اخلمي�س  29ربيع الآخر  1444هـ  -املوافق  24ت�شرين الثاين  2022م  -العدد  - 6234ال�شعر  250فل�شا  -ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش

2

وجه الحكومة إلى االنتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية
التحديث االقتصادي

الملك :التحديث مشروع الدولة وليس
مقبوال التراخي في تنفيذه

العناني يطرح تساؤالت عبر
«
» حول أسس عمل
الموازنة ٠٠٠آمال أن تكون الحكومة
جادة في اإلصالح السياسي
االأنباط – �صباأ ال�صكر
�أك ــد نــائــب رئـيـ�ــس �ل ـ ــوزر�ء �الأ� ـس ـبــق جــو�د
�لعناين �أن مــا يبنى عليه �لـيــوم مــن توقعات
لـلـمــو�زنــة �لـعــامــة لـعــام 2023؛ هــي �الي ــر�د�ت
�حلكومية �لتي ال ميكن حتديد حجمها ،يف
حــ� تعتمد �حلـكــومــة على ثــالثــة مـ�ـســادر لـ
�ل�سر�ئب �ملبا�سرة �أهمها �سريبة �لدخل  ،وغري

�ملبا�سرة كـ�سر�ئب �جلمارك ،ور�سوم وغر�مات
ال ميكن �لتنبوؤ بها يف ح� ميكن و�سع �أ�س�س
للتقدير ذلك ،من خالل طرح بع�س �الأ�سئلة
باحلجم �ملتوقع لنمو �القت�سادي يف عام ،2023
فاإذ� كان مرتف ًعا عن �ل�سنة �حلالية فاإن دخل
�حلكومة و�ير�د�تها �ستزد�د.
التفا�صيل �ص «»7

إستياء موظفي القطاع العام
والخاص من األزمات المرورية
االنباط – �صذى حتامله

2
اهالي منطقة كفرابيل يطالبون
بتعبيد الطرق الى مزارعهم
االنباط -فرح مو�صى
ت ـعــد مـنـطـقــة ك ـفــر�ب ـيــل �حـ ــدى �ملـنــاطــق
�لــزر�ع ـيــة �ملـهـمــة يف ل ــو�ء �ل ـكــورة خل�سوبتها
و�ـسـهــولــة �لــرز�عــة فيها وم�ساحتها �لو��سعة
ومنا�سبة مناخها للعديد من �لزر�عات �لبعلية
و�ملروية.

الرشراش أطول شالالت االردن
مغيب عن خريطة المملكة السياحية
االنباط -فرح مو�صى
منطقة �لر�سر��س �لو�قعة غربي بلده
كـفــر�بـيــل يف لـ ــو�ء �ل ـك ــورة مبـحــافـظــة �حــدى
�ملناطق �جلميلة �ملغيبة عــن خريطة �ململكة
�ل ـ� ـس ـيــاح ـيــة مـنـطـقــة تـتـمـيــز ب ــوج ــود �أطـ ــول
�سالالت �الردن�� ،سافة �ىل مناظرها �خلالبة
وجماليتها �لـتــي تخطف �ن ـظــار مــن يــزورهــا
وهي نقطة جذب �سياحي الهايل �للو�ء.
هذه �ملنطقة مهملة �سياحيا ب�سبب عدم

وجــود طــرق معبدة �ليها فمن يريد زيارتها
البــد لــه �ن يـعــاين �مل ــرور عــرب مم ــر�ت �سيقة
حيث يتعر�س خلطورة �النزالق .
حـ�ـســن خـ�ـســري مــن �ه ــايل كـفــر�بـيــل قــال
�ن �ـســالل �لــر� ـســر��ــس ،مـنـطـقــة جميلة جــد�
و�ملحزن �نها مهملة من �لدولة رغم �مكاناتها
�ل�سياحية �لقابلة للتطوير.
و�ك ـ ــد خــالــد م ـ� ـســاعــدة م ــا قــالــه خ�سري
مو�سحا .
التفا�صيل �ص «»4

محللون :عملية القدس تحول واضح
في عمليات المقاومة
االنباط – وكاالت
�عترب حمللون �سيا�سيون فل�سطينيون �أن
و��سحا يف عمليات
عملية �لقد�س �سكلت حتو ًال
ً
�ملقاومة �ملت�ساعدة منذ بد�ية �لعام �جلاري ،يف
�سوء عمليات �لطعن و�لدع�س ،و�إطالق �لنار
�أحيا ًنا
و�أ� ـســاف �ملحللون يف �أحــاديــث منف�سلة لـ
قــد�ــس بــر�ــس � ،مـ�ــس �الأرب ـعــاء� ،أن �لعملية يف
�لـقــد�ــس جــاءت لتطرح �أ�سئلة تتعلق باإمكان
دخــول �ملقاومة مرحلة �لعمليات �لتفجريية
�ملنظمة ،وتفتح �لباب و��س ًعا على ف�سل جديد
من �ملو�جهة
وقــال �لكاتب و�ملحلل �ل�سيا�سي م�سطفى
�لـ�ـســو�ف� ،إن عملية �لـيــوم �أكــدت �أن �ملقاومة
�ل ـف ـل ـ� ـس ـط ـي ـن ـيــة يف ت ـ ـطـ ــور ،و�أن �الحـ ـت ــالل
�الإ�سر�ئيلي و�إرهابه �مل�ستمر �سيكون د�ف ًعا �أكرب
ملثل هذه �لعمليات

ور�أى �ل�سو�ف �أن �لتطور �حلا�سل لي�س
فـقــط يف �لـعـمــل �مل ـقــاوم ،بــل كـ�ـســف �أن هناك
تطو ًر� �أعمق يف �الأدو�ت �للوج�ستية للمقاومة،
و�أن هناك فه ًما عميقًا لتعزيز �لعمل �الأمني
�لــذي ي�سبق �لعمل �مل ـقــاوم ،و�لــذي قــد يكون
�سب ًبا يف جناحه
وب ـ نّـ� �أن طــريـقــة تنفيذ �لـعـمـلـيــة مـوؤ�ـســر
و��ـســح على تـطــور �أ�ـســالـيــب تنفيذ �لعمليات
�ل ـفــد�ئ ـيــة �ل ـنــوع ـيــة ،وه ــو دل ـيــل و�� ـســح على
�أن �لف�سل �الأم ـنــي و�لـعـ�ـسـكــري لــدى �أجـهــزة
�الحـتــالل �الإ�سر�ئيلي يــزد�د عمقًا يومًا بعد
يوم .بدوره ،قال �خلبري يف �ل�ساأن �الأمني عبد
�هلل �لعقاد� ،إن �لعملية حملت ر�سائل كبرية
وكثرية� ،أهمها �أن �ملقاومة ك�سرت �لطوق �لذي
�أحكمه �الحتالل حولها بقيد �لتن�سيق �الأمني
و�الإجر�ء�ت �ملتع�سفة �ملجرمة
التفا�صيل �ص «»9

التفا�صيل �ص «»5

أوقعت عشرات القتلى والجرحى ..عمليات نوعية للمقاومة شهدتها
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وفد فلسطيني يبحث إنشاء تحالف برلماني لمناهضة
الفصل العنصري اإلسرائيلي

وعلى �لرغم من �هميتها �ملذكورة �سابقا
�ال �ن وز�رة �ال�سغال مل تهتم بتعبيد �ل�سو�رع
�لو��سلة �ليها حيث يعاين �ملــز�رعــون �سعوبة
�لو�سول �ىل مز�رعهم ونقل �ملح�سول ،مما
يزيد يف كلفة �لعنية مبزروعاتهم .
التفا�صيل �ص «»3

ت ـ� ـس ـكــل �الزمـ ـ ــة �ملـ ــروريـ ــة �خلــان ـقــة �ل ـتــي
تعاين منها �سور�ع �ململكة يف كل �سباح عائق
�مـ ــام �ملــوظ ـفــ� لـ ـ �لــو� ـســول �إىل �ملـوؤ�ـسـ�ـســات
�لتي يعملون بها يف �لوقت �ملحدد ،خا�سة �أن
مو�عيد ذهابهم لـ �لدو�م تتز�من مع فرتة دو�م
طلبة �جلامعات و�ملد�ر�س ،عالوة على �نه من
�ملـعــروف �أن ف�سل �ل�ستاء مــن �كــر �لف�سول
�لتي تزد�د فيها �الزمات �ملرورية .
مــوظ ـفــون يف �لـقـطــاعــ� �ل ـعــام و�خلــا�ــس
عــربو� عــن �إ�ستيائهم مــن �لعقوبات �الإد�ري ــة
�ل ـتــي تـ�ـسـجــل بـحـقـهــم ن ـظــر� ل ـت ـاأخــرهــم عن

�ملــو�ع ـيــد �ملـ ـح ــددة ل ـ ـ �لـ ـ ــدو�م بـ�ـسـبــب �الأزمـ ــة
�ملرورية �لتي يتعر�سون لها يف كل �سباح.
وقــالــو� لـ ـ "�الأنباط" �أن �لــو� ـســع ب ــات ال
يطاق �سو�ء من ناحية �ملوؤ�س�سات �لتي يعملون
بها �أو �الأزمــة �لتي تعيق �أعمالهم و�أحو�لهم،
م�سريين �إىل �الإخفاق �حلكومي يف �إيجاد حل
لـ �الأزمة �ملرورية.
بدوره قال رئي�س مركز بيت �لعمال حمادة
�بو جنمة �أن �لتاخري �لذي يعاين منه موظفو
�لقطاع �لعام و�خلا�س نتيجة �الزمات �ملرورية
يعود �إىل عدة ��سباب .

االنباط -عمان
دع ــا وف ــد منظمة �لـتـحــريــر �لفل�سطينية
خالل زيارته �م�س �الأربـعــاء ،جمل�س �الأعيان،
�إىل �إن ـ� ـســاء حتــالــف بــرملــاين عــربــي ملناه�سة
�لف�سل �لعن�سري �الإ�سر�ئيلي.

جاء ذلك خالل لقاء رئي�س جلنة فل�سط�
يف جمـلـ�ــس �الأع ـ ـي ــان �ل ـعــ� نــايــف �ل ـقــا� ـســي،
�لوفد �لفل�سطيني ،و�لذي ي�سم ع�سو �للجنة
�لـتـنـفـيــذيــة ملـنـظـمــة �ل ـت ـحــريــر �لفل�سطينية
رمــزي رب ــاح ،ورئـيـ�ــس جلنة مناه�سة �لف�سل
�لعن�سري �لتابعة للمجل�س �لوطني �لدكتور

�سنان �سقديح ،ومدير د�ئــرة مناه�سة �لف�سل
�لعن�سري �لدكتور ماهر عامر.
وق ـ ــال �ل ـقــا� ـســي ،ب ـح ـ� ـســور �ل ـع ــ� �أح ـمــد
�لطبي�سات و�لع� حممود �أبو جمعة ،و�لنائب
خليل عطية� ،إن �الأردن بـقـيــادة جــاللــة �مللك
ع ـبــد�هلل �ل ـثــاين ت�سع �لق�سية �لفل�سطينية

عـلــى ر�أ� ــس �أولــويــات ـهــا �لــد�خـلـيــة و�خلــارج ـيــة،
وتعترب �لق�سية �ملقد�سة لدى �ل�سعب و�لقيادة
�الأردنية.
و�أكــد �أن ل ـالأردن موقفا ثابتا وم�ستمر� يف
دعم �لق�سية.

التفا�صيل �ص «»6

عايش  :المراجعة الخامسة أثبتت قدرة الحكومة زيادة إيراداتها
من خالل ضبط التهرب الضريبي
االأنباط� -صباأ ال�صكر
ق ــال �خل ـبــري �الق ـت ـ� ـســادي حـ�ـســام عــايـ�ــس �إن
�سندوق �لنقد �لــدويل توقع منو �لناجت �ملحلي

�الإج ـمــايل يف �ململكة نـحــو %2.7؛ مـتــوقـ ًعــا ذلــك
الرتفاع �الأد�ء �ل�سياحي �لــذي بلغت �ملقبو�سات
�ل�سياحية فيه نحو  3مليار�ت ديـنــار ،فيما عاد
�ل�سندوق ليتحدث عن عو�ئق �لنمو يف قطاعي

�مل ـيــاه و�ل ـك ـهــربــاء ،خــا� ًــســة �أن �ـســركــة �لـكـهــربــاء
�ستقوم بدفع تكاليف توليد �لكهرباء من خالل
�لـنـفــط �لـ�ـسـخــري �ع ـت ـبــارً� مــن �ل ـعــام �ل ـقــادم؛
و�لتايل كلف �إ�سافية �ستتحمله �ل�سركة.

وت ــاب ــع� ،أن � ـس ـنــدوق �ل ـن ـقــد �ل ـ ــدويل �أ� ـســاد
بال�سيا�سة �لنقدية �الأردن ـيــة عــرب ربــط �لدينار
بالدوالر.
التفا�صيل �ص «»7

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
االأنباط-جواد اخل�رضي
دولة الرئي�س
خطاب جاللة �مللك يف �سرم �ل�سيخ خالل
�ن ـع ـقــاد ق ـمــة �مل ـنــاخ  ،cop27و� ـســع �ل ــدول
�ل�سناعية و�لكربى �أمام م�سوؤولياتها جتاه دول
�لعامل �لنامية و�ملت�سررة من �لتغري �ملناخي
ب�سبب �النبعاثات �لتي �سببتها وال ز�لــت ،مما
�أدت وتـ ـوؤدي �إىل وقــوع �ل ـكــو�رث �لبيئية �لتي
تنعك�س ب�سكل كبري على كافة مناحي �حلياة
لتلك �لـ ــدول ،فـتـغــدو تـلــك �ل ــدول غــري قــادرة
على �ل�سمود و�لتكيف مع تلك �لتغري�ت ب�سبب
�نخفا�س جودة �حلياة فيها ،وقد برزت خالل
�ل�سنو�ت �ملا�سية ظاهرة �للجوء �لبيئي �لتي
باتت تهدد ��ستقر�ر �حلياة يف تلك �لدول .
دولة الرئي�س
�إن خطاب جاللته يف قمة �سرم �ل�سيخ حمل
م�سام� عميقة و�ـسـكــل خــارطــة طــريــق على

�مل�ستويات �لعاملي و�القليمي و�لوطني ،وحمل
� ً
أي�سا ر�سائل عديدة �إىل �ملجتمع �لدويل لي�سعه
�أمــام م�سوؤولياته �الأخالقية و�الإن�سانية ،ومن
�أبرز تلك �مل�سام� �لتاأكيد على �سرورة �إلتز�م
�لدول �ل�سناعية لتقدمي �مل�ساعد�ت و�لتمويل
و�لتكنولوجيا لـلــدول �لفقرية ،لتخفيف �آثــار
تلك �لتغري�ت ومــا يتبعها من كــو�رث و�أزمــات
كـمــا و� ـســح جــاللـتــه �حلــالــة �الأردنـ ـي ــة يف هــذ�
�لـ�ـسـيــاق ،حـيــث �أن �الأردن يـعــاين ب�سبب تلك
�لتغري�ت من نق�س �ملياه و�جلفاف و�سح �ملو�رد
�لـطـبـيـعـيــة وت ـعــر�ــس بـعـ�ــس �مل ـعــامل و�مل�سنفة
�سمن �لرت�ث �لعاملي كالبحر �مليت ونهر �الأردن
�إىل جانب �لت�سحر ومظاهر �أخرى.
دولة الرئي�س
�إن �حلــالــة �الأردن ـي ــة قــد تت�سابه مــع حالة
كثري من �لدول �لنامية فيما يتعلق بالتاأثري�ت
�ملناخية ،لكن جاللته �أو�سح �أن �الأردن يعاين
�إىل جانب ما �سبق من تو�جد كبري لالجئ�

و�ل ـ ــذي تـ�ـسـبــب زي ـ ــادة �لـ�ـسـغــط ع ـلــى مـ ــو�رده
�ل�سحيحة �أ�سال و��ستنز�فها ،ما يتطلب و�سمن
جدلية �لــربــط بــ� �ملـنــاخ وظــاهــرة �للجوء ما
يفاقم �الأو�ساع �لبيئية يف �الأردن ،وهذ� �الأمر
يتطلب �ن تكون �الأولــويــة يف �لدعم و�لتمويل
للدول �مل�ست�سيفة لالجئ�.
دولة الرئي�س
�إن تــرج ـمــة �خل ـ ـطـ ــاب �مل ـل ـكــي و�ق ـت ـبــا�ــس
م�سامينه يف �حلــالــة �لــوطـنـيــة  ،يتطلب من
دول ـت ـكــم � ـس ــرورة �ل ـع ـمــل؛ و�ل ـفــريــق �لـ ــوز�ري
على ت�سم� �خلطاب �لبيئي و�أبـعــاده يف كافة
�ملوؤ�س�سات �لعامة و�خلا�سة ؛ وكافة �ل�سيا�سات
و�لـقــر�ر�ت وفق �آليات ومعايري دولية ف�سلى ،
كما يتطلب ذلك �إعادة ماأ�س�سة �لعمل لقطاعات
�لـبـيـئــة و�ل ــزر�ع ــة و�لـتـعـلـيــم و�لـ�ـسـحــة و�مل ـيــاه
و�لغذ�ء و�لطاقة ،
كما نحتاج �إىل �إعادة تقييم �أد�ء وز�رة �لبيئة
ليغدو من�سج ًما مــع �خلـطــاب �لبيئي �لــدويل

وم ـ� ـســامــ� �خل ـط ــاب �مل ـل ـكــي  ،ف ـقــد لــوحـظــت
�لعديد من �ال�سكاليات �ملتعلقة بهذ� �الأد�ء من
خالل تقارير ديو�ن �ملحا�سبة لل�سنو�ت �ملا�سية
وتـقــاريــر حــالــة �لـبــالد �لـتــي �أ�ـســدرهــا �ملجل�س
�القت�سادي و�الجتماعي �الأردين .
دولة الرئي�س
ال نـنـكــر جـهــود دولـتـكــم و�ل ـفــريــق �ل ــوز�ري
يف �ملـ�ـســي نـحــو حتـقـيــق �الإجنـ ـ ــاز�ت  ،للعديد
مــن �لقطاعات �ملختلفة  ،وحم ــاوالت ت�سجيع
�الإ�ستثمار لتوفري �لكثري من �لفر�س �لوطنية
�لـتــي تـخــدم �لــوطــن و�ملــو�طــن  ،فقد بــات على
حكومتكم �أن يكون خطابها موجهاً لدول �لعامل
�ل�سناعية و�ملتقدمة و�ملت�سببة بالتغري �ملناخي
و��سحاً وجلياً  ،من خــالل �لرب�مج و�خلطط
�لتي ت�ساهم يف مكافحة �لتغري �ملناخي  ،وليبقى
�الردن مــن �لـ ــدول �خل ـ� ـســر�ء  ،خــا�ـســة و�أن ــه
ميتلك مقومات �لطاقة �لبديلة � ،لتي ي�سعى
�لعامل نحوها .

اخلمي�س

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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وجه الحكومة إلى االنتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي

الملك :التحديث مشروع الدولة وليس مقبوال التراخي في تنفيذه

االنباط -عمان

اأك� ��د ج��ال��ة امل �ل��ك ع �ب ��داهلل ال �ث ��اين اأن
ال�ت�ح��دي��ث مب �� �س��ارات��ه ال �ث��اث��ة ال�سيا�سية
واالقت�سادية واالإدارية هو م�سروع الدولة.
ون � ّب��ه ج��ال��ة امل �ل��ك ،خ ��ال زي��ارت��ه اإىل
رئا�سة الوزراء ام�س االأربعاء وتروؤ�سه جانبا
من جل�سة جمل�س الوزراء ،اإىل اأن الرتاخي
يف تنفيذ م�سروع التحديث اأو الرتاجع عنه
اأو تاأجيله لي�س مقبوال.
ووج� ��ه ج��ال �ت��ه احل �ك��وم��ة اإىل � �س��رورة
االإ� �س ��راع يف االن �ت �ه��اء م��ن و��س��ع ال��رن��ام��ج
التنفيذي ل��روؤي��ة التحديث االقت�سادي يف
اأقرب وقت ممكن ،مقرتنا بالتمويل املنا�سب
ومبوؤ�سرات اأداء وقيا�س وا�سحة.
وبني جالة امللك اأن هناك ق�س�س جناح
يف اال��س�ت�ث�م��ار يف االأردن ،م���س��ددا ع�ل��ى اأن
ا�ستقرارنا ثابت وم��ن راه��ن على غري ذلك
دف��ع الثمن ،فهناك ممن مل يثق با�ستقرار
االأردن واأ�ساع ا�ستثماراته يف اخلارج.
ونوه جالته اإىل اأن اال�ستثمار اخلارجي
ال يُبنى على املحبة فقط ،بل بتحقيق عائد
ورب��ح للم�ستثمر ،وعلى موؤ�س�ساتنا اأن تعي
ذلك.
ووج� � ��ه ج ��ال ��ة امل� �ل ��ك رئ �ي ����س ال � � ��وزراء
الدكتور ب�سر اخل�ساونة اإىل رفع تقرير كل
 3اأ�سهر على االأقل ل�سري العمل يف الرنامج
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل��روؤي��ة االق �ت �� �س��ادي��ة ،ع�ل��ى اأن
يُربط تقييم اأداء ال��وزارات مبدى اإجنازها
لذلك الرنامج.
ول�ف��ت جالته اإىل اأه�م�ي��ة اأن يعمل كل
وزي� ��ر ع �ل��ى ب �ن��اء ق � ��درات وزارت � ��ه لتحقيق
اأه��داف �ه��ا وب��راجم �ه��ا وم �� �س��اري ال�ت�ح��دي��ث
االقت�سادي واالإداري ،ليكون تقييم اأعمالهم
على اأ�سا�سها.
واأك� ��د ج��ال��ة امل �ل��ك اأن امل �� �س �وؤول ال��ذي

ال ي��رى نف�سه بحجم امل���س�وؤول�ي��ة عليه اأن
ين�سحب حتى ال يوؤخر الفريق.
واأ�� �س ��ار ج��ال �ت��ه اإىل اأه �م �ي��ة ال�ت��وا��س��ل
م��ع امل��واط�ن��ني لي�سعروا باأنهم �سركاء واأن
احل �ك��وم��ة ت�ع�م��ل ل �� �س��احل �ه��م ،م �ن��وه��ا اإىل
�سرورة اأن يلم�س املواطنون حجم االإجن��از
يف امليدان.
ولفت جالة امللك اإىل اأهمية الرتكيز
ع �ل��ى ح ��ق و�� �س ��ائ ��ل االإع� � � ��ام وامل ��واط� �ن ��ني
باحل�سول على املعلومة ،والتوا�سل امل�ستمر
مع و�سائل االإع��ام املهنية ،كون البديل هو
انت�سار االأخبار الزائفة واالإ�ساعات.
وختم جالته حديثه ب��االإ��س��ارة اإىل اأنه
�سيتابع ع�م��ل احل�ك��وم��ة ل�ت�ح��دي��د م��واط��ن
اخل �ل��ل اإن وج� ��دت ،ول�ق�ي��ا���س االإجن� ��از عند
حتقيقه.
من جهته ،اأكد رئي�س الوزراء اأنه لن يكون
هناك جمال للتقاع�س اأو الرتدد يف الرامج
واخلطط الهادفة خلدمة املواطنني وال�سري
قدما يف اإن�ف��اذ م�سارات التحديث ال�سامل
وفق برنامج تنفيذي وزمني وا�سح ،موؤكدا
ال �ت��زام احل�ك��وم��ة ب��رف��ع تقرير دوري يبني
�سري العمل.
واأ� �س��ار ال��دك�ت��ور اخل�ساونة اإىل �سرورة
اإع ��ادة ت�ع��ري��ف ال�ث�ق��اف��ة املوؤ�س�سية ل�سمان
فعالية االأداء املوؤ�س�سي يف احلكومة والقطاع
العام.
وحت � ��دث ال� � � ��وزراء ع ��ن � �س��ري ال �ع �م��ل يف
تنفيذ خارطة طريق حتديث القطاع العام
وال��رن��ام��ج التنفيذي للروؤية االقت�سادية
والذي �سيتم اإجنازه قريبا.
ك�م��ا ق ��دم ال� � ��وزراء امل�ع�ن�ي��ون ��س��رح��ا عن
التقدم يف االإع ��داد مل�سروع الناقل الوطني
للمياه وتخفي�س ن�سبة الفاقد م��ن املياه،
ب��االإ� �س��اف��ة اإىل االإ� �س��اح��ات ال �ت��ي يجري
العمل عليها يف قطاع الطاقة و�سبل تطويره

أهمية التركيز على حق وسائل اإلعالم والمواطنين بالحصول على المعلومة
تقييم أعمال الوزراء بناء على تحقيق أهداف وزاراتهم ومساري التحديث االقتصادي واإلداري
المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب كي ال يؤخر الفريق
استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية
االنباط -عمان

اأك � � ��د رئ �ي �� ��س جم �ل ����س ال � �ن � ��واب اأح �م ��د
ال���س�ف��دي ،م��وق��ف االأردن ال�ث��اب��ت ب�ق�ي��ادة
ج ��ال ��ة امل �ل ��ك ع �ب��د اهلل ال � �ث ��اين ،يف دع��م
الق�سية الفل�سطينية وو�سعها على �سلم
اأولويات القرار العربي وال��دويل ،من اأجل
نيل االأ�سقاء حقوقهم امل�سروعة على ترابهم
ال��وط�ن��ي وع�ل��ى راأ��س�ه��ا ح��ق اإق��ام��ة دولتهم
امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سرقية على
خطوط الرابع من حزيران عام .1967
ح��دي��ث ال�سفدي ج��اء خ��ال ا�ستقباله
يف م�ك�ت�ب��ه ب� ��دار امل �ج �ل ����س ،ام ����س االأرب� �ع ��اء
وف��داً م��ن منظمة التحرير الفل�سطينية،
برئا�سة ع�سو اللجنة التنفيذية للمنظمة

ورئي�س دائ��رة مناه�سة الف�سل العن�سري
رمزي رباح ،حيث عر�س الوفد الفل�سطيني

جلهود اإطاق حتالف برملاين عربي ودويل
مل �ن��اه �� �س��ة � �س �ي��ا� �س��ات ال �ف �� �س��ل ال�ع�ن���س��ري

االإ�سرائيلية.
وح���س��ر ال �ل �ق��اء ال �ن��ائ��ب االأول لرئي�س
جمل�س ال�ن��واب ال��دك�ت��ور اأح�م��د اخلايلة،
والنواب خليل عطية ،ووائ��ل رزوق ،وعبري
اجل�ب��ور ،وره��ق ال��زواه��رة ،ورمي��ا العمو�س،
وميادة �سرمي ،وعبد اهلل أاب��و زي��د ،وحممد
الهاالت ،فادي العدوان .
ب �ي �ن �م��ا � �س ��م وف � ��د م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر
الفل�سطينية :رئي�س جلنة مناه�سة الف�سل
ال �ع �ن �� �س��ري ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�م�ج�ل����س ال��وط �ن��ي
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي وع �� �س��و امل �ج �ل ����س امل ��رك ��زي
الدكتور �سنان �سقديح ،وم��دي��ر ع��ام دائ��رة
مناه�سة الف�سل العن�سري الدكتور ماهر
عامر ،ومدير عام العاقات العامة يف دائرة
مناه�سة الف�سل العن�سري �سادي زهد.

مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
االنباط -عمان

اأق ��ر جمل�س ال �ن��واب يف جل�سته ،ام�س
االأرب� �ع ��اء ،ب��رئ��ا��س��ة رئ�ي����س املجل�س اأح�م��د
ال�سفدي� ،سيغة الرد على خطاب العر�س
ال �� �س��ام��ي ،ال� ��ذي اف �ت �ت��ح ب��ه ج��ال��ة امل�ل��ك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين ال� ��دورة ال �ع��ادي��ة الثانية
ملجل�س االأمة التا�سع ع�سر.
وتراأ�س جلنة ال��رد على خطاب العر�س
ال �ن��ائ��ب اأمي � ��ن امل � �ج ��ايل ،وال� �ن ��ائ ��ب ع�ط��ا
اب ��داح م �ق��ررا ،و��س�م��ت يف ع�سويتها كا
م ��ن ال � �ن ��واب :حم �م��د ال� �غ ��وي ��ري ،حممد
العاقمة ،بال املومني ،رائد الظهراوي،
�سالح العرموطي ،ينال الفريحات ،فايزة
ع�سيبات� ،سفاء املومني ،عيد النعيمات،
ن��اج��ح ال �ع��دوان ،ط��ال��ب ال���س��راي��رة ،ن�سار
القي�سي ،غ��ازي ال���س��رح��ان ،ب�سام الفايز،

عمر العيا�سرة ،حممد ج ��رادات ،حممد
ال � �ه � ��االت� � ،س �ل �ي �م��ان ال � �ق� ��اب ،خ �ل��دون
ال�سويات ،عودة النواي�سة ،حممد ال�سعودي،
فايز ب�سبو�س ،زه��ري ال�سعيدين ،حممد
ال �� �س �ط �ن��اوي ،ه ��ادي ��ة ال �� �س��رح��ان ،ح��اب����س
ال �� �س �ب �ي��ب� �� ،س ��رار احل��را� �س �ي ����س�� ،س��ال��ح
ال��وخ �ي��ان ،امي��ن امل ��دان ��ات ،ع�ب��ري اجل�ب��ور،
ام��ال ال���س�ق��ران ،عائ�سة احل�سنات ،ع��ارف
ال�سعايدة ،علي الطراونة ،عبداهلل عواد.
كما اخ�ت��ارت اللجنة من بني اأع�سائها
جل�ن��ة م���س�غ��رة ي �ن��اط ب�ه��ا م�ه�م��ة �سياغة
الرد و�سمت يف ع�سويتها النواب :حممد
الهاالت� ،سفاء املومني ،عارف ال�سعايدة،
ط��ال��ب ال �� �س��راي��رة ،ب��ال امل��وم �ن��ي ،غ��ازي
ال�سرحان ،فايزة ع�سيبات ،عيد النعيمات،
خلدون ال�سويات ،حممد ال�سطناوي ،وفايز
ب�سبو�س.

المياه تتوقع انفراجة بالعجز
المائي قريبا
االأنباط – �صايل ال�صبيحات

أاك��د الناطق االعامي ل� وزارة املياه
والري عمر �سامة اأن تقدمي العرو�س
وال �غ �ل��ق ل � � م �� �س��روع ال �ن��اق��ل ال��وط �ن��ي
(حتلية مياه البحر االح�م��ر) �سينتهي
خال �سنة  ،2023م�سريا اإىل اأن هنالك
وع� ��ود وال� �ت ��زام ��ات م��ال �ي��ة دول �ي��ة نحو
م�ل�ي��اري دوالر ل�ت�م��وي��ل امل���س��روع ال��ذي

ت�سل كلفته حوايل  2.5مليون.
واأو� �س��ح ل � “االأنباط” ،اأن امل���س��روع
يقوم ب� حتلية ح��وايل  300مليون مرت
مكعب م��ن امل �ي��اه ،االأم ��ر ال ��ذي �سي�سد
ج ��زء ال ب �اأ���س ب��ه م��ن ال�ع�ج��ز امل��ائ��ي يف
االأردن ال� ��ذي ي���س��ل اىل  500م�ل�ي��ون
م��رت م�ك�ع��ب ،م��ا �سيعمل ع�ل��ى التحول
ل � منظومة ال�ت��زوي��د امل��ائ��ي امل�ستمر يف
معظم املناطق.

ندوة في العقبة حول اتفاقيات
منظمة العمل الدولية
االنباط -العقبة

ن�ظ�م��ت ن�ق��اب��ة امل�ه�ن��د��س��ني االأردن� �ي ��ني،
ام�س االأربعاء ،يف مدينة العقبة ندوة حول
اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة
بال�سحة وال�سامة املهنية ومنع احلوادث
ال�سناعية الكرى واإدارة املواد الكيميائية،
وذل��ك �سمن اأ�سبوع ال�سامة الكيميائية
ومنع احلوادث ال�سناعية الكرى.
وق��ال م �ن��دوب رئ�ي����س جمل�س مفو�سي
� �س �ل �ط��ة م �ن �ط �ق��ة ال �ع �ق �ب��ة االق �ت �� �س��ادي��ة
اخل ��ا�� �س ��ة ،ن��ائ �ب��ه ح� �م ��زة احل� � ��اج ح �� �س��ن،
ال��ذي رع��ى ال�ف�ع��ال�ي��ات ،اإن على ال�سركات
ال�سناعية ال�ع��ام�ل��ة يف املنطقة اجلنوبية
م��ن مدينة العقبة ات�خ��اذ اأق���س��ى معايري
ال �� �س��ام��ة ال �ع��ام��ة ل �ت��ايف اأي ح� ��ادث قد
ي�ق��ع م�ستقبا ،م���س��ريا اإىل اأن احل ��وادث
التي �سهدتها موانئ العقبة تعتر تنبيها
للم�ستقبل ال�ستخدام اإج ��راءات ال�سامة
العامة يف مواقع االإنتاج.

وق � ��ال رئ �ي ����س ف� ��رع ن �ق��اب��ة امل�ه�ن��د��س��ني
ب��ال�ع�ق�ب��ة ،ع��ام��ر احل �ب��ا� �س �ن��ة ،اإن االإع� ��داد
مل��واج�ه��ة خم��اط��ر احل� ��وادث ال�ت��ي ق��د تقع
�سروري ،وكذلك تطبيق معايري ال�سامة
ال�ع��ام��ة يف ال���س��رك��ات ال���س�ن��اع�ي��ة العاملة
باملنطقة لتجب احل��وادث ومنعها ،م�سريا
اإىل ن�ي��ة ال�ن�ق��اب��ة تنظيم م �وؤمت��ر دويل يف
�سهر �سباط املقبل ح��ول البيئة والطاقة
وال�سامة واال�ستدامة.
وع ��ر� �س ��ت ال � �ن� ��دوة الأه � ��م االت �ف��اق �ي��ات
والتو�سيات واملمار�سات املتعلقة بال�سحة
وال�سامة العامة والوقاية من احل��وادث
الكيميائية ،والتاأهب لها يف مدينة العقبة،
والت�سغيل املاأمون ملحطات الغاز الطبيعي
وامل �� �س��ال ،واحل� ��وادث ال���س�ن��اع�ي��ة ال�ك��رى،
والتحقيق يف احل��وادث البحرية واملناولة
امل �ي �ن��ائ �ي��ة ل �اأم ��ون �ي ��ا ،وخ �ط ��ط م��واج �ه��ة
ال � �ك� ��وارث واحل � � ��وادث ال �ب �ح��ري��ة ،وخ �ط��ة
اال��س�ت�ج��اب��ة ال�ك��ام�ل��ة حل��االت ال �ط��وارئ يف
املنطقة ال�سناعية بالعقبة.

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين

03

اخلمي�س 2022 / 11 / 24

الصفدي والفايز يؤكدان تكاملية النواب واألعيان في الرقابة والتشريع
االنباط -عامن

اأكد رئي�سا جمل�سي االأعيان في�سل
ال �ف��اي��ز وال � �ن� ��واب اأح� �م ��د ال �� �س �ف��دي،
اأه �م �ي��ة ت �ع��اون امل�ج�ل���س��ن يف امل��رح�ل��ة
امل �ق �ب �ل��ة م ��ن اأج � ��ل امل �� �س��ي ب �خ �ط��وات
ت�سريعية ورق��اب�ي��ة ت�سهم يف حتقيق
امل �� �س��اري��ع ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي وج� ��ه ل�ه��ا
ج��ال��ة امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين ل��دى
افتتاحه اأعمال الدورة العادية الثانية
ملجل�س االأمة.
ج��اء ذل��ك ل��دى ا�ستقبال ال�سفدي
يف مكتبه ام�س االأربعاء للفايز ،حيث
اأ�سارا اإىل اأن ما جاء يف خطبة العر�س
ي���س�ك��ل خ��ري �ط��ة ط��ري��ق الأول��وي��ات �ن��ا
الوطنية يف املرحلة املقبلة.
و� �س��ددا ع�ل��ى اأه �م �ي��ة ال�ت���س��اور بن

املجل�سن م��ن اأج��ل جت��وي��د م�ساريع
ال� �ق ��وان ��ن امل �ع��رو� �س��ة ع �ل��ى جم�ل����س
االأم��ة ،موؤكدين اأن م�سامن خطبة
ال� �ع ��ر� ��س و�� �س� �ع ��ت ال �� �س �ل �ط��ات اأم � ��ام
م���س�وؤول�ي��ات ك�ب��رية ت�ستوجب العمل
ب�ت�ع��اون م��ن اأج ��ل حت�ق�ي��ق التكاملية
م��ع م��راع��اة م �ب��داأ الف�سل امل ��رن بن
ال�سلطات الذي حدده الد�ستور.
وح� ��� �س ��ر ال� �ل� �ق ��اء ال� �ن ��ائ ��ب االأول
لرئي�س جمل�س النواب الدكتور اأحمد
اخل��اي�ل��ة ،وال�ن��ائ��ب ال �ث��اين ال��دك�ت��ور
ن���س��ار احل�ي���س��ة ،وم���س��اع��د ال��رئ�ي����س
الدكتور وائل رزوق ،والنواب� :سرار
ال ��داوود ،وحم�م��د ال���س�ع��ودي ،وغ��ازي
ال � �ب� ��داوي ،و�� �س ��ادي ف ��ري ��ج ،واأ� �س �م��اء
ال� ��رواح � �ن� ��ة ،وحم� �م ��د ال �� �س �ط �ن��اوي،
و�سامل العمري  ،وزهري ال�سعيدين.

