
رئيس مجلس األعيان: التوجيهات الملكية 
2ستكون نبراس عمل مجلسنا

 الثنني   3  جمادى الأوىل   1444 هـ  - املوافق  28  ت�شرين الثاين  2022 م - العدد  6238 - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

الملك يستمع إلى ردي »األعيان 
والنواب« على خطاب العرش

االنباط – وكاالت 

وزيرة  �إن  هيوم«،  »ي�سر�ئيل  �سحيفة  قالت 

�لد�خلية يف حكومة ت�سريف �لأعمال يف دولة 

�ملر�حل  �أنهت جميع  �ساكيد،  �أيليت  �لحتالل، 

��ستيطاين  حّي  لإقامة  �لالزمة  �لتخطيطية 

وجت�����اري ك��ب��ر ع��ل��ى �أر������س����ي م���ط���ار ق��ل��ن��دي��ا 

�لدويل �سمال �لقد�س �ملحتلة.

ووفقاً لل�سحيفة، فاإن �ملخطط يحوي نحو 

�إىل جانب مر�فق جتارية  �سكنية  9000 وحدة 

�لتحفظات  م��ن  �ل��رغ��م  على  وذل���ك  خمتلفة، 

�لأمركية و�لدولية �ملرتقبة.

و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن �ساكيد طالبت جلنة 

�لقد�س  مدينة  يف  �للو�ئية  و�ل��ب��ن��اء  �لتنظيم 

�ملحتلة، بامل�سارعة يف �لت�سديق على خمططات 

�لبناء �جلديدة، لالنتقال �إىل مر�حل �لتنفيذ، 

وذلك قبل �نتهاء وليتها وزيرًة للد�خلية، مع 

ت�سكيل �حلكومة )�لإ�سر�ئيلية( �جلديدة.

�لتخطيط  مديرية  فاإن  لل�سحيفة،  ووفقاً 

�مل�سح  �نتهاء  ع��دم  ب��اأن  حالياً  �أبلغتها  و�لبناء 

�ل��ب��ي��ئ��ي ل��ل��م��وق��ع ه���و م���ا ي���ح���ول ح��ال��ي��اً دون 

�ل�ستيطاين،  �مل�سروع  على  �لنهائي  �لت�سديق 

�لأكرب يف �ل�سنو�ت �لأخرة يف مدينة �لقد�س، 

وخ�سو�ساً �أنه يقع يف �أق�سى �ملنطقة �ل�سمالية 

عام  يف  �لقد�س،  مدينة  يف  �ملحتل  �ل�سطر  من 

.67

ووف����ق����اً ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، ف������اإن �لن���ت���ق���ال �إىل 

�ملخطط  على  �لت�سديق  يف  �لنهائية  �ملرحلة 

�مل�سح  �نتهاء  حلني  �أ�سهر  ب�سعة  ت�ستغرق  قد 

�ملذكور.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان

رعى رئي�س �لوزر�ء �لدكتور ب�سر �خل�ساونة، 

و�ل��ت��ع��اون  �لتخطيط  وز�رة  يف  �لأح����د،  �أم�����س 

�ل�����دويل ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة �مل��ن��ح��ة �لأم��رك��ي��ة 

�ل�����س��ن��وي��ة ل��دع��م �مل���و�زن���ة وق��ي��م��ت��ه��ا 845.1 

�لتخطيط  وز�رة  ب��ني  �أم��رك��ي  دولر  م��ل��ي��ون 

للتنمية  �لأمركية  و�لوكالة  �لدويل  و�لتعاون 

�لدولية.

�مل�ساعد�ت  برنامج  من  كجزء  �ملنحة  وتاأتي 

�لأردن��ي��ة،  للحكومة  �لأم��رك��ي��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 

�جلانبني  ب��ني  �لثالثة  �لتفاهم  م��ذك��رة  �سمن 

لالأعو�م 2018-2022.

�لتوقيع،  �ل���وزر�ء، خالل حفل  و�أك��د رئي�س 

ب��ني �لبلدين  �ل�����س��ر�ك��ة �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ع��م��ق 

�ل�����س��دي��ق��ني، و�لأه��م��ي��ة �ل��ت��ي ي��ول��ي��ه��ا �لأردن 

ل���ت���ط���وي���ر ����س���ر�ك���ت���ه م����ع �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة 

�لأمركية يف خمتلف جمالت �لتعاون.

