم�س  الدكتور �شالح اخلراب�شة، 

املعتمدة لفل�س  االأ�ش�س  مت مبوجب تعديالت 

وتو�شيع  االإنتاجية  القطاعات  دع��م  ال��ري��ف، 

�شرائح امل�شتفيدين من فل�س الريف.

اجتماع  عقب  �شحفي  ت�شريح  يف  واأ���ش��ار 

اإىل  الريف،  لفل�س  العليا  التوجيهية  اللجنة 

لفل�س  املعتمدة  االأ���ش�����س  على  التعديالت  اأن 

الريف التي اأقرها جمل�س ال��وزراء اأخ��را مت 

مبوجبها.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

 اأك�����د رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�������ش���وؤون اخل��ارج��ي��ة 

اإىل  يقف  االردن  اأن  حينا،  خ��ل��دون  النيابية 

اأن االردن يقدم  جانب لبنان و�شعبه، م�شيفا 

امل�شاعدات له انطالقا من التوجيهات امللكية 

ال�شامية.

االثنني،  اأم�س  اللجنة  لقاء  خ��الل  و�شدد 

ال���ق���ائ���م ب���االع���م���ال ب���ال���وك���ال���ة يف ال�����ش��ف��ارة 

العالقات  عمق  على  رج��ى،  يو�شف  اللبنانية 

ال�شقيقني  البلدين  بني  تربط  التي  االأخوية 

التي اأر�شى دعائمها قيادتا البلدين.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

التي  اجلل�شة  خ��الل  ال��ن��واب  جمل�س  اأق���ر 

ع��ق��ده��ا ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س امل��ح��ام��ي 

ال��وزراء  رئي�س  وح�شور  الدغمي  عبدالكرمي 

ال���دك���ت���ور ب�����ش��ر اخل�����ش��اون��ة وه��ي��ئ��ة ال�����وزارة 

الطبي  املجل�س  قانون  م�شروع  االثنني  اأم�س 

االأردين ل�شنة 2022.

واأقر املجل�س املادة 17من م�شروع القانون 

كما جاءت من جلنة ال�شحة والبيئة النيابية 

وتقدمي  ال��ن��واب،  قبل  من  مو�شع  نقا�س  بعد 

غالبية  اأن  بيد  عليها  للت�شويت  مقرتحات 

النواب رف�شها.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - وكاالت 

ق�������ّدر اجل�����ه�����از امل�����رك�����زي ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

نهاية  الفل�شطينيني  ال�شكان  عدد  لالإح�شاء 

فل�شطني  دول����ة  يف  امل��ق��ي��م��ني   2021 ع���ام 

بحوايل 5.3 مليون فرداً، منهم 3.2 مليون 

و2.1   ،)59.6%( ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  يف 

مليون )%40.4( يف قطاع غزة

واأ����ش���ارت ال��ت��ق��دي��رات احل��ك��وم��ي��ة اإىل اأن��ه 

ال��ع��ام  امل��ا���ش��ي م��ن  )اأغ�����ش��ط�����س(  اآب  يف �شهر 

مولوداً   5000 املواليد  ع��دد  بلغ   2022
جديداً

انت�شرت التحذيرات من الزيادة ال�شكانية 

امل�����ّط�����ردة يف ق���ط���اع غ������زة، حت����دي����دا يف ظ��ل 

ال��ن��ق�����س ال��ك��ب��ر وامل��ت��ن��ام��ي يف امل�����وارد وع��دم 

ال�شيطرة عليها اإ�شافة اإىل ا�شتمرار احل�شار 

من  الأك��رث  ال�شيا�شي  واالنق�شام  االإ�شرائيلي 

يف  االإ�شرائيلي  االحتالل  وحتّكم  عاما،   15
مناحي احلياة كافة

ه������ذا م����ا ي�����وؤك�����ده امل���خ���ت�������س ب���ال�������ش���وؤون 

العالقة  اأن  ج��ي��اب  اأب���و  حممد  االق��ت�����ش��ادي��ة 

بني النمو ال�شكاين يف قطاع غزة والتحديات 

للقطاعات املختلفة واحللول املمكنة، هي من 

اجلهات  من  الكايف  االهتمام  تاأخذ  ان  يجب 

ال��ر���ش��م��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 

العاملة يف القطاع

و�����ش����دد اأب�������و ج����ي����اب يف ح���دي���ث���ه مل�����ش��در 

ال�����ش��ك��ان��ي��ة  ال��ك��ث��اف��ة  اأّن  ع��ل��ى  االإخ����ب����اري����ة، 

والرتكيز  املبا�شر  العمل  ت�شتوجب  املتنامية 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ش��ادي��ة واخل��دم��ات��ي��ة 

ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  مثل  العالية  القيمة  ذات 

املعلومات،  تكنولوجيا  وق��ط��اع  وال�����ش��ن��اع��ي، 

والتدريب املهني والتمكني االقت�شادي

الزيادة  اأن  حديثه،  يف  جياب  اأب��و  واأو���ش��ح 

ال��زي��ادة  مبا�شرة  تعني  القطاع  يف  ال�شكانية 

ال�شحية  ق��ط��اع اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  يف 

والتعليمية.

التفا�صيل �ص »9«

غزة.. نمو سكاني 
ُمتسارع وخدمات متهالكة

االنباط – وكاالت 

احتالله  منذ  االإ�شرائيلي  االحتالل  ُي�شارع 

الإمت��ام  اخل��ط��ى   ،1967 ع��ام  القد�س  مدينة 

وامل��ب��اين  الكن�س  وب��ن��اء  ال��ت��ه��وي��دي��ة  م�شاريعه 

املحتلة وحميط  املدينة  يف  ال�شاهقة  اليهودية 

امل�شجد االأق�شى املبارك، متهيًدا لعزله واإحكام 

ح�شاره، وو�شع ب�شمات يهودية مغايرة متاًما 

للواقع والتاريخ العربي واالإ�شالمي

واأك������رث امل��ن��اط��ق ا���ش��ت��ه��داًف��ا ب��ال��ك��ن�����س هي 

الرباق  و�شاحة  املغاربة  القدمية وحارة  البلدة 

غ��رب��ي امل�����ش��ج��د االأق�������ش���ى، وال���ت���ي ت��ع��ت��رب من 

املغاربة  باب  بني  وميتد  القد�س،  معامل  اأ�شهر 

جنوًبا، واملدر�شة التنكزية �شمااًل، �شيطر عليه 

االحتالل بعد احتالله املدينة

التفا�صيل �ص »9«

يضم »كنيس ومدرسة توراتية«  في »حارة المغاربة«.. 
مبنًى تهويدي ُيحاصر األقصى لطمس هويته

االأنباط – عمان – �صباأ ال�صكر

اك���د اخل��ب��ر االق��ت�����ش��ادي م����ازن اإر���ش��ي��د ان 

يف  تفعيله  االأخ�شر مت  لالقت�شاد  التحول  نهج 

العديد من دول العامل، ومناطق من قارة اآ�شيا 

ا من االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة،  واي�شً

وج��ود  اقت�شادًيا  املتقدمة  ال���دول  يهم  م��ا  وان 

لهذا  ت��دري��ج��ي  ب�شكل  وال��ت��ح��ول  متقنة  خ��ط��ة 

ال��ن��ه��ج، اذ ان ال��دول��ة ال��ت��ي ت�شبق ب��اق��ي ال��دول 

اقت�شادية  م��ي��زة  ل��ه��ا  ���ش��ي��ك��ون  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف 

بتدفق ا�شتثمارات االأجنبية، وبناء وفتح م�شانع 

و�شريبية،  جمركية  ميزات  واعطاءها  جديدة 

وبذلك تنمي اقت�شاد الدولة.

م��رح��ل��ة  اىل  االردن  و����ش���ول  ان  واأ�����ش����اف، 

م��ت��ق��دم��ة يف االق��ت�����ش��اد االأخ�������ش���ر ���ش��ي��ف��ي��ده��ا 

اق��ت�����ش��ادًي��ا ب���� ت��دف��ق اال���ش��ت��ث��م��ارات اجل���دي���دة، 

ال�شياح لت�شنيفها دولة  ب� زيادة اعداد  و�شياحًيا 

اأمنه بيئًيا، داعيا ان على االأردن البدء يف عملية 

ال��ت��ح��ول ال�����ش��ري��ع، وان ع���دم و���ش��ول��ه��ا يف ع��ام 

اإىل  �شيوؤدي  االأخ�شر  االقت�شاد  لنهج   2033
�شياحًيا،  للبالد  االأق���ل  على  ت�شويقية  ا���ش��رار 

اأن  اإىل  اإ�شافة  ا�شتثمارًيا وت�شديرًيا وغره...، 

هذا التحول .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – مرمي القا�صم 

  ناق�س ملتقى النخبة-elite اخرا ا�شباب 

، وازدي��اد  ال��زواج  العنو�شة وع��زوف ال�شباب عن 

ح����االت ال���ط���الق ال����ذي ب���ات ا���ش��ه��ل ح���ل لف�س 

دور  املتحدثون  او�شح  و  االزواج،  بني  النزاعات 

الدولة واملواطنني يف احلد من حاالت الطالق 

تتحول   ال  ،حتى  ال��زواج  على  ال�شباب  وت�شجيع 

العنو�شة والطالق اىل  ظواهر االجتماعية. 

ال��زواج وتكوين    واجمع املتحدثون على ان 

االأ����ش���رة م��ن ���ش��روري��ات دمي��وم��ة ح��ي��اة الب�شر 

وا�شتقرار  ال�شعوب  ا�شتمرار  اهم مقومات  ومن 

املجتمعات وحيويتها  وبقاء  و�شعادتهم،  االأف��راد 

وت�شل�شل االجيال وتنوع طاقاتها للحفاظ على 

التوازن ال�شكاين يف االأعمار.

   وق���ال���وا ان ال���ع���زوف ع���ن ال������زواج ا���ش��ب��ح 

ظاهرة يف االأردن ،  تهدد جمتمعنا من الداخل 

عند  العنو�شة  ن�شبة  ت��زاي��د  ان  اىل  م�شرين   ،

الن�شاء والرجال تنبيه اإىل اأن املجتمع يف خطر.

للخال�س  ياتي  اأحيانا  ال��زواج  ان  او�شحو  و 

اأ���ش��ري م��ع��ني، كا�شتبداد االأه���ل عن  م��ن و���ش��ع 

ط��ري��ق ت�شييق اخل��ن��اق ع��ل��ى االب���ن���اء، وف��ر���س 

منط معني من املعي�شة.

التفا�صيل �ص »4«

المطبخ السياسي يعيد رسم خارطة مكونات الدولة على غير المعتاد

تغييرات جذرية على صبغة »األعيان«

ولي العهد يؤكد ضرورة تحسين واقع 
الخدمات ومنظومة النقل العام

االأنباط – خليل النظامي 

ب�  االأي���ام  ه��ذه  ال�شيا�شية  ال�شالونات  تعج 

اإع����ادة ت�شكيل  اأو  ب��� ح��ل  النية  احل��دي��ث ح��ول 

ب�  ال��ف��اي��ز،  ب��رئ��ا���ش��ة في�شل  جم��ل�����س االأع���ي���ان 

االإع��الم  و�شائل  �شغلت  ت�شريبات  مع  التزامن 

الوزراء  ال�شيا�شية حول نية رئي�س  واالأو�شاط 

"اإعادة ت�شكيل" اأو  ب�  الدكتور ب�شر اخل�شاونة 

اإجراء تعديل وزاري على حكومته. 

ومن الوا�شح وبح�شب ما يتم ت�شريبه من 

الرئي�شي  الدولة  مطبخ  اأن  امللغقة  اجلل�شات 

ب� عملية طهي �شيا�شية على غر العادة  يقوم 

ما  جميع  عن  وتفا�شيلها  �شكلها  ب�  وخمتلفة 

نظرا  ال�شابقة،  امل��راح��ل  يف  �شيا�شيا  طهيه  مت 

حل�����ش��ا���ش��ي��ة امل�����ش��ه��د امل��ح��ل��ي واالإق��ل��ي��م��ي وم��ا 

العديد  على  وتغيرات  يتطلبه من حتديثات 

من املنا�شب القيادية وال�شيا�شية يف الدولة. 

وهذا ما رجحته م�شادر خا�شة ل� �شحيفة 

اإج���راء  ال�شيا�شي  امل��ط��ب��خ  ن��ي��ة  االأن���ب���اط ح���ول 

ت���ع���دي���الت ج���وه���ري���ة ع��ل��ى جم��ل�����س االأع���ي���ان 

اإ�شالحيني"  "رجاالت  ب����  رف�����ده  ح��ي��ث  م���ن 

التخ�ش�شية  واملرجعيات  اخل���ربات  ذوي  م��ن 

ال��ن��وع��ي��ة ع��ل��ى خ����الف م���ا ك����ان يف ال�����ش��اب��ق، 

ب��ح��ي��ث ي���ع���ود ل���� امل��ج��ل�����س دوره ال���ه���ام ال���ذي 

والتنمية  االإ�شالح  م�شرة  �شاحة  على  يلعبه 

املراحل  يف  االإقت�شادي  والت�شحيح  ال�شيا�شية 

امل��ق��ب��ل��ة، وت��ت��غ��ر ال�����ش��ورة ال��ذه��ن��ي��ة اخلاطئة 

اأع�شاء  تعيني  طبيعة  ح��ول  امل��واط��ن��ني  ل��دى 

واآلية عمله وما يقدمه من ع�شارات  املجل�س 

واقت�شادية  وقانونية  وعلمية  ومهنية  عملية 

و�شيا�شية ل� ال�شلطات كافة.  

واأ�شافت، اأن النية تتجه ل� تعيني �شخ�شيات 

���ش��ي��ا���ش��ي��ة م����ن ك���اف���ة االأط�����ي�����اف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

اليمينية والي�شارية واملعتدلة، مرجحة تعيني 

ممثلني عن االأحزاب املوجودة واالأحزاب التي 

اإقت�شادية  و�شخ�شيات  م��وؤخ��را،  اإن�����ش��اوؤه��ا  مت 

املنظومة  ل�  والتحديث  املواكبة  عنها  معروف 

اأن  ال��ع��امل، خا�شة  ك��اف��ة دول  االإق��ت�����ش��ادي يف 

يف  ج��دا  هامة  مرحلة  تعترب  القادمة  املرحلة 

ال�شعد،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  االأردن���ي���ة  ال��دول��ة  ع�شب 

وحتتاج.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – عمان 

ا�شتمع ويل العهد االأمر احل�شني اإىل اآراء 

عدد من وجهاء لواء اجلامعة �شمايل العا�شمة 

عمان، واأبرز مطالب اأهايل املنطقة.

االأم������������ر احل���������ش����ني ال����ت����ق����ى ال����وج����ه����اء 

وال�شخ�شيات يف منزل النائب ال�شابق املحامي 

باحليوية  اللواء  وميتاز  اللوزي.  مفلح  �شالح 

الثقايف وال�شكاين وفق ما و�شف ويل  والتنوع 

واأبو  ب��دران  �شفا  مناطق  اللواء  وي�شم  العهد، 

ال�شماق  واأم  ال��ع��ل��ي  وت���الع  واجل��ب��ي��ه��ة  ن�شر 

وخلدا و�شويلح.

التفا�صيل �ص »2«
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املحلي

االنباط – عمان 

من  ع��دد  اآراء  اإىل  احل�سني  الأم��ر  العهد  ويل  ا�ستمع 

وج��ه��اء ل���واء اجل��ام��ع��ة ���س��م��ايل ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان، واأب���رز 

اأهايل املنطقة. مطالب 

الأمر احل�سني التقى الوجهاء وال�سخ�سيات يف منزل 

النائب ال�سابق املحامي �سالح مفلح اللوزي.

وال�سكاين  ال��ث��ق��ايف  وال��ت��ن��وع  باحليوية  ال��ل��واء  ومي��ت��از 

وف��ق م��ا و���س��ف ويل ال��ع��ه��د، وي�����س��م ال��ل��واء م��ن��اط��ق �سفا 

ال�سماق  واأم  العلي  وت��اع  واجلبيهة  ن�سر  واأب���و  ب���دران 

وخلدا و�سويلح.

�سرورة  احلا�سرين  اأح��د  وف��ق  احل�سني  الأم���ر  واأك���د 

ال�ستمرار يف حت�سني واقع اخلدمات للمواطنني وتطوير 

للتخفيف  العام  النقل  التحتية، وحت�سني منظومة  البنى 

من الزدحامات املرورية.

وتناول اللقاء خطة اأمانة عمان ال�سرتاتيجية 2022- 

2026، اإذ اأكد ويل العهد �سرورة اللتزام بتطبيق حماور 

اخلطة.

عن  معرباً  العهد  ويل  ب��زي��ارة  رح��ب  ال��ل��وزي  املحامي 

�سمن  تاأتي  والتي  الكرمية،  اللفتة  لهذه  الكبر  تقديره 

اأب��ن��اء  خمتلف  م��ع  ال��دائ��م  التوا�سل  يف  الها�سميني  نهج 

الوطن.

ت��اأ���س��ي�����س  ال��ه��ا���س��م��ي��ني يف  اإىل ج��ه��ود  ال���ل���وزي  واأ����س���ار 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة واخل��دم��ات��ي��ة يف خمتلف  ال�����س��روح 

مناطق اململكة، قائًا اإن م�سرة اخلر والعطاء انطلقت 

منذ تاأ�سي�س الدولة الأردنية ول تزال م�ستمرة.

ولي العهد يؤكد ضرورة تحسين واقع الخدمات 
ومنظومة النقل العام

20

�سلط عد�سة كامرة هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

رئيس هيئة األركان المشتركة يستقبل 
قائد القوات المركزية األمريكية

الدغمي يزور السفارة البريطانية 
معزيًا بوفاة الملكة اليزابيث الثانية

مدرسة »براعم الفوسفات« تشكر 
الذنيبات واإلدارة التنفيذية لـ»مناجم 
الفوسفات« على دعمهم المتواصل

االنباط – عمان 

امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل 

ال���ل���واء ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، 

الع�سكري،  ماركا  مطار  يف  الإثنني،  اأم�س 

الفريق  الأمريكية  املركزية  القوات  قائد 

اأول مايكل كوريا والوفد املرافق.

وج������رى ل��ل�����س��ي��ف م���را����س���م ا���س��ت��ق��ب��ال 

ال�سرف  حر�س  ا�ستعر�س  حيث  ع�سكرية، 

الذي ا�سطف لتحيته.

وب���ح���ث ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي مع 

اأوجه  ال�سيف يف قيادة �ساح اجلو امللكي، 

امل�����س��رتك،  الع�سكري  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

الثنائي  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  و���س��ب��ل 

امل�����س��ل��ح��ة يف  ال���ق���وات  ي��خ��دم م�سلحة  مب��ا 

ال�سديقني. البلدين 

املركزية  ال��ق��وات  ق��ائ��د  اأك��د  م��ن جانبه 

الأمريكية على اأهمية العاقة بني القوات 

والتعاون  ال�سديقني  البلدين  يف  امل�سلحة 

على  الطرفني  وح��ر���س  بينهما،  امل�ستمر 

ف��ت��ح ق��ن��وات ج��دي��دة يف جم���الت ال��ت��ع��اون 

امل�سرتك. الع�سكري 

اأول  ال��ف��ري��ق  زار  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 

الأ���س��د  للتمرين  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة  ك��وري��ا 

2022 يف مركز التدريب امل�سرتك،  املتاأهب 

وب���نينّ اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ت��م��ري��ن واأن����ه فر�سة 

ث��م��ي��ن��ة ل����ت����ب����ادل اخل��������رات ب����ني ال������دول 

امل�����س��ارك��ة، ودع����ا اإىل ����س���رورة ال���س��ت��ف��ادة 

ال���ق�������س���وى م�����ن ف���ع���ال���ي���ات وخم����رج����ات 

التمرين.

وق��ب��ي��ل م��غ��ادرة ق��ائ��د ال��ق��وات امل��رك��زي��ة 

قيادة  يف  �سحفياً  اأقام موؤمتراً  الأمريكية، 

مترين  ملناق�سة  وذل��ك  امللكي،  اجلو  �ساح 

لبناء  يهدف  والذي   ،2022 املتاأهب  الأ�سد 

املنطقة،  لأم���ن  دع��م��اً  م�����س��رتك��ة  ع��م��ل��ي��ات 

الأم�����ن  ���س��م��ل  ال���ت���م���ري���ن  ه�����ذا  اأن  وب�����ني 

ال�����س��ي��راين والأم�����ن ال��ب��ح��ري وع��م��ل��ي��ات 

وتكاملية  الإرهاب  ومكافحة  احلدود  اأمن 

اإ�سافة  ودجمها،  اجلوي  الدفاع  منظومة 

اإىل تكاملية الت�سالت ودجمها.

  االنباط – عمان 

عبد  املحامي  النواب  جمل�س  رئي�س  زار 

ال�سفارة  الث��ن��ني،  اأم�����س  الدغمي،  ال��ك��رمي 

بوفاة  ال��ت��ع��ازي  وق��دم  بعمان،  الريطانية 

الثانية. اليزابيث  امللكة 

ال��ع��زاء  �سجل  يف  كلمة  الدغمي  و�سجل 

ال��غ��اي��ة، عر  ل��ه��ذه  ال�����س��ف��ارة  ال���ذي فتحته 

النواب  جمل�س  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمه  فيها 

واملوا�ساة  العزاء  م�ساعر  خال�س  عن  كافة 

ال�سديق  املتحدة  اململكة  و�سعب  حلكومة 

بهذا امل�ساب اجللل.

كما قدم التعازي يف ال�سفارة الريطانية 

ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب  م���ن  ك���ل 

رئي�س  وم�ساعد  ال�����س��ف��دي،  اح��م��د  ال��ن��واب 

املجل�س النائب غازي البداوي.

الفايز يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة 
اليزابيث في السفارة البريطانية
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ق����دم رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع����ي����ان ف��ي�����س��ل 

اأم�س  اأج��راه��ا م�ساء  زي���ارة  ال��ف��اي��ز، خ��ال 

الث����ن����ني، ب��رف��ق��ة رئ��ي�����س واأع�������س���اء جلنة 

جمل�س  يف  الريطانية  الأردنية  ال�سداقة 

ان،  الأعيان اإىل ال�سفارة الريطانية يف عمنّ

واجب العزاء بوفاة امللكة اليزابيث الثانية.

وع���ر ال��ف��اي��ز، خ���ال ل��ق��ائ��ه ال�����س��ف��رة 

الريطانية لدى اململكة بريدجيت بريند، 

ع���ن اأح�����ر ال���ت���ع���ازي ل��ل�����س��ع��ب ال��ري��ط��اين 

وق��ي��ادت��ه ال�����س��ام��ي��ة وع���ن ع��م��ي��ق ال��ت��ع��ازي 

وامل��وا���س��اة، ل��وف��اة ج��ال��ة امل��ل��ك��ة ال��ي��زاب��ي��ث 

ال����دوام �سديقة  ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 

لاأردن وقيادته الها�سمية على مدى �سبعة 

عقود من حكمها.

ال�سراكة  ا�ستمرار  اإىل  نتطلع  اإننا  وقال 

ظل  يف  ال�سديقني  البلدين  ب��ني  العميقة 

ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ل��ل��م��ل��ك ع��ب��دهلل ال��ث��اين 

وال���ب���ن���اء عليها  ال���ث���ال���ث،  ت�����س��ارل��ز  وامل���ل���ك 

يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت مب���ا ي��خ��دم م�����س��ال��ح 

ال�سديقني. البلدين 
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والتدري�سية  الإداري����ة  الهيئة  ح�سمت   

ملدر�سة ورو�سة براعم الفو�سفات اخلا�سة، 

اجل�������دل ال�������ذي اث������ر ح������ول دع������م ���س��رك��ة 

بع�س  اإ�ستغلت  وكيف  للمدر�سة  الفو�سفات 

للهجوم  الق�سية  هذه  )كعادتها(  ال�سوات 

على اإدارة �سركة الفو�سفات

والتدري�سية  الإداري�����ة  الهيئة  ون�����س��رت 

اخلا�سة  الفو�سفات  براعم  ورو�سة  ملدر�سة 

�سفحة  على  بال�سور  م��رف��ق  ل��ه��ا   من�سور 

امل��در���س��ة ع��ل��ى ال��ف��ي�����س��ب��وك ق��ال��ت فيه…

ملعايل  اخلال�س  والمتنان  بال�سكر  ”نتقدم 
، على  امل��ح��رتم  ال��ذن��ي��ب��ات  ال��دك��ت��ور حممد 

ت��ك��رم��ه ب��ح��ل م�����س��ك��ل��ة م��در���س��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة 

ب��خ��ر  م���ق���اع���ده���م  اإىل  ط��ل��ب��ت��ن��ا  وع��������ودة 

و�سامة

ادام اهلل عليك ال�سحة والعافية ورعاك 

اهلل.

ل��ي�����س جم���رد ت�سريف  ال��ع��م��ل  وا����س���ارت   

تكليف  ه��و  ب��ل  للمفاخرة،  من�سب  ه��و  ول 

ال�سرعي  بالوجه  اأثبتم  قد  واأنتم  واأم��ان��ة، 

���ك���م  ���ك���م ب��ق��در امل�����س��وؤول��ي��ة والأم����ان����ة، واأننّ اأننّ

على  لكم  ف�سكراً  املنا�سب،  ت��وىل  من  خر 

وتعاونكم  عملكم  وعلى  الرائعة،  جهودكم 

ال��ف��و���س��ف��ات الردن��ي��ة  ���س��رك��ة  لأج���ل رفعة  

وا�ستمرار مدر�ستنا التي لولكم ملا تقدمت 

ول ازدهرت.

خجًا  ت�سمت  الثناء  كلمات  كل  وقالت   

ُج��ه��ٍد متميز وعمٍل  ت��ق��دم��وه م��ن  م��ا  اأم���ام 

ف�����س��ك��راً  ال���ع���ام���ة،  امل�����س��ل��ح��ة  لج����ل  دوؤوب 

ل��ك��م ج���زي���ًا، وك���ل ك��ل��م��ات احل���ب وال��وف��اء 

فاأكرث  اأك��رث  ال�ستمرار  لكم  واأمت��ن��ى  لكم، 

لأعلى  والو�سول  الأه��داف  جميع  لتحقيق 

املراتب.

على  وال��ت��ق��دي��ر،  والإم��ت��ن��ان  ال�سكر  ك��ل 

جم���ه���ودات���ك�������م ال����رائ����ع����ة، وال�������ذي ي���راه���ا 

وي��ل��م�����س��ه��ا اجل���م���ي���ع، وك���م���ا ت���ع���ودن���ا دائ��م��ا 

امل�����س��ت��م��رة فهذا  ال��ن��ج��اح��ات وال��ت��ط��وي��رات 

بالغريب عليكم. لي�س 

ك��م��ا ون�����س��ك��ر ال�������س���ادة الف���ا����س���ل  ع��ل��ى 

اإن�����ه�����اء م�����س��ك��ل��ة م��در���س��ت��ن��ا  ح���ر����س���ه���م يف 

احلبيبة وهم

ال��رواد  ال��وه��اب  عبد  املهند�س   عطوفة 

لل�سركة التنفيذي  الرئي�س 

رئي�س  الفناط�سه  زاه��ر  خالد  ال�سيد  و 

ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف امل��ن��اج��م 

وال��ت��ع��دي��ن وامل��ه��ن��د���س حم��م��ود اجل��رادي��ن 

املناجم. مدير 

الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذته مديرية األمن العام في عجلون

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير األمن العام

الملك يتلقى رسالة شكر من مدير األمن العام السابق

االنباط – عمان 

  

للقوات  الأعلى  القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  تابع 

امل�سلحة، اأم�س الثنني، مترينا تعبويا نفذته مديرية الأمن 

العام، من خال مديرية الدفاع املدين، مبنطقة ا�ستفينا يف 

حمافظة عجلون.

وا���س��ت��م��ع ج��ال��ت��ه، ب��ح�����س��ور م��دي��ر الأم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء 

عبيداهلل املعايطة، اإىل اإيجاز قدمه قائد التمرين حول اأبرز 

الفر�سيات التي ُبني عليها التمرين وال�سيناريوهات التي مت 

التعامل معها، وفقا لأعلى املعاير.

وت�سمن التمرين، الذي ُنفذ مب�ساندة من طائرات �ساح 

حرائق  مع  التعامل  اآليات  �سرطية،  وت�سكيات  امللكي  اجلو 

اآن واحد، �سمن مناطق وا�سعة وت�ساري�س  غابات مفتعلة يف 

وعرة، واإلقاء القب�س على مفتعليها.

اإط��ف��اء واإن��ق��اذ  ك��م��ا ا�ستمل ال��ت��م��ري��ن ع��ل��ى ���س��ي��ن��اري��وه��ات 

اإىل  اإ���س��اف��ة  واإخ���اء جنمت ع��ن ح���وادث خمتلفة،  واإ���س��ع��اف 

اأدخلت  وم��ع��دات  اآل��ي��ات  فيها  ا�ستخدمت  ميدانية  تطبيقات 

حديثا. للخدمة 

اإليه  و�سلت  ال��ذي  املتطور  بامل�ستوى  امللك  جالة  واأ���س��اد 

م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع خم��ت��ل��ف ال��واج��ب��ات 

والت�سكيات  الوحدات  اأظهرتها  التي  والكفاءة  بها،  املناطة 

امل�ساركة يف التمرين.
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القائد  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  تلقى 

ج��واب��ي��ة من  ر���س��ال��ة  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

الإرادة  ���س��دور  بعد  املعايطة،  عبيداهلل  ال��ل��واء 

العام،  لاأمن  مديرا  بتعيينه  ال�سامية  امللكية 

ن�سها: تاليا 

م���ولي ���س��اح��ب اجل��ال��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة امللك 

يحفظكم  املعظم،  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل 

وب��رك��ات��ه،  اهلل  ورح���م���ة  ع��ل��ي��ك��م  ال�����س��ام  اهلل، 

ي�سرفني يا مولي، اأن اأرفع اإىل مقام جالتكم 

ال�سامي با�سمي وكافة منت�سبي مديرية الأمن 

ال��ع��ام اأ���س��م��ى اآي���ات ال���ولء والن��ت��م��اء، مو�سحة 

ب��اأ���س��م��ى م���ع���اين ال�����س��ك��ر وال���ث���ن���اء جل��ال��ت��ك��م، 

�سرفتموين  وق��د  امل��ف��دى،  الها�سمي  ولعر�سكم 

�سائًا  العام،  لاأمن  بتعييني مديراً  يا مولي 

جندياً  جالتكم،  ثقة  ق��در  على  اأك���ون  اأن  اهلل 

خمل�ساً يف ظل قيادتكم الها�سمية احلكيمة.

م����ولي امل��ع��ظ��م؛ ت��ل��ق��ي��ت ب��ب��ال��غ امل�����س��وؤول��ي��ة 

ال�سامية، وما  امللكية  ر�سالتكم  الواجب،  واأمانة 

�سرف  لنا  اأوليتم  وتطلعات  روؤى  من  ت�سمنته 

منارة  ولتكون  اإجنازها،  على  والعمل  تنفيذها 

واأه��ل��ه،  الأردن  خ��دم��ة  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ن�سر 

واحلفاظ على اأمنه وا�ستقراره.

ر�سالتكم  - يف  م���ولي  – ي��ا  وج��ه��ت��م  ول��ق��د 

�سننه�س  بتوجيهات  علينا  ب��ه��ا  اأن��ع��م��ت��م  ال��ت��ي 

وع��زم  ق��وة  م��ن  اأوتينا  م��ا  وبكل  اهلل،  ب��اإذن  بها، 

لنبقى عند ح�سن ظن جالتكم يف خدمة بلدنا 

العزيز.

م����ولي ���س��اح��ب اجل���ال���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة؛ اإن 

�سيادة القانون واإنفاذه، دون حتيز اأو متييز، هي 

القيمة الف�سلى، والغاية العليا واأ�سا�س العدل، 

لتوجيهاتكم،  ت��ن��ف��ي��ذاً  لتحقيقها  و�سنم�سي 

ومبا ي�سهم يف تر�سيخ الأمن باإطار من النزاهة 

واحرتام حقوق الإن�سان.

و���س��ن��ب��ذل يف ���س��ب��ي��ل ذل����ك ك���ل ج��ه��د ممكن 

ل���ت���ط���وي���ر جت���رب���ة ال�����دم�����ج، وت���ع���زي���ز ق�����درات 

وتاأهيل  كافة،  وت�سكياته  العام  الأمن  وحدات 

وفقاً  ب���الأداء  الرت��ق��اء  ي�سمن  ومب��ا  منت�سبيه، 

جهازنا  وليبقى  وامل��م��ار���س��ات،  املعاير  لأف�سل 

الأم���ن���ي ك��م��ا ع���ه���دمت���وه ج��ال��ت��ك��م اأمن���وذج���اً 

يفاخر به الأردنيون العامل اأجمع.

اإذ ن�����س��دع لأم���رك���م  اإن���ن���ا  امل���ع���ظ���م؛  م�����ولي 

ال�������س���ام���ي، وت��وج��ي��ه��ات��ك��م احل���ك���ي���م���ة، ل��ن��وؤك��د 

جلالتكم اأن مديرية الأمن العام �ست�سعى لأن 

تكون على الدوام الدرع القوي والأمني حلماية 

اجلرمية  ���س��رور  م��ن  عليه  واحل��ف��اظ  املجتمع 

وامل�ستحدثة  منها  التقليدية  اأن��واع��ه��ا  ب��ك��اف��ة 

و�سنويل  تق�سر،  اأو  ت��ه��اون  دون  وحم��ارب��ت��ه��ا 

لذلك جل اهتمامنا واجتهادنا، وخراتنا.

كما �سن�سعى جاهدين – يا مولي- لتوطيد 

م�سرة  حتت�سن  اآمنة  كبيئة  املجتمع  يف  الأمن 

القت�ساد  عجلة  وحت��م��ي  وال��ن��ه�����س��ة،  التنمية 

الوطن، وحتفظ حقوق  اأر�س  على  وال�ستثمار 

املعامل  وا�سحة  عمل  اآل��ي��ات  وف��ق  امل�ستثمرين، 

حتقق امل�سالح الوطنية العليا .

���س��ي��دي ���س��اح��ب اجل��ال��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة؛ لقد 

وم�سوا  الت�سحيات،  العام  الأمن  منت�سبو  قدم 

يف ظل القيادة الها�سمية احلكيمة باذلني املهج 

العهد  ول��ك��م  احل��م��ى،  ع��ن  ي����ذودون  والأرواح، 

الأم��ن  ن�سامى  يوا�سل  ب��اأن   - م��ولي  ي��ا   - منا 

املقد�س  وواجبهم  النبيلة،  ر�سالتهم  اأداء  العام 

الت�سدي  �سيما  ل  واملواطن،  الوطن  حماية  يف 

���اره���ا  خل���ط���ر اآف������ة امل������خ������درات، وحم�����ارب�����ة جتنّ

وم��روج��ي��ه��ا، مب��ح��اور وخ��ط��ط ق��ومي��ة ت�سمل 

بجهود  اأخ��ط��اره��ا،  م��ن  وال��ت��وع��ي��ة  مكافحتها، 

نوعية حتقق الغايات املن�سودة.

اأم���ا يف اجل��ان��ب امل����روري، وال���ذي ب��ات �ساأنا 

لو�سع  وال�سريع،  اجلاد  العمل  ي�ستوجب  ملحاً 

واحل��د  امل��واط��ن��ني،  ع��ل��ى  الت�سهيل  يف  احل��ل��ول 

م��ن احل���وادث امل��روري��ة، ورف��ع درج��ة ال�سامة 

فاإننا  واملمتلكات،  الأرواح  وحفظ  الطرق  على 

اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  وت��ن�����س��ي��ق  ب�����س��راك��ة  �سنعمل 

املخت�سة، لتكون اأولوية لنا يف املرحلة القادمة، 

يلم�س  وا�سرتاتيجيات  بخطط  معها  نتعامل 

املواطنون. اأثرها 

م����ولي امل��ع��ظ��م؛ ���س��ت��ع��م��ل م��دي��ري��ة الأم���ن 

تنفيذ  على  وت�سكياتها  وحداتها  وبكافة  العام 

توجيهاتكم احلكيمة يف �سمان كفاءة التن�سيق، 

والدعم املتبادل بينها، و�سنويل يف هذا اجلانب 

اه���ت���م���ام���اً م����ت����زاي����داً يف حت�����س��ني ال���س��ت��ج��اب��ة 

جهود  وم�ساندة  واملحتملة،  الطارئة  للحوادث 

م��دي��ري��ة ال��دف��اع امل���دين يف ه��ذا امل��ج��ال، وعلى 

اجلاهزية  م�ستويات  اأع��ل��ى  ت��وف��ر  يكفل  نحو 

والق�������ت�������دار، واأف���������س����ل اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 

للمواطنني.

نعاهد  الها�سمية؛  اجلالة  �ساحب  مولي 

جالتكم باأن نبقى الأوفياء لعر�سكم الها�سمي 

توجيهاتكم  اأع��ي��ن��ن��ا  ن�����س��ب  وا���س��ع��ني  امل���ف���دى، 

ال�����س��دي��دة د���س��ت��ور ع��م��ل، ن�����س��ع��ى م���ن خ��ال��ه��ا 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأم�����ن ه����ذا احل���م���ى ال��ه��ا���س��م��ي 

ال��ع��رب��ي الأ���س��ي��ل، ���س��ائ��ل��ني امل����وىل، ع���زَّ وج��ل، 

لي�بقى  وذخ����راً،  ���س��ن��داً  ويحفظكم  ي��رع��اك��م  اأن 

الأردن يف ظل قيادتكم الها�سمية املظفرة، اآمناً 

بالعزة والإباء. م�ستقراً، مزدهياً 

م���ولي امل��ع��ظ��م؛ ال��ل��واء م��دي��ر الأم���ن العام 

املعايطة. عبيداهلل 

  االنباط – عمان 

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

ر�سالة  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

���س��ك��ر ج���واب���ي���ة م���ن م���دي���ر الأم������ن ال��ع��ام 

ال�����س��اب��ق ال��ف��ري��ق ال��رك��ن امل��ت��ق��اع��د ح�سني 

امل��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ����س���دور  ب��ع��د  احل����وامت����ة، 

ا�ستقالته  ق��ب��ول  على  باملوافقة  ال�سامية 

من من�سبه.

واأع����رب احل��وامت��ة ع��ن اأ���س��دق معاين 

امللك  ج��ال��ة  ثقة  على  وال�سكر  ال��ع��رف��ان 

والتي  عمله،  فرتة  خال  بها  حظي  التي 

كانت من�سبة خلدمة الأردن والأردنيني.

الدوؤوبة  امللك  جالة  جهود  اإىل  ولفت 

احلكيمة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  امل��و���س��ول  ودع���م���ه 

ال��ن��را���س وامل��وج��ه يف العمل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

بجميع  والرت��ق��اء  والتحديث  والتطوير 

خ���دم���ات م��دي��ري��ة الأم�����ن ال���ع���ام، وال��ت��ي 

الأمنية  اخلدمة  مناحي  يف  اجلميع  مل�سها 

والإن�سانية.