د .رافع شفيق البطاينة

اهالي منطقة كفرابيل يطالبون بتعبيد الطرق الى مزارعهم
االنباط -فرح موىس

ت �ع��د م �ن �ط �ق��ة ك �ف��راب �ي��ل اح ��دى
امل� �ن ��اط ��ق ال ��زراع� �ي ��ة امل �ه �م��ة يف ل ��واء
ال�ك��ورة خل�سوبتها و�سهولة ال��رزاع��ة
فيها وم�ساحتها ال��وا��س�ع��ة ومنا�سبة
مناخها للعديد من الزراعات البعلية
واملروية.
وعلى الرغم من اهميتها املذكورة
�سابقا اال ان وزارة اال�سغال مل تهتم
بتعبيد ال�سوارع الوا�سلة اليها حيث
يعاين املزارعون �سعوبة الو�سول اىل
مزارعهم ونقل املح�سول ،مما يزيد
يف كلفة العنية مبزروعاتهم .
وق � ��ال م� ��زارع� ��ون م ��ن امل �ن �ط �ق��ة ان
خ��دم��ة امل �ن �ط �ق��ة ب��ال �ط��رق ي�ح��رم�ه��م
من اال�ستفادة امل��ادي��ة من ال��زراع��ة اذ
الي�ستطيعون زراعتها اكرث من دورة
واحدة �سنويا.
امل� � � ��زارع حم �م��د ال �ف �ق �ي��ه ق� � ��ال ان
ال ��و�� �س ��ول اىل ار�� �س ��ه ا� �س �ب��ح ��س�ع�ب��ا
ج��دا ل�ع��دم �سيانة ال �ط��رق ال��زراع�ي��ة
منذ زم��ن بعيد مما ي�سبب له امل�سقة
والتعب ،حتى ا�سحاب االالت الزرعية
ي ��رف� �� ��س ب �ع �� �س��م ال� �ع� �م ��ل يف ار� �س �ن��ا
ل�سعوبة الطرق وخوفا على اال�سرار
بها.
واك� ��د امل � ��زارع حم �م��د ال ��ده ��ون ما

ق��ال��ه ال �ف �ق �ي��ه ب��ان��ه ي �� �س �ط��ر اح �ي��ان��ا
حلراثة ار�سه على الطريقة البدائية
عن طريق الدواب وذلك الن الرتكرت
المي�ك�ن��ه ال��و� �س��ول اىل ار� �س��ه ب�سبب

الطريق املتهالك.
وطالب املزارع حممد الربابعة بان
ت�ق��وم بلدية برق�س مبهامها بتعبيد
ال � �ط� ��رق و� �س �ي��ان �ت �ه��ا الن � ��ه م� ��ن غ��ري

الطبيعي ما يح�سل لهم وخا�سة انه
عند حتميل مزروعاتهم للذهاب بها
ل�ل���س��وق امل��رك��زي ي�سطر ال�ستئجار
عمال حلمل منتوجاتهم القرب مكان
ميكن ان ت�سل اليه مركبة للتحميل
مما يزيد تكلفة االنتاج ويقلل الربح.
وات�ف��ق رئي�س بلدية برق�س خالد
الفقية وع�سو البلدية عامر الربابعة
على ان البلدية تهتم بتعبيد ال�سوارع
داخ� � � ��ل ح � ��دوده � ��ا ب � �ط� ��رح ع � �ط� ��اءات
لتعبيد ال�ط��رق و�سيانتها ،ام��ا فيما
يخ�س ال�ط��رق خ��ارج التنظيم كالتي
ط��ال��ب امل��زارع��ون بتعبيدها فهي من
اخت�سا�س جمل�س املحافظة ووزارة
اال�� �س� �غ ��ال وم� ��ن امل �م �ك��ن ان ت �� �س��اع��د
ال�ب�ل��دي��ة امل��واط �ن��ن بت�سهيل ال�ط��رق
بجرافاتها لت�ستطيع املركبات ال�سري
عليها.
وابدت مديرة ا�سغال حمافظة اربد
املهند�سة رحاب العتوم ا�ستغرابها من
ات�ه��ام م��دي��ري��ة اال��س�غ��ال ب�ع��دم القيام
بواجبها وقالت انها قدمت خدمات
زراعية يف منطقة كفراملاء وكفر ابيل
مبا قيمته  ٧0000دينار وان املديرية
ت�ع�م��ل ب �ن��اء ع �ل��ى م ��ن ي �ق��دم ل �ه��ا من
معامات على ان تتم �سمن املوازنة
ف � ��اذا مت ��ت امل �� �س��ادق��ة ع �ل��ى ال �� �س��رف
تبا�سر بالعمل .

مجلس النواب يتوافق على تشكيل  10من لجانه الدائمة
االنباط -عامن

توافق اأع�ساء جمل�س النواب خال
جل�سة عقدها ام�س االأرب �ع��اء ،برئا�سة
رئ�ي����س املجل�س اأح �م��د ال���س�ف��دي ،على
ت�سكيل  10من جلانه الدائمة.
وتوافق املجل�س على اأع�ساء اللجنة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة وال � �ت� ��ي ��س�م��ت
ال � �ن� ��واب :حم �م��د ال � �ه� ��االت ،و� �س��ال��ح
ال��وخ �ي��ان ،وغ� ��ازي ال��ذن �ي �ب��ات ،وع ��ارف
ال �� �س �ع��اي��دة ،وف��اي��ز ب �� �س �ب��و���س ،ورائ ��د
ال���س�م��ريات ،وحم�م��د ج� ��رادات ،وزي�ن��ب
ال � �ب� ��دول ،وح��اب ����س ال �� �س �ب �ي��ب ،وع �م��اد
العدوان ،و�سليمان القاب.
كما توافق على اأع�ساء اللجنة املالية
وه��م ال �ن��واب :من��ر �سليحات ال�ع�ب��ادي،
و��س��رار احلرا�سي�س ،و��س��امل ال�سمور،
وخ��ال��د الب�ستنجي ،ون��اج��ح ال �ع��دوان،
واأ�سماء ال��رواح�ن��ة ،وي�سار اخل�ساونه،
وع�م��ر ال �ن��ر ،واأي ��وب خمي�س ،ون�سال
احلياري ،وحممد ال�سعودي.
و�� �س� �ك ��ل امل� �ج� �ل� �� ��س جل� �ن ��ة ال� ��� �س� �وؤون
اخلارجية اأي�سا بالتوافق من النواب:
م ��ريزا ب� ��والد ،ورمي ��ا ال �ع �م��و���س ،ودي�ن��ا
ال�ب���س��ري ،ورا� �س��د ال �� �س��وح��ة ،و��س�ل�ي�م��ان
ال� � �ق � ��اب ،وخ� � �ل � ��دون ح� �ي� �ن ��ا ،وي �ح �ي��ى
ع � �ب � �ي� ��دات ،وج� �ع� �ف ��ر رب� ��اب � �ع� ��ة ،وع �ي��د
ال�ن�ع�ي�م��ات ،وجم ��دي ي �ع �ق��وب ،وف��را���س

ال�سواعري ،وجمحم ال�سقور.
وتوافق على ت�سكيل جلنة ال�سياحة
واالآث��ار واخلدمات العامة من النواب:
ع �ب �ي��د ي ��ا�� �س ��ن ،ورم � � ��زي ال �ع �ج��ارم��ة،
وع��ائ���س��ة احل���س�ن��ات ،ومت ��ام ال��ري��اط��ي،
ودي� �ن ��ا ال �ب �� �س��ري ،واأ�� �س ��ام ��ة ال �ق��واب �ع��ة،
وحم �م��د اخل��اي �ل��ة ،وزي� �ن ��ب ال� �ب ��دول،
وحممود الفرجات ،وماجد الروا�سدة،
ونوا�س القواقزة.
ف� �ي� �م ��ا �� �س� �م ��ت جل � �ن� ��ة االق� �ت� ��� �س ��اد
واال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار ال� �ت ��ي اخ � �ت� ��ار امل �ج �ل ����س
اأع�ساءها بالتوافق م��ن النواب�:سامل
ال� ��� �س� �م ��ور ،وع �ب �ي��د ي ��ا�� �س ��ن ،وحم �م��د
املحارمة ،واأمين مدانات ،و�سليمان اأبو

ي�ح�ي��ى ،وه��اي��ل ع�ي��ا���س ،وع�ب��دال��رح�م��ن
ال� �ع ��واي� ��� �س ��ة ،وع� �م ��ر ال � �ن� ��ر ،وع ��دن ��ان
م�سوقة ،وخ��ال��د الب�ستنجي ،وان��دري��ه
حواري.
وت��واف��ق امل�ج�ل����س ع�ل��ى جل�ن��ة العمل
وال�ت�ن�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال �� �س �ك��ان من
النواب :متام الرياطي ،ويزن �سديفات،
وع � �ب� ��د ال� ��� �س ��ام اخل� ��� �س ��ري ،ورم� � ��زي
ال �ع �ج��ارم��ة ،وع �م��ر ال �ع �ي��ا� �س��رة واآم� ��ال
ال �� �س �ق��ران ،وع �ب��د امل�ح���س��ريي ،وحممد
� �س �ط �ن��اوي ،و�� �س ��امل ال �ع �م��ري ،ون� ��واف
اخلوالدة ،وعطا ابداح.
ف �ي �م��ا ت ��واف ��ق جم �ل ����س ال� �ن ��واب على
ت�سكيل جل�ن��ة فل�سطن وال �ت��ي �سمت

النواب :جعفر ربابعة ،وفايز ب�سبو�س،
وروع ��ة ال�غ��راب�ل��ي ،وحم�م��د ال �ه��االت،
وتوفيق املراعية ،وحممد اأبو �سعيليك،
وام�غ��ري ال�ه�م��ان ،واح�م��د ال�سراحنة،
وغ ��ازي ال��ذن�ي�ب��ات ،و��س�ل�ي�م��ان ال�ق��اب،
وجمحم ال�سقور.
وت��واف��ق املجل�س ع�ل��ى اأع���س��اء جلنة
امل� � ��راأة و� � �س � �وؤون االأ� � �س� ��رة ح �ي��ث ��س�م��ت
النواب :ميادة ال�سرمي ،ورمي العمو�س،
وروع � ��ة ال �غ��راب �ل��ي ،وم � ��روة ال���س�ع��وب،
واندري حواري ،وهيثم زيادين ،واحمد
ع�سا ،فيما �سمت جلنة ال�سحة والبيئة
النواب :فريد ح��داد ،وفرا�س الق�ساة،
وحم�م��د اخل��اي�ل��ة ،وتي�سري كري�سان،
واح �م��د ع���س��ا ،وه��اي��ل ع �ي��ا���س ،و��س�ف��اء
امل��وم �ن��ي ،واح �م��د ال���س��راح�ن��ة ،وحممد
العبابنة ،هادية ال�سرحان.
فيما �سمت جلنه التوجيهي الوطني
واالإع� � � ��ام وال �ث �ق��اف��ة ال � �ن� ��واب :ي���س��ار
خ�ساونة ،وعمر الزيود ،وينال فريحات،
و�سامل العمري ،وف��واز الزعبي ،وعمر
ال �ع �ي��ا� �س��رة ،وه�ي�ث��م زي ��ادي ��ن ،وت��وف�ي��ق
امل��راع �ي��ة ،وف ��اي ��زة ع���س�ي�ب��ات ،وم��اج��د
الروا�سدة ،عطا ابداح.
وي��وا� �س��ل امل�ج�ل����س االأ� �س �ب��وع امل�ق�ب��ل
انتخاب اأو التوافق على اأع�ساء اللجان
اخلم�س الباقية ،ليكمل ت�سكيل جميع
جلانه الدائمة البالغ عددها  15جلنة.

ورشة تعريفية بمشروع التجمع من أجل االقتصاد األخضر
االنباط -عمان
نظمت غ��رف��ة �سناعة ع�م��ان ور��س��ة
تعريفية بامل�سروع االأوروب ��ي (التجمع
من اأجل االقت�ساد االأخ�سر) بالت�سارك
موؤ�س�سات من عدة دول عربية واأوروبية،
��س�م��ن ب��رن��ام��ج ال �ت �ع��اون ع��ر احل ��دود
حل��و���س امل�ت��و��س��ط امل �م��ول م��ن االحت ��اد
االأوروبي.
وقالت الغرفة يف بيان ام�س االأربعاء،
اإن ال�سيا�سات العاملية املتعلقة بالتغري
املناخي وتخفي�س االنبعاثات الكربونية
��س�ت�ف��ر���س م�ع��اي��ري وا� �س��رتاط��ات ت�وؤث��ر
ع �ل��ى ال� �ق ��درة ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ل�ل���س�ن��اع��ات
الوطنية على الت�سدير اإىل االأ� �س��واق

االإقليمية والدولية.
واأك � � ��دت � �س �ع��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �� �س �ن��اع��ي
ليكون اأ�سا�سياً �سمن حتوالت االقت�ساد
ال ��وط� �ن ��ي ن �ح ��و االق� �ت� ��� �س ��اد ال� ��دائ� ��ري
باعتباره منوذجا م�ستداما ،باالإ�سافة
اإىل م �� �س��اع��دة ال �� �س �ن��اع��ة ال��وط �ن �ي��ة يف
ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ب �ع ����س ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ت ��واج� �ه� �ه ��ا ،ك ��ارت� �ف ��اع ت �ك �ل �ف��ة االإن � �ت� ��اج
وال�ط��اق��ة م��ن خ��ال ا�ستغال الطاقة
املتجددة وحت�سن كفاءة اإدارة الطاقة
واملياه والنفايات.
واأ�� �س ��ارت ال �غ��رف��ة اإىل ت�ب�ن��ي االأردن
م �ب��ادئ االق �ت �� �س��اد االأخ �� �س��ر وال���س�ع��ي
نحو حتقيقها ملواجهة حتديات الطاقة
واملياه على امل�ستوى الوطني ،اإذ ت�سمنت

الحزبية حق لإلنسان
وليست منحة

روؤية التحديث االقت�سادي التي اأطلقت
خال العام احلايل حمورا لا�ستدامة،
ا�ستهدفت رفع ترتيب االأردن يف موؤ�سر
االأداء ال �ب �ي �ئ��ي ال �ع��امل��ي ل�ي���س�ب��ح اأع �ل��ى
 20ب��امل�ئ��ة ،وك��ذل��ك يف م� ؤو��س��ر تناف�سية
اال�ستدامة العاملية لي�سبح �سمن اأعلى
 40باملئة.
ولفتت اإىل تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة
العام املا�سي� ،سمت جتمعا �سناعيا من
 84م�ساهما م��ن ال�سركات ال�سناعية،
الإط��اق م�سروع لتوليد الكهرباء من
الطاقة ال�سم�سية بقدرة  100ميغا واط،
وعلى اأ�سا�س نقل الطاقة بالعبور.
ون� ��وه� ��ت ب ��اال�� �س ��رتات� �ي� �ج� �ي ��ات ال �ت��ي
اأط �ل �ق �ت �ه��ا خ � ��ال ال� ��� �س� �ن ��وات ال �ع �� �س��رة

االأخ��رية ،متمثلة بالعديد من الرامج
وامل � �� � �س� ��اري� ��ع ال � �ت� ��ي ق� ��دم� ��ت خ ��دم ��ات
متخ�س�سة لاأع�ساء يف جمال االإنتاج
االأن� � �ظ � ��ف يف جم� � ��ال ك � �ف� ��اءة ال �ط��اق��ة
والطاقة املتجددة.
واأع� ��رب� ��ت ع ��ن اأم �ل �ه��ا يف اأن ت���س�ه��م
اأن�سطة وخم��رج��ات م���س��روع “التجمع
من اجل االقت�ساد االأخ�سر” يف تنفيذ
ال��ر ؤوي��ة وا أاله ��داف الوطنية املو�سوعة
للتحول نحو االقت�ساد االأخ�سر ،خا�سة
واأن امل�سروع �سي�سم �سبكة وطنية من
املوؤ�س�سات املعنية م��ن القطاعن العام
واخلا�س ومن منظمات املجتمع املدين،
مل�ساعدة ال�سناعة الوطنية على تبني
معايري التنمية امل�ستدامة.

اأخريا وبعد نقا�سات م�ستفي�سة وجدل وا�سع ا�ستمر عدة �سهور ،بن القطاعات
الر�سمية املعنية باالإ�سراف وتنفيذ منظومة التحديث ال�سيا�سي  ،مع اجلامعات
الر�سمية واالأهلية والقطاعات الرتبوية والتعليمية ،ع��دا عن الرامج احلوارية
املتكررة التي نظمت يف حمطات التلفزة االأردنية مع من يفقه يف احلياة احلزبية،
وم��ع م��ن ال يفقه بها وال حتى بقانون االأح ��زاب م��ع االإح ��رتام للجميع  ،وم��ع من
هو حزبي وم��ار���س احلياة احلزبية  ،وم��ع من هو لي�س حزبي ومل ميار�س احلياة
احلزبية �� ،س��در ن�ظ��ام تنظيم العمل احل��زب��ي يف اجل��ام�ع��ات  ،وك��م ك��ان��ت احلكومة
�سعيدة بهذا احل��دث  ،وك�اأن��ه اجن��از كبري وا�ستثنائي  ،على الرغم من االإنتقادات
الذي تعر�س له النظام من بع�س التيارات ال�سيا�سية واالأهلية  ،ورغم كل ذلك فاإنه
ي�سجل للحكومة احلالية هذا ال�سبق يف اإجناز هذا النظام لريى النور  ،ويدخل حيز
التنفيذ واملمار�سة العملية  ،ففي الوقت الذي جتاوزت بع�س دول العامل هذا النهج
منذ عقود طويلة من الزمن واأ�سبح احلزبية �سلوك حياتي لديهم ،وب��داأت دول
العامل نقا�س وتطبيق التحول الرقمي والذكاء ال�سناعي يف دولهم ،نحن ما زلنا
نناق�س كيف نطور ونطبق العملية احلزبية ون�سر ثقافة االأح��زاب ال�سيا�سية بن
الطلبة يف اجلامعات االأردنية  ،واأخذ املو�سوع بن مد وجزر و�سوابط وقيود على
كيفية التطبيق  ،احلكومة كانت �سعيدة جدا بوالدة هذا النظام  ،واعترته منحة
حكومية لل�سعب ولاأحزاب ال�سيا�سية ب�سكل عام  ،ولطلبة اجلامعات ب�سكل خا�س ،
ومل يبقى �سوى اأن نقيم اإحتفاال وطنيا بهذا االإجناز  ،وتنا�ست احلكومة اأن حزبنة
احلياة ال�سيا�سية وال�سماح للمواطنن باالنخراط يف االأح��زاب ال�سيا�سية هو حق
من حقوق االإن�سان الذي ن�ست علية الد�ساتري الوطنية واملواثيق الدولية حلقوق
االإن�سان التي �سادقت عليها اململكة االأردنية الها�سمية منذ �سنوات طوال ،الأن احلياة
احلزبية هي ركن اأ�سا�سي من اأركان الدميقراطية  ،ال تقوم الدميقراطية وال ت�ستوي
بدونها ،واالأردن منذ ا�ستئناف احلياة ال�سيا�سية ب�سموليتها الدميقراطية والنيابية
والرملانية واحلزبية يف عام  1989اأي قبل ما يزيد عن ثاثون عاما  ،ومرور ثاثة
عقود يف التمام والكمال على �سدور اأول قانون لاأحزاب ال�سيا�سية يف عام ، 1992
ونحن نطالب بتفعيل احلياة احلزبية بكل حرية يف كافة االأو�ساط املجتمعية دون
معوقات اأو اإع��اق��ات مل جتد اأذن �ساغية اآن��ذاك  ،وحتى بعد اإق��دام احلكومة وبناء
على توجيهات ملكية �سامية لل�سري يف هذا النهج والذي ترجم باإن�ساء وزارة للتنمية
ال�سيا�سية يف عام  ، 2003لهذه الغاية وهو تفعيل احلياة ال�سيا�سية واحلزبية بكل
جوانبها ومكماتها  ،دون حمددات ومعوقات ،ولو عملت احلكومات املتعاقبة على
تطبيق هذا النهج ال�سيا�سي و�سهلت تطبيقه لكنا قد و�سلنا اإىل هذا الهدف واملبتغى
منذ �سنوات  ،ولوفرنا الكثري من الكلف التي ترتب على هذا التاأخري  ،فاحلزبية
لي�ست حالة طارئة على الدولة االأردنية  ،فاالأردن ومنذ تاأ�سي�س اإمارة �سرق االأردن
واالأحزاب ال�سيا�سية متجذرة فيه ،وال�سعب االأردين ميار�س احلياة احلزبية  ،فكما
هو معروف اأن اأول حزب اأردين تاأ�س�س كان يف عام  192٧وهو حزب ال�سعب االأردين ،
وبعدها تاأ�س�ست العديد من االأحزاب ال�سيا�سية  ،كما �سبق واأن ت�سكلت اأول حكومة
حزبية نيابية يف ع��ام  ،1956اأي قبل ح��وايل �سبعون ع��ام��ا ،ال�سعب االأردين ميلك
الثقافة احلزبية ومار�سها منذ بداية الدولة االأردنية  ،والدولة االأردنية متقدمة
يف هذا التوجه منذ عقود طويلة  ،والدليل على ذلك الد�ستور االأردين الذي �سدر
يف عام  1952يعتر من اأف�سل الد�ساتري  ،والفكر الها�سمي كان متقدما �سيا�سيا
وحزبيا ونيابيا ويوؤمن بالنهج الدميقراطي  ،ولذلك فقد ن�س الد�ستور االأردين
على اأن نظام احلكم يف االأردن نيابي ملكي  ،فقدم احلكم النيابي على امللكية ،لكن
ول�اأ��س��ف احل�ك��وم��ات املتعاقبة ه��ي م��ن ك��ان��ت جته�س ف�ك��رة الدميقراطية وتعيق
احلياة احلزبية وتقدمها وتطورها وحزبنة ال�سعب االأردين  ،وكانت حتا�سب النا�س
على هذا الفكر  ،ولذلك وبناء على ما تقدم  ،فاإن �سدور نظام تنظيم العمل احلزبي
يف اجلامعات لي�ست بال�سيء الكبري  ،واحلدث املميز  ،واالإجناز اال�ستثنائي  ،الأنه يف
النهاية حق من حقوق ال�سعب االأردين  ،واإرث �سيا�سي قدمي ،ن�س عليه الد�ستور
االأردين  ،واملواثيق الدولية حلقوق االإن�سان وركن اأ�سا�سي من اأركان الدميقراطية
واحلياة الرملانية  ،وللحديث بقية .

توزيع طرود ألسر عفيفة في الزرقاء

االنباط -الزرقاء

نفذت جمعية “دوقرة” اخلريية،
ام � �� ��س االأرب� � � �ع � � ��اء ،و�� �س� �م ��ن ب��رن��ام��ج
ن�ساطاتها الدورية وبالتعاون مع نادي
� �س �ي��دات � �س��اح اجل ��و امل �ل �ك��ي االأردين،
يوماً خريياً ا�ستمل على توزيع طرود
خ��ري لاأ�سر العفيفة يف منطقة قرى
بني ها�سم وال�سخنة واملجر�سة.
وق� � ��ال رئ �ي �� ��س ب �ل ��دي ��ة ال �ه��ا� �س �م �ي��ة

ورئي�س اجلمعية عبد الرحيم القاب
ال�ع�م��و���س ،ل ��(ب��رتا) ،اإن ه��ذا الن�ساط
ياأتي بهدف م�ساعدة االأ��س��ر املحتاجة
من خال تلم�س احتياجاتهم املعي�سية،
الف �ت �اً اإىل اأن اجل�م�ع�ي��ة ب ��داأت بتنفيذ
جملة من الن�ساطات والفعاليات وفق
خطة عمل اأعدتها لهذه الغاية.
وثمن الدور الريادي لنادي �سيدات
��س��اح اجل��و امل�ل�ك��ي االأردين يف خدمة
املجتمعات املحلية.

مدير عام هيئة النقل يتفقد سير
العمل في جسر الملك حسين
االنباط -عامن

تفقد مدير عام هيئة تنظيم النقل
الري طارق احلبا�سنة ام�س االأربعاء،
ج���س��ر امل �ل��ك ح���س��ن يف ل� ��واء ال���س��ون��ة
اجلنوبية ،واطلع على حركة امل�سافرين
وال�سحن يف منطقة اجل�سر.
وب� �ح ��ث احل �ب��ا� �س �ن��ة خ � ��ال ل �ق��ائ��ه
اللجنة االأمنية يف اجل�سر ،عملية نقل
ال��رك��اب واملعيقات م��ن جوانبها كافة،

ب �ه��دف اإي �ج��اد ح �ل��ول م�ن�ط�ق�ي��ة ت�سهل
ع�م�ل�ي��ة ن�ق��ل ال ��رك ��اب ،ك�م��ا اط �ل��ع على
ان�سيابية تدفف الب�سائع عر اجل�سر.
و�سملت اجلولة تفقد مرافق اجل�سر
وال� ��� �س ��اح ��ات ل �ت �ح��دي��د االح �ت �ي��اج��ات
ال� ��واج� ��ب ت ��واف ��ره ��ا ل �ت �ق��دمي اأف �� �س��ل
خدمات النقل.
وات � �ف� ��ق امل �ج �ت �م �ع��ون ع �ل ��ى م �ق��رتح
قدمته الهيئة الإن�ساء �ساحة خم�س�سة
ل�سيارات �سفريات اجل�سر.

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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الرشراش أطول شالالت االردن مغيب عن خريطة المملكة السياحية
االنباط -فرح مو�سى
م�ن�ط�ق��ة ال��ر� �س��را���ش ال��واق �ع��ة غ��رب��ي
ب �ل��ده ك �ف��راب �ي��ل يف ل ��واء ال �ك ��ورة مب�ح��اف�ظ��ة
اح��دى املناطق اجلميلة املغيبة عن خريطة
امل�م�ل�ك��ة ال���س�ي��اح�ي��ة م�ن�ط�ق��ة ت�ت�م�ي��ز ب��وج��ود
اأطول �سالالت االردن ،ا�سافة اىل مناظرها
اخلالبة وجماليتها التي تخطف انظار من
ي��زوره��ا وه��ي ن�ق�ط��ة ج��ذب ��س�ي��اح��ي اله��ايل
اللواء.
هذه املنطقة مهملة �سياحيا ب�سبب عدم
وجود طرق معبدة اليها فمن يريد زيارتها
الب��د له ان يعاين امل��رور عرب مم��رات �سيقة
حيث يتعر�ش خلطورة االنزالق .
ح�سن خ�سري م��ن اه��ايل كفرابيل قال
ان � �س ��الل ال ��ر�� �س ��را� ��ش ،م �ن �ط �ق��ة ج�م�ي�ل��ة
ج��دا واملحزن انها مهملة من ال��دول��ة رغم
امكاناتها ال�سياحية القابلة للتطوير.
واك ��د خ��ال��د م �� �س��اع��دة م��ا ق��ال��ه خ�سري
مو�سحا ان املنطقة تخلو من املرافق للزائر
ا�سافة اىل �سعوبة الو�سول اليها وخا�سة
للعائالت .
رئي�ش جمعية البيئة وتنمية االن�سان
الدكتور احمد ال�سريدة قال الر�سرا�ش تقع

بني حمافظة اربد وعجلون ويعد ثاين اقوى
�سالل يف اململكة ولكن الطريق اليه �سعب
وغ��ري م�ع�ب��د وي �اأت��ي م��ن ب�ل��دة ح ��الوه فقط
داعيا تعاون مديرية اأ�سغال حمافظة اربد
وم��دي��ري��ة أا� �س �غ��ال حم��اف�ظ��ة ع�ج�ل��ون لفتح
طريق نافذ من اربد اىل حالوه اإىل ال�سالل
خلدمة املناطق ال�سياحيه .
واعرب عن ا�ستيائه لعدم معرفة املوقع

ل��دى ك�ث��ري م��ن امل��واط �ن��ني ح�ت��ى م��ن اه��ايل
ارب��د اليعرفون اهمية ال�سالل مما ي��دل ان
ال���س�ي��اح��ة ح��ا��س��رة وغ��ائ�ب��ة ع��ن اال��س�ت�ث�م��ار
ح�سب قوله.
وقال �سمرية اخلالد ان الواقع ي�ستغرب
عدم التن�سيق بني املديريات لو�سع درا�سات
وخريطة للمواقع ال�سياحية يف املحافظات
وخا�سة املتميزة مثل �سالل الر�سرا�ش الذي

اليحتاج ملطالبة اذ املفرو�ش على املديريات
تفقد هذه املواقع ال�سياحية املهمة واملتميزة
وتوفري كل ا�سباب االهتمام بها �سياحيا.
مديرة �سياحة حمافظة اربد الدكتورة
م�ساعل اخل���س��اون��ة ق��ال��ت ان االردن يتميز
بالعديد من امل��واق��ع ال�سياحية التي جتذب
االن �ظ��ار وجن��د ال�ك�ث��ري م�ن�ه��ا ع�ل��ى م�ستوى
الوطن ام��ا ما يخ�ش الطريق وتعبيده اىل
ال���س��الل وان �� �س��اء لبنية التحتية ف�ه��ي من
اخت�سا�ش وزارة اال�سغال.
م��دي��ر ��س�ي��اح��ة حم��اف�ظ��ة ع�ج�ل��ون حممد
ال��دي��ك ق��ال ان��ه ال� ��وزارة خ�س�ست  ٥٠ال��ف
دي�ن��ار و ٢٣ال��ف م��ن ال��الم��رك��زي��ة للتطوير
املوقع اما بالن�سبة للبنية التحتية والطرق
ف�ه��ي ت�خ����ش ال�ب�ل��دي��ة وي��وج��د تن�سيق بني
وزارة ال�سياحة وب�ل��دي��ة ال�سفا ال�ستحداث
�سارععر�سه  ١٢مرتا للو�سول اىل ال�سالل .
ويف ال���س�ي��اق ذات��ه اب��دت م��دي��رة اال��س�غ��ال
امل �ن �ه��د� �س��ة مل �ح��اف �ظ��ة ارب � ��د رح � ��اب ال �ع �ت��وم
ا�ستغرابها م��ن ات�ه��ام اال��س�غ��ال ب�ع��دم القيام
ب��واج�ب�ه��ا وق��ال��ت ان مل يطلب اح��د تعبيد
ط��ري��ق اىل ال���س��الل وان ط�ل��ب م�ن�ه��ا فانها
تدر�ش الو�سوع لو�سع موازنة لتنفيذ عطاء
لذلك.

جلسة حوارية في حقوق البلقاء التطبيقية بعنوان
«التعرف على تعديالت قانون اإلنتخاب وقانون األحزاب»
االنباط-البلقاء

حت ��ت رع ��اي ��ة ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة احل� �ق ��وق يف
جامعة البلقاء التطبيقية االأ�ستاذ الدكتور
اأحمد النعيمات عُقدت جل�سة حوارية ام�ش
االأرب �ع��اء لتعريف الطلبة على تعديالت
قانون االإنتخاب اجلديد وقانون االأحزاب
االأردين ل �� �س �ن��ة  ٢٠٢٢وب �ح �� �س��ور ن��ائ��ب
العميد الدكتور عماد التميمي وم�ساعد
ال �ع �م �ي��د ل �ل �� �س �وؤون ال �ط��الب �ي��ة ال��دك �ت��ورة
جيهان الزعبي ورئي�ش ق�سم القانون العام
واخلا�ش الدكتور عبد الكرمي اخلراب�سة
وع� ��دد م ��ن اأع �� �س��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت��دري���س�ي��ة
وطلبة كلية احلقوق.
وق ��دم ��ت ال ��دك� �ت ��ورة ج �ي �ه��ان ال��زع �ب��ي
م �ق��دم��ة ت �ع��ري �ف �ي��ة ب �ي �ن��ت ف �ي �ه��ا اأن ه��ذه

اجل�ل���س��ات احل��واري��ة ال�ت��وع��وي��ة للقوانني
الت�سريعية ج ��اءت ان���س�ج��ام�اً م��ع اأه ��داف

ج��ام �ع��ة ال �ب �ل �ق��اء ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة يف تثقيف
الطلبة بالتعديالت القانونية يف الدولة

وق��ان��ون االأح ��زاب اجل��دي��د وزي ��ادة املعرفة
ب�ك��ل م��ا ي�ت�ط��ور يف ال��دول��ة م��ن ت�سريعات
وم ��ا ت��واج �ه��ه م��ن م���س�ت�ج��دات وذل ��ك الأن
الطلبة ي�سكلون عن�سراً مهماً يف احلركة
ال�سيا�سية يف كل املجتمعات.
ً
ً
وق � � ��دم ال �ط �ل �ب ��ة ح� � � � ��وارا ف � �ع� ��اال ع �ل��ى
التعديالت يف قانون االإنتخاب واالأح��زاب
واأه �م �ي �ت �ه��ا يف ال �ع �م �ل �ي��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ب�ع��د
خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
ال�سيا�سية من خالل التوجه اإىل احلزبية
وال ��رباجم� �ي ��ة ل��رف �ع��ة ال� �ب ��الد ول �ت �ع��زي��ز
م�ساركة اأو�سع لل�سباب مبا ي�ساعدهم على
مواجهة التغريات والتحديات باإعتبارهم
العقول املفكرة والقيادات الواعدة واأهمية
م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية انتخاباً
وتر�سحاً.

حماية البيئة تنفذ حملة للتوعية البيئية بالطفيلة
االنباط -الطفيلة

اأط �ل �ق��ت م��دي��ري��ة ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة يف
حمافظة الطفيلة بالتعاون مع مديرية
الرتبية والتعليم ،حملة تثقيفية يف عدة
مدار�ش بق�سبة الطفيلة ولوائي احل�سا
وب�سريا� ،سمن فعاليات اخلطة الوطنية
للتوعية البيئية.
وبني مدير حماية البيئة يف الطفيلة،
احمد املهايرة ،يف ت�سريح �سحفي ام�ش
االأربعاء ،اأن احلملة تاأتي يف اطار تنمية
ال ��وع ��ي ال �ب �ي �ئ��ي ع �ن��د اأف � � ��راد امل�ج�ت�م��ع
ل �ت��وج �ي��ه � �س �ل��وك �ي��ات �ه��م ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
البيئة ب�سكل �سحيح ،ف�سال عن تنفيذ
م���س��روع��ات وم �ب��ادرات داع�م��ة للربامج
البيئية التي تنفذها وزارة البيئة.
ولفت ،اإىل اأن احلملة جاءت من اأجل
اإح��داث التغيري يف �سلوكيات املواطنني

جتاه البيئة واحلفاظ عليها ،مع العمل
على دعم الربامج املعنية بحماية البيئة
وتبني اجل�ه��ود ال��رام�ي��ة ل��دع��م خارطة
ال�ط��ري��ق للم�سروعات املعنية بالبيئة،

والتي ت�سهم يف اإيجاد احللول للق�سايا
البيئية املختلفة.
واأ� �س��ار امل�ه��اي��رة اإىل � �س��رورة ال�سعي
ل�ت���س�ل�ي��ط ال �� �س��وء ع �ل��ى اأه� ��م ال�ق���س��اي��ا

البيئية كظاهرة التغري املناخي واأهمية
اإي � �ج� ��اد احل� �ل ��ول امل �ن��ا� �س �ب��ة ل �ل �ح��د م��ن
تبعاتها ،مع العمل على توعية الطلبة
واملواطنني حيال املحافظة على الغابات
الطبيعية وال��روات احلرجية واملواقع
ال�سياحية والبيئية يف الطفيلة مع زيادة
ال��وع��ي ب�سرورة االهتمام بامل�سروعات
احليوية البيئية التي ت�سهم يف حت�سني
وت �ط��وي��ر ال ��واق ��ع ال �ب �ي �ئ��ي وامل �ح��اف �ظ��ة
على البيئة خالية م��ن امل�ل��وث��ات ب�ستى
اأ�سكالها .
وب ��ني اأن� ��ه ي �ت��م ح��ال �ي��ا ال �ع �م��ل لن�سر
التوعية البيئية بني طلبة املدار�ش ،من
خ��الل التعليم البيئي ،يف �سياق ال��دور
الفاعل والت�ساركي للرتبية والتعليم
جت � ��اه رف � ��ع ال� ��وع� ��ي ال �ب �ي �ئ��ي وت �غ �ي��ري
ال���س�ل��وك ال�سلبي جت��اه البيئة لتعزيز
التنمية البيئية امل�ستدامة.