لهذ�  �لأردن  تقدير  عن  �خل�ساونة  و�أع��رب 

�لدعم، و�لذي يعرب عن تفهم �لوليات �ملتحدة 

�لأم��رك��ي��ة حل��ج��م �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي مي��ر بها، 

ودعمها مل�سروع �لتحديث �ل�سامل.

يف  ق���دم���اً  �مل�����س��ي  �لأردن  م��و����س��ل��ة  و�أك������د 

�لثالثة:  مب�سار�ته  �ل�سامل  �لتحديث  م�سروع 

�إط���ار  يف  و�لإد�ري������ة  و�لق��ت�����س��ادي��ة  �ل�سيا�سية 

منظومة �لتحديث �ل�سيا�سي، وروؤية �لتحديث 

�لق��ت�����س��ادي وخ��ارط��ة ط��ري��ق حت��دي��ث �لقطاع 

�لعام �لذي يقوده جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين.

ووق������ع �لت���ف���اق���ي���ة، ن���ي���اب���ة ع����ن �حل��ك��وم��ة 

�لأردن��ي��ة وزي���رة �لتخطيط و�ل��ت��ع��اون �ل��دويل 

زينة طوقان، ومديرة بعثة �لوكالة �لأمركية 

�سبرز،  م��ارغ��ري��ت  ب��الإن��اب��ة  �ل��دول��ي��ة  للتنمية 

وب���ح�������س���ور ن���ائ���ب رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء ل��ل�����س��وؤون 

�لقت�سادية ووزير دولة لتحديث �لقطاع �لعام 

�لدكتور حممد  �ملالية  ووزي��ر  �ل�سريدة،  نا�سر 

�لأردن  ل���دى  �لأم���رك���ي  و�ل�����س��ف��ر  �لع�سع�س، 

هرني وو�سر.

التفا�صيل �ص »3«

التهويد يتصاعد... 
االحتالل يعتزم إنشاء حي استيطاني 

كبير على أراضي القدس

الخصاونة..  برعاية 
األردن والواليات المتحدة يوّقعان 

اتفاقية المنحة األميركية السنوية 
لدعم الموازنة بـ 845.1 مليون دوالر

زياد المناصير.. قامة وطنية لن تنال منها 
قوى الشد العكسي

باعة اكشاك القهوة بين مطرقة الظروف 
القاهرة وسندان مخاطر المهنة 

بعد 5 أيام على عملية القدس ٠٠ »إسرائيل« 
تفشل بالوصول للمنفذين وتبحث عن طرف خيط

-عمرالكعابنة  االأنباط 

رج��ل  �إ����س���م  �لأم���ري���ك���ي،  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �أدرج 

�سمن  موؤخر�ً  �ملنا�سر  زي��اد  �لردين  �لأعمال 

قائمة جديده من �ملطلوبني م�سادرة �مو�لهم 

رو�سيا، هذه  ب�  تربطهم  �لتي  �لعالقات  بحجة 

�لقبيلة  �إب���ن  �لأردين  بحق  �ملجحفة  �لقائمة 

�ل��ع��ري��ق��ة ب��ن��ي ع���ب���اد �مل��ن��ا���س��ر ف��ر���س��ت لأن���ه 

تهمة  لي�ست  وه���ذه  رو���س��ي،  �سفر  ج���و�ز  ميلك 

، لكن هذ� هو  �لقر�ر�ت  يبنى عليها مثل هذه 

�أي  عن  يبحث  �ملتغطر�س” �لذي  “�لمريكي 
وغرهم  �لعرب  من  �لناجحني  ملعاقبة  حجة 

دون �أي و�زع �و �سمر. 

�لطامة �لكربى يف هذه �لقائمة �أنها فتحت 

من  �ل�سعيفة  �لأنف�س  �أ�سحاب  لبع�س  �لباب 

�لعك�سي  �ل�سد  ق��وى  وم��ن   ، علينا  �ملح�سوبني 

 ، �أ���س��ي��ل  �أردين  وجن���اح  ن��اج��ح  لكل  �ملرب�سني 

ب��ت��د�ول �ل�����س��ائ��ع��ات و�لب���ت���ز�ز �مل��غ��ر���س بهدف 

ت�سمن  تغني ول  �لتي ل  �ل��در�ه��م  بع�س  جني 

من جوع،.
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االنباط ـ ديانا البطران 