الثالثاء   13/ 9 / 2022
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األنباط – خليل النظامي 

بـ  االأيــــام  هــذه  ال�سيا�سية  ال�سالونات  تعج 

اإعــــادة ت�سكيل  اأو  بـــ حــل  احلــديــث حـــول النية 

جمــلــ�ــس االأعـــيـــان بــرئــا�ــســة في�سل الــفــايــز، بـ 

االإعــام  و�سائل  �سغلت  ت�سريبات  مع  التزامن 

الــوزراء  ال�سيا�سية حول نية رئي�س  واالأو�ساط 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة بـ “اإعادة ت�سكيل” اأو 

اإجراء تعديل وزاري على حكومته. 

ومن الوا�سح وبح�سب ما يتم ت�سريبه من 

الرئي�سي  الــدولــة  مطبخ  اأن  امللغقة  اجلل�سات 

يقوم بـ عملية طهي �سيا�سية على غري العادة 

ما  جميع  عن  وتفا�سيلها  �سكلها  بـ  وخمتلفة 

نظرا  ال�سابقة،  املــراحــل  يف  �سيا�سيا  طهيه  مت 

حل�سا�سية امل�سهد املحلي واالإقليمي وما يتطلبه 

مـــن حتــديــثــات وتــغــيــريات عــلــى الــعــديــد من 

املنا�سب القيادية وال�سيا�سية يف الدولة. 

وهذا ما رجحته م�سادر خا�سة لـ �سحيفة 

اإجـــراء  املــطــبــخ ال�سيا�سي  نــيــة  االأنـــبـــاط حـــول 

االأعــيــان من  على جمل�س  تعديات جوهرية 

حيث رفده بـ “رجاالت اإ�ساحيني” من ذوي 

اخلربات واملرجعيات التخ�س�سية النوعية على 

خاف ما كان يف ال�سابق، بحيث يعود لـ املجل�س 

م�سرية  �ساحة  على  يلعبه  الـــذي  الــهــام  دوره 

والت�سحيح  ال�سيا�سية  والــتــنــمــيــة  االإ�ـــســـاح 

االإقت�سادي يف املراحل املقبلة، وتتغري ال�سورة 

الذهنية اخلاطئة لدى املواطنني حول طبيعة 

تعيني اأع�ساء املجل�س واآلية عمله وما يقدمه 

من ع�سارات عملية ومهنية وعلمية وقانونية 

واقت�سادية و�سيا�سية لـ ال�سلطات كافة.  

واأ�سافت، اأن النية تتجه لـ تعيني �سخ�سيات 

�سيا�سية من كافة االأطياف ال�سيا�سية اليمينية 

ممثلني  تعيني  مرجحة  واملعتدلة،  والي�سارية 

عـــن االأحــــــزاب املـــوجـــودة واالأحـــــــزاب الــتــي مت 

اإن�ساوؤها موؤخرا، و�سخ�سيات اإقت�سادية معروف 

عنها املواكبة والتحديث لـ املنظومة االإقت�سادية 

يف كافة دول العامل، خا�سة اأن املرحلة القادمة 

الــدولــة  تعترب مــرحــلــة هــامــة جـــدا يف ع�سب 

االأردنية على كافة ال�سعد، وحتتاج اإىل جتديد 

نوعية الدماء التي ت�سخ يف عروقها.

االأعظم من  ال�سواد  العامة لدى  وال�سبغة 

املواطنني عن جمل�س االأعيان اأنه جمل�س راحة 

�سبق  التي  والنخب  ال�سخ�سيات  لـ  واإ�ستجمام 

املوؤ�س�سات احلكومية  واأم�ست فرتة يف خدمة 

اأنه  املواطنني  من  الكثري  ويعتربه  واخلا�سة، 

ال�سخ�سيات  لـ بع�س  امللك  تكرمي من جالة 

اأو  املهنية  م�سريتهم  طيلة  قــدمــوه  مــا  عــلــى 

االأكادميية.

رمبا هناك تراكمات �سابقة كانت ال�سبب يف 

ر�سم هذه ال�سورة النمطية يف اأذهان املواطنني 

االأعــيــان، ولكنها مغالطة كبري  حــول جمل�س 

وال تعك�س حقيقة واأهمية الــدور الــذي يلعبه 

رئي�سي من مكونات  كـ مكون  االأعيان  جمل�س 

املجل�س  اأن  خــا�ــســة  االأردنــــيــــة،  الـــدولـــة  بــنــاء 

ميــثــل املــرجــعــيــة االأ�ــســيــلــة الــتــي حتــتــكــم اإىل 

والقانونية  والعلمية  واملهنية  العملية  اخلربة 

اأنــــه ميــثــل املف�سل  اإىل  اإ�ــســافــة  والــ�ــســيــا�ــســيــة، 

الد�ستورية  الــقــنــوات  يــربــط  الـــذي  الرئي�سي 

بع�سها  واالقــتــ�ــســاديــة  ال�سيا�سية  والـــقـــرارات 

ببع�س يف دوائر ال�سلطات والنظام ال�سيا�سي. 

الــ�ــســبــغــة اجلـــديـــدة واملــر�ــســحــة لــــ جمل�س 

االأعــيــان بح�سب مــا اأفــــادت بــه عــدة م�سادر لـ 

الركائز  اأحــد  من  االأنباط” �ستكون  �سحيفة 

الرئي�سية لـ دعم منهجية وفل�سفة واآلية تطبيق 

املــ�ــســارات االإ�ــســاحــيــة اجلـــديـــدة التي  مثلث 

حظيت بـ رعاية ملكية �سامية من جالة امللك 

الت�سحيح االإقت�سادي ومنظومة  يف منظومة 

التنمية والتحديث ال�سيا�سي اإ�سافة اإىل خطة 

احلكومة  اأطلقتها  التي  العام  القطاع  تطوير 

اأ�ساحي  جمل�س  بـــ  اأ�ــســبــه  و�سيكون  مــوؤخــرا، 

والعقبات  االإخـــتـــاالت  كــافــة  لـــ  وت�سحيحي 

طريق  يف  و�ستقف  �ستواجه  التي  والتحديات 

هذه امل�سارات الثاثة.

  االنباط- عامن 

بــحــث مـــديـــر عــــام املــوؤ�ــســ�ــســة الــعــامــة 

لــلــغــذاء والــــدواء، الــدكــتــور نـــزار حممود 

مهيدات، واالأمني العام الحتاد ال�سيادلة 

الـــعـــرب، الــدكــتــور عــلــي اإبـــراهـــيـــم، اأمــ�ــس 

االثــــنــــني، �ــســبــل تــعــزيــز اأوجــــــه الــتــعــاون 

امل�سرتك بني اجلانبني.

وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مـــــهـــــيـــــدات، خــــال 

على  املوؤ�س�سة  اإن  العام،  االأمني  ا�ستقباله 

ا�ــســتــعــداد تـــام عـــرب جتــاربــهــا وخــرباتــهــا 

ال�سناعة  االحتــــاد خلــدمــة  مــع  لــلــتــعــاون 

م�سيدا  الطبية،  وامل�ستلزمات  الــدوائــيــة 

لتحقيق  روؤيــتــه  لتحقيق  االحتــــاد  بـــدور 

الــ�ــســوق الــعــربــيــة االأفــريــقــيــة الــدوائــيــة 

امل�سرتكة.

املقبل  االحتـــاد  مــوؤمتــر  اأن  اإىل  ولــفــت 

الق�سايا  ملناق�سة  �سي�سكل من�سة حقيقية 

اإىل  املــ�ــســرتك والــو�ــســول  ذات االهــتــمــام 

حلول م�سرتكة الأي حتديات.

بـــــــــــدوره، قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور اإبــــراهــــيــــم 

الـــــــ31 يف  الــعــلــمــي  اإن مــــوؤمتــــر االحتــــــاد 

�سعار”دور  حتـــت  املــقــبــل  الــ�ــســهــر  مــ�ــســر 

الــتــخــ�ــســ�ــســات الــ�ــســيــدلــيــة يف الــرعــايــة 

تــو�ــســيــات  بــجــمــلــة  �ــســيــخــرج  ال�سحية”، 

املــ�ــســاهــمــة يف حتقيق  �ــســاأنــهــا  مــهــمــة مــن 

الــ�ــســوق الــعــربــيــة االأفــريــقــيــة الــدوائــيــة 

املــ�ــســرتكــة، ودعــــم الــ�ــســنــاعــات الــدوائــيــة 

العربية  االأ�سواق  العربية من خال فتح 

اأمامها. واالأفريقية والدولية 

ويـــــــاأتـــــــي الــــــلــــــقــــــاء، الــــــــــذي حـــ�ـــســـره 

االأ�ــســبــق وعــ�ــســو هيئته  رئــيــ�ــس االحتــــاد 

ال�سخ�سري،  طاهر  الدكتور  اال�ست�سارية 

والــدواء  الــغــذاء  موؤ�س�سة  جهود  اإطــار  يف 

والهيئات  اجلهات  مع  �سراكاتها  لتعزيز 

ي�سهم  مبا  والدولية،  والعربية  الوطنية 

يف خــدمــة قــطــاع االأدويــــــة واملــ�ــســتــلــزمــات 

الطبية يف اململكة.

الشيخ عكرمة صبري: الوصاية الهاشمية 
صمام أمان لحماية »المقدسات« 

االنباط – وكاالت  

قـــال خــطــيــب املــ�ــســجــد االأقــ�ــســى املـــبـــارك، 

اإن  الــيــوم االثـــنـــني،  ال�سيخ عــكــرمــة �ــســربي، 

اأمـــان  �ــســمــام  “ت�سّكل  الــهــا�ــســمــيــة  الــو�ــســايــة 

حلماية املقد�سات يف مدينة القد�س املحتلة«.

بر�س”  لـ”قد�س  �سربي  ال�سيخ  واأ�ــســاف 

مبواقفها  متفاعلة  االأردنـــيـــة  “الع�سائر  اأن 

اأن  مــوؤكــداً  االأق�سى”،  وامل�سجد  القد�س  مع 

مرتبطة  واالإ�ــســامــيــة  العربية  “ال�سعوب 
بــاملــ�ــســجــد االأقــــ�ــــســــى والــــقــــد�ــــس، وتــرفــ�ــس 

التطبيع«.

مبدينة  املــحــدقــة  “االأخطار  اإىل  واأ�ـــســـار 

الـــقـــد�ـــس واملـــ�ـــســـجـــد االأقــــ�ــــســــى، خــ�ــســو�ــســاً 

االقتحامات ال�سهيونية املتكررة للمتطرفني 

الـــــيـــــهـــــود، بـــحـــمـــايـــة الــــ�ــــســــرطــــة واجلـــيـــ�ـــس 

االإ�سرائيليني«.

“هذا  اأن  االأقــ�ــســى  امل�سجد  خطيب  واأكـــد 

واإ�ــســامــيــة،  عربية  وقــفــة  اإىل  يحتاج  االأمــــر 

املتكررة  املتطرفني  هـــوؤالء  اقتحامات  لوقف 

للم�سجد االأق�سى املبارك«.

“خطورة  اإىل  �ــســربي  الــ�ــســيــخ  وتـــطـــرق 

ال�سهاينة حتت  بــهــا  يــقــوم  الــتــي  احلــفــريــات 

اأتــــت على  املـــبـــارك، والــتــي  امل�سجد االأقــ�ــســى 

اأ�سا�ساته واأ�سعفتها حتى اأ�سبحت مك�سوفة”، 

مبيًنا اأن “االحتال اأنفق مايني الدوالرات 

على احلفريات، ومل يجد حجًرا واحـــًدا من 

تاريخه العربي«.

وقال اإن “االحتال ميار�س �سيا�سة االإبعاد 

القد�س،  مدينة  يف  املــرابــطــني  ال�سباب  على 

الـــذيـــن يــعــار�ــســون �ــســيــا�ــســتــه جتــــاه امل�سجد 

من  القد�س  اإفــــراغ  اإىل  منه  �سعياً  االأقــ�ــســى، 

املرابطني واملقاومني«.

ح�ساًرا  تعاين  القد�س  “مدينة  اأن  وبــنّي 

مــ�ــســدًدا، فهي مــعــزولــة وحمــاطــة باحلواجز 

وامل�ستوطنات”،  العن�سري  الف�سل  وجــــدار 

حــ�ــســاًرا  ميـــار�ـــس  “االحتال  اأن  مــ�ــســيــًفــا 

من  املقد�سيني  التجار  منع  عــرب  اقت�سادًيا، 

ا�سترياد وت�سدير الب�سائع، كما يفر�س عليهم 

التعامل مع التجار االإ�سرائيليني«.

مقد�سي  دكــــان   200 “نحو  اأن  واأو�ــــســــح 

والعزلة  االإ�سرائيلية  الهيمنة  ب�سبب  اأُغلقت 

الــتــي تفر�سها على املــديــنــة، مــن خــال منع 

الفل�سطينيني من دخولها«.

ــيــخ �ـــســـربي رجــــــال االأعــــمــــال  ودعــــــا الــ�ــس

“ا�ستثمار جــزء من  اإىل  والــعــرب  االأردنــيــني 

راأ�ــــــس مــالــهــم يف فــلــ�ــســطــني؛ لـــدعـــم �ــســمــود 

الفل�سطينيني على اأر�سهم، وف�سل االقت�ساد 

الفل�سطيني عن الهيمنة االإ�سرائيلية«.

االقــتــ�ــســادي  “التقارب  اأن  اإىل  واأ�ــــســــار 

الفل�سطينيني  يــهــم  واملــ�ــســلــمــني  الـــعـــرب  مـــع 

“اإذا غلب على ظن  م�ستدرًكا:  وق�سيتهم”، 

اأنه �سيخدم االقت�ساد الفل�سطيني؛  امل�ستثمر 

فـــا مـــانـــع اإن حــ�ــســل عــلــى تـــاأ�ـــســـرية دخـــول 

فل�سطني  اإىل  دخــولــه  �سبيل  يف  اإ�ــســرائــيــلــيــة 

املحتلة واال�ستثمار فيها«.

واملقد�سات  االأوقـــــاف  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 

امل�سرف  تعّد  االأردنــيــة  االإ�سامية  والــ�ــســوؤون 

الــر�ــســمــي عــلــى املــ�ــســجــد االأقـــ�ـــســـى املـــبـــارك، 

االأردن  يعد  الــذي  الـــدويل،  القانون  مبوجب 

اآخر �سلطة حملية م�سرفة على تلك املقد�سات 

الهيكل”  “جماعات  وت�ستعد  احتالها.  قبل 

املزعوم لتنفيذ �سل�سلة من الربامج التهويدية 

واقـــتـــحـــامـــات وا�ـــســـعـــة لــلــمــ�ــســجــد االأقـــ�ـــســـى، 

يبداأ  الذي  اليهودية  االأعياد  مبنا�سبة مو�سم 

وي�ستمر  اجلــاري،  اأيلول/�سبتمرب   26 بتاريخ 

حتى ت�سرين االأول/اأكتوبر القادم.

ويتعر�س “االأق�سى” يومًيا، عدا اجلمعة 

من  وانتهاكات  اقتحامات  ل�سل�سلة  وال�سبت، 

امل�ستوطنني، على فرتتني �سباحية وم�سائية، 

زمانًيا  تق�سيمه  خمطط  لفر�س  حماولة  يف 

ومكانًيا.

الغذاء والدواء تبحث أوجه التعاون مع اتحاد الصيادلة العرب

االنباط – عامن 

�سامح  املدنية  ديوان اخلدمة  رئي�س  اأكد 

الــنــا�ــســر، �ـــســـرورة االإنـــتـــقـــال الــتــدريــجــي 

واملــــدرو�ــــس يف تــطــبــيــق مــنــهــجــيــة الــتــقــيــيــم 

اخلدمة  وظــائــف  على  واملــو�ــســوعــي  الكمي 

واملو�سوعية  العدالة  يحقق  ومبــا  املدنية، 

يف تــ�ــســنــيــف الـــوظـــائـــف وحتــــديــــد حــزمــة 

االإمـــتـــيـــازات املــرتــبــطــة بــهــا بــاالإ�ــســتــنــاد اإىل 

ومبا  وظيفة  كــل  تتطلبها  الــتــي  الــكــفــايــات 

يــنــ�ــســجــم مـــع خمـــرجـــات حتـــديـــث الــقــطــاع 

العام.

اجتماعا  تروؤ�سه  خال  النا�سر  واأ�ساف 

للتنمية  االأمــريكــيــة  الــوكــالــة  ممــثــلــي  مــع 

مــتــطــلــبــات  اأن  االثـــــنـــــني،  اأمــــ�ــــس  ـــــــدويل  ال

اإ�ــســغــال وظــائــف اخلــدمــة املــدنــيــة يجب اأن 

التكنولوجية  الــتــطــورات  وحتــاكــي  تن�سجم 

واملــ�ــســتــجــدات وتـــوقـــعـــات مــتــلــقــي اخلــدمــة 

اأدوات  مــــــع  الــــتــــعــــامــــل  عــــلــــى  والـــــــقـــــــدرة 

ـــاح على  ـــفـــت الــتــكــنــولــوجــيــا احلـــديـــثـــة واالإن

التي كانت  الكفايات  اأن  اإىل  العامل، م�سرياً 

اليوم  اأ�سبحت  ال�سابق  يف  اإ�سافية  تعترب 

اأي وظــيــفــة  اأ�ــســا�ــســيــة الإ�ـــســـغـــال  مــتــطــلــبــات 

حــكــومــيــة كـــاملـــهـــارات الــلــغــويــة وا�ــســتــخــدام 

البحث  ومنهجيات  اأدوات  وفهم  احلا�سوب 

العلمي وغريها.

وبـــــني خـــــال االجــــتــــمــــاع الـــــــذي يـــاأتـــي 

لــلــوقــوف عــلــى اآخـــــر مــ�ــســتــجــدات املــرحــلــة 

الــتــحــ�ــســرييــة ملـــ�ـــســـروع تــقــيــيــم الــوظــائــف 

الـــكـــمـــي واملـــو�ـــســـوعـــي لـــوظـــائـــف اخلـــدمـــة 

نقلة  �سيحدث  الوطني  امل�سروع  اأن  املدنية، 

نــوعــيــة يف اخلـــدمـــة املــدنــيــة الـــهـــادفـــة اإىل 

الــعــام، وذلــك  املــوظــف  رفــع كــفــاءة وفعالية 

لرتجمة  لــلــديــوان  امل�ستمر  ال�سعي  �سمن 

الــتــوجــيــهــات املــلــكــيــة الــ�ــســامــيــة واخلــطــط 

اال�ــســاحــيــة الــتــطــويــريــة لــلــحــكــومــة ويف 

مــقــدمــتــهــا خــارطــة حتــديــث الــقــطــاع الــعــام 

التي اأقرها جمل�س الوزراء اأخريا.

اأهــمــيــة و�سع  اإىل  املــ�ــســروع  ودعـــا فــريــق 

بــكــل  الــتــطــبــيــقــيــة  واالأدوات  املـــنـــهـــجـــيـــات 

ـــتـــفـــادة مــــن الـــتـــجـــارب  اإحــــرتافــــيــــة بـــاالإ�ـــس

ين�سجم  ومبا  العاملية  الف�سلى  واملمار�سات 

بــواقــع  لــلــنــهــو�ــس  امل�ستقبلية  والــتــطــلــعــات 

ت�سنيف  و�سع  خال  من  العامة  الوظيفة 

للوظائف ي�ستند اإىل عوامل واأوزان تعك�س 

املــ�ــســتــوى احلــقــيــقــي لــلــوظــيــفــة املــطــلــوبــة 

وفــــقــــاً الأهــــدافــــهــــا املـــر�ـــســـومـــة املــرتــبــطــة 

تاأطرياً  ولي�س  املوؤ�س�سة،  وغــايــات  بــاأهــداف 

على  املــوجــودة  واالإنــطــبــاعــات  للممار�سات 

يــتــم االأخــــذ بعني  اأن  الـــواقـــع، عــلــى  اأر�ــــس 

االإعــتــبــار االإنــ�ــســجــام مــع االطــــار الــوطــنــي 

�ساما  تــ�ــســنــيــفــاً  الــــذي يــ�ــســم  لــلــمــوؤهــات 

العلمية  املوؤهات  وانواع  م�ستويات  جلميع 

والـــ�ـــســـهـــادات املــرتــبــطــة بـــربامـــج الــتــعــلــيــم 

االردنية االأكادميية منها واملهنية.

االعـــتـــبـــار  بـــعـــني  االخــــــذ  اإىل  دعـــــا  كـــمـــا 

مــتــطــلــبــات وحـــاجـــات �ــســوق الــعــمــل املــحــلــي 

لــلــتــخــ�ــســ�ــســات املــهــنــيــة والــتــقــنــيــة اأ�ـــســـوة 

تراعي  واأن   ، االخـــرى  العلمية  بــاملــوؤهــات 

الكافية  االأهمية  اإعطاء  واالأوزان  املعايري 

اأ�سبحت  التي  والتقنية  املهنية  للوظائف 

يف  العمل  ل�سوق  الرئي�سية  املتطلبات  مــن 

القطاعني العام واخلا�س.

اجلــديــدة  املنهجية  تطبيق  اأن  واو�ــســح 

الــوظــائــف  مــنــه  االأوىل  املــرحــلــة  يف  ي�سمل 

الــقــيــاديــة يف املــجــمــوعــة الــثــانــيــة مــن الفئة 

الــعــلــيــا ووظـــائـــف الــعــقــود الــ�ــســامــلــة الــتــي 

ت�سغر اأو ت�ستحدث اعتباراً من العام 2023، 

الثانية  املرحلة  يف  التطبيق  �سيتو�سع  فيما 

الوظائف  على  اجلديدة  التعيينات  لي�سمل 

والــثــالــثــة  والـــثـــانـــيـــة  االأوىل  الـــفـــئـــات  مـــن 

اعــتــبــارا مــن جــــدول تــ�ــســكــيــات الــوظــائــف 

احلكومية لعام 2025 فما بعد.

التنظيم  قدم مدير مديرية  من جهته، 

مدير  الــديــوان  يف  الوظيفي  االأداء  واإدارة 

املـــ�ـــســـروع عــامــر احلــ�ــســامــي، عــر�ــســاً حــول 

املقرتحة  التقييم  وخطة  امل�سروع،  اأهــداف 

وم�ستوياتها  واأبــعــادهــا  التقييم  وعــوامــل 

الن�سبية املقرتحة. واأوزانه 

بـــــدوره، اأو�ـــســـح اخلــبــري الــدكــتــور فــايــز 

يــا�ــســني ان تــلــك الــعــوامــل قــد اأخــــذت بعني 

االإعـــتـــبـــار الـــكـــفـــايـــات الــــازمــــة لــلــوظــيــفــة 

ونـــطـــاق املــ�ــســوؤولــيــة وطــبــيــعــة االتــ�ــســاالت 

ــتــويــات �ــســنــع  املــرتــبــطــة بــالــوظــيــفــة ومــ�ــس

وبيئة  والنف�سية  اجل�سدية  واالأعباء  القرار 

الــعــمــل وغـــريهـــا مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي يتم 

وفــق  الــوظــائــف  تقييم  اإلــيــهــا يف  االإ�ــســتــنــاد 

العاملية. املمار�سات 

الخدمة المدنية والوكالة األميركية للتنمية يناقشان مشروع تقييم الوظائف

إتالف مواد غذائية فاسدة في الرصيفة

  االنباط – الرصيفة 

 �ــســبــطــت جلـــنـــة الـــ�ـــســـامـــة الــعــامــة 

يف مــتــ�ــســرفــيــة لــــــواء الــر�ــســيــفــة اأمـــ�ـــس 

االثنني، كمية من املواد الغذائية املنتهية 

اطنان  ثــاثــة  بــحــوايل  تــقــدر  ال�ساحية 

يف احـــد مــ�ــســتــودعــات الــتــخــزيــن مبنطقة 

القاد�سية يف اللواء.

وقال مت�سرف لواء الر�سيفة الدكتور 

حمـــي الـــديـــن الــــعــــدوان لــوكــالــة االأنـــبـــاء 

االأردنــيــة )بــرتا( اإن عملية ال�سبط متت 

البيئة  حلماية  امللكية  ال�سرطة  مب�ساركة 

وال�سياحة، واالأمن العام، واملوؤ�س�سة العامة 

مت  اإذ  الر�سيفة،  وبلدية  والـــدواء  للغذاء 

مداهمة امل�ستودع و�سبط جميع حمتوياته 

واتــــافــــهــــا حـــ�ـــســـب االأ�ــــــســــــول وحتـــويـــل 

القائمني على امل�ستودع للجهات املخت�سة 

التخاذ االجراءات القانونية الازمة.

واأكد العدوان اأن كوادر جلنة ال�سامة 

�ساعة من  الــــ24  مــدار  تعمل على  العامة 

مت�س  خمالفات  اأي  و�سبط  متابعة  اأجــل 

�سحة وغذاء املواطن.

المطبخ السياسي يعيد رسم خارطة مكونات الدولة على غير المعتاد

  االنباط – عامن 

يف  املوحد  القبول  تن�سيق  وحدة  اأعلنت 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن 

االأردنيني  للطلبة  املفا�سلة  امتحان  عقد 

احلــا�ــســلــني عــلــى مـــعـــدالت مــتــ�ــســاويــة يف 

االأجنبية  العامة  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة 

االأحــــد   ،2023  /  2022 اجلــامــعــي  لــلــعــام 

املقبل.

الــوزارة  با�سم  االإعامي  الناطق  وقــال 

مهند  املوحد  القبول  تن�سيق  وحدة  مدير 

اخلـــطـــيـــب، يف تــ�ــســريــح �ــســحــفــي، اأمــ�ــس 

�سيكون  املــفــا�ــســلــة  امــتــحــان  اإن  االثـــنـــني، 

يف اجلــامــعــة االأردنـــيـــة مبــجــمــع الــقــاعــات 

ع�سرة  احلــاديــة  ال�ساعة  عند  احلا�سوبية 

ــتــمــر �ـــســـاعـــتـــني، ويــغــطــي  �ـــســـبـــاحـــاً، ويــ�ــس

الكيمياء،  الــفــيــزيــاء،  مــبــاحــث  االمــتــحــان 

اأن  االأحـــــيـــــاء، والـــريـــا�ـــســـيـــات، مــو�ــســحــا 

�سيكون حمو�سبا. االمتحان 

للجامعة  الــدخــول  اأن  اخلــطــيــب  وبــني 

االأردنـــــيـــــة �ــســيــكــون مــــن خـــــال الـــبـــوابـــة 

االأحـــوال  هــويــة  مبــوجــب  فقط  ال�سمالية 

اإىل  الطلبة  داعيا  املفعول،  �سارية  املدنية 

اإحــ�ــســار حــا�ــســبــة، وعـــدم اإدخــــال الــهــواتــف 

النقالة اإىل قاعة االمتحان.

موعد  قبل  احل�سور  اإىل  الطلبة  ودعــا 

االمتحان بن�سف �ساعة على االأقل، وعدم 

ي�سمح  لــن  اإذ  اأمــورهــم  اأولــيــاء  ا�سطحاب 

لهم بدخول احلرم اجلامعي.

الـــــدخـــــول  اىل  الــــطــــلــــبــــة  دعــــــــا  كــــمــــا 

http://www. الــــــرابــــــط:  عـــلـــى 
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املدعوين  اأ�سماء  على  لاطاع   aspx
ا�ستدعاء  عدم  اأن  اىل  م�سريا  لامتحان، 

الــطــالــب حلــ�ــســور امــتــحــان املــفــا�ــســلــة ال 

املــنــافــ�ــســة والــرت�ــســح  ا�ــســتــبــعــاده مــن  يعني 

للقبول.

امتحان المفاضلة للثانوية األجنبية األحد المقبل

عويس ونقيب الصيادلة يبحثان 
تدريس الصيدلة في الجامعات

االنباط – عامن 

والبحث  العايل  التعليم  وزيــر  بحث 

خال  عوي�س  وجــيــه  الــدكــتــور  العلمي 

نقيب  االثــنــني،  اأمــ�ــس  مكتبه،  يف  لقائه 

ال�سيادلة الدكتور حممد عبابنة، عددا 

من املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرتك.

ونــاقــ�ــس اجلـــانـــبـــان، خــــال الــلــقــاء، 

تخ�س�سي  بــتــدريــ�ــس  املــتــعــلــقــة  االأمـــــور 

ـــيـــدلـــة يف  ـــيـــدلـــة ودكــــــتــــــور الـــ�ـــس الـــ�ـــس

االأردنية  اجلامعية  والكليات  اجلامعات 

واخلا�سة. الر�سمية 

تغييرات جذرية على صبغة »األعيان«
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م�ستوياته..  بكافة  التظليل  جيياتيين  با�سترياد  ال�سماح  حييول  مييقيياال  كتبت  فييرة  منذ 

وال�سماح ببيعه يف حمات م�ستلزمات ال�سيارات.. ويف نف�س الوقت خمالفة ال�سيارة التي يتم 

�سبطها وعلى زجاجها تظليل بن�سبة اكرث من %30..

خال  ميين  احلكومة  ت�سمح  فكيف  امييير..  لهكذا  ا�ستهجان  بغالبها  الفعل  ردود  وكييانييت 

اذرعها املخت�سة باال�سترياد والبيع.. وتقوم نف�س احلكومة باذرعها االخرى باملخالفة على 

اال�ستخدام؟!..

قبل يومن �سدر قرار من اجلهات ذات العاقة بال�سماح بركيب مادة تظليل الزجاج 

بن�سبة 50% على الزجاج اجلانبي للمركبات.. و�سرعان ما ُفتحت حوارات ونقا�سات طويلة.. 

ومليياذا.. وما هو..  بكيف..  القرار..  لتحليل  التوا�سل االجتماعي..  وجاهية وعرب �سفحات 

وَمن هو..

ال احد ينكر ان هناك َمن هم مع هذا القرار.. ومنهم َمن هم �سده.. ولكل تربيراته التي 

يرتكز عليها..

يف الواقع ان معظم َمن حتدثت معهم.. او قراأت لهم وكانوا �سد القرار.. ارتكزوا على 

الهاج�س االمني.. وامكانية ا�ستخدام تظليل زجاج ال�سيارات الخفاء جرائمهم او معداتهم..

وكان لبع�سهم االآخر راأي يف امر ال�سامة.. حيث ان هذا التظليل قد يكون �سببا يف حجب 

الروؤيا لل�سائق..

ولامانة اقول.. بان الهاج�س االمني لي�س ُم�َسِوغا اللغاء القرار.. حيث ان الذي ينوي 

على فعٍل جييرمييي.. يكون قد عييزم امييره يف غالب االحيييييان.. وليين يردعه حاجز اميينييي.. او 

تفتي�س ع�سوائي.. مع ان تظليل الزجاج يعطيه اف�سلية جرمية..

واما احلفاظ على ال�سامة.. فهذا اي�سا غري �سحيح.. ف�سامة ا�سحاب الدولة واملعايل 

والعطوفة لي�ست اقل اهمية من �سامة املواطن العادي.. ف�سياراتهم مظللة بن�سبة تقرب 

من 100%.. وحتى ان البع�س يتوقع انها ن�سخة جديدة من ال�سيارة العجيبة مليكل نايت.. 

والتي ت�سري لوحدها..

البع�س.. وكاأن  اثاره  التوقيت.. والذي  للكتابة هو مو�سوع  اثار حفيظتي  الذي  ال�سيء 

ل�سان حالهم يقول بان مدير االمن العام ال�سابق له م�سلحة يف هذا القرار.. وكاأنه الذي 

�سي�ستورد هذه املادة.. او انه ا�ستورد كميات كبرية منها.. ويربد ت�سويقها.. لذلك قرر ذلك 

قبيل ا�ستقالته مبا�سرة..

اننا �سرعان ما نطلق االحكام ون�سدقها.. وال نكلف انف�سنا التفكري وربط  امل�سكلة فينا 

االمييور للحظة من الزمن.. فكم من الوقت الذي نهدره على غري فائدة.. ونبخل بب�سع 

دقائق للبحث او القراءة بتدبر وفهم االمور..

فاأي �ُسخٍف يف التفكري هذا؟!.. واي �سحالة و�سطحية يف التحليل هذه؟!..

اال يعلم من يقولون هكذا اقاويل ان هذه املادة متوفرة وبكميات كبرية منذ زمن.. وان 

اأ�سعارها تعد االرخ�س يف املنطقة؟!.. وان ال احتكار عليها من قبل اي تاجر؟!.. وان غالبية 

ال�سيارة ت�ستخدمها.. وعند الرخي�س تزيلها؟!..

تظليل زجاج ال�سيارات هو مطلب للجميع.. بحيث ا�سبح مو�سوع ارتفاع درجات احلرارة 

ماحظا وال ميكن اغفاله.. ومل�ساعدة اجهزة التكييف ال بد من زيادة درجة العزل والتظليل..

ع�سرة  ن�سع  ال  ان  يحتمان  واملنطق  العقل  ان  فاتوقع  االميينييي..  الهاج�س  مو�سوع  امييا 

مابن �سخ�س يف خانة املتهمن واملطلوبن.. ومع تقدم تقنيات املتابعة واملراقبة.. ا�سبح 

ر�سد اي �سيارة مطلوبة �سيء �سبه طبيعي.. ومل يعد االركان على قوة وفرا�سة وذاكرة رجل 

االمن هو اال�سا�س..

نتمنى على اجلهات الر�سمية كافة ان حتذوا حذو مديرية االمن العام يف كيفية درا�سة 

االمييور.. فلم يكن القرار وليد ال�سدفة وال�ساعة.. ومل يكن الر�ساء مدير االمن العام او 

اأنا�س يخ�سونه.. وامنا كان نتاج درا�سات وجلان خمت�سة.. در�ست املو�سوع وو�سعت �سلبياته 

على  املواطنن  عامة  م�سلحة  وَغلَّبت  ال�سلبيات..  على  االيجابيات  وَغلَّبت  وايجابياته.. 

م�سلحة حفنة من اخلارجن على القانون واملطلوبن..

�سكرا مدرية االمن العام على اقرار هذا القرار..

�سكرا ادارة ال�سري وادارة الرخي�س وادارة الدوريات اخلارجية على تفهمكم ومهنيتكم 

يف انفاذ هذا القرار..

ب�سكله  االميير  نيياأخييذ  وان  انييفيياذه..  طريقة  يف  عك�سية  فعل  ردة  هناك  تكون  ال  ان  راجيييييا 

االيجابي.. ون�سع ن�سب اعيننا باننا ال نعي�س يف املدينة الفا�سلة.. وان لكل قاعدة �سواذ.. 

ولكل قانون ح�سناته و�سلبياته.. واأن املواطنن ابرباء مامل تثبت ادانتهم..

محمود الدباس

السماح بتظليل 
السيارات 50%.. لماذا في 
هذا التوقيت بالذات؟!..

  الثالثاء    13  / 9  / 2022

  االنباط – عمان 

العامة  االآثييار  لدائرة  العام  املدير  ا�ستعر�س 

الدكتور فادي بلعاوي، خال حما�سرته يف معهد 

من  وفييد  اأميييام  العربية  والييثييقييافيية  للغة  �سيجال 

طلبة جامعة �ستانفورد االأمريكية، اأهم م�ساريع 

البعثات  ميين  �سركائها  مييع  امل�ستقبلية  الييدائييرة 

واملنظمات الدولية واملحلية.

وبح�سب بيييييان لييلييدائييرة، اأميي�ييس االثيينيين، قييام 

بلعاوي خال املحا�سرة التي تاأتي �سمن فعاليات 

املييو�ييسييم الييثييقييايف، بييالييتييعييريييف بييييدور اليييدائيييرة يف 

التحديات  االأثرية وعر�س  املواقع  احلفاظ على 

وفر�س التطوير يف احلفاظ على املوارد االأثرية 

مبا يتوافق مع اأف�سل املعايري الدولية، ومراقبة 

والفعاليات  اخلدمات  بيياإدارة  متعلقة  اأن�سطة  اأي 

ال�سياحية التي ينفذها القطاع اخلا�س والهيئات 

املواقع  يف  االأخيييرى  احلكومية  وغييري  احلكومية 

االأثرية.

واأ�سار اإىل دور الدائرة املهم يف توفري معلومات 

باأ�سلوب يعزز  املييوارد،  االآثييار وتقدمي  �ساملة عن 

التعليمية،  الييثييقييافيية  ويييخييدم  الييوطيينييييية  الييهييوييية 

لكون املوارد االأثرية العامل الرئي�سي يف اجلذب 

ال�سياحي، وكذلك تعزيز الوعي والدعم الأهمية 

االإرث االأثري والثقافة املتحفية وقيمها يف اإن�ساء 

جيل واع بح�سارته وتاريخه.

وتيييعيييرف اليييطييياب بيياملييحييا�ييسييرة، عييلييى مييواقييع 

ت�سجيل  واآلية  االأردن،  يف  ال�ستة  العاملي  الييراث 

امليييواقيييع اجليييدييييدة عييلييى الئييحيية الييييراث الييعيياملييي، 

اأم  مييوقييع  ت�سجيل  على  حاليا  الييدائييرة  تعمل  اإذ 

اجلمال االأثري كموقع تراث عاملي.

بلعاوي يستعرض المشاريع المستقبلية لدائرة اآلثار أمام طلبة من جامعة ستانفورد األميركية

النخبة-elite العزوف عن الزواج ظاهرة  تهدد مجتمعنا 

مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل

وفد من بلدية عجمان يطلع على تجربة األمانة 
في إدارة الموارد المالية

االنباط – مرمي القا�سم 

  ناق�س ملتقى النخبة-elite اخريا ا�سباب 

، وازدييياد  الييزواج  العنو�سة وعييزوف ال�سباب عن 

حيييياالت الييطيياق الييييذي بيييات ا�ييسييهييل حييل لف�س 

دور  املتحدثون  او�سح  و  االزواج،  بن  النزاعات 

الدولة واملواطنن يف احلد من حاالت الطاق 

تتحول   ال  ،حتى  الييزواج  على  ال�سباب  وت�سجيع 

العنو�سة والطاق اىل  ظواهر االجتماعية. 

  واجمع املتحدثون على ان الييزواج وتكوين 

االأ�يييسيييرة ميين �ييسييروريييات دميييوميية حييييياة الب�سر 

ال�سعوب وا�ستقرار  ا�ستمرار  ومن اهم مقومات 

املجتمعات وحيويتها  وبقاء  و�سعادتهم،  االأفييراد 

وت�سل�سل االجيال وتنوع طاقاتها للحفاظ على 

التوازن ال�سكاين يف االأعمار.

   وقييياليييوا ان اليييعيييزوف عييين الييييييزواج ا�ييسييبييح 

ظاهرة يف االأردن ،  تهدد جمتمعنا من الداخل 

عند  العنو�سة  ن�سبة  تييزايييد  ان  اىل  م�سريين   ،

الن�ساء والرجال تنبيه اإىل اأن املجتمع يف خطر.

ياتي للخا�س  اأحيانا  الييزواج  ان  او�سحو  و 

اأ�ييسييري مييعيين، كا�ستبداد االأهيييل عن  ميين و�ييسييع 

طييريييق ت�سييق اخليينيياق عييلييى االبييينييياء، وفيير�ييس 

الييزواج  فيكون  عليهم،  املعي�سة  من  معن  منط 

حماولة للخروج من هذا الو�سع.