لجنة تصنيف الوظائف تعقد اجتماعا لمناقشة قضايا الوصف الوظيفي

االنباط -عامن

ق��ال رئي�ش جلنة و�سف وت�سنيف الوظائف،
رئي�ش ديوان اخلدمة املدنية �سامح النا�سر ،ام�ش
االأرب �ع��اء ،اإن عملية م��راج�ع��ة وحت��دي��ث بطاقات
الو�سف الوظيفي للوظائف يف اخلدمة املدنية،
ترتبط بتنفيذ م�ساريع ومبادرات خارطة طريق
حت��دي��ث ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ،خ���س��و��س�اً ف�ي�م��ا يتعلق
بالتحول نحو التقييم الكمي واملو�سوعي للوظائف

احلكومية ،م�سريا اإىل اأنه �سيحدث نقلة نوعية يف
ا�سرتاتيجية اإدارة املوارد الب�سرية يف القطاع العام.
واأ�ساف النا�سر خالل تروؤ�سه ،اليوم االأربعاء،
اجتماع جلنة و�سف وت�سنيف الوظائف امل�سكلة
مبوجب اأحكام املادة  ١٣من نظام اخلدمة املدنية،
اأن ال ��دي ��وان ي�ستعد لت�سكيل ف��ري��ق وط�ن��ي من
اخلرباء والعاملني يف القطاع العام ،لتنفيذ م�سروع
م��راج�ع��ة وحت��دي��ث ب�ط��اق��ات ال��و��س��ف الوظيفي
للوظائف يف اخلدمة املدنية بحيث تكون مبنية

على الكفايات ،مع اجراء مراجعة �ساملة ملتطلبات
و� �س��روط أا��س�غ��ال ال��وظ��ائ��ف احل�ك��وم�ي��ة ،حتديدا
ما يتعلق ببع�ش ال�سروط التي يجب اأن تتوفر
يف ظل التطورات الهائلة واملت�سارعة كالتطورات
التقنية وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،وب��درج��ة ال�ت�م�ك��ن من
م �ه��ارات ا��س�ت�خ��دام التقنيات احل��دي�ث��ة والتحول
اإىل تكنولوجيا املعلومات امل�ت�ط��ورة ،ا�سافة اإىل
القدرات اللغوية باللغتني العربية واالجنليزية،
مبا يتوافق والتطلعات وال��روؤى امللكية ال�سامية،

وجهود احلكومة التطويرية يف خارطة حتديث
القطاع العام نحو قطاع ع��ام ممكن وفعال قادر
على دعم جهود التنمية واالإ�سالح وحتقيق الرفاه
للمواطنني.
ون��اق �� �س��ت ال �ل �ج �ن��ة ،جم �م��وع��ة م��ن ال�ق���س��اي��ا
وامل��وا��س�ي��ع املرتبطة بتعليمات و��س��ف وت�سنيف
ال��وظ��ائ��ف يف اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة م��ن ح�ي��ث درا��س��ة
واإ� �س��اف��ة م�سميات وظ�ي�ف�ي��ة يف وزارة ال�سحة،
وامل�وؤ��س���س��ة اال�ستهالكية امل��دن�ي��ة ،وهيئة تنظيم
الطريان املدين ،واأمور تتعلق بالو�سف الوظيفي
لتخ�س�سات ال��دب �ل��وم ال �ف �ن��ي ،وم �� �س��روع اإع ��داد
االأو�ساف الوظيفية.
واطلع اأع�ساء اللجنة ،خ��الل االجتماع ،على
االآلية االأولية املقرتحة مل�سروع مراجعة وحتديث
بطاقات الو�سف الوظيفي ،اإذ �سرتفع تو�سياتها
اإىل جمل�ش اخلدمة املدنية الحقا الإقرارها ح�سب
االأ�سول .وت�سكل جلنة و�سف وت�سنيف الوظائف،
برئا�سة رئي�ش دي��وان اخل��دم��ة املدنية وع�سوية
ك��ل م��ن :رئي�ش هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم
العايل و�سمان جودتها ،ورئي�ش جامعة البلقاء
التطبيقية ،ورئي�ش هيئة تنمية وتطوير املهارات
املهنية والتقنية ،و أام ��ني ع��ام ال��دي��وان اخل��دم��ة،
ومدير عام املعهد االإدارة العامة ،ومدير عام دائرة
امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ،وم��دي��ر ع��ام موؤ�س�سة التدريب
امل�ه�ن��ي ،ورئ�ي����ش امل��رك��ز ال��وط�ن��ي لتنمية امل ��وارد
الب�سرية ،ومدير ال��وح��دة املعنية بتطوير االأداء
املوؤ�س�سي وال�سيا�سات يف رئا�سة الوزراء.

مع كل الفخر  ..أصحاب
همم طويق
دوجانة زياد الحصان
اإج�ت��اح��ت امل��دن االأردن �ي��ه وب��اق��ي امل��دن العربيه حاله م��ن البهجة وال�ف��رح والفخر
ال�سديد  ،بعد اأن حقق املنتخب ال�سعودي ال�ف��وز على ن�ظ��ريه املنتخب االأرجنتيني
بهدفني مقابل هدف .
ورغم التوقعات بفوز منتخب التانغو  ،اإال اأن منتخب ال�سقور اخل�سر خالف كل
التوقعات وحقق فوزاً مده�سا يخطف االأب�سار  ،واأف�سد عليهم رق�ستهم قبل اأن تبداأ
بعد اأن لعب مباراة كانت ال�سبب بتاأجيج حما�سة كل من �ساهدها  ،واإ�سرام نار ت�سجيع
اجلماهري  ،ف�اأع��ادت الفرح لكل من اأ�سابه الوهم وال�سك اأن ال ف��وز لهذا املنتخب
العظيم  ،واإنعقد ل�سان كل من توقع له الهزميه .
وما جعلني اأنظر بعني الفخر حقاً هو ما قاله �ساحب ال�سمو امللكي ال�سعودي ويل
العهد االأم��ري حممد بن �سلمان ُقبيل انطالق املونديال  ،عندما جل�ش مع اأع�ساء
الفريق بكل حب وتوا�سع و طلب منهم اأن يلعبوا بطريقتهم التي اإعتادوا عليها دون
اأي �سغوطات و بكل اأريحية وا�ستخدم جملة ( اإ�ستمتعوا باللعبه ) م�سرياً لهم اأن
يتخل�سو من اأي �سغط اأو توتر نف�سي قد يوؤثر على ادائهم الريا�سي .
و كما اأراد �سموه قد كان  ،فقد لعب االأخ�سر بهمة جبل طويق ..بكل هدوء وثقة
تتوقد من اأعينهم  ،وتكنيك فريد ومميز  ،دون خوف اأو رهبه اأو اإنبهار من الفريق
االأرج�ن�ت�ي�ن��ي حا�سد ال�ن�ج��اح��ات و ال��ذي ميتلك اف�سل ال��الع�ب��ني  ،مل يكن يعنيهم
ال�ساحر االأرجنتني مي�سي وما يحمله من االألقاب.
ال �سك اأن املنتخب ال�سعودي مل يقدم الفوز فقط للمملكة العربية ال�سعوديه بل
�ساطرها مع كل الدول العربية فقد قدم مباراة حقيقيه �سجاعة وجريئة اإ�ستمتع فيها
جميع من �ساهدها و�سعر اأنه جزء منها .
هذا الفوز كان مداعاة فخر لكل عربي  ،فما كان من ال�سعب االردين اإال اأن خرج
واأعلن فرحته  ،فدوت يف �سوارع املدن االأردنية اأ�سوات الن�سر والبهجة فور اإنتهاء
املباراة  ،وهذا يدل على وحدة ال�سعبني ال�سعودي واالأردين وحالة االن�سجام والتاآخي
بينهما .
فوز ال�سعوديه مل يكن فوزاً فقط بل كان ر�ساله لكل فرد اننا ن�ستطيع اجناز الفوز
والن�سر وحتقيقه يف كل املجاالت واالأ�سعدة � ،سرط اأن يوؤمن ال�سخ�ش واملجموعه
بقدراتهم ومهارتهم.
التهاين العطره اىل اململكة العربيه ال�سعوديه واإىل النهائيات باإذن اهلل بنف�ش همة
جبل طويق الذي و�سفكم بها�ساحب �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان.

قرارات مجلس هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي
االنباط -عمان
اأق ��ر جمل�ش هيئة اع�ت�م��اد موؤ�س�سات
التعليم ال �ع��ايل و��س�م��ان ج��ودت �ه��ا ،ام�ش
االأربعاء ،االعتماد العام جلامعة ابن �سينا
للعلوم الطبية.
وواف��ق املجل�ش يف جل�سته التي تراأ�سها
رئي�ش الهيئة بالوكالة الدكتور زيد العنرب،
ال�ي��وم ،على ا�ستمرارية االعتماد اخلا�ش
لتخ�س�سات ماج�ستري اإدارة االأع �م��ال،
ومناهج وطرق تدري�ش يف جامعة الطفيلة
التقنية ،وبكالوريو�ش وماج�ستري احلقوق
يف جامعة االإ�سراء.
ك �م��ا اأق � ��ر االع �ت �م ��اد اخل ��ا� ��ش االأويل
لتخ�س�سات بكالوريو�ش الرعاية التنف�سية
والعناية احلثيثة يف جامعة جدارا ،والفقه

ال�سافعي /الكامل عن بعد ،والفقه املالكي
واأ�سوله ،والفقه احلنفي /الكامل عن بعد
يف جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية.
ووافق املجل�ش على ا�ستمراري�ة االعتماد
اخلا�ش لتخ�س�سات الدبلوم املتو�سط يف
ع�ل��وم ال�سريعة ،واإدارة ا أالع �م��ال يف ك�ل�ية
ت��ول�ي��دو االأه �ل �ي��ة ،وال�ت�م��ري����ش امل���س��ارك،
وال �� �س �ي��دل��ة ،وامل�ح��ا��س�ب��ة يف ك�ل�ي��ة امل�ف��رق
االأهلية.
واأقر كذلك ا�ستمرارية االعتماد اخلا�ش
لتخ�س�سات خم�ت��ربات االأ��س�ن��ان يف كلية
لومينو�ش اجلامعية التقنية /ف��رع اإرب��د،
واملوافقة على االعتماد العام ورفع الطاقة
اال�ستيعابية العامة لكلية امللكة نور الفنية
للطريان املدين ،واعتماد م�ست�سفى االأردن
كم�ست�سفى تعليمي تدريبي.

ورشة بالعقبة حول مهارات
حل المشكالت واتخاذ القرار
االنباط -العقبة

نظمت هيئة �سباب كلنا االأردن يف العقبة
ال� ��ذراع ال�سبابي ل���س�ن��دوق امل�ل��ك ع�ب��داهلل
ال �ث��اين ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ،ام ����ش االأرب � �ع� ��اء ،ور��س��ة
تدريبية ب�ع�ن��وان “مهارات ح��ل امل�سكالت
واتخاذ القرار” ،الإك�ساب ال�سباب مهارات
ح�ي��ات�ي��ة تفاعلية واأدوات م�ع��رف�ي��ة تدعم
التطور املهني وال�سخ�سي لديهم ،مب�سكارة
�� ٣٥س��اب��ا و��س��اب��ة ،قدمتها امل��درب��ة م��ادل��ني
الطاهات ،يف مقر الهيئة.
وا� �س �ت �م �ل��ت ال��ور� �س��ة ع �ل��ى ت �ع��زي��ز فهم
امل���س��ارك��ني ملتطلبات ب�ن��اء ال�ف��ري��ق الناجح

والقيادة الر�سيدة ،والرتكيز على خطوات
ح��ل امل �� �س �ك��الت ،وم ��راح ��ل ات �خ��اذ ال �ق��رار،
وحت��دي��د االأول� ��وي� ��ات ،ك�م��ا ا��س�ت�م�ل��ت على
تطبيقات عملية درا�سية.
واأك� ��د م�ن���س��ق ال�ه�ي�ئ��ة يف ال�ع�ق�ب��ة ،عمر
ال �ع �� �س��و���ش ،ح ��ر� ��ش ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى تنفيذ
ج�م�ل��ة ب ��رام ��ج وم � �ب� ��ادرات ت���س�ه��م يف ب�ن��اء
ق��درات ومعارف ال�سباب يف مهارات احلياة
االأ�سا�سية ،وتعزيز قدراتهم وتدعم مفاهيم
ال�ت�ط��ور وال �ب �ن��اء ال�سخ�سي ،ال �ت��ي ت�سكل
فر�سة المتالكهم االأدوات الالزمة لتعزيز
ح�سولهم على م�ساركة منتجة وحقيقية يف
احلياة العامة.

ورشة علمية حول اليقظة الدوائية
بمستشفى الملك المؤسس
االنباط -الرمثا

ا�ست�سافت جامعة العلوم والتكنولوجيا
ام����ش االأرب �ع ��اء ،مب�ست�سفى امل�ل��ك املوؤ�س�ش
ع �ب��داهلل اجل��ام�ع��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع موؤ�س�سة
ال�غ��ذاء وال ��دواء ومنظمة ال�سحة العاملية،
ور�سة علمية حول اليقظة الدوائية تزام ًنا
مع اأ�سبوع ال�سالمة الدوائية العاملي.
واأك� � � َّد رئ�ي����ش اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور خالد
ال���س��امل خ��الل افتتاحه فعاليات ال��ور��س��ة،
اأه �م �ي��ة ال�ع�م��ل ال�ت���س��ارك��ي ب��ني امل�وؤ��س���س��ات
الوطنية واملنظمات الدولية كمظلة عاملية
لتطويع وت��ذل�ي��ل ال���س�ع��وب��ات وال�ت�ح��دي��ات
وحتويلها اإىل فر�ش ،يف ظل ما ي�سهده عاملُنا
املعا�سر من ظواه َر وق�سايا عابرة للحدود
وتغريات مت�سارعة.
َّ
وبني ال�سامل �سرورة متتع االأفراد باأعلى
امل���س�ت��وي��ات ال�سحية ال�ت��ي مي�ك��ن بلوغها،
م�سريا اإىل اأن اال�ستثمار ب�سحة االإن�سان
يبني جمتمعات منتجة ق��ادرة على التكيف

مع الظروف املختلفة.
من جهته ،قال مدير عام املوؤ�س�سة العامة
للغذاء وال ��دواء الدكتور ن��زار مهيدات ،اإن
ال��ور� �س��ة ت �ه��دف اإىل االرت� �ق ��اء ب��اخل��دم��ات
ال�سحية املُقدّمة وتدريب مقدمي الرعاية
ال�سحية على مفهوم اليقظة الدوائية.
واأو�سح اأن املوؤ�س�سة ت�سم مركز اليقظة
الدوائي االأردين وال��ذي اأ�سبح الع�سو رقم
 7٠يف برنامج منظمة ال�سحة العاملية ملراقبة
االأدوية ،مما م َّكن املوؤ�س�سة من اال�سرتاك يف
قاعدة البيانات العاملية اخلا�سة بر�سد االآثار
اجلانبية لالأدوية حول العامل.
واأعرب مدير عام م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ش
عبداهلل اجلامعي الدكتور حممد الغزو عن
فخره بوجود اأول مركز لليقظة الدوائية
يف اإقليم ال�سمال بامل�ست�سفى ،م ؤو ّكدًا اأن هذه
ال��ور��س��ة م��ا ه��ي اإال جت�سيد وا� �س��ح ل�ل��دور
الريادي الذي ي�سطلع به امل�ست�سفى� ،سعيًا
منه للو�سول اإىل اأعلى م�ستويات احلماية
املطلوبة للمر�سى.

اخلمي�س

املحلي
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وزارة العمل  :على الموظفين اإللتزام بـ أوقات دوامهم المقررة

إستياء موظفي القطاع العام والخاص من األزمات المرورية
بيت العمال  %45 :من العاملين يرفضون الوظائف المعروضة عليهم نتيجة صعوبة التنقل

االنباط – �شذى حتامله

ت�سكل االزم��ة امل��روري��ة اخلانقة التي تعاين منها �س�راع
اململكة يف ك��ل ��س�ب��اح ع��ائ��ق ام ��ام امل���ظ�ف��ني ل � ال�����س���ل اإىل
امل��ؤ��س���س��ات ال�ت��ي يعمل�ن ب�ه��ا يف ال���ق��ت امل �ح��دد ،خ��ا��س��ة اأن
م���اع �ي��د ذه��اب �ه��م ل� � ال � ��دوام ت �ت��زام��ن م��ع ف ��رتة دوام طلبة
اجلامعات وامل��دار���س ،ع��الوة على ان��ه من امل�ع��روف اأن ف�سل
ال�ستاء من اكرث الف�س�ل التي تزداد فيها االزم��ات املرورية
 .م�ظف�ن يف القطاعني العام واخلا�س عربوا عن اإ�ستيائهم
من العق�بات االإداري��ة التي ت�سجل بحقهم نظرا لتاأخرهم

ع��ن امل�اعيد امل�ح��ددة ل � ال��دوام ب�سبب االأزم��ة امل��روري��ة التي
يتعر�س�ن لها يف كل �سباح.
وق��ال���ا ل � “االأنباط” اأن ال��سع ب��ات ال يطاق ��س���اء من
ن��اح�ي��ة امل��ؤ��س���س��ات ال�ت��ي يعمل�ن ب�ه��ا اأو االأزم� ��ة ال�ت��ي تعيق
اأعمالهم واأح�الهم ،م�سريين اإىل االإخفاق احلك�مي يف اإيجاد
حل ل� االأزمة املرورية.
ب��دوره قال رئي�س مركز بيت العمال حمادة اب� جنمة اأن
التاخري ال��ذي يعاين منه م�ظف� القطاع ال�ع��ام واخلا�س
نتيجة االزم��ات املرورية يع�د اإىل عدة ا�سباب اأبرزها تثبيت

احلك�مة العمل ب� الت�قيت ال�سيفي الذي �سبب ما نراه من
اأزم��ات م��روري��ة ،ف�سال عن امل�ساكل املتعلقة ب� و�سائل النقل
العام املختلفة.
وت��اب��ع يف حديثه م��ع “االنباط” م�سريا اإىل اأن 45%
من العاملني يرف�س�ن ال�ظائف املعرو�سة عليهم وبع�سهم
ي��رتك العمل نتيجة �سع�بة النقل والتنقل من واإىل مكان
العمل بح�سب درا�سة اأجراها مركز بيت العمال ،م�سددا على
اأن هناك م�س�ؤولية تقع على عاتق الدولة ب� حت�سني و�سائل
النقل العام واإيجاد احلل�ل اجلذرية لها.
وقدم اأب� جنمه اإقرتاحا عرب “االأنباط” ل� االإعتماد على
منظ�مة “العمل املرن” والتي يك�ن فيها العمل مع امل�ؤ�س�سات
عن بعد ،خا�سة اذا كانت طبيعة العمل ت�سمح بذلك ،بهدف
التخفيف من حركة التنقل ،الفتا اإىل اأهمية تطبيق “�ساعات
العمل املرنة “ من خ��الل تغري م�اعد ال��دوام ،االأم��ر الذي
ي�ساعد ا�سحاب العمل على تنظيم اعمالهم وتقليل العق�بات
املفرو�سة على امل�ظفني .
وعلى ال�سفة االأخ��رى ،اكد رئي�س ق�سم ال�سكاوي واخلط
ال�ساخن يف وزارة العمل عماد الهبارنة �سرورة اإلتزام امل�ظفني
يف القطاعني العام واخلا�س ب� اأوقات العمل املقررة ،مبينا ان
التاخري الناجم عن االزم��ة امل��روري��ة يع�د اإىل ع��دم اإلتزام
امل�ظفني ب�ساعات العمل ،داعيا امل�ظفني لتاليف التاخري من
خالل اخلروج قبل ب�قت من �ساعات الدوام الر�سمي.
واك ��د ل � “االنباط” اأن وزراة ال�ع�م��ل تنظر ب � العق�بات
واالن� ��ذارات التي تطبق على امل�ظفني يف القطاع اخلا�س،
يف ظ��ل وج���د ن�عني م��ن الق�انني ؛ احدهما ق��ان���ن دي���ان
اخلدمة املدنية وي�سمل امل�ظفني يف القطاع ال�ع��ام ،واالخ��ر
قان�ن العمل وي�سمل امل�ظفني يف القطاع اخلا�س .

األعيان ينتخب رؤساء ومقرري لجانه الدائمة
عمان
االنباطّ -

انتخب جمل�س االأعيان ام�س االأربعاء،
روؤ�� �س ��اء وم �ق��رري جل��ان��ه ال��دائ �م��ة ،وذل��ك
خ��الل اجتماعات منف�سلة برئا�سة رئي�س
املجل�س في�سل الفايز ،ا�ستنادا اإىل املادة 15
من النظام الداخلي للمجل�س ،التي تن�س
على انتخاب اأع�ساء اللجان الدائمة ملدة
�سنتني.
ريا وبالت�افق
وك��ان االأع �ي��ان اخ�ت��ار اأخ� � ً
اأع�ساء جلانه الدائمة البالغ ع��دده��ا 16
جلنة ،ف�س ً
ال عن ت�سكيل جلنة مبادرة احل�ار
ال�طني ال�سبابي وعلى النح� التايل :اأحمد
رئي�سا للجنة القان�نية واأحمد
طبي�سات ً
رئي�سا
املع�سر
رجائي
ا،
ر
مقر
علي الع�يدي
ً
ً
للجنة امل��ال�ي��ة واالق�ت���س��ادي��ة �سهري العلي
رئي�سا للجنة ال�س�ؤون
مقر ًرا ،هاين امللقي ً
العربية والدولية و�س�ؤون املغرتبني وي��سف
رئي�سا للجنة
الق�س��س مقر ًرا ،خالد البكار ً
االإداري ��ة وفا�سل احل�م���د م�ق��ر ًرا ،حما�سن

رئي�سا للجنة الرتبية والتعليم
اجل��اغ���ب ً
ويعق�ب نا�سر الدين مقر ًرا.
رئي�سا
ك�م��ا مت اخ�ت�ي��ار حم�م��د امل���م�ن��ي ً
ل �ل �ج �ن��ة االإع� � � � ��الم وال� �ت ���ج� �ي ��ه ال���ط �ن��ي

وم �� �س �ط �ف��ى ال ��روا� � �س ��دة م � �ق� ��ر ًرا ،ي��ا��س��ني
احل���س�ب��ان رئ�ي��� ً�س��ا ل�ل�ج�ن��ة � �س ��ؤون ال�سحة
وال �ب �ي �ئ��ة وال �� �س �ك��ان واإب ��راه� �ي ��م ال �ط��راون��ة
رئي�سا للجنة الزراعة
مقر ًرا ،عاكف الزعبي ً

واملياه و�سع�د العدوان مقر ًرا ،عي�سى مراد
رئي�سا للجنة العمل والتنمية االجتماعية
ً
وعبلة عماوي مقر ًرا.
وت���اف��ق االأع �ي��ان على م��ال��ك الكباريتي
رئ�ي��� ً�س��ا للجنة ال �ط��اق��ة وال � ��رثوة املعدنية
وج �م �ي��ل ال �ن �م��ري م � �ق� ��ر ًرا ،ع �ب��د احل�ك�ي��م
رئي�سا للجنة ال�سياحة وال��رتاث
ال�ه�ن��دي ً
وخالد اأب� العز مقر ًرا ،م�سطفى احلمارنة
رئي�سا للجنة اخلدمات العامة وخري الدين
ً
رئي�سا للجنة
التله�ين
ب�سام
ا،
ر
مقر
هاك�ز
ً
ً
احل ��ري ��ات وح� �ق ���ق امل���اط �ن��ني واإب��راه �ي��م
رئي�سا للجنة
البدور مقر ًرا ،نايف القا�سي ً
فل�سطني وخالد ع�اد مقر ًرا.
واأختاروا ا ً
رئي�سا
العرم�طي
أي�سا خ�لة
ً
للجنة املراأة ومي�س�ن العت�م مقر ًرا ،حممد
داودي � ��ة رئ�ي��� ً�س��ا للجنة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ب��اب
والريا�سة و�سليم خري م�ق��ر ًرا ،اأحمد علي
ال �ع���ي��دي رئ �ي ��� ً�س��ا ل�ل�ج�ن��ة م� �ب ��ادرة احل ���ار
ال�طني ال�سبابي واأمني القطارنة مقر ًرا.

ندوة في األردنية إلطالق نتائج مشروع اإلصالح السياسي في األردن
االنباط -عمان

ن�ظ��م م��رك��ز ال��درا� �س��ات اال��س��رتات�ي�ج�ي��ة
يف اجلامعة االأردن �ي��ة ،ام�س االأرب �ع��اء ،ندوة
علمية الإط ��الق نتائج م���س��روع “االإ�سالح
ال�سيا�سي يف االأردن :خيارات بديلة” املُن نّفذ
بدعم من ال�سفارة الربيطانية يف ع نّمان.
واأك��د رئي�س اجلامعة االأردن �ي��ة الدكت�ر
نذير عبيدات ،خالل رعايته للندوة ،اأهمية
ه ��ذا امل �� �س��روع ون�ت��ائ�ج��ه يف ت�ع��زي��ز م�سرية
االإ� �س��الح ال�سيا�سي ال�ت��ي ب ��داأت اململكة به
ب��دع��م م��ن ج��الل��ة امل �ل��ك ع�ب��د اهلل ال �ث��اين،
م���س��ريا اإىل � �س��رورة اإ� �س��راك اجل��ام�ع��ات يف
اإجناح هذه العملية وتنفيذ خمرجات اللجنة
امللكية لتحديث املنظ�مة ال�سيا�سية ،وجعلها
جزءًا من منظ�مة االإ�سالح ال�سيا�سي.
وقال :اإنه ال خ�ف لدينا يف اجلامعة من
العمل احلزبي ولن تك�ن املرة االأوىل ،فمن
خالل جتربتنا مع ممثلي االأح��زاب ،وجدنا
اأنه كلما كان هناك متثيل اأكرب ،كان التفاهم

اأكرب ،مبينا اأهمية �سمان احليادية وامل�ساواة
وع��دم ت�اأث��ري ه��ذه الن�ساطات على العملية
االأك��ادمي�ي��ة ،اإىل جانب ع��دم ا�ستخدام ا�سم
اجلامعة من قبل االأح��زاب لت�س�يق اآرائها
ال�سيا�سية.
واأ�� �س ��ارت ��س�ف��رية امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ل��دى
االأردن بريدجيت برند اإىل اأن هذا امل�سروع
�س ُي�سهم يف ت��سيع قاعدة امل�ساركة يف احل�ار
ال�سيا�سي ،واإب ��داء وج�ه��ات النظر املختلفة
ح���ل عملية االإ� �س��الح ال�سيا�سي والنتائج
التي جرى الت��سل اإليها.
وق��ال مدير املركز الدكت�ر زيد عيادات،
اإن امل�سروع جاء �سمن جه�د اجلامعة ،من
خالل اأق�سامها وكلياتها ومراكزها البحثية؛
لتقدمي النظرة العلمية االأكادميية التي من
�ساأنها اإر��س��اد عملية ات�خ��اذ ال�ق��رار؛ الإث��راء
ال �ن �ق��ا���س ال ��دائ ��ر ح ���ل م �� �س��روع االإ� �س��الح
ال�سيا�سي.
واأ نّك � ��د احل �� �س���ر م��ن ��س�ح�ف�ي��ني وك �ت��اب

االنباط -عمان

اأو�سى منتدى االإ�سرتاتيجيات االأردين،
يف ال���رق��ة ال �ت��ي اأ� �س��دره��ا ��س�م��ن �سل�سلة
“باإيجاز” حتت عن�ان “م�قع االأردن يف
ت�ق��ري��ر امل �ه��ارات ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ع��ام ،”2022
اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب �اإي��الء االه �ت �م��ام ال ��الزم
ملجاالت التكن�ل�جيا وعل�م البيانات لدعم
اأهداف التح�ل الرقمي يف االأردن.
وب �ي �ن��ت ال� ���رق� ��ة ،ال� �ت ��ي ج � ��اءت ب �ه��دف
ت�سليط ال�س�ء على م�قع االأردن يف تقرير
املهارات العاملي ال�سادر عن من�سة ك�ر�سريا
التعليمية يف ال�ع��ام  ،2022اأن املتعلمني
يف االأردن ب�ح��اج��ة اإىل حت�سني مهاراتهم
التناف�سية يف ق���اع��د ال �ب �ي��ان��ات ،واأن�ظ�م��ة
ال�ت���س�غ�ي��ل ،و��س�ب�ك��ات احل��ا� �س���ب ،وت�ط���ي��ر

د .مصطفى محمد عيروط
من يقراأ عن تقدم اجلامعات العامليه يجد انها تقدمت بفعل قيادات اداريه جريئة
قادره على ال�سبط وال�سيطره والتفاعل امل�ؤثر املفيد الداخلي واخلارجي مع املجتمعات
املحليه وتعمل وتنجز يف جامعاتها يف التط�ير والبحث وت�ستقطب الكفاءات الفاعله
املنجزه امل�ؤثره دون وا�سطه وحم�س�بيه وار�ساءات ومناطقيه وتعتمد على ذاتها ماليا
ولي�س على ميزانية دولها وخريج�ها يجدون عمال مبا�سرة لكفاءتهم وينت�سرون يف
العامل وت�ستثمر ب�سكل �سح وهي جامعات لكل اأبناء دولها واخلارج ويجري تقييمها على
ا�سا�س االجن��از على االأر���س وال�اقع ولذلك ال ميكن اأن تنهار وت�ستمر تقدما ور�س�خا
وهيبة واحرتاما

العراق يزود األردن بـ 3.4مليون برميل نفط
االنباط -عمان

و�سل اإىل اململكة نح�  3.4ملي�ن برميل
م��ن النفط ال�ع��راق��ي لغاية ي���م ال�ث��الث��اء،
مب�جب اتفاق اأردين عراقي ل�سراء النفط
ب�سعر تف�سيلي يقل عن �سعر برميل برنت
ب�  16دوالرا.
وقال مدير ال�سركة الناقلة للنفط نائل
ال��ذي��اب��ات ل�كالة االأن �ب��اء االأردن �ي��ة (ب��رتا)
ام�س االأربعاء ،اإن االتفاق الذي ب��سر فيه
عمليا مطلع العام احلايل� ،سينتهي يف نهاية
ال�سهر املقبل ،واأن “متديد العمل باالتفاقية
اأو جتديدها مطروح على الطاولة».

واأ��س��اف اأن نح�  10اآالف برميل نفط
ي�سل اإىل اململكة ي�ميا من م�سفاة كرك�ك،
وت �ن �ق��ل ب���ا� �س �ط��ة � � 500س �ه��ري��ج ن�ف��ط
خ�س�ست لهذه الغاية ،فيما و�سل االأردن
ال�سهر املا�سي  340األف برميل.
واأ� � �س ��اد ال ��ذي ��اب ��ات مب �� �س �ت���ى ال�ت�ن���س�ي��ق
وال � �ت � �ع� ��اون ب� ��ني احل� �ك ���م� �ت ��ني االأردن� � �ي � ��ة
والعراقية ،وحر�سهما امل�سرتك على تبديد
العقبات التي ت�اجه ناقلي النفط.
واأبرم البلدان اتفاقا قبل عامني لتزويد
االأردن بنح�  3.7ملي�ن برميل نفط متثل
 7باملئة من احتياجاته النفطية.

الجمارك تحبط محاولة تهريب 723
سيجارة إلكترونية وجالونات نكهات
االنباط -عمان

ق��ال��ت دائ � ��رة اجل� �م ��ارك االأردن � �ي� ��ة ،اإن
ال �ك ���ادر ال�ع��ام�ل��ة يف م��رك��ز ج �م��رك ح��دود
امل� ��دورة ،وب��ال�ت�ع��اون م��ع االأج �ه��زة االأم�ن�ي��ة،
��س�ب�ط��ت �� 723س�ي�ج��ارة اإل �ك��رتون �ي��ة ،و4
جال�نات نكهات (ج������س) ب�سعة  25كيل�
ل �ك��ل ج ��ال ���ن ،ك��ان��ت خم �ف �ي��ة ب ��ني اأم �ت �ع��ة
املعتمرين بق�سد التهريب.
واأو�سحت الدائرة يف بيان ام�س االأربعاء،
اأن� ��ه واأث� �ن ��اء ق� ��دوم ح��اف �ل��ة ت �ق��ل ع � ��دداً من
املعتمرين يف م��رك��ز ج�م��رك امل� ��دورة وبعد
التفتي�س الدقيق الذي خ�سعت له احلافلة،

مت � �س �ب��ط ه� ��ذه ال �ك �م �ي��ات م ��ن ال���س�ج��ائ��ر
والنكهات ومت اتخاذ االإج ��راءات القان�نية
واجلمركية املتبعة ب�ساأنها.
واأ�ساد مدير عام دائرة اجلمارك االأردنية
ل� ���اء ج �م ��ارك امل �ه �ن��د���س ج ��الل ال �ق �� �س��اة،
بحرفية ومهنية ك���ادر اجلمارك العاملني
يف امل �ي��دان ،و�سبطهم مل�ث��ل ه��ذه الب�سائع
امل �ه��رب��ة ،وب ��دوره ��م يف ب���س��ط ال �ع��دال��ة يف
االأ�س�اق وحماية االقت�ساد ال�طني وحماية
امل ���اط �ن ��ني اأي �� �س��ا م ��ن ال �ب �� �س��ائ��ع امل �ق �ل��دة
واملغ�س��سة اأو تلك الب�سائع التي مل تخ�سع
ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ف�ح����س ل�ل�ت�اأك��د م��ن �سالمتها
ومطابقتها للم�ا�سفات واملقايي�س االأردنية.

مبادرة في العقبة لتزويد المدارس
بمستلزمات اإلسعافات األولية
االنباط -العقبة

اأطلقت جمعية الهالل االأحمر االأردين،
ام����س االأرب �ع��اء ،يف مدينة العقبة ،م�ب��ادرة
ل �ت��زوي��د امل ��دار� ��س ب���س�ن��ادي��ق وم�ستلزمات
االإ�سعافات االأولية ،بالتعاون مع مديريتي
ال�سحة والرتبية والتعليم ومبادرة “اأترك
اأثرا».
واأك ��دت م��دي��رة تربية العقبة الدكت�رة
�سمية ال��ربدي�ن��ي ،اأه�م�ي��ة امل �ب��ادرة الرامية
اإىل ت�فري االإ�سعافات االأول�ي��ة يف املدار�س،
م���س�ي��دة ب�ج�ه���د ج�م�ع�ي��ة ال �ه��الل االأح �م��ر
االأردين ف ��رع ال�ع�ق�ب��ة يف خ��دم��ة املجتمع
املحلي وخا�سة القطاع الرتب�ي.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ب��ني رئ�ي����س ف ��رع اجلمعية
بالعقبة حمم�د الغرابلي ،اأن هذه املبادرة

جاءت تنفيذا خلطة اجلمعية يف الت�ساركية
م��ع امل�ؤ�س�سات ال���ط�ن�ي��ة ،الف�ت��ا اإىل اأن��ه مت
جتهيز � 40سندوق اإ�سعافات اأولية مزودة
بجميع امل�ستلزمات الطبية التي حتتاجها
امل ��دار� ��س و��س�ي�ت��م ت���زي��ع دف �ع��ة ث��ان �ي��ة من
ال�سناديق قريبا.
بدوره ،اأ�ساد رئي�س مبادرة “اأترك اأثرا”
ال��دك �ت���ر حم�م��د ك��ري���س��ان ،ب��ال�ت�ع��اون بني
اجلمعية والرتبية والتعليم وجه�دهمها
يف ت���ف��ري م���س�ت�ل��زم��ات ط�ب�ي��ة يف امل��دار���س
احل�ك���م�ي��ة ،الف �ت��ا اإىل اأن م �ب��ادرة “اترك
اأثرا” ن �ف��ذت يف ال �ع �ق �ب��ة ع ��دة ن �� �س��اط��ات،
ت �ه��دف اإىل خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع امل�ح�ل��ي ،حيث
ا�ستفاد منها العديد من القطاعات واملناطق
التابعة ملحافظة العقبة.