   �لكثر منا يحب فنجان �لقهوة �ل�سباحي 

�ل��ط��ري��ق،   �و يف  �مل��ن��زل  �و يف  �ل��ع��م��ل  ���س��و�ء يف 

�ملتاأ�سلة  �لعربية  �ل��ع��اد�ت  من  �لقهوة  وتناول 

لدى �لكثر من �لنا�س، لذلك يردد �لكثرون 

�ىل �ك�ساك �لقهوة �ملوجودة يف �ل�سو�رع �لعامة 

بذلك  ي��ج��دون  حيث  �ل��ق��ه��وة،  مب���ذ�ق  للتمتع 

فيما  �ل��ق��ه��وة  و���س��رب  للجلو�س  ل��ه��م  متنف�سا 

بع�سهم يتناول �لقهوة ثم مي�سي مثل �سائقي 

�ل��ب��ا���س��ات و���س��ي��ار�ت �لج����رة و�ل��ذ�ه��ب��ني �ىل 

عملهم وخا�سة يف �ل�سباح . 

“�أك�ساك  �أ����س���ح���اب  �ع���ت���م���اد  لف���ت���ا  وب�����ات 

يف  وخ��ا���س��ة  �مل��ن��اط��ق  خمتلف  �لقهوة” يف  بيع 

لتقدمي  �لأح���د�ث  ت�سغيل  على  �رب��د  حمافظة 

�لطلبات للمركبات �ملارة �أو تو�سيلها �إىل �ملحال 

�ملهنة من خطر  ت�سكله هذه  �لقريبة، رغم ما 

ع��ل��ى ح��ي��اة �ل��ع��ام��ل��ني �لح����د�ث و�لط���ف���ال، ل 

�أ�سعة  ل�ساعات طويلة حتت  يقفون  �أنهم  �سيما 

�ل�سم�س �حلارة .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- وكاالت 

�لإ�سر�ئيلي  �لح��ت��الل  �أم��ن  �أج��ه��زة  تعجز 

ع���ن �ل��و���س��ول �إىل م��ن��ف��ذي ع��م��ل��ي��ة �ل��ق��د���س 

�مل���زدوج���ة �ل��ت��ي وق��ع��ت ���س��ب��اح ي���وم �لأرب���ع���اء 

نا�سفتني يف مكانني  �ملا�سي، بتفجر عبوتني 

قريبني ما �أدى ملقتل �إ�سر�ئيليني و�إ�سابة 22 

بجروح متفاوتة.

ف��اإن  نت” �ل��ع��ربي،  “و�ي  موقع  وبح�سب 

عمليات �لبحث عن �ملنفذين ل ز�لت م�ستمرة 

وتركز حالًيا.

التفا�صيل �ص »9«

»التنمية«: »التبرعات اإللكترونية« سيعالج آليات 
مواجهة التسول االلكتروني

مباني مهجورة٠٠ مرتع للخارجين عن القانون ٠٠ و »األمانة«
 مكانك سر؟؟؟ 

الحكومة تلزم البلديات بتسجيل مطالباتها على األراضي واألبنية
دة  على النَّافذة الموحَّ

االنباط – وكاالت 

مركز  يف  و�لتوثيق  �لر�سد  برنامج  �أ���س��در 

ع��روب��ة ل��الأب��ح��اث و�ل��ت��ف��ك��ر �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي ، 