ازديييادا  اكييدوا  وفيما يتعلق بحاالت الطاق 

املجتمع،  الييطيياق يف  حيييياالت  عيييدد  وا�ييسييحييا يف 

االمر الذي ي�ستدعي و�سع حل لها، مو�سحن 

املطلقة،  االنثى  اىل  تغريت  املجمتع  نظرة  ان  

حيث انها يف ال�سابق كانت تتحمل فوق طاقتها 

اىل  تييلييجيياأ  وال  الييييزوج  ظييلييم  وت�ستمر يف حتييمييل 

لكن   ، لها  املجتمع  ظلم  تتجنب  حتى  الطاق 

هذه النظرة تغريت ب�سكل ملحوظ ، مو�سحن 

ان هناك فئة ت�ست�سهل الطاق وتقدم عليه با 

تفكري حيث يدفع الطرفان الثمن ، لذلك ال بد 

اأن تعود للموؤ�س�سة الزوجية مكانتها وقيمتها.

وطبيعة  القائمة  االأ�ييسيير  اأن  على  و�ييسييددوا   

حتييدث  الييتييي  واخلييييافييييات  واالأم  االأب  تييعييامييل 

االبناء  قناعات  ت�سكيل  يف  كبري  دور  لها  بينهم 

وقبولهم لفكرة الزواج ، ولذلك ال بد من تاأهيل 

اإدارة  على  قدرتهم  ورفييع  اليييزواج  على  املقبلن 

هذه املوؤ�س�سة وال�سري بها اإىل بّر االأمان ، وعلينا 

لاأنثى  جناحهم  خف�س  على  �سبابنا  نربي  ان 

بيياعييتييبييارهييا جييييزءا مييكييمييا ليييه وال تييقييل عيينييه يف 

حتمل امل�سوؤولية، وال ميكن القبول بان يعاملها 

معاملة دونية ، �سواء يف نطاق ا�سرته من خال 

عاقته مع اخواته، او يف نطاق موؤ�س�سة الزواج 

يف عاقته مع زوجته.

  وباملقابل هناك عدم اهتمام من قبل االهل 

ال�سباب  ابيينيياءهييم  ب�سلوك  االرتيييقييياء  حيييييث  ميين 

وفعاليات  بييرامييج  واعييييداد  تفكريهم،  وطييريييقيية 

لتطوير قدراتهم، وبناء منظومتهم االأخاقية 

والربوية، حيث انهم تركوا يف ال�سوارع فغرق 

وامليييخيييدرات،  والييرذيييليية  االنيييحيييراف  يف  بع�سهم 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  دور  اىل  م�سريين 

تفكريهم،  وبطريقة  بهم  ع�سف  الذي  ال�سلبي 

يف حيييين كيييييان بييعيي�ييس �يييسييينييياع اليييييقيييييرار الهييييون 

الكرا�سي  عيين  والييبييحييث  والييتيينييظييري  بال�سيا�سة 

واملنافع ال�سخ�سية،موؤكدين انه اإذا كان ال�سباب 

اأدائيييهيييا ومل  فييقييد ق�سرنا يف  اأعيينيياقيينييا  اأمييانيية يف 

نعطيها حقها كما يجب . 

هناك ظروف اقت�سادية واجتماعية كان لها 

منهم  حيث  اليييزواج  عيين  للعزوف  الكبري  االثيير 

من يعتقد ان الزواج ارتباط وهو يريد ان يبقى 

حيييرا بييا قيييييود ، وميينييهييم ميين متنعه الييظييروف 

االقت�سادية من الزواج .

وملييعيياجليية هييييذه اليييظيييروف دعييييوا ليياهييتييمييام 

بيياجلييانييب الييدييينييي واالخيييياقييييي وتيينييميييييتييه بن 

االأ�سرة  على  املحافظة  ثقافة  ون�سر   ، االجيييييال 

واهييمييييية الييييييزواج ، واحليييييد مييين االخيييتييياط يف 

املجتمع وخييا�ييسيية  بيين االأقيييييارب واال�ييسييدقيياء ، 

ال�سباب من  البطالة والفقر ومتكن  وحماربة 

الزواج بالقرو�س احل�سنة وتخفيف املهور وعدم 

املبالغة يف االحتفاالت .

ومييين اآثييييار الييعييزوف عيين الييييزواج يف املجتمع 

بن املتحدثون انها تتمثل يف انت�سار الفواح�س 

والعاقات غري ال�سرعية يف املجتمع ، موؤكدين 

ان مييثييل هيييذه الييعيياقييات جتييعييل اليي�ييسييبيياب غري 

ميي�ييسييتييقيير نييفيي�ييسييييياً وعيياطييفييييياً ، وميييين �يييسييياأن هييذه 

االأميييرا�يييس  انييتيي�ييسييار  تييييييوؤدي اىل  ان  اليييعييياقيييات 

اخلييطييرية يف املييجييتييمييع  كييياالييييدز والييكيياميييييديييا 

الفريو�سي  الكبد  والتهاب  وال�سيان  والُزهري 

وهييييييذه االميييييرا�يييييس �ييسييتييحييمييل املييجييتييمييع تييبييعييات 

اقييتيي�ييسييادييية و�ييسييحييييية واجييتييميياعييييية ال حُتييمييد 

عقباها. 

اأ�سباب حيياالت الطاق  ان من  وا�ييسيياروا اىل 

�ييسييوء االخييتيييييار فكثري ميين حييياالت الييييزواج تتم 

اأنها موظفة  ملجرد  اأو  نييزوة عاطفية،  على  بناء 

، او تييزويييج الييفييتيياة وهيييي كييارهيية ، وطيييول فييرة 

اخليييطيييوبييية ، وانييي�يييسيييغيييال الييييزوجيييية عييين زوجيييهيييا، 

اذ ان �ييسييعييور الييرجييل بيياإهييمييال زوجييتييه لييه يعكر 

يفكر  يجعله  ممييا  وهيييذا  مييزاجييه  ويف�سد  عليه 

ميي�ييسييالييح  الييييييييزوج يف  تييقيي�ييسييري   ، بييياالنيييفييي�يييسيييال 

والقيام  وتقديرها  الييزوجيية،  رعاية  ويف  البيت، 

بحقوقها ، من االأ�سباب االأخييرى عمل الفتيات 

وا�ييسييتييقييالييهيين املييييادي اأو عيييدم الييتييوافييق فييكييرييياً 

اإذا جتاوزن  اآخر خا�سة  �سخ�س  مع  واجتماعياً 

�سن الثاثن وتف�سيل ال�سباب يف نف�س الوقت 

الفتيات االأ�سغر �سّناً من هذا ال�سن بكثري.

 2018 لعام  اجلندرية  للموؤ�سرات  ووفييقيياً 

اليي�ييسييادرة عيين دائيييرة االإحيي�ييسيياءات العامة ، فيياإن 

االأردن  �ييسييكييان  مييين  نيي�ييسييميية  مييليييييون   2.726
ن�سمة  مييليييييون  و3.675  وعييييازبييييات،  عيييازبيييون 

ن�سمة  األييييف  و65.6  وميييتيييزوجيييات،  مييتييزوجييون 

ن�سمة  األييييف  و301.6  ومييطييلييقييات،  مييطييلييقييون 

اأ�سباب  مراقبون  ويييعييزو  اجلن�سن،  ميين  اأراميييل 

هذه التغرّيات االجتماعية على االأ�سرة االأردنية 

اإىل اأ�سباب تقليدية واأخرى حديثة، حيث دخلت 

و�سائل التوا�سل االجتماعي على اخلط ، و�سط 

“الزواج”  اأركييان موؤ�س�سة  حتذيرات من تداعي 

يف االأردن.

يف  ال�سليمة   الربية  على  املتحدثون  وركييز 

الييبيييييت وتييعييليييييم اوالدنيييييا عييلييى احييييرام الفتيات 

يف  وتييركييهيين  مع�سولة  بكلمات  خييداعييهيين  وعيييدم 

منت�سف الطريق او نهايته ب�سبب ظروف مادية 

او غريها ، وحت�سن الو�سع االقت�سادي لل�سباب 

وتيييوفيييري فيير�ييس عييمييل لييلييعيياطييليين ميينييهييم ورفيييع 

م�ستوى االأجور مبا يتنا�سب مع الواقع املعي�سي 

، وتوعيتهم من قبل االأهل بعدم االجنرار وراء 

رومان�سية امل�سل�سات ، باملحبة والتفاهم واملودة 

واليييتييينيييازل بييعيي�ييس اليي�ييسيييء مييين اأحييييد الييطييرفيين 

ميكن للزوجن جتاوز كل هذه االمور ب�سا�سة 

لت�ستمر احلياة بينهما ب�سام.

 واكد املتحدثون انه بالتنمية ولي�س بالنمو، 

الدرا�سي  باملجال  لل�سباب  ال�سحيح  وبالتوجيه 

اجلييامييعييي وجمييييال االإعيييييييداد املييهيينييي املييطييلييوب، 

الييعييمييل،  ليي�ييسييوق  اليينيياظييميية  للت�سريعات  ا�ييسييافيية 

املحلية  العمالة  الحييال  التدريجي  والييتييوجييه 

مكان الوافدة، ميكن اأن ي�سكل كل ذلك منظومة 

املتنامية  واحييدة فاعلة للحد من هذه املخاطر 

يجب  واحلكومة  املقلقتن،  الظاهرتن  لهاتن 

بيييياأن ت�سعى اليييجيياد احلييلييول  مييلييزميية  تييكييون  ان 

لتحقيق كل ذلك. 

و�ييسييارك يف اليينييقييا�ييس كييل مييين: ابييراهيييييم ابييو 

حويله ، املهند�س حممود الدبا�س ، املهند�س عبد 

اهلل عبيدات ، حممود ملكاوي ، املهند�س حممد 

الييدكييتييور يا�سر   ، ، املهند�س رائييد حيير  املييجييايل 

حممد  الييدكييتييور   ، م�ساعره  مو�سى   ، ال�سمايل 

الدكتور   ، فارو�سي  الدكتورة طيب   ، اآل خطاب 

 ، ، الدكتور جمال الدبعي  احمد بني م�سطفى 

�سعيد ال�ساحلي ، الدكتورة هيام وهبة ، الدكتور 

وليد ابو حمور ، الدكتور عديل ال�سرمان ، مهنا 

 ، زهييدي جانبك  اجلايح،  خالد  الدكتور   ، نافع 

الدكتور عيد ابو دلبوح ، الدكتور بال العبادي 

، ها�سم املجايل .

  االنباط- عمان 

�ييسييرع جمييليي�ييس الييينيييواب خيييال اجلييليي�ييسيية التي 

املجل�س  رئي�س  برئا�سة  االثيينيين،  اأميي�ييس  عقدها 

رئي�س  وح�سور  الدغمي،  عبدالكرمي  املحامي 

اليييييييييوزراء اليييدكيييتيييور بيي�ييسيير اخلييي�يييسييياونييية وهيييييئيية 

الييوزارة، مبناق�سة م�سروع قانون حقوق الطفل 

النيابية  اللجنة  اقييرتييه  واليييذي   ،2022 ل�سنة 

يف  االأ�سرة  و�سوؤون  واملييراأة  امل�سركة”القانونية، 

وقت �سابق.

واأ�ساد الدغمي باجلهود التي بذلتها اللجنة 

القانون،  م�سروع  ن�سو�س  جتويد  يف  النيابية 

املنظمات  ا�ستغال  ذاتييه ميين  الييوقييت  حمييذرا يف 

التدخل من خال  املمولة بتمويل خارجي من 

ا�ييسييتييغييال الييفييقييرة “ب” ميين املييييادة الييثييانييييية من 

م�سروع القانون.

واأقر النواب املادة االأوىل من م�سروع القانون 

33 مييادة كما جيياءت من  البالغ اجمايل عددها 

اللجنة النيابية امل�سركة بعد نقا�س مو�سع من 

قبلهم.

ووافق املجل�س على قرار اللجنة املتعلق باملادة 

“قانون  بييي  القانون  فيها  ي�سمى  والييتييي  االأوىل، 

بعد  بييه  ويعمل   ”2022 ل�سنة  الطفل  حييقييوق 

ميييرور 90 يييومييا ميين تيياريييخ ن�سره يف اجلييريييدة 

الر�سمية.

من   2 املييادة  تاأجيل  على  املجل�س  �سوت  كما 

يق�سد  اأنييه  على  ن�ست  والتي  القانون،  م�سروع 

الييثيياميينيية ع�سرة  يييتييم  كييل ميين مل  الييطييفييل  بكلمة 

مييع عييمييره مييع مييراعيياة اأحييكييام قييانييون االأحييييوال 

خا�سة  اأحكام  واأي  املييدين  والقانون  ال�سخ�سية 

عبارة  تعنى  كما  اليينييافييذة،  الت�سريعات  يف  وردت 

عليها  الن�س  ورد  حيثما  املخت�سة”  “اجلهات 
بالطفل  املعنية  اجلييهييات  باأنها  القانون  هييذا  يف 

واملكلفة بتقدمي اخلدمات له داخل اململكة وفقا 

للت�سريعات النافذة �سواء اأكانت عامة اأم اأهلية اأم 

خا�سة” اإىل اجلل�سة القادمة.

ميين جييانييبييه، ثييميين رئييييي�ييس الييلييجيينيية امل�سركة 

رئييييي�ييس الييلييجيينيية الييقييانييونييييية الييينيييائيييب املييحييامييي 

اللجنة  لعمل  اليينييواب  دعييم  الييعييودات  عبداملنعم 

�ساهم  مييا  الييقييانييون،  ميي�ييسييروع  مناق�ستها  خيييال 

مع  يتما�سى  توافقي  قانون  مب�سروع  بيياخلييروج 

دييينيينييا اال�ييسييامييي احليينيييييف والييد�ييسييتييور االأردين 

وقانون االأحوال ال�سخ�سية، والنظام العام.

وقييييال اليييعيييودات يف تييعييقيييييبييه عييلييى ميينيياقيي�ييسييات 

اإنيييه “مل يحظ ميي�ييسييروع قييانييون عر�س  اليينييواب، 

عييلييى جمييليي�ييس الييينيييواب بييهييذا االهييتييمييام والييبييحييث 

والتحري كما يف م�سروع قانون حقوق الطفل”، 

م�سريا اإىل اأن كل ما طرح من اآراء عرب و�سائل 

التوا�سل االإجتماعي، والنخب  االإعام ومواقع 

الوطن  ل�سالح  تهدف  كانت  االأردين  واليي�ييسييارع 

ومن  االأ�ييسييرة،  على  واملحافظة  املجتمع  وحماية 

وتقدير،  احيييرام  مو�سع  االآراء  تلك  كانت  هنا 

ومت االأخذ بها بعن االعتبار.

كانت  امل�سركة  النيابية  اللجنة  اإن  واأ�ساف، 

عييلييى تييوا�ييسييل دائيييم مييع دائيييرتيييي االفيييتييياء الييعييام، 

وقا�سي الق�ساة، وقلنا اأن هذا امل�سروع يجب اأن 

وعاداتنا  والد�ستور  احلنيف  ديننا  مع  يتما�سى 

ال�سخ�سية،  االأحيييييوال  قييانييون  وميييع  وتييقيياليييييدنييا 

موؤكدا اأن اللجنة امل�سركة ال تقبل على نف�سها 

اأن تقر م�سروعا مي�س املجتمع االأردين والعاقة 

االأ�سرية.

واأ�سار العودات اإىل اأن اللجنة و�سعت املادة 4 

من م�سروع القانون، والتي ن�ست على “للطفل 

املقررة يف هذا  التمتع بجميع احلقوق  احلق يف 

الييقييانييون ومبيييا ال يييتييعييار�ييس ميييع اليينييظييام الييعييام 

ت�سريعات  واأي  واالجييتييميياعييييية  الدينية  والييقيييييم 

اأخرى ذات عاقة ومبا يكفل متكن االأ�سرة من 

ملجتمع  كاأ�سا�س  ال�سرعي  كيانها  على  املحافظة 

وذلك  الوطن”،  وحب  واالأخيياق  الدين  قوامه 

الييواردة  احلقوق  جميع  اأمييام  فا�سل  حد  لو�سع 

اأو  يييجييوز جتيياوزهييا  ال  الييقييانييون بحيث  مب�سروع 

التعدي عليه.

وجيييياءت االأ�ييسييبيياب املييوجييبيية مليي�ييسييروع الييقييانييون 

نظرا مل�سادقة اململكة على اتفاقية حقوق الطفل 

رقم  االتفاقية  على  الت�سديق  قييانييون  مبوجب 

االأميير الذي يتطلب اتخاذ   ،2006 ل�سنة   50
من  وغييريهييا  واالدارييييييية  الت�سريعية  الييتييدابييري 

بها  املعرف  احلقوق  الإعمال  املائمة  التدابري 

لاأطفال يف هذه االتفاقية.

وكذلك ا�ستجابة للتعديات الد�ستورية التي 

حماية  ولتعزيز  الييطييفييوليية،  حماية  على  اأكيييدت 

االطييفييال ورعييايييتييهييم ميين خيييال ايييجيياد ت�سريع 

ييينييظييم الييعيياقيية وييينيي�ييسييق بييين اجليييهيييات الييعيياميية 

واالهلية واخلا�سة املعنية بالطفل.

  االنباط – عمان 

اطلع وفد من بلدية عجمان االإماراتية، على 

وتخطيط  اإدارة  يف  الكربى  عمان  اأمانة  جتربة 

املوارد املالية.

وح�سب بيان عن االأمانة، اأم�س االثنن، قال 

عجمان  بلدية  يف  املييالييييية  اليي�ييسييوؤون  اإدارة  مييدييير 

اإىل  تييهييدف  الييييزيييييارة  اإن  عيييبيييداليييروؤوف حمييمييد 

االطيييياع عييلييى اأفيي�ييسييل املييمييار�ييسييات املييالييييية التي 

خال  ميين  العاقات  وتعزيز  االأمييانيية،  تطبقها 

اتفاقيات ال�سراكة بن اجلانبن، وتبادل االأفكار 

يف املجاالت املالية..

وقيييدم نييائييب مييدييير املييدييينيية لييليي�ييسييوؤون املالية 

واالداريييييييية �ييسيياميير يييا�ييسيين، مييين جييهييتييه، �ييسييرحيياً 

اخلا�س  والقانون  وجمل�سها،  عمان  اأمييانيية  عن 

باالأمانة، والذي يعد مدخًا لتعديل االأنظمة.

عّمان  الأمانة  اال�سراتيجّية  اخلّطة  وتناول 

واال�سراتيجية  وحميياورهييا،   2022-2026

التنموية  امل�ساريع  عيين  ونييبييذة  ليياأمييانيية،  املالية 

لييلييمييدييينيية اليييتيييي تيي�ييسييميينييتييهييا اال�ييسييراتيييييجييييية 

كم�سروع مدينة ال�سيارات، والذي يعد تنظيميا 

وا�ستثماريا، وم�سروع امل�سلخ اجلديد وغريها .

وعيير�ييس املييدييير الييتيينييفيييييذي لييليي�ييسييوؤون املالية 

الييدكييتييور اأحيييميييد الييعييمييو�ييس مليييحييياور خييطيية عمل 

االإ�ساح املايل الأمانة عمان 2019 - 2022، 

وتطوير  والييدييين  النقد  اإدارة  ت�سمنت  والييتييي 

الداخليه  اجلهات  من  فهمها  لت�سهيل  التقارير 

وتدريب  الثابتة،  االأ�ييسييول  وتقييم  واخلارجية، 

البنكية،  الت�سويات  و�سيا�سة  املوظفن،  وتاأهيل 

االإنفاق  تر�سيد  منهجية  اإىل حت�سن  باالإ�سافة 

الداخلي  والتدقيق  والرقابة  التح�سيل  واآليات 

واملييييوازنييييات مييتييو�ييسييطيية امليييييدى، فيي�ييسييا عييين بيينيياء 

ا�ييسييراتيييييجييييية مييالييييية طييويييليية االأمييييييد �ييسييامييليية 

االأ�ييسييا�ييس  مييين  والييتييحييول  واالأدوات،  االأهييييييداف 

النقدي اإىل اال�ستحقاق والو�سول اإىل الت�سنيف 

.)Credit rating(االئتماين

االنباط – وكاالت  

علمت “قد�س بر�س” اأن خطيب امل�سجد 

�سربي،  عكرمة  ال�سيخ  املييبييارك،  االأق�سى 

عقد اتفاقية مع نقابة املحامن االأردنين، 

الدعم  على  للح�سول  االأحييييد،  اأميي�ييس  اأول 

اأرا�سي  ت�سرب  ملنع  النقابة  من  القانوين 

وممتلكات مدينة القد�س اإىل اليهود.

املييحيياميين  نييقييابيية  اإن  املييي�يييسيييادر  وقييياليييت 

االأردنييييييييين عيييازمييية عييلييى اتيييخييياذ اإجيييييراءات 

واأرا�ييسييي  ممتلكات  على  للحفاظ  قانونية 

عرب  لل�سهاينة،  ت�سربها  وميينييع  الييقييد�ييس، 

اأي  مييعيياقييبيية  اإىل  تيي�ييسييل  قيييييييرارات  حيييزمييية 

املمتلكات  ت�سريب  يف  تييورطييه  يثبت  حميياٍم 

بالف�سل  لليهود،  الفل�سطينية  واالأرا�ييسييي 

ممار�سة  من  ومنعه  النقابة،  من  والطرد 

املهنة.

االأردنين  املحامن  نقابة  اأن  واأ�سافت 

االتفاقية  تفا�سيل  اأيام عن  �ستعلن خال 

واالإجراءات القانونية.

منذ  االأردن  �يييسيييربي  اليي�ييسيييييخ  ويييييييزور 

�سيوخ ع�سائر  فيها  التقى  اأ�سبوعن، حيث 

اأردنية، و�سخ�سيات نقابية.

اأن نقابة املحامن االأردنين،  ي�سار اإىل 

كانت قد اأ�سدرت يف ت�سرين االأول/اأكتوبر 

منت�سبيها  كييافيية  يييلييزم  تعميماً   ،2021
ببيع  اتفاقية تعنى  اأي وكالة  بعدم تنظيم 

االأرا�سي الفل�سطينية.

  االنباط- وكاالت 
بحث رئي�س جامعة موؤتة الدكتور عرفات 

عيييوجيييان، اأميي�ييس االثييينييين، مييع رئييييي�ييس جمل�س 

العبادلة  عييبييداهلل  الييدكييتييور  الييكييرك  حمافظة 

واأعييي�يييسييياء املييجييليي�ييس، اليييتيييعييياون امليي�ييسييرك بن 

اجلانبن و�سبل تعزيزه.

وحتدث عوجان، خال اللقاء، عن التطوير 

االأكادميي والعلمي واالإدارّي، والبنية التحتية 

م�ست�سفى  حتييويييل  اأن  اإىل  م�سريا  للجامعة، 

الكرك احلكومي اإىل م�ست�سفى تعليمي يعمق 

ويييعييد منييوذجيياً  الييطييب،  كلية  الييفييائييدة لطلبة 

ال�سحة؛  وزارة  مع  التعاون  منيياذج  من  طيباً 

وتطوير  العامة  امل�سلحة  حتقيق  اإىل  و�سوال 

واقع اخلدمة ال�سحية يف حمافظة الكرك.

إجراءات قانونية لمنع تسرب 
ممتلكات المقدسيين إلى اليهود

بحث التعاون بين جامعة مؤتة 
ومجلس محافظة الكرك



  االنباط – عمان 

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ض��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

املعايطة،  مو�ضى  املهند�س  لالنتخاب،  امل�ضتقلة 

وفدا ميثل منظمات وموؤ�ض�ضات جمتمع مدين 

فل�ضطينية، تعمل مع بع�ضها حتت ا�ضم “را�ضد 

فل�ضطني«.

وب��ح�����ض��ب ب���ي���ان ال���ه���ي���ئ���ة، اأم���������س االث���ن���ني، 

ا���ض��ت��ع��ر���س امل��ع��اي��ط��ة، خ����الل ال���ل���ق���اء، ال��ن��ق��ل��ة 

اأهمية  م��وؤك��دا  االأردن،  يف  النوعية  ال�ضيا�ضية 

التعديالت الد�ضتورية واملخرجات املنبثقة عن 

ال�ضيا�ضية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 

التي اأ�ضهمت بتفعيل دور ال�ضباب واملراأة وتعزيز 

ع��ام  ب�ضكل  ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة  يف  م�����ض��ارك��ت��ه��م 

واالنتخابات ب�ضكل خا�س.

ب��اال���ض��اف��ة اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  امل��ع��اي��ط��ة  وب���ني 

التوعية  ون�ضر  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  للعملية  اإدارت���ه���ا 

م�ضوؤولياتها  من  اأ�ضبح  االنتخابي،  والتثقيف 

اإذ  ال�ضيا�ضية،  االأح���زاب  قانون  وتطبيق  تنفيذ 

منا�ضب،  حزبي  مناخ  اإي��ج��اد  اإىل  الهيئة  ت�ضعى 

اإىل  ال��ف��ردي  العمل  م��ن  االنتقال  على  ي�ضاعد 

الوطنية  امل�ضلحة  يخدم  مبا  اجلماعي  العمل 

ويحافظ على الن�ضيج االجتماعي.

ع��ام  م��دي��ر  اأداره  ال����ذي  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 

را�ضد )االردن( الدكتور عامر بني عامر، جرى 

ح���وار م��و���ض��ع اأج����اب ف��ي��ه امل��ع��اي��ط��ة ع��ن اأ�ضئلة 

وا�ضتف�ضارات ال�ضيوف.

وفد من راصد فلسطين يزور المستقلة لالنتخاب

املحلي
50

مع  مثلي  وم��وؤث��ره  وا�ضعه  ع��الق��ات  لديه  وم��ن  وي�ضعر  يعرف  اردين  م��واط��ن  ك��ل    

بقيادة جاللة  التاريخيه  الها�ضميه  قيادتنا  باأن  الوطن   اأنحاء  القطاعات ويف  خمتلف 

امان  �ضمام  االم��ني  احل�ضني  االأم��ر  العهد  ويل  و�ضمو  املعظم  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

للوطن واأمنه وا�ضتقراره ومنائه 

ولذلك  يف رايي بناء على ما ا�ضمع من موؤثرين بان اال�ضالح االإداري اوال 

يف دعم وتعزيز العداله و�ضيادة القانون و الكفاءه واملنجز واملخل�س فاالردنيون كما 

العرق  يف  اختلفوا  وان  والواجبات  احلقوق  يف  مت�ضاوون  الد�ضتور   من   ٦ امل��اده  ن�ضت 

ال��ك��ف��اءات  ح�ضب  بتعيني   ٢٢ امل���اده  يف  اأي�����ض��ا  الد�ضتور  ين�س  وك��م��ا  ال��دي��ن  او  اللغة  او 

واملوؤهالت  وحماربة  كل مكان فيه املح�ضوبيه وال�ضفقات االداريه  واملناطقيه  والنظر 

يف  النظر  واع��ادة  احل�ضابات   وت�ضفية  واالر�ضاءات  امليالد  و�ضهادة  واملنبت  اال�ضل  اىل 

ال�ضعبويات   عن  بعيدا  الواقع  على  اجنزت  ماذا  التقييم  على  بناء  التنفيذيه  االدارات 

النظر يف تعيينات االر�ضاءات والربا�ضوتات و�ضغوط متنفذين  اأ�ضهر  واعادة  �ضتة  كل 

لقرابه او منطقه وتخلي�س اي مكان يتم فيه التعيينات بناء على. ار�ضاءات ومناطقيه 

ي�ضرح  م�ضوؤوؤل  كل  يف  النظر  واع��ادة  م�ضالح   اأ�ضحاب  اجندات  وتنفيذ  ون�ضب  وقرابه 

بعك�س بع�ضهم ما يتحدث به ملقربني عن ا�ضباب القرارات التي اتخذها  وتخلي�س اي 

مكان فيه متنفذين اجنداتهم فقط اقاربهم او م�ضاحلهم او مناطقهم ويفكرون بعمل 

ار�ضيات لهم يف مناطقهم وتوزيع مواقع ملناطقهم  اي ي�ضتغلون موقعهم وتخلي�س اي 

مكان من اإدارات تتحدث بوجه وت�ضرب من اخللف او تعمل بخبث عن طريق اخرين 

العام  العمل  يف  يكون  اأن  ي�ضتحق  ال  بذلك  يقوم  وم��ن  ح�ضابات  ت�ضفية  على  تعمل  او 

لكل  هي  املواقع  وكل  فيه   للمعني  مزرعه  لي�س  امل�ضرتك  او  العام  فاملوقع  اخلا�س   او 

ويوؤدون  ال�ضرائب  يدفعون  وجميعهم  ومنابتهم  اأ�ضولهم  عن  النظر  بغ�س  االأردنيني 

الكفاءه  ه��و  تعيينهم  او  ا�ضتمرارهم  او  وج��وده��م  ي��ح��دد  اأن  يجب  وال���ذي  واج��ب��ات��ه��م 

امللك     جلاللة  ال�ضاد�ضه  النقا�ضيه  وال��ورق��ة  الد�ضتور.  ن�س  كما  واالخ��ال���س  واالإجن��از 

ومن يتجول ويلتقي ي�ضمع وقد يكون �ضح او خطاأ واملهم ان يعود اوال اداريا كما كان  

وفيه كفاءات وق�ض�س جناح مذهله  واملهم ك�ضف وف�ضح االدارات التي متار�س ذلك وان 

يعود االإعالم كما كان �ضالح الدوله القوي والفعال يف املراقبه االداريه ومن يعود اإىل 

االإعالم  قوة  يجد  والت�ضعينات  الثمانينات  يف  والتلفزيون  االذاعه  يف  الر�ضمي  االإعالم 

النا�ضطون يف االإعالم واالعالم االليكرتوين وقنوات التوا�ضل االجتماعي   وان يتوىل 

االدارات  ومتابعة  مل��راق��ب��ة  ال��ب��ن��اء  النقد  ومم��ار���ض��ة  ال���ذات  جلد  دون  ال��وط��ن  مل�ضلحة 

التنفيذيه  وكل ذلك بعيدا عن الت�ضهر ون�ضر االخبار غر ال�ضحيحه والذم والقدح 

والت�ضهر النه ال يجوز اخالقيا وقانونيا  بل ممار�ضة النقد البناء مع ثقافة االجناز  

وتطور  تقدم  ويتعزز  فاأكرث   اكرث  الداخليه  اجلبهه  تتح�ضن  اداري حقيقي  وبا�ضالح 

الدوله التي اأ�ضبحت ق�ضة جناح واجنازات وق�ضة كفاح  

االصالح االداري يحصن الجبهه 
الداخليه ويعزز تقدم وتطور الدوله

اإلدارية النيابية تبحث موضوع العاملين 
على نظام العقود في وزارة الزراعة

هيئة تنشيط السياحة تستضيف 
مدونين خليجيين للترويج للمملكة

بدء فعاليات البرامج التدريبية في 
معهد تدريب مهني مادبا

خبراء...التحدي يكمن في تنفيذ خارطة طريق االقتصاد األخضر

النواب يقر مشروع قانون المجلس الطبي األردني

خارجية النواب تؤكد وقوف االردن إلى جانب لبنان وشعبه

االنباط – عمان 

  

خالل  النيابية  االداري���ة  اللجنة  بحثت 

اجتماعها، اأم�س االثنني، مو�ضوع العاملني 

على نظام العقود يف وزارة الزراعة.

وا����ض���ت���ع���ر����س رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب 

ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال���ط���راون���ة، ب��ح�����ض��ور وزي��ر 

ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د احل��ن��ي��ف��ات، اأب���رز 

م��ط��ال��ب ال��ع��ام��ل��ني وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��ث��ب��ي��ت��ه��م 

وحت�ضني  ل��ه��م،  ال�ضحي  ال��ت��اأم��ني  واإرج����اع 

املعي�ضية. ظروفهم 

ال��وزارة  اأن  جهته،  من  احلنيفات،  وب��ني 

نظام  وف��ق  ال��ع��ام��ل��ني  تثبيت  ع��ل��ى  �ضتعمل 

اإرجاع  عن  ف�ضال  االأقدمية،  ح�ضب  العقود 

���ض��م��ول��ه��م ب���ال���ت���اأم���ني ال�����ض��ح��ي وحت�����ض��ني 

املعي�ضية. ظروفهم 
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مدونني  ال�ضياحة،  تن�ضيط  هيئة  ا�ضت�ضافت 

خليجيني لرتويج اململكة كمق�ضد مهم لل�ضياحة 

العائلية اخلليجية.

عبدالرزاق  الدكتور  الهيئة  عام  مدير  وق��ال 

ه���ذه  اإن  االث����ن����ني،  اأم���������س  ب����ي����ان،  ع���رب���ي���ات يف 

لت�ضويق  الهيئة  خطة  �ضمن  تاأتي  اال�ضت�ضافة 

امل��م��ل��ك��ة ���ض��ي��اح��ي��ا م���ن خ���الل ه�����وؤالء امل���دون���ني، 

مالية  اأي مبالغ  تدفع  الهيئة ال  اأن  اإىل  م�ضرا 

للمدونني.

  االنباط – مادبا 

ب����داأت ف��ع��ال��ي��ات ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 

ل��ل��ع��ام احل���ايل،  م��ادب��ا  ت��دري��ب مهني  معهد 

والتي ي�ضارك فيها 100 متدرب ومتدربة من 

اأبناء حمافظة مادبا.

وق���ال���ت م���دي���رة امل��ع��ه��د رج����اء ع��ل��ي��ان اإن 

ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ت�����ض��م��ل دب���ل���وم مهني 

كهروميكانيك ال�ضيارات الهجينة، التجميل، 

اطفال/  حا�ضنة  بيانات،  مدخل  اخلياطة، 

م��رب��ي��ة، م�����ض��اع��د ك��ه��رب��اء ���ض��ي��ارات، وان��ت��اج 

الطعام وال�ضراب.

واأو�ضحت اأن مدة التدريب ملدخل بيانات 

�ضيارات وحا�ضنة االطفال  وم�ضاعد كهرباء 

والتجميل  الهجينة  ول��ل�����ض��ي��ارات  ���ض��ه��ور،   ٦

واخلياطة ملدة عام تدريبي كامل.

ن��ه��اي��ة  ي��ح�����ض��ل يف  امل����ت����درب  اأن  وب��ي��ن��ت 

ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ع��ل��ى ���ض��ه��ادة م��زاول��ة 

مت  اأن��ه  موؤكدة  املوؤ�ض�ضة،  من  معتمدة  مهنة 

تلبي  بحيث  بعناية  ال��ربام��ج  ه���ذه  اخ��ت��ي��ار 

اخلريجني  ومتكن  العمل  �ضوق  احتياجات 

من دخول �ضوق العمل.

االأنباط – عمان – �سباأ ال�سكر

اك���د اخل��ب��ر االق��ت�����ض��ادي م����ازن اإر���ض��ي��د ان 

يف  تفعيله  مت  االأخ�ضر  لالقت�ضاد  التحول  نهج 

العديد من دول العامل، ومناطق من قارة اآ�ضيا 

ا من االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة،  واي�ضً

وج��ود  اق��ت�����ض��ادًي��ا  املتقدمة  ال���دول  يهم  م��ا  وان 

لهذا  ت��دري��ج��ي  ب�ضكل  وال��ت��ح��ول  متقنة  خ��ط��ة 

ال��دول يف  اذ ان الدولة التي ت�ضبق باقي  النهج، 

اقت�ضادية بتدفق  القطاع �ضيكون لها ميزة  هذا 

ا�ضتثمارات االأجنبية، وبناء وفتح م�ضانع جديدة 

وبذلك  و�ضريبية،  جمركية  ميزات  واعطاءها 

تنمي اقت�ضاد الدولة.

م��رح��ل��ة  اىل  االردن  و����ض���ول  ان  واأ������ض�����اف، 

م��ت��ق��دم��ة يف االق���ت�������ض���اد االأخ�������ض���ر ���ض��ي��ف��ي��ده��ا 

اق��ت�����ض��ادًي��ا ب���� ت��دف��ق اال���ض��ت��ث��م��ارات اجل���دي���دة، 

دولة  لت�ضنيفها  ال�ضياح  اعداد  زيادة  ب�  و�ضياحًيا 

اأمنه بيئًيا، داعيا ان على االأردن البدء يف عملية 

التحول ال�ضريع، وان عدم و�ضولها يف عام ٢033 

اإىل ا���ض��رار  ���ض��ي��وؤدي  لنهج االق��ت�����ض��اد االأخ�����ض��ر 

ا�ضتثمارًيا  �ضياحًيا،  للبالد  االأقل  على  ت�ضويقية 

وت�ضديرًيا وغره...، اإ�ضافة اإىل اأن هذا التحول 

تقليدية،  وغ��ر  جديدة  اأ���ض��واق  فتح  على  يعمل 

وت���وف���ر ف���ر����س ع��م��ل يف جم�����االت خم��ت��ل��ف��ة ل� 

العمالة املحلية ب�ضقيها املهني واالأكادميي. 

العملية  ب�   يتمثل  التحدي  اإن  اإر�ضيد،  وتابع 

للنمو  الع�ضرية  الطريق  خ��ارط��ة  ل���  التنفيذية 

ال��دع��م  اأن  اإىل  الف���ت���ا  االأخ�������ض���ر،  واالق���ت�������ض���اد 

امل��ل��ف �ضحيح ج��دا وال  ل��� االأردن يف ه��ذا  امل��وج��ة 

واملنظمات  ال��دويل  املجتمع  قبل  يذكر من  يكاد 

مو�ضحا  االأخ�ضر،  االإقت�ضاد  ب�  املعنية  الدولية 

عدة  فوائد  له  االأخ�ضر  لالقت�ضاد  التحول  اأن 

القت�ضاد ال��دول، اذ انه ال يوجد التزام كبر يف 

نهج التحول حمليا، موؤكدا يف الوقت نف�ضه على 

اأو  ال�ضريع  للتحول  وا�ضحة  ا�ض�س  يوجد  انه ال 

تدريجي. 

عندما  احلكومة  فل�ضفة  ح��ول  م��ث��اال  واأدرج 

لل�ضيارات  ال�ضريبية  امل��م��ي��زات  اإل���غ���اء  ب���  ت��ق��وم 

ثم  ال�ضريبة،  وتخفي�س  دع��م  م��ن  الكهربائية 

ت��ق��وم ب��ف��رتة ق�����ض��رة ب��� رف��ع��ه��ا م��ن ج��دي��د مل��دة 

اطول مما كانت عليه يف ال�ضابق، فاإن هذا ي�ضوق 

املواطن ل� االإبتعاد عن فكرة ا�ضتخدام ال�ضيارات 

الكهربائية والعودة ل� ال�ضيارات التي تعمل على 

ال��وق��ود، االأم���ر ال��ذي ب���دوره يزيد م��ن عمليات 

نف�ضه  الوقت  يف  م��وؤك��دا  الكربونية،  االإنبعاثات 

اأن االأردن تخلو من وجود ا�ضرتاتيجية وا�ضحة 

تخفف من االنبعاثات الكربونية �ضواًء كانت من 

من  تخفف  مواد  ا�ضتخدام  اأو  م�ضانع،  �ضيارات، 

عملية االنبعاث املواد الكربونية امل�ضرة للبيئة.