مربوك للفائزين استالم جوائزهم
ومم � نّث �ل��ني ع ��ن م ��ؤ�� نّ�س �� �س��ات م��دن �ي��ة اأه�م�ي��ة
االإ� �س��الح ال�سيا�سي ب��سفه م���س��ا ًرا وطن ًّيا
ُي �ف �� �س��ي اإىل � �س �ي��ادة ال� �ق ��ان ���ن وال �ع��دال��ة
االجتماعية وتكا ُفئِ الفر�س بالت�ازي مع

غ��ريه م��ن م���س��ارات االإ� �س��الح االق�ت���س��ادي
واالجتماعي ،داعني اإىل املُ�ساهمة يف �سياغة
وحت��دي��د اأول���ي��ات االإ� �س��الح ال�سيا�سي من
وجهة نظر ال�سباب االأردين.

منتدى االستراتيجيات يوصي باالهتمام بالتكنولوجيا
وعلوم البيانات لدعم التحول الرقمي
ال�سبكات ،وب��رجم��ة احل��ا��س���ب ،واحل��سبة
ال�سحابية ،وهند�سة الربجميات.
ودع��ا امل�ن�ت��دى املتعلمني االأردن �ي��ني اىل
حت�سني مهاراتهم يف ع�ل���م ال�ب�ي��ان��ات ،من
خ��الل ت�ط���ي��ر م�ه��ارات�ه��م يف ال��ري��ا��س�ي��ات،
وال�ت�ع� ُّل��م االآيل ،وال��ربجم��ة االإح���س��ائ�ي��ة،
وعر�س البيانات ،واإدارتها ،وحتليلها.
وح� � ���ل اأه� �م� �ي ��ة االأمت � �ت� ��ة وال �ت �ق �ن �ي��ات
الرقمية ،اأو�سح املنتدى اأن مزاياها عديدة،
اإذ تتمثل اأبرزها يف زيادة م�ست�يات االإنتاج
واالإنتاجية والرفع من ج�دة اخلدمات.
وب �ح �� �س��ب ت �ق��ري��ر وظ ��ائ ��ف امل���س�ت�ق�ب��ل
ال���س��ادر ع��ن امل�ن�ت��دى االق�ت���س��ادي العاملي
ل �الأع���ام  ،2020-2025ب� نّ�ني املنتدى
اأن��ه من املت�قع اال�ستغناء عن ح���ايل 85

عبر جامعات عالميه

ملي�ن وظيفة بحل�ل منت�سف هذا العقد،
وا� �س �ت �ح��داث  97م�ل�ي���ن وظ�ي�ف��ة ج��دي��دة
لتلبية متطلبات التقنيات امل�ستقبلية.
وفيما يتعلق مبنهجية ت�سنيف ال��دول
يف تقرير امل �ه��ارات ال�ع��امل��ي للعام ،2022
اأو� �س��ح امل�ن�ت��دى اأن ال�ت�ق��ري��ر يقيم ال��دول
�سمن ث��الث��ة حم��اور رئي�سة ت��دف��ع عجلة
الت�ظيف يف االقت�ساد الرقمي ،اإذ يعك�س
حم� ���ر االأع � �م� ��ال اأه �م �ي ��ة امل � �ه� ��ارات ال �ت��ي
ت�ن�ط���ي ع�ل��ى اإدارة ال���س��رك��ات وت�سغيلها،
وحم�ر التكن�ل�جيا يعك�س اأهمية املهارات
التي ت�سمل عل�م احلا�س�ب والريا�سيات،
فيما يعك�س حم���ر ع�ل��م ال�ب�ي��ان��ات اأهمية
املهارات التي تنط�ي على اإن�ساء املعل�مات
وا�ستخدامها.

ويف هذا االإطار ،ي�سنف التقرير م�ست�ى
اإتقان مهارات البلدان احلا�سلة على درجة
 76باملئة اأو اأعلى على اأنها متط�رة ،و51-
 75باملئة على اأنها تناف�سية ،و50 26-
باملئة على اأنها نا�سئة ،و 25باملئة اأو اأقل
على اأنها متاأخرة.
وب � نّ�ني امل �ن �ت��دى ت��راج��ع م���س�ت���ى اإت �ق��ان
امل �ه��ارات يف االأردن ب�ح���ايل  8م��رات��ب عن
العام املا�سي ،ليحتل االأردن املرتبة / 76
 102على امل�ست�ى العاملي والرتتيب / 6
 13على م�ست�ى الدول العربية يف العام
احلايل.
وبح�سب املنتدى ،كانت دول��ة االإم��ارات
العربية ذات االأداء االأف�سل وبرتتيب عاملي
بلغ .102 / 23

تعلن �سركة جنوا لال�ستثمارات وتكنولوجيا املعلومات عن اأ�سماء الفائزين على موقع
التوا�سل االجتماعي ،وهم كل من

Mesk banat
Rahaf alsalhi
Maya jameel88
ا�ستالمهم جوائزهم املتمثلة مبنتجات جتميل بقيمة ( )20دينار اأردين .
�سركة جنوا لال�ستثمارات وتكنولوجيا املعلومات

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ()200145606
ا�ستنادا الحكام املادة /28اأ من قانون ال�سركات رقم  22ل�سنة  1997يعلن مراقب
عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة  :باأن ال�سيد /ال�سادة
حممد قا�سم حممد احلجايا
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ورثة قا�سم حممد �سالمة احلجايا وامل�سجلة يف �سجل
�سركات ت�سامن حتت الرقم (  )111010بتاريخ 2015/1/5
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  2022/11/23وقام بابالغ �سريكه/
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة
املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/11/23
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم
التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

املحلي
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أبو السمن يلتقي نظيره المصري ونائب وزير النقل السعودي

فوز السعودية وتعادل
تونس وتحضيرات قطر..
من زاوية اخرى..
محمود الدباس

النباط -الإ�سكندرية
بحث وزي��ر االأ��س�غ��ال العامة ووزي ��ر النقل
املهند�س م��اه��ر اأب��و ال�سمن ،م��ع وزي��ر النقل
امل�سري الفريق كامل الوزير ،الثالثاء ،اآفاق
ال �ت �ع��اون ب��ني ال�ب�ل��دي��ن ال���س�ق�ي�ق��ني يف جم��ال
اأمن� ��اط ال�ن�ق��ل ك��اف��ة ،و��س�ب��ل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
امل�سرتك.
ج��اء ذل��ك على هام�س اج�ت�م��اع��ات جمل�س
وزراء ال� �ن� �ق ��ل ال � �ع� ��رب امل �ن �ع �ق��د يف م��دي �ن��ة
االإ�سكندرية ،بح�سور اأع�ساء الوفد االأردين
امل�سارك يف االجتماعات.
وثمن املهند�س اأبو ال�سمن خالل االجتماع،

اجل�ه��ود ال�ت��ي تبذلها م�سر لتذليل العقبات
وال �� �س �ع��وب��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ق �ط��اع ال�ن�ق��ل بني
البلدان العربية.
واأ�ساف اأن االجتماعات التي تعقد حاليا يف
مدينة االإ�سكندرية بناءة ومثمرة ،متطلعا اأن
تنعك�س قراراتها على واق��ع النقل بني ال��دول
العربية ملا له من اأثر اإيجابي على دفع العجلة
االقت�سادية؛ وبالتايل تقدمي اأف�سل اخلدمات
للمواطنني.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ث�م��ن ال��وزي��ر ال ��دور واجل�ه��ود
ال�ت��ي يبذلها االأردن لتقريب وج�ه��ات النظر
بني االأ�سقاء العرب بهدف تبني �سيا�سات نقل
حديثة تواكب اآخر التطورات العاملية خلدمة

اأمناط النقل كافة.
كما التقى املهند�س اأبو ال�سمن ،اليوم ،وعلى
هام�س اجتماعات جمل�س وزراء النقل العرب
يف االإ�سكندرية ،نائب وزي��ر النقل واخلدمات
اللوج�ستية ال��رئ�ي����س امل�ك�ل��ف للهيئة العامة
للنقل ال���س�ع��ودي ال��دك �ت��ور رم �ي��ح ب��ن حممد
الرميح.
واأك � ��د اأب� ��و ال���س�م��ن �� �س ��رورة ال �ع �م��ل ��س��وي��ا
ل�ت���س�ه�ي��ل االإج � � � � ��راءات امل �ت �ب �ع��ة ع �ل��ى امل �ع��اب��ر
احل��دودي��ة ب��ني البلدين ال�سقيقني ،وتذليل
ال �ع �ق �ب��ات ،وزي � � ��ادة ح��رك��ة ال �ن �ق��ل وال �ت �ج��ارة
وان�سياب الب�سائع لكال الطرفني.
وق� ��ال اإن ال �ع��الق��ات االأردن� �ي ��ة ال���س�ع��ودي��ة

متميزة يف خمتلف املجاالت ،وال �سيما يف جمال
النقل باأمناطه كافة.
من جانبه� ،سدد الرميح على �سرورة زيادة
التعاون امل�سرتك يف جمال النقل ،وال�سعي نحو
اإدخ��ال اأح��دث االأنظمة املعتمدة دول�ي��ا بهدف
زيادة حركة الركاب والب�سائع.
وق ��ال� :سنعمل �سويا م��ن اأج��ل رف��ع كفاءة
النقل بني البلدين ال�سقيقني ،وبالتايل زيادة
ال �� �س��ادرات وال �ت �ب��ادل ال�ت�ج��اري��ة ب��ني البلدين
ال�سقيقني.
ويف ن �ه��اي��ة ال �ل �ق��اء ،ات �ف��ق اجل��ان �ب��ان على
�سرورة تكثيف اللقاءات الثنائية التي تهدف
اإىل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين.

الف مبارك لل�سعودية وتون�س هذه املواجهة ..وارج��و اهلل ان ت�ستمر الفرحة اياما
كثرية..
فازت ال�سعودية على االرجنتني ..وتعادلت تون�س مع الدمنارك� ..سيء عادي وهذه
كرة القدم ..اليوم تفوز وغدا تتعادل او تخ�سر ..والعك�س �سحيح ..ومل نرى او ن�سمع عن
فريق مل يهزم او يتعادل او يفوز باملطلق..
قدمت قطر ال�سيء الكثري وال��الف��ت لالنظار يف جتهبز وحت�سري ك��ل �سيء لهذه
التظاهرة العاملية..
مل تدخر جهدا او ماال او فكرا لتقدمي �سورة جميلة راقية للعرب امام انظار العامل..
وخافظت على االرث وقدمته ب�سكل ح�ساري ..فكانت ال�سفري الراقي والناقل لل�سورة
العربية واال�سالمية احل�سارية بامتياز..
كل ذلك جميل ويبعث ال�سرور يف النفو�س ..ولكن االجمل هو ما قامت به ال�سعوب
العربية من املحيط اىل اخلليح ..من تعبري �سادق وعفوي لكل ما مت ..فالفرحة بالفوز
ال�سعودي ..والتعادل التون�سي ..وال�سعادة مبا قامت به قطر ..كان العنوان الوا�سح بان
هذه االمة امة واحدة ..ومتعط�سة للنجاح والعزة وال�سموخ ..وتواقة الي �سيء يقربها
من القمم العالية ..ومهما حاول االعداء لهذه االمة متزيقها وبث الفرقة بينها ..اإال
انها تثبت يوما بعد يوم ..ويف كل منا�سبة ..ان الدم والعرق واللغة هي واحدة ..و�ستبقى
واحدة ..وتذوب عندها كل ا�سكال النعرات وم�سببات الفرقة..
فاقول لكل امل�سككني الناعقني يف انه لن تقوم للعرب قائمة ..عندما يجِ د اجلِ د..
ويُ�سمح لهذه ال�سعوب ان تتخذ م�سارها ..فلن يكون هناك �سوى الوحدة والتاآزر هدفا
لها..
�سكرا قطر� ..سكرا ال�سعودية �سكرا تون�س ..على ه��ذا ال�سوء ال��ذي ان��ار العتمة..
ومنحنا املعنوية وااليجابية واالمل نحو وطن عربي متكاتف ..يقف مع بع�سه يف كل
الظروف..

وفد فلسطيني يبحث إنشاء تحالف برلماني لمناهضة الفصل
العدل  :إصدار  450الف شهادة عدم
محكومية منذ بداية العام

العنصري اإلسرائيلي

النباط – مرمي القا�سم
اأ��س��درت وزارة ال�ع��دل ح��وايل  450الف
�سهادة عدم حمكومية منذ بداية العام وحتى
نهاية ت�سرين االول ،اإ�سافة اإىل اإجناز دوائر
ك��ات��ب ال �ع��دل  62ال��ف م�ع��ام�ل��ة ،واإ�ستقبال
 134ط�ل��ب م���س��اع��دة ق��ان��ون�ي��ة  ،وب�ل��غ ع��دد
االوراق الق�سائية املوؤر�سفة  2.9مليون ورقة
خ��الل �سهر ت�سرين االول بح�سب الناطق
االإعالمي ل� وزارة العدل نزار اخلراب�سة.

النباط -عمان
دع��ا وف��د منظمة التحرير الفل�سطينية
خالل زيارته ام�س االأربعاء ،جمل�س االأعيان،
اإىل اإن���س��اء حت��ال��ف ب��رمل��اين ع��رب��ي ملناه�سة
الف�سل العن�سري االإ�سرائيلي.
جاء ذلك خالل لقاء رئي�س جلنة فل�سطني
يف جم�ل����س االأع� �ي ��ان ال �ع��ني ن��اي��ف ال�ق��ا��س��ي،
الوفد الفل�سطيني ،والذي ي�سم ع�سو اللجنة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ملنظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية
رم��زي رب��اح ،ورئي�س جلنة مناه�سة الف�سل
العن�سري التابعة للمجل�س الوطني الدكتور
�سنان �سقديح ،ومدير دائرة مناه�سة الف�سل
العن�سري الدكتور ماهر عامر.

وق ��ال ال �ق��ا� �س��ي ،ب�ح���س��ور ال �ع��ني اأح�م��د
ال �ط �ب �ي �� �س��ات وال� �ع ��ني حم �م��ود اأب� ��و ج�م�ع��ة،
وال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ع�ط�ي��ة ،اإن االأردن ب�ق�ي��ادة
جاللة امللك عبداهلل الثاين ت�سع الق�سية
الفل�سطينية على راأ���س اأولوياتها الداخلية
واخلارجية ،وتعترب الق�سية املقد�سة لدى
ال�سعب والقيادة االأردنية.
واأكد اأن لالأردن موقفا ثابتا وم�ستمرا يف
دع��م الق�سية وحقوق ال�سعب الفل�سطيني
ويف م �ق��دم �ت �ه��ا اإزال � � ��ة االح � �ت� ��الل واإن� �ه ��اء
ال�سراع عرب حل الدولتني واإق��ام��ة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة على ال��رتاب الوطن
الفل�سطيني وعا�سمتها القد�س ال�سرقية
على حدود الرابع من حزيران عام .1997

وبني العني القا�سي اأن القد�س والو�ساية
الها�سمية عليها هي واق��ع تاريخي وواجب
قومي واإ�سالمي ال ميكن التخلي عنها مهما
بلغت ال���س�غ��وط وامل �ح��اوالت ال�ت��ي واجهها
االأردن على مدى اأكرث من  70عاما ،والتي
مل ت�وؤث��ر على ال�ت��زام اململكة وموقفها اإىل
جانب احلقوق الوطنية ل�سعب الفل�سطيني.
واأب � � � � � ��دى اال�� � �س� � �ت� � �ع � ��داد مل � �� � �س� ��ان� ��دة اأي
حت ��رك ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ج ��اد ون ��اب ��ع ع ��ن رغ�ب��ة
الفل�سطينيني ،وي �ه��دف اإىل متكينهم يف
احل���س��ول ع�ل��ى حقوقهم امل���س��روع��ة ،داع�ي��ا
اإىل وح��دة ال�سف الفل�سطيني يف ال��داخ��ل
الذي يوؤثر اختالفه وانق�سامه على خدمة
الق�سية الفل�سطينية.

من جهته ،قال رئي�س الوفد الفل�سطيني
رباح اإن التحرك الفل�سطيني ياأتي يف مرحلة
مهمة ب�ه��دف اإن���س��اء حت��ال��ف ب��رمل��اين عربي
ملناه�سة الف�سل العن�سري االإ��س��رائ�ي�ل��ي،
مبينا اأن فل�سطني ك��ان��ت ق��د ت�ق��دم��ت اإىل
حمكمة العدل الدولية الإ�سدار فتوى ب�ساأن
تو�سيح مفهوم االحتالل االإ�سرائيلي ،الذي
و�سفه باأنه احتالل ا�ستيطاين وا�ستعماري
ميار�س الف�سل العن�سري دائما.
بدورهما ،حتدث الطبي�سات و اأبو جمعة،
ع��ن م��واق��ف اململكة الثابتة جت��اه الق�سية
الفل�سطينية ودع�م�ه��ا يف ظ��ل التوجيهات
امل�ل�ك�ي��ة ل�ل��وق��وف م��ع ال���س�ع��ب الفل�سطيني
وحقوقه الثابتة.

استقبال أكثر من  6آالف طلب انتساب لبرنامج أنا أشارك
النباط -عمان
اأعلنت موؤ�س�سة ويل العهد ،ام�س االأربعاء،عن
ا�ستقبالها ل�  6188طلب انت�ساب قدمها طالب
وطالبات اجلامعات االأردن�ي��ة؛ لاللتحاق بربنامج
«اأنا اأ�سارك» ،اأحد الربامج التابعة لها.
وب��رن��ام��ج «اأن� ��ا اأ�� �س ��ارك» م��ن ال��ربام��ج التابعة
مل�وؤ��س���س��ة ويل ال�ع�ه��د ،وامل �ن��درج��ة ��س�م��ن حم��وري
عمل القيادة واملواطنة� ،سمن ا�سرتاتيجية عملها،
ويجري العمل عليها تنفيذا التفاقية عمل م�سرتكة
بني املوؤ�س�سة واملعهد الدميقراطي الوطني وبتمويل
من الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية.
وقالت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي ،اليوم االأربعاء،
اإن الطلبات جرى ا�ستقبالها من  13جامعة اأردنيّة
غ� ّ�ط��ت حم��اف �ظ��ات امل�م�ل�ك��ة ك��اف��ة ،وان�ق���س�م��ت اإىل
 2443طلبا مقدّما من طلبة ذك��ور ،و 3745
طلبا من طالبات اإناث.
وبيّنت اأن الطلبات جرى ا�ستقبالها من جامعات
احل�سني التقنية ،والريموك ،والعلوم والتكنولوجيا،
وج � ��دارا ،وم �وؤت��ة ،واحل���س��ني ب��ن ط ��الل ،والبلقاء
التطبيقية يف امل��رك��ز ،وكلية ال�ك��رك ،والها�سمية،
والزرقاء ،واالأردنية ،واالأمرية �سمية للتكنولوجيا،
واالأملانية االأردنية.
جدير ذك��ره اأن برنامج «اأن��ا أا��س��ارك» برنامج ال
�سفي ،يتدرب فيه طلبة اجلامعات على املمار�سات
الدميوقراطية وي�ساركون يف جل�سات تدريبية على
املبادئ االأ�سا�سية للدميوقراطية وحقوق االإن�سان
واالأح � ��زاب ال�سيا�سية واالن�ت�خ��اب��ات ودور و�سائل
االإعالم.

واأ�ساف اخلراب�سة ل� االأنباط ،مت ا�سدار
 165ح�ك�م��ا ق���س��ائ�ي��ا ب�ع�ق��وب��ة ب��دي �ل��ة عن
احلب�س  ،ومت تنفيذ  68حكم عقوبة بديلة
عن عقوبة احلب�س فيما مت عقد 10214
جل�سة حماكمة عن بعد واجناز 582مزادا
الكرتونيا يف املدة نف�سها.
وت ��اب ��ع ،ان ال� � ��وزارة ا�� �س ��درت 51281
� �س �ه��ادة ع� ��دم حم �ك��وم �ي��ة ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة
الكرتونيا و� 4279سهادة باللغة االجنليزية
الكرتونيا.

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين
للسرطان االثنين المقبل بغرفة
تجارة الزرقاء
النباط -الزرقاء
عقد املجل�س املحلي مل��رك��ز اأم��ن املدينة،
ام ����س االأرب � �ع� ��اء يف غ��رف��ة جت� ��ارة ال ��زرق ��اء،
اجتماعاً حت�سريياً حلملة التربع بالدم التي
ينظمها املجل�س بالتعاون م��ع غ��رف��ة جت��ارة
ال��زرق��اء ي��وم االث �ن��ني امل�ق�ب��ل ل���س��ال��ح مركز
احل�سني لل�سرطان.
وح�سر االج�ت�م��اع رئي�س املجل�س املحلي
ورئ �ي ����س جل �ن��ة غ��رف��ة جت� ��ارة ال ��زرق ��اء زي��اد
ال �ع��زوين ورئ�ي����س م��رك��ز اأم��ن امل��دي�ن��ة املقدم
م �ن��ذر اجل�م��اح�ن��ة واأع �� �س��اء امل�ج�ل����س املحلي
ومدير عام الغرفة الرا ال�سي�ساين.
واأك ��د ال �ع��زوين اأه�م�ي��ة امل�ج��ال����س املحلية

االأم�ن�ي��ة ودوره� ��ا يف ن�سر ال��وع��ي م��ن خ��الل
امل �ب��ادرات واحل �م��الت ال�ت��وع��وي��ة والتثقيفية
ال� �ت ��ي ت �ق �ي �م �ه��ا ب ��ال �ت �� �س ��ارك م� ��ع ال �� �س��رط��ة
املجتمعية ،م�سرياً اإىل اأن��ه �سيجري تنظيم
حملة ال�ت��ربع ب��ال��دم ل�سالح م��رك��ز احل�سني
ل�ل���س��رط��ان االث �ن��ني امل�ق�ب��ل يف غ��رف��ة جت��ارة
ال��زرق��اء ،يقيمها املجل�س املحلي مل��رك��ز اأم��ن
املدينة وال�سرطة املجتمعية.
ولفت اإىل اأهمية دعوة جميع اأبناء الزرقاء
ل�ل�م���س��ارك��ة وال �ت��ربع ب��ال��دم ،خ ��الل احلملة
ال �ت��ي ت �ب��داأ م��ن ال �� �س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة ��س�ب��اح�اً
وحتى ال�ساعة الرابعة م�ساءً؛ ا�ستجابة لنداء
ال��واج��ب االإن �� �س��اين حل��اج��ة م��رك��ز احل�سني
لل�سرطان لكميات من الدم.

المياه :ضبط اعتداءات على مصادر
المياه في المزار الشمالي
النباط -عمان
��س�ب�ط��ت وزارة امل �ي��اه وال � ��ري ،خ��الل
ح�م�ل��ة ن �ف��ذت �ه��ا ب��ال �ت �ع��اون م��ع م��دي��ري��ة
االأمن العام ،اعتداءات على م�سادر املياه
يف املزار ال�سمايل يف اربد ،متثلت ب�سحب
م �ئ��ات االأم� �ت ��ار امل�ك�ع�ب��ة ي��وم�ي��ا بطريقة
خم��ال �ف��ة م ��ن خ �ط��وط م �ي��اه رئ�ي���س�ي��ة،

ت �� �س �ت �خ��دم ل �ت �ع �ب �ئ��ة � �س �ه��اري��ج خم��ال �ف��ة
ومعامل طوب.
وقالت الوزارة ،يف بيان ام�س االأربعاء،
اأن� � ��ه ج � ��رى ف �� �س��ل اخل � �ط� ��وط واإع � � ��داد
ال�سبوطات اخلا�سة بالواقعة ،موؤكدة
اأن القانون يعترب االعتداء على م�سادر
املياه جرمية ،يعاقب عليها باحلب�س ملدد
طويلة وغرامات مالية كبرية.

األلمانية األردنية تعقد ورشة عمل
في التأهيل البصري لطلبة
من الهاشمية
النباط-عمان
ع �ق��د م ��رك ��ز ال �ت �اأه �ي��ل ال �ب �� �س��ري يف
اجل ��ام� �ع ��ة االأمل� ��ان � �ي� ��ة االأردن� � �ي � ��ة ور� �س ��ة
ع�م��ل لطلبة ال��رتب�ي��ة اخل��ا��س��ة يف كلية
امل� �ل� �ك ��ة ران � �ي� ��ا ل �ل �ط �ف��ول��ة يف اجل��ام �ع��ة
الها�سمية ب�ع�ن��وان م�ق��دم��ة يف ال�ت�اأه�ي��ل
ال �ب �� �س��ري،ت �خ �ل �ل �ه��ا ع ��ر� ��س ل �ل �خ��دم��ات
ال �ت �اأه �ي �ل �ي��ة ال �� �س��ام �ل��ة ال� �ت ��ي ي �ق � ّدم �ه��ا
امل��رك��زواأث��ره��ا يف حت�سني نوعية احلياة
ال� �س �خ��ا���س ذوي االإع ��اق ��ة ال�ب���س��ري��ة،
ل� أ
مب��ا يف ذل��ك التقييم ال�سامل للوظائف
الب�سرية ،واالأج�ه��زة امل�ساندة وامل�ك��ربة،
وال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى امل � �ه � ��ارات ال �ب �� �س��ري��ة

وا�ستخدام االأجهزة امل�ساندة.
وا�ستمل برنامج الور�سة التي جاءت
كتطبيق عملي لطلبة ال�سنة الثالثة يف
م�ساق االإع��اق��ة الب�سرية على تو�سيح
اأهمية التعديالت البيئية والتدريب على
اأن�سطة احلياة اليومية ومهارات التوجه
وال �ت �ن �ق��ل ،وت�ط�ب�ي��ق االأن �� �س �ط��ة العملية
املكربة ،التي تعرف
با�ستخدام االأجهزة ّ
عليها الطلبة وق��ام��وا بتجربتها  ،مما
�ساهم يف ادراك �ه��م الأهميتها يف حت�سني
اأداء االأ� �س �خ��ا���س ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م��ن
التحديات الب�سرية وتاأثريها االإيجابي
يف زي ��ادة ا�ستقالليتهم وم�ساركتهم يف
املجتمع.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «االقت�سادية» يف املوقع االلكرتوين
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العناني يطرح تساؤالت عبر «

» حول أسس عمل

الموازنة ٠٠٠آمال أن تكون الحكومة جادة في اإلصالح السياسي
الأنب�ط – �سب�أ ال�سكر
اأك��د نائب رئي�س ال��وزراء االأ�سبق ج��واد العناين اأن ما يبنى
عليه ال�ي��وم م��ن ت��وق�ع��ات ل�ل�م��وازن��ة ال�ع��ام��ة ل�ع��ام 2023؛ هي
االي� ��رادات احل�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي ال مي�ك��ن حت��دي��د حجمها ،يف حني
تعتمد احلكومة على ثالثة م�سادر ل� ال�سرائب املبا�سرة اأهمها
�سريبة ال��دخ��ل  ،وغ��ري املبا�سرة ك��سرائب اجل �م��ارك ،ور��س��وم
وغرامات ال ميكن التنب ؤو بها يف حني ميكن و�سع اأ�س�س للتقدير
ذل ��ك ،م��ن خ��الل ط��رح ب�ع����س االأ��س�ئ�ل��ة ب��احل�ج��م امل�ت��وق��ع لنمو
االقت�سادي يف عام  ،2023فاإذا كان مرتف ًعا عن ال�سنة احلالية
فاإن دخل احلكومة وايراداتها �ستزداد ،وقيا�س هل �سيزداد بن�سبة
زيادة الناجت املحلي االإجمايل وباأكرث اأو اأقل و�ستعلم احلكومة
ذلك عند قيا�س ذلك.
وي �� �س��ار اإىل اأن احل �ك��وم��ة ت��وق �ع��ت و� �س��ول ن���س�ب��ة م�ت��و��س��ط
الت�سخم يف اململكة نحو  ،3%يف ح��ني علق ال�ع�ن��اين اأن هذا
التوقع خاطئ واأن الن�سبة االأق��رب هي  ،3.8%يف ظل وجود
ت�سخم اأقل فاأن ر�سوم احلكومة تقل وتاأخذ كن�سبة مئوية على
�سريبة املبيعات ،والتي هي اأك��ر م�سدر للحكومة ،م�وؤك�دًا اأن
ن�سبة الت�سخم قد تفيد احلكومة بزيادة ايراداتها ،الف ًتا اإىل
اأن �سادرات وم�ستوردات اململكة ت�سكل جز ًء مه ًما بقوله اأن كرثة
مو�سحا اأن
اال�سترياد تعمل على كرثة اجلمركة ( اجلمارك)،
ً
جميع ما ُذكر يف ال�سابق تاأخذها احلكومة بعني االعتبار حل�ساب
دخلها.
واأكد اأن عاد ًة ما حت�سن احلكومة بو�سع اأرق��ام اأدق للنفقات

م��ن اأرق� ��ام االي� � ��رادات ،يف ح��ني اأن اأرق� ��ام االي � ��رادات ت�ق��دي��ري��ة
مبنية على معطيات معينة ،مقد ًرا اأن احلكومة و�سعت املوازنة
بت�سخم ن�سبته  3%فيما اأن �سندوق النقد ال��دويل ق��در اأن
الت�سخم �سيكون بن�سبة . 3.8%
واأ�سار اإىل اأن عام  2023هو العام االأول لبداأ تنفيذ روؤية
ال�ت�ح��دي��ث االق�ت���س��ادي وبتكلفة  41م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،يف ح��ني اأن
احلكومة �ستتكفل بدفع ن�سبة  25%من جمموع املبالغ ،بينما
�سيجمع باقي املبلغ من القطاعات اخلا�سة واال�ستثمارات يف

اململكة.
وط ��رح ال�ع�ن��اين ت �� �س��اوؤالت ع��ن االأ� �س ����س ال�ت��ي و��س�ع��ت لعمل
املوازنة ،وهل خ�س�س مبالغ كافية لها لتنفيذ برنامج التنفيذي
للتحدث املمتد ل�ث��الث �سنوات  ،-2026 2023م �وؤك �دًا اأن
عدم و�سع خم�س�سات كافية لن ي�ساعد على تطبيق االإ�سالح
االقت�سادي املطلوب.
وت��اب��ع ،اأن م��ا ه��و التحفيز جل��ذب اال��س�ت�ث�م��ارات واإع�ط��اءه��ا
اع� �ف ��اءات م�ن��ا��س�ب��ة يف ق��ان��ون اال� �س �ت �ث �م��ار اجل��دي��د ال� ��ذي من
امل�ف��رت���س اأن جتمع احل�ك��وم��ة م��ن خ��الل��ه 4مليار ��س�ن��و ًي��ا ،هل
جنحت احلكومة بذلك  ،وكيف �ستوؤثر على اي��رادات احلكومة
ونفقاتها ؟
واأمل اأن تكون اإجابات الت�ساوؤالت املوجود يف خطاب املوازنة
العامة لعام  ،2023للتاأكد اإذا كانت احلكومة جادة يف االإ�سالح
االقت�سادي وال�ت��ي ه��ي ج��زء م��ن ثالثة ب��رام��ج اإ�سالحية دعى
ب �ه��ا ج��الل��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين وه ��م االإ�� �س ��الح ال���س�ي��ا��س��ي
واالقت�سادي واالإداري.
واأ�سار اإىل اأن االإ�سالح االإداري والتي بداأت به احلكومة من
خ��الل ت�سكيل جل��ان ب��ا إال��س��اف��ة لتعيني ن��ائ��ب لرئي�س ال ��وزراء
م�سوؤو ًال عن هيكلة احلكومة ،هل ما �سيطبق بطريقة �سيوؤثر
على املوازنة من حيث االيرادات والنفقات.
فيما اأ�سار اإىل اأن املنح وامل�ساعدات للموازنة ،كاأكر منحة
االأمريكية وهي املنحة الوحيدة التي �سياأخذ منها جز ًء للموازنة
بقيمة  845مليون دوالر ل�سد ج��ز ًء م��ن العجز ال�ع��ام والتي
وجب عليها ت�سديدها.

عايش  :المراجعة الخامسة أثبتت قدرة الحكومة زيادة
إيراداتها من خالل ضبط التهرب الضريبي
الأنب�ط� -سب�أ ال�سكر
قال اخلبري االقت�سادي ح�سام عاي�س اإن �سندوق النقد الدويل
توقع منو الناجت املحلي االإجمايل يف اململكة نحو 2.7%؛ متوق ًعا
ذلك الرتفاع االأداء ال�سياحي الذي بلغت املقبو�سات ال�سياحية فيه
نحو  3مليارات دي�ن��ار ،فيما ع��اد ال�سندوق ليتحدث عن عوائق
خا�سة اأن �سركة الكهرباء �ستقوم
النمو يف قطاعي املياه والكهرباءً ،
بدفع تكاليف توليد الكهرباء من خالل النفط ال�سخري اعتبا ًرا
من العام القادم؛ والتايل كلف اإ�سافية �ستتحمله ال�سركة.
وت��اب��ع ،اأن ��س�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل اأ� �س��اد بال�سيا�سة النقدية
االأردن� �ي ��ة ع��ر رب��ط ال��دي �ن��ار ب ��ال ��دوالر ،واأن ��ه ل���س��ال��ح ال �ب��الد يف
الظروف احلالية ،اإال اأن البنك املركزي مل ي�سري اإىل االأثار ال�سلبية
لرفع اأ�سعار الفائدة على الدينار كما يحدث على ال��دوالر ،مبينًا
ً
معتدال عند امل�ستوى  5.2%دون
اأن ال�سندوق اعتر الت�سخم
االأ�سارة اإىل كيفية تقييمه العتبار الت�سخم بهذا امل�ستوى ،عل ًما
اأن معدالت الدخل ل�الأف��راد يف اململكة اأنخف�ست بارتفاع الكلف
ريا اأن ال�سندوق ينظر للت�سخم ب�سكل اإيجابي ومل
االأ�سافية؛ م�س ً
ي�سري اإىل اأن ارتفاع اأ�سعار الفائدة ترفع معدل الت�سخم.
ول�ف��ت اأن امل��راج�ع��ة اخل��ام���س��ة اأ� �س��ارت اإىل ق ��درة احل�ك��وم��ة يف
زي��ادة ايراداتها من خالل مواجهة التهرب والتجنب ال�سريبي،
عل ًما اأن التجنب ال�سريبي يجب مناق�سته الأن��ه جتنب قانوين
وي�سمح التجنب حتت هذا امل�ستوى ،فيما يوجد ثغرات يف القانون
ميكن ا�ستثمارها من �ساحله دون خمالفة القانون ،بينما عرت
االي ��رادات عما يتطلع له ال�سندوق واحلكومة يف الن�سف االأول
من العام احلايل نحو  4مليار دينار ،مبينًا اأنهما مل ي�سريان اإىل
النفقات التي ترتفع ،اأو اأن العائد منها �سفر اأو ال ��س��رور ًة لها
والتي ت�سبب العجز يف املوازنة والزيادة على الدين العام .
واأو�سح اأن ت�سريحات احلكومة بعدم فر�س املزيد من ال�سرائب
وال �سرائب جديدة؛ ذلك ب�سبب الرنامج املتفق عليه مع �سندوق
البنك الدويل ليت�سمن التزامات بعدم زيادتها ،وجاء لدفع النمو

االقت�سادي لالإمام ،يف حني اأن ال�سرائب كلف اإ�سافية تتحملها
القطاعات االقت�سادية وتوقفها عن اال�ستثمار واالأف��راد بتاأثري
مو�سحا اأن ال�سندوق يتحدث عن اأكرث
على انخفا�س انفاقهم،
ً
من  2مليار دوالر من القرو�س املقدمة للمملكة خالل 2020-
 2024وهي قرو�س وجب �سدادها خالل فرتات حمددة ترتاوح
بني � 10 4-سنوات مبوجب برنامج الت�سهيل املدد.
وبني اأن مراجعات �سندوق النقد الدويل تكاد اأن تكون تقليدية،
واأنه عندما يتحدث اأنه يراجع املوؤا�سرات الكمية كمن يعفي نف�سه
من النتائج االجتماعية لهذه املوؤ�سرات ويحملها �سمن ًيا للحكومة،
بينما تقول احلكومة اأنه برنامج وطني فاأنه تعفي ال�سندوق من
م�سوؤوليته فيما جاء به ،عل ًما باأنه ال ميكن الإي حكومة اأن تقيم
ريا اأن ال�سندوق تخلى عن اإع��داد
اأو بقيام ال�سندوق بذلك ،م�س ً
ال��رام��ج م�ن��ذ ع��ام  2004وط�ل��ب م��ن احل�ك��وم��ات اأن ت�ع��د ه��ذه

الرامج مبا يتوافق معها بال�سيا�سات التي يرغب باحلديث عنها.
واأكد اأن الرنامج �سمم الإي دولة قد تعاين من م�ساكل خطرية
متو�سطة االأجل يف ميزان املدفوعات وعن �سعف هيكلي؛ ولتكون
فرتات عمله اأط��ول من برنامج اال�ستعداد االئتماين الذي ميتد
من � 2-3سنوات ،مبينًا اأن ال��دول التي تعاين من بطئ يف النمو
اأو �سعف يف ميزان املدفوعات الذي يعتمد على حجم اال�ستثمارات
الواردة ،وال�سادرات اأو ميزان التجاري حيث العجز بني ال�سادرات
وامل�ستوردات؛ وهي ال�سبب الرئي�سي للم�سكلة اإ�سافة اإىل حواالت
املغرتبني واالي��رادات ال�سياحية ،لياأتي هذا الرنامج ليغطيها،
والذي يظهر اأن هناك خلل يف ما يدخل اأو يخرج من هذا امليزان يف
اململكة لي�سل اإىل  13%با�ستثناء املنح وامل�ساعدات.
وت��اب��ع« ،اأن ال�ع��الق��ة ب��ني ��س�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل واحل�ك��وم��ة
�سيا�سية واأن كان اإطارها العام للم�ساعدة اقت�ساد ًيا» ،موؤكدًا اأن ما
يهم ال�سندوق التاأكد با�ستمرار من ق��درة احلكومة على الوفاء
ً
اق�ساطا و بالفوائد املطلوبة وه��و ع�ن��وان موجود
بهذه ال��دي��ون
ال�سندوق باإي دولة من العامل.
من اجلدير ذك��رهُ ،اأن رئي�س بعثة �سندوق النقد ال��دويل علي
عبا�س خالل االيام ال�سابقة اأكد اأن موؤ�سرات االأداء اجليدة التي
حققها االق�ت���س��اد ال��وط�ن��ي على ال��رغ��م م��ن ا��س�ط��راب االأو� �س��اع
االقت�سادية العاملية� ،ساعدت ح�سافة ال�سيا�ستني املالية والنقدية
يف احلفاظ على اال�ستقرار االقت�سادي الكلي للمملكة ،وا�ستمرار
القدرة على الو�سول اإىل االأ�سواق الدولية ،متوق ًعا باأن تخف�س
احلكومة املركزية العجز االأويل (با�ستثناء املنح) مبقدار % 0.7
من اإجمايل الناجت املحلي ،لي�سل اإىل  % 3.7من اإجمايل الناجت
املحلي يف العام .2022
فيما اأ��س��در �سندوق النقد بيان يفيد ب �اأن خ��راء ال�سندوق
يتو�سلون التفاق على م�ستوى اخلراء مع اململكة ب�ساأن مراجعة
االأداء اخلام�سة ،يف ظل “ت�سهيل ال�سندوق املمد” الذي بقي من
عمره  3مراجعات ،ويكمن توقيت هذه املراجعة ،باأنها يف وقتها،
برغم ما يواجهه االقت�ساد العاملي من �سعاب.