رجات �لر�سد لالأحد�ث �مليد�نية يف  تقرير خمخُ

�لأ�سبوع  خ��الل  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر����س��ي 

�ملا�سي

ور�سد �ملركز خالل �لفرة �لفا�سلة ما بني 

ت��اري��خ 20 ن��وف��م��رب ح��ت��ى ت��اري��خ 26 م��ن ذ�ت 

وم�سلحة،  �سعبية  م��ق��اوم��ة  نقطة   80 �ل�سهر 

�إ�سافة  فل�سطينيني،  م��و�ط��ن��ني   4 و��ست�سهاد 

و�مل�ستوطنني  �لح���ت���الل  م��ن  �ع���ت���د�ء  ل�221 

����س��ت��ه��دف��ت �مل��و�ط��ن��ني و�مل��م��ت��ل��ك��ات و�لأر�����س���ي 

و�لأ�سجار

وقد �سجل �لتقرير هذ� �لأ�سبوع �رتفاعاً يف 

�لقد�س  مدينة  يف  �مل�سلحة  �ملقاومة  نقاط  عدد 

ك��ان  فيما  �مل��ا���س��ي،  ب��الأ���س��ب��وع  م��ق��ارن��ة  �ملحتلة 

�مل��ق��اوم��ة �مل�سلحة هذ�  ن��ق��اط  �ل��ع��دد �لأك���رب يف 

�لأ�سبوع موزعاً على مدن نابل�س، جنني، �لقد�س 

على �لتو�يل

التفا�صيل �ص »9«

المقاومة تتصاعد:8٠ نقطة مقاومة شعبية ومسلحة.. واالحتالل 
ينفذ 221 اعتداء

االأنباط – نزار البطاينة

�ل��ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  يف  م��ط��ل��ع  م�����س��در  �أو����س���ح 

�لتربعات  جمع  نظام  تطوير  �ن  �لإجتماعية 

�ل��ت�����س��ري��ع و�ل������ر�أي ومل يتم  م�����از�ل يف دي�����و�ن 

ط��رح��ه ب��ع��د، م��وؤك��د� �ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د �ستعالج 

م�سودته �جلديدة عمليات �لت�سول �للكروين 

و�ل��ي��ات��ه وط���رق م��و�ج��ه��ت��ه، ن��ظ��ر� خللو قانون 

�لعقوبات �لنافذ من �ي ن�س يعاجله.

ل�”�لأنباط”  خا�سة  ت�سريحات  يف  وت��اب��ع 

�إ�ستوجب  �لنافذ  �لتربعات  جمع  نظام  قدم  �أن 

مر�جعة �لنظام وت�سمينه مثل هذه �لإجر�ء�ت 

�لنافذه،  �لت�سريعات  لحكام  �لإمتثال  ل�سمان 

�إ�سافة ل�سمان حتقيق �لأه��د�ف �لتي يتم من 

�أجلها جمع �لتربعات. 

التفا�صيل �ص »4«

االأنباط - نزار البطاينة

يف  ل�”�لأنباط”  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  ع��دد  �إ�ستكى 

عن  ع��م��ان  �لعا�سمة  م��ن  خمتلفة  م��ن��اط��ق  ع��دة 

ب��� �ل��ق��رب م��ن منازلهم،  وج���ود م��ب��اين م��ه��ج��ورة 

ت�سكل  باتت  �ملهجورة  �ملباين  ه��ذه  �ن  مو�سحني 

�لقرب  ب�  ي�سكنون  ممن  خا�سة  لهم  قلق  م�سدر 

لأ�سحاب  وك��ر�  تعد  �أ�سبحت  لنها  نظر�  منها، 

�سحية.  مكرهة  ت�سكل  �أنها  عن  ف�سال  �ل�سو�بق، 

وفقا لهم. 

“�لأنباط”،  م���ع  ل���ه���م  ح���دي���ث  يف  وت���اب���ع���و� 

�أن �أم���ان���ة ع��م��ان مل ت��ع��د ت��ك��رث ل��ه��ذه �مل��ب��اين، 

�سبه  �خل�سو�س  بهذ�  �لرقابة  �أن  �إىل  م�سرين 

معدومة، وخا�سة �أنها ل تعد �سكنية لأن م�ساحة 

�لأر�س.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – عمان 
 

ر جمل�س �لوزر�ء، يف جل�سته �لتي عقدها،  قرَّ

�لدكتور  �ل���وزر�ء،  رئي�س  برئا�سة  �لأح��د،  �أم�س 

بت�سجيل  ��ات  �ل��ب��ل��ديَّ �إل�����ز�م  ب�����س��ر �خل�����س��اون��ة، 

���ر�ئ���ب و�ل���ع���و�ئ���د على  م��ط��ال��ب��ات��ه��ا م���ن �ل�������سَّ

لدى  ��دة  �مل��وحَّ �لنَّافذة  على  و�لأبنية  �لأر����س��ي 

وز�رة �لإد�رة �ملحليَّة.

وياأتي �لقر�ر لغايات متكني د�ئرة �لأر��سي 

و�مل�ساحة من �إمتام عمليَّات �لبيع دون �حلاجة 

ة  �إىل مر�جعة �لبلديَّة للح�سول على بر�ءة ذمَّ

�ملو�طنني  على  �لتَّ�سهيل  بهدف  منها؛  ��ة  ورق��يَّ

وت��وف��ر �ل��وق��ت و�جل��ه��د �مل��ب��ذول لإمت����ام ه��ذه 

�ملعامالت.