ل��� ح��ال��ة ملف  اإر���ض��ي��د يف ت�ضخي�ضه  واأ���ض��اف 

يتم  اأن���ه مل  اإىل  االأردن  االأخ�����ض��ر يف  االإق��ت�����ض��اد 

ب� الطاقة املتجددة  فتح ا�ضواق جديدة مرتبطة 

البديلًة ل� الطاقة التي تعتمد على ابتعاث املواد 

على  العمل  اأن  اىل  اإ���ض��اف��ة  امل�����ض��رة،  الكربونية 

تو�ضعة  �ضتعمل على  اأخ�ضر  اإقت�ضاد  بنية  تهيئة 

االأكادميية  اجلامعات  يف  االإخت�ضا�س  جم��االت 

االأم�����ر ال����ذي ب�����دوره ���ض��ي��زي��د م���ن ف��ت��ح اأ����ض���واق 

جديدة وتوفر الكثر من فر�س العمل. 

روؤي��ة  اأطلقت  ق��د  االأردن��ي��ة  وك��ان��ت احلكومة 

٢033، وخ��ري��ط��ة  ق��ط��اع ال��ن��م��و االأخ�����ض��ر ل��ع��ام 

اذ   ،٢033-٢0٢٢ للفرتة  اال�ضرتاتيجية  الطريق 

مل�ضرة  قوية  ان��ط��الق  نقطة  ميتلك  االأردن  ان 

منو اأخ�ضر م�ضتقبلية ت�ضتجيب للتغر املناخي.

االقت�ضادي  اخل��ب��ر  ق��ال  ذات���ه،  ال�ضياق  ويف 

ح�����ض��ام ع��اي�����س اإن���ه م��ن ال�����ض��ع��ب ان ي��ت��م تقييم 

املرة  اأنها  وخا�ضًة  ب��دءه��ا،  ح��ال  ما  ا�ضرتايجية 

طريق  خ��ارط��ة  االأردن  ب��ه��ا  ت�ضع  ال��ت��ي  االأوىل 

ال  ان��ه  اذ  االأخ�ضر،  واالقت�ضاد  للنمو  للو�ضول 

خ��رباء،  ب��اع��داده��ا  ق��ام  اال�ضرتاتيجية  ان  �ضك 

باال�ضافة لوجود تطلعات لكيفية تنفيذها.

و�ضع  م��ن  امل�ضتفادة  الع�ضارة  اأن  اإىل  وا���ض��ار 

على  تطبيقها  يف  ي��ك��ون  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 

ار�س الواقع لتحقق اهدافها من خالل خططها 

التطبيقية ، الفتا ب� نف�س الوقت اإىل اأن احلكومة 

ال�ضابق  يف  اال�ضرتاتيجيات  من  العديد  و�ضعت 

ال��واق��ع  ار����س  ع��ل��ى  التنفيذ  ل���  جت��د  مل  ولكنها 

نظرا لتغر احلكومات من وقت الخر خا�ضة ان 

ما  لتنفيذها،  كاف  وقت  اال�ضرتاتيجيات حتتاج 

جعله التحدي االأكرب واالأبرز امام تطبيق هذه 

اال�ضرتاتيجيات. 

واإت��ف��ق عاي�س م��ع اإر���ض��ي��د ح��ول ال��ف��ائ��دة من 

االق��ت�����ض��ادي��ة اىل قطاعات  ال��ق��ط��اع��ات  حت��وي��ل 

التمويل  ج��ذب  على  تعمل  اأنها  خا�ضة  خ�ضراء 

اخل���ارج���ي، وامل���ن���ح وامل�����ض��اع��دات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي 

ب�����داأت ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ه���ذا اجل���ان���ب، يف ال��وق��ت 

وامل�ضاعدات  املنح  اإبقاء  عن  االأردن  تبحث  ال��ذي 

“اخل�ضراء”  �ضفة  ا�ضفاء  يتم  لذلك  م�ضتمرة، 

على القطاعات االقت�ضادية .

ملرحلة  االأردن  ب��ت��ح��ول  االه��ت��م��ام  ان  وب���ني 

متقدمة يف االقت�ضاد االخ�ضر ي�ضاوي االهتمام 

ب��ت��غ��ي��رات ق���ادم���ة ج���دي���دة ���ض��ت��وؤث��ر ع��ل��ى اداء 

االقت�ضاد، ا�ضافة اىل اأهميته لتقييم الدول فيما 

االقت�ضادية،  باأن�ضطتها  قيامها  بكيفية  يتعلق 

�ضواًء  كبرة  تغيرات  ي�ضهد  ال��ع��امل  اأن  خا�ضًة 

والقطاعات  البيئة  امل��ن��اخ،  الطاقة،  �ضعيد  على 

االقت�ضادية املواتية للتغررات املتخلفة، ويعني 

ما  مع  ات�ضاًقا  اك��رث  يكون  ان  يحاول  االأردن  ان 

يحدث يف العامل.

م��ن جهته ق��ال اخل��ب��ر االق��ت�����ض��ادي وج��دي 

ان  اىل  ت�����ض��ر  ال���ت���ق���اري���ر  ب��ع�����س  ان  خم���ام���رة 

وال�ضناعة  وال��زراع��ة  وال�ضياحة  املياة  قطاعات 

كبرة  فر�ضا  متتلك  النفايات،  وادارة  والطاقة 

ل��ت��ول��ي��د وظ��ائ��ف الئ��ق��ة وم�����ض��ت��دام��ة وم��ب��ا���ض��رة 

ح���ال اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى م�����ض��ادر ال��ط��اق��ة البديلة 

واملتجددة وتقنيات التدوير، م�ضيًفا ان ما ينتج 

عن امل�ضاريع اخل�ضراء التي تعتمد على م�ضادر 

ب��دي��ل��ة وم�������دورة، ت��خ��ف��ي�����س ك��ب��ر يف ال��ن��ف��ق��ات 

املحتلفًة كالطاقًة واملياه.

ب��د م��ن تعزيز  ان���ه ال  امل��خ��ام��رة اىل  واأ����ض���ار 

املن�ضات  يف  اخل�����ض��راء  االق��ت�����ض��ادي��ة  االن�����ض��ط��ة 

ال�ضديق  االنتاج  دعم  على  والعمل  االقت�ضادية 

اإىل  االردن، الفتا  امل��وارد يف  ا�ضتخدام  للبيئة يف 

يف  االخ�����ض��ر  االقت�ضاد  اىل  االن��ت��ق��ال  تعزيز  اأن 

زيادة  يف  ي�ضاهم  االأردنية  وال�ضركات  ال�ضناعات 

االنتاجية  قدراتها  وتعزيز  ال�ضركات  تناف�ضية 

وتخفي�س نفقاتها الت�ضغيلية وايجاد مزيد من 

فر�س العمل، بالتايل تاتي خطة النمو االخ�ضر 

م�ضتدام  اقت�ضادي  من��و  وحتقيق  ذل��ك  لتعزيز 

االع��الن  مت  التي  االقت�ضادية  ال��روؤي��ة  وحتقيق 

عنها �ضابقا.

مرتبة  حتتل  االأردن  اأن  ذك��ره  اجلدير  وم��ن 

م��ت��خ��ل��ف��ة ج�����ًدا يف م��وؤ���ض��ر ال��ع��امل��ي ل��الق��ت�����ض��اد 

لالقت�ضاد  ال��ع��امل��ي  م��وؤ���ض��ر  فبح�ضب  االأخ�����ض��ر، 

 108 مرتبة  االأردن  حتتل   ،٢0٢٢ لعام  االأخ�ضر 

من اأ�ضل 1٦0 دولة .
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اأق����ر جم��ل�����س ال���ن���واب خ����الل اجل��ل�����ض��ة ال��ت��ي 

ع���ق���ده���ا ب���رئ���ا����ض���ة رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س امل���ح���ام���ي 

ع��ب��دال��ك��رمي ال��دغ��م��ي وح�����ض��ور رئي�س ال���وزراء 

اأم�س  ال���وزارة  وهيئة  اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور 

االأردين  الطبي  املجل�س  قانون  م�ضروع  االثنني 

ل�ضنة ٢0٢٢.

القانون  م�ضروع  17م��ن  امل���ادة  املجل�س  واأق���ر 

النيابية  والبيئة  ال�ضحة  جلنة  من  ج��اءت  كما 

ب��ع��د ن��ق��ا���س م��و���ض��ع م��ن ق��ب��ل ال���ن���واب، وت��ق��دمي 

غالبية  اأن  ب��ي��د  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��ت�����ض��وي��ت  م��ق��رتح��ات 

النواب رف�ضها ل�ضالح قرار اللجنة النيابية.

االأردين  البورد  17 من امتحان  امل��ادة  وُتعفي 

ال��ق��ان��ون  م�����ض��روع  يف  عليها  املن�ضو�س  ال��ف��ئ��ات 

�ضهادة  اأعلى  على  احلا�ضل  بالطبيب  واملتمثلة 

اخ��ت�����ض��ا���س م���ن خ����ارج امل��م��ل��ك��ة ق��ب��ل ت���اري���خ 13 

كانون االأول ٢001، �ضريطة التحقق من �ضهادته 

والطبيب  املجل�س،  يف  خمت�ضة  جلنة  قبل  م��ن 

دولة  اخت�ضا�س من  �ضهادة  اأعلى  على  احلا�ضل 

ت��رب��ط��ه��ا ب��امل��م��ل��ك��ة ات��ف��اق��ي��ات اع����رتاف م��ت��ب��ادل 

موافق عليها من املجل�س.

اأعلى  املادة الطبيب احلا�ضل على  كما تعفي 

�ضهادة اخت�ضا�س وفقا لربنامج تدريبي معتمد 

البلد  يف  املخ�ض�س  االم��ت��ح��ان  باجتياز  منتهيا 

ت��درب فيه، ويحمل رخ�ضة مزاولة مهنة  ال��ذي 

خاللها  م��ار���س  مت�ضلة  3���ض��ن��وات  مل���دة  ���ض��اري��ة 

اخت�ضا�ضه يف البلد الذي منحه رخ�ضة املزاولة، 

الوزراء لهذه  ووفقا لتعليمات ي�ضدرها جمل�س 

الغاية بناء على تن�ضيب من املجل�س.

اأعلى  اأعفت املادة الطبيب احلا�ضل على  كما 

�ضهادة اخت�ضا�س فرعي �ضريطة اأن يكون ح�ضل 

يف  يعادله  م��ا  اأو  املجل�س  م��ن  االخت�ضا�س  على 

التخ�ض�س  ي��ك��ون  واأن  ال��رئ��ي�����ض��ي،  التخ�ض�س 

الفرعي اجلديد فرعا للتخ�ض�س الرئي�س، واأن 

متخ�ض�ضة،  جلنة  الفرعي  للتخ�ض�س  يكون  ال 

لهذه  املجل�س  ي�ضدرها  لتعليمات  وف��ق��ا  وذل���ك 

الغاية.

اأك���د وزي��ر  ويف رده ع��ل��ى م���داخ���الت ال���ن���واب 

 17 امل���ادة  اأن  ال��ه��واري  ال��دك��ت��ور ف��را���س  ال�ضحة 

ج���اءت مل��ع��اجل��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ق�����ض��اي��ا املتعلقة 

ب���امل���وارد ال��ب�����ض��ري��ة ال�����ض��ح��ي��ة م��ن��ه��ا ال��ن��ق�����س يف 

الكوادر الطبية، وكذلك التطورات التي حدثت 

يف امللف الطبي.

واأ�ضاف، اإن املادة و�ضعت �ضروطا قا�ضية على 

االطباء منها ان يكون الطبيب تدرب يف برنامج 

فيه  ال��ذي ح�ضل  البلد  املهنة يف  وزاول  معتمد، 

وه��ذه  ���ض��ن��وات،   3 مل��دة  االخت�ضا�س  �ضهادة  على 

املادة تنظمها تعليمات.

القانون  م�����ض��روع  اأق���ر  ال��ن��واب  وك���ان جمل�س 

م��دار  على  نيابية  جل�ضات  �ضل�ضلة  عقد  اأن  بعد 

اإق���راره، وال��ذي ي�ضم  امل�ضروع قبل  اأي��ام ملناق�ضة 

٢4مادة، حيث رف�س النواب باأغلبية قرار جلنة 

باإعادة  االأوىل  للمادة  النيابية  والبيئة  ال�ضحة 

الوارد  االأ�ضلي  للن�س  والعودة  القانون،  ت�ضمية 

من احلكومة والذي ين�س على “ي�ضمى القانون 

ل�����ض��ن��ة٢0٢٢،  االأردين  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ل�����س  ق���ان���ون 

يف  ن�ضره  تاريخ  من  يوما  �ضتني  بعد  به  ويعمل 

اجلريدة الر�ضمية«.

ومي��ن��ح م�����ض��روع ال���ق���ان���ون، امل��ج��ل�����س الطبي 

ال�����ض��خ�����ض��ي��ة االع���ت���ب���اري���ة واال����ض���ت���ق���الل امل���ايل 

واالإداري، والذي يتاألف من وزير ال�ضحة رئي�ضا، 

عام  واأم���ني  للمجل�س،  ال��ع��ام  االأم���ني  وع�ضوية 

وزارة ال�ضحة لل�ضوؤون االإدارية والفنية، ومدير 

االأط��ب��اء  ونقيب  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  ع��ام 

ونقيب اأطباء االأ�ضنان ونقيب ال�ضيادلة.

ك��م��ا ي�����ض��م امل��ج��ل�����س ع���م���داء ك��ل��ي��ات ال��ط��ب 

اجلامعات  من  اأي  يف  وال�ضيدلة  االأ�ضنان  وطب 

بقرار  �ضنتني  ملدة  وبالتناوب  الر�ضمية  االأردنية 

اأو طب  واأح��د عمداء كليات الطب  ال��وزي��ر،  من 

اإح�����دى اجل��ام��ع��ات  ال�����ض��ي��دل��ة يف  اأو  االأ����ض���ن���ان 

بقرار  بالتناوب  �ضنتني  مل��دة  اخلا�ضة  االأردن��ي��ة 

امل�ضت�ضفيات  جمعية  ع��ن  ومم��ث��ال  ال��وزي��ر،  م��ن 

على  وحا�ضال  طبيا  يكون  اأن  �ضريطة  اخلا�ضة 

�ضهادة االخت�ضا�س العليا بقرار من الوزير بناء 

املجل�س  وينتخب  اجلمعية،  رئي�س  تن�ضيب  على 

من بني اأع�ضائه نائبا للرئي�س ملدة �ضنتني قابلة 

للتجديد.

  االنباط – عمان 

النيابية  ال�ضوؤون اخلارجية  اأكد رئي�س جلنة 

لبنان  جانب  اإىل  يقف  االردن  اأن  حينا،  خلدون 

له  امل�ضاعدات  يقدم  االردن  اأن  م�ضيفا  و�ضعبه، 

انطالقا من التوجيهات امللكية ال�ضامية.

و���ض��دد خ���الل ل��ق��اء ال��ل��ج��ن��ة اأم�����س االث��ن��ني، 

اللبنانية  ال�ضفارة  يف  بالوكالة  باالعمال  القائم 

ي��و���ض��ف رج����ى، ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ات االأخ���وي���ة 

اأر�ضى  التي  ال�ضقيقني  البلدين  تربط بني  التي 

دعائمها قيادتا البلدين.

ال��ن��واب، جم��دي يعقوب ودينا  ب��دوره��م دع��ا 

تنفيذ  ت�ضريع  اإىل  الب�ضتنجي،  وخ��ال��د  الب�ضر 

ال��ب��ل��دي��ن وحت�ضينها  ب��ني  امل��وق��ع��ة  االت��ف��اق��ي��ات 

وتطويرها، م�ض�ضرين اإىل اأهمية تعزيز التبادل 

البلدين  بني  وال�ضياحي  واالقت�ضادي  التجاري 

ال�ضقيقني.

ودع�����وا اىل االإف�������راج ع���ن ودائ�����ع االردن���ي���ني 

املجمدة يف امل�ضارف اللبنانية.

م��ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن رج���ى اجل��ه��ود ال��ت��ي يقوم 

ال��ث��اين يف  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  االردن بقيادة ج��الل��ة 

تعزيز  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�ضرا  و�ضعبه،  لبنان  دع��م 

ال�ضياحة الدينية بني البلدين.

الثالثاء   13/ 9 / 2022

أد مصطفى محمد عيروط
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فلس الريف يطال القطاعات اإلنتاجية ويوسع

 شرائح المستفيدين
  االنباط – عمان 

قال رئي�س اللجنة التوجيهية العليا لفل�س الريف، وزير الطاقة 

والرثوة املعدنية الدكتور �سالح اخلراب�سة، اأم�س االثنني، اإنه مت 

مبوجب تعديالت االأ�س�س املعتمدة لفل�س الريف، دعم القطاعات 

االإنتاجية وتو�سيع �سرائح امل�ستفيدين من فل�س الريف.

التوجيهية  اللجنة  اجتماع  عقب  �سحفي  ت�سريح  يف  واأ���س��ار 

العليا لفل�س الريف، اإىل اأن التعديالت على االأ�س�س املعتمدة لفل�س 

تو�سيع  اأخ���ريا مت مبوجبها  ال����وزراء  اأق��ره��ا جمل�س  التي  ال��ري��ف 

دعم قطاعات  اىل  واالجت��اه  الريف  فل�س  امل�ستفيدة من  ال�سرائح 

التيار  اإي�سال  امل�ستفيدين وتخفيف تكاليف  اأعداد  جديدة وزيادة 

الكهربائي ملواقعهم ومنازلهم.

امل�ستفيدين  قوائم  االجتماع  خ��الل  اأق��رت  اللجنة  اأن  واأ���س��اف 

من اي�سال التيار الكهربائي بوا�سطة ال�سبكات االعتيادية وقوائم 

فل�س  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ال�سم�سية  اخل��الي��ا  ان��ظ��م��ة  م��ن  امل�ستفيدين 

522 منزال وموقعا  اال�س�س اجلديدة وبلغ عددهم  الريف، وفق 

بكلفة اجمالية تبلغ 195ر1 مليون دينار.

اإن���ه مت   ، ال��وزي��ر  ق��ال  وامل�ستفيدين منها،  ال��ت��ع��دي��الت  وح���ول 

واال�ستثمارية  وال�سناعية  االإن��ت��اج��ي��ة  امل�ساريع  �سريحة  ا�سافة 

التنظيم لال�س�س  ح��دود  وخ��ارج  الفقر  الواقعة يف مناطق جيوب 

امل�ساريع يف مناطق  ه��ذه  دع��م  م��ن خ��الل  ال��ري��ف  لفل�س  املعتمدة 

جيوب الفقر �سريطة ان توفر هذه امل�ساريع فر�س عمل لالأردنيني 

من �سكان منطقة امل�سروع ودعم املجتمع املحلي.

واأو�سح اأن اللجنة التوجيهية العليا لفل�س الريف وافقت خالل 

بالكهرباء من خالل  اإنتاجيا  14 م�سروعا  تزويد  االجتماع على 

فل�س الريف موزعة يف خمتلف املناطق النائية يف اململكة.

وتابع اأن التعديالت اأ�سافت �سريحة التجمعات ال�سكانية التي 

التنظيم وذلك  اأدنى وخارج حدود  تتكون من خم�سة منازل بحد 

الكهربائي  التيار  اإي�سال  كلف  وارتفاع  العمراين  التو�سع  ملواكبة 

فل�س  يتحمل  ب��ان  حتملها  على  قدرتهم  وع��دم  امل��واط��ن��ني  مل��ن��ازل 

الريف مبلغ )6000( دينار عن كل م�ستفيد من هذه ال�سريحة، 

125 منزال متت  امل�ستفيدة بلغ حوايل  املنازل  الفتا اىل ان عدد 

املوافقة على اي�سال التيار الكهربائي لها على ح�ساب فل�س الريف.

واأكد اخلراب�سة اأنه مت ا�سافة �سريحة التجمعات ال�سكانية التي 

تتكون من ثالثة منازل خارج حدود التنظيم يتحمل فل�س الريف 

مبلغ )3000( دينار عن كل م�ستفيد من هذه ال�سريحة التي بلغ 

عدد املنازل امل�ستفيدة منها 134منزال.

التنظيم  الواقعة خ��ارج ح��دود  االف��رادي��ة  املنازل  وفيما يخ�س 

التي ت�ستفيد من �سبكات قائمة، فقد بلغ عدد املنازل التي وافقت 

عليها اللجنة 156 منزال .

العفيفة من  االأ�سر  ال��وزارة وبهدف دعم  اأن  اإىل  الوزير  ولفت 

اإي�سال  االأ�س�س ي�سمن  اأدخلت تعديال على  املحدود،  الدخل  ذوي 

التيار الكهربائي ملنازل هذه االأ�سر الواقعة داخل حدود التنظيم 

الريف مبلغ  فل�س  يتحمل  اأ�سرة،   22 امل�ستفيدة  اال�سر  وبلغ عدد 

)3000( دينار من كلفة اي�سال التيار الكهربائي لها.

م��زارع  املت�سمنة  امل�ساريع  اأي�سا  �سملت  التعديالت  اأن  وب��ني 

دواجن واأبقار واأغنام واأ�سماك �سمن مناطق جيوب الفقر الواقعة 

خارج حدود التنظيم، وبلغ عدد املزارع امل�ستفيدة 7 مزارع، يتحمل 

فل�س الريف مبلغ 12 األف دينار من كلفة اإي�سال التيار الكهربائي 

وتعزيز  احليوانية  ال���رثوة  ان��ت��اج  وت�سجيع  امل��زارع��ني  لدعم  لها، 

االعتماد على الذات.

ارتوازية  اآب��ارا  املت�سمنة  امل��زارع  اي�سا  ال��وزارة �سملت  اإن  وق��ال 

واقعة خارج التنظيم وبلغ عدد املزارع امل�ستفيدة 8 مزارع، يتحمل 

فل�س الريف مبلغ 12 الف دينار من كلفة اي�سال التيار الكهربائي 

لها.

املوؤدية  الطرق  انارة  الوزير، م�ساريع  التعديالت وفق  و�سملت 

اىل املقابر وبلغ عدد املقابر التي متت املوافقة على انارة ال�سوارع 

االف  مبلغ )10(  الريف  فل�س  يتحمل   ، 27 مقربة  لها  امل��وؤدي��ة 

دينار من كلفة اي�سال التيار الكهربائي لها.

وا�ستطرد قائال: اإنه مت رفع قدرات حمطات التحويل التي مت 

ان�ساوؤها على ح�ساب فل�س الريف مما �سي�ساعد يف معاجلة �سعف 

التيار الكهربائي للتجمعات ال�سكنية الناجم عن النمو الكبري يف 

عدد ال�سكان والتو�سع العمراين.

واكد ان �سركات توزيع الكهرباء �ستقوم بتنفيذ هذه املواقع كل 

ح�سب منطقة الرخ�سة التابعة له وعلى ح�ساب فل�س الريف.

اخلراب�سة  قال  املتجددة،  بالطاقة  املتعلقة  املواقع  وبخ�سو�س 

اإن عدد املنازل التي متت املوافقة عليها خالل االجتماع بلغ 141 

الفقر من خ��الل حتمل  ال��ق��رار للتخفيف من ح��دة  منزال وج��اء 

وحتمل  امل�ستهدفة  للفئة  ال�سم�سية  اخلاليا  انظمة  تركيب  كلفة 

ب�سكل  �سي�ساهم  ال��ذي  الفئة  لهذه  ال�سهرية  الطاقة  فاتورة  كلفة 

وحت�سني  الفئة  لهذه  ال�سهري  امل��ادي  الدخل  بزيادة  مبا�سر  غري 

واملتمثل  الطاقي  الهدف  اىل  باال�سافة  لها  االقت�سادي  امل�ستوى 

)منازل  ال�سريحتني  وت�سمل  البديلة  الطاقة  م�سادر  با�ستغالل 

�سيتم  حيث  الكهربائية(  ال�سبكات  ع��ن  البعيدة  الفقرية  اال���س��ر 

تركيب انظمة خاليا �سم�سية غري مرتبطة بال�سبكة لها وعددها 

3 منازل، و )منازل املنتفعني من �سندوق املعونة الوطنية واال�سر 
مرتبطة  �سم�سية  خاليا  اأنظمة  تركيب  �سيتم  حيث  العفيفة(، 

بال�سبكة لها وبلغ عددها 139 منزال موزعة على خمتلف مناطق 

اململكة .

املتعلقة  للمواقع  تناف�سية  عطاءات  طرح  �سيتم  انه  اىل  واأ�سار 

بالطاقة املتجددة من خالل جلنة ال�سراء اخلا�سة يف وزارة الطاقة 

والرثوة املعدنية ما �سيعمل على ت�سجيع اال�ستثمار وتوفري فر�س 

لفل�س  العليا  اللجنة  وت�سم  املتجددة.  الطاقة  �سركات  يف  العمل 

االإدارة  وزارة  وام��ني عام  الطاقة  وزارة  امني عام  الريف كال من 

الكهرباء وكهربة  الكهرباء ومدير  املحلية ومدراء �سركات توزيع 

الريف يف وزارة الطاقة.

الضمان تدعو منشآت لالستفادة من استدامة ++
االنباط - عمان

االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  دعت 

فاأقل  ت�سغل )10( عمال  التي  املن�ساآت  جميع 

من خمتلف القطاعات واالأن�سطة االقت�سادية 

برنامج  من  اال�ستفادة  اىل  ب��اأج��ر،  والعاملني 

اأج���ور  دع���م  ي�ساهم يف  ال���ذي   )++ )ا���س��ت��دام��ة 

وا������س�����رتاك�����ات ال���ع���ام���ل���ني االأردن������ي������ني وغ���ري 

االأردنيني.

نهاية حزيران  الربنامج  املوؤ�س�سة  واطلقت 

املا�سي بتمويل من مملكتي هولندا والرنويج 

وال���ت���ع���اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  م���ن  وب���رع���اي���ة 

الدويل وبال�سراكة مع منظمة العمل الدولية.

اأم�����س  ب��ي��ان �سحفي  امل��وؤ���س�����س��ة يف  واأ����س���ارت 

يف  توفرها  يجب  التي  ال�سروط  اىل  االثنني، 

تكون  اأن  وه��ي  الربنامج  يف  ل�سمولها  املن�ساأة 

االول من  ب��ت��اري��خ  ال��ق��ان��ون  ب��اأح��ك��ام  م�سمولة 

اأي تاريخ يليه، واأن يكون  اأو   2021 حزيران 

التاريخ  ذل��ك  م��ن  ف��اأق��ل  ع��م��ال   )10( لديها 

الفئات  �سمن  ت��ك��ون  واأن  يليه،  ت��اري��خ  اأي  اأو 

امل�سمولة يف الربنامج.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه، ي�����س��رتط 

اأج��ره  ي��زي��د  ال  اأن  ال��ربن��ام��ج  م��ن  لال�ستفادة 

واأن  دي��ن��ار،   )500( على  لالقتطاع  اخلا�سع 

قبل  امل�ستفيدة  امل��ن�����س��اأة  يف  م�سموال  ي��ك��ون  ال 

ال  واأن   ،2022 ح���زي���ران  م���ن  االول  ت���اري���خ 

يكون قد ا�ستفاد م�سبقا من برنامج ا�ستدامة 

اأو اأي برنامج منبثق عنه، اأو برنامج حافز، اأو 

الربنامج الوطني للت�سغيل.

ت�سجيل  للمن�ساآت  ي��ت��اح  اأن���ه  اىل  واأ����س���ارت 

هذا  من  لال�ستفادة  اأعلى  كحد  عمال   )10(

الربنامج با�ستثناء احليازات الزراعية فيجوز 

بلغ  مهما  لديها  العاملني  جميع  ت�سجيل  لها 

عددهم �سريطة �سمول العاملني لديها ب�سكل 

التاأمينات  بجميع  اأي  ال��ق��ان��ون  ب��اأح��ك��ام  كلي 

املطبقة باملوؤ�س�سة.

واك�����دت اأن ال���دع���م امل���ق���دم م���ن ال��ربن��ام��ج 

ي�سرف  ح��ي��ث  18�سهرا،  م���دار  ع��ل��ى  ي�ستمر 

ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ال���ربن���ام���ج ال��ع��ام��ل��ني يف 

املن�ساآت حافز �سمول �سهري بواقع 100دينار 

الثالث  ال�سهر  يف  ت�سرف  اأ���س��ه��ر،  ث��الث��ة  مل��دة 

والعا�سر واخلام�س ع�سر، وبحيث يق�سم الدعم 

بواقع  والعامل  العمل  �ساحب  ب��ني  منا�سفة 

لكل منهما، على اأن ي�سلم �ساحب  دينارا   50
العمل العامل اأجره خم�سوما منه 50 دينارا 

وتقوم  احل��اف��ز،  بها  ي�سرف  ال��ت��ي  االأ���س��ه��ر  يف 

100دينار مبا�سرة حل�ساب  املوؤ�س�سة بتحويل 

املوؤمن عليه البنكي.

املقدم  االآخ��ر  الدعم  اإن  املوؤ�س�سة،  واأ�سافت 

م���ن ال���ربن���ام���ج ي��ت��م��ث��ل ب��امل�����س��اه��م��ة يف دع��م 

 50( بن�سبة  للمن�ساآت  ال�����س��م��ان  ا���س��رتاك��ات 

 30 وب�سقف  االأوىل  الت�سعة  لالأ�سهر   )%
دينارا �سهريا، وبن�سبة 25 باملئة منها لالأ�سهر 

�سهريا،  15دينارا  وب�سقف  الالحقة  الت�سعة 

واملن�ساأة كال  العامل  بني  الدعم  يوزع  وبحيث 

ح�سب ن�سبته من اال�سرتاكات امل�ستحقة.

عليه  للموؤمن  املقدم  الدعم  اأن  واأو�سحت 

من  للعمل  انتقاله  ح��ال  يف  م�ستمرا  �سيبقى 

من�ساأة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  م��ن  م�ستفيدة  من�ساأة 

ا���س��ت��م��رار  اأن  اىل  م�����س��ت��ف��ي��دة، الف��ت��ة  اأخ�����رى 

الت�سجيل لال�ستفادة من برنامج )ا�ستدامة++( 

وبحيث تعطى االأولوية للمتقدمني اأوال.

وعن اآلية اال�ستفادة من برنامج )ا�ستدامة 

ال�سروط  عليها  تنطبق  ال��ت��ي  للمن�ساآت   )++

ب��ي��ن��ت امل��وؤ���س�����س��ة اأن ب��اإم��ك��ان ���س��اب��ط ارت��ب��اط 

املن�ساأة الدخول على ح�ساب املن�ساأة “اخلدمات 

ب��رن��ام��ج  خ���دم���ة  واخ����ت����ي����ار  االإلكرتونية” 

الطلب. ++” وتعبئة  “ا�ستدامة 

االنباط – عمان 

ق����ام وف����د م���ن دائ������رة اجل����م����ارك االأردن����ي����ة 

ب��رئ��ا���س��ة م��دي��ر ع����ام اجل���م���ارك ل����واء ج��م��ارك 

امل��ه��ن��د���س ج����الل ال��ق�����س��اة، ب���زي���ارة ع��م��ل اإىل 

اإعادة  اآلية  مدينة جنيف للم�ساركة يف مناق�سة 

تفعيل وحتديث برنامج النظام االآيل للبيانات 

اجلمركية )اال�سيكودا( واالطالع على برنامج 

منظمة  ق��ب��ل  م���ن  امل���ط���ور   )ASYHUB(

)االون��ك��ت��اد(  والتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وؤمت��ر 

امل��ع��ن��ي ب���زي���ادة ف���ر����س ال���ت���ج���ارة واال���س��ت��ث��م��ار 

خمتلف  يف  والتكنولوجيا  والتمويل  والتنمية 

دول العامل.

دائرة  الزيارة عن عزم  الق�ساة خالل  وب��نينّ 

 )ASYHUB( برنامج  بتطبيق  اجل��م��ارك 

اجل���دي���د ال�����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ب�����س��ي��ط وت���ب���ادل 

املعلومات بني مقدمي بيانات ال�سفن واالإدارات 

املتعلقة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف  اجل��م��رك��ي��ة 

وت�سريع  ت�سهيل  لغايات  البحرية  بال�سحنات 

االإجراءات اجلمركية و�سمان �سرعة التخلي�س 

على الب�سائع يف ميناء العقبة.

واأع�����رب ال��ق�����س��اة خ���الل ال��ل��ق��اءات امل��ت��ع��ددة 

الق�سوى  االأه��م��ي��ة  ع��ن  ال��زي��ارة  �سملتها  ال��ت��ي 

التي توليها دائرة اجلمارك بتقدمي االمتيازات 

امل���ت���ع���ددة وال��ت�����س��ه��ي��الت امل�����س��ت��م��رة ل��ت��ي�����س��ري 

ًها  منونّ الدولية  بالتجارة  املتعلقة  االإج����راءات 

التابعة  ال��وح��دة  ب��ني  ال��ت��ع��اون م��ا  اأه��م��ي��ة  اإىل 

اجلمارك  دائ��رة  يف  الفنية  وال��ك��وادر  لالونكتاد 

بعقد الدورات التدريبية الالزمة لتعزيز وبناء 

البيانات  التعامل مع  التكنولوجية يف  القدرات 

اجلمركية والعمل على ا�ستقطاب مركز تدريب 

العاملي  اال�سيكودا  لربنامج  املنطقة  يف  اإقليمي 

اأن دائرة اجلمارك  ه االأردن ال �سيما  يكون مقرنّ

اإع���داد  على  تعمل  ال���دويل  البنك  م��ن  وبطلب 

جمال  يف  املتخ�س�سة  الفنية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب 

االإج���������راءات اجل��م��رك��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ال����دول 

العربية.

اأ���س��ار مدير وح��دة برنامج  ال�سدد  ه��ذا  ويف 

تعزيز  اأهمية  اإىل  )اال���س��ي��ك��ودا(  االآيل  النظام 

اجلمارك  ودائ���رة  ال��وح��دة  بني  القائم  التعاون 

االأردنية ُمبدًيا ا�ستعداد الوحدة بتقدمي الدعم 

اللوج�ستي والتدريب الكايف لتطبيق الربنامج 

اجلديد باأف�سل �سورة ممكنة.

����س���ارك يف ور����س���ات عمل  ال���وف���د  اأن  وُي�����س��ار 

واج���ت���م���اع���ات م�����س��رتك��ة م����ع ك���ب���ار م�������س���وؤويل 

ومم��ث��ل��ي ال��وك��ال��ة االأمل���ان���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون ال���دويل 

امل��ت��ح��دة  االأمم  م����وؤمت����ر  ومم���ث���ل���ي   )GIZ(

برنامج  ووح��دة  )االونكتاد(  والتنمية  للتجارة 

)اال�سيكودا( واالطالع على جتربة العديد من 

واآل��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ال���دول يف جم��ال 

وتطوير  لتح�سني  ال��ربن��ام��ج  وتفعيل  تطبيق 

نظام املخاطر املتبع يف اجلمارك االأردنية.

وت����اأت����ي ه�����ذه ال�����زي�����ارة يف اإط�������ار ع��م��ل��ي��ات 

ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دائ����رة 

االإج���راءات  وتطوير  االأداء  لتح�سني  اجلمارك 

حركة  يف  امللحوظة  ال��زي��ادة  ظ��ل  يف  اجلمركية 

امللمو�س يف  الب�سائع واالرتفاع  التخلي�س على 

حجم التجارة البينية.

الجمارك تبحث التعاون مع منظمة مؤتمر األمم المتحدة
 للتجارة والتنمية

شركة تريند مايكرو 
تنشر تقرير المساحات الرقمية 

اإلجرامية الجديدة
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العاملية  مايكرو،  تريند  �سركة  ح��ذرت 

امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم������ال ح����ل����ول االأم������ن 

ال�سيرباين، من م�ساحات رقمية اإجرامية 

على  تخفى  “دارك فري�س”  با�سم  تعرف 

ت��ت��ط��ور  اأن  ال��ق��ان��ون��ي��ة ومي���ك���ن  اجل���ه���ات 

بعامل  مرتبطة  تهديدات  لت�سكل  ب�سرعة 

امليتافري�س.

واأظهر التقرير اجلديد ل�سركة تريند 

ال�سيرباين  االأمن  مايكرو حول تهديدات 

امل�ستخدمني،  جت���ارب  على  وانعكا�ساتها 

اأن  االث��ن��ني،  اأم�����س  لل�سركة  ب��ي��ان  بح�سب 

م�ساحات  ع��ن  ع��ب��ارة  فري�س”  ال�”دارك 

املظلم”،  “الويب  ���س��ب��ك��ة  ت�����س��ب��ه  رق��م��ي��ة 

ول���ك���ن ال����ف����رق اأن����ه����ا ت��ع��م��ل داخ������ل ع���امل 

امليتافري�س، مما ميكن اجلهات التي ت�سكل 

االأن�سطة  وتنفيذ  تن�سيق  من  التهديدات 

ال�سلطات  م��ن  واالإف����الت  القانونية  غ��ري 

العقابية.

اأن جمرمي  اأي�����س��ا  ال��ت��ق��ري��ر  وج����اء يف 

م�ساحات  تهديد  اإىل  يتطلعون  االإنرتنت 

م�سغلو  يديرها  التي  الرقمي”  “التواأم 
البنية التحتية احليوية، من اأجل تخريب 

وي�سعى  اب��ت��زازه��ا،  اأو  ال�سناعية  االأنظمة 

هذه  اإىل  للتطرق  مايكرو  تريند  تقرير 

التهديدات االإلكرتونية املتوقعة ومناق�سة 

�سبل التخفيف من حدتها.

ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س وامل��دي��ر االإداري  وق���ال 

ل���رتي���ن���د م���اي���ك���رو يف ال�������س���رق االأو�����س����ط 

واأف���ري���ق���ي���ا ال���دك���ت���ور م��ع��ت��ز ب���ن ع���ل���ي، اإن 

التكنولوجيا �سهدت مراحل تطور �سريعة، 

واإن امليتافري�س تعد اإحدى التقنيات التي 

اأعطتنا نظرة حيوية وجديدة جتاه العامل.

وا�سار اىل انه بالرغم من التقدم الذي 

مت اإحرازه يف هذا املجال، اإال اأننا ما زلنا يف 

امليتافري�س  جت��ارب  لدمج  االأوىل  املراحل 

يف ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة وع����دم ال���ق���درة على 

احلديث  الرقمي  الع�سر  باأن�سطة  التنبوؤ 

ا�ستباقي واال�ستعداد  نهج  اتباع  اإىل  دفعنا 

للجهات االجرامية التي ت�سعى ال�ستغالل 

الثغرات االأمنية يف امليتافري�س.

�ستوا�سل  م��اي��ك��رو  ت��ري��ن��د  ان  وا���س��اف 

واب��ت��ك��ار  ا�ستك�ساف  يف  احلثيثة  ج��ه��وده��ا 

وت��ط��وي��ر احل���ل���ول ال���ت���ي حت��م��ي ال��رح��ل��ة 

ال���رق���م���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة م����ن ال���ت���ه���دي���دات 

احل���دي���ث���ة وت��ر���س��ي��خ االأم������ن ال�����س��ي��رباين 

كاأولوية ق�سوى بالن�سبة للموؤ�س�سات.