وزير الطاقة يبحث فرص التعاون المستقبلية مع شنايدر
إلكتريك لالستدامة
النب�ط -عم�ن
اأك � ��د وزي � ��ر ال �ط��اق��ة وال � � ��رثوة امل�ع��دن�ي��ة
الدكتور �سالح اخلراب�سة اأن التحول الرقمي
على راأ� ��س اأول��وي��ات اال�سرتاتيجية ال�ت��ي مت
اإطالقها عام .2020
وقال اخلراب�سة خالل زيارته اأخريا مركز
�سنايدر اإل�ك��رتي��ك لال�ستدامة على هام�س
م �وؤمت��ر امل �ن��اخ  COP27يف � �س��رم ال�سيخ،
لبحث فر�س التعاون امل�ستقبلية مع ال�سركة»
اإننا نحر�س دائ ًما على االإط��الع على اأحدث
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة يف جم ��ال ال�ط��اق��ة
وال ��رثوة امل�ع��دن�ي��ة ل��دع��م ال�ن�م��و وال�ت�ط��ور يف
هذا املجال مع املحافظة على البيئة وحتقيق
اال�ستدامة».
واأ� �س��اف ال��وزي��ر بح�سب ب�ي��ان ��س��در عن
ال�سركة ام����س االأرب �ع��اء« ،متكنا م��ن معرفة
املزيد عن احللول التكنولوجية التي تقدمها
ال���س��رك��ة ،وال �ت��ي مي�ك��ن اأن ت�سهم يف تعزيز
جهود التحول الرقمي».
ووف �ق��ا ل�ل�ب�ي��ان ا��س�ت�م��ع ال ��وزي ��ر اإىل ��س��رح
تف�سيلي ملا تقدمه ال�سركة من حلول وخدمات
يف جم��ال اال��س�ت��دام��ة واإدارة م��دن امل�ستقبل
اخل�سراء متا�سياً م��ع اأه ��داف االأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة ( )SDGsوجهودها لرفع
الوعي املجتمعي بق�سية تغري املناخ.
وق ��ال رئ�ي����س ��س�ن��اي��در اإل �ك��رتي��ك ملنطقة
� �س �م��ال �� �س ��رق اأف��ري �ق �ي��ا وامل� ��� �س ��رق ال �ع��رب��ي

�سبا�ستيان رييز اإن زيارة الوزير لل�سركة توؤكد
عمق العالقة الثنائية بني االأردن وال�سركة،
كاأحد اأبرز االأ�سواق التي تعمل به ال�سركة يف
منطقة �سمال �سرق اأفريقيا وامل�سرق العربي،
والقيمة التي توليها اململكة للتكنولوجيا،
وجهود التحول الرقمي ودعم اال�ستدامة.
واأك��د مدير عام �سنايدر اإلكرتيك ملنطقة
امل�سرق العربي حممد �سامي ،اأهمية ال�سوق
االأردين يف املنطقة قائ ً
ال :تتواجد �سنايدر يف
االأردن منذ اأكرث من  20عا ًما متكنت خاللها

من تنفيذ العديد من امل�ساريع اال�سرتاتيجية
بالتعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية اأو القطاع
اخلا�س ،خا�سة يف ظل االهتمام املتنامي من
الدولة على دعم التحول الرقمي ،والذي يعد
اأولوية ق�سوى على جدول االأعمال الوطني
م��ع اأخ� ��ذ خ �ط��وات ه��ام��ة ل�ت���س��ري��ع احل��رك��ة
نحو االقت�ساد الرقمي يف اإطار ا�سرتاتيجية
ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ال �ت��ي مت اإط ��الق �ه ��ا ع��ام
.2020
كما اأك��د التزام �سنايدر اإلكرتيك بتوفري

احللول التكنولوجية الالزمة كافة ،لتحقيق
ت�ل��ك االأه� ��داف م��ن خ��الل ب��اق��ات�ه��ا امل�ت�ط��ورة
من احللول واخل��دم��ات التي تخدم خمتلف
القطاعات.
وت � �� � �س� ��ارك �� �س� �ن ��اي ��در يف م � �وؤمت� ��ر امل� �ن ��اخ
 COP27ب ��ال� �ع ��دي ��د م � ��ن االأن� ��� �س� �ط ��ة
والفاعليات وعلى راأ�سها مركز اال�ستدامة،
وال��ذي يجري من خالله ا�ستعرا�س اأح��دث
احل� �ل ��ول ال��رق �م �ي��ة وامل �� �س ��روع ��ات امل��رت�ب�ط��ة
مبلفات املناخ والبيئة واملجتمع من �سنايدر
اإل� �ك ��رتي ��ك ،وامل � � � ��ردود ال �ب �ي �ئ��ي وامل �ج �ت �م �ع��ي
والتكنولوجي لتلك امل�سروعات ،حيث ي�ستمل
املركز على  6اأق�سام متثل التزامات ال�سركة
ال���س��ت ط��وي�ل��ة االأج� ��ل لتحقيق اال��س�ت��دام��ة
وهي (املناخ ،املوارد ،الثقة ،امل�ساواة ،االأجيال،
ال�سراكة املحلية) متا�سياً مع اأهداف التنمية
امل�ستدامة (.)SDGs
ي�ساف اإىل ذل��ك جهود ال�سركة امل�ستمرة
للم�ساهمة يف حتويل مدينة «��س��رم ال�سيخ»
الأول م��دي�ن��ة خ �� �س��راء يف م���س��ر م��ن خ��الل
ت ��وف ��ري �� �س ��واح ��ن ال� ��� �س� �ي ��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
 EVlinkوم���س��اب�ق��ة حت ��دي اال��س�ت��دام��ة
 The Green Challengeلطلبة
جامعة امللك �سلمان بجنوب �سيناء ،وحمطة
طاقة �سم�سية بقدرة  5ميجاوات اإىل جانب
ال�ع��دي��د م��ن م �ب��ادرات امل���س�وؤول�ي��ة املجتمعية
ل��دع��م املجتمع املحلي ع��ن ط��ري��ق ا�ستخدام
م�سادر الطاقة املتجددة.

صافي أرباح كابيتال لالستثمارات
ترتفع بنسبة  46بالمئة مع نهاية
الربع الثالث

عم�ن
النب�طّ -
ق�ف��زت ��س��ايف اأرب ��اح جمموعة «كابيتال
لال�ستثمارات»  -م��ع نهاية ال��رب��ع الثالث
من العام اجل��اري بن�سبة  46باملئة لت�سل
اإىل قرابة  4ماليني دينار اأردين.
وب �ح �� �س��ب ب� �ي ��ان ��ات م��ال �ي��ة � � �س� ��ادرة ع��ن
امل�ج�م��وع��ة ال �ت��ي ت�ع��د ال � ��ذراع اال��س�ت�ث�م��اري
مل �ج �م��وع��ة «ك��اب �ي �ت��ال ب� �ن ��ك» ،وال� �ت ��ي ت �ق��دم
اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية ال�ساملة يف
كل من االأردن ومركز دبي املايل العاملي ،فقد
بلغت االإي��رادات مع نهاية الربع الثالث من
العام اجل��اري نحو  8.2مليون دينار ،فيما
ارت�ف�ع��ت ق�ي�م��ة االأ� �س��ول امل� ��دارة اإىل 541
مليون دوالر اأمريكي بن�سبة منو  27باملئة.
وق � ��ال ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�ج�م��وع��ة
«كابيتال» لال�ستثمارات م��روان ح �دّاد ،اإن
املجموعة ا�ستطاعت حتقيق نتائج مالية
اإيجابية متميزة رغ��م ت��زاي��د ح��دة ال��رك��ود
ال �ت��ي مي ��ر ب �ه��ا االق �ت �� �س��اد ال �ع��امل��ي ت� �اأث ��راً
ب�ح��ال��ة ع ��دم اال� �س �ت �ق��رار ال���س�ي��ا��س��ي وع��دم
اليقني االقت�سادي ،مبيناً اأن هذه النتائج
ج��اءت ترجمة للخطط واال�سرتاتيجيات
امل��و��س��وع��ة ب�ن��اء ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات وتطلعات
جمل�س اإدارة املجموعة.
واأ��س��اف اأن النتائج املالية التي حققتها
جمموعة «كابيتال» لال�ستثمارات التي تدير
أا� �س��و ًال بقيمة  541مليون دوالر اأم��ريك��ي

ح��ول ال �ع��امل ،ت �اأت��ي متما�سية م��ع م�سارها
الثابت للنمو والتطور والذي ميثل جهودها
القائمة على اقتنا�س الفر�س اال�ستثمارية
وخ � �ل ��ق ق �ي �م��ة م �� �س ��اف ��ة وط ��وي� �ل ��ة االأج � ��ل
للم�ستثمرين وامل�ساهمني على حد �سواء.
واأو�� �س ��ح ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل���س��رك��ة
«ك��اب�ي�ت��ال» ل��ال��س�ت�ث�م��ارات يف االأردن ّ
ب�سار
العمد ،اأن املجموعة حققت نتائج قيا�سية
مع نهاية الربع الثالث من العام اجل��اري
مدفوعة بزيادة االإيرادات بن�سبة  37باملئة
و� �س��ايف ال��دخ��ل بن�سبة  46ب��امل�ئ��ة مقارنة
بذات الفرتة من العام املا�سي ،حيث اأبرمت
من خالل ذراعها يف مركز دبي املايل العاملي
�سفقة ا�ستثمار عقاري بقيمة  25مليون
دوالر ،اإ�سافة اإىل اإنهاء �سفقة اال�ستحواذ
ع �ل��ى � �س��رك��ة االأدوات امل��ال �ي��ة ل �ل��و� �س��اط��ة
(� �س��و� �س �ي �ت��ه ج � ��رال  -االأردن ل�ل��و��س��اط��ة
املالية – �سابقا)  ،و�سم عمالئها لقاعدة
عمالء �سركة «كابيتال» لال�ستثمارات ،التي
�ستوفر للعمالء اجل��دد جم�م��وع��ة وا�سعة
م��ن خ��دم��ات ال��و� �س��اط��ة امل��ال �ي��ة يف ال���س��وق
امل �ح �ل��ي واالأ� � �س� ��واق االإق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة،
ب��االإ� �س��اف��ة اإىل خ��دم��ات مت��وي��ل ال���س��رك��ات
واإدارة االأ�سول والرثوات.
كما قامت دائرة متويل ال�سركات باإبرام
ثالث �سفقات خالل العام اجلاري توزعت
بني قطاعات :التعدين ،والتاأمني ،وتوزيع
املنتجات النفطية والغاز.

المناطق الحرة تدعو المستثمرين
لالستفادة من خدماتها اإللكترونية

النب�ط -عم�ن
دع ��ت � �س��رك��ة امل �ن��اط��ق احل� ��رة االأردن� �ي ��ة
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن امل �ن �� �س��وي��ن حت ��ت م�ظ�ل�ت�ه��ا
لال�ستفادة من اخلدمات االإلكرتونية التي
اأطلقتها املجموعة االأردنية للمناطق احلرة
واملناطق التنموية ،بهدف ت�سهيل اأعمالهم
وتوفري الوقت واجلهد عليهم.
وق� ��ال م��دي��ر ع ��ام امل �ن��اط��ق احل� ��رة عبد
احلميد الغرايبة لوكالة االأن�ب��اء االأردن�ي��ة
(ب� � ��رتا) اإن ال �� �س��رك��ة اأط �ل �ق ��ت ع � ��ددا م��ن

ت �ل��ك اخل ��دم ��ات ك �ح��زم��ة اأوىل م��ن خ��الل
امل��وق��ع االإل �ك��رتوين ،تتمثل بتجديد عقد
اال�ستثمار ،وتاأجري املنفعة ،وخدمة جتديد
رخ����س مم��ار��س��ة الن�ساط ،وخ��دم��ة اإ��س��دار
ن�سخة من عقد اال�ستثمار.
واأ�ساف الغرايبة اأنه جرى اإبالغ جميع
امل �ن �� �س �اآت اال� �س �ت �ث �م��اري��ة يف امل �ن��اط��ق احل��رة
يف ب�ي��ان اأم����س ،م��ن اأج��ل مراجعة مديرية
خدمات امل�ستثمرين يف اإدارة املناطق احلرة
ل �ل �ح �� �س��ول ع �ل��ى ا� �س��م م �� �س �ت �خ��دم لتفعيل
اخلدمة.

جمعية الصرافين:
انخفاض الحواالت حوالي  20بالمئة

النب�ط -عم�ن
اأفاد رئي�س جمعية ال�سرافني االأردنيني
ع �ب��دال �� �س��الم ال �� �س �ع ��ودي ،ب� � �اأن احل � ��واالت
ال� ��� �س ��ادرة وال� � � � ��واردة م ��ن واإىل امل �م �ل �ك��ة،
انخف�ست بنحو  20ب��امل�ئ��ة م�ن��ذ منت�سف
ال�سهر احلايل.
واأرج� � � ��ع يف ت �� �س��ري��ح ل ��وك ��ال ��ة االأن� �ب ��اء

االأردنية (برتا) ،ال�سبب يف هذا االنخفا�س
اإىل ت��وج��ه ال �� �س �ي��اح��ة ن �ح��و ب �ط��ول��ة ك �اأ���س
العامل يف قطر.
وبني اأن الطلب على ال��دوالر االأمريكي
وال� ��دي � �ن� ��ار االأردين � �س �م��ن م �� �س �ت��وي��ات��ه
االع �ت �ي��ادي��ة ،داع �ي ��ا اإىل اإع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر يف
اأ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة ،ب �ه��دف ت�ن���س�ي��ط احل��رك��ة
االقت�سادية.

اخلمي�س

املحلي
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اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة األميرة سمية

االنباط -عمان

برعاية �صمو الأمرية �صمية بنت احل�صن،
رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة الأم��رية �صمية
للتكنولوجيا ،اختتمت الث �ن��ني ،فعاليات
اأ�صبوع الريادة العاملي بن�صخته ال�  14الذي
نظمه مركز امللكة رانيا للريادة يف اجلامعة،
ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع �صركة زين الأردن،
من خالل من�صتها لالإبداع (.)ZINC
وح���ص��ر ح�ف��ل الخ �ت �ت��ام ،وزي ��ر ال�صباب
حم�م��د ال�ن��اب�ل���ص��ي ،ورئ �ي����ص ج��ام�ع��ة م�وؤت��ة
الدكتور ع��رف��ات ع��وج��ان ،والقائم باأعمال
رئي�ص جامعة الأم��رية �صمية للتكنولوجيا
ال��دك�ت��ورة وج��دان اأب��و الهيجاء ،وم�صت�صار
�صمو الأم ��رية ال��دك�ت��ور م�صهور ال��رف��اع��ي،
وم ��دي ��ر ع� ��ام م �وؤ� �ص �� �ص��ة ال� �ت ��دري ��ب امل�ه�ن��ي
املهند�ص اأحمد الغرايبة ،واملدير التنفيذي
لدائرة الإع��الم والت�صال والبتكار واإدارة
ال� �ص �ت��دام��ة يف ��ص��رك��ة زي ��ن الأردن ط��ارق
البيطار.
الربعاء 2022 / 11 /23
واأكدت �صموها ،خالل كلمتها التي األقتها

م ��رك ��زا ل �ت �ق��دمي ح �ل ��ول م �ب �ت �ك��رة وق��اب �ل��ة
ل�ل�ت���ص��وي��ق لأك � ��ر ال �ت �ح��دي��ات ال��وج��ودي��ة
والجتماعية والقت�صادية ،اأي اأنها �صتقدم
ح� �ل ��و ًل ل �ك��ل م� ��ن؛ ت �غ��ري امل� �ن ��اخ وال �ط��اق��ة
النظيفة واملياه العذبة اإىل الأم��ن الغذائي
وال�صرطان والتوحد والعديد من الأمرا�ص
املعدية.
واأو�صحت اأن اجلامعات هي مكان ين ّمي
البتكار وري��ادة الأعمال ب�صكل طبيعي واأن
ربط الأ�صخا�ص املوهوبني ببع�صهم البع�ص
والعمل معاً كفرق بحث تدر�ص التحديات،
فاإنهم ي�صبحون اأكرث فاعلية بكثري مما لو
بالنيابة عن �صموها الدكتورة ابو الهيجاء،
عمل كل واحد منهم مبفردهم.
اأن اأ�صبوع ال��ري��ادة العاملي يعد فر�صة لكل
وق��دم��ت �صموها �صكرها لفريق العمل
الناجحني واملبدعني واملتفوقني يف جميع
يف مركز امللكة رانيا للريادة على تفانيهم
املجالت مل�صاركة الآخرين اأف�صل ما لديهم،
يف اإجناح اأن�صطة اأُ�صبوع الريادة العاملي ،14
م ��ن خ ��الل الن �� �ص �م��ام اإىل ه ��ذا ال�ت�ج�م��ع
ول �ك��ل ال���ص��رك��اء ال��داع �م��ني يف اإجن� ��اح ه��ذا
املتميز بنجاحات اأفراده.
الأ�صبوع.
وق ��ال ��ت � �ص �م��وه��ا اإن � ��ه م �ه �م��ا ب �ل��غ حجم
واأ�صار مدير مركز امللكة رانيا للريادة يف
الإجن� ��از ي�ب�ق��ى اإجن� ��ازا ي�صتحق امل���ص��ارك��ة،
جامعة الأم��رية �صمية للتكنولوجيا حممد
فالأهداف الريادية قد تدخل عند البع�ص
ع �ب �ي��دات اإىل اأن اأه �م �ي��ة الأ� �ص �ب��وع ال�ع��امل��ي
يف ب ��اب امل���ص�ت�ح�ي��ل ،ل �ك��ن الإمي� � ��ان ب �ق��درة
ل �ل��ري��ادة ت�ك�م��ن يف ال �ت �ق��اء ج�م��ع ك�ب��ري من
ال���ص�ب��اب ت��دخ��ل يف ع��امل الإع� ��داد مل�صتقبل
موؤ�ص�صات منظومة الريادة يف الأردن حتت
مزدهر.
�صعار واحد يهدف اإىل الحتفاء بالرياديني
واأ� �ص��اف��ت اأن الأ� �ص �ب��وع ال �ع��امل��ي ل��ري��ادة
الأردنيني وتقدمي الإر�صاد لهم واإي�صالهم
الأع �م��ال ميثل ح��دث��ا ا�صتثنائيا لالطالع
بالفر�ص امل�ت��وف��رة ل��دع��م ال��ري��ادة ،واحل��ث
على حتديات واحتياجات اأ�صواق اأخ��رى يف
ع�ل��ى تبني ال�ف�ك��ر ال��ري��ادي يف امل�ح��اف�ظ��ات
�صتى دول العامل ،تتيح لل�صباب فر�صة لفهم
وبالتايل 6233وخمتلف القطاعات.
العاملية ،العدد
اأف�صل خل�صائ�ص الأ�صواق رقم
م��ن ج��ان �ب��ه ،اأ� �ص ��اد ال �ب �ي �ط��ار ،ب��الإق �ب��ال
جتاوز حدود ال�صوق املحلية املحدودة ن�صبيا
الكبري م��ن ال�صباب على فعاليات اأ�صبوع
يف البحث عن فر�ص عمل لهم.
ال��ري��ادة العاملي ،الأم��ر ال��ذي يوؤكد اهتمام
واأ�صارت �صموها اإىل اأن اجلامعات �صتكون

االعالين

ال�صباب الأردين بالإبداع والبتكار ،م�صرياً
اإىل ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ّ
نظمتها من�صة زي��ن
ل �الإب ��داع خ ��الل الأ� �ص �ب��وع وال �ب��ال��غ ع��دده��ا
 35فعالية يف  5مواقع خمتلفة يف اململكة،
ح�صرها ما يقارب � 2000صاب و�صابة.
وق ��ال اإن املن�صة تقيم ه��ذه الفعاليات
ب�ه��دف ت�ع��زي��ز م�ف�ه��وم ري ��ادة الأع �م��ال بني
اأو� �ص ��اط ال���ص�ب��اب والح �ت �ف��ال ب��ال��ري��ادي��ني
الأردن � �ي� ��ني م ��ن خ� ��الل م �� �ص��ارك��ة ق�ص�ص
جناحهم.
وع��ر ال�ب�ي�ط��ار ع��ن اع �ت��زاز ��ص��رك��ة زي��ن
وم �ن �� �ص��ة زي� ��ن ل � �الإب� ��داع ب��ال �� �ص��راك��ة ال�ت��ي
جت�م�ع�ه��ا م ��ع م��رك��ز امل �ل �ك��ة ران �ي ��ا ل �ل��ري��ادة
يف ج��ام�ع��ة الأم� ��رية �صمية للتكنولوجيا،
باجلهود املتميزة للمركز املتمثلة يف تنظيم
هذا احلدث الهام بهذا ال�صكل يف اململكة.
ويف نهاية احلفل ،اأعلنت نتائج م�صابقة
طلبة اجلامعات الأردنية للريادة ،بح�صول
فريق  Nedsمن جامعة الأم��رية �صمية
للتكنولوجيا ع�ل��ى امل��رك��ز الأول ،وف��ري��ق
 Project-Aynمن اجلامعة الأملانية
الأردن� �ي ��ة ع�ل��ى امل��رك��ز ال �ث ��اين .اأم� ��ا ف��ري��ق
 E-Tollabtvdrمن جامعة الريموك
فح�صل على املركز الثالث.
كما جاءت نتائج الفائزين يف جائزة امللكة
رانيا الوطنية للريادة؛ حيث اأح��رز املركز
الأول فريق  ،DESAISIVفيما حقق
امل��رك��ز ال�ث��اين ف��ري��ق  ، iHospitalاأم��ا
املركز الثالث فذهب منا�صفة بني الأفرقة
ال�ث��الث��ة Shurfah ، Recycle of
 ،Co2و كندة.

بحث فرص التعاون بين عمان األهلية
وشركة هيومان األلمانية
االنباط-عمان

قام وفد من �صركة هيومان الت�صخي�صية
الأمل��ان �ي��ة ب��زي��ارة جل��ام�ع��ة ع�م��ان الأه �ل �ي��ة ،
حيث مت بحث فر�ص التعاون وال�صراكة بني
اجلامعة وال�صركة.
واأثنى الأ�صتاذ الدكتور حممد الطناين
ع�م�ي��د ك�ل�ي�ت��ي ال���ص�ي��دل��ة وال �ع �ل��وم الطبية
امل�صاندة على ال�صمعة الطيبة التي حتظى
بها ال�صركة يف الأردن والعامل  ،و�صرح للوفد
الزائر خطط كلية العلوم الطبية وال�صيدلة
على تو�صيع م��رك��ز ال�ب�ح��وث الت�صخي�صية
وال�صيدلنية واحلر�ص على تزويد املركز
باأف�صل الأجهزة واملعدات الالزمة للباحثني
ليتمكنوا من اإجن��از البحاث الطبية التي

يكون لها اأثر ملمو�ص على املجتمع املحلي.
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا اأك � ��دت م��دي��رة ال�ت�ط��وي��ر
ال� �ت� �ج ��اري ك��ري �� �ص �ت��ني ب ��رون ��وب ��ر وامل ��دي ��ر
الإقليمي الدكتور احمد يون�ص على التزام
ال�صركة بتقدمي كامل الدعم الفني والتقني
امل �ط �ل��وب مل ��رك ��ز الأب � �ح� ��اث ال�ت���ص�خ�ي���ص�ي��ة
وال�صيدلنية يف البحث والتطوير ،ولإجناح
م�صرية اجلامعة يف هذا املجال.
ويف خ �ت��ام ال �ل �ق��اء ��ص�ك��ر ال��دك �ت��ور ط��الل
القي�صي ن��ائ��ب عميد كلية ال�ع�ل��وم الطبية
امل�صاندة �صركة هيومان على دع��م الن�صاط
ال��ذي اأقامته الكلية مبنا�صبة اليوم العاملي
ملر�صى ال�صكري وبتوفري فحو�صات جمانية
يف حرم اجلامعة.

مجلس محافظة إربد يقر مناقالت ويؤجل النظر بأخرى
االنباط -اإربد

اأقر جمل�ص حمافظة اإربد خالل جل�صة عقدها،
ام�ص الأربعاء ،برئا�صة رئي�ص املجل�ص خلدون بني
هاين ،عددا من التو�صيات التي ت�صمنها جدول
اأع�م��ال��ه ،يف ح��ني رف�ص واأج��ل تو�صيات اأخ��رى.
ووافق املجل�ص بالأغلبية على اإجراء مناقلة مالية
لقطاع ال�صباب يف لواء الكورة ،وتبنى تو�صية من
اأع�صاء اللواء يف املجل�ص بتوجيه مذكرة لهيئة
النزاهة ومكافحة الف�صاد للتحقيق يف العيوب
الإن�صائية التي يعاين منها طريق عيون احلمام
وتعر�صه لالنهيار اأكرث من مرة.

واأو��ص��ى املجل�ص بت�صكيل جلنة ت�صم اأع�صاء
ل��واء الرمثا ،وع�صوا ع��ن ك��ل ل��واء اآخ��ر لإج��راء
درا�صة ح��ول كتاب حمافظ ارب��د ر�صوان العتوم
لإدراج م�صروع بناء ق�صر ع��دل يف الرمثا على
موازنة العام املقبل بقيمة  7ماليني دينار.
و� �ص �ك��ل امل�ج�ل����ص جل �ن��ة ي��راأ� �ص �ه��ا ب �ن��ي ه��اين،
ل�الإع��داد لرتتيبات افتتاح مبنى مقره اجلديد
وامل�صتاأجر من بلدية اإرب��د ويقع يف حدائق امللك
عبداهلل ،واملتوقع افتتاحه خالل الن�صف الأول
م��ن ال�صهر املقبل ،برعاية نائب رئي�ص ال��وزراء
ووزير الإدارة املحلية توفيق كري�صان.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200152945( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي
شركات التضامن والتوصية البسيطة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200167351( :

ا�ستنادا لأحكام املادة (/28اأ) من قانون ال�سركات رقم( )22ل�سنة 1997
وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد
/ال�سادة
احمد حممود حممد العي�سوي
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ابو ليلى والعي�سوي
وامل�سجلة يف �سجل ���س��رك��ات ت�سامن حت��ت ال��رق��م ( )113406بتاريخ
2016/3/6
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  2022/11/23وقام باإبالغ
�سريكه �/سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته
بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/11/23
وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من
اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائ��رة مراقبة ال�سركات التالية من
 ، 5600289 – 5600260ومركز الت�سال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من
2008-2-1
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�سركات رقم()22

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�سركات رقم ( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن م�سفي �سركة �سالح فندي ورامي الزير
وامل�سجلة حتت الرقم (  ) 116203يف �سجل �سركات ت�سامن
تاريخ  2017/2/26ورقمها الوطني (  ) 200159945باأن
جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها
بتاريخ  2022/11/23وتعيني رامي علي حممد الزير م�سفيا لها
وعنوانه للتبلغ والتبليغ :
املدينة :عمان
خلوي 0797044558 :
م�سفي ال�سركة
رامي علي حممد الزير

ا�ستنادا لأحكام املادة (/28اأ) من قانون ال�سركات رقم( )22ل�سنة 1997
وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد
/ال�سادة
فاتن ماهر حممد كمال البجايل
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ر�سا بركات و�سريكتها
وامل�سجلة يف �سجل ���س��رك��ات ت�سامن حت��ت ال��رق��م ( )118196بتاريخ
2018/4/19
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  2022/11/6وقام باإبالغ
�سريكه �/سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته
بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/11/23
وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من
اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائ��رة مراقبة ال�سركات التالية من
 ، 5600289 – 5600260ومركز الت�سال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من
2008-2-1
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200006833 ( :

اعالن صادر عن مصفي شركة

اعــــالن

اعــــالن

ا�ستنادا لأحكام املادة (/28اأ) من قانون ال�سركات رقم( )22ل�سنة 1997
وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد
/ال�سادة
يحيى حممد احمد الرياطي
حممد طه حممد الرياطي
جنوى طه حممد الرياطي
�سفاء طه حممد الرياطي
ح�سن حممد احمد الرياطي
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ورثة حممد الرياطي
وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم ( )12575بتاريخ
2006/11/15
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  2022/11/21وقام باإبالغ
�سريكه �/سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته
بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/11/21
وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من
اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائ��رة مراقبة ال�سركات التالية من
 ، 5600289 – 5600260ومركز الت�سال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من
2008-2-1
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لحكام امل��ادة /264ب من قانون ال�سركات رق��م 22
ل�سنة  1997وتعديالته ارج��و من دائني �سركة �سند كا�ض
لالئتمان والتمويل وامل�سجلة لدينا لدى دائرة مراقب ال�سركات
حتت ال��رق��م( )57604بتاريخ � 2020/8/4سرورة تقدمي
مطالباتهم املالية اجتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع
ام ل /وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة
وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل
ا�سم م�سفي ال�سركة :عمران م�سطفى عمر التالوي الرقم
الوطني ()9601010031
عنوان امل�سفي هو :
عمان/الرابية خلوي 0795584554 :
م�سفي ال�سركة

يعلن لط��الع العموم يف منطقة ب�سرى ان اللجنة اللوائية
امل�سرتكة للتنظيم قد قررت بقرارها رقم (  / 1 / 60ت ) تاريخ
 2022/9/15املعطوف على قرار اللجنة املحلية ملنطقة ب�سرى
رقم ( ) 243تاريخ  2022/8/25املت�سمن املوافقة على تعديل
م�سار جزء الطريق التنظيمي املار بالقطعتني ذوات الرقام (، 1
 )2حو�ض (  / 19الدغيم ) لوحة رقم  5من ارا�سي ب�سرى وذلك
تفاديا لهدم البناء الواقع على القطعة رقم ( . ) 2
واع��الن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر من تاريخ ن�سره باجلريدة
الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز ل��ذوي العالقة تقدمي
اعرتا�ساتهم اىل اللجنة املحلية يف منطقة ب�سرى اذا كان ما
يوجب العرتا�ض على ان تكون مرفقة باملخططات التو�سحية .