على �سعيد �آخر، و�فق جمل�س �لوزر�ء على 

�ملمتّد  �ل��ط��ري��ق  �إن����ارة  �أع��م��ال  تكاليف  تغطية 

�إىل �حل��م��ي��م��ة يف حمافظة  ��ق��ب  �ل��نَّ ن���زول  م��ن 

تاأهيله  �إع���ادة  ��ت  �ل��ذي متَّ ل  �لأوَّ معان )�جل��زء 

وحت�سينه(.

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
20

* الفايز: سنعمل من أجل دعم سيادة القانون 
وتطوير البيئة التشريعية في المجاالت كافة.

* رئيس مجلس النواب: ستكون اللجان والكتل النيابية بمثابة 
حكومات الظل لمراقبة تنفيذ رؤية التحديث االقتصادي

*  الصفدي: المجلس سيعمل على تطوير نظامه الداخلي بما 
يتناسب مع المستجدات الوطنية لتطوير العمل البرلماني
*  الصفدي: مجلس النواب يدعم كل خطوة من شأنها 

تعزيز اإلدارة العامة في الدولة

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك يستمع إلى ردي مجلسي األعيان والنواب على خطاب العرش السامي

الفايز: أهمية إتمام الجزء الثالث من منظومة التحديث الشامل المتمثل بإدارة عامة كفؤة مرنة

وزير الداخلية والسفير الفرنسي 
يبحثان العالقات الثنائية

ذكرى اغتيال الشهيد وصفي التل 
تصادف اليوم

االنباط-عمان

ب��ح��ث وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة، م����ازن ال��ف��راي��ه، مع 

ك��وور  ل��و  اليك�سي  ع��م��ان،  يف  الفرن�سي  ال�سفري 

غرامنيزون، اأم�س االأحد، �سبل تطوير وتوطيد 

ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ات 

واأب���رز  وال�سرطية  االأم��ن��ي��ة  امل��ج��االت  يف  خا�سة 

التطورات اجلارية يف املنطقة.

واأكد الفرايه �سرورة اال�ستفادة من اخلربات 

اال�ستقرار  اأرك��ان  لتعزيز  البلدين؛  االأمنية بني 

اأنواعها،  ب�ستى  اجل��رمي��ة  وحم��ارب��ة  املنطقة  يف 

خا�سة امل��خ��درات واالإره�����اب، وت��ب��ادل ال��زي��ارات 

وبرامج التدريب والتاأهيل يف ظل تزايد حاالت 

دول  من  العديد  ت�سهدها  التي  اال�ستقرار  عدم 

ال���دول؛  جميع  ت��ك��ات��ف  تتطلب  وال��ت��ي  املنطقة 

وال�سلم  االأمن  ال�سلبية وحتقيق  اآثارها  ملواجهة 

الدوليني.

يرتبطان  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  اإىل  ال��ف��راي��ه  واأ����س���ار 

ب���ع���اق���ات وث���ي���ق���ة يف امل����ج����االت ك����اف����ة، داع���ي���ا 

يحقق  مب��ا  وتفعيلها  ا�ستثمارها  ���س��رورة  اإىل 

طموحات وتطلعات ال�سعبني ال�سديقني.

بدوره، اأكد ال�سفري غرامنيزون اأهمية الدور 

واالأم���ن  اال���س��ت��ق��رار  ع��وام��ل  تثبيت  يف  االأردين 

التي  احلكيمة  لل�سيا�سات  نتيجة  املنطقة،  يف 

تنتهجها القيادة الها�سمية ووعي واإدراك ال�سعب 

م�سريا  وال��ت��ط��رف،  العنف  ينبذ  ال��ذي  االأردين 

البلدين  بني  التعاون  برامج  تكثيف  اأهمية  اإىل 

مبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.

  االنباط-عمان

ي�����س��ادف ال��ي��وم االث���ن���ني، ال���ذك���رى احل��ادي��ة 

االأ�سبق،  ال���وزراء  رئي�س  ال�ست�سهاد  واخلم�سون 

القاهرة  يف  اغتيل  ال��ذي  التل،  و�سفي  امل��رح��وم 

اأثناء م�ساركته يف اجتماع جمل�س الدفاع العربي 

امل�سرتك يوم 28 ت�سرين الثاين من العام 1971.