هيئة تنشيط السياحة تطلق
 الدليل السياحي

16.84 %ارتفاع أسعار المنتجين 
الصناعيين حتى تموز

5.1 مليون مسافر عبر مطار الملكة 
علياء في 8 أشهر
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ك�������س���ف م����دي����ر ع������ام ه���ي���ئ���ة ت��ن�����س��ي��ط 

عربيات  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�سياحة 

عن اطالق الدليل ال�سياحي على املوقع 

املوحدة  بالتذكرة  اخلا�س  االإل��ك��رتوين 

.jordan pass
وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل��ل��ه��ي��ئ��ة، اأم�������س االث��ن��ني، 

زيارته  عند  لل�سائح  مرجعا  الدليل  �سيكون 

مبعلومات  املتلقي  ���س��ي��زود  وال����ذي  ل��ل��م��وق��ع، 

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

واالإر�ساد معا.

االنباط- عمان 

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

ال�سبعة  االأ���س��ه��ر  يف  ال�سناعيني  املنتجني 

 16.84 بن�سبة  العام احلايل،  املا�سية من 

م��ق��اب��ل   141.40 اإىل  ل��ي�����س��ل  ب���امل���ئ���ة، 

121.02 لنف�س الفرتة من العام املا�سي.
واأ������س�����ار ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ه���ري ل����دائ����رة 

االح�������س���اءات ال��ع��ام��ة اأم�������س االث���ن���ني، اإىل 

اأن االرت���ف���اع ج���اء ن��ت��ي��ج��ة الرت���ف���اع ال��رق��م 

التحويلية  ال�����س��ن��اع��ات  الأ���س��ع��ار  ال��ق��ي��ا���س��ي 

ت�����س��ك��ل  وال����ت����ي  ب���امل���ئ���ة،   17.78 ب��ن�����س��ب��ة 

والرقم  باملئة،   86.01 الن�سبية  اأهميتها 

اال�ستخراجية  ال�سناعات  الأ�سعار  القيا�سي 

اأهميتها  25.83 باملئة، التي ت�سكل  بن�سبة 

انخف�س  ح��ني  يف  ب��امل��ئ��ة،   8.22 الن�سبية 

بن�سبة  ال��ك��ه��رب��اء  الأ���س��ع��ار  القيا�سي  ال��رق��م 

اأه��م��ي��ت��ه��ا  ت�����س��ك��ل  وال���ت���ي  ب���امل���ئ���ة،   6.01

5.76 باملئة. الن�سبية 

القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��اع  التقرير  وب��ني 

ل�سهر  ال�سناعيني  املنتجني  الأ�سعار  ال��ع��ام 

مت������وز م�����ن ال�����ع�����ام احل���������ايل، ل���ي�������س���ل اىل 

151.06 مقابل 125.73 لنف�س ال�سهر 
ن�سبته  ارتفاعاً  م�سجاًل  املا�سي،  العام  من 

باملئة.  20.15
امل���ج���م���وع���ات  اأب���������رز  م�����ن  اأن  وا������س�����اف 

االرت��ف��اع  ه��ذا  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  ال�سناعية 

 19.50 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 

ب���امل���ئ���ة، ال���ت���ي ت�����س��ك��ل اأه��م��ي��ت��ه��ا ال��ن�����س��ب��ي��ة 

ال���ق���ي���ا����س���ي  وال������رق������م  ب����امل����ئ����ة،   86.01
 55.14 بن�سبة  اال�ستخراجية  لل�سناعات 

ب��امل��ئ��ة، وال���ت���ي ت�����س��ك��ل اأه��م��ي��ت��ه��ا ال��ن�����س��ب��ي��ة 

ال��رق��م  ان��خ��ف�����س  ح���ني  يف  ب��امل��ئ��ة،   28.2
 9.62 بن�سبة  الكهرباء  الأ�سعار  القيا�سي 

ب��امل��ئ��ة، وال���ت���ي ت�����س��ك��ل اأه��م��ي��ت��ه��ا ال��ن�����س��ب��ي��ة 

باملئة.  5.76
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ا�ستقبل مطار امللكة علياء الدويل خالل 

احلايل،  العام  من  االأوىل  الثمانية  االأ�سهر 

االأرق����ام  ب��ح�����س��ب  م�����س��اف��را   5139090
ال�سادرة عن جمموعة املطار الدويل.

واأظ����ه����رت االأرق�������ام ارت���ف���اع���ا يف اأع�����داد 

الفرتة  ه��ذه  خ��الل  امل��ط��ار  ع��رب  امل�سافرين 

ب��ن��ف�����س  م���ق���ارن���ة  ب���امل���ئ���ة   16.6 ب��ن�����س��ب��ة 

حركة  �سجلت  اإذ  املا�سي،  العام  من  الفرتة 

 74.5 بزيادة  حركة   45849 الطائرات 

 40378 اجل���وي  ال�سحن  وح��رك��ة  ب��امل��ئ��ة، 

ذات  عن  باملئة   13.9 ن�سبته  بارتقاع  طنا 

الفرتة من العام املا�سي.

وو�����س����ل ع�����دد امل�������س���اف���ري���ن ع����رب م��ط��ار 

اإىل  املا�سي  اآب  خ��الل  ال��دويل  علياء  امللكة 

 41.6 ن�سبته  بنمو  م�سافرا   942286
باملئة عن نف�س ال�سهر من العام املا�سي.

�سجل  ال��ط��ائ��رات،  بحركة  يتعلق  وفيما 

6945 حركة بارتفاع  املطار يف اآب املا�سي 

ال�����س��ح��ن  وح���رك���ة   ، ب��امل��ئ��ة   21.8 ن�����س��ب��ت��ه 

ن�سبتها  ب���زي���ادة  اأط���ن���ان   6007 اجل�����وي 

العام  ال�سهر من  بنف�س  باملئة مقارنة   0.2
املا�سي.
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على  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ري��ادي  امل��رك��ز  يعقد 

حقوق الإن�سان والدرا�سات وبالتعاون مع 

غرفة �سناعة عمان، املوؤمتر الإ�ستثماري 

يف  وفر�ص”  “حتديات  الأول  القليمي 

عمان يوم اخلمي�ص القادم، يف فندق حياة 

ع��م��ان، حت��ت رع��اي��ة دول��ة رئي�ص جمل�ص 

اأردنية  الفايز، ومب�ساركة  العيان في�سل 

ال��ع��راق،  فل�سطني،  م��ن  وا���س��ع��ة  وع��رب��ي��ة 

والكويت،  قطر  العربية،  اململكة  م�سر، 

ومم����ث����ل����ني ل���ل���ق���ط���اع ال�����ع�����ام واخل����ا�����ص 

الأردين.

رانيا  للتدريب  الريادي  املركز  مديرة 

الذي  املوؤمتر  هذا  ان  او�سحت  حدادين، 

دعم  اىل  يهدف  يومني،  م��دار  على  يقام 

لتحديات  والت�سدي  امل�ستدامة  التنمية 

وك�سف   ، الغذائي  والأم��ن  واملياه  الطاقة 

ال�����س��ي��ا���س��ات وال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة من 

اأجل دعم الإ�ستثمار، وخلق فر�ص العمل 

الأردن  اإم��ك��ان��ات  م��ن  الإ�ستفادة  وتعميق 

وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  جم���الت  يف  امل��ت��اح��ة 

وال�����س��ي��اح��ة واخل����دم����ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

املتطورة، وجعل الأردن مركزاً لوجي�ستياً 

التزويد  �سل�سلة  يف  مهمة  و�سل  وحلقة 

تعزيز  خ��ال  م��ن  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 

اجل��وار  يف  العرب  الأ�سقاء  مع  العاقات 

ال��ع��م��ق  ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون  اخل��ل��ي��ج،  ودول 

للمملكة. ال�سرتاتيجي 

�ست�سدر  التي  التو�سيات  ان  واأ�سافت 

طباعتها  �سيتم  املوؤمتر،  هذا  جل�سات  عن 

وج��م��ع��ه��ا يف ك���ت���اب ���س��ي��ت��م ت��ق��دمي��ه اىل 

روؤ����س���اء احل��ك��وم��ات يف ال����دول امل�����س��ارك��ة، 

تعم  ان  اجل  من  فيه،  امل�ساركني  وكذلك 

ال��ف��ائ��دة ج��م��ي��ع ال����دول امل�����س��ارك��ة، حيث 

تنظيم  ي�سبح  ان  ال��ري��ادي  امل��رك��ز  ي��اأم��ل 

املزيد  يجذب  بحيث  �سنويا،  املوؤمتر  هذا 

اىل  وال��دول��ي��ني  ال��ع��رب  امل�ستثمرين  م��ن 

من  امل���زي���د  خ��ل��ق  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  الأردن، 

فر�ص العمل لأبناء هذا الوطن.

ال���ل���ج���ن���ة  ان  ح������دادي������ن  واو������س�����ح�����ت 

ال���س��ت�����س��اري��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ت��ي ي��رتاأ���س��ه��ا 

وزراء  ت�����س��م  ال���ع���ن���اين  ج�����واد  ال���دك���ت���ور 

���س��اب��ق��ني، م��ن��ه��م حم��م��د امل���وم���ن���ي وزي���ر 

الإعام الأ�سبق، املهند�سة مها علي وزير 

ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة الأ���س��ب��ق، ال��دك��ت��ور 

والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  الق�ساة  يعرب 

الأ���س��ب��ق، ال��دك��ت��ور ط���ارق ح��م��وري وزي��ر 

غنيم  م��ازن  الأ�سبق،  والتجارة  ال�سناعة 

فتحي  املهند�ص  الفل�سطيني،  املياه  وزير 

اجل��غ��ب��ر رئ��ي�����ص غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة عمان 

احت���اد  رئ��ي�����ص  ال�����س��ن��ايف  ع��ل��ي  الأردن،  و 

جادو  اأمل   ، والعرب  العراقيني  املقاولني 

 ، الفل�سطينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 

جتارة  غرفة  “رئي�ص  مراد  عي�سى  العني 

م��دان��ات  اأمي���ن  ال��ن��ائ��ب  �سابقاً”،  الأردن 

ال�ستثمار”،  جلنة   – النواب  “جمل�ص 
امل���ه���ن���د����ص ف������وزي م�����س��ع��د ن���ائ���ب ن��ق��ي��ب 

ال��زع��ب��ي وك��ي��ل وزارة  امل��ه��ن��د���س��ني، دان����ا 

ال�سناعة والتجارة، �سايل ال�سعد، لطفي 

وهند  ال�سخانبة  زي��اد  الدكتور  الزعبي، 

خليفات.

  االن باط - عامن

النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  انخف�ست 

الول  الأ���س��ب��وع  يف  العاملية  الأ���س��واق  يف 

م��ن ���س��ه��ر اأي���ل���ول احل����ايل، م��ق��ارن��ة مع 

بح�سب  املا�سي  اآب  يف  اأ�سعارها  معدلت 

وال��روة  الطاقة  وزارة  اأعلنتها  بيانات 

املعدنية اليوم الثنني.

ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان��ات، ���س��ج��ل ال��ب��ن��زي��ن 

اأيلول  الول من  الأ�سبوع  90 يف  اأوكتان 

مع  مقارنة  للطن،  دولرا   828 احل��ايل 

 913.7 بلغ  ال��ذي  املا�سي  اآب  يف  معدله 

دولر بن�سبة انخفا�ص بلغت 9.4 باملئة.

يف   95 اأوك��ت��ان  البنزين  �سعر  و�سجل 

871.4 دولر  ب��ل��غ  ���س��ع��را  ال��ف��رتة  ن��ف�����ص 

امل�سجل  دولر   950.9 م��ق��اب��ل  ل��ل��ط��ن، 

 8.4 بلغت  ارت��ف��اع  بن�سبة  املا�سي  اآب  يف 

باملئة.

ال���دي���زل م��ن 1019.9  ���س��ع��ر  وارت���ف���ع 

بن�سبة  دولر   1020.6 اإىل  للطن  دولر 

�سعر  وانخف�ص  باملئة،   0.1 بلغت  ارتفاع 

اإىل  ل��ل��ط��ن  دولر   1090.3 م���ن  ال���ك���از 

انخفا�ص  بن�سبة  للطن  دولر   1088.7

بلغت 0.1 باملئة.

وان��خ��ف�����ص ���س��ع��ر زي����ت ال����وق����ود من 

دولر   401.4 اإىل  للطن  دولر   477.2

ب��امل��ئ��ة،   15.9 ب��ل��غ��ت  ان��خ��ف��ا���ص  ب��ن�����س��ب��ة 

امل�سال  البرتويل  الغاز  �سعر  وانخف�ص 

يف اأيلول احلايل اإىل 635 دولرا للطن، 

اآب املا�سي  مقارنة مع �سعره امل�سجل يف 

الذي بلغ 662.5 دولر بن�سبة انخفا�ص 

بلغت 4.2 باملئة.

الأ�سبوع  يف  ب��رن��ت  خ��ام  �سعر  و�سجل 

الأول من اأيلول احلايل، �سعرا بلغ 91.5 

دولر   100.2 م��ق��اب��ل  ل��ل��رم��ي��ل  دولر 

امل�سجل يف اآب املا�سي.

انطالق المؤتمر االستثماري االقليمي األول في عمان الخميس

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الثالثاء   13 /9/ 2022 

ألمانيا األغلى بأسعار الوقود أوروبيًا
االنباط – وكاالت 

ب��ات ال��وق��ود يف اأمل��ان��ي��ا الأغ��ل��ى ثمنا 

لها  امل��ج��اورة  ال��ب��ل��دان  م��ق��ارن��ة بجميع 

يف الحتاد الأوروبي، اإثر انتهاء خف�ص 

اأ�سعار الوقود نهاية اآب املا�سي.

وق����ال م��ك��ت��ب الإح�������س���اء الحت����ادي 

اأم�����ص الث���ن���ني، اإن م��ت��و���س��ط الأ���س��ع��ار 

اأي��ل��ول احل��ايل   5 اأمل��ان��ي��ا يف  اليومية يف 

املمتاز  ال��ب��ن��زي��ن  ل��ل��رت  ي���ورو   2.07 ب��ل��غ 

ل��ل��رت  ي������ورو   2.16 و   ”5 “اإي  ف���ئ���ة 

ال��دي��زل، وف��ق وك��ال��ة الأن��ب��اء الأمل��ان��ي��ة 

)د ب(.

اأمل���ان���ي���ا ال�����س��رائ��ب على  وخ��ف�����س��ت 

ال��ب��ن��زي��ن وال��دي��زل خ��ال ال��ف��رتة من 

ت�سبب  م��ا  امل��ا���س��ي،  اآب  ح��ت��ى  ح��زي��ران 

الأ������س�����ع�����ار يف حم���ط���ات  ب���ان���خ���ف���ا����ص 

ال����ب����ن����زي����ن، وب����ع����د ال�����ع�����ودة ل��ت��ط��ب��ي��ق 

معدلت ال�سرائب العادية على الوقود 

اأ�سبحت  اأيلول اجلاري  منذ الأول من 

اأمل���ان���ي���ا جم�����ددا م���ن اأغ���ل���ى ال������دول يف 

الحتاد الأوروبي يف اأ�سعار الوقود.

االنباط – عامن 

�سهد املوؤ�سر الأردين لثقة امل�ستثمر ال�سادر عن 

منتدى ال�سرتاتيجيات الأردين ارتفاًعا لي�سل اإىل 

189.3 نقطة يف الربع الأول من عام 2022، بعد اأن 

كانت قيمته 168.1 نقطة يف الربع الرابع من العام 

املا�سي؛ بح�سب ما ذكر املنتدى اأم�ص الثنني.

ال��ث��ق��ة يف الن�ساط  وب��امل��ج��م��ل، ارت��ف��ع م��وؤ���س��ر 

القت�سادي من 165.0 نقطة يف الربع الرابع من 

الأول  الربع  اإىل 200 نقطة يف  عام 2021؛ لي�سل 

من عام 2022.

وان��خ��ف�����ص م���ع���دل ال��ن��م��و يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

الإجمايل من 2.6% يف الربع الرابع من عام 2021؛ 

لي�سل اإىل 2.5% يف الربع الأول من عام 2022.

وانخف�ست قيمة العجز يف املوازنة من 771.7 

مليون دينار يف الربع الرابع من عام 2021؛ لت�سل 

عام  من  الأول  الربع  يف  دينار  مليون   345.8 اإىل 

.2022

لا�ستثمار  ال��داخ��ل��ة  التدفقات  قيمة  وبلغت 

الأجنبي املبا�سر 262.8 مليون دينار يف الربع الأول 

من عام 2022؛ بعد اأن كانت 114.0 مليون دينار يف 

الربع الرابع من عام 2021.

وارت����ف����ع ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ك��م��ي��ات الإن���ت���اج 

ال�سناعي من 89.7 يف الربع الرابع من عام 2021؛ 

اإىل 90.3 يف الربع الأول من عام 2022.

وانخف�ص موؤ�سر الثقة يف النظام النقدي من 

200 نقطة يف ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع��ام 2021 ؛ اإىل 

174.9 نقطة يف الربع الأول من عام 2022.

يف ح����ني ب��ق��ي��ت ق��ي��م��ة اح���ت���ي���اط���ي ال��ع��م��ات 

الأجنبية للبنك املركزي عند 14.7 مليار دينار يف 

الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع ال�سابق.

وارت��ف��ع ال��ف��ارق يف �سعر ال��ف��ائ��دة ب��ني الدينار 

والدولر من 2.42% يف الربع الرابع من عام 2021؛ 

اإىل 2.55% يف الربع الأول من عام 2022.

املُ���ع���ادة من  ال�سيكات  قيمة  ارت��ف��ع��ت  وك��ذل��ك، 

306.3 مليون دينار يف الربع الرابع من عام 2021؛ 

عام  من  الأول  الربع  يف  دينار  مليون   331.7 اإىل 

2022، اأي مبا يعادل %8.3.

و�سهد موؤ�سر الثقة يف النظام املايل ارتفاًعا من 

142.4 نقطة يف الربع الرابع من عام 2021 لي�سل 

اإىل 182.2 نقطة يف الربع الأول من عام 2022.

وارتفع موؤ�سر البور�سة مبقدار 285.8 نقطة؛ 

لي�سل اإىل 4،291.1 نقطة يف الربع الأول من عام 

.2022

وارتفعت اأي�سا ن�سبة الأ�سهم امل�سرتاة يف بور�سة 

عّمان من امل�ستثمرين الأجانب اإىل الأ�سهم املَبيعة؛ 

 ،2022 ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف   %70 اإىل  لت�سل 

مقارنة ب� 46.3% يف الربع الرابع من عام 2021.

واأي�سا، ارتفعت قيمة الئتمان املمنوح للقطاع 

اخلا�ص لت�سل اإىل 28.9 مليار دينار يف الربع الأول 

مقارنة   %2.6 بن�سبة  ارتفعت  اأي  2022؛  ع��ام  من 

بالربع ال�سابق.

ارتفاع المؤشر األردني لثقة المستثمر في الربع األول من العام

قطر: أكاديمية طالل أبو غزالة 
تشارك بندوة حول الصناعة الثقافية

االنباط- الدوحة 

�ساركت اأكادميية طال اأبو غزالة، يف 

ندوة متخ�س�سة نظمتها وزارة الثقافة 

حتت  اأم�����ص  اول  ال��دوح��ة،  يف  القطرية 

“ال�سناعة الثقافية.. القت�ساد  عنوان 

والتحول الجتماعي”، وناق�ست ثاثة 

ال�سناعات  الهند�سية،  الثقافة  حماور: 

الثقافية ودورها  وال�سناعات  الثقافية، 

يف القت�ساد.

اأبو غزالة يف  اأكادميية طال  ومّثل 

عبدالرحيم  الدكتور  مديرها  الندوة، 

ال���ه���ور، ال�����ذي حت����دث ح����ول م��و���س��وع 

ال�������س���ن���اع���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة ودوره����������ا يف 

للثقافة  ميكن  ل  اأنه  مبينا  القت�ساد، 

ال���ث���ق���اف���ة  م����ك����ان  حت�����ل  اأن  ال���ب���دي���ل���ة 

الأ���س��ي��ل��ة، ل��ذل��ك وج��ب الع��ت��م��اد على 

الثقافة  �سناعة  يف  الأ�سيلة  الثقافة 

وما يندرج حتتها، والتعامل مع ق�سايا 

امل��ال والأع��م��ال، ك��ون الثقافة ج��زءا ل 

وجمالته  ال��دول��ة  اقت�ساد  من  يتجزاأ 

الثقافة  اعتباره  اإىل  اإ�سافة  املختلفة، 

���س��ن��اع��ة، ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��ث��ر م��ن 

خ�����ال م�����س��ارك��ت��ه��ا يف ن�����س��ب ال���دخ���ل 

القومي.

من جانبه، �سدد الإعامي القطري 

اأه��م��ي��ة  اإ���س��ح��اق، ع��ل��ى  ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

تقبل  التي  اجلديدة  باملرحلة  التفكر 

ال���س��ت��ع��داد  و����س���رورة  ال��ث��ق��اف��ة،  عليها 

ي�سمن  مب��ا  ال��ب�����س��ري��ة  امل����وارد  بتهيئة 

بناء القدرات الازمة.

واأك�������د �����س����رورة اإ������س�����راك ال�����س��ب��اب 

ل  حتى  الأ���س��وات،  جلميع  وال�ستماع 

تتحول امل�سروعات الثقافية اإىل جمرد 

اأهمية  مو�سحا  متغر،  وقتي  م�سروع 

املحتوى  لتقدمي  اإبداعي  ب�سكل  النظر 

ال��ث��ق��ايف اأ����س���وة ب��ال��ك��ث��ر م��ن ال��ت��ج��ارب 

ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي مت��ك��ن��ت م���ن ال��و���س��ول 

ال���ع���امل���ي ب��ف�����س��ل و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل 

الجتماعي.

ندوة تناقش فرص االستثمار في الهند
  االنباط – عامن 

الأعمال  رج��ال  جمعية  رئي�ص  ناق�ص 

الأردن��ي��ني ح��م��دي ال��ط��ب��اع م��ع ال�سفر 

خال  حليم،  اأنور  اململكة  لدى  الهندي 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل��م��ع��ي��ة  نظمتها  ن���دوة 

ل  الهند  يف  ال�ستثمار  فر�ص  ال�سفارة، 

�سيما يف ولية اأتر بردي�ص.

الثنني،  اأم�ص  بيان  يف  الطباع  واأك��د 

اق��ت�����س��ادي��ة  ب��ع��اق��ات  الأردن  ارت���ب���اط 

تاريخية مع الهند، اإذ تتطور ال�سراكات 

الأعمال يف كا  التجارية بني جمتمعي 

التبادل  با�ستمرار، وبلغ حجم  اجلانبني 

مليار   1.4 نحو  البلدين،  بني  التجاري 

دولر خال عام 2020.

وق���ال ال��ط��ب��اع اإن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 

الأردن،  يف  الناجحة  الهندية  امل�ساريع 

وال����ت����ي مت���ت���ع���ت ب����امل����زاي����ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

تقدر  اإذ  الأردن��ي��ة،  ال�ستثمارية  للبيئة 

املاب�ص  قطاع  يف  الهندية  ال�ستثمارات 

م��ل��ي��ار   1.3 ي����ق����ارب  وال���ف���و����س���ف���ات مب����ا 

حتتل  ال��ه��ن��د  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دولر، 

يف  الدول  م�ستوى  على  العا�سرة  املرتبة 

بقيمة  املالية  عمان  �سوق  يف  ال�ستثمار 

572 مليون دولر.

م�سنعاً   25 ق��راب��ة  وج��ود  اإىل  واأ���س��ار 

ل��األ��ب�����س��ة ب��ا���س��ت��ث��م��ار ه���ن���دي، وب��ح��ج��م 

ا�ستثمار يقارب 300 مليون دولر، ت�سهم 

كلها يف توظيف نحو 10 اآلف عامل.

ال����ت����ع����اون  ات����ف����اق����ي����ات  اإىل  ول�����ف�����ت 

ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��ه��ا ج��ام��ع��ات اأردن���ي���ة مع 

اجل����ان����ب ال���ه���ن���دي، وت��ت�����س��م��ن ح��زم��ة 

م���ن ال����رام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة يف خم��ت��ل��ف 

والأم��ن  املعلومات  تكنولوجيا  جم��الت 

ال�سيراين.

امل��ث��م��ر بني  ال��ت��ع��اون  “ اأن  واأ����س���اف 

خمتلفة،  اأوجه  ياأخذ  اأن  ميكن  البلدين 

الذي  ال�ستثماري،  التعاون  اأهمها  من 

م��وؤك��داً  الندوة”  خ��ال  حتقيقه  ن��اأم��ل 

ال���ق���ط���اع���ات  م����ن  ال����ع����دي����د  ه����ن����اك  اأن 

اله��ت��م��ام  ذات  ال����واع����دة  الق��ت�����س��ادي��ة 

امل���������س����رتك م���ن���ه���ا ق�����ط�����اع ال���ت���ع���دي���ن، 

ال�������س���ن���اع���ات ال���ك���ي���م���اوي���ة، الأ�����س����م����دة، 

ال�������س���ن���اع���ات ال�������س���ي���دلن���ي���ة، ال���ق���ط���اع 

املعلومات. وتكنولوجيا  الزراعي، 

تقوية  على  اجلمعية  ح��ر���ص  و���س��دد 

ال���ع���اق���ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ج��اري��ة 

عن  معرباً  البلدين،  بني  والقت�سادية 

لبحث  فر�سة  ال��ن��دوة  ت�سكل  ب���اأن  اأم��ل��ه 

ال���ف���ر����ص ال���س��ت��ث��م��اري��ة امل���ت���اح���ة ل��ك��ا 

البلدين.

جهود  الهندي  ال�سفر  ثمن  ب��دوره، 

اجل���م���ع���ي���ة يف ال����ت����ع����اون امل�������س���ت���م���ر م��ع 

العاقات  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  ال�سفارة، 

القت�سادية بني البلدين، م�سراً اإىل اأن 

بف�سل  متميزة  البلدين  بني  العاقات 

اجلهود التي يبذلها قادة البلدين.

حجم  يتح�سن  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  واأع����رب 

تاأثره  بعد  خا�سة  البلدين  بني  التبادل 

ب���ال���ت���داع���ي���ات الق���ت�������س���ادي���ة ال�����س��ل��ب��ي��ة 

جل��ائ��ح��ة ف���رو����ص ك����ورون����ا، لف���ت���اً اإىل 

اأح���د  اأن الق��ت�����س��اد ال��ه��ن��دي ي��ع��د م���ن 

الق��ت�����س��ادي��ات ال���ك���رى ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

الدويل.

امل���ج���الت  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  اإىل  ودع�����ا 

اأه��م��ه��ا  م���ن  امل�������س���رتك،  اله���ت���م���ام  ذات 

ال�سغرة  وال�سركات  ال�سناعي  القطاع 

وامل����ت����و�����س����ط����ة وق������ط������اع ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

وال�سناعات  الغذائي  والأمن  املعلومات، 

ميتلك  الأردن  اأن  م���وؤك���داً  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

اقليمياً  املقومات الازمة ليكون مركزاً 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ه��ن��د، خ��ا���س��ة يف جم���الت 

املعلومات. تكنولوجيا 

وع����ر�����ص ال�������س���ك���رت���ر ال����ث����اين ل���دى 

امل���زاي���ا  لأه�����م  رازمي،  ����س���ري  ال�������س���ف���ارة 

اأتر  ولي��ة  يف  والتناف�سية  ال�ستثمارية 

اأكر رابع  اأنها تعد  اإىل  بردي�ص، م�سراً 

�سكانية  بكثافة  وتتمتع  الهند،  يف  ولية 

للغذاء  اإن��ت��اج��اً  ال��ولي��ات  واأك���ر  عالية، 

وتنوعاً يف جمال ال�سناعات الغذائية.

  االنباط - عامن

ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

وامل��ب��ي��ع��ات، ال��دك��ت��ور ح�����س��ام اأب���و ع��ل��ي، اإّن 

العامة  ال�سريبة  لقانون  امل��ع��دل  القانون 

مل   ،2022 ل�����س��ن��ة   15 رق����م  امل��ب��ي��ع��ات  ع��ل��ى 

�سلعة  اأي  على  �سريبة  اأي  فر�ص  يت�سمن 

اأو خدمة جديدة.

واأ�ساف، اإن القانو ن املعدل مل يت�سمن 

اإل��غ��اء  اأو  ال�سرائب  على  زي���ادة  اأي  ك��ذل��ك 

ُيذكر  تغير  اأي  اعفاءات، ومل يحدث  لأي 

امللتزمني. املكلفني  على 

ن����دوة نظمتها  ع��ل��ي خ���ال  اأب����و  واأ����س���ار 

غرفة جتارة عمان ملنت�سبيها م�ساء الأحد، 

وح�����س��ره��ا ع���دد م���ن م��دق��ق��ي احل�����س��اب��ات 

اإىل  ال�سريبيني،  وامل�ست�سارين  واخل���راء 

الت�سوهات  معاجلة  على  عمل  التعديل  اأن 

والخ�����ت�����الت ال�������س���ري���ب���ي���ة، واحل������د م��ن 

التهرب والتجنب �سريبي باتخاذ اإجراءات 

متّكن احلكومة من مكافحتها ومعاجلتها.

ل�سد  ج����اء  امل���ع���دل  ال���ق���ان���ون  اإن  وق�����ال، 

املكلفني،  بع�ص  ي�ستخدمها  التي  الثغرات 

وي��ت�����س��م��ن اإ����س���اح���ا ه��ي��ك��ل��ي��ا يف م��ع��اجل��ة 

البع�ص  متّكن  التي  والت�سوهات  الثغرات 

من التجنب ال�سريبي، مو�سحا اأن خماطر 

فقط  تنح�سر  ل  ال�سريبي  التجنب  واآث��ار 

�سلبا على اخلزينة بل وتنعك�ص على املكلف 

امللتزم. التاجر وال�سانع 

الإيجابية  الآث���ار  ع��ن  اأب��و علي  وحت��دث 

على  القانون  على  طراأت  التي  للتعديات 

امللتزمة  القت�سادية  والقطاعات  اخلزينة 

ال��ث��غ��رات  اأن وج���ود  اإىل  ���س��ري��ب��ي��ا، م�����س��را 

ا�ستخدامها  من  البع�ص  متّكن  الت�سريعية 

مل��ن��اف�����س��ة م��ك��ل��ف م��ل��ت��زم، ف��ي�����س��ب��ح امل��ك��ل��ف 

قبل  من  متكافئة  غر  مناف�سة  يف  امللتزم 

ال�سريبة يف  امل��ك��ل��ف م��ن خ��ال ع��دم دف��ع 

حني هو يدفع ال�سريبة.

ج���اءت  “التعديات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

لتن�سجم مع املمار�سات العاملية فيما يتعلق 

لل�سلع  امل��ب��ي��ع��ات  �سريبة  خ�����س��وع  مب��ف��ه��وم 

واخلدمات من خال اقرار مبداأ التوريد، 

اإذ مت تعديل قاعدة فر�ص ال�سريبة ولي�ص 

قاعدة  اأن  مو�سحا  دفعها،  اأو  ا�ستحقاقها 

ال�����س��ري��ب��ة ب��ال��ق��ان��ون احل����ايل ه���ي ال��ب��ي��ع، 

ف���وج���دت مم���ار����س���ات م���ن ب��ع�����ص امل��ك��ل��ف��ني 

بدل اأن يقوم بعملية بيع يقوم بعملية حق 

كمالك«. الت�سرف 

ال��ت��ي مت���ت هي  ال��ت��ع��دي��ات  اإن  وق�����ال، 

ملطالب  تلبية  وجاءت  ا�ساحية  تعديات 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ���س��ي��م��ا غ���رف ال�����س��ن��اع��ة 

وال���ت���ج���ارة، ح��ي��ث مت���ت م��ع��اجل��ة م��و���س��وع 

وم�سكلة  اإعادتها،  مدة  وتخفي�ص  الرديات 

ب��ح��ي��ث  امل��ب��ي��ع��ات  ���س��ري��ب��ة  رد  ال���ت���اأخ���ر يف 

ي�سبح ردها من ال�سريبة نف�سها التي يتم 

لها.  خم�س�سات  ر���س��د  م��ن  ب��دل  قب�سها 

بني  ال�سريبية  العدالة  ف�سا عن حتقيق 

املدين  التعوي�ص  مو�سوع  واإلغاء  املكلفني، 

الق�سايا  يف  للق�ساء  املكلف  جلوء  حال  يف 

ال�سريبي. بالتهرب  املتعلقة  غر 

اإدارة  اأك����د ع�����س��و جم��ل�����ص  م��ن ج��ه��ت��ه، 

البنا،  خطاب  ال�سندوق  واأم��ني  الغرفة، 

بني  ال�سراكة  اأه��م��ي��ة  احل���وار،  ادار  ال��ذي 

كونه  التجاري  والقطاع  ال�سريبة  دائ��رة 

حتقيق  يف  للحكومة  ا�سرتاتيجياً  �سريكاً 

اإىل  لفتا  ال�ساملة،  القت�سادية  التنمية 

بني  والتعاون  الت�ساورية  اللقاءات  اأهمية 

الطرفني.

امل��ج��ال  ت��ت��ي��ح  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

با�ستمرار للحوار بني امل�سوؤولني والقطاع 

اآراء  اإىل  ل��ا���س��ت��م��اع  ال��ت��ج��اري،  اخل��ا���ص 

ومقرتحات الفاعلني واملنتجني وحمركي 

“القطاع اخلا�ص«. عجلة القت�ساد 

ه��و  ال����ل����ق����اء  م�����ن  ال�����ه�����دف  اأن  وب������ني 

مت���ك���ني احل�������س���ور م����ن الط�������اع وف��ه��م 

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

اأع�ساء  راأي  اإىل  وال���س��ت��م��اع  ال�سريبة، 

وامل�ست�سارين  واخل����راء  ال��ع��ام��ة  الهيئة 

ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال ال�����س��ري��ب��ة ح���ول اأي 

م�ستقبا  ���س��ت�����س��در  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ات 

ح���ول ال��ق��ان��ون، واأن ت��ق��وم غ��رف��ة جت��ارة 

لتقدمي  اخل���راء  م��ع  وبالتن�سيق  ع��م��ان 

التعليمات  ه��ذه  لتجويد  م��ق��رتح��ات  اأي 

والخ�������ذ ب���ه���ا م����ن ق���ب���ل دائ�������رة ���س��ري��ب��ة 

واملبيعات. الدخل 

أبو علي: قانون المبيعات المعدل لم يتضمن زيادة ضرائب

ارتفاع اليورو وتراجع الدوالر عالميا
  االنباط – وكاالت 

ارت��ف��ع ال���ي���ورو ب��ال�����س��وق الأم��رك��ي��ة 

�سلة من  الثنني، مقابل  اليوم  العاملية، 

العمات العاملية، ليو�سع مكا�سبه لليوم 

ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل م��ق��اب��ل ال����دولر 

 4 يف  م�ستوى  اأعلى  م�سجا  الأمركي، 

جديدة  م�سددة  اإ���س��ارات  و�سط  اأ�سابيع، 

امل��رك��زي الأوروب�����ي، وال��ذي  م��ن البنك 

رف���ع الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة 

الأوروبية باأكر وترة يف تاريخه.

ج����ورن����ال،  ����س���رتي���ت  وول  وب��ح�����س��ب 

ارت���ف���ع ال���ي���ورو م��ق��اب��ل ال������دولر اأم�����ص 

دولر   1.0136 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.8 بن�سبة 

امل��ا���س��ي، م��ن �سعر  اآب   18 م��ن��ذ  الأع��ل��ى 

دولر،   1.0059 عند  التعامات  افتتاح 

 1.0059 ع��ن��د  م�����س��ت��وى  اأدن�����ى  و���س��ج��ل 

دولر .



تبليــــــغ
اىل املوظف 

 سمري عبد الرحمن 
علي الحوراني

نظرا لتغيبك عن مركز عملك يف جممع 

حلويات حبيبه الكائن يف �شارع

الأربعاء  يوم  �شباح  من  املنورة  املدينة 

املوافق 2022/08/31 و لغاية

تاريخه و لأكرث من ع�شرة اأيام متتالية 

و بدون اإذن ر�شمي م�شبق اأو �شبب

م�شروع .

من  خدماتك  باإنهاء  نبلغك  فاإننا  ال��ذا 

ال�شركة و بف�شلك من العمل و بدون اأدنى

.م�شوؤولية اجتاه ال�شركة و ذلك ح�شب 

ما جاء يف ن�ص املادة رقم )28 / ه� (

الأردين رقم  والعمال  العمل  من قانون 

)8( ل�شنة 1996 ، و مطالبتك

بال�شركة  حلق  الذي  ال�شرر  و  بالعطل 

نظرًا لنقطاعك عن العمل بها بدون

انذار اأو اذن م�شروع .

شركة الياسمينة 
للصناعات الغذائية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

مالك مروان احمد 
ابو سيف

ا�شتنادا لحكام املاده 28 / ه�  من 

 1996 ل�شنه   8 رق��م  العمل  قانون 

وتعديالته وعلى �شوء تغيبك عن 

ايام  ع�شره  من  لكرث  عملك  مركز 

مت�شله من تاريخ 2022/6/5 دون 

�شبب م�شروع ينذرك م�شنع النجمة 

ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك ب��وج��ود 

عودتك للعمل وال �شن�شطر ا�شفني 

وينهي  لوظيفتك  فاقد  لعتبارك 

املاده  الحكام  وفق  معك  التعاقد 

املذكورة .

مصنع النجمة الذهبية 
للبالستيك

االعالين
08

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن ال�شم التجاري

) معمل ابو �شياح للطوب ( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )256600( با�شم 

) حممد م�شطفى عبداهلل ن�شار ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) حممد نايف ابراهيم ابو 

قمر ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن . 

م�شجل ال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن ال�شم التجاري

) حمطة ربوع امل�شتندة خلدمات ال�شيارات ( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم 

)209327( با�شم ) موؤيد ابراهيم رم�شان اجلبايل ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) رامي 

حممد مروان الفار ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن . 

م�شجل ال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن ال�شم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل   ) ال�شيارات  خلدمة  احلرفيه  حمطة   (

)2098( با�شم ) خالد ابراهيم �شليمان الفواعري ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) معن 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) �شليم  ابو  ال��رزاق  عبد  �شعد 

العالن . 