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة (  ) 25من قانون تنظيم املدن والقرى
والبنية رقم (  ) 79ل�سنة  1966ان جمل�ض التنظيم العلى قد قرر بقراره
رقم (  ) 8/1175تاريخ  2022/8/14املوافقة على خمطط تغيري �سفة
ال�ستعمال من �سكن ريفي اىل �سكن ( اأ ) �سمن احلو�ض رقم (  ) 2م�سحى
ثلجي من ارا�سي ايدون وذلك يف بلدية املفرق الكربى  /لواء ق�سبة املفرق .
وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر اعتبارا
من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .
يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف
مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق ومكاتب بلدية املفرق
الكربى وتقدمي اعرتا�ساتهم اىل اللجنة املحلية يف بلدية املفرق الكربى
خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم
واالبنية للواء البادية الشمالية الغربية
رقم (  ) 384تاريخ 2022/9/26

اعـــــــالن

اعالن





يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية للواء البادية ال�سمالية
الغربية قد قررت بقرارها رقم (  ) 384بتاريخ  2022/9/26وبعد الطالع
على قرار اللجنة املحلية للتنظيم والبنية لبلدية اخلالدية رقم ( / 129
 ) 2022تاريخ  2022/9/13واملت�سمن :
املوافقة على احداث طريق �سعة (  ) 6م �سمن القطعة رقم (  ) 1850من
حو�ض (  ) 4من�سية الزعرتي من ارا�سي قرية ثغرة اجلب وذلك خلدمة
البنية الواقعة يف القطعة املذكورة وح�سب املخطط املعد لهذه الغاية .
وقررت اللجنة اللوائية للواء البادية ال�سمالية الغربية املوافقة على القرار
اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني
حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية
للتنظيم والبنية يف بلدية اخلالدية  ،وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما
يوجب العرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .
محمد الدالبيح
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء البادية الشمالية الغربية

ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة
ال�سناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ب�سام زيادات واولده
وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم (17694
) بتاريخ  2014/1/29اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة (  ) 25من قانون تنظيم املدن والقرى
والبنية رقم (  ) 79ل�سنة  1966ان جمل�ض التنظيم العلى قد قرر بقراره
رقم (  ) 2/1242تاريخ  2022/8/28املوافقة على خمطط تعديل م�سار
�سارع �سمن احلو�ض رقم (  ) 8عرقوب ابو ق�سيب من ارا�سي زبود و�سيل
ح�سبان يف بلدية ناعور  /لواء ناعور .
وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر اعتبارا
من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .
يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور
يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ناعورة ومكاتب بلدية ناعور
وتقدمي اعرتا�ساتهم اىل اللجنة املحلية يف بلدية ناعور خالل مدة �سهر من
تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني
احمد ماهر عقل
نور صالح خليل ابو رياله
طارق عادل اسماعيل الهباهبة
ماجد حسني فالح العموش
نواف عمر عبداهلل العموش
نضال محمد احمد ابو حلتم
حسام نور صالح خليل ابو رياله
مصطفى علي سليمان العرمان
عــبــداهلل احــمــد الــحــاج فضل
الحموز
عالء محمد سليم املومني
نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �سركة الربان
للخدمات اللوج�ستيه دون مربر اكرث من 10
ايام وعدم مراجعة ال�سركة فان ال�سركة
تنذركم ب�����س��رورة ال��ع��ودة لعملكم لديها
خالل ثالثة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار
وبعك�ض ذلك تعتربوا فاقدين لعملكم وذلك
ا�ستنادا لحكام امل��ادة رقم  28من قانون
العمل الردين .
شركة الربان للخدمات
اللوجستيه

متصرف قصبة اربد
حمدان السرحان
رئيس اللجنة اللوائية

بمقضى املادة (  / 21ج ) من قانون تطوير وادي االردن
رقم ( )19لسنة  1988وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير قيمة الوحدة
الزراعية رقم (  ) 227حو�ض (  ) 49امل�سروع  /م�سروع  14.5كم .
قد علق يوم الثالثاء املوافق  2022/11/22على لوحة دائ��رة الرا�سي
وامل�ساحة  /ال�سونة اجلنوبية باعتباره حمال بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه
اىل رئي�ض بلدية ال�سونة الو�سطى لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .
ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة
خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة
اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض مبلغ (خم�سة ع�سر) دينارا
كاأمانة لالعرتا�ض على التقدير عم ًال باأحكام املادة ( /21و ) من القانون
املذكور.
رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون ال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري
( موؤ�س�سة ابو ال�سبعات لقطع غيار ال�سيارات ) وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم
( )75649با�سم (مازن فوزي جاد اهلل ابو ال�سبعات) جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ( هناء
حممد ن�سر جابر ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .
م�سجل ال�سماء التجارية
اإكرام ال�سكر
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون ال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري
( �سيدلية عبداهلل بن رواحه ) وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم ()231290
با�سم ( اميان غ�سان عبد املنعم عبد احلميد ) جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ( نارميان
يا�سني هندي احلمادين ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .
م�سجل ال�سماء التجارية
اإكرام ال�سكر
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سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
مبوجب تعليمات الغالق للمن�ساأت الغذائية يف منطقة العقبة القت�سادية
اخلا�سة رقم (  ) 181ال�سادرة بال�ستناد لن�ض املادة ( /10ب ) 6/واملادة
(/15م )من قانون منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة رقم ( )32ل�سنة
 ،2000فقد تقرر اغالق حمل قا�سم �سحادة حممد التلهوين  /العقبة
نظرا ملخالفتها ال�سرتاطات ال�سحية الواجب توافرها يف املن�ساأت الغذائية .
م .نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

اخلمي�س

الدويل

09

2022 / 11 /24

االحتالل يخطر بوقف البناء في مباني سكنية
ومنشآت زراعية شمال أريحا
االنباط-وكاالت

اأخطرت �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي،
ام�س الأربعاء ،بوقف العمل والبناء يف 11
مبنى �سكنيا ،واإزال ��ة  20من�ساأة زراع�ي��ة يف
قرية الزبيدات �سمال اأريحا
وذكرت م�سادر حملية ل� وفا  ،باأن قوات
الح� �ت ��الل الإ� �س��رائ �ي �ل��ي اق �ت �ح �م��ت ق��ري��ة
ال��زب �ي��دات واأخ �ط��رت ب��وق��ف ال�ب�ن��اء يف 11
مبنى �سكنيا مكونا من الأ�سمنت ،منها ما
هو جاهز لل�سكن واأخرى قيد الإن�ساء
واأ�� �س ��ارت امل �� �س��ادر اأن ق ��وات الح �ت��الل
اأخطرت اأي�سا باإزالة نحو  20من�ساأة زراعية
حلفظ ال�ت�م��ور ،لف�ت��ا اإىل اأن ه��ذه املباين
واملن�ساآت قائمة منذ اأقل من �سنتني
واأف ��اد �سباح ال��زب�ي��دات اأح��د املواطنني
امل�خ�ط��ري��ن اأن ��ه ي�سكن امل �ن��زل امل �ه��دد منذ
قرابة ع��ام ،وتبلغ م�ساحته نحو  133مرتا

وهو من الإ�سمنت
من جانبه ،ق��ال حممد غ��روف م�سوؤول
م� �ل ��ف ال�� �س� �ت� �ي� �ط ��ان وم � �ق� ��اوم� ��ة اجل � ��دار
ب��امل�ح��اف�ظ��ة ،اإن امل�ل�ف��ت لي�س الإخ �ط��ارات،

بل �سكلها اجلماعي ،وه��ي تاأتي ا�ستمرارا
ل�سيا�سة الحتالل يف الأغوار الفل�سطينية
وحم ��اول ��ة لإف��راغ �ه��ا م��ن ال �� �س �ك��ان وخ�ل��ق
واقع جديد فيها ،داعيا لتحرك املوؤ�س�سات

واملنظمات احلقوقية
اق� � � ��راأ/ي اأي �� �س ��ا :ت��و� �س �ي��ات ب �� �س��رورة
ف�سح ممار�سات الحتالل العن�سرية �سد
الفل�سطينيني
ودع� ��ت م �وؤ� �س �� �س��ات وجل� ��ان ال ��دف ��اع عن
الأغ ��وار ،اجلميع للت�سدي لهذه الهجمة
ال�سر�سة من قبل الحتالل على الزبيدات
والتي هي قلب الأغوار
ي�سار اإىل اأن اقتحامات جنود الحتالل
لقرية الزبيدات يف بئر ال�سبع التي يقطنها
نحو األفي ن�سمة جميعهم من عائلة واحدة
هجرت من اأرا�سيها عام  1948تتكرر منذ
اأ��س��اب�ي��ع ،ح�ي��ث اأج� ��روا اأ� �س �ح��اب امل�ح��الت
التجارية على اإغالقها ،ومنعوا املواطنني
من اخلروج من منازلهم
وم �ن��ذ ذل� ��ك احل� ��ني ي���س�ع��ى الح �ت��الل
لال�ستيالء على ج��زء كبري م��ن اأرا�سيهم
كونها منطقة حدودية مع الأردن

أوقعت عشرات القتلى والجرحى ..عمليات نوعية
للمقاومة شهدتها الضفة والقدس منذ بداية 2022
االنباط-وكاالت

� �س �ه��دت ال �� �س �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة وال �ق��د���س ع��دة
عمليات نوعية للمقاومة ،اأدت اإىل مقتل واإ�سابة
عدد من جنود وم�ستوطني الحتالل خالل عام
2022
ووف � � ��ق م� ��رك� ��ز امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي
“معطى” ،فقد كان من اأبرز العمليات النوعية
خالل العام اجلاري ،عملية ده�س وطعن نفذها
ال�سهيد حممد اأبو القيعان يف بئر ال�سبع املحتلة
يف  22مار�س ،اأدت لقتل  4جنود واإ�سابة  2اآخرين
وب �ت��اري��خ  27م��ن م��ار���س ،مت تنفيذ عملية
اإط��الق النار نفذها ال�سهيدان اإبراهيم واأم��ني
اغ� �ب ��اري ��ة يف اخل �� �س ��رية امل �ح �ت �ل��ة ،ق �ت��ل ف�ي�ه��ا
اإ�سرائيليني اثنني ،وجرح  12اآخرين ،اإىل جانب
عملية اإطالق نار نفذها ال�سهيد �سياء حمار�سة
يف تل اأبيب املحتلة ،يف  29من مار�س ،قتل فيها 5
واإ�سابة  6اآخرين
ويف  7اإب��ري��ل ،مت تنفيذ عملية اإط��الق النار
نفذها ال�سهيد رعد خازم يف تل اأبيب املحتلة اأدت

ملقتل  3وجرح  15اإ�سرائيليا ،فيما نفذ الأ�سريان
يحيى مرعي ويو�سف عا�سي يف  29من اإبريل،
عملية اإطالق نار يف م�ستوطنة اآرئييل ب�سلفيت،
اأدت ملقتل اإ�سرائيلي
وب �ح �� �س��ب م �ع �ط��ى ف �ق��د � �س �ه��د ي� ��وم  5م��اي��و

عملية اإطالق نار وطعن نفذها الأ�سريان اأ�سعد
الرفاعي و�سبحي عماد يف م�ستوطنة اإلعاد �سرق
تل اأبيب ،قتل فيها  3واإ�سابة 4
ونفذ ال�سهيدان اأحمد عابد وعبد الرحمن
عابد ،عملية اإطالق نار يف  14من �سبتمر ،قرب

حاجز اجللمة يف جنني ،قتل فيها اإ�سرائيلي
و�سهد �سهر اأكتوبر تنفيذ  3عمليات ،ففي 8
من اأكتوبر نفذ ال�سهيد ع��دي التميمي عملية
اإطالق نار يف القد�س املحتلة اأ�سفرت عن مقتل
اإ�سرائيلي واإ�سابة اثنني ،كما جرى تنفيذ عملية
اإط ��الق ن��ار نفذتها جم�م��وع��ات ع��ري��ن الأ� �س��ود
قرب م�ستوطنة �سايف �سمرون �سمال غرب نابل�س
يف  11من اأكتوبر ،اأدت ملقتل اإ�سرائيلي
ويف  29م��ن اأك �ت��وب��ر ،ن�ف��ذ ال���س�ه�ي��د حممد
اجل �ع��ري عملية اإط ��الق ن��ار ق��رب م�ستعمرة
“كريات اأربع” �سرق اخلليل ،قتل فيها اإ�سرائيلي
واإ�سابة  5اآخرين ونفذ ال�سهيد حممد �سوف يف
 15نوفمر ،عملية طعن يف م�ستوطنة (اأرئيل)
املقامة على اأر�س مدينة �سلفيت �سمال ال�سفة
الغربية املحتلة ،وقتل خاللها ثالثة م�ستوطنني
واأ�سيب ثالثة اآخرون بجروح خطرية
اأما يف  32نوفمر ،فقد �سهدت مدينة القد�س
عملية تفجري مزدوجة حلافالت ،اأ�سفرت عن
مقتل اإ�سرائيلي واإ�سابة  22اآخرين

محللون :عملية القدس تحول واضح في عمليات المقاومة
االنباط-وكاالت

اع�ت��ر حمللون �سيا�سيون فل�سطينيون اأن
وا�سحا يف عمليات
عملية القد�س �سكلت حتو ًل
ً
املقاومة املت�ساعدة منذ بداية العام اجلاري ،يف
�سوء عمليات الطعن والدع�س ،واإط��الق النار
اأحيا ًنا
واأ� �س ��اف امل�ح�ل�ل��ون يف اأح ��ادي ��ث منف�سلة ل�
ق��د���س ب��ر���س  ،ام ����س الأرب� �ع ��اء ،اأن ال�ع�م�ل�ي��ة يف
ال�ق��د���س ج ��اءت ل�ت�ط��رح اأ��س�ئ�ل��ة تتعلق ب�اإم�ك��ان
دخ��ول امل�ق��اوم��ة مرحلة العمليات التفجريية
املنظمة ،وتفتح الباب وا�س ًعا على ف�سل جديد
من املواجهة
وق��ال ال�ك��ات��ب وامل�ح�ل��ل ال�سيا�سي م�سطفى
ال �� �س��واف ،اإن عملية ال �ي��وم اأك ��دت اأن امل�ق��اوم��ة
الفل�سطينية يف تطور ،واأن الحتالل الإ�سرائيلي
واإره��اب��ه امل�ستمر �سيكون داف� ًع��ا اأك��ر ملثل هذه
العمليات
وراأى ال���س��واف اأن ال�ت�ط��ور احل��ا��س��ل لي�س
فقط يف العمل املقاوم ،بل ك�سف اأن هناك تطو ًرا
اأع�م��ق يف الأدوات اللوج�ستية للمقاومة ،واأن

هناك فه ًما عميقًا لتعزيز العمل الأمني الذي
ي�سبق العمل امل�ق��اوم ،وال��ذي قد يكون �سب ًبا يف
جناحه
نّ
وبني اأن طريقة تنفيذ العملية موؤ�سر وا�سح
على تطور اأ�ساليب تنفيذ العمليات الفدائية
النوعية ،وهو دليل وا�سح على اأن الف�سل الأمني
والع�سكري ل��دى اأجهزة الحتالل الإ�سرائيلي
يزداد عمقًا يومًا بعد يوم
ب ��دوره ،ق��ال اخل�ب��ري يف ال���س�اأن الأم �ن��ي عبد
اهلل ال�ع�ق��اد ،اإن العملية حملت ر��س��ائ��ل كبرية
وكثرية ،اأهمها اأن املقاومة ك�سرت الطوق الذي
اأحكمه الحتالل حولها بقيد التن�سيق الأمني
والإجراءات املتع�سفة املجرمة
واأ� �س��اف ال�ع�ق��اد اأن امل�ق��اوم��ة دخ�ل��ت مرحلة
متقدمة جدًا يف الفعل الثوري ،وهي العمليات
ال�ف��دائ�ي��ة املن�سقة داخ ��ل ال�ع�م��ق ال���س�ه�ي��وين ،
ريا اإىل اأن ه��ذه امل��رح�ل��ة ل��ن جت�ع��ل للعدو
م���س� ً
خ �ي��ارات ك�ث��رية يف امل��واج�ه��ة م��ع ح��ال��ة املقاومة
املت�ساعدة
واأك��د اأن العملية ج��ددت مقولة اأن القد�س

كانت ول زالت اأم البدايات  ،مرد ًفا اأن هذا الزمن
زم��ن ال�ب��ا��س��ات ،ول�ك��ن ب�اآل�ي��ات ج��دي��دة ،واأدوات
ريا ،وه ��ذا ال�ف�ع��ل ال �ث��وري
اأك ��ر ف��اع�ل�ي��ة وت� �اأث� � ً
�سي�سيق ع�ل��ى الح �ت��الل خ �ي��ارات��ه ،وق��د يجد
نف�سه يف قلب مواجهة �سديدة
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال�ك��ات��ب وامل�ح�ل��ل ال�سيا�سي
اأحمد اأبو زهري ،اإن دقة ونوعية العملية متثل
اإنذا ًرا باأن املواجهة دخلت مرحلة جديدة ،واأكر
من ذلك يف اأن املقاومة بداأت يف تفعيل خيارات
واإمكانات اأكر تاأثريا وفاعلية يف مواجهة العدو
واأ�� �س ��ار اأب ��و زه ��ري اإىل اأن جن ��اح امل�ن�ف��ذ اأو
املنفذين يف الو�سول اإىل اأهدافهم ،واملغادرة بعد
زرع العبوات دون اأن يتم اكت�ساف اأم��ره��م ،هو
عمل اإحرتايف واإبداع غري عادي من املقاومة ،بل
هو اأكر �سفعة يتلقاها الأمن ال�سهيوين
وا�ستطرد ق��ائ� ً
ال اإن امل�ق��اوم��ة ال�ي��وم اأر�سلت
ر�سالة وا�سحة باأنها لن تت�سامح مع العدوان
بحق القد�س والأق�سى ،واأنها لن مترر جرائم
العدو دون اأن يدفع الثمن
واأردف اأن امل �ق��اوم��ة اأث �ب �ت��ت ق��درت �ه��ا على

التعاطي مع تهديدات العدو وقيادته اجلديدة
الأكر تطر ًفا  ،لف ًتا اإىل اأن اأن تنامي العدوان
ف�ت��ح ال �ب��اب ع�ل��ى م���س��راع�ي��ه لأع �م��ال وتفعيل
اأدوات واأ�سلحة واإمكانات جديدة واأكر خطورة
وفاعلية
و ُق �ت��ل م���س�ت��وط��ن اإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،واأ� �س �ي��ب 22
اآخ� ��رون ب �ج��راح م�ت�ف��اوت��ة ،اإح��داه��ا يف م�ي�وؤو���س
منها وخم�سة اأخ��رى خطرية ،ج��راء انفجارين
وقعا غربي مدينة القد�س املحتلة� ،سباح اليوم
الأرب� �ع ��اء ي��ذك��ر اأن م��رك��ز م�ع�ل��وم��ات فل�سطني
�سجل يف �سهر
مُعطى (مركز اإح�ساء م�ستقل) نّ
ت�سرين الأول/اأك�ت��وب��ر املا�سي األ ًفا و 999عم ً
ال
فل�سطين ًيا مقاومًا
واأ�سار املركز اإىل تنوع اأعمال املقاومة ما بني
عمليات اإطالق نار ،وعمليات ده�س وطعن ،وزرع
عبوات نا�سفة ،واإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات
حارقة على امل�ستوطنني وقوات الحتالل
نّ
وبني اأن هذه العمليات اأ�سفرت يف جمموعها
عن مقتل جنديني وم�ستوطن ،وجرح  81اآخرين
بجراح خمتلفة

«أم الحيران» ..عودة لحفريات المستوطنة مجد ًدا ومخطط لكبح جماح أي نضال
االنباط-وكاالت

خ��ا���س � �س �ف��ا ع � ��ادت ق � ��وات الح �ت��الل
الإ�سرائيلي لقرية اأم احل��ريان يف النقب
الفل�سطيني املحتل ،جم ��ددًا ،وا�ستاأنفت
ع�م�ل�ي��ات احل �ف��ري��ات لإق ��ام ��ة م�ستوطنة
“حريان” على اأرا�سيها ،وذلك بعد اأيام
م��ن جتميدها اإث��ر الن�سال ال�سعبي من
اأهلها
وح � ��دث � ��ت م� �ن ��او�� �س ��ات ب � ��ني � �س �ل �ط��ات
الح�ت��الل والأه ��ايل ،عقب تدخل الأوىل
حل �م��اي��ة امل� �ق ��اول ��ني ال ��ذي ��ن ا� �س �ت �اأن �ف��وا
احلفريات لإقامة امل�ستوطنة املذكورة
وك��ان��ت �سلطات الح �ت��الل ق��د اأوق�ف��ت
احلفريات قبل نحو اأ�سبوع ،بعد ت�سدي
الأه� � ��ايل ل�ط��واق�م�ه��ا ع �ل��ى م� ��دار ي��وم��ني
م��ن عملها لإق��ام��ة امل���س�ت��وط�ن��ة ،وخ��الل
املحادثات اأبلغت باأنها “�ستوقف الأعمال
حل��ني اإي�ج��اد ح��ل منا�سب” ،وه��و م��ا كان
جمرد ذر للرماد يف العيون ،ح�سب ال�سكان
وحول ما جرى يف القرية ،قال م�سئول
اللجنة ال�سعبية فيها رائد اأبو القيعان ،اإن
طواقم الحتالل ا�ستاأنفت احلفريات منذ
م�ساء اأول اأم�س الثنني ،وما تزال تنفذها
حتى اليوم ،واعتقلت م�سن وجنله خالل
العمليات

واأ� �س��اف اأن امل�ق��اول��ني ال��ذي��ن يعملون
لدى �سلطات الحتالل يف عمليات احلفر،
ي �ق��وم��ون ب ��الإب ��الغ ع��ن اأه � ��ايل ال �ق��ري��ة،
ويزعمون اأن�ه��م يعرقلون اأعمالهم ،وهو
م��ا ي�ستح�سر ق ��وات ل�ل�ق��ري��ة ،للت�سدي
والعتداء اأو العتقال
وما يجري يف القرية ،جاء بعد خم�س
� �س �ن��وات م��ن جت�م�ي��د اق �ت �ح��ام��ات ال�ق��ري��ة
يف اأع �ق��اب ال �ع��دوان عليها وه��دم بيوتها،
وا�ست�سهاد املربي يعقوب اأبو القيعان عام
 ،2017وف�سل الحتالل باإقامة امل�ستوطنة
اآنذاك
اأبو القيعان ،اعتر اأن الحتالل يعمل
على �سعيدين يف القرية ،الأول ا�ستئناف
اإق ��ام ��ة امل���س�ت��وط�ن��ة ال �ي �ه��ودي��ة ،وال �ث��اين
مالحقة ال�سكان وحماولة كبح جماح اأي
�سخ�س اأو جهة تتحرك للت�سدي ملا يجري
وحذر من اأن ما يجري ميهد لتهجري
ال� ��� �س� �ك ��ان ،ح �ي ��ث اأن امل �خ �ط ��ط ي�ق���س��ي
بتهجريهم بعد اإمت��ام اإق��ام��ة امل�ستوطنة،
متهيدًا جللب اليهود ،وهو �سمن خمطط
اأو�سع مل�سادرة اأرا�سي القرية باأكملها
م�سئولية على ال�سلطة
وخالل حديثه ،ك�سف اأبو القيعان عن
وج ��ود “مقاول م�ت�ن�ف��ذ وخائن” اأ��س�ل��ه

غزة :االونروا تؤمن رواتب موظفيها
للشهر الحالي
االنباط-وكاالت

قالت وكالة غوث وت�سغيل الالجئني
الفل�سطينيني “الونروا” يف غ��زة اإنها
مت �ك �ن��ت م ��ن ت� �اأم ��ني روات� � ��ب م��وظ�ف�ي�ه��ا
ل�ل���س�ه��ر احل� � ��ايل ،ب �ح �� �س��ب م���س�ت���س��اره��ا
الإعالمي عدنان ابو ح�سنة.
واأو�سح ابو ح�سنة يف ت�سريحات ام�س
الأرب� �ع ��اء ،اإن ��ه “على ال��رغ��م م��ن العجز
الكبري يف ميزانية الوكالة فقد مت تاأمني
روات��ب املوظفني لل�سهر احل��ايل ،موؤكدا
اأن الوكالة “تبذل كافة اجل�ه��ود حل�سد
التمويل ل�سهر كانون الأول املقبل».
واأ� � �س ��ار اىل اأن اإج� �م ��ايل اح �ت �ي��اج��ات
م��وازن��ة ال��رام��ج ل �ه��ذا ال �ع��ام ي�ب�ل��غ 817
مليون دولر ،فيما يبلغ العجز املرحل
من العام املا�سي  62مليون دولر ،مبينا
اأنه مت حتى يوم ام�س الثالثاء ،احل�سول
ع�ل��ى مبلغ  713م�ل�ي��ون دولر م��ن اأ��س��ل

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة
أربعة شبان برصاص االحتالل
االنباط-وكاالت

ا�ست�سهد ط�ف��ل فل�سطيني ،واأ��س�ي��ب
اأرب �ع��ة ��س�ب��ان ب��ال��ر��س��ا���س احل��ي اأح��ده��م
ح��ال �ت��ه ح ��رج ��ة ،و�� �س ��اب ب�ق�ن�ب�ل��ة � �س��وت
ب��ال��راأ���س ،وال�ع���س��رات ب��الخ�ت�ن��اق ،خ��الل
م��واج�ه��ات ان��دل�ع��ت م��ع ق ��وات الح�ت��الل
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ال �ت ��ي اق �ت �ح �م��ت امل�ن�ط�ق��ة
ال�سرقية ملدينة نابل�س.
واأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية ،يف
بيان ،ا�ست�سهاد الطفل اأحمد �سحادة (16

عربي ومن �سكان م�سافر يطا ،وقال“ :هذا
امل�ق��اول يقوم ب��الإب��الغ عن �سكان القرية،
والت�سوير ،وهو ي�سارك الإ�سرائيليني يف
اإقامة م�ستوطنة على اأرا�سي فل�سطينية»
واإزاء ذل��ك ،حمل اأب��و القيعان ال�سلطة
ريا من م�سئولية ما
الفل�سطينية جزءًا كب ً
يجري بحق �سكان القريةً ،
قائال“ :عليها
اأن ت�ل�ج��م ه ��ذا امل� �ق ��اول ،واأن ت�ق��ف وق�ف��ة
م�سئولة جت��اه �سكان القرية الذين يعيد
الحتالل اليوم الهجمة عليها تهجريهم،

عاما) متاأثرا باإ�سابته احلرجة بر�سا�س
الحتالل احلي بالقلب ،واإ�سابة � 4سبان
بالر�سا�س احلي اأحدهم ب�سورة حرجة
يف البطن ،كما اأ�سيب �ساب بقنبلة �سوت
يف الراأ�س ،والع�سرات بالختناق.
وبارتقاء الطفل �سحادة ،يرتفع عدد
ال�سهداء يف فل�سطني منذ بداية العام اإىل
� 200سهيد (� 52سهيدا من قطاع غ��زة)،
بينهم � 57سهيدا بعمر  18عاما فما دون،
وفقا لبيانات وزارة ال�سحة.

عشرات المستوطنين المتطرفين
يقتحمون باحات االقصى
النباط-وكالت
اقتحم ع�سرات امل�ستوطنني املتطرفني
ال �ي �ه��ود � �س �ب��اح ام ����س الأرب � �ع� ��اء ،ب��اح��ات
امل�سجد الأق�سى املبارك  -احلرم القد�سي
ال�سريف مبدينة القد�س املحتلة.
وق��ال��ت دائ � ��رة الأوق� � ��اف الإ� �س��الم �ي��ة
ال �ع��ام��ة ب��ال�ق��د���س يف ب �ي��ان ،اإن ع���س��رات
امل�ستوطنني املتطرفني اقتحموا الأق�سى
م��ن ج�ه��ة ب ��اب امل �غ��ارب��ة وذل ��ك ب�ح��را��س��ة
م�سددة من �سرطة الحتالل الإ�سرائيلي

اخلا�سة املدججة بال�سالح ال�ت��ي قامت
مبنع امل�سلني م��ن دخ��ول الأق���س��ى عر
ب��واب��ات��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ل �ت �اأم��ني اق�ت�ح��ام��ات
امل�ستوطنني.
واأ�سافت اأنهم قاموا بجولت م�سبوهة
واأدوا ط�ق��و��س��ا ت�ل�م��ودي��ة ا� �س �ت �ف��زازي��ة يف
ب��اح��ات��ه و� �س��ط ال �ت �� �س��دي ل �ه��م ب��ال�ط��رد
وهتافات التكبري الحتجاجية من قبل
امل���س�ل��ني وامل��راب �ط��ني وح ��را� ��س امل�سجد
الأق�سى املبارك.

أردوغان :ال خصومة دائمة
في السياسة
االنباط-وكاالت

اأ نّك � ��د ال��رئ �ي ����س ال ��رتك ��ي رج� ��ب طيب
اأردوغ��ان ،الأربعاء ،اأنه ل يوجد خ�سومة
دائمة يف عامل ال�سيا�سة
ج��اء ذل��ك ردًا على ��س�وؤال �سحفية يف
الرملان الرتكي حول اإعالن زعيم حزب
احلركة القومية دولت باهت�سلي ،تاأييده
للقاء اأردوغ��ان مع الرئي�س امل�سري عبد
ال �ف �ت��اح ال���س�ي���س��ي ،يف ق �ط��ر ،واق��رتاح��ه
اإجراء لقاء مع ب�سار الأ�سد
وقال اأردوغان“ :هذا ممكن ،فال يوجد
زعل اأو خ�سومة دائمني يف ال�سيا�سة ،يتم
اتخاذ اخلطوات يف هذا ال�سدد عاجال اأم
اآجال يف الظرف الأن�سب»
ول��دى ��س�وؤال��ه ح��ول م��ا اإذا ك��ان هناك

لقاء ثان �سيعقد مع ال�سي�سي يف الفرتة
ال �ق��ادم��ة ،اأو� �س��ح اأردوغ � ��ان اأن ��ه ل ميكن
اإعطاء موعد لذلك
و”احلركة القومية” هو حليف حزب
ال�ع��دال��ة والتنمية احل��اك��م ال��ذي يراأ�سه
اأردوغان يف “حتالف ال�سعب»
والإث� � �ن � ��ني ،و� �س ��ف اأردوغ � � � ��ان ل �ق��اءه
ب �ن �ظ��ريه امل �� �س��ري ع �ل��ى ه��ام ����س اف�ت�ت��اح
م��ون��دي��ال ق �ط��ر ،ب �اأن��ه خ �ط��وة اأوىل نّ
مت
اتخاذها من اأجل اإطالق م�سار جديد بني
البلدين
والأ� �س �ب��وع امل��ا��س��ي ،ق��ال اأردوغ� ��ان اإن��ه
ميكن لبالده اأن تعيد النظر يف عالقاتها
م��ع ك� نّ�ل م��ن م���س��ر و� �س��وري��ا ،وذل ��ك بعد
الن�ت�خ��اب��ات املقبلة يف ي��ون�ي��و /ح��زي��ران
2023

االحتالل يهدم مدرسة ومنزال جنوب
الخليل وبيت لحم
االنباط-وكاالت

و�سط �سمت مريب من اجلميع»
وك��ان��ت حمكمة الح�ت��الل ق��د اأ��س��درت
قرا ًرا باإخالء القرية من �سكانها عام ،2017
واأمهلتهم حتى تاريخ  15اأبريل عام ،2018
اإل اأن اأحداث القرية والعدوان عليها ،اأدى
لتجميد هذا القرار وكانت املحكمة العليا
الإ�سرائيلية قد رف�ست التما�س اأهل قرية
اأم احل ��ريان ملنع اإخ��الئ�ه��ا ع��ام  ،2014ول
ت��زال ت�سر حكومة الح�ت��الل على اإقامة
م�ستوطنة على اأرا�سيها

قيمة موازنة احلايل البالغة  817مليونا.
وو� �س��ف اب ��و ح���س�ن��ة الأو�� �س ��اع امل��ال�ي��ة
ل �ل��وك��ال��ة ب �اأن �ه ��ا “خطرية واأ� �س �ب �ح��ت
الونروا حتت �سغط التغريات ال�سيا�سية
يف الدول املانحة».
واأك� ��د اأن الأول ��وي ��ة الآن تنح�سر يف
ال� �س �ت �م��رار ب �ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات مل��الي��ني
ال��الج �ئ��ني ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ني يف م�ن��اط��ق
العمليات اخلم�سة ا�سافة اىل دفع رواتب
املوظفني.
وا�� �س ��اف“ ،الإدارة ال�ع�ل�ي��ا ل��الون��روا
تتوا�سل ب�سكل مكثف مع الدول الأع�ساء
ل��زي��ادة ال��دخ��ل املتاأتي ملوازنتي الرامج
والنداءات الطارئة ،حيث نظمت الوكالة
م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  400زي ��ارة ملمثلي ال��دول
املانحة ملرافقها ومن�ساآتها لالطالع عن
كثب على مركزية اخلدمات التي تقدمها
الوكالة».

ه��دم��ت ق ��وات الح �ت��الل الإ��س��رائ�ي�ل��ي
ام�س الأربعاء ،مدر�سة ومنزل يف مناطق
ال�سفة الغربية.
وق��ال من�سق جل��ان احلماية وال�سمود
ف �وؤاد العمور يف بيان اإن ق��وات الحتالل
ه��دم��ت باآلياتها الثقيلة م��در��س��ة اإ�سفي
الأ� �س��ا� �س �ي��ة امل�خ�ت�ل�ط��ة ،يف خ��رب��ة اإ��س�ف��ي
ال �ف��وق��ا ،وه ��ي اإح� ��دى م��دار���س ال�ت�ح��دي
وال�سمود وت�خ��دم ع�سرات التالميذ من
قرى وخرب م�سافر يطا.
ويف ب�ل��دة اخل���س��ر ج�ن��وب م��دي�ن��ة بيت
حلم ،هدمت قوات الحتالل اليوم ،منزل
ي �ع��ود ل �ل �م��واط��ن اأح� �م ��د حم �م��د ي�ع�ق��وب
��س��الح يف منطقة ب��اط��ن املع�سي ،البالغ
م�ساحته  100مرت مربع.
واأ� �س��ار رئي�س بلدية اخل�سر اإبراهيم
م��و� �س��ى اإىل اأن الح� �ت ��الل الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
� �س � نّع��د يف ال �ف��رتة الأخ � ��رية م��ن هجمته
ال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة يف منطقتي” ام ركبة”

و”باطن املع�سي” ،من خالل هدم منازل،
واإخ�ط��ار اأخ��رى بالهدم ،ووق��ف البناء ،يف
حم��اول��ة لتهجري ال���س�ك��ان ،وال��س�ت�ي��الء
عليها ل���س��ال��ح ال��س�ت�ي�ط��ان الإ��س��رائ�ي�ل��ي
الذي ي�ستهدف املنطقة.
ويف ال� ��� �س� �ي ��اق ،ه ��اج ��م م �� �س �ت��وط �ن��ون
متطرفون يهود اليوم ،مركبات املواطنني
الفل�سطينيني باحلجارة على اأطراف بلدة
حوارة ،جنوب مدينة نابل�س �سمال ال�سفة
الغربية املحتلة.
وقال م�سوؤول ملف ال�ستيطان يف �سمال
ال�سفة الغربية غ�سان دغل�س يف بيان ،اإن
عددا من امل�ستوطنني املتطرفني هاجموا
مركبات املواطنني باحلجارة ،بالقرب من
دوارة �سلمان الفار�سي ،والطريق الوا�سل
بني حوارة وقلقيلية ،الأمر الذي اأدى اإىل
ت�سرر عدد منها.
واأ�ساف دغل�س ،اأن امل�ستوطنني اأحرقوا
الإط ��ارات املطاطية بالقرب م��ن مدر�سة
ب��وري��ن ال�ث��ان��وي��ة ،والقريبة م��ن الطريق
ال�ستيطاين “يت�سهار».