م�شجل ال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

واخل��دم��ات  امل��ع��دات  لتجارة  ا�شناد  �شركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

اللوج�شتيه ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت 

الرقم  ) 28000 ( بتاريخ ) 2012/3/18(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد �شليمان عيد العوامله 

 –  ) اجل��اردن��ز   ( التل  و�شفي  �شارع   – عمان   : امل�شفي  عنوان 

الهاتف  – رقم   411 – مكتب  الرابع  – الطابق   85 رقم  عمارة 

املتنقل  – الهاتف   065521919 الفاك�ص  – رقم   065521717

0795595794 – �شندوق بريد 3340 رمز بريد 11953

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

وامل�شجلة  �شاهني  وكمال  جنم  اب��و  ب��الل  �شركة  ب��ان  والتجارة 

بتاريخ   )110819( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

2014/11/25  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : بالل ابو جنم وكمال �شاهني

اإىل �شركة : ابراهيم حممد ال�شويف و�شريكته

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

مربوك للفائزين استالم جوائزهم

تعلن �شركة ركن بغداد للت�شويق عن انتهاء حملتها رقم 

4 / 2 / 28 / 339549 ال�شادرة بتاريخ 2022/7/22 

ونبارك للرابحني

عبد  ناديا   ، م�شلح  مو�شى  فاطمة   ، �شدر  بهجت  ب��در 

القادر طا�ص ، ايا�ص �شالح �شليم ، �شليبا �شامي القوا�ص 

، رنا ا�شعد كلبونة ، حممد العب�شي ، عماد احمد عليان ، 

ليلى عاطف قنطار ، حممد �شوكت حممد

مربوك للفائزين
 استالم جوائزهم

عن  اجلاهزة  اللب�شة  لتجارة  فوجيان  �شركة  تعلن 

ال�شادرة   10980  /  28  /  2  /  4 رق��م  حملتها  انتهاء 

بتاريخ 2022/5/6 ونبارك للرابحني

عمر اكرم محيسن
رزان محمد عبد الرحمن علي

زهور ناجي مرزوق عالن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997

والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة   ا�شناد لتجارة املعدات واخلدمات 

اللوج�شتيه    وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة 

باجتماعها  قررت  قد    2012/3/18 بتاريخ    )28000( الرقم  حتت 

ت�شفية  على  املوافقة    2021/12/30 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري 

ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد حممد �شليمان عيد العوامله  

م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

– الطابق   85 – عمارة رقم   ) التل ) اجلاردنز  – �شارع و�شفي  عمان 

الفاك�ص  رقم   –  065521717 الهاتف  رقم   –  411 مكتب   – الرابع 

بريد  �شندوق   –  0795595794 املتنقل  الهاتف   –  065521919

3340 رمز بريد 11953

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

ور�شا  القطاونه  خلود  �شركة  ت�شفية  اج��راءات  ا�شتكمال  عن 

ترعاين  

 )  119481( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2019/4/4 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

الق�شاه  ب��اهلل  واملنت�شر  حممود  احمد  �شركة  ب��ان  والتجارة 

 )121971( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

التغيريات  لإج���راءات  بطلب  تقدمت    2021/8/25 بتاريخ 

التالية :

باهلل  واملنت�شر  حممود  احمد   : �شركة  من  ال�شركة  ا�شم  تعديل 

الق�شاه

اإىل �شركة : املنت�شر باهلل عبداهلل الق�شاه و�شريكه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200095018(

ا�شتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   الف�شول  �شالح  �شركة  باأن  

تو�شية ب�شيطة 

قد تقدمت بطلب   2013/4/11 حتت الرقم )17228( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/9/11 

م�شفيا  الف�شول    حممد  �شالح  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وقد 

لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : معان – وادي مو�شى

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة عمار وعمر حمدان  

 )  118135( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2018/4/5 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن رقم ) 24 / 2022 (
اعالن بيع بويلرات غري صالحة لالستعمال 

بالظرف املختوم ) للمرة الثانية (

م�شتودعات  يف  اللوازم  معاينة  بال�شراء  الراغبني  ال�شادة  فعلى 

املوافق  اخلمي�ص  يوم  من  ياجوز   / والتزويد  امل�شرتيات  مديرية 

2022/9/15 من ال�شاعة الثامنة �شباحا ولغاية ال�شاعة الثانية 

ع�شر ظهرا ويتم ا�شتقبال العرو�ص يف نف�ص اليوم والطالع على 

�شروط العطاء وتقدمي ال�شعر بالظرف املختوم مع تامني دخول 

العطاء بن�شبة ) 3 % ( من قيمة العطاء كامال .

وزارة الصحة

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

قيمة  لتقدير  ج��دول  تاريخه  م��ن  يوما  ع�شر  خم�شة  ومل��دة  للعموم  يعلن 

3 ( ال�شكان من ارا�شي غور املزرعة  98 ( حو�ص )  الوجده ال�شكنية رقم ) 

وامل�شتملكة مبوجب قرار جمل�ص ادارة �شلطة وادي الردن رقم ) 219 ( تاريخ 

. 1980/11/9

الرا���ش��ي  دائ���رة  لوحة  على   2022/9/7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  علق  ق��د 

وامل�شاحة / الغوار اجلنوبية باعتباره حمال بارزا و�شلمت ن�شخة اخرى منه 

اىل رئي�ص بلدية الغوار اجلنوبية لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

اللجنة  قرار  على  يعرت�ص  ان  حق  �شاحب  او  مت�شرف  ولكل  لل�شلطة  ويحق 

اللجنة  قرارات  عن  العالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل 

اىل اللجنة ال�شتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ )خم�شة ع�شر( دينارا 

القانون  من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة 

املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200024610 (

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد 

/ال�شادة نافع يا�شر �شليم قنديل

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة مو�شى قنديل و�شركاه

بتاريخ   )10049( الرقم   حتت  ب�شيطة  تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2003/7/10

باإبالغ  وقام   2022/9/12 بتاريخ  ال�شركة  من  لن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا���ش��ع��ارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/12

وا�شتنادا لأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  الت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز الت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــالن
ل�شنة  والقرق رقم )79(  املدن  اأحكام تنظيم  للعموم مبقت�شى  يعلن الطالع 

الها�شمية  للواء  اللوائية  والأبنية  والقرى  املدن  تنظيم  جلنة  بان   )1966(

على  املوافقة   2021/12/23 تاريخ   )13( رق��م  ق��راراه��ا  مبوجب  ق��ررت 

تاريخ   )  8  /  15  ( رقم  اجلديدة  الها�شمية  لبلدية  املحلية  اللجنة  ق��رار 

2021/12/13 واملت�شمن املوافقة على تغيري �شفة ا�شتعمال القطعة رقم 

) 73 ( حو�ص ) 1 ( القرب البي�ص ال�شمايل من �شكن جيم وزراعي اىل �شكن 

جيم كامال .

 واإعالن ذلك لالعرتا�ص ملدة �شهر باجلريدة الر�شمية واجلريدتني حمليتني 

لدى  القانونية  الفرتة  خالل  اعرتا�شاتهم  تقدمي  العالقة  ل�شحاب  ويجوز 

ال��دوام  �شاعات  خ��الل  اجلديدة  الها�شمية  لبلدية  املحلية  اللجنة  رئي�ص 

الر�شمي و�شمن املدة القانونية .

د. صخر املور الهقيش
متصرف لواء الهاشمية
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء الهاشمية

إعالن طرح عطاء للمرة االوىل صادر عن
مديرية أشغال محافظة عجلون

يدعى املقاولون امل�شنفون يف جمال الطرق اخت�شا�ص اإن�شاء و�شيانة الطرق من الفئة اخلام�شة اأو 

اأ�شغال حمافظة عجلون  اأدناه مراجعة مديرية  املبينة  باملناق�شة  الراغبني بال�شرتاك  الرابعة 

اعتبارًا من �شباح يوم الحد املوافق 13 /2022/9 وح�شب ال�شروط التالية :-

1 .  اآخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة ال�شاعة الواحدة بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 20 /2022/9.

يوم  ظهر  بعد  الواحدة  ال�شاعة  اأق�شاه  مبوعد  املديرية  عطاءات  �شندوق  يف  العرو�ص  تودع     . 2

الربعاء املوافق   2022/9/21.

3 . على املناق�ص املتقدم للعطاء احل�شور �شخ�شيًا واإبراز �شهادة ت�شنيف �شارية املفعول عند تقدمه 

ل�شراء ن�شخة املناق�شة اأو اإر�شال مفو�ص ر�شمي بدًل عنه ح�شب الأ�شول .

4. يقدم تاأمني دخول املناق�شة على �شكل كفالة بنكية اأو �شيك م�شدق و ح�شب املتطلبات التالية :

- رقم وا�شم العطاء كما هو مبني اأدناه .

- تاأمني دخول املناق�شة با�شم : عطوفة مدير اأ�شغال حمافظة عجلون بالإ�شافة اإىل وظيفته.

- مدة �شريان تاأمني دخول املناق�شة : ت�شعون يوما من تاريخ اإيداع العرو�ص .

- قيمة تاأمني دخول املناق�شة : ) 1200 ( دينارا األف ومئتان دينار اأردين .

- ا�شم املناق�ص كما هو وارد يف �شهادة الت�شنيف ال�شادرة عن دائرة العطاءات احلكومية .

- �شوف يتم ا�شتبعاد اأي عطاء غري مرفق بتاأمني دخول املناق�شة.

5. مت  حتديد يوم اخلمي�ص املوافق 2022/9/15  ال�شاعة العا�شرة �شباحًا موعدًا لزيارة موقع العطاء .

تكرر  ومهما  اليومية  ال�شحف  الإعالن يف  ن�شر  اأجور  العطاء  ير�شو عليه  الذي  املقاول  يتحمل   . 6

ومهما بلغت التكاليف.

7.   يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون اإبداء الأ�شباب وبدون اأن يرتتب على هذا الإلغاء اأية 

مطالبه مالية او قانونية .

 رئيس لجنة شراء محافظة عجلون
نائب محافظ محافظة عجلون/متصرف لواء القصبة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة  رق���م)22( 

وامل�شجلة  و�شريكه   حممد  ان�ص  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

بتاريخ   )  94942  ( ال��رق��م   حت��ت  ت�شامن    �شركات  �شجل  يف 

�شركة  من  �شفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2009/6/14

ت�شامن اىل �شركة تو�شية ب�شيطة وتغري ا�شم ال�شركة اىل ان�ص 

حممد و�شريكه .

يرجى ممن له اعرتا�ص على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�شركات  يف وزارة ال�شناعه و التجارة

على  ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

الثالثاء   13/ 9 / 2022

رقم العدد   6162

06-5200700
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االنباط – وكاالت 

احتالله  منذ  الإ�سرائيلي  الحتالل  ُي�سارع 

اخل���ط���ى لإمت����ام   ،1967 ع����ام  ال���ق���د����س  م��دي��ن��ة 

م�����س��اري��ع��ه ال��ت��ه��وي��دي��ة وب���ن���اء ال��ك��ن�����س وامل��ب��اين 

وحميط  املحتلة  املدينة  يف  ال�ساهقة  اليهودية 

واإحكام  لعزله  املبارك، متهيًدا  الأق�سى  امل�سجد 

متاًما  مغايرة  يهودية  ب�سمات  وو�سع  ح�ساره، 

للواقع والتاريخ العربي والإ�سالمي

البلدة  هي  بالكن�س  ا�ستهداًفا  املناطق  واأكرث 

غربي  ال��راق  و�ساحة  املغاربة  وح��ارة  القدمية 

اأ�سهر معامل  امل�سجد الأق�سى، والتي تعتر من 

القد�س، وميتد بني باب املغاربة جنوًبا، واملدر�سة 

بعد  الح��ت��الل  عليه  �سيطر  ���س��م��اًل،  التنكزية 

احتالله املدينة

وحديًثا، انتهت �سلطات الحتالل من ت�سييد 

املال�سق  املغاربة  حي  يف  جديد  تهويدي  مبنى 

حائط  اإرث  “�سندوق  اإ���س��راف  حتت  لالأق�سى، 

ال���وزراء  رئي�س  ملكتب  مبا�سرة  ال��ت��اب��ع  املبكى” 

الإ�سرائيلي

وك���ان ال��ع��م��ل يف اإق��ام��ة امل��ب��ن��ى ب���داأ منت�سف 

العربية  املعامل  طم�س  ج��رى  بعدما   ،2017 ع��ام 

بهدف  املنطقة،  يف  الآث����ار  وحم��و  والإ���س��الم��ي��ة 

املقتحمني  امل�ستوطنني  من  عدد  اأكر  ا�ستيعاب 

ل�ساحة الراق

احل���ارات  اأ���س��ه��ر  م��ن  تعد  املغاربة”  و”حارة 

اإق��دام  اإىل  �سهرتها  وترجع  القدمية،  البلدة  يف 

وهدمها  ب��الأر���س  ت�سويتها  على  “اإ�سرائيل” 
اإىل  ل��ت��ه��ا  وح��َوّ ال��ق��د���س،  اح��ت��الل  بعيد  بالكامل 

املبكى” خلدمة احلجاج  “�ساحة  اأ�سمتها  �ساحة 

وامل�سلني اليهود عند حائط الراق

وت���ع���ت���زم ب���ل���دي���ة الح�����ت�����الل اإق�����ام�����ة ج�����س��ر 

لالأق�سى،  امل���وؤدي  املغاربة  ب��اب  يف  جديد  �سخم 

لقتحامات  املخ�س�س  اخل�سبي  اجل�سر  واإزال���ة 

امل�����س��ت��وط��ن��ني، ب��الإ���س��اف��ة اإىل خم��ط��ط ج��دي��د 

وخ��ط��ر ل��ت��و���س��ي��ع ب���اب امل��غ��ارب��ة، لأج����ل متكني 

دخ����ول امل�����س��ت��وط��ن��ني ب���اأع���داد اأك����ر م���ن �ساحة 

الراق

وي�سم املبنى اجلديد الذي انتهى الحتالل 

من بنائه، اأربعة طوابق تطل على حائط الراق، 

لل�سيارات  م��واق��ف  على  الأول  الطابق  يحتوي 

ل��ت�����س��ه��ي��ل و�����س����ول امل�������س���ت���وط���ن���ني امل��ت��ط��رف��ني 

مبركباتهم للمبنى، واأما الطابق الثاين، في�سم 

مدر�سة توراتية لتعليم التوراة و”كهنة املعبد”. 

اأبو  كما يقول الباحث يف �سوؤون القد�س فخري 

دياب

“�سفا”  اأبو دياب يف حديث لوكالة  وي�سيف 

لأداء  كني�ًسا  املبنى ي�سم  الثالث من  الطابق  اأن 

الطقو�س التلمودية فيه، يف حني �سيكون الطابق 

الرابع عبارة عن مطلة ملراقبة املنطقة، وحمطة 

يتم  عندما  وامل�ستوطنني  اليهود  للركاب  ن��زول 

تهيئة “القطار الهوائي” التهويدي الذي يبداأ 

من غربي القد�س و�سوًل حلائط الراق

على  تعمل  الح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات  اأن  وي��و���س��ح 

والذي  ال��راق،  حائط  يف  القائم  الو�سع  تغير 

يخ�سع للو�ساية الأردنية، كغره من املقد�سات، 

ما ي�سكل انتهاًكا لهذه الو�ساية

وتر�سد حكومة الحتالل ميزانيات �سخمة 

والأنفاق  التهويدية  واملباين  الكن�س  بناء  لأجل 

يف  وحتى  فوقها،  اأو  املحتلة  املدينة  حتت  �سواء 

املعامل  اإخ��ف��اء  لأج��ل  الأق�����س��ى،  امل�سجد  حميط 

ال��ع��رب��ي��ة وح��ج��ب ال���روؤي���ة ع��ن امل�����س��ج��د امل��ب��ارك 

وطم�س هويته

وبح�سب اأبو دياب، فاإن الحتالل يعمل �سمن 

واإط��ب��اق  الأق�سى  لعزل  ممنهجة  ا�سرتاتيجية 

وامل��ب��اين  الكن�س  ب��ن��اء  م��ن خ���الل  اخل��ن��اق عليه 

ال��ت��ورات��ي��ة، حم���اوًل اإع���ادة �سياغة ت��اري��خ م��زور 

على  امل�سللة  التلمودية  ال���رواي���ات  م��ع  ي��ت��الءم 

ح�ساب الرواية الفل�سطينية احلقيقية

ال�ستيطان  اأدوات  م��ن  اأداة  الكن�س  وتعتر 

الأق�سى  امل�سجد  الديني يف حميط  الأيدلوجي 

ووجه  التاريخي  واقعه  وتغير  عرنته،  لأج��ل 

احل�����س��اري وم�����س��ح ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة، كخطوة 

ت�سبق حم���اولت ت��ه��وي��ده م��ن ال��داخ��ل واإق��ام��ة 

“الهيكل” املزعوم
وي�سر اإىل اأن الحتالل يعمل بكل الو�سائل 

ع��ل��ى ت��دم��ر واإخ��ف��اء ك��ل م��ا ل��ه ع��الق��ة بتاريخ 

املدينة العريق، وفر�س تاريخ مزور وم�ستحدث 

عليها لإغالق الأفق يف حميط الأق�سى وجعلها 

مدينة ذات معامل ُم�سوه

ويوؤكد اأن اإقامة مثل هذه املباين التهويدية 

وامل�ستوطنني  اليهود  و�سول  ت�سهيل  ت�ستهدف 

اق��ت��ح��ام��ات��ه��م ب�سكل دائ���م،  ل��الأق�����س��ى، وت��ن��ف��ي��ذ 

باملنطقة  القائم  الو�سع  تغير  اإىل  بالإ�سافة 

القريبة من امل�سجد

واأم������ا رئ��ي�����س اأك���ادمي���ي���ة الأق�������س���ى ل��ل��وق��ف 

ما  كل  اإن  يقول  بكرات  ناجح  ال�سيخ  وال���رتاث 

يقوم به الحتالل من م�ساريع ومباين تهويدية 

ت�ستهدف امل�سجد الأق�سى وحميطه يهدف اإىل 

خلق واقع جديد، وحما�سرة امل�سجد وخنقه من 

جميع اجلهات

ويو�سح بكرات يف حديث لوكالة “�سفا” اأن 

اإىل خلق روؤية ب�سرية جديدة  الحتالل ي�سعى 

مل��دي��ن��ة ال��ق��د���س وج��ع��ل��ه��ا ذات ق��دا���س��ة ي��ه��ودي��ة 

خالل  من  وذل��ك  اليهودية”،  “الدولة  مل�سروع 

اإق���ام���ة امل���دار����س وال��ك��ن�����س ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ورات��ي��ة، 

والأبنية العالية

احتالله  منذ  ي�سعى  الح��ت��الل  اأن  وي�سيف 

كل  وت��ه��وي��د  هويتها  تغير  اإىل  ��ا،  اأي�����سً امل��دي��ن��ة 

وخلق  واحل��ج��ر،  الب�سر  م�ستهدفة  فيها،  �سيء 

اأن���ه���ا عا�سمة  راوي�����ة ج���دي���دة ل��ت��ق��دمي��ه��ا ع��ل��ى 

يهودية

االنباط – وكاالت 

ت��خ�����س��ى امل��وؤ���س�����س��ة الأم��ن��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة من 

الغربية،  ال�سفة  يف  املقاومة  عمليات  رقعة  ات�ساع 

لتطال اأهدافا احتاللية على الطرق ال�ستيطانية 

وامل�ستوطنات الإ�سرائيلية، وفق مراقبني.

وت���ن���ب���ع امل����خ����اوف الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة م����ن ت�����س��اب��ه 

الفل�سطينية  الأرا���س��ي  تعي�سها  التي  الإره��ا���س��ات 

اليوم، بتلك التي رافقت ان��دلع انتفا�سة الأق�سى 

عام 2000، والتي ات�سمت بتنفيذ ع�سرات العمليات 

الفدائية �سد الحتالل وم�ستوطنيه.

ويرى املتابع لل�ساأن الإ�سرائيلي ع�سمت من�سور، 

ع���ودة  ف��ق��ط  ت��خ�����س��ى  ل  الح����ت����الل  “حكومة  اأن 

عمليات املقاومة للطرق ال�ستيطانية، بل وفقدان 

امل�ستوطنني لالأمن ال�سخ�سي”.

“اإ�سرائيل” تتخوف  بر�س” اإن  ل�”قد�س  وق��ال 

اأي�����س��اً م��ن “انفالت الأو����س���اع، وح����دوث حت��ولت 

ا�سرتاتيجية، ووقوع ال�سلطة يف حالة حرجة و�سوًل 

قد  ج��دي��دة  حت��دي��ات  خلق  وبالتايل  انهيارها،  اإىل 

الح��ت��الل  وج����ود  ع��ل��ى  حقيقية  ت��ه��دي��دات  ت�سكل 

وقوته”.

الح��ت��الل  ت���ه���دي���دات  اأن  اإىل  م��ن�����س��ور  ول��ف��ت 

ال�سفة،  يف  وا�سعة  ع�سكرية  عملية  ب�سن  الأخ���رة 

ت���ن���درج ���س��م��ن حم���اولت���ه احل��ي��ل��ول��ة دون ان��ت��ق��ال 

العمليات من اإطار دفاع امل�سلحني يف املخيمات واملدن 

امل�ستوطنني  وا�ستهداف  الهجوم  اإىل  الفل�سطينية، 

واجلنود الإ�سرائيليني.

من جهته؛ قال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي �سري 

املوؤ�س�سة الأمنية  اإن الكابو�س الذي يالحق  �سمور، 

الأق�سى،  انتفا�سة  �سيناريو  ع��ودة  الحتاللية، هو 

الع�سوائية  املقاومة من  انتقال عمليات  من خالل 

ال�ستيطانية  الطرقات  وا�ستهداف  التنظيم،  اإىل 

“هناك  ل�”قد�س بر�س” اأن  وامل�ستوطنات. واأ�ساف 

عمليات  بت�ساعد  متمثلة  م��ت��ج��ددة،  ف��ري��دة  ح��ال��ة 

اإط����الق ال���ن���ار، واإل���ق���اء ال��زج��اج��ات احل���ارق���ة ح��ول 

اإىل  ي�سل  مل  ذل��ك  اأن  اإل  الإ�سرائيلية،  الأه����داف 

مرحلة ما كنا ن�سهده يف انتفا�سة الأق�سى املا�سية، 

ال��ت��ي ح��ول��ت ط���رق���ات ال�����س��ف��ة ف��ي��ه��ا اإىل مناطق 

يعني  “ل  م�ستدركاً:  امل�ستوطنني”،  على  حمرمة 

ذلك اأننا لن ن�سهد ذلك لحقا”.

وراأى �سمور اأن جتّروؤ امل�ستوطنني على جرائمهم، 

وحت���ت ح��م��اي��ة ج��ن��ود الح���ت���الل، ي��دل��ل ع��ل��ى ع��دم 

ال�سفة  يف  املطلوب  للم�ستوى  ال��ردع  حالة  و�سول 

الغربية. ولفت اإىل اأن تكرار عمليات اإطالق النار، 

يدلل على ا�ستمرارية احلالة الكفاحية التي بداأت 

قبل عامني، م��وؤك��داً وج��ود زي��ادة ملحوظة باأعداد 

�سياق  يف  بال�سفة،  العمليات  تنفيذ  يف  املنخرطني 

اليومية.  الطبيعية على جرائم الحتالل  ال��ردود 

اإىل  اأي�����س��اً،  امل��ق��اوم��ة  ت�ساعد عمليات  �سمور  وع���زا 

“وجود مناذج يقتدي بها ال�سبان، ومنهم ال�سهداء 
واملعتقلون، حيث اأ�سبحوا اأيقونات يحاكي الآخرون 

الغربية  ال�سفة  وت�سهد  املقاومة”.  يف  اأ�سلوبهم 

م�ستوى  على  املقاومة،  عمليات  يف  كبراً  ت�ساعداً 

اإطالق النار؛ واإلقاء العبوات املتفجرة واحلارقة.

“معطى”  الفل�سطيني  املعلومات  ور�سد مركز 

)م�ستقل( يف تقريره الدوري لأعمال املقاومة 832 

اأ�سيب  املا�سي،  اآب/اأغ�سط�س  عماًل مقاوماً خالل 

جراءها 28 اإ�سرائيلياً، بع�سهم بجراٍح خطرة، فيما 

بلغت عمليات اإط��الق النار على اأه��داف اإ�سرائيلية 

73 عملية، معظمها يف نابل�س وجنني �سمال ال�سفة 

الغربية.
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ح���ذر ج��ه��از الأم����ن ال��ع��ام ال��ت��اب��ع لالحتالل 

ال��ت��داع��ي��ات  م���ن  “ال�ساباك”،  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

الذي  الإ�سرائيلي  الداخلي  لالنق�سام  اخلطرة 

ي�سبق انتخابات الكني�ست الإ�سرائيلي املقبلة

خ��ره��ا  يف  اأحرونوت”  “يديعوت  وذك�����رت 

القرتاع  “�سناديق  اأن  الثنني،  اأم�س  الرئي�س، 

اخلام�سة  للمرة  يوما   50 بعد  البالد  �ستفتح يف 

يف غ�سون ثالث �سنوات، ويتبني اأن النق�سام يف 

اإ�سرائيل ل مي�س باجلمهور يف املجال الجتماعي 

فقط بل اإنه يجبي ثمنا يف املجال الأمني اأي�سا«

رونني  “ال�ساباك”،  “رئي�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 

بار، حذر من انعدام ال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سرخ 

الت�سجيع”  ب�”حقنة  وو���س��ف��ه��م��ا  الج��ت��م��اع��ي 

للمنظمات ودول “حمور ال�سر”، بح�سب و�سفه

الإرهاب”  �سيا�سة  ل�”معهد  ن���دوة  وخ���الل 

ب����ارن،  ف��ي��ه��ا  ����س���ارك  “رايخمن”،  ج��ام��ع��ة  يف 

على  مركزية  تهديدات  “�سل�سلة  �سخ�س  ف��اإن��ه 

باأنها  الجتماعية  امل�ساألة  ح��دد  لكنه  اإ�سرائيل، 

التحدي الأكرث تعقيدا لإ�سرائيل«

وقال رئي�س اجلهاز الأمني: “من التحقيقات 

التي جنريها، نقول: انعدام ال�ستقرار ال�سيا�سي 

والنق�سام املتزايد ي�سكالن حقنة ت�سجيع لدول 

العمليات  وم��ن��ف��ذي  للمنظمات  ال�����س��ر،  حم���ور 

الفردية«

ويفرت�س  يتبدد،  الن�سبي  “تفوقنا  واأ�ساف: 

اآخ��ر،  ���س��يء  اأي  م��ن  اأك���رث  يقلق  اأن  الفهم  ب��ه��ذا 

ومي��ك��ن جل��ه��ازن��ا اأن ي��ح��ذر، ل��ك��ن��ه ل مي��ك��ن اأن 

يعالج«

ال�سلطة  رئي�س  ي��ق��وم  اأن  ���س��رورة  اإىل  ون��ب��ه 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة حم���م���ود ع���ب���ا����س، ب��ال��ع��م��ل على 

“تعزيز اأجهزة اأمن ال�سلطة، واإجراء اإ�سالحات 
يف  امل��واج��ه��ات  اأن  م��وؤك��دا  فتح”،  حركة  وتوحيد 

يف  دخلت  و”اإ�سرائيل  تت�ساعد  الغربية  ال�سفة 

ليلة  دائ��رة مواجهة مغلقة، وقواتنا تتدخل كل 

والثمن  واإح��ب��اط عمليات،  الع��ت��ق��ال  اأج���ل  م��ن 

اإ�سابات وانخفا�س اآخر يف مكانة الأجهزة، وهذا 

تعبر عن غياب احلوكمة«

من  ق��ل��ق��ه  ع���ن  “ال�ساباك”  رئ��ي�����س  وع����ر 

 -14( الفل�سطيني  لل�سباب  الوا�سعة  امل�ساركة 

الحتالل يف  ق��وات  املواجهات �سد  20 عاما( يف 

خمتلف مدن ال�سفة الغربية املحتلة، موؤكدا اأن 

“اإ�سرائيل”  على  تهديدا”  “يخلق  الواقع  هذا 

دون اإمكانية جلب ثمن ذلك

وع��ن ح��رك��ة حما�س ال��ت��ي ت��دي��ر ق��ط��اع غ��زة، 

قال بار: “على يحيى ال�سنوار )قائد حما�س يف 

غزة(، اأن يختار بني تنمية القطاع وبني مقاومة 

اإ�سرائيل”، بح�سب قوله

يضم »كنيس ومدرسة توراتية«  في »حارة المغاربة«.. 
مبنًى تهويدي ُيحاصر األقصى لطمس هويته

اتساع رقعة عمليات المقاومة بالضفة.. الكابوس الذي يخشاه االحتالل 

الشاباك يحذر من خطورة االنقسام اإلسرائيلي الداخلي

منظمات الهيكل تطالب بـ»النفخ 
بالبوق« داخل األقصى خالل األعياد

االحتالل يجدد اعتداءاته على الصيادين 
الفلسطينيين في بحر غزة

المعتقل عدال موسى يواصل 
إضرابه لليوم 38
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قالت و�سائل اإعالم عرية، اإن منظمات 

للمحكمة  التما�ساً  قدمت  املزعوم  الهيكل 

بال�سماح  للمطالبة  الإ�سرائيلية،  العليا 

لها بالنفخ يف “البوق” بامل�سجد الأق�سى، 

واإدخال ما اأ�سمته “رداء ال�سالة املقد�سة” 

خ����الل اق���ت���ح���ام���ات امل�����س��ج��د يف الأع���ي���اد 

اليهودية.

العرية؛ فقد  /ال�سابعة/  القناة  ووفق 

يوجد  “ل  اأن��ه  اليهودية  املنظمات  زعمت 

اإجراءات  واأن  �سيء ا�سمه الو�سع القائم”، 

على  “املفرو�سة  الإ�سرائيلية  احلكومات 

اليهود” يف امل�سجد الأق�سى “ل ترتكز اإىل 

اأ�سا�س قانوين”.

وي�سادف راأ�س ال�سنة العرية، الإثنني 

والثالثاء 26 و27 اأيلول/�سبتمر احلايل، 

وفق التقومي العري.

وط����ال����ب����ت امل���ن���ظ���م���ات ال����ي����ه����ودي����ة يف 

“قرابني  ب��اإدخ��ال  لها  ال�سماح  التما�سها، 

ب��ا���س��م  امل����ع����روف����ة  النباتية”  ال����ُع����ر�����س 

احلم�سيات  وت�سمل  الأربع”،  “الأ�سناف 
و���س��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل واأغ�������س���ان ال�����س��ف�����س��اف 

“عيد  خ��الل  امل��ج��دول��ة،  “الآ�س”  وورود 

الُعر�س” ال��ت��ورات��ي يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 10 

اإىل 17 ت�سرين الأول/اأكتوبر املقبل.

ك��م��ا ط��ال��ب��ت ت��ل��ك اجل��م��اع��ات ب��اإدخ��ال 

مبا  املقد�سة”  ال�سالة  “اأدوات  اأ�سمته  ما 

ال�����س��وداء،  ال�����س��الة  ول��ف��ائ��ف  رداء  ي�سمل 

وكتاب الأدعية التوراتية.

واأقرت حماكم الحتالل الإ�سرائيلي يف 

اعترته  ما   ،2021 الأول/اأكتوبر  ت�سرين 

يف  ال�سامتة”  ال�سالة  يف  اليهود  “حق 
�ساحات احلرم، وذلك بالتزامن مع مو�سم 

الأعياد اليهودية يف حينه.

الفائت، ما  اآذار/م���ار����س  اأق���رت يف   كما 

التوراتي”،  امل��ل��ح��م��ي  “ال�سجود  ي�سمى 

امل�سجد  يف  م�سروعاً”  “عماًل  ب��اع��ت��ب��اره 

“عيد  يف  اقتحامه  قبيل  وذل��ك  الأق�سى، 

الف�سح العري”.

الهيكل”  “جماعات  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

امل����زع����وم، ت�����س��ت��ع��د ل��ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ل�����س��ل��ة من 

وا�سعة  واق��ت��ح��ام��ات  التهويدية  ال��رام��ج 

ل��ل��م�����س��ج��د الأق�������س���ى، مب��ن��ا���س��ب��ة م��و���س��م 

 26 ب��ت��اري��خ  ي��ب��داأ  ال���ذي  الأع��ي��اد اليهودية 

حتى  وي�ستمر  اجل����اري،  اأيلول/�سبتمر 

ت�سرين الأول/اأكتوبر القادم.

ع��دا  ي���وم���ًي���ا،  “الأق�سى”  وي��ت��ع��ر���س 

اق��ت��ح��ام��ات  ل�سل�سلة  وال�����س��ب��ت،  اجل��م��ع��ة 

فرتتني  على  امل�ستوطنني،  من  وانتهاكات 

لفر�س  حم��اول��ة  يف  وم�����س��ائ��ي��ة،  �سباحية 

خمطط تق�سيمه زمانًيا ومكانًيا.

االنباط – وكاالت 

الإ�سرائيلي  الحتالل  بحرية  ج��ددت 

ال����ي����وم اع����ت����داءات����ه����ا ع���ل���ى ال�����س��ي��ادي��ن 

ب���ح���ر ق����ط����اع غ���زة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

املحا�سر

اأن  فل�سطينية  اإع��الم  و�سائل  وذك��رت 

اأ�سلحتها  بحرية الحتالل فتحت نران 

البحر  يف  ال�سيادين  ب��اجت��اه  الر�سا�سة 

ق��ب��ال��ة ب��ي��ت له���ي���ا ���س��م��ال ال���ق���ط���اع م��ا 

اأجرهم على العودة اإىل ال�ساطىء

اأم�س  اأول   الحتالل  بحرية  واعتدت 

ورفح  يون�س  خان  قبالة  ال�سيادين  على 

القطاع جنوب 

االنباط – وكاالت 

يوا�سل املعتقل عدال مو�سى اإ�سرابه 

37 على  امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال�����

التوايل، رف�سا لعتقاله الإداري

وق�����ال�����ت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون الأ������س�����رى 

املعتقل  اإن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  يف  وامل���ح���رري���ن، 

ال��ع��زل  ال��ق��اب��ع يف  م��و���س��ى )34 ع���ام���ا(، 

ب�����داأ   ، ع����وف����ر  ����س���ج���ن  يف  الن�������ف�������رادي 

ال���ي���وم  ال����ط����ع����ام يف  ب�����الإ������س�����راب ع�����ن 

ال���ث���اين م���ن اع��ت��ق��ال��ه يف ال�����س��اب��ع م��ن 

اآب)اأغ�سط�س(

وكان اأحمد مو�سى )44 عاما(، �سقيق 

الطعام،  ع��ن  اإ���س��راب��ه  ق��د علق   ، ع���دال 

الذي ا�ستمر ملدة 31 يوما، يوم اخلمي�س 

يق�سي  اتفاق  اإىل  التو�سل  بعد  املا�سي، 

من  اأ�سهر   4 الإداري  اعتقاله  بتحديد 

تاريخ اعتقاله، غر قابلة للتجديد

االنباط – وكاالت

قّدر اجلهاز املركزي الفل�سطيني لالإح�ساء 

 2021 ع��ام  نهاية  الفل�سطينيني  ال�سكان  ع��دد 

املقيمني يف دولة فل�سطني بحوايل 5.3 مليون 

الغربية  ال�سفة  يف  م��ل��ي��ون   3.2 منهم  ف�����رداً، 

)59.6%(، و2.1 مليون )40.4%( يف قطاع غزة

يف  اأن���ه  اإىل  احلكومية  التقديرات  واأ���س��ارت 

�سهر اآب )اأغ�سط�س( املا�سي من العام 2022 بلغ 

عدد املواليد 5000 مولوداً جديداً

ال�سكانية  ال��زي��ادة  من  التحذيرات  انت�سرت 

املّطردة يف قطاع غزة، حتديدا يف ظل النق�س 

ال��ك��ب��ر وامل��ت��ن��ام��ي يف امل�����وارد وع���دم ال�سيطرة 

عليها اإ�سافة اإىل ا�ستمرار احل�سار الإ�سرائيلي 

والنق�سام ال�سيا�سي لأكرث من 15 عاما، وحتّكم 

الحتالل الإ�سرائيلي يف مناحي احلياة كافة

هذا ما يوؤكده املخت�س بال�سوؤون القت�سادية 

حممد اأبو جياب اأن العالقة بني النمو ال�سكاين 

املختلفة  للقطاعات  والتحديات  غ��زة  يف قطاع 

واحل����ل����ول امل��م��ك��ن��ة، ه���ي م���ن ي��ج��ب ان ت��اأخ��ذ 

الهتمام الكايف من اجلهات الر�سمية احلكومية 

واملنظمات الدولية العاملة يف القطاع

و�سدد اأبو جياب يف حديثه مل�سدر الإخبارية، 

ت�ستوجب  املتنامية  ال�سكانية  الكثافة  اأّن  على 

ال��ع��م��ل امل��ب��ا���س��ر وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات 

العالية  القيمة  ذات  واخلدماتية  القت�سادية 

م��ث��ل ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي وال�����س��ن��اع��ي، وق��ط��اع 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات، وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

والتمكني القت�سادي

واأو����س���ح اأب���و ج��ي��اب يف ح��دي��ث��ه، اأن ال��زي��ادة 

ال��زي��ادة  م��ب��ا���س��رة  تعني  ال��ق��ط��اع  يف  ال�سكانية 

ال�سحية  اخل����دم����ات  ق���ط���اع  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  يف 

وال�سرف  واملياه  التحتية  والبنية  والتعليمية 

ال�����س��ح��ي وال�����س��ك��ن وال���وظ���ائ���ف واجل���ام���ع���ات 

وغرها من اخلدمات التي تعاين منذ �سنوات 

حتت ق�سوة احل�سار والنق�سام الداخلي وتراجع 

التدخالت املالية الدولية والعربية

وي�����س��ت��ك��م��ل اأب�����و ج���ي���اب ح��دي��ث��ه ع���ن اأزم����ة 

ال��ك��ه��رب��اء يف ق��ط��اع غ���زة فمنذ ���س��ن��واٍت يعي�س 

القطاع اأزم��ة نق�س اإم��دادات الطاقة يف القوت 

ال��ذي يح�سل املواطن يف اأح�سن احل��الت على 

�ساعات   8 برنامج  �سمن  جزئي  ب�سكل  كهرباء 

و�سل و8 �ساعات قطع

واعتر اأن اأزمة الكهرباء �ستزداد تعقيداً يف 

ال�سنوات املقبلة مع الزيادة ال�سكانية التي تنتج 

ارتفاع الطلب �سنويا مبقدار 10% وفقا لبيانات 

�سلطة الطاقة بغزة

م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د د. ن�����س��ر ع��ب��د ال��ك��رمي 

الظروف  ب��اأن  القت�سادي  والباحث  الأكادميي 

التي مير بها قطاع غزة �سعبة جدا، خا�سة يف 

ظل ا�ستمرار الحتالل يف فر�س ح�ساره عليها، 

والدمار الذي حلق بالبنية التحتية القت�سادية 

والبيئية نتيجة العتداءات الإ�سرائيلية املتكررة 

وعدم البدء يف عملية الإعمار ملختلف القطاعات

ال��ك��رمي يف حديثه مل�سدر  د.ع��ب��د  واأ����س���اف 

الإخبارية: اإن قطاع غزة اأحد اأكرث اأماكن العامل 

والتي  ال�سكانية  الكثافة  حيث  م��ن  اكتظاظا 

اأن  الوا�سح  وب��ات من   ، ن�سمة/كم2   5936 تبلغ 

املوؤ�سرات يف غزة تنذر بكارثة تتعاظم مع مرور 

الوقت وذلك لعدم كفاية املوارد والإمكانات ل�سد 

حاجات ال�سكان من اخلدمات الأ�سا�سية

واأ���س��ار د.ع��ب��د ال��ك��رمي اإىل ارت��ف��اع معدلت 

القطاع  85% من �سكان  اأن  اإذ  البطالة والفقر، 

يحتاجون اإىل م�ساعدات، فيما ُيعاين 64% من 

ان��ع��دام الأم���ن الغذائي،  �سكان قطاع غ��زة م��ن 

موؤكداً على اأهمية البحث عن حلول م�ستدامة 

يف  ال�سكان  يواجهها  التي  التحديات  ملواجهة 

قطاع غزة

واأو����س���ح اأن الق��ت�����س��اد يف ق��ط��اع غ���زة م��ا زال يف 

املنطقة ال�سالبة حتت ال�سفر منذ اأكرث من 5 �سنوات، 

وو�سل اإىل اأدنى م�ستوياته بعد العدوان الأخر

واأ�����س����اف ف��ي��م��ا ب��ل��غ م���ع���دل ال��ب��ط��ال��ة بني 

امل�ساركني يف القوى العاملة )15 عاماً( فاأكرث يف 

2021 ، 47% يف قطاع غزة، و بلغ عدد العاطلني 

عن العمل 230 األف �سخ�س يف قطاع غزة

اأن ال���زي���ادة يف ال�����س��ك��ان تتطلب  واأك����د ع��ل��ى 

امل��دار���س  م��ن  امل��زي��د  ب��ن��اء  العمل على  مبا�سرة 

ال��ط��الب  ع���دد  املُ���ّط���ردة يف  ال���زي���ادة  ل�ستيعاب 

اإىل ���س��رورة  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ك��اين،  ال��ن��م��و  نتيجة 

تقلي�س الفرتات امل�سائية، وهذا يتطلب توفر 

قطع منا�سبة من الأرا�سي الأم��ر الذي ي�سكل 

التمويل  توفر  اإىل  بالإ�سافة  كبرة  مع�سلة 

ال�����الزم ل��ل��ب��ن��اء وح�����س��ب اإف�����ادة وزارة ال��رتب��ي��ة 

والتعليم يف غ��زة ف��اإن ال��زي��ادة ال�سنوية يف بناء 

امل��دار���س ل تتنا�سب، ب��ل اأق��ل بكثر م��ن زي��ادة 

عدد الطالب �سنويا، لفتاً اإىل اأّن الفجوة ُت�سبح 

مت�سعة وين�ساأ عنها تكد�س الطالب يف الف�سول 

واللجوء اإىل زيادة الفرتات الدرا�سية للمدر�سة 

الواحدة

غزة.. نمو سكاني ُمتسارع وخدمات متهالكة

الثالثاء   13/ 9 / 2022
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م�������رك�������ز امل�������ع�������ل�������وم�������ات ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي 

يف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ا  ان���ت���ه���اك���اً   )3940( -م���ع���ط���ى- 

م��دي��ن��ة ال���ق���د����س، م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام اجل����اري 

 وح���ت���ى ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر اأغ�������س���ط�������س/اآب امل��ا���س��ي

وارت��ف��ع��ت ح��دة ج��رائ��م الح��ت��ال الإ�سرائيلي 

وم�ستوطنيه بحق مدينة القد�س واأهلها خال 

ق��ف��زات  م�سجلة  لف����ت،  ب�سكل  اجل�����اري  ال��ع��ام 

ج���دي���دة يف ع���دده���ا وح���ّدت���ه���ا، يف ظ���ل ت��ن��ام��ي 

خمططات التهويد وال�ستيطان بحق املقد�سات 

 الإ�سامية، وعلى راأ�سها امل�سجد الأق�سى املبارك

حياة  مناحي  كافة  الحتال  انتهاكات  وطالت 

عمليات  مقدمتها  ويف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل��ق��د���س��ي��ن 

واملرابطن  للمقد�سين  والع��ت��ق��ال  املاحقة 

اإب��ع��اده��م عنه الأق�����س��ى وحم���اول���ة  امل�سجد   يف 

والباحات  باحلرم  ال�ستفراد  بغية  ذل��ك  وياأتي 

ب���غ���ي���ة ت�������س���ه���ي���ل ع���م���ل���ي���ات الق�����ت�����ح�����ام ال���ت���ي 

اأداء  م��ن  ي��واك��ب��ه��ا  وم���ا  امل�����س��ت��وط��ن��ون،  ينفذها 

 ط��ق��و���س ت��ل��م��ودي��ة وم���ظ���اه���ر غ���ر اأخ��اق��ي��ة

�سهر  يف  منها  ان��ت��ه��اك��اً   )1299( امل��رك��ز  ور���س��د 

ن��ي�����س��ان/اإب��ري��ل، ك���ان اأب���رزه���ا ع��م��ل��ي��ات القتل 

مقد�سين،   )6( �سحيتها  راح  ال��ت��ي  امل��ب��ا���س��ر 

الحتال  بنران  م�سابا   )1114( اإىل  اإ�سافة 

وم�����س��ت��وط��ن��ي��ه، ب��ي��ن��ه��م ن�����س��اء واأط����ف����ال، فيما 

ال��ت��ي نفذها  ال��ن��ار  اإط���اق  بلغت ع��دد عمليات 

اع��ت��داًء  )274( وم�ستوطنوه  الح��ت��ال   ج��ن��ود 

وخ��������ال ف������رة ال���ت���ق���ري���ر ك���ث���ف���ت ع�������س���اب���ات 

على  الع��ت��داء  عمليات  املتطرفن  امل�ستوطنن 

وا�سع، حيث  ب�سكل  ومقد�ساتهم  الفل�سطينين 

ازداد اأع��داد املقتحمن للم�سجد الأق�سى، وقد 

م�ستوطناً   )34117( اق��ت��ح��ام  -م��ع��ط��ى-  ر���س��د 

اأع���داد املقتحمن  حتى الآن، وه��و رق��م يتجاوز 

لعام 2021 باأكمله، حيث و�سلت اأعداد املقتحمن 

م�ستوطناً  )28013( امل��ن�����س��رم  ال���ع���ام   خ��ال��ه 

وخ������ال ال����ع����ام اجل���������اري، اأ������س�����درت ���س��ل��ط��ات 

اإب����ع����اد عن  اأك�����ر م���ن )89( ق�����رار  الح����ت����ال 

وا�ستهدفت  القد�س،  ومدينة  الأق�سى  امل�سجد 

ع���م���ل���ي���ات الإب�������ع�������اد ال���ن�������س���ط���اء امل���ق���د����س���ي���ن 

 واملرابطن يف امل�سجد الأق�سى واملدافعن عنه

حكومة  تنتهجها  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  وت��وا���س��ل��ت 

�سد  اجلماعي  العقاب  يف  واملتمثلة  الح��ت��ال 

اأه�����ايل ال��ق��د���س، ح��ي��ث ���س��ن��ت ح��م��ات اع��ت��ق��ال 

وا�سعة طالت املقد�سين، وبلغت اأعداد املعتقلن 

واأ�سرى  ون�ساء  اأطفال  بينهم  معتقا،   )1455(

مواطناً   )36( احتجاز  اإىل  اإ���س��اف��ة  حم����ررون، 

 ع��ن��د احل����واج����ز ون���ق���اط ال��ت��ف��ت��ي�����س امل��خ��ت��ل��ف��ة

اأع��م��ال��ه��ا  الح���ت���ال يف  ���س��ل��ط��ات  ت�ستمر  ك��م��ا 

ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ع����دد الأن�����س��ط��ة 

ي�سمل  ا�ستيطانياً،  ن�ساطاً   )19( ال�ستيطانية 

م�سادرة وجتريف اأرا�ٍس و�سق طرق، وامل�سادقة 

على بناء وحدات ا�ستيطانية، فيما جرى توثيق 

خمتلفة اع��ت��داءات   )107( امل�ستوطنن   ارتكاب 

الق�سري، فر�ست قوات  التهجر  وعلى �سعيد 

تهجر  يف  �سعيا  خ��ان��ق��ة؛  �سيا�سات  الح��ت��ال 

املقد�سين، ونفذت �سلطات الحتال وبلديتها 

م��ن��اط��ق  مل����ن����ازل يف  ه�����دم  ع��م��ل��ي��ة   )71( ن���ح���و 

خمتلفة من القد�س، ف�سًا عن ع�سرات املنازل 

عدد  بلغت  بينمما  بالهدم،  اأهلها  اأخ��ط��ر  التي 

م��داه��م��ة،   )89( املقد�سين  م��ن��ازل  م��داه��م��ات 

وم��ن�����س��اآت،  مم��ت��ل��ك��ات  ت���دم���ر  ع��م��ل��ي��ة  و)99( 

و)11( عملية م�سادرة وا�ستياء على ممتلكات 

 وم��ن�����س��اآت خمتلفة م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري

وبح�سب مركز -معطى- فقد بلغت العتداءات 

بلغت  فيما  يناير،  �سهر  خ��ال  اع��ت��داء   )326(

)365( يف فرباير، و)394( يف مار�س، و)1299( 

يونيو،  يف  و)328(  مايو،  يف  و)686(  اإب��ري��ل،  يف 

و)233( يف يوليو، و)309( خال �سهر اأغ�سط�س 

املا�سي

االنباط – وكاالت 

الح��ت��ال  يخطط  ه��ك��ذا  ببوابات”،  “قرى 
يف  احل��ي��اة  جلعل  البعيد  امل���دى  على  الإ�سرائيلي 

الفل�سطينين  تنقل  دون  حت��ول  الغربية  ال�سفة 

املتحكم  القرى  بوابات  وجعل  بحرية،  اأر�سهم  يف 

الوحيد يف حتركهم.

ول تخلو معظم القرى الفل�سطينية من وجود 

واخل��روج،  الدخول  حركة  يقيد  اإ�سرائيلي  حاجز 

باأب�سع  الواقع  هذا  تعي�س  �سموئيل  النبي  وقرية 

اأ�سكاله منذ نحو 12 �سنة.

وع����زل ج����دار ال��ف�����س��ل الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��ق��ري��ة، 

عن  املحتلة،  القد�س  مدينة  غ��رب  �سمال  الواقعة 

ال�سفة الغربية، ومنع تنقل �سكانها باجتاه القد�س، 

عن  معزولة  ال�سجينة  القرية  اأ�سبحت  وب��ذل��ك 

كامل حميطها. 

البالغ  �سموئيل  ال��ن��ب��ي  ق��ري��ة  ���س��ك��ان  واأج����رب 

عددهم نحو 250 ن�سمة، على تن�سيق م�سبق لعبور 

احلاجز الذي و�سع يف طريق �سكان القرية باجتاه 

مدن وقرى ال�سفة الغربية.

القرية تتعر�س لقتحامات امل�ستوطنن بدعم 

�سرطة الحتال- عربي بو�ست

يقول النا�سط يف القرية بهاء بركات ل�”عربي 

على  بحاجز  ال��ق��ري��ة  ح�سار  رغ���م  اإن���ه  بو�ست”: 

بوابتها الوحيدة؛ فاإن الحتال ميار�س م�سايقات 

وت�سديداً على اإدخال املواد الغذائية للقرية.

مثل  اأ�سا�سية،  احتياجات  �سعب،  �سيء  “كل 
الزيت وال�سكر، حتتاج لتن�سيق لدخالها”، ي�سيف 

بركات.  وي�سر بركات اإىل تعر�س م�سجد القرية 

مرات  يف  الأذان  رف��ع  وُمنع  مل�سايقات،  التاريخي 

عدة، عدا عن حتويل جزء منه لكني�س يهودي.

وموؤخراً اقتحم القرية اأكر من 500 م�ستوطن 

بن  املتطرف  الإ�سرائيلي  الكني�ست  ع�سو  بقيادة 

���س��ط��وة ي��ه��ودي��ة على  غ��ف��ر، يف م�سعى ل���س��ف��اء 

القرية ودفع �سكانها على الرحيل.

ا�سراتيجي  وم��وق��ع  ب��اإط��ال��ة  تتمتع  القرية 

ميزها عن باقي القرى الفل�سطينية- عربي بو�ست

اأي مت��دد  مل��ن��ع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ي�سعى الح��ت��ال 

ال��ن��ب��ي  ت��و���س��ع ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ق���ري���ة  اأو  ���س��ك��اين 

اأو تو�سيع الطرق فيها،  اإذ مينع تعبيد  �سموئيل، 

ويعتربها حديقة قومية.

يقول النا�سط يف القرية بهاء بركات ل�”عربي 

بو�ست”: “اأي �ساب يريد اأن يوؤ�س�س حياته يجرب 

على اخلروج من القرية لعدم وجود اإمكانية للبناء 

داخل القرية”.

وع������دا ع����ن م���ط���ام���ع ال����س���ت���ي���ط���ان، ي��ح��ا���س��ر 

على  لل�سيطرة  �سموئيل  النبي  قرية  الح��ت��ال 

م��وق��ع��ه��ا، ال����ذي اع��ت��رب ع��ل��ى م��ر ال��ت��اري��خ موقعاً 

ع�سكرياً ا�سراتيجياً.

اإن  ال��ق��ري��ة،  اأهمية م��وق��ع  وت��ق��ول تقارير ع��ن 

ال�سليبين “�ساهدوا القد�َس لأّول مرة من النبي 

�سموئيل يف طريقهم لحتال املدينة”.

ه��ن��اك  دارت  الأوىل  ال���ع���امل���ي���ة  احل������رب  ويف 

واجلي�س  العثماين  اجلي�س  ب��ن  حا�سمة  معركة 

الربيطاين، ويف حرب 1948 قام البلماح مبحاولة 

اأبريل/  23-22 ليلة  يف  املوقع  لحتال  )فا�سلة( 

ني�سان 1948. وتعر�ست القرية لتهجر كامل عام 

1971 بحجة البحث عن اآثار اإ�سرائيلية، اإل اأن ما 

تعي�سه القرية اليوم، من ح�سار وحرمان من اأ�س�س 

احلياة، ميهد لهجرة ثانية اأكر ق�سوة.

بيسكوف: العملية العسكرية الروسية 
مستمرة حتى تحقق أهدافها المحددة

االنباط – وكاالت 

اأك�������د امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م ال���رئ���ا����س���ة 

اأن  ب��ي�����س��ك��وف  ال���رو����س���ي���ة دم����ي����ري 

الع�سكرية  العملية  م�ستمرة يف  رو�سيا 

يتم  حتى  دون��ب��ا���س  حلماية  اخل��ا���س��ة 

حتقيق كل الأهداف املحددة لها

اأم�س:  لل�سحفين  بي�سكوف  وقال 

ال��رو���س��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن 

�ست�ستمر  وه���ي  م��ت��وا���س��ل��ة  اخل��ا���س��ة 

ح���ت���ى ت���ت���ح���ق���ق الأه�����������داف ال����ت����ي مت 

حتديدها لها منذ البداية

مفاو�سات  ح��دوث  اإمكانية  وب�ساأن 

ب���ن ال��رئ��ي�����س��ن ال��رو���س��ي ف��ادمي��ر 

ب�����وت�����ن والأوك�������������������راين ف����ادمي����ر 

يوجد  ل  بي�سكوف:  ق��ال  زيلين�سكي 

اإليها للتفاو�س اأ�س�س ميكن ال�ستناد 

م��ف��و���س  ت�������س���ري���ح���ات  ع���ل���ى  ورداً 

ان��ت��ه��اك ح��ق��وق  امل��ت��ح��دة ح���ول  الأمم 

اإىل  بي�سكوف  اأ�سار  رو�سيا  يف  الإن�سان 

تلك  لآخ��ذ  م�ستعدة  غ��ر  مو�سكو  اأن 

بعن  لها  اأ�سا�س  ل  التي  الت�سريحات 

العتبار

م��ف��و���س  اإن  ب��ي�����س��ك��وف:  واأ�����س����اف 

يتهم  ال���ذي  ال�����س��ام��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

ذات��ه  ال��وق��ت  يف  يرف�س  بذلك  رو�سيا 

الإن�سان  حقوق  بانتهاكات  الع��راف 

يف ال�������دول الأخ��������رى وال����ت����ي ت��خ�����س 

ان��ت��ه��اك ح��ق��وق م��واط��ن��ي��ن��ا وو���س��ائ��ل 

اإع���ام���ن���ا وغ���ره���ا م���ن الن��ت��ه��اك��ات 

وب��ال��ت��ايل ل مي��ك��ن اأخ���ذ ه���ذا امل��وق��ف 

اأحادي اجلانب بعن العتبار

أوكرانيا  ساعدنا  يعترف:  أمريكي  سيناتور 
الروسية القوات  المضاد ضد  في هجومها 

االنباط – وكاالت 

اأق������ر م������ارك وارن�������ر رئ���ي�������س جل��ن��ة 

ال�����س����ت����خ����ب����ارات مب���ج���ل�������س ال�������س���ي���وخ 

الأم�����ري�����ك�����ي، ب�������اأن ال���ه���ج���وم امل�������س���اد 

عمل  نتيجة  ك��ان  الأوك��ران��ي��ة  للقوات 

الزماء  مع  الأمريكية  ال�ستخبارات 

والربيطانين الأوكرانين 

مع  مقابلة  يف  ال�سيناتور  واأ���س��اف 

ال��� �سي ان ان : ج��زء م��ن ه��ذا التقدم 

الهائل  ال��دع��م  نتيجة  ه��و  الأوك����راين 

م���ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ن��ا يف 

الناتو. وهو كذلك جزئيا نتيجة لعمل 

ا���س��ت��خ��ب��ارات��ن��ا م��ع الأوك���ران���ي���ن وم��ع 

اأ�سدقائنا، ول �سيما الربيطانين

ووف��������ق��������ا ل�����������ه، ت�����ن�����ج�����ح ه����ي����ئ����ات 

والربيطانية  الأمريكية  ال�ستخبارات 

يف اإب���ق���اء ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة يف ح��ال��ة 

توتر

يف وق�����ت ����س���اب���ق، ن��ق��ل��ت ���س��ح��ي��ف��ة 

ن����ي����وي����ورك ت����امي����ز، ع����ن م�������س���وؤول���ن 

اأمريكين مل ت�سمهم، اأن ال�ستخبارات 

التعاون  زي���ادة  اإط���ار  ويف  الأم��ري��ك��ي��ة، 

ل�سلطات  امل�سورة  قدمت  اأوكرانيا،  مع 

على  امل�ساد  الهجوم  بخ�سو�س  كييف 

اجتاه خاركوف

هدم وتهويد وإبعاد واعتقاالت... 3940 انتهاكًا إسرائيليًا في القدس منذ بداية العام

النبي صموئيل.. حكاية قرية فلسطينية ُتحاصرها إسرائيل

االنباط – وكاالت 

الر�سمّية من  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة  امل��خ��اوف  ت��ت��زاي��د 

املُحتّلة،  الغربّية  بال�سّفة  ثالثٍة  انتفا�سٍة  ان��دلع 

اأخ��رى  اإّل حم��اول��ة  وم��ا جل��وء ال��ك��ي��ان اإىل قطر 

لكبح جماح العمليات التي ُتنفذها املقاومة، والتي 

اأبيب،  ت��ل  يف  ال��ق��رار  �سّناع  م�ساجع  تق�ّس  باتت 

التي  الر�سالة  بعد  ج��اء  لقطر،  التوّجه  اأّن  علًما 

ال�سلطة  رئي�س  اإىل  الإ�سرائيلّية  القيادة  بعثتها 

الفل�سطينّية يف رام اهلل، حممود عّبا�س، لو�سع حدٍّ 

ملا اأ�سمته امل�سادر بتل اأبيب الفلتان الأمنّي، وجاءت 

هذه التطوّرات على وقع التحذير امل�سرّي حلكومة 

يائر لبيد باأّن ال�سّفة الغربّية غدت قاب قو�سْن اأْو 

اأدنى من ال�ستعال ويف هذا ال�سياق، راأى املُ�ست�سِرق 

اإيال زي�سر، يف مقاٍل ن�سره اليوم الثنن ب�سحيفة 

)ي�سرائيل هايوم( العربّية، راأى اأّن النطباع الذي 

يح�سل عليه املرء من متابعة الإعام العربّي هو 

اأننا ل�سنا يف خ�سم ت�سعيد كبر ملوجات الهجمات 

)عمليات املقاومة( من الي�سار واليمن، لكن هذا 

الهدوء ما  يكون جمرد  اأْن  املخادع ميكن  ال�سعور 

العا�سفة قد و�سلت  العا�سفة، ويف احلقيقة  قبل 

ب��ال��ف��ع��ل، ف��ا مُي���ّر ي���وم دون اأح�����داث عنيفة بن 

دون  اأْو  فل�سطينية  وح�سود  الإ�سرائيلّي  اجلي�س 

فل�سطينية  قرية  على  ال��غ��ارات  بع�س  تتحول  اأْن 

اإىل �ساحة معركة حيث ا�ستبك مئات ال�سكان مع 

القوات التي ردت بالنران ، على حّد تعبره

ال��ربوف��ي�����س��ور زي�����س��ر، وه���و م��ن ك��ب��ار املحللن 

والباحثن يف مركز )دّي��ان( ونائب رئي�س جامعة 

تل اأبيب، اأ�ساف اأّن��ه ل مير يوم دون وقوع هجوم 

هناك  ك��ان  كما  ده�����س،  ح��ادث��ة  اأْو  طعن  )عملية( 

ارتفاع يف عدد ال�سحايا الفل�سطينين، حيث اأدت 

اأك��رب ،  كل حالة وف��اة اإىل تاأجيج التوترات ب�سكل 

وفق اأقواله و�سّدّد املُ�ست�سرق على اأن جنن قد تكون 

عا�سمة الإرهاب، النقطة ال�ساخنة الرئي�سية، لكن 

غور الأردن اأ�سبح موؤخًرا بوؤرة �ساخنة، كما حدث 

واخلليل  ن��اب��ل�����س  و���س��ه��دت  ب��ن��ي��ام��ن،  منطقة  يف 

العربية(  اأحيائها  ذلك  يف  )مبا  القد�س  ومنطقة 

حوادث عنف يومية. بعبارة اأخرى، منطقة يهودا 

وال�����س��ام��رة )ال����س���م ال��ت��ن��اخ��ّي ال��ت��ورات��ّي لل�سّفة 

ا  الغربّية( م�ستعلة ، كما قال واأ�سار امل�ست�سرق اأي�سً

على  التطور  ه��ذا  تف�سر  حاولوا  البع�س  اأّن  اإىل 

اأّن��ه نتيجة ال��زوال النهائي لل�سلطة الفل�سطينية، 

اأو على الأقل �سفق الرئي�س حممود عبا�س البالغ 

من العمر 87 عاًما، ال�سلطة الفل�سطينية وعبا�س 

النظام  لفر�س  الإرادة  اإىل  ويفتقران  �سعيفان 

امل�ستقبل  لكن  عليها،  ي�سيطران  التي  املناطق  يف 

�سيحلون حمل  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأ���س��واأ لأن  �سيكون 

عبا�س لن يتمتعوا بنف�س ال�سرعية التي يتمتع بها 

ال�سخ�س الذي كان الذراع اليمنى ليا�سر عرفات، 

ا اإىل الرياح  ولذا ميكن اأْن ُيعزى ارتفاع العنف اأي�سً

اأولئك  م��ن  الفل�سطينيون  تلقاها  التي  اخللفية 

ما  وع��ادة  لإ�سرائيل  حلفاء  اأنهم  ُيفر�س  الذين 

يدعمون حق اإ�سرائيل يف الدفاع عن نف�سها ، طبًقا 

لتحليله ونّبه الربوفي�سور زي�سر اإىل اأّنه يجب اأْن 

نتذكر اأّنه مل يتوقع اأحد النتفا�سات املا�سية التي 

ين�سقها  اأْن  دون  وبالتدريج  عفويٍّ  ب�سكٍل  اندلعت 

هي  اجلماهر  وكانت  اأ�سفل،  اإىل  اأعلى  من  اأح��د 

التي قادت اأعمال العنف )اأعمال املقاومة( جمرى 

الأحداث، وفاجاأت اإ�سرائيل التي مل تكن م�ستعدَة، 

لذلك تاأخر الرد وُفقدت ال�سيطرة لفرٍة ، كما قال

عاوة على ما جاء اأعاه، اأّكد الربوفي�سور زي�سر 

اأو�سلو،  اتفاقات  هي  الأوىل  النتفا�سة  نتيجة  اأّن 

والنتفا�سة الثانية جاءت بفك الرتباط عن غزة 

حيث ان�سحب اجلي�س الإ�سرائيلّي من غّزة و�سمال 

الق�سة  اأن  نتذكر  اأْن  يجب   .2005 ع��ام  ال�سامرة 

ال�سهيونية باأكملها والقتال على هذه الأر�س هي 

ق�سة موجات عنف تظهر وتتا�سى لتعاود الظهور 

اأّن الهدوء التام �سيء ل  ، على حّد زعمه واأو�سح 

موؤخًرا  اإ�سرائيل  احتفلت  جيلنا،  ي��راه  اأْن  يرجح 

مبرور 55 عاًما على احتال يهودا وال�سامرة، وهي 

اأك��رب بكثر من فرة النتداب الربيطاين  فرة 

الكثرون  وينظر  جمتمعن،  الأردين  والحتال 

ال�سرين لأّن��ه  اأه��ون  اأن��ه  اإىل الو�سع الراهن على 

ي�سمح لإ�سرائيل بالحتفاظ باملنطقة دون مواجهة 

رد فعل دبلوما�سي عنيف على امل�سرح العاملّي ، وفق 

ت��ع��ب��ره وخ��ُل�����س اإىل ال��ق��ول: ل��ك��ن ه��ن��اك حلظة 

مزاياه،  على  ال��راه��ن  الو�سع  م�ساوئ  فيها  تفوق 

يف مثل هذه املرحلة، من ال�سروري التفكر خارج 

اإ�سرائيل  على  التغير. يجب  لإح��داث  ال�سندوق 

مواجهة هذه املوجة )املقاومة ال�سعبية( بكل قوتها 

نف�سه  الوقت  كاملة، ويف  انتفا�سة  ت�سبح  اأْن  قبل 

يجب مراقبة نب�س يهودا وال�سامرة لكي نعرف يف 

وقت مبكر متى الو�سع القائم لن يعد قائًما ، كما 

قال املُ�ست�سرق الإ�سرائيلّي الربوفي�سور اإيال زي�سر

مواجهة المقاومة بقوة قبل تحولها النتفاضة 00 العاصفة وصلت والضّفة تشتعل بوجه االحتالل

االنباط – وكاالت 

وبربودا  اأنتيغوا  وزراء  رئي�س  اأك��د 

ال���ك���اري���ب���ي  يف  ال����واق����ع����ة  ب�������اده  اأن 

مبوجبه  ت�سبح  قد  ا�ستفتاء  �ستجري 

ج���م���ه���وري���ة وت����زي����ل امل���ل���ك ت�����س��ارل��ز 

غ�سون  يف  الدولة  رئا�سة  من  الثالث 

املقبلة القليلة  ال�سنوات 

وب��ح�����س��ب م��وق��ع )رو���س��ي��ا ال��ي��وم(، 

فقد كانت هذه امل�ستعمرة الربيطانية 

ا�ستقالها  على  ح�سلت  قد  ال�سابقة 

 ،1981 ع���ام  امل��ت��ح��دة يف  امل��م��ل��ك��ة  ع���ن 

14 دول��ة بالإ�سافة  وه��ي واح��دة م��ن 

العاهل  يراأ�سها  املتحدة،  اململكة  اإىل 

ال����ربي����ط����اين. وه������ي اأي���������س����ا ���س��م��ن 

املنظمة  الكومنولث،  دول  جمموعة 

من  معظمها  ع�����س��وا   56 ت�سم  ال��ت��ي 

ال�سابقة الربيطانية  امل�ستعمرات 

الثالث  ت�سارلز  امللك  ت�سمية  بعد 

م��ل��ك��ا ع���ل���ى اأن���ت���ي���غ���وا وب�����رب�����ودا ي���وم 

ال�سبت، �سرح رئي�س الوزراء غا�ستون 

ب���اأن���ه   ITV News ل�����  ب��������راون 

اإذا  ما  حول  ا�ستفتاء  اإج��راء  “يعتزم 
يف  ج��م��ه��وري��ة  �ست�سبح  ال��ب��اد  ك��ان��ت 

املقبلة” الثاث  ال�سنوات 

يجب  م�ساألة  “هذه  ب��راون:  وق��ال 

ال�سعب”،  ليقرر  ا�ستفتاء  يف  طرحها 

مو�سحا اأنه ل يعني “متثيل اأي �سكل 

م��ن اأ���س��ك��ال ع��دم اح���رام امل��ل��ك. هذا 

اختاف  اأي  اأو  ع��دائ��ي��ا،  عما  لي�س 

ب����ن اأن���ت���ي���غ���وا وب������ارب������ودا وال���ن���ظ���ام 

اإىل  ال�سياق  هذا  يف  م�سرا  امللكي”.، 

لإكمال  اأخ��رة  “خطوة  �ستكون  اأنها 

ذات  دول��ة  لت�سبح  ال�ستقال  دائ���رة 

حقيقية” �سيادة 

وك���ان���ت اأ���س��ئ��ل��ة اأث�����رت يف م��ار���س 

دور النظام امللكي يف  ا�ستمرار  “حول 
وكاثرين  ويليام  قام  اأن  بعد  املنطقة، 

اآنذاك، بزيارة  دوق ودوقة كامربيدج 

بليز   - الكومنولث  عوامل  من  ثاثة 

رحلة  يف   - الباهاما  وج��زر  وجامايكا 

جملو�س  بعيد  الحتفال  اإىل  تهدف 

امل���ل���ك���ة اإل����ي����زاب����ي����ث ال�������س���ب���ع���ن ع��ل��ى 

العر�س”

ال��رح��ل��ة ت��ل��ك و���س��ف��ت ب��اأن��ه��ا كانت 

حيث  امل�سائل،  من  بالعديد  “مليئة 
اأن  ج��ام��اي��ك��ا  وزراء  رئ��ي�����س  اأخ���ربه���م 

و�ستحقق  ق���دم���ا(،  )مت�����س��ي  ال���ب���اد 

ت��ك��ون  اأن  احل��ق��ي��ق��ي( يف  )ط��م��وح��ه��ا 

)م�ستقلة(”

ه��ي  ب�����رب�����ادو������س  اأن  اإىل  ي���������س����ار 

ال���ع���ام  الأخ����������رى ك����ان����ت ق���ط���ع���ت يف 

الإم���رباط���وري���ة  “روابطها  امل��ا���س��ي 

الأخرة مع بريطانيا باإعان نف�سها 

جمهورية”

منذ  الأول  ب��رب��ادو���س  ق���رار  وك���ان 

م����ا ي���ق���رب م����ن ث���اث���ة ع���ق���ود ال��ت��ي 

العاهل  “اإزالة  م��ا  كيانا  فيه  يختار 

الدولة”،  رئ��ا���س��ة  م���ن  ال���ربي���ط���اين 

ف��ي��م��ا ك��ان��ت اآخ����ر دول����ة ق��ام��ت ب��ه��ذه 

موري�سيو�س  ج��زي��رة  “هي  اخل��ط��وة 

ظلت  البلد،  ه��ذا  مثل   .1992 ع��ام  يف 

بربادو�س جزءا من الكومنولث”

أول دولة تقدم مقترحًا للخروج من حكم الملك تشارلز الثالث
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االصابة تبعد براء لنهاية الموسم 

االنباط - عامن 

خ�ضع  ال��ت��ي  الطبية  الفحو�ضات  اك���دت 

مرعي،  ب��راء  ال��دويل  الفي�ضلي  مدافع  لها 

ال�ضليبي.  ال��رب��اط  يف  بقطع  اإ���ض��اب��ت��ه  ع��ن 

واأو������ض�����ح ن������ادي ال��ف��ي�����ض��ل��ي ع����ر م���رك���زه 

ق��ب��ل  ت���وج���ه  ال�����ذي  اأن م���رع���ي  الإع����ام����ي 

للفحو�ضات  خ�ضع  للعاج،  قطر  اإىل  اأي���ام 

اجلراحي.  للتدخل  حاجته  وتبني  الطبية 

نهاية  حتى  الفي�ضلي  عن  مرعي  و�ضيغيب 

كبرية  خ�ضارة  ذلك  وي�ضكل  احل��ايل،  املو�ضم 

امل��ن��اف�����ض��ة ع��ل��ى لقبي  ال��ط��ام��ح يف  ل��ل��ف��ري��ق 

الدوري وكاأ�س الأردن. وكان نادي الفي�ضلي 

م�ضطفى  ناظم  العراقي  مع  موؤخرا  تعاقد 

ل���ت���ع���زي���ز ال�����ق�����درات ال���دف���اع���ي���ة ل��ل��ف��ري��ق. 

ال��ف��ي�����ض��ل��ي ق��ائ��م��ة ترتيب  وي��ت�����ض��در ف��ري��ق 

نقطة   40 بر�ضيد  املحرتفني  دوري  ف��رق 

وبامل�ضاركة مع الوحدات.

أنس جابر تستعيد 
المركز الثاني العالمي 

باريس - وكاالت 

ع���ادت جن��م��ة ال��ت��ن�����س ال��ت��ون�����ض��ي��ة اأن�����س 

الت�ضنيف  يف  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  اإىل  ج��اب��ر، 

ال���ع���امل���ي ل���اع���ب���ات ال��ت��ن�����س امل���ح���رتف���ات، 

جابر  اأن�س  وقفزت  الإث��ن��ني.  �ضدر  ال��ذي 

و�ضولها  بف�ضل  الت�ضنيف،  يف  م��راك��ز   3

امل��ف��ت��وح��ة،  اأم���ري���ك���ا  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  اإىل 

وكانت  نقطة.   5090 اإىل  ر�ضيدها  لي�ضل 

بطولة  نهائي  الأح��د،  خ�ضرت  جابر  اأن�س 

امل��ف��ت��وح��ة مب��ج��م��وع��ت��ني دون رد  اأم��ري��ك��ا 

التي  �ضفيونتيك  اإي��ف��ا  اأمام البولندية 

ع�����ززت ت��رب��ع��ه��ا ع��ل��ى ع���ر����س ال��ت�����ض��ن��ي��ف 

لأن�����س  و���ض��ب��ق  ن��ق��ط��ة.   10365 ب��ر���ض��ي��د 

يوم  عامليا  الثاين  املركز  احتلت  اأن  جابر 

خ�ضرته  لكن  املا�ضي،  يونيو/حزيران   27

بطولة  يف  النقاط  احت�ضاب  ع��دم  ب�ضبب 

ومي��ب��ل��دون امل��ا���ض��ي��ة، ال��ت��ي و���ض��ل��ت فيها 

النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  التون�ضية  البطلة 

اأي�������ض���ا. ويف ن��ف�����س ال��ت�����ض��ن��ي��ف اجل���دي���د، 

خ�������ض���رت جن���م���ة ال��ت��ن�����س امل�������ض���ري م��ي��ار 

 74 املركز  اإىل  لتهبط  11مركزا  ال�ضريف 

جابر  اأن�س  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  جتدر  عامليا.  

اخلتامية  البطولة  يف  م�ضاركتها  �ضمنت 

للمو�ضم “املا�ضرتز”، التي ت�ضجل ح�ضور 

.Race اأف�ضل 8 لعبات يف ت�ضنيف

كولر يطمئن عشاق االهلي المصري 
القاهرة - وكاالت 

ح���ر����س م��ار���ض��ي��ل ك���ول���ر، امل��دي��ر 

ال��ف��ن��ي اجل���دي���د ل��اأه��ل��ي امل�����ض��ري، 

على توجيه ر�ضالة طماأنة جلماهري 

ب�ضكل  امل�ضوؤولية  توليه  بعد  النادي 

ت�ضريحات  ك��ول��ر، يف  واأك���د  ر���ض��م��ي. 

���ض��ري��ك  اجل����م����اه����ري  اأن  ر����ض���م���ي���ة، 

اأ���ض��ا���ض��ي يف م�����ض��رية جن���اح ال���ن���ادي، 

وال�������ض���رق  اإف����ري����ق����ي����ا  الأف���������ض����ل يف 

الأو�����ض����ط، واأن������ه ���ض��ي��ب��ذل ق�����ض��ارى 

لإ�ضعادهم  املعاون  جهازه  مع  جهده 

خال املرحلة املقبلة. وحتدث كولر 

وقال  التدريب،  عامل  يف  بدايته  عن 

اإن�����ه ب�����داأ ب���ت���دري���ب ف����رق ال��ن��ا���ض��ئ��ني 

وال�����ض��غ��ار ح���ني ك����ان لع���ًب���ا. وب��ع��د 

اع���ت���زال ال��ل��ع��ب ق���ام ب��ت��دري��ب فريق 

ويل ال�ضوي�ضري، الذي كان يلعب يف 

الدرجة الثانية، ثم انتقل اإىل �ضانت 

ج��ال��ني ال�����ض��وي�����ض��ري وه���ن���اك حقق 

واأ����ض���اف:  اجلميع.   ف���اج���اأ  جن���اًح���ا 

ال��دوري  لقب  حقق  جالني  “�ضانت 
مرة واحدة �ضنة 1904، لكننا قدمنا 

م�����ض��ت��وى رائ���ًع���ا، وجن��ح��ن��ا يف ال��ف��وز 

ب���ال���دوري ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف ت��اري��خ 

النادي، وكانت مفاجاأة.. وقد حتقق 

ه������ذا الإجن���������از م����ن خ������ال ال��ع��م��ل 

امل�����ض��ت��م��ر؛ لأن���ن���ي م��ن��ذ ك��ن��ت لع��ًب��ا 

واأردت  بطًا،  تكون  اأن  اأع��رف معنى 

ف��ع��ل ذل���ك م���ع ���ض��ان��ت ج���ال���ني، وق��د 

حدث، وكانت مفاجاأة كبرية«. واأكد: 

قررت  لذلك  القدم،  كرة  اأحب  “اأنا 
كل  على  لأطلع  اأملانيا؛  اإىل  النتقال 

اأك��ر..  ب�ضكل  القدم  بكرة  يتعلق  ما 

ل  القدم  كرة  عن  احلديث  اأملانيا  يف 

ال�ضحافة واجلميع  يتوقف، وكذلك 

مليئة  وامل���اع���ب  ع��ن��ه��ا،  ي��ت��ح��دث��ون 

اأو يف  ك��ول��ن  ����ض���واء يف  ب��اجل��م��اه��ري، 

بلد  “�ضوي�ضرا  واأردف:  ب���وخ���وم«. 