الدويل
اخلمي�س
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محللون :عملية القدس ّ
شكلت صفعة على وجه االحتالل والقادم أعظم

االنباط-وكاالت

يُجمع حمللون وخمت�سون فل�سطينيون،
ع�ل��ى اأن دول��ة االح �ت��ال مل ت�ستفق َب�ع��د مِ ��ن
�سدمة عملية ال�سهيد الفتى حممد �سوف
وال�ت��ي اأودت بحياة ثاثة جنود اإ�سرائيليني
وج��رح مثلهم ،حتى تلقت �سفع ًة على وجهها
�سباح اليوم يف اأعقاب تنفيذ عملي ٍة يف حافلة
احلافات املركزية مبدينة القد�س
ع�م�ل�ي� ٌة ن��وع�ي��ة ،اأب�ط��ا ُل�ه��ا جم�ه��ول��ون حتى
ال�ل�ح�ظ��ة ،ع� � رّ��وا ع��ن غ���س�ب�ه��م م��ن ت�ساعد
ان �ت �ه��اك��ات االح� �ت ��ال و ُق �ط �ع��ان م���س�ت��وط�ن�ي��ه
بطريقتهم اخل��ا��س��ة ،ل� ُي�ع�ي��دوا جم��د وت��اري��خ
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ف��دائ �ي��ة امل ُ�� �س��اب �ه��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
ت�ستهدف احلافات التي ُتقل جنود االحتال
واأفراد �سرطته االإ�سرائيلية
يُ�سري املحللون ،اإىل اأن تنفيذ العملية يف
منطقة رام��ون مبدينة القد�س ،التي ُتعرف
ب��ال�ت�ح���س�ي�ن��ات االأم �ن �ي��ة امل ُ �� �س��ددة ،واالن�ت���س��ار
املُكثف لل�سرطة االإ�سرائيلية يُعد ً
ف�سا اأمنيًا
وا��س�ت�خ�ب��ارات� ًي��ا اإ��س��اف� ًي��ا ل��وح��دات االح �ت��ال،
ال��ذي ل�ط��امل��ا ت�ف��اخ��ر ب�ه��ا اأم ��ام ال �ع��امل و�رّ��س��ور
نف�سه على اأنه (اجلي�س الذي ال يُقهر)
املقاومة حق م�سروع ومكفول
يقول املحلل ال�سيا�سي حممد �ساهني ،اإن
العملية ت �اأت��ي يف ���سِ �ي��اق ال ��رد الطبيعي على
جرائم االح�ت��ال االإ�سرائيلي وتعاظمها من

خال ُ�سعود اليمني املتطرف يف االنتخابات
االأخرية لت�سكيل حكومة اأكرث فا�سية وارهابًا
تدعم اال�ستيطان وتعت� قتل الفل�سطينيني
ع �ل��ى راأ�� � ��س اأول ��وي ��ات� �ه ��ا وه� ��و م ��ا ُي � �ن ��ادي ب��ه
املتطرفان ايتمار بن غفري ويهودا غليك ع�
اقتحامه امل�ستمر للم�سجد االأق�سى املبارك
واأ�� �س ��اف يف ت �� �س��ري �ح��اتٍ ل���س�ب�ك��ة م���س��در
االإخبارية ،اأن العملية جاءت ردًا على جرائم
ال�ق�ت��ل املُ��رت�ك�ب��ة ب�ح��ق الفل�سطينيني �سباحً ا
وم���س��ا ًء يف ُم��دن ال�سفة وال�ق��د���س املُحتلتني
واالعتداءات امل�ستمرة بحق االأطفال والن�ساء
واقتحامات امل�ستوطنني للمقد�سات والتعدي
على املواطنني وممتلكاتهم
ٌ
واأكد ،على اأن املقاومة حق م�سروع ل�سعبنا
الفل�سطيني ،ك رّفلته ال�سرائع الدولية والقانون
ما دمنا �سعبًا واقعًا حتت االحتال ،خا�س ًة واأن
العمليات الفدائية تتم �سد اأهداف اإ�سرائيلية
متمثلة يف ا�ستهداف جنود االحتال و�سرطته
االإ�سرائيلية وجنود االحتياط ،ومل يثبت اأنها
مُوجهة �سد الن�ساء واالأطفال اأُ�سوة مبا يفعل
االح�ت��ال بحق اأب�ن��اء �سعبنا املُدنيني والعُزل
من اعداماتٍ بدم بارد
واأ�سار اإىل اأن عملية القد�س اليوم �ستكون
ب��داي��ة ال �� �س��رارة الن �ط��اق ع�م�ل�ي��ات مُ�سابهة
وقد تتعاظم يف االأي��ام املقبلة ردًا على جرائم
االحتال املتوا�سلة بحق اأبناء �سعبنا يف جميع
اأماكن تواجده

وح��ول م��ا اذا ك��ان��ت عملية ال�ي��وم �س ُت�س رّكل
اح��راجً ��ا لنتنياهو اأم��ام امل�ستوى االإ�سرائيلي
و ُت�ع�ي��ق ت�س رّكيل حكومته املقبلة ،لفت املحلل
ال���س�ي��ا��س��ي حم�م��د � �س��اه��ني ،اإىل اأن نتنياهو
ج� � رّرب امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة و َي �ع��رف ردود
فعلها ال�سابقة والتي �ستكون حا�سر ًة وبقوة
مِ ن خال تبني احلكومة املقبلة �سيا�سة اأكرث
تطر ًفا اإال اأن ممار�سات االحتال و�سيا�ساته
العن�سرية والفا�سية �ست�سطدم ب�سمود �سعبنا
وتعاظم مقاومته وب�سالتها يف وجه التحديات
واالحتال
واأ� �س��اف ،اأم ��ام ال�ت�ح��دي��ات املقبلة �ستكون
املقاومة اأكرث مرونة مع باقي ف�سائل �سعبنا
الفل�سطيني ،ويف الوقت ذات��ه �س ُتظهر ب�سال ًة
واإق��دا ًم��ا مل يرهما االحتال مِ ن قِبل لتثبت
اأنها االأقدر على حماية �سعبنا بعيدًا عن وهم
املفاو�سات والت�سوية الذي مل يجلب ل�سعبنا
الفل�سطيني اإال م��زي�دًا م��ن القتل والتهويد
واال�ستيطان واالإرهاب
عملية نوعية ومُنظمة
ي �ق��ول اخل �ب��ري يف ال �� �س �وؤون االإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة
ع �م��ر ج � � رّع� ��ارة ،اإن االع� � ��ام ال� �ع ���ي و� �س��ف
العملية بالنوعية حيث مل يُ�سهد مثلها منذ
� �س �ن��واتٍ ط��وي �ل��ة ،خ��ا��س��ة واأن ال �ع �ب��وات ال�ت��ي
وُ�سعت وج��رى تثبيتها اإم��ا تكون موقوتة اأو
مت تفعيلها ع��ن ُب�ع��د ،واأح��دث��ت انفجارين يف
موقعني ُخمتلفني برامون

واأ�� �س ��اف يف ت �� �س��ري �ح��اتٍ ل���س�ب�ك��ة م���س��در
االإخ �ب ��اري ��ة ،اأن ن��وع�ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ات مت�ث�ل��ت يف
حم �ط��ة َ َ
ت� � ُم� � ْع ال �ب��ا� �س��ات امل��رك��زي��ة واأع � ��داد
ُ
امل�سابني ال��ذي اأعلن عنهم وعددهم  20حتى
اللحظة ،منهم ح��االت ميوؤو�س منها ،اإ�سافة
اإىل قتيل تاأكد موته وفق االإعام الع�ي
واأ�سار ،االعام الع�ي يتحدث اأن العملية
مُنظمة خا�سة يف ظل عدم وجود اأي معلومات
ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة ع��ن اخل�ل�ي��ة امل ُ�ن �ف��ذة للعملية
الفدائية يف مدينة االأق�سى
واأك � ��د ع �ل��ى اأن ط��امل��ا االح� �ت ��ال ي� ��رون يف
امل���س�ج��د االأق �� �س��ى ه�ي�ك� ً�ا �سي�ستمر ال���س��راع
وي�ت�م��دد ،و� �س� ً
�وال اإىل ال�ن���س��ر امل ُ� �وؤزر ل�سعبنا
الفل�سطيني واإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها
القد�س ال�سريف
ً
املواجهة دخلت مرحلة جديدة
يف � �س �ي��اق م �ت �� �س��ل ،ق ��ال ال �ك��ات��ب وامل �ح �ل��ل
ال�سيا�سي اأحمد اأبو زه��ري ،من املهم االنتباه
اإىل دق��ة ون��وع�ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة وال �ت��ي ت�ن�ظ��ر لها
املوؤ�س�سة االأمنية على اأنها عم ٌل خطري وغري
م���س�ب��وق ،لي�س ه��ذا فح�سب ب��ل ه��ي (اإن� ��ذارٌ)
ب �اأن امل��واج�ه��ة دخ�ل��ت م��رح�ل��ة ج��دي��دة ،واأك��رث
من ذلك يف اأن املقاومة بداأت بتفعيل خيارات
واإم �ك��ان��ات اأك��رث ت �اأث �ريًا وفاعلية يف مواجهة
االحتال
واأ�ساف اأبو زهري ،جناح املنفذ اأو املنفذين
يف الو�سول اإىل اأهدافهم والتمكن من و�سع
ال �ع �ب��وات يف ع ��دة اأم ��اك ��ن وامل � �غ ��ادرة دون اأن
اك�ت���س��اف اأم��ره��م رغ��م وج��ود ع���س��رات اأنظمة
املراقبة يف ظل حالة اال�ستنفار الق�سوى التي
يعي�سها الكيان هو عم ٌل اح��رايف واإب��داع غري
عادي من املقاومة بل هو اأك� �سفعة يتلقفها
االأمن االإ�سرائيلي
واأك ��د ع�ل��ى اأن ت �اأث��ري وت��داع �ي��ات العملية
ع�ل��ى اجل�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة ك �ب��رية ج� �دًا وه�ن��اك
ح��ال��ة غ�سب و�سخط ع��ام بعد ع��ودة عمليات
التفجري ،كما اأن وقعها على امل�ستوى ال�سيا�سي
واالأم� �ن ��ي ق��ا� �س��ي ج ��دا يف ظ ��ل ح��دي �ث �ه��م عن
اجنازات متكررة ال�ستعادة الردع وتطميناتهم
للم�ستوطنني ح��ول ق��درة ه��ذه االأج�ه��زة على
منع وقوع مزيد من العمليات
ون��وه اإىل اأن املقاومة اأر�سلت اليوم ر�سالة
وا�سحة باأنها لن تت�سامح مع ال�ع��دوان بحق
ال �ق��د���س واالأق �� �س��ى ،واأن �ه��ا ل��ن مت ��رر ج��رائ��م
العدو دون اأن يدفع الثمن ،واأنها ق��ادرة على
التعاطي مع تهديدات العدو وقيادته اجلديدة
االأكرث تطرفا ،واأن تنامي العدوان فتح الباب
على م�سرعيه الإعمال وتفعيل اأدوات واأ�سلحة
واإمكانات جديدة واأكرث خطورة وفاعلية

«مشاهد أعادتنا إلى سنوات االنتفاضة» ...الصحافة اإلسرائيلية بعد
عملية القدس :كل ما تخشاه «إسرائيل» وقع خالل  12ساعة
االنباط-وكاالت

اأع� ��ادت ال�ع�م�ل�ي��ة امل ��زدوج ��ة يف مدينة
القد�س املحتلة ،اإىل ال��وع��ي االإ�سرائيلي
م �� �س��اه��د اع �ت �ق��دت امل �� �س �ت��وي��ات االأم �ن �ي��ة
وال�ع���س�ك��ري��ة يف دول ��ة االح �ت��ال اأن �ه��ا لن
تعود ،بعد انتهاء انتفا�سة االأق�سى
املحللون االإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون اأج�م�ع��وا على
اأن خ�ل�ي��ة م�ن�ظ�م��ة ت �ق��ف خ �ل��ف ال�ع�م�ل�ي��ة،
واع� �ت ���وا اأن �ه��ا مت �ث��ل � �س �ع��وداً يف م���س��ار
املرحلة احلالية من املقاومة امل�سلحة ،يف
ال�سفة والقد�س املحتلتني
وق��ال حم��رر ال���س�وؤون الفل�سطينية يف
ق�ن��اة “كان” ال �ع���ي��ة ،ل�ي�ئ��ور ل�ي�ف��ي ،اإن
“خلية م�سلحة قررت اأن تعيد اإ�سرائيل
�سنوات للوراء بتفجريين متزامنني»
واأكد ال�سحفي االإ�سرائيلي اأن حيثيات
العملية ت�سري اإىل وج��ود خلية منظمة
تقف خلفها ،ق��ائ � ً
ا :ه��ذه لي�ست عملية
ده�س او طعن

ه ��ذه ع�م�ل�ي��ة م �ع �ق��دة حت �ت��اج لتنظيم
ومتويل واإعداد دقيق
وربط املرا�سل الع�سكري ملوقع “واال”
ال �ع���ي ،أام ��ري ب��وح �ب��وط ،ب��ني العملية
يف ال �ق��د���س امل �ح �ت �ل��ة واح� �ت� �ج ��از ج�ث�م��ان

اإ��س��رائ�ي�ل��ي يف ج�ن��ني واال��س�ت�ب��اك��ات �سرق
نابل�س
واع �ت��� اأن “حما�س ل��دي�ه��ا م�سلحة
وا�سحة يف زيادة العمليات �سد اإ�سرائيل»
وع��ن ال��واق��ع املعقد ال��ذي يواجه دولة

االحتال ،قال :عرين االأ�سود لن تختفي،
وخطف اجلثة يف جنني دليل على الواقع
املتفجر يف ال�سفة
وك���س��ف ع��ن ت�خ��وف��ات اإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة من
ع�م�ل�ي��ات اأخ� ��رى ،يف ال �ق��د���س امل�ح�ت�ل��ة ،يف
الفرة القريبة
وي �ت �ف��ق ال �� �س �ح �ف��ي يف اإذاع� � � ��ة ج�ي����س
االح� �ت ��ال�� ،س��اح��ر غ�ل�ي��ك ،ع�ل��ى ال��و��س��ع
امل�ت�ف�ج��ر يف وج ��ه “اإ�سرائيل” ،وق ��ال:
ان � �ف � �ج� ��اران يف ال� �ق ��د� ��س ،وخ� �ط ��ف ج�ث��ة
اإ� �س��رائ �ي �ل��ي يف ج �ن��ني ،اإط� ��اق ن ��ار كثيف
خال اقتحام ق� يو�سف ،كل ما تخ�ساه
“اإ�سرائيل” وقع خال � 12ساعة
واأك � ��د امل��را� �س��ل ال �ع �� �س �ك��ري ل�سحيفة
“يديعوت اأحرونوت” ،يو�سي يهو�سع ،اأن
امل���س�ت��وي��ات االأم�ن�ي��ة والع�سكرية يف دول��ة
االح �ت��ال اأم� ��ام “�ساحتني مفتوحني”
حالياً بعد العملية التفجريية يف القد�س
امل�ح�ت�ل��ة ،واح�ت�ج��از ج�ث�م��ان اإ��س��رائ�ي�ل��ي يف
جنني

البرهان :الجيش السوداني سيقبل بأي حكومة غير حزبية
االنباط-وكاالت

اخل��رط��وم :ق��ال رئ�ي����س جم�ل����س ال���س�ي��ادة
ال�سوداين القائد العام للقوات امل�سلحة عبد
الفتاح ال�هان ،االأربعاء ،اإن اجلي�س �سيقبل
ب� �اأي ��س�ي�غ��ة ت���س�م��ن مت��ا��س��ك ال �ب��اد وت �اأت��ي
بحكومة م�ستقلني غري حزبية
ج��اء ذل��ك خ��ال ل�ق��اء ال���ه��ان م��ع ق��ادة
وكبار �سباط اجلي�س ،وروؤ�ساء الدوائر بقوات
الدعم ال�سريع ،وفق بيان �سادر عن متحدث
القوات امل�سلحة ال�سودانية نبيل عبد اهلل
و أا��س��ار ال�هان اإىل اأن اأي �سيغة ت�سمن
مت��ا� �س��ك ال� �ب ��اد وحت� �ف ��ظ ك ��رام ��ة ال� �ق ��وات
النظامية مبا ميكنها من القيام بواجباتها
ال��وط �ن �ي��ة ،وت �اأت��ي ب�ح�ك��وم��ة م���س�ت�ق�ل��ني غري
ح��زب�ي��ة ،وت�ت��واف��ق عليها ال�ق��وى ال�سيا�سية،
�ستكون مقبولة من قبل القوات امل�سلحة
وج � ��دد ال �ت �اأك �ي��د ع �ل��ى ت �ع �ه��دات ال �ق �ي��ادة
الع�سكرية باالن�سحاب من امل�سهد ال�سيا�سي
حال توافق القوى ال�سيا�سية ،لتتفرغ القوات
امل�سلحة وال��دع��م ال���س��ري��ع (ت�ت�ب��ع للجي�س)
ل��ا� �س �ت �م��رار يف اإع� � � ��ادة ت��رت �ي��ب ��س�ف��وف�ه��ا

وم ��راج �ع ��ة ت�ن�ظ�ي�م��ات�ه��ا وت �ت �ه �ي �اأ ل�ت�ح��دي��ات
امل�ستقبل
ويف  4يوليو /متوز املا�سي تعهد ال�هان
ب �ن �اأي امل �وؤ� �س �� �س��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ع��ن ال���س�ي��ا��س��ة،
ا�ستجابة ملطالبات املدنيني واملجتمع الدويل

ب�ع��دم ت��دخ��ل اجل�ي����س يف ال���س�ي��ا��س��ة ،وت�سليم
ال�سلطة اإىل املدنيني و��س��وال اإىل انتخابات
حرة ونزيهة
ويف  17نوفم� /ت�سرين الثاين اجل��اري،
اأع �ل �ن��ت االآل � �ي ��ة ال �ث��اث �ي��ة ل� � �اأمم امل �ت �ح��دة

واالحت � � ��اد االإف ��ري� �ق ��ي وال �ه �ي �ئ��ة احل �ك��وم �ي��ة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة (اإي � �غ� ��اد) ال �ت��و� �س��ل اإىل
تفاهمات اأ�سا�سية بني الع�سكر واملدنيني يف
ال�سودان
وي�سهد ال�سودان ،منذ  25اأكتوبر /ت�سرين
االأول  ،2021احتجاجات �سعبية تطالب بحكم
م��دين ك��ام��ل وت��رف����س اإج� ��راءات ا�ستثنائية
فر�سها ال�هان منها حل جمل�سي ال�سيادة
والوزراء االنتقاليني واإعان حالة الطوارئ
واع�ت�ق��ال م�سوؤولني و�سيا�سيني واإق��ال��ة والة
(حمافظني)
ورف�س ال�هان �سحة اتهامات له بتنفيذ
انقاب ع�سكري ،وق��ول اإن إاج��راءات��ه تهدف
اإىل ت�سحيح م�سار املرحلة االنتقالية وتعهد
بت�سليم ال���س�ل�ط��ة ع��� ان�ت�خ��اب��ات اأو ت��واف��ق
وطني
وق�ب��ل إاج � ��راءات ال���ه��ان ،ك��ان ال���س��ودان
يعي�س منذ  11اأغ�سط�س /اآب  2019مرحلة
ان�ت�ق��ال�ي��ة ت�ن�ت�ه��ي ب �اإج ��راء ان �ت �خ��اب��ات مطلع
 ،2024ي�ت�ق��ا��س��م خ��ال �ه��ا ال���س�ل�ط��ة ك ��ل من
اجلي�س وقوى مدنية وحركات م�سلحة و رّقعت
مع احلكومة اتفاق �سام يف 2020

إدانات فلسطينية ودولية لهدم
االحتالل مدرسة اصفى بمسافر يطا

االنباط-وكاالت

دان� � ��ا االحت � � ��اد االأوروب � � � � ��ي ووزارة
الربية والتعليم الفل�سطينية ،تدمري
ج�ي����س االح� �ت ��ال االإ� �س��رائ �ي �ل��ي ام����س
االأرب� �ع ��اء ،م��در� �س��ة ا��س�ف��ي االأ��س��ا��س�ي��ة
املختلطة مبديرية يطا جنوب مدينة
اخلليل ب�سكل كامل
وو� �س �ف��ت وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م يف ب �ي��ان،
اأن ه��دم االح�ت��ال مدر�سية ا�سفي يف
م���س��اف��ر ي �ط��ا ج��رمي��ة ن �ك��راء وب���س�ع��ة،
منوهة اإىل اأن ال�ه��دم ح��رم  10اأط�ف��ال
من تلقي تعليمهم ب�سكل حر واآمن
واأك � � ��دت اأن ه� ��دم م��در� �س��ة ا��س�ف��ي
ج ��رمي ��ة ب �� �س �ع��ة ت �� �س��اف اإىل ��س�ل���س�ل��ة
ج ��رائ ��م االح � �ت� ��ال امل �ت��وا� �س �ل��ة ب�ح��ق
ال � �ق � �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي �م ��ي ،وا�� �س� �ت� �ه ��داف ��ه
لاأطفال والطلبة وال�ك��وادر الربوية
واملوؤ�س�سات التعليمية الفل�سطينية دون
اكراث باملواثيق والقوانني الدولية
ودع � ��ت ال� � � ��وزارة ك ��اف ��ة امل �وؤ� �س �� �س��ات
وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة واحل �ق ��وق �ي ��ة
واالإع��ام�ي��ة ،حتمل م�سوؤولياتها اإزاء
انتهاكات االحتال املت�ساعدة ،والعمل
ع �ل��ى ف���س�ح�ه��ا واإث ��ارت� �ه ��ا يف امل �ح��اف��ل
وامليادين كافة
اقراأ/ي اأي�سا :قوات االحتال تهدم
مدر�سة ا�سفي مب�سافر يطا يف اخلليل

ب��دوره ،ع��� االحت��اد االأوروب ��ي ،عن
�سدمته اإزاء هدم القوات االإ�سرائيلية
م��در��س��ة إا��س�ف��ي االأ��س��ا��س�ي��ة املختلطة،
مب�سافر يطا ،جنوب اخلليل
وذك��ر االحت ��اد االأوروب� ��ي يف من�سور
ع� توتري  ،تعقيبا على هدم املدر�سة
املذكورة :م�سدومون من قيام القوات
اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ب �ه��دم م��در� �س��ة اإ� �س �ف��ي
املمولة من قبل املانحني االوروبيني يف
م�سافر رّ
يطا يف االأرا��س��ي الفل�سطينية
املحتلة ،وذلك بعد يوم واحد من زيارة
دبلوما�سي عدد من الدول االأع�ساء يف
االحتاد
االأوروب � � ��ي  ،م �� �س��ددا ع �ل��ى � �س��رورة
احرام حق االأطفال يف التعليم
ي�سار اإىل اأن قوات االحتال هدمت
�سباح اليوم باآلياتها الثقيلة املدر�سة،
يف خ��رب��ة إا��س�ف��ي ال�ف��وق��ا ،وه��ي اح��دى
م��دار���س ال�ت�ح��دي وال���س�م��ود ،وت�خ��دم
ع �� �س��رات ال �ت��ام �ي��ذ م��ن ق ��رى وخ��رب
م���س��اف��ر ي�ط��ا ،اأه�م�ه��ا :م�غ��اي��ر العبيد،
وطوبا ،واإ�سفي الفوقا ،واإ�سفي التحتا
واع� � �ت � ��دت ق � � ��وات االح� � �ت � ��ال ع �ل��ى
ال� �ط� �ل� �ب ��ة ،وا� � �س � �ت� ��ول� ��ت ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع
حم �ت��وي��ات امل��در� �س��ة ،م��ن ق��رط��ا��س�ي��ة،
وط��اوالت ،ومقاعد ،وحقائب ،ونقلتها
ب�ع��د ان � �س��اوت امل��در� �س��ة ب ��االأر� ��س اإىل
جهة غري معلومة

االحتالل يحتجز جثامين  350شهيدا
االنباط-وكاالت

اأع � �ل� ��ن رئ �ي �� ��س وح� � ��دة ال ��درا�� �س ��ات
وال �ت��وث �ي��ق يف ه�ي�ئ��ة �� �س� �وؤون االأ� �س ��رى
وامل � � �ح� � ��رري� � ��ن ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي ��ة ع �ب��د
النا�سر ف��روان��ة اأن �سلطات االحتال
االإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي حت �ت �ج��ز ج �ث��ام��ني 350
�سهيدا فل�سطينيا يف “مقابر االأرقام”
وث � ��اج � ��ات ،ا� �س �ت �� �س �ه��دوا يف ظ� ��روف
خمتلفة و�سنوات متباعدة.

وق� � ��ال ف� ��روان� ��ة يف ت �� �س��ري��ح ام ����س
االأرب � �ع� ��اء ،اإن ب�ع����س ج �ث��ام��ني ه� �وؤالء
ال���س�ه��داء م��ر على اح�ت�ج��ازه��ا ع�سرات
ال���س�ن��ني ،وم�ن�ه��م م��ن ا��س�ت���س�ه��د داخ��ل
ال� ��� �س� �ج ��ون االإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،م �ع �ت���ا
ذل ��ك “دليا ع �ل��ى ب �� �س��اع��ة اجل��رائ��م
االأخاقية واالإن�سانية والقانونية التي
ت�ق��رف�ه��ا ��س�ل�ط��ات االح �ت��ال عانية،
ويف اإط��ار �سيا�سة اإ�سرائيلية ممنهجة
ور�سمية».

وسائل إعالم :لقاء أردوغان واألسد
قد يتم بوساطة من بوتين

االنباط-وكاالت
ل�ق��اء ال��رئ�ي����س ال��رك��ي رج��ب طيب
اأردوغان والرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد
قد يتم يف رو�سيا بو�ساطة من الرئي�س
الرو�سي فادميري بوتني
جاء ذلك يف مقال للكاتب ال�سحفي
ع� �ب ��د ال� � �ق � ��ادر � �س �ي �ل �ف��ي يف � �س �ح �ي �ف��ة
“حريت” امل� �ق ��رب ��ة م� ��ن ال� ��دوائ� ��ر
احلكومية الركية
وك � ��ان زع� �ي ��م ال �ق��وم �ي��ني االأت� � ��راك
امل�ت�ح��ال�ف��ني م��ع احل ��زب احل��اك��م دول��ت
بهجلي قد دعا احلكومة يف وقت �سابق
اإىل “خلق فر�سة” للقاء االأ�سد ،وردا
على �سوؤال اأردوغان حول لقاء حمتمل
مع الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ��س��د من
خ��ال و��س��اط��ة رو��س�ي��ة ،ق��ال اإن اأن�ق��رة
ميكنها تقييم االق ��راح حينما يحني
الوقت
وتابع �سيلفي يف مقاله“ :بعد لقاء
اأردوغان بالرئي�س امل�سري عبد الفتاح
ال�سي�سي ،حينما �سافحه اأردوغ ��ان يف
افتتاح مونديال قطر ،حتولت االأنظار
اإىل ل�ق��اء اأردوغ� ��ان ب��االأ� �س��د ،ف�ه��ل يتم
هذه اللقاء؟
ت�ن��م ت���س��ري�ح��ات ال��رئ�ي����س اأردوغ ��ان
عن اإمكانية عقد مثل هذا اللقاء ،حيث
يقال اإنها (م�ساألة وقت) ،فهل �سيكون
اللقاء قبل انتخابات  ،2023اأو بعدها؟»

واأفاد ال�سحفي ،نقا عن م�سادره،
اأن “مو�سوع لقاء االأ�سد يعت� اأي�سا
ق �� �س �ي��ة م �ف �ه��وم .وك �ت��ب ع �ب��د ال �ق��ادر
� �س �ي �ل �ف��ي“ :فذلك امل �ف �ه��وم ال� ��ذي مت
تطبيقه ع� جغرافيا ال�سرق االأو�سط،
ح �ي��ث ت �ن��دل��ع االأزم� � � ��ات يف ك �ث��ري م��ن
االأح� �ي ��ان ،اأ� �س �ف��ر ع��ن ن �ت��ائ��ج ن��اج�ح��ة.
املفهوم ال��ذي يعرف با�سم دبلوما�سية
اال��س�ت�خ�ب��ارات ،بينما ال�ت�ق��ى الرئي�س
اأردوغ � � ��ان م ��ع ويل ال �ع �ه��د ال �� �س �ع��ودي
ا أالم� ��ري حم �م��د ب��ن � �س �ل �م��ان ،ث��م ب��ويل
عهد ا إالم��ارات العربية املتحدة ال�سيخ
زايد ،الذي توترت العاقات معه منذ
ف��رة ،واالآن �سافح اأردوغ��ان ال�سي�سي
يف اج �ت �م��اع ن�ظ�م��ه اأم ��ري ق�ط��ر ال�سيخ
مت�ي��م .ل�ه��ذا فمن امل�ت��وق��ع اأن ي�ستقبل
الرئي�س بوتني كا الرئي�سني اأردوغان
واالأ�سد»
وك��ان��ت وك��ال��ة “اأ�سو�سيتد بر�س”
قد اأفادت ،نقا عن �سيا�سي لبناين مل
تذكر ا�سمه ،اأن اجلانب االإي��راين نقل
موؤخرا اإىل االأ�سد ر�سالة من اأردوغ��ان
ح ��ول ا� �س �ت �ع��داده الإر�� �س ��ال م���س�وؤول��ني
أات ��راك اإىل دم���س��ق .وبح�سب ال��وك��ال��ة،
رف� �� ��س ال ��رئ� �ي� �� ��س ال � �� � �س ��وري اق � ��راح
اأردوغ� ��ان ب��االج�ت�م��اع يف دم���س��ق ،قائا
اإن� ��ه م��ن امل �م �ك��ن اأن ي�ج�ت�م�ع��ا يف دول��ة
ثالثة .يف ال��وق��ت نف�سه ،نفى م�سوؤول
رفيع يف احلكومة الركية اأي معلومات
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تعادل ثمين للمنتخب المغربي امام كرواتيا

الدوحة – وكاالت

ت �ع��ادل م�ن�ت�خ��ب امل �غ��رب م��ع ك��روات�ي��ا
 0-0يف امل� � � �ب � � ��اراة ال � �ت� ��ي ج � � ��رت يف

م �ل �ع��ب ل �ل �ب �ي��ت � �س �م��ن اجل ��ول ��ة الأوىل
مب ��ون ��دي ��ال ق� �ط ��ر .ومل ت� �ك ��ن ب ��داي ��ة
امل�ن�ت�خ��ب امل�غ��رب��ي ب��اجل�ي��دة وظ �ه��ر على
لع�ب�ي��ه ب�ع����س الرت� �ب ��اك والأخ� �ط ��اء يف

التمرير .وا�ستغل برزيت�س خ�ط�اأ يف
التمرير لأم� ��اح ،ح�ي��ث تقدم و��س��دد
ب� �ق ��وة ،ال� �ك ��رة م� ��رت ف� ��وق العار�سة.
ويف امل� ��رات ال�ق�ل�ي�ل��ة ان���س��ل ح�ك�ي�م��ي من

احل �ه��ة ال �ي �م �ن��ى ،و�� �س ��دد ال� �ك ��رة ومل���س��ت
اأح� ��د امل��داف �ع��ني الكرواتيني ق �ب��ل اأن
يتدخل احلار�س ليغاكوفيت�س .وك��ان
وا�سحا اأن املباراة كانت رهينة لل�سرامة
التكتيكية وك��ذا احل��ذر م��ن املنتخبني،
وغ � ��اب � ��ت م� �ع� �ه ��ا ال � �ف� ��ر�� ��س احل �ق �ي �ق �ي��ة
للت�سجيل .ويف الوقت بدل ال�سائع من
ال�سوط الأول ك��اد بازيت�س اأن ي�سجل
ال� �ه ��دف الأول ل� �ل� �ك ��روات ب �ع��د ان �ف��راد
ب��احل��ار���س ب��ون��و ال� ��ذي ت��دخ��ل ب�ن�ج��اح،
تلتها فر�سة أاخ��رى من مودري�س الذي
��س��دد ف��وق املرمى .ومع ب��داي��ة ال�سوط
ال � �ث� ��اين ه � ��دد امل �ن �ت �خ ��ب امل� �غ ��رب ��ي م��ن
فر�سة م��ن م ��زراوي م��ن راأ��س�ي��ة تدخل
ع �ل��ي اإث ��ره ��ا احل ��ار� ��س ليفاكوفيت�س.
و� �س��دد ح�ك�ي�م��ي ك ��رة ق��وي��ة م��ن ��س��رب��ة
خ�ط�اأ ،واأب �ع��د احل��ار���س ال�ك��روات��ي الكرة
ب�سعوبة .وا�سطر امل ��درب ال��رك��راك��ي
تغير م ��زراوي ل�اإ��س��اب��ة ودخ��ل بدله
عطية اهلل يف الدقيقة  ،60وبعده اأدخل
ال� ��زل� ��زويل ب� ��دل م ��ن ب ��وف ��ال .و��س�ق��ط
املنتخب املغربي يف اأخ�ط��اء التمرير يف
و�سط امللعب ،ال�سيء الذي كان ي�ستغله
املنتخب الكرواتي .ومل ي�ستغل منتخب
الأ� �س��ود امل��رت��دات الهجومية ال�ت��ي ك��ان
ت �ت��اح ل� �ل ��زل ��زويل وح �م��د اهلل ،ل�ت�ن�ت�ه��ي
املباراة بالتعادل.

البرازيل تبدأ رحلة البحث عن اللقب
الدوحة – وكاالت

ت �ب��د أا ال ��رازي ��ل ،رح�ل�ت�ه��ا ن �ح��و ال�ن�ج�م��ة
ال�ساد�سة واللقب الأول لكاأ�س ال�ع��امل منذ
 ،2002ب��اخ�ت�ب��ار ح�ق�ي�ق��ي ،ال �ي��وم اخل�م�ي����س،
مب ��واج� �ه ��ة امل �ن �ت �خ��ب ال �� �س ��رب ��ي ،وذل � ��ك يف
اجل ��ول ��ة الأوىل م ��ن م �ن��اف �� �س��ات امل�ج�م��وع��ة
ال�سابعة .وبعد امل�سوار الرائع ال��ذي حققته
يف ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية التي اأنهتها يف
ال�سدارة ب�  14فو ًزا و 3تعادلت دون هزمية،
تبدو الرازيل من اأب��رز املنتخبات املر�سحة
ل �ل �ف��وز ب��ال �ل �ق��ب ،ل ��س�ي�م��ا يف ت �األ ��ق م�ع�ظ��م
جن��وم�ه��ا ع�ل��ى راأ� �س �ه��م ن�ي�م��ار وفيني�سيو�س
ج��ون�ي��ور ورودري� �ج ��و .وو� �س��ع امل ��درب تيتي،
فريقه على الطريق ال�سحيح ،ونف�س عنه
غ�ب��ار ال�ه��زمي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة اأم ��ام امل��ان�ي��ا 7-1
يف ن�سف نهائي مونديال  ،2014من خال
ق�ي��ادت��ه اإىل ال�ت�ت��وي��ج ب�ك��وب��ا اأم��ري �ك��ا .2019
ث��م خ��ا���س ت�سفيات اأم��ري�ك��ا اجل�ن��وب�ي��ة دون
ه��زمي��ة ،إا� �س��اف��ة ل�ل��و��س��ول اإىل ن�ه��ائ��ي كوبا
اأم��ري �ك��ا  2021ق�ب��ل اخل �� �س��ارة اأم� ��ام غ��رمي��ه
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي .وم�ن��ذ ال���س�ق��وط اأم ��ام مي�سي
ورف��اق��ه يف  10مت��وز/ي��ول�ي��و  ،2021مل ي��ذق
رجال تيتي ،الهزمية يف  15مباراة متتالية،
اآخرها  4وديات حت�سرية للنهائيات ،انتهت
بالفوز على كوريا اجلنوبية واليابان وغانا
وتون�س .ويف مقابلة مع �سحيفة اجلارديان
يف ال�سيف املا�سي ،رفع تيتي ال�سقف بالقول
“يجب اأن نبلغ النهائي ون�سبح الأبطال.
هذه احلقيقة» .وتابع “يف رو�سيا كنت املدرب

يف ظ��روف خمتلفة بعد اإقالة دوجن��ا .اليوم
ل��ديّ فر�سة اإك �م��ال دورة ال���س�ن��وات الأرب ��ع.
التوقعات مرتفعة لكني اأرك��ز على العمل».
ويف ت�سكيلة ت�سم تر�سانة هجومية مكونة
م��ن  9لع�ب��ني ب��ني اأج�ن�ح��ة وروؤو�� ��س ح��رب��ة،
ي �اأم��ل م�ه��اج��م ت��وت�ن�ه��ام ،ري�ت���س��ارل�ي���س��ون اأن
“تاأتي الأهداف ب�سكل طبيعي” بالن�سبة له
وزمائه .واأ�ساف “عندما ترتدي القمي�س
الرقم  9مع املنتخب الرازيلي ،كل ما تريد
فعله ه��و ت�سجيل الأه� ��داف ،ب��وج��ود زم��اء
م��ن ه��ذا ال�ن��وع ،اأن��ا متاأكد م��ن اأن الأه��داف
�ستاأتي» .لكن قوة الرازيل لي�ست حم�سورة
بالهجوم ،اإذ تتمتع جميع اخلطوط باخلرة
ب��داي��ة م��ن احل��ار���س األ�ي���س��ون بيكر وقطبي
ق�ل��ب ال��دف��اع ت�ي��اج��و �سيلفا وم��ارك�ي�ن�ي��و���س،

م� ��رو ًرا ب�خ��ط ال��و� �س��ط ب��وج��ود ك��ا��س�ي�م��رو.
وتختر ه��ذه ال��ر��س��ان��ة ،حجم ا�ستعدادها
مل�ح��اول��ة ق�ي��ادة ال�سيلي�ساو للقب ال�ساد�س،
ح��ني تتواجه اخلمي�س م��ع �سربيا يف اإع��ادة
ل�ل��دور الأول م��ن م��ون��دي��ال  ،2018ح��ني فاز
منتخب ال�سامبا  0-2م��ن توقيع باولينيو
وت �ي��اج��و ��س�ي�ل�ف��ا .ول ��ن ت �ك��ون امل �ه �م��ة �سهلة
للرازيل اأمام منتخب منظم ي�سم جمموعة
م��ن ال�ن�ج��وم م�ث��ل ف��اه��وف�ي�ت����س وزم�ي�ل��ه يف
يوفنتو�س ،فيليب كو�ستيت�س ،و�سانع األعاب
اأي ��اك �� ��س دو�� �س ��ان ت��ادي �ت ����س ،وحم � ��ور و��س��ط
لت�سيو �سرجي ميلينكوفيت�س �سافيت�س.
وب �ع��دم��ا اأخ��رج��ت ف��رن���س��ا م��ن ث�م��ن ن�ه��ائ��ي
ي ��ورو  ،2020ث��م ت�سببها يف غ�ي��اب اإي�ط��ال�ي��ا
ع��ن ك �اأ���س ال �ع��امل ب�ع��دم��ا ت�ف��وق��ت ع�ل�ي�ه��ا يف

ال�ت���س�ف�ي��ات الأوروب � �ي ��ة ،ت �اأم��ل ��س��وي���س��را يف
م��وا��س�ل��ة م�ف��اج�اآت�ه��ا ،ل�ك��ن م�ه�م��ة ال��و��س��ول
اإىل ثمن النهائي للمرة الثالثة تواليا لن
تكون �سهلة ،بداية من الختبار الأول على
�ستاد اجل�ن��وب �سد ال�ك��ام��رون .ومل ي��ردد
رئي�س الحت��اد ال�سوي�سري دومينيك بان،
يف ال�ت�ع�ب��ر ع��ن ط �م��وح��ات م�ن�ت�خ��ب ب��اده
يف امل��ون��دي��ال ،اإث��ر ال�ت�اأه��ل ل�ل�م��رة اخلام�سة
تواليا ،حيث ق��ال “نعم ..الفريق يرغب يف
التتويج بط ً
ا للعامل» .وت�س ّلم ال�سوي�سري
م ��راد ي��اك��ني ،مهمة الإ� �س��راف ع�ل��ى ت��دري��ب
امل �ن �ت �خ��ب ،خ �ل �ف �اً ل �ف��ادمي��ر ب�ي�ت�ك��وف�ي�ت����س،
واعتمد كرة هجومية اأكرث من �سلفه ،وبات
املنتخب اأك��رث �سابة ،بدليل ع��دم خ�سارته
يف ت���س�ف�ي��ات ك �اأ���س ال �ع ��امل .وي �ت �األ��ق جن��وم
املنتخب ال�سوي�سري يف اأنديتهم ،بداية من
القائد جرانيت ت�ساكا الذي �سجل  4اأهداف
هذا املو�سم مع اآر�سنال ،ول يزال كتلة ن�ساط
يف و��س��ط امللعب .كما ت�اأق�ل��م امل�ه��اج��م بريل
اإمبولو يف �سفوف موناكو املنتقل اإليه من
ب��ورو� �س �ي��ا م��ون���س�ن�ج��ادب��اخ ،وق �ل��ب ال��دف��اع
مانويل اأكاجني ال��ذي ان�سم اإىل مان�س�سر
�سيتي .وبالن�سبة للكامرون التي حلت ثالثة
يف كاأ�س الأمم الأفريقية التي ا�ست�سافتها
مطلع العام احلايل ،ت�سم يف �سفوفها بع�س
النجوم مثل احل��ار���س اأون��ان��ا ،ولع��ب و�سط
نابويل اأندريه فرانك زامبو اأجني�سا بجانب
اإري��ك مك�سيم ت�سوبو موتينج ال��ذي يتاألق
مع بايرن ميونخ ،وفين�سنت اأب��و بكر لعب
الن�سر ال�سعودي.