فالبلد  اأملانيا  يف  اأم��ا  ا،  ن�ضبيًّ �ضغري 

ال��ع��امل ولديهم  اأب��ط��ال  ك��ب��ري، وه��م 

�ضغف كبري بكرة القدم، لذلك هناك 

ف����ارق ���ض��خ��م.. ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى خ��رة 

اكت�ضاف  يف  ه��ن��اك، وجن��ح��ت  ك��ب��رية 

ل��وك��ا���س ب��ودول�����ض��ك��ي )جن���م ب��اي��رن 

كان  حني  ال�ضابق(  واآر�ضنال  ميونخ 

بداأ  وقتها  وم��ن  ال���18 من عمره،  يف 

الرائعة«. م�ضريته 

االهلي واالتحاد بصدارة دوري المحترفات 

االنباط - عامن 

من  الثامنة  اجلولة  مناف�ضات  اختتمت 

تقام  والتي  للمحرتفات،  الأردين  الدوري 

ال��ب��ول��و يف م��دي��ن��ة احل�ضني  ع��ل��ى م��اع��ب 

لل�ضباب. وتفوق الأهلي على الن�ضر 2-1، 

ال�ضتقال  على  الأرثوذك�ضي  تغلب  فيما 

اجل��ول��ة،  م��ن��اف�����ض��ات  اخ��ت��ت��ام  0-8.ومع 

ت�ضارك الأهلي مع الحتاد �ضدارة ترتيب 

الفرق ب13 نقطة، ويليهما الأرثوذك�ضي 

5، وال�ضتقال نقطتني.  12، ثم الن�ضر 
ال��دوري  بنظام  البطولة  م��ب��اري��ات  وت��ق��ام 

م���ن 3 م���راح���ل ذه�����اب واإي�������اب، وم��رح��ل��ة 

ذه���ب���ي���ة، ب��ح��ي��ث ي���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب ال��ف��ري��ق 

ت��رت��ي��ب  يف  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  احل���ا����ض���ل 

النهائي. الفرق 

منتخب الناشئين يبدأ معسكره في االمارات 

االنباط - عامن 

ت17  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وف��د  و���ض��ل 

تدريبي  مع�ضكر  لإق��ام��ة  الإم����ارات،  اإىل 

ا����ض���ت���ع���دادا  21 اجل��������اري،  مي���ت���د ح���ت���ى 

ال�ضهر  الآ���ض��ي��وي��ة  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  خل��و���س 

وت�ضم  ام�س   يوم  تدريباته  املقبل.وبداأ 

الطرايرة،  حممد  لع��ب��ا:   23 القائمة 

اأيهم  ال�ضنيكات،  زيد  ال�ضقران،  عبداهلل 

ال�ضمامرة، جعفر الدحلة، اأحمد اأ�ضرف، 

اأب��و  اآدم ال�����ض��اح، حم��م��د ح����داد، ���ض��امل 

رحمة،  اأب��و  �ضياء  ال��ذي��اب��ات،  خالد  دي��ة، 

ع���دن���ان اخل��ط��ي��ب، ���ض��ال��ح ف���ري���ج، عمر 

�ضاح  اهلل،  ���ض��اق  عبدالرحمن  اجل��م��ل، 

اخل�ضور،  عبدالرحمن  ف��ّرا���س،  ال��دي��ن 

�ضرة،  اإبراهيم  عاقولة،  اأب��و  الدين  عز 

يامن الأبطح، حممد اإبراهيم، اأمني اأبو 

املع�ضكر،  ويتخلل  اخُل���ب.  اأن�����س  خليفة، 

وديا  القطري  نظريه  مع  املنتخب  لقاء 

اأ�ضحاب  ي��واج��ه  اأن  قبل  اجل���اري،   17
املنتخب  واأك��د م��درب  20 منه.  الأر���س 

املع�ضكر  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  القططي  ع��ب��داهلل 

الأخ����رية  الإع����دادي����ة  امل��ح��ط��ة  “ُيعتر 
الآ���ض��ي��وي��ة  الت�ضفيات  ا�ضت�ضافة  قبيل 

املقبل..  الأول  ت�ضرين  الأردن، مطلع  يف 

من  امل���رج���وة  ال��ف��ائ��دة  لتحقيق  ن��ت��ط��ل��ع 

هناك«.  اإقامتها  املقرر  الودية  اللقاءات 

حل�ضاب  بالت�ضفيات  املنتخب  وي�����ض��ارك 

ال��ي��اب��ان  ج��ان��ب  اإىل  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة 

ح����ام����ل ل���ق���ب ال���ن�������ض���خ���ة الأخ���������رية م��ن 

وتركمان�ضتان  الفلبني  �ضوريا،  البطولة، 

44 م��ن��ت��خ��ب��ا مت  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  وت�������ض���م 

ت��ق��ام  10 جم���م���وع���ات  ت��وزي��ع��ه��م ع��ل��ى 

ب����ن����ظ����ام ال����ت����ج����م����ع، ب���ح���ي���ث ����ض���م���ت 6 

 4 4 م��ن��ت��خ��ب��ات، و���ض��م��ت  جم���م���وع���ات 

5 م��ن��ت��خ��ب��ات. وي��ت��اأه��ل اإىل  جم��م��وع��ات 

�ضاحب   ،2023 الآ���ض��ي��وي��ة  النهائيات 

اإىل  جم���م���وع���ة،  ك���ل  م���ن  الأول  امل���رك���ز 

على  حت�ضل  منتخبات   5 اأف�ضل  جانب 

املركز الثاين.

الرياض - وكاالت 

باأنه  امل�ضحل،  يا�ضر  ال��ق��دم  لكرة  ال�ضعودي  الحت���اد  رئي�س  �ضرح 

مان�ض�ضرت  مهاجم  رون��ال��دو  كري�ضتيانو  الرتغايل  النجم  روؤي��ة  ي��ود 

يونايتد، يلعب يف الدوري ال�ضعودي. ومت ربط رونالدو )37 عاًما(، 

مراًرا وتكراًرا بالبتعاد عن يونايتد يف نافذة النتقالت ال�ضيفية، يف 

وقت اأبدى فيه الاعب الرتغايل الدويل للنادي رغبته يف الرحيل. 

اإل اأنه رف�س ما و�ضف باأنه عر�س “�ضخي” من الهال بطل الدوري 

تقدمي  يف  ف�ضل  الن�ضر  غرميه  اأن  التقارير  اأف���ادت  بينما  ال�ضعودي، 

عر�س قبل املوعد النهائي لانتقال. ومل يتحدث امل�ضحل على وجه 

هناك  يكون  اأن  يتوقع  لكنه  املختلفة،  الأن��دي��ة  اهتمام  عن  التحديد 

“ذا  املقبل. وقال يف ت�ضريحات ملوقع  الثاين  اهتمام يف يناير/كانون 

اأثليتيك”: “هذا غري ممكن اليوم لأن فرتة النتقالت مغلقة الآن، 

ال��دوري  يلعب يف  رون��ال��دو  ن��رى لعًبا مثل كري�ضتيانو  اأن  ن��ود  لكننا 

ال�ضعودي«.

رونالدو مطلوب في الدوري السعودي 

زياش يعود لصفوف المنتخب المغربي 

املغرب - وكاالت

اأع��ل��ن ول��ي��د ال��رك��راك��ي م���درب املنتخب 

املغربي، قائمة منتخب ب��اده التي �ضمت 

وب����اراج����واي  ت�ضيلي  مل��واج��ه��ة  لع���ًب���ا،   31

باإ�ضبانيا  احل����ايل  ال�����ض��ه��ر  ن��ه��اي��ة  يف  ودًي�����ا 

وت�ضمنت القائمة عودة حكيم زيا�س جنم 

ت�ضيل�ضي، بعد عدوله عن اعتزاله دوليا اإثر 

خافات مع امل��درب ال�ضابق لاأ�ضود وحيد 

ال��ق��ائ��م��ة وليد  ك��م��ا �ضمت  خ��ل��ي��ل��وزي��ت�����س. 

���ض��دي��رة لع���ب ب���اري الإي���ط���ايل وم��ف��اج��اآة 

املو�ضم احل��ايل، لكن عبد ال��رزاق حمد اهلل 

م��ه��اج��م احت����اد ج���دة ال�����ض��ع��ودي غ���اب عن 

القائمة. وجاءت القائمة كالآتي:- حرا�ضة 

التكناوتي-  ر���ض��ا  ب��ون��و-  املرمى: يا�ضني 

م��ن��ري امل���ح���م���دي- اأن�������س ال���زن���ي���ت���ي. خط 

الدفاع: اأ�ضرف داري -  �ضامي مايي - جواد 

مييق- رومان �ضاي�س - بدر بانون - اأ�ضرف 

حكيمي - ن�ضري مزراوي-  حمزة املو�ضاوي 

الو�ضط: يون�س  خط  اهلل.  عطية  يحيي   -

- يحيي جران  اأمرابط  �ضفيان   - بلهندة 

- عبد احلميد �ضبريي - اإليا�س ال�ضاعر- 

اأمني حارث - عز الدين اأوناحي -  يا�ضني 

اأم���اح - حكيم زيا�س - منري احل���دادي - 

الزولزيل  ال�ضمد  عبد   - بوخال  زكرياء 

خط  ب��وف��ال.  �ضفيان   - رحيمي  �ضفيان   -

الهجوم: اأيوب االكعبي - يو�ضف الن�ضريي 

- وليد �ضديرة - ريان مايي.

نتائج مميزة للريشة في بطولة بنين 
االنباط - عامن 

جن����ح امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي ل��ل��ري�����ض��ة 

بينها  من  ميداليات   3 يف نيل  الطائرة، 

ف�����ض��ي��ة وب����رون����زي����ت����ني، وذل������ك خ���ال 

م�����ض��ارك��ت��ه يف ب��ط��ول��ة ب��ن��ني ال��دول��ي��ة. 

بهاء  ال��وط��ن��ي،  املنتخب  لع���ب  ومت��ك��ن 

الف�ضية،  امل��ي��دال��ي��ة  نيل  م��ن  ال�ضنيك، 

فاز  حيث  ال��رج��ال،  ف��ردي  مناف�ضات  يف 

ال��ب��ن��ي��ن��ي  ال���اع���ب  ع��ل��ى   32 ال�����  دور  يف 

ب��ن��ت��ي��ج��ة 2-0 وم��ن  ت�����ض��ارل��ز  ك��ارل��و���س 

ال��اع��ب  ع��ل��ى   16 ال�����  دور  يف  ف����از  ث���م 

بنتيجة  �ضم�ضودين  �ضفانا  النيجريي 

ال��ن��ه��ائ��ي ف��از على  ال���دور رب��ع  2-0 ويف 

امل�ضري حممد م�ضطفى كامل بنتيجة 

وف��از  ت��األ��ق��ه  “ال�ضنيك”  واأك��م��ل   .0-2

الاعب  على  النهائي  ن�ضف  ال���دور  يف 

قبل   1-2 بنتيجة  �ضينغ  ك��ي��م  امل��ال��ي��زي 

ال��اع��ب  اأم�����ام  ال��ن��ه��ائ��ي  ي��خ�����ض��ر يف  اأن 

بنتيجة  زه����ني  اأون������غ  الخ�����ر  امل���ال���ي���زي 

ال��اع��ب��ة دم���وع عمرو  ف���ازت  ك��م��ا   .2-1

مناف�ضات  �ضمن  الرونزية  بامليدالية 

ال�  دور  يف  ف��ازت  حيث  ال�ضيدات،  ف��ردي 

16 على الاعبة الفلبينية دي جوزمان 

يف  فازت  ثم  ومن   0-2 بنتيجة  ميكايا 

بوركينا  لعبة  على  النهائي  ربع  ال��دور 

قبل   0-2 بنتيجة  ديالو  كاديجاتا  فا�ضو 

اأمام  النهائي  الدور ن�ضف  اأن تخ�ضر يف 

الاعبة املاليزية هاي وي بنتيجة 2-0. 

ودموع  ال�ضنيك  بهاء  الثنائي  حقق  كما 

ع���م���رو ب���رون���زي���ة م��ن��اف�����ض��ات ال���زوج���ي 

املختلط.



21
الثالثاء    13   /  9  / 2022

االنباط – وكاالت 

ان��ت�����ش��ار  اأن  ب������ارزون م���ن  ر ع��ل��م��اء  ح�����َذّ

ال����ت����دخ����ن الإل�������ك�������روين )ال���ف���ي���ب���ي���ن���ج( 

ج��دي��دة  م��وج��ة  ي�ستنفر  ق��د   Vaping
ع�شر  بعد  ال�شرطان  الإ�شابات مبر�ض  من 

�شنوات.

ب��ل��غ فيه  ي��اأت��ي ذل���ك ال��ت��ح��ذي��ر يف وق���ت 

الإلكرتونية  لل�شجائر  امل�شتخدمني  ع��دد 

�شخ�ض،  م��ل��ي��ون   3.6 ن��ح��و  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 

البالد،  يف  البالغني  من   7.1% ن�سبة  اأي 

 The Times ����ش���ح���ي���ف���ة  ب���ح�������ش���ب 

�شبتمرب/اأيلول   11 الأح���د  الربيطانية، 

.2022
ال��ربوف��ي�����ش��ور ت�����ش��ارل��ز ���ش��وان��ت��ون، كبري 

الأطباء يف مركز اأبحاث ال�شرطان باململكة 

كريك  فران�شي�ض  مبعهد  والباحث  املتحدة 

ال��ت��دخ��ني الإل���ك���رتوين،  اإن  ل��ن��دن، ق���ال  يف 

اأق���ل  اأن����ه  املوؤكد”  م���ن  ي��ك��ون  “يكاد  واإن 

ي����زال فيه  ����ش���رراً م��ن ال��ت��دخ��ني، ف��اإن��ه ل 

النا�ض. �شحة  على  خطورة 

اأرى  “ل  بالقول:  راأيه  اأو�شح  �شوانتون 

الإلكرتوين  التدخني  اإن  القول  اأنه ميكننا 

دائ��م��اً خ��ي��ار اآم���ن ل��الإق��الع ع��ن ال��ت��دخ��ني، 

يعني  ل  ه��ذا  لكن  ���ش��رراً،  اأق��ل  ي��ك��ون  فقد 

املثال، ل  �شبيل  ال�شرر. فعلى  اأنه خلو من 

الإلكرتوين  التدخني  اأن  على  لدينا  دليل 

متعاطيه  ب��ني  ال��رئ��ة  ���ش��رط��ان  ي�شبب  ل��ن 

الآن”. �شنوات من  بعد ع�شر 

املخاوف تزايد 

فقد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  لل�شحيفة  ووف��ق��اً 

ت����زاي����دت امل����خ����اوف م���ن اآث������ار ال��ت��دخ��ني 

بع�ض  للعلماء  تبنَيّ  اأن  بعد  الإلكرتوين 

ال�شواهد املبكرة على اأ�شباب اإ�شابة اأنا�ض 

ك��ث��ريي��ن م���ن غ���ري امل��دخ��ن��ني ب�����ش��رط��ان 

اأن  اإىل  الإح�شاءات  اأ�شارت  حيث   الرئة، 

ثمانية  كل  بني  من  واح��د  من  يقرب  ما 

الرئة يف بريطانيا مل  م�شابني ب�شرطان 

يدخنوا من قبل قط.

انتهى  التي  النتائج  ك�شفت  ذل��ك،  اإىل 

اإليها فريق العلماء من معهد فران�شي�ض 

الإ�شابة  اأ���ش��ب��اب  اأن  ال��ربي��ط��اين،  ك��ري��ك 

تقع  املدخنني  غ��ري  ب��ني  ال��رئ��ة  ب�شرطان 

ع��ل��ى ت���ل���وث ال���ه���واء وم���ه���ّي���ج���ات اأخ����رى 

الل��ت��ه��اب،  ت�شبب  ف��ه��ي  الأول،  امل��ق��ام  يف 

ط”  “تن�ِشّ ال��ت��ي  منه  ال��ت��ع��ايف  عملية  ث��م 

الطفرات  حتمل  ال��ت��ي  النائمة  اخل��الي��ا 

الباحثون  اأبدى  وقد  لل�شرطان.  امل�شببة 

الإل��ك��رتوين  ال��ت��دخ��ني  اأن  م��ن  تخوفهم 

على  ب��ال�����ش��رط��ان  الإ���ش��اب��ة  ي�شبب  رمب���ا 

نف�شه. النحو 

لاللتهاب امل�ضادة  الأدوية 

اإن  يف غ�����ش��ون ذل����ك، ق���ال ال��ب��اح��ث��ون 

ت�شاعد  قد  لاللتهابات  امل�شادة  الأدوي��ة 

بال�شرطان،  الإ���ش��اب��ة  ���ش��ريورة  وق��ف  يف 

�شنوات. ب�شع  ي�شتغرق  قد  الأمر  لكن 

ال���ت���ي  “الآلية  �����ش����وان����ت����ون:  وت����اب����ع 

اإيجاد  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  اإليها  لنا  تو�شَّ

و����ش���ائ���ل اأجن������ع ل���ل���وق���اي���ة م����ن ���ش��رط��ان 

اإذا  ال���رئ���ة ب���ني غ���ري امل���دخ���ن���ني. ف��ن��ح��ن 

الذي  اخلاليا  منو  على  الطريق  قطعنا 

ال��ه��واء، فاإننا  ت��ل��وث  ب��ت��اأث��رٍي م��ن  ي��ح��دث 

ب�شرطان  الإ�شابة  خماطر  تقليل  ميكننا 

الرئة”.

م  10 ���ش��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول، ق���َدّ وال�����ش��ب��ت 

“موؤمتر  درا���ش��ت��ه��م يف  ن��ت��ائ��ج  ال��ب��اح��ث��ون 

الأورام”  ل���ط���ب  الأوروب�����ي�����ة  اجل��م��ع��ي��ة 

ب���ب���اري�������ض. وق����د ا����ش���ت���خ���دم���وا درا�����ش����اٍت 

على  للتدليل  وال��ف��اأر،  الإن�شان  طرفاها 

ال��دخ��ان  ال��ت��ع��ر���ض جل��زي��ئ��ات م��ل��وث  اأن 

اخلاليا  من��و  يعزز  ال��ه��واء  يف  ال�شخامي 

يف  لل�شرطان  امل�شببة  للطفرات  احلاملة 

الرئتن.

الباحث  هيل،  ويليام  الدكتور  قال  اإذ 

“اإيجاد  اإن  ك��ري��ك،  ف��ران�����ش��ي�����ض  مب��ع��ه��د 

الإ����ش���اب���ة  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  ال���و����ش���ائ���ل 

ب��الل��ت��ه��اب ال��ن��اج��م ع��ن ت��ل��وث ال��ه��واء اأو 

بعيداً  �شوطاً  بنا  �شيقطع  حدته،  تقليل 

يف ت��ق��ل��ي��ل خم��اط��ر الإ����ش���اب���ة ب�����ش��رط��ان 

املدخنني”. الرئة بني غري 

االنباط – وكاالت 

م�شببات  اأك��ر  بني  من  القلب  اأمرا�ض  تعد 

اأن��ه��ا يف كثري  ال��وف��اة �شيوعا يف ال��ع��امل، ورغ���م 

م��ن الأح���ي���ان ت��رت��ب��ط ب��ع��وام��ل ق��د ل يتحكم 

فاإنه من  الوراثية،  العوامل  مثل  الإن�شان،  بها 

املمكن التقليل من خطرها، من خالل احلفاظ 

ع��ل��ى من���ط ح���ي���اة ���ش��ح��ي وجت���ن���ب امل����اأك����ولت 

وامل�شروبات ال�شارة.

�شحة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ت��رغ��ب  ك��ن��ت  واإذا 

الإك��ث��ار  جتنب  على  حتر�ض  اأن  فيجب  قلبك، 

م��ن ت��ن��اول بع�ض الأط��ع��م��ة ال��ت��ي ت��رتك اآث���ارا 

�شلبية على ج�شمك، ومن بينها:

احللويات

احل��ل��وي��ات حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة ع��ال��ي��ة من 

ال�شكر امل�شاف، مما قد ي�شاهم يف زيادة عوامل 

اخلطر املوؤدية لالإ�شابة باأمرا�ض القلب، مثل 

الكولي�شرتول،  وارت��ف��اع  والل��ت��ه��اب،  ال�شمنة، 

وال�سكري.

الأطعمة  اأك��ر  من  تعد  املخبوزة  احللويات 

امل�����ش��رة ب��ال��ق��ل��ب، وف���ق م���ا ذك���ر م��وق��ع “ويب 

طب”.

املكررة الكربوهيدرات 

ال�شكر  مع  تعد  ع��ادة  املكررة  الكربوهيدرات 

واملواد امل�شافة، وهذه تزيد من خطر الإ�شابة 

باأمرا�ض القلب.

امل���������������ش�������ادر الأك��������������ر �����ش����ي����وع����ا ل���ل�������ش���ك���ر 

والكربوهيدرات املكررة، هي �شل�شات ال�شلطة، 

قليل  واحل��ل��ي��ب  واخل��ب��ز،  امل��ع��ك��رون��ة،  و�شل�شة 

الد�شم.

الربغر

ت���ن���اول ال���ده���ون امل�����ش��ب��ع��ة م���ن احل��ي��وان��ات، 

خا�شة عندما تقرتن بالكربوهيدرات، قد يكون 

لها تاأثري �شار على �شحة القلب.

ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  بتجنب  يو�شى 

ج��ودة،  اأق��ل  مكونات  ا�شتخدام  اإىل  متيل  التي 

وت�شتخدم طرق غري �شحية للطهي.

املعاجلة اللحوم 

مثل  امل���ع���اجل���ة،  ال���ل���ح���وم  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 

اإىل  اإ�شافة  امل�شبعة،  بالدهون  غنية  النقانق، 

امللح،  م��ن  ج��دا  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  اأن��ه��ا 

مم��ا ق��د ي���وؤدي اإىل ارت��ف��اع �شغط ال���دم، ال��ذي 

يوؤثر على �شحة القلب.

املقلية الأطعمة 

ربطت العديد من الدرا�شات بني ا�شتهالك 

الأط���ع���م���ة امل��ق��ل��ي��ة م��ث��ل ال��ب��ط��اط��ا وال���دج���اج 

وال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة امل��ق��ل��ي��ة، وت���راج���ع �شحة 

القلب.

قلي الطعام قد يوؤدي اإىل رفع الكولي�شرتول 

ال�شار وخف�ض النوع املفيد.

الغازية امل�ضروبات 

اإىل ج��ان��ب الأط���ع���م���ة، مي��ك��ن ل��ل��م�����ش��روب��ات 

ال���دم،  يف  ال�شكر  م�شتويات  ت��رف��ع  اأن  ال��غ��ازي��ة 

مما قد ي�شكل املزيد من ال�شغط على جدران 

الإ�شابة  يزداد خطر  وبالتايل  القلب،  �شرايني 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

تحذيرات من آثار السجائر اإللكترونية.. علماء: قد تسبب موجة 
من اإلصابة بالسرطان بعد 10 سنوات

6 أطعمة تؤذي صحة قلبك.. تجنبها

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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االنباط – وكاالت 

على  “وات�شاب”،  الفوري  الرتا�شل  من�شة  تعمل 

م��ي��زة ج���دي���دة ت�����ش��ت��ه��دف ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات البحث 

للم�شتخدمني عن الر�شائل داخل الدرد�شات.

م��ي��زة  اإن  منت” ال��ت��ق��ن��ي  “ليف  م��وق��ع  وي���ق���ول 

“وات�شاب” اجلديدة تقوم على حتديد تاريخ توجيه 
الر�شائل التي يرغبون بالعودة اإليها.

�شريى  امل��ي��زة،  اإ���ش��دار  فبمجرد  امل��وق��ع،  وبح�شب 

امل�شتخدمون رمزا للتقومي، وبالنقر عليه �شيتمكنون 

من النتقال اإىل تاريخ معني، مما ي�شمح لهم باإعادة 

جميع الر�شائل املرتبطة بذلك التاريخ حتديدا.

ويف ����ش���ي���اق ���ش��ع��ي��ه��ا ال����دائ����م ل��ل��ت��ط��وي��ر، ت��ع��م��ل 

تتيح  ج���دي���دة،  م��ي��زة  ط���رح  ع��ل��ى  “وات�شاب” اأي�����ش��ا 
للم�شتخدمني امل�شاركة با�شتطالعات داخل التطبيق.

مالحظاتهم  اإب���داء  فيها  للم�شتخدمني  وميكن 

�شيكون  اأنه  املطروحة، علما  امليزات واخلدمات  حول 

لدى امل�شتخدمني خيار رف�ض دعوات امل�شاركة بتلك 

ال�شتطالعات.

ميزة جديدة في »واتساب« ستسهل البحث عن رسائل محددة

ترتبك من المجامالت وُتشعرك 
بالضيق؟ هذه أسباب عدم الشعور 

بالراحة عند مديح اآلخرين لنا

االنباط – وكاالت 

ت���رت���ب���ك م����ن امل���ج���ام���الت وُت�����ش��ع��رك 

ب��ال�����ش��ي��ق؟ ه����ذه اأ����ش���ب���اب ع����دم ال�����ش��ع��ور 

بالراحة عند مديح الآخرين لنا

اإذا كان الإطراء وتلقي املديح يجعلك 

والإح��راج،  والنزعاج  بالق�شعريرة  ت�شعر 

الكثري  ه��ن��اك  وح���دك،  ل�شت  اأن��ك  فاعلم 

وقد  مت��ام��اً،  مثلك  ي�شعرون  النا�ض  م��ن 

ي��ك��ون امل��دي��ح ه��و اأك���ر ���ش��يء م��زع��ج قد 

يتعر�شون له يف يومهم.

ف��اإن  ب��ال��ث��ن��اء،  ال�شتمتاع  م��ن  ب���دًل  اإذ 

قد  بل  املجاملة،  من  يرتبكون  الكثريين 

يف  ويبداأون  لذلك،  ا�شتحقاقهم  ينكرون 

ب. اإذاً، ملاذا ي�شعب قبول املديح؟  التهُرّ

النا�ض  بع�ض  امل��ج��ام��الت  جت��ع��ل  مل���اذا 

غري مرتاحني؟

ي����واج����ه ال����ن����ا�����ض ����ش���ع���وب���ة يف ق��ب��ول 

وبح�شب  الأ�شباب.  من  لعدد  الإط���راءات 

ال�����ش��ب��ب ال��رئ��ي�����ش��ي ت��خ��ت��ل��ف الأع����را�����ض 

والتداعيات التي تفكر فيها عندما ت�شعر 

اأحدهم  عندما يطري  والغ�شب  بال�شيق 

على مالب�شك مثاًل.

وتدين  الجتماعي  القلق 

احرتام الذات

ي����ك����ون الأم������ر  ب���ع�������ض الأح������ي������ان،  يف 

ُيعرف  ما  اأو  الجتماعي  بالقلق  مرتبطاً 

ميكن  كما   .)Social Anxiety(�ب

اح��رتام  ب��ت��دين  ال�����ش��ع��ور  �شببه  ي��ك��ون  اأن 

دون  احل���ي���اة  خ���و����ض  ب�����ش��ب��ب  اأو  ال������ذات، 

المتنان  م��ن  اإيجابية  مل�شاعر  التعر�ض 

والتقدير ممن حول ال�شخ�ض.

وت��و���ش��ح ل��ي��زا ���ش��وم��ان، الأخ�����ش��ائ��ي��ة 

كنت  “اإذا  اأن���ه  الأم��ري��ك��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

اأو ال�شتياء جتاه �شخ�ض  ت�شعر بالغ�شب 

م���ا اأث���ن���ى ع��ل��ي��ك، ف��ق��د جت���د ���ش��ع��وب��ة يف 

ت�����ش��دي��ق ا���ش��ت��ح��ق��اق��ك ل����الإط����راء ال���ذي 

تلقيته من الآخرين”.

اأم������ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل�����ش��خ�����ض ال������ذي ل 

ي�����ش��ت��ط��ي��ع ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي 

ي�����ش��ت��ج��ي��ب ب���ه���ا ل���ك���ل���م���ات ال����ث����ن����اء، ف����اإن 

جمرد  لي�ض  الجتماعي  القلق  ا�شطراب 

عبارة عابرة؛ اإذ ميكن لالأ�شخا�ض الذين 

ا���ش��ت��ق��ب��ال  ي��ك��اف��ح��وا يف  اأن  ي��ع��ان��ون م��ن��ه 

ومنح ال�شكر والتقدير، لأنهم ل ي�شعرون 

باأنهم ي�شتحقون احل�شول عليه.

اإىل ح��ل��ق��ة م��ف��رغ��ة م��ن  ي������وؤدي ه����ذا 

من  واملزيد  املت�شاعد  الذاتي  النحطاط 

ال��ق��ل��ق الج��ت��م��اع��ي وال��ت��وت��ر ع��ن��د تلقي 

ال�شكر والتقدير من اأي �شخ�ض.

النف�س الثقة يف  عدم 

ح��ت��ى ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��الأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن 

ب�شكل  ه���ذا ال���ش��ط��راب  ي��ع��ان��ون م��ن  ل 

الإط�������راءات  ت������وؤدي  اأن  ح��ق��ي��ق��ي، مي��ك��ن 

اأحياناً اإىل الإحراج، خا�شة اإذا كنت ت�شعر 

ب��ع��دم ال��ث��ق��ة يف ن��ف�����ش��ك، ب��ح�����ش��ب م��وق��ع 

للمعرفة.  Medium
ف��م��ن م��ن��ا ل ي�����ش��ع��ر ب���ع���دم الرت���ي���اح 

والثقة يف النف�ض لبع�ض الوقت، �شواء يف 

املحادثات  اأثناء  اأو  الجتماعية  املنا�شبات 

احل��م��ي��م��ة م���ع ال����زوج/ال����زوج����ة واأف�����راد 

املقربني. العائلة والأ�شدقاء 

هو  امل��دي��ح  ق��ب��ول  كيفية  ت��ع��ُلّ��م  اأن  اإل 

للجميع  ميكن  مهمة  اجتماعية  م��ه��ارة 

ال�شتفادة منها، �شواء ممن كانوا يعانون 

اأو  لآخ��ر  الجتماعي من حني  القلق  من 

الذين يعانون غالبية الوقت.

عند الت�ضتيت  فعل  ردة 

املديح تلقي   

الكثري  مي��ي��ل  امل��ج��ام��الت،  تلقي  ع��ن��د 

اأنف�شهم  ع��ن  الن��ت��ب��اه  ت�شتيت  اإىل  م��ن��ا 

يلعب  ال�شعف  اأن  ي��ب��دو  اإذ  احل���رج.  م��ن 

دوراً كبرياً عندما يتعلق الأمر بالتحدي 

املتمثل يف تلقي املجامالت ب�شكل جيد.

 Psychology م��وق��ع  ف��ب��ح�����ش��ب 

لعلم النف�ض، غالباً ما نخ�شى   Today
اإظ����ه����ار وج���وه���ن���ا احل���ق���ي���ق���ي���ة، وك�����ل م��ا 

اأو  حما�شننا  �شواء  �شعفاء،  ب�شراً  يجعلنا 

عيوبنا على حٍدّ �شواء.

ك���م���ا ي���خ�������ش���ى ال���ك���ث���ري م���ن���ا ت�������ش���ُلّ���ط 

اأن��ف�����ش��ن��ا عر�شة  الأ����ش���واء ع��ل��ي��ن��ا وت����رك 

ب�����ش��در رح��ب،  ملحبة وام��ت��ن��ان الآخ���ري���ن 

اأنف�شنا لالأمل  اأي�شاً بتعري�ض  قد نخاطر 

العاطفية. وال�شدمات  واخل�شارة 

باملجاملة املجاملة  رد 

ط���ري���ق���ة اأخ�������رى ���ش��ائ��ع��ة ل���ل���رد ع��ل��ى 

ال�شاع  ورد  باملثل،  املعاملة  هي  المتنان 

�شاعني مبا�شرة. وقبل اأن يتاح للمجاملة 

وق���ت ل��ك��ي ت��ت��ل��ق��اه��ا ب��ام��ت��ن��ان، ت��ب��داأ على 

امل�����دي�����ح والإط����������راء  ت���وج���ي���ه  ال�����ف�����ور يف 

ى وتختبئ. لالآخرين لكي تتخَفّ

وي�����ش��ري م��وق��ع ع��ل��م ال��ن��ف�����ض اإىل ه��ذا 

فنحن  للغاية.  مادية  ا�شتجابة  اأن��ه  على 

ما  �شخ�ض  “قدم”  اإذا  اأن��ه  ن�شعر  حينها 

على  ل��ه  “ندفعها”  اأن  فعلينا  جماملة، 

اأخ��رى، يلعب ال�شعف دوراً  ال��ف��ور.  م��رة 

يف ت�شكيل رد فعلنا.

بال�شعف  ن�شعر  اأن  الطبيعي  م��ن  اإذ 

لأحدهم،  “مدينن”  اأنف�شنا  وجدنا  اإذا 

ولو كان الأمر جمرد كلمات لطيفة. واإذا 

الأم���ر، نحاول  ب��الرت��ي��اح جت��اه  ن�شعر  مل 

“�شداد الدين” يف اأ�شرع وقت ممكن.

الذات وت�ضرر  احرتام 

الذاتية ال�ضورة 

ال��ذات  اأن معرفة  ال��درا���ش��ات  اأظ��ه��رت 

الرئي�شيان  املكونان  هما  ال��ذات  واح��رتام 

الجتماعية  تفاعالتنا  ي�شكالن  ال��ل��ذان 

مل�شاعرنا  وفقاً  نتحدث  فنحن  بالكامل. 

اخلا�شة يف كل حمادثة عن اأنف�شنا.

ل��ذات��ن��ا  ت��ق��دي��رن��ا  ك����ان  اإذا  وب���ال���ت���ايل 

ن�شرها  ال��ت��ي  للبيانات  وف��ق��اً  منخف�شاً، 

موقع Readers Digest للمعرفة، 

التعليقات  ق��ب��ول  على  ق���درة  اأق���ل  فنحن 

الإيجابية اأو تغيري ت�شورنا لأنف�شنا بناًء 

على ذلك.

وك��ل  م�شتحقني،  ل�شنا  اأن��ن��ا  فنعتقد 

ال��ث��ن��اء يف ال��ع��امل ب��ب�����ش��اط��ة ل مي��ك��ن اأن 

ي��غ��ري ت��ل��ك ال���روؤي���ة. ل��ذل��ك ي��ك��ون امل��دي��ح 

والإطراء اأمراً متناق�شاً للغاية مع نظام 

الذاتية. معتقداتنا حول روؤيتنا لقيمتنا 

فيه  ن�شعر  ي��وم  يف  جماملة  تلقينا  اإذا 

ال�شعب  فمن  ح��ال،  اأف�شل  يف  ل�شنا  باأننا 

ت�����ش��دي��ق��ه��ا- وم�����ن امل�����ش��ت��ح��ي��ل ت��ق��ري��ب��اً 

باحلنق  ال�شعور  يف  نبداأ  وقد  بل  قبولها، 

وال�����ش��ي��ق م���ن ال�����ش��خ�����ض الآخ�����ر. ل��ذل��ك 

النية،  ح�شنة  ال�����ش��ادق��ة،  امل��ج��ام��ل��ة  ح��ت��ى 

اأنها كذبة. �شنقوم تف�شريها على 

ت����ري����د ط���ري���ق���ة خم���ت�������ش���رة ل��ت��ع��زي��ز 

احرتامك لذاتك و�شورتك الذاتية؟ من 

مقارنة  ع��ن  التوقف  كيفية  تعُلّم  خ��الل 

ن��ف�����ش��ك ب����الآخ����ري����ن، وط���ل���ب ال��ك��م��ال��ي��ة 

واملثالية التي ل �شبيل لها اأبداً.

ق���د ي���ك���ون حل��م�����ش��ن��ا ال����ن����ووي ي���د يف 

املعادلة!

يعتقد خرباء علم النف�ض وال�شلوكيات 

جذورها  لها  تكون  قد  الظاهرة  ه��ذه  اأن 

من  ف��ي��ن��ا  امل��ت��وارث��ة  ال���ن���ووي  حم�شنا  يف 

ال�شالفة. الأجيال 

هو  عما  واأدمغتنا  اأج�شامنا  تبحث  اإذ 

اأنف�شنا،  اأجل حماية  بيئتنا، من  �شلبي يف 

ي��راق��ب��ون  ال��ق��دم��اء  اأ���ش��الف��ن��ا  ك��ان  مثلما 

ك���ل م���ا ح��ول��ه��م ب��ح��ذر ل��ت��وخ��ي خم��اط��ر 

احليوانات املفرت�شة التي تلتهمهم يف اأي 

حلظة.

وبالتايل فنحن على ا�شتعداد لتحديد 

البقاء  نتمكن من  ال�شلبيات حولنا، حتى 

الع�شرية،  احلياة  ويف  احل��ي��اة.  قيد  على 

التفاعالت  يف  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  تظهر  ق��د 

الج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ك��ون يف 

الأحيان خميفة مثل حماربة منر  بع�ض 

ذي اأنياب حادة. 

ال�ضعور  العالج..  بداية 

بالمتنان

مم��ار���ش��ة الم��ت��ن��ان ل��الأ���ش��ي��اء اجل��ي��دة 

الأوىل  اخلطوة  هي  وحياتك  نف�شك  عن 

والإط��راء  املديح  قبول  على  القدرة  نحو 

من الآخرين.

�شي�شاعدك هذا على ا�شتيعاب الأ�شياء 

اإنكارها.  ُتقال لك بدًل من  التي  اجليدة 

وتدعم الأبحاث العالقة بني المتنان يف 

احلياة اليومية وم�شاعر تقدير الذات.

التغلب على الغ�شب القدمي

توقف  اإىل  ال���ش��ت��ي��اء  ي���وؤدي  اأن  ميكن 

عليك  ال�شعب  م��ن  يجعل  مم��ا  ح��ي��ات��ك، 

الآخرين،  اأو  نف�شك  عن  بالر�شا  ال�شعور 

حتى واإن كان كل ما بدر منهم هو �شكرك 

على �شيء فعلته.

امل�شاعر  جت��اوز  ال�شروري  من  لذلك 

ال�����ش��ل��ب��ي��ة جت�����اه ن��ف�����ش��ك، وال����ش���ت���ع���ان���ة 

ب����خ����رباء ال�������ش���ح���ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة وال���ع���الج 

لتغيري مفاهيمك اخلاطئة. ال�شلوكي 

املجامالت كيف ترد على 

وجهة  تعديل  دائماً  ال�شهل  من  لي�ض 

ن��ظ��رك جت���اه ن��ف�����ش��ك والآخ���ري���ن، ول��ك��ن 

مي��ك��ن��ك حت��ق��ي��ق ذل����ك ب��ال��ت��دري��ج، وك��م��ا 

ي���ق���ول���ون مي���ك���ن���ك الدع���������اء ب��ال�����ش��ف��ات 

اجل��ي��دة ال��ت��ي ت��رغ��ب يف اك��ت�����ش��اب��ه��ا حتى 

تتحول مع الوقت اإىل �شمات �شخ�شية.

 Medium م������وق������ع  وب����ح���������ش����ب 

تقليل  اإىل  ي��وؤدي  لن  ه��ذا  ف��اإن  للمعرفة، 

ي�شاعد  اأن  ب��ل مي��ك��ن  ف��ح�����ش��ب،  الإح�����راج 

ال�شحيح  الطريق  على  و�شعك  يف  اأي�شاً 

نف�شية. ب�شحة  للتمُتّع 

ب��ك��ل��م��ة �شكر  امل��ج��ام��ل��ة  ل���ذل���ك، اق��ب��ل 

ب�����ش��ي��ط��ة، ح���ت���ى ل����و ����ش���ع���رت ب���احل���ن���ق يف 

داخلك.

الإح��راج  اأو  الرتياح  بعدم  �شعرت  واإذا 

ع��ن��د ت��ل��ق��ي امل����دي����ح، خ���ذ ن��ف�����ش��اً ���ش��ري��ع��اً 

وع��م��ي��ق��اً، وت���وق���ف ل���ث���واٍن ل��ت��اأك��ي��د اأن���ك 

ت�شتحق.