زلزال ياباني يهز المنتخب االلماني

الدوحة – وكاالت
حقق منتخب اليابان ف��وزا مفاجئا قلب
ب��ه ال�ط��اول��ة على اأمل��ان�ي��ا ( ،)2-1الأرب �ع��اء،
�سمن مناف�سات اجلولة الأوىل باملجموعة
اخلام�سة يف كاأ�س العامل  .2022املنتخب
الأمل ��اين ت�ق��دم ب�ه��دف م��ن ع��ام��ة اجل��زاء يف
الدقيقة  33عن طريق اإلكاي جوندوجان،
قبل اأن تعود اليابان بهدفني يف الدقيقتني
 75و 83عر ريت�سو دوان وتاكوما اأ�سانو.
و��س��ارت اليابان على خطى ج��اره الآ�سيوي،
املنتخب ال�سعودي ،ال��ذي قلب ت� أاخ��ره اأم��ام
الأرج �ن �ت��ني اإىل ف ��وز ب�ن�ت�ي�ج��ة  .2-1ب�ه��ذه
ال�ن�ت�ي�ج��ة ،اع �ت �ل��ت ال �ي��اب��ان � �س ��دارة ت��رت�ي��ب
امل�ج�م��وع��ة ب� 3ن �ق��اط ،ف�ي�م��ا ت��ذي�ل��ت اأمل��ان�ي��ا
ال��رت �ي��ب ب ��ا ن� �ق ��اط .امل �ن �ت �خ��ب ال �ي��اب��اين
حتلى بال�سجاعة يف م�ستهل امل�ب��اراة وباغت
امل��ان �� �س��اف��ت ب �ب �ع ����س امل � �ح� ��اولت اخل��اط �ف��ة،
اأبرزها يف الدقيقة ال�سابعة بعر�سية و�سلت
اإىل ك��ام��ادا ،ال��ذي اأودع الكرة ال�سباك ،لكن
احل �ك��م امل �� �س��اع��د اأ�� �س ��ار ب��راي �ت��ه ل ��وج ��وده يف
ال�ت���س�ل��ل ،ل� ُي�ل�غ��ى ال� �ه ��دف .وك� ��ان كيميت�س
� �س��اح��ب امل � �ح � ��اولت الأوىل ع �ل��ى امل��رم��ى
اليابانية بت�سديدتني ،اأخ�ط��ره��ا م��ن خ��ارج
منطقة اجلزاء ،ت�سدى لها احلار�س جوندا
ب��راع��ة .واأر��س��ل كيميت�س مت��ري��رة حريرية
لراوم داخل منطقة اجلزاء ،لراوغ احلار�س
الياباين ،ال��ذي مل يجد ُب��دا �سوى عرقلته،
مما دفع احلكم لحت�ساب ركلة جزاء ل�سالح
امل��ان �� �س��اف��ت .ان � ��رى ج ��ون ��دوج ��ان ل�ت�ن�ف�ي��ذ

ال��رك �ل��ة ،ل�ي���س��دده��ا ب �اإت �ق��ان داخ ��ل ال���س�ب��اك،
م�سجا اأول أاه��داف املباراة .ووا�سل الأمل��ان
حم��اولت �ه��م رغ ��م ال �ت �ق��دم ،ل �ك��ن ه ��ذه امل��رة
بت�سويبة علت املرمى من اأق��دام مو�سيال.
وق �ب��ل ث� ��وان م� �ع ��دودة ع �ل��ى ن �ه��اي��ة ال���س��وط
الأول ،اأط �ل��ق ك�ي�م�ي�ت����س ت���س��وي�ب��ة اأر� �س �ي��ة
زاح�ف��ة ،ت�سدى لها ح��ار���س ال�ي��اب��ان ،لرتد
اإىل ج �ن��اب��ري ،ال ��ذي ق��اب�ل�ه��ا ب�ع��ر��س�ي��ة نحو
ه��اف��رت��ز ،ليودعها الأخ��ر داخ��ل ال�سباك.
وراجع احلكم لقطة الهدف مع غرفة حكام
ال�ف�ي��دي��و ،ليقرر اإل�غ��ائ��ه بعدما تبني وج��ود
هافرتز يف الت�سلل حلظة خ��روج الكرة من
ق��دم ج�ن��اب��ري .ال���س��وط ال �ث��اين �سهد اإث ��ارة
ب��ال�غ��ة ب�ع��دم��ا ت �ب��ادل ال�ف��ري�ق��ان ت�ه��دي��د كا
امل��رم�ي��ني .وك��اد اأن�ط��ون�ي��و رودي �ج��ر اأن يعزز
تقدم املان�سافت ب�سربة راأ�سية ،لكن براعة
احل��ار���س الياباين حالت دون ذل��ك ،قبل اأن
ت��رت��د ال �ك��رة ل�ل�م��داف��ع الأمل � ��اين ،ل�ي���س��دده��ا،
لكن حار�س اليابان وا�سل ذوده عن مرماه
بب�سالة .وا�ستطاعت الكتيبة اليابانية اأن
ت���س�ط��اد � �س �ب��اك ن��وي��ر م��رت��ني ،الأوىل عن
طريق ريت�سو دوان ،ال��ذي اأحيا ال�ساموراي
قبل دقائق على نهاية اللقاء .وبعد  8دقائق،
انطلق اأ��س��ان��و م��ن اجلهة اليمنى ،ليخرق
منطقة جزاء املان�سافت قبل اأن ي�سع الكرة
يف ال�سباك من زاوية م�ستحيلة ،مل يتوقعها
نوير.
وك �ث ��ف امل �ن �ت �خ��ب الأمل � � ��اين ه �ج �م��ات��ه يف
ال��دق��ائ��ق الأخ ��رة ،اأم��ا يف اإدراك التعادل،
لكن كافة املحاولت باءت بالف�سل.

زيدان جاهز لقيادة منتخب الديوك

العويس البديل الذي اصبح اسطورة
الدوحة – وكاالت

جنح منتخب ال�سعودية يف حتقيق الفوز
على الأرجنتني يف امل�ب��اراة التي جمعتهما
ب �ن �ت �ي �ج��ة  ،1-2يف امل � �ب� ��اراة ال� �ت ��ي ج�م�ع��ت
ال �ف��ري �ق��ني ع �ل��ى م �ل �ع��ب ل��و� �س �ي��ل�� ،س�م��ن
اجلولة الأوىل من دور املجموعات لبطولة
كاأ�س العامل .وتقدم ليونيل مي�سي ملنتخب
راق�سي التاجنو م��ن رك�ل��ة ج��زاء ،قبل اأن
ي�ت�ع��ادل ��س��ال��ح ال���س�ه��ري ث��م ي�ت�ق��دم �سامل

ال��دو� �س��ري ل�اأخ���س��ر ال �� �س �ع��ودي وي�ح�ق��ق
ال �ف��ري��ق الأخ �� �س ��ر اأول ف� ��وز يف ت��اري �خ��ه
باملونديال على ح�ساب الأرجنتني .وتاألق
حممد العوي�س ح��ار���س مرمى ال�سعودية
ول�ع��ب دورا مهما يف احل�ف��اظ على نظافة
�سباكه خال املباراة ،واأظهرت الإح�سائيات
جناحه يف التعامل مع الكرات التي و�سلته
بن�سبة  ،%80وه��و م��ا جعله يح�سد لقب
رج��ل امل �ب��اراة م��ن ج��ان��ب الحت ��اد ال��دويل
لكرة ال�ق��دم الفيفا ،بالرغم اأن التوقعات

الشهراني يطمئن عشاق
المنتخب السعودي
الرياض – وكاالت

ط �م �اأن ال�ن�ج��م ال���س�ع��ودي ي��ا��س��ر ال���س�ه��راين
زم � � ��اءه يف � �س �ف��وف الأخ� ��� �س ��ر ع �ل��ى ح��ال �ت��ه
ال�سحية ،بعد الإ�سابة اخلطرة التي تعر�س
لها م�ساء الثاثاء ،يف مباراة منتخب باده �سد
الأرج �ن �ت��ني .وف��از املنتخب ال���س�ع��ودي بهدفني
مقابل ه��دف واح��د على رف��اق ليونيل مي�سي،
يف اجل��ول��ة الأويل ،م��ن م�ن��اف���س��ات امل�ج�م��وع��ة
ال �ث��ال �ث��ة ،يف ك �اأ���س ال �ع��امل ق �ط��ر  .2022وك��ان
ال���س�ه��ري ق��د ا��س�ط��دم ب��زم�ي�ل��ه ح��ار���س امل��رم��ى
حممد العوي�س ،يف الدقيقة  ،9+90ثم نقل فورا

للم�ست�سفى ،قبل اأن تبني الفحو�سات الطبية
الاحقة تعر�سه لك�سر يف الفك .واأجرى يا�سر
ال�سهراين ات�سال بالفيديو بزمائه يف املنتخب
ال�سعودي ،ن�سر لعب الو�سط حممد كنو �سورة
م�ن��ه ع��ر ح���س��اب��ه ال��ر��س�م��ي يف ت�ط�ب�ي��ق ��س�ن��اب
�سات .وعلق كنو “اهلل يطمنا عليك يا حبيبي
وي��رج�ع��ك بال�سامة ي��ا رب .ابت�سامتك زادت
فرحتي وفرحة الكل» .وكان الحت��اد ال�سعودي
ل �ك��رة ال �ق��دم ق��د اأع �ل��ن اأن ال���س�ه��راين �سيكون
حت��ت امل��اح�ظ��ة خ��ال ال�ساعات ال�ق��ادم��ة ،بعد
اأن اأج��رى فحو�سات طبية يف م�ست�سفى مدينة
امللك حمد الطبية.

ك��ان��ت ت�سر اإىل ح�سول ��س��امل الدو�سري
عليها باعتباره اأح��رز ه��دف الفوز ل�سالح
الأخ �� �س��ر ال �� �س �ع��ودي .ي��زي��د م��ن ق�ي�م��ة ما
ي�ق��دم��ه ال�ع��وي����س م��ع منتخب ال���س�ع��ودي��ة،
اأن��ه ل ي�سارك اأ�سا�سيا مع فريقه الهال،
ويجل�س على ال��دك��ة بديا للحار�س عبد
اهلل املعيوف ،اإل اأن��ه احتفظ بثقة اجلهاز
الفني ملنتخب ال�سعودية بقيادة الفرن�سي
ه ��ريف ري �ن ��ارد يف قدراته ،ولعب ب�سفة
اأ��س��ا��س�ي��ة اأم� ��ام الأرج �ن �ت��ني ،ب�ج��ان��ب ك��ون��ه

حار�س عرين املنتخب م� ؤوخ��را يف الوديات
التي خا�سها ،أام��ام الإك ��وادور وهندورا�س
واإي�سلندا وبنما وكرواتيا .حممد العوي�س
�سارك مع منتخب ال�سعودية يف  38مباراة
مبختلف البطولت على �سعيد املباريات
ال��ودي��ة وال��ر��س�م�ي��ة ،ا��س�ت�ق�ب��ل خ��ال�ه��ا 29
ه��دف��ا ،وح��اف��ظ على نظافة �سباكه يف 18
مباراة ،اأي ن�سبة الن�سف تقريبا ،ويعد هو
الرهان الفائز لهريف رينارد بعدما اأ�سركه
اأ�سا�سيا اأمام الأرجنتني وتاألق ب�سكل مبهر.

مدريد – وكاالت
اأكد تقرير �سحفي اإ�سباين الأربعاء ،اأن
الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني
ال�سابق ل��ري��ال م��دري��د� ،سيعود للتدريب
ف��ور ان�ت�ه��اء ك�اأ���س ال�ع��امل  .2022وك��ان
زي��دان قد رحل عن تدريب ريال مدريد،
قبل ب��داي��ة املو�سم امل��ا��س��ي ،وت��رك املهمة
اإىل الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي .وبح�سب
�سحيفة «موندو ديبورتيفو» ،فاإن زيدان
واف��ق ب�سكل نهائي على خ��اف��ة ديدييه

دي�سامب يف ت��دري��ب املنتخب الفرن�سي.
وي �ن �ت �ه��ي ع� �ق ��د دي� ��� �س ��ام ��ب م� ��ع الحت � ��اد
الفرن�سي بنهاية مونديال قطر ،وهناك
قرار موؤكد بعدم التجديد له وال�ستعانة
ب�خ��رات زي ��دان .ورف����س زي ��دان يف وق��ت
�� �س ��اب ��ق ،ت ��دري ��ب ال� �ع ��دي ��د م ��ن الأن ��دي ��ة
ال � �ك ��رى م �ث��ل ب ��اري� �� ��س �� �س ��ان ج��رم��ان
ويوفنتو�س ومان�س�سر يونايتد .وافتتح
م�ن�ت�خ��ب ف��رن �� �س��ا م �� �س��واره يف م��ون��دي��ال
قطر  ،2022بفوز كبر على اأ�سراليا
بنتيجة .4-1

حلم نجم االرجنتين بعد الصدمة
الدوحة – وكاالت

يعتقد الأرجنتيني اأن�خ�ي��ل دي م��اري��ا،
جناح منتخب الأرج�ن�ت��ني ،اأن فريقه كان
ق� ��ادرا ع�ل��ى اك�ت���س��اح ال���س�ع��ودي��ة يف افتتاح
م �� �س��واره ب�ب�ط��ول��ة ك �اأ���س ال� �ع ��امل .وح�ق��ق
منتخب ال�سعودية مفاجاأة كرى ..اإذ تغلب
ع �ل��ى ن �ظ��ره الأرج �ن �ت��ني (� ،)1-2سمن
مباريات اجلولة الأوىل ملرحلة املجموعات
مب ��ون ��دي ��ال ق �ط ��ر .وق � ��ال دي م ��اري ��ا ،يف
ت�سريحات ل�سبكة «:”TNT sport
“كان باإمكاننا ال�ف��وز  0-5ب�سهولة على

ال�سعودية ،لكن غاب عنا احلظ» .واأ�ساف:
“خلقنا العديد من الفر�س ،لكن مل ن�سكن
ال�ك��رة ال�سباك ..ك��ان هناك رغبة وت�سرع
يف الت�سجيل ،اأوقعتنا يف م�سيدة الت�سلل».
واأردف“ :اأمامنا مباراتني نهائيتني اأمام
املك�سيك وبولندا� ،سنبذل ق�سارى جهدنا
للتاأهل اإيل الدور املقبل» .وكتب دي ماريا
اأي�سا ،عر ح�سابه على “ان�ستجرام”“ :مل
نبداأ بالطريقة التي اأردناها ،لكن هذه هي
ك��رة القدم ..علينا اأن نتطلع اإىل الأم��ام
كما فعل هذا الفريق دائما ،ما يزال هناك
الكثر».
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تحميك من الهجمات
المدمرة ..غوغل تخص أندرويد
بميزة جديدة

السودان ..نفوق جماعي ألسماك البحر األحمر يثير المخاوف
يزيد من خطر ت�صربها �إىل مياه �لبحر.

االنباط-وكاالت

�أث��ار ن�ف��وق جماعي لأ��ص�م��اك يف �لبحر
�لأح �م��ر ب�صرق �ل���ص��ود�ن خم��اوف �صحية
وبيئية كبرية؛ و�صط ت�صارب يف �لتوقعات
ح��ول �لأ� �ص �ب��اب �حل�ق�ي�ق�ي��ة �ل �ت��ي �أدت �إىل
ذلك.
وي��رج��ح عي�صى عبد�للطيف م�صت�صار
�ل �ع �ن��اي��ة ب��ال �ب �ي �ئ��ة و��� �ص� �ت ��د�م ��ة �ل�ت�ن�م�ي��ة
و�لأ��ص�ت��اذ بجامعة �خل��رط��وم� .أح��د ث�ثة

�أ�صباب لنفوق �لأ�صماك يف �لبحر �لأحمر
وه� ��ي �ن� �ع ��د�م �لأك �� �ص �ج��ني ب���ص�ب��ب ت�ك��اث��ر
�ل �ط �ح��ال��ب؛ �أو ب���ص�ب��ب ت �ل��وث ن��اج��م عن
�خت�ط مياه �لبحر مبو�د �صامة �و وجود
ت�صرب من نوع �آخر.
وتعترب ولية �لبحر �لحمر و�حدة من
�أكرب متاطق �لتعدين يف �ل�صود�ن.
نفايات الذهب
�أظ � �ه� ��ر ب� �ح ��ث �� �ص ��اب ��ق �أج � ��رت � ��ه ح �م �ل��ة

“ل ل �ن �ف��اي��ات �لذهب”؛ �ن م��ا ي �ق��ارب
�مل��ائ��ة وث �م��ان��ني ط � ًن��ا م��ن ن �ف��اي��ات �ل��ذه��ب
ت�ل�ق��ى � �ص �ن��و ًي��ا يف م �� �ص��ادر �مل �ي��اه �ملختلفة
يف �ل� ��� �ص ��ود�ن .وت�ت���ص�ب��ب خم �ل �ف��ات وم ��و�د
�لتعدين عن �لذهب عادة يف تلويث مدمر
ل�ل�ب�ي�ئ��ة� ،ذ �أن  %99.9م��ن رك� ��ام �ل��ذه��ب
يتحول لنفايات.
وق��ال عبد�للطيف مل��وق��ع ��ص�ك��اي نيوز
عربية �إن جم��اري �مل�ي��اه غالبا م��ا تتلوث
بال�صيانيد و�مل��و�د �لكيمائية �ل�صامة مما
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تهديد مبا�ضر للب�ضر
مل ي�صتبعد عبد�للطيف �ن ي�صكل نفوق
�لأ�صماك يف �لبحر �لأحمر تهديد� مبا�صر�
حل �ي��اة �ل�ب���ص��ر وع �ل��ى �ل �ت �ن��وع �ل�ب�ي��ول��وج��ي
للكائنات و�ملائية و�لكائنات �لدقيقة �لتي
تلعب دور�ً هاماً يف حفظ �لتو�زن �لبيئي.
وق��ال��ت جن ���ء م�ق�ي��ت م��دي��رة �ل�ه�ي�ئ��ة
�ملعنية ب�صحة �لبيئة و��ص���م��ة �لأغ��ذي��ة
يف ولي � ��ة �ل �ب �ح��ر �لأح� �م ��ر مل ��وق ��ع ��ص�ك��اي
ن �ي��وز ع��رب�ي��ة �إن �ل�ه�ي�ئ��ة ب� ��د�أت يف �إج ��ر�ء
�لفحو�صات و�لختبار�ت �ل�زمة للتاأكد
م��ن �أ��ص�ب��اب �ل�ظ��اه��رة؛ لكنها مل ت�صتبعد
ف��ر� �ص �ي��ة وج� � ��ود ت� �ل ��وث يف م� �ي ��اه �ل �ب �ح��ر
�لأح� �م ��ر .و�أو� �ص �ح��ت �أن �ل�ه�ي�ئ��ة �ت �خ��ذت
�لإجر�ء�ت �لحتياطية �لأولية ملنع ت�صرب
�لأ�� �ص� �م ��اك �ل �ن��اف �ق��ة ل� ��أ�� �ص ��و�ق و� �ص ��ددت
�لرقابة على �ملطاعم و�لأماكن �ملتخ�ص�صة
يف بيع �لأ�صماك.
ويف ذ�ت �ل �� �ص �ي��اق؛ �أك ��د �ح �م��د عثمان
دري��ر م��دي��ر �حل�ج��ر �ل�صحي ب��ال��ولي��ة �أن
�ل���ص�ل�ط��ات �ملخت�صة ت�ب��ذل ج �ه��ود� كبرية
للحد م��ن �مل�خ��اط��ر �ل�ت��ي مي�ك��ن �ن تنجم
ع��ن ن �ف��وق �لأ� �ص �م��اك .وق ��ال مل��وق��ع �صكاي
ن �ي��وز ع��رب�ي��ة �إن حت��دي��د ح�ج��م �ل�ظ��اه��رة
و�ن�ت���ص��اره��ا وم��دى ت�اأث��ريه��ا ع�ل��ى �ملناطق
�لأخ � ��رى �مل�ت���ص��اط�ئ��ة م��ع �ل �ب �ح��ر �لأح �م��ر
ي�ت��وق��ف ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج �لخ �ت �ب��ار�ت �ملعملية
�جلارية حاليا.

االنباط-وكاالت
حت��اول "غوغل" ب�صكل م�صتمر زي��ادة
م�صتويات �لأم��ان �ملرتبطة بتطبيقاتها،
حيث دعت م�صتخدمي �أجهزة "�أندرويد"،
للتحقق من ميزة خا�صة ميكن �أن توفر
لهم ذلك.
�مل� �ي ��زة �مل� �ت ��اح ��ة ب �� �ص �ك��ل جم � ��اين ع�ل��ى
ه��و�ت��ف "�أندرويد" ،مي �ك��ن �أن ت���ص��اع��د
يف ت�خ�ل�ي����ض �مل���ص�ت�خ��دم��ني م��ن ه�ج�م��ات
�لخرت�ق �ملدمرة.
وب � �ح � �� � �ص� ��ب � � �ص � �ح � �ي � �ف ��ة "�ل�صن"
�ل��ربي�ط��ان�ي��ة ،ت�صمى ه��ذه �مل�ي��زة "غوغل
بلي بروتيكت" ،وتعمل من خ���ل متجر
"غوغل بلي" �لر�صمي.
تفح�ض �مل�ي��زة �لتطبيقات و�لأج �ه��زة

بحثا عن �أي �صلوك �صار.
ت �ع �م��ل �مل� �ي ��زة ع �ل��ى ت�ع �ط �ي��ل �أو �إز�ل � ��ة
�لتطبيقات �ل�صارة.
ت��ر� �ص��ل ت�ن�ب�ي�ه��ات �خل���ص��و��ص�ي��ة ح��ول
�ل �ت �ط �ب �ي �ق��ات �ل� �ت ��ي مي �ك �ن �ه��ا �� �ص �ت �خ��د�م
�لأذون � � � � � � ��ات ل� �ل ��و�� �ص ��ول �إىل ب �ي ��ان ��ات ��ك
�ل�صخ�صية.
تعيد تعيني �أذون��ات �لتطبيق حلماية
�خل�صو�صية.
كيف نتحقق من �أن �مليزة تعمل؟
�ف�ت��ح تطبيق "غوغل بلي" ،ث��م �نقر
فوق �أيقونة ملف �لتعريف �خلا�ض بك يف
�جلزء �لعلوي �لأمين.
�نقر على �لإع� ��د�د�ت ،ث��م ت�اأك��د م��ا �إذ�
ك ��ان ج �ه��ازك م��دع��وم ب��امل �ي��زة ،و�إذ� ك��ان
كذلك ��صغط على زر تفعيلها.

قرد نادر دفن حيا ..اكتشاف
أثري «صادم» حول حضارة المايا

تحذرك من أخطر أنواع السرطانات 14 ..عالمة ال تتجاهلها
�لريقان ،لأن �أم�ح �ل�صفر�ء ترت�كم حتت �جللد،
وتوؤدي حلكة جنونية.
• تغيريات يف الرباز
�ل� � ��رب�ز �لأ�� �ص� �ف ��ر ي� �ح ��دث غ��ال �ب��ا م ��ع ح ��دوث
�لريقان ،وهو ع�مة �أكيدة على وجود خطاأ ما يف
�أعلى �جلهاز �له�صمي.
• ت�ضخي�س مر�س ال�ضكري حديث ًا
�ل�صرطان ميكن �أن يوقف �لبنكريا�ض عن �إنتاج
ما يكفي من �لأن�صولني ،مما قد يوؤدي �إىل �لإ�صابة
مبر�ض �ل�صكري.
• الغثيان
ميكن �أن ي�ك��ون �لغثيان و�ح��د� م��ن �لع�مات
�ل�صائعة ل�صرطان �لبنكريا�ض.
• جلطات الدم
جلطات �ل��دم ه��ي عر�ض غ��ري �صائع ل�صرطان
�لبنكريا�ض ،لكنها تعترب و�ح��دة من �ملوؤ�صر�ت يف
بع�ض �لأحيان.

نب�ض البلد-وكاالت
غالبا ما يعترب ت�صابه �لأعر��ض بني �لأمر��ض
من �أكرث �لأمور �حل�صا�صة �لتي توؤدي �إىل �لتبا�صات
بالت�صخي�ض ،فع�صر �له�صم و�آلم �ملعدة مث� غالبا
ما يتم ت�صخي�صها على �أنها خلل عادي يف وظيفة
�جل�ه��از �له�صمي� ،إل �أن�ه��ا ق��د تكون موؤ�صر� على
�أكرث �ل�صرطانات خطورة وهو �صرطان �لبنكريا�ض.
و�صرطان �لبنكريا�ض هو �أكرث �أنو�ع �ل�صرطانات
فتكا ،حيث ميوت �أكرث من ن�صف �مل�صابني باملر�ض
يف غ�صون ث�ثة �أ�صهر من �لت�صخي�ض.
وبح�صب �ملمر�صة جيني جونز� ،لعاملة يف و�حد
من �ملر�كز �ملخت�صة ب�صرطان �لبنكريا�ض باململكة
�مل�ت�ح��دة ،ف �اإن �لأع��ر����ض �لأك��رث �صيوعا ل�صرطان
�لبنكريا�ض ،و�لتي قد تتد�خل مع �أمر��ض �أخرى

ميكن �أن تكون كالتايل:

�إنقا�ض �لوزن وياأكلون ب�صكل طبيعي ن�صبيا.

• ع�ضر اله�ضم
ميكن �أن يكون ع�صر �له�صم وحرقة �ملعدة من
�لأع��ر����ض �ل�صائعة ل�صرطان �لبنكريا�ض ،ولكن
غالبا ل يعتقد �لنا�ض �أنها مرتبطة مبر�ض خطري.

• فقدان ال�ضهية
يرتبط فقد�ن �ل��وزن �أحيانا بفقد�ن �ل�صهية،
وهو عر�ض �آخ��ر من �أعر��ض �صرطان �لبنكريا�ض
ي�صهل جتاهله ،على �لأق��ل يف �لبد�ية ،ومثل هذه
�لتغيري�ت يف �ل�صهية قد تكون ب�صبب �صغط �لورم
على �ملعدة.

• اآالم البطن اأو الظهر
�آلم �ل�ب�ط��ن و�ل �ظ �ه��ر �مل��رك �ب��ة م��ن �لأع��ر����ض
�ل �� �ص��ائ �ع��ة �إىل ح ��د م� ��ا ،ول �ك��ن ق ��د ي �ع��اين بع�ض
�لأ�صخا�ض من �أحدهما فقط.
• فقدان الوزن غري املربر
ق��د ي�ظ�ه��ر ف �ق��د�ن �ل � ��وزن �مل��رت �ب��ط ب���ص��رط��ان
�لبنكريا�ض يف �لبد�ية عندما ل يحاول �لنا�ض حقا

• الريقان
�لريقان من �أعر��ض �صرطان �لبنكريا�ض �لتي
ي�صعب جتاهلها.
• احلكة
ق��د ت�صاب �لب�صرة بحكة ��ص��دي��دة قبل ح��دوث

• التعب
�إذ� ت��ر�ف��ق �لتعب م��ع �لأع��ر����ض �لأخ ��رى فقد
يكون موؤ�صر� �إ�صافيا على �لإ�صابة.
• احلمى والرع�ضة وال�ضعور باالإعياء
مثل ه��ذه �لأع��ر����ض ه��ي �أع��ر����ض غ��ري �صائعة
ل�صرطان �لبنكريا�ض ،ولكنها ق��د تكون مرتبطة
باحلالة وحتتاج �إىل عناية طبية فورية.
• �ضعوبة بلع الطعام
�صرطان �لبنكريا�ض ل ي�صبب م�صاكل يف �ملريء،
بل قد يجعل �لبلع غري طبيعي.
• االكتئاب والقلق
�لكتئاب و�لقلق بدون �أي �صبب و��صح هو عر�ض
�صائع ل�صرطان �لبنكريا�ض ،فاحلالة �ملز�جية �ل�صيئة
ميكن �أن ت�صري جنبا �إىل جنب مع �لأمل و�لإرهاق.

نب�ض البلد-كاالت
�أظهرت در��صة جديدة ن�صرت �لثنني
�أن �أن�ث��ى ق��رد ��صتخدمت قبل  1700عام
ك �ه��دي��ة ل �ت �ق��وي��ة �ل� ��رو�ب� ��ط ب ��ني ق��وت��ني
رئي�صيتني يف �أم��ريك��ا �جل�ن��وب�ي��ة م��ا قبل
ك��ول��وم �ب��و���ض ،ث ��م مت ��ت �ل �ت �� �ص �ح �ي��ة ب�ه��ا
بدفنها حية.
�رج� ��ح �أن �أ� �ص �خ��ا� �ص �اً ب ��ارزي ��ن م��ن
و ُي� � ّ
ح�صارة �ملايا قدمو� هذه �لهدية �لثمينة
�إىل ح�صارة �أخرى يف تيوتيهو�كان.
وت �ق��ارن �ل��در�� �ص��ة �مل�ن���ص��ورة يف جملة
 PNASه��ذ� �لأ� �ص �ل��وب بدبلوما�صية
�لباند� �لتي مار�صتها �ل�صني يف تطبيع
ع ���ق ��ات� �ه ��ا م� ��ع �ل � ��ولي � ��ات �مل� �ت� �ح ��دة يف
�صبعينات �لقرن �لع�صرين.
وبا�صتخد�م تقنيات عدة مثل ��صتخر�ج
�حل �م ����ض �ل� �ن ��ووي �ل� �ق ��دمي� ،أو �ل �ت �اأري��خ
بالكربون� ،أو حتى حتليل �لنظام �لغذ�ئي،
جنح �لباحثون يف �إعادة تكوين م�صار حياة
�حليو�ن ونفوقهّ ،
وتبني لهم �أنه دُفن حيا
عندما كان يبلغ ما بني  5و� 8صنو�ت.
وب � ��د�أ ع �م��ل ف��ري��ق �ل �ب �ح��ث ب��اك�ت���ص��اف
ن ��او� ��ص��وغ�ي��ام��ا �مل�ف��اج��ئ ع��ام  2018بقايا
�حل �ي��و�ن يف م��وق��ع تيوتيهو�كان �لأث��ري
�ل � ��ذي ت���ص�ن�ف��ه �ل �ي��ون �� �ص �ك��و ب ��ني م��و�ق��ع
�لرت�ث �لعاملي ويقع يف �له�صاب �لقاحلة
يف �ملك�صيك �حلالية.
ولح �ظ��ت �مل �ع �دّة �ل��رئ�ي���ص�ي��ة ل�ل��در���ص��ة
ن��او� �صوغيياما م��ن ج��ام�ع��ة كاليفورنيا

ل��وك��ال��ة ف��ر�ن ����ض ب��ر���ض �أن وج� ��ود �ل �ق��رد
من ن��وع "�لقرد �لعنكبوت" �ل�ن��ادر ،لي�ض
م �األ��وف��ا يف ه ��ذه �مل�ن�ط�ق��ة� ،إذ ه��ي لي�صت
موطنا �أ�صلياً لهذه �حليو�نات .و�أثار ذلك
ت�صاوؤلت عن �صبب وجوده ،وع ّمن �أتى به،
وملاذ� متت �لت�صحية به؟
وك��ان��ت ت�ي��وت�ي�ه��و�ك��ان �ل �ت��ي ت�ق��ع على
بعد �أق��ل من  50كيلومرت� من �لعا�صمة
مك�صيكو ��ص�ي�ت��ي ،م��رك��ز� م�ه�م�اً ل�ل�ت�ب��ادل
�لثقايف و�لبتكار يف �أمريكا �لو�صطى.
و ُع� ��رث ع �ل��ى �ل�ه�ي�ك��ل �ل�ع�ظ�م��ي ل�ل�ق��رد
بجانب ن�صر ذه�ب��ي ،وه��و �صعار �ملك�صيك
�لذي ل يز�ل قائما حتى يومنا هذ� ،وكان
حماطا مبجموعة من �لأغر��ض �لقيمة
بينها م�صامري م�صنوعة من حجر �ل�صج،
وه��و �صخرة بركانية مهمة لثقافات ما
قبل كولومبو�ض.
كما مت �كت�صاف لوحة جد�رية ت�صور
"�لقرد �لعنكبوت" ،مم��ا �أك ��د ،بح�صب
��ص��وغ�ي��ام��ا ،ف��ر��ص�ي��ة ح���ص��ول ت �ب��ادل على
�أعلى �مل�صتويات.
وك �ت ��ب �ل �ب��اح �ث��ون �أن �أن� �ث ��ى "�لقرد
�لعنكبوت" رمب��ا ك��ان��ت "تثري �لف�صول
يف ه�صاب تيوتيهو�كان نظر� �إىل كونها
حيو�نا غريبا".
ولح معدّو �لدر��صة �أن "يدَي �حليو�ن
كانتا مقيدتني خلف ظهره وكانت قدماه
ك��ذل��ك م��وث��وق �ت��ني ،مم��ا ي�ع�ن��ي �أن ��ه ُدف��ن
حيا ،وف��ق تقليد ك��ان "�صائعا يف �لذبائح
�لب�صرية و�حليو�نية يف تيوتيهو�كان".

لمواجهة الشيخوخة 3 ..أنواع من الفاكهة ال غنى عنها
االنباط-وكاالت

�ل �ف ��اك �ه ��ة ج � ��زء م �ه ��م م� ��ن �أي ن �ظ��ام
غ��ذ�ئ��ي ��ص�ح��ي ،مل��ا حت�ت��وي��ه م��ن �لأل �ي��اف
و�لفيتامينات و�ملعادن �لأ�صا�صية.
وميكن �أن تكون بع�ض �لفاكهة مفيدة
مع �لتقدم بالعمر ،لأنها ت�صاعد �جل�صم
يف م��و�ج�ه��ة �مل�صاكل �ل�ت��ي حت�صل ب�صبب
�ل�صيخوخة.
و�ختار �أخ�صائي �لتغذية ،جي�صي فيدر،
� 3أنو�ع من �لفاكهة �لتي تعترب مفيدة يف
هذ� �لإطار:
املوز
ي�ع��د ��ص�غ��ط �ل ��دم �أح ��د �أه ��م �جل��و�ن��ب
�لتي يجب مر�قبتها مع �لتقدم يف �لعمر،
حيث ت�صبح �ل�صر�يني �أقل مرونة وميكن
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�أن يوؤدي ذلك �إىل �رتفاع �صغط �لدم.
ي�ع��د �مل ��وز م���ص��در� ر�ئ �ع��ا للبوتا�صيوم
�ل��ذي مي�ك��ن �أن ي�صاعد يف �حل�ف��اظ على
�صحة �لدم.
يحتوي �ملوز �أي�صا على �لألياف �أي�صا،
وه��و �أم ��ر � �ص��روري وم�ف�ي��د ب�صكل خا�ض
ع �ن��دم��ا ي �ت �ع �ل��ق �لأم� � ��ر ب �� �ص �ح��ة �لأم� �ع ��اء
وفقد�ن �لوزن.
الربتقال
مفتاح رئي�صي �آخر للبقاء ب�صحة جيدة
م��ع ت�ق��دم��ك يف �ل�ع�م��ر ه��و �حل �ف��اظ على
مناعتك معززة.
و�ح� � � ��دة م� ��ن �أف� ��� �ص ��ل �ل � �ط� ��رق ل�ف�ع��ل
ذل��ك ه��ي زي ��ادة ت�ن��اول��ك ل�ف�ي�ت��ام��ني �صي،
و�لربتقال مليء بهذ� �لفيتامني.
مع �لتقدم يف �ل�صن ،ت�صعف �لأجهزة

�ملناعية وكذلك �لعظام ،وميكن �أن ي�صاعد
فيتامني �صي يف تعزيز جهاز �ملناعة ،كما
ميكن �أن ي�صاعد �لكال�صيوم يف �حلفاظ
على �صحة �لعظام وقوتها.
ميكنك �إ�صافة هذه �لفاكهة �حلم�صية
�إىل وجبة �لإفطار كل �صباح �أو �ل�صتمتاع
ب �ه��ا ط� ��و�ل �ل �ي��وم ك��وج �ب��ة خ�ف�ي�ف��ة غنية
بالع�صارة جلني كل هذه �لفو�ئد.
التوت الربي
ي�ع�ت��رب �ل �ت��وت ب���ص�ك��ل ع ��ام م��ن �أف���ص��ل
�لفو�كه �ملتوفرة لل�صحة �لعامة.
�ل � �ت� ��وت �لأزرق ،ي� �ع ��د خ � �ي� ��ار� ر�ئ� �ع ��ا
ل��أ��ص�خ��ا���ض �ل��ذي��ن ت��زي��د �أع �م��اره��م عن
 40عاما لأنه "مليء مب�صاد�ت �لأك�صدة
�لقوية".
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