واملرحوم التل من اأبرز ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

االأردنية، توىل من�سب رئي�س الوزراء يف االأعوام 

ووالئ��ه  باإخا�سه  وع��رف  و1970،  و1965   1962

لقيادته الها�سمية وع�سقه لوطنه واأمته العربية 

ووحدتها.

وام���ت���از امل���رح���وم ب��اإمي��ان��ه ب��ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 

امل�����س��رتك وال��ت�����س��دي ل��اأخ��ط��ار ال��ت��ي واج��ه��ت 

االأمة العربية، ودعمه لكفاح ال�سعب الفل�سطيني 

يف �سبيل حترير اأر�سه ووطنه.

ول���د و���س��ف��ي ال��ت��ل يف ال��ع��ام 1920 وه���و اب��ن 

التل،  املعروف م�سطفى وهبي  االأردين  ال�ساعر 

انتقل  ثم  اململكة،  يف  االبتدائية  درا�سته  وتلقى 

اإىل الدرا�سة باجلامعة االأمريكية يف بريوت.

الوظائف  العديد من  الكبري  الراحل  وتقلد 

واأريحا  والقد�س  عمان  يف  الر�سمية  واملنا�سب 

االأردنية  ال�سفارات  دبلوما�سيا يف  ولندن، وعمل 

يف مو�سكو وطهران وبغداد.

االثنني   28/ 11 / 2022

رئيس مجلس األعيان: التوجيهات الملكية 
ستكون نبراس عمل مجلسنا

دة الحكومة تلزم البلديات بتسجيل مطالباتها على األراضي واألبنية على النَّافذة الموحَّ

  رئيس هيئة األركان يلتقي السفير الياباني

االنباط – عمان 

رديهما على خطاب  االأح��د،  اأم�س  والنواب  االأعيان  رفع جمل�سا 

األقاه جالة امللك عبداهلل الثاين يف الثالث  العر�س ال�سامي الذي 

ع�سر من ال�سهر اجلاري بافتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س االأمة 

التا�سع ع�سر.

على  املجل�س  رد  يف  الفايز  في�سل  االأعيان  جمل�س  رئي�س  واأ�سار 

�سمو  العامر بح�سور  رغ��دان  األقاه يف ق�سر  ال��ذي  العر�س،  خطاب 

االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، اإىل دور املجل�س يف 

م�سارات التحديث من خال اإجناز جملة من الت�سريعات املرتبطة 

الروؤية  حتقيق  يف  به  �سي�سهم  وم��ا  ال�سيا�سي،  التحديث  مبنظومة 

االقت�سادية، �سمن �ساحياته الد�ستورية بالتعاون مع احلكومة.

�ستكون نربا�س عمل جمل�س  امللكية  التوجيهات  اأن  الفايز  واأك��د 

ال  املقبلة عمًا حثيثاً  املرحلة  ت�سهد  اأن  تركز على  والتي  االأعيان، 

يعرف اخلوف اأو الرتدد اأو الرتاجع، عماده االإجناز وهدفه نه�سة 

�ساملة ي�ست�سعر املواطن اأثرها.

تبني توجيه جالة  بالعمل على  االأعيان  رئي�س جمل�س  وتعهد 

على  القادر  املنيع  االقت�ساد  ذات  االإن��ت��اج،  دول��ة  اإىل  للو�سول  امللك 

خلق فر�س العمل، لتح�سني م�ستوى معي�سة االأردنيني واالأردنيات، 

وت�سجيع اال�ستثمار.

ول��ف��ت ال��ف��اي��ز اإىل اأه��م��ي��ة اإمت����ام اجل���زء ال��ث��ال��ث م��ن منظومة 

باإدارة  املتمثل  االأ�سا�سية منه،  ال�سامل واللبنة  التحديث واالإ�ساح 

عامة كفوؤة مرنة، ال ترهل فيها وال تقاع�س، تعمل باأحدث الو�سائل 

املفرطة  البريوقراطية  اإ�سكاالت  من  االنتهاء  اأج��ل  من  واأ�سرعها، 

واحللقة املفرغة من ازدواجية االإجراءات والت�سريعات.

ال�ساحيات  اإط���ار  يف  �سيعمل  االأع��ي��ان  جمل�س  اأن  على  و���س��دد 

من  احلكومة،  م��ع  وال��ت��ع��اون  امل��رن  الف�سل  حيث  م��ن  الد�ستورية، 

الت�سريعية  البيئة  وتطوير  وتعزيزها،  القانون  �سيادة  دع��م  اأج��ل 

يف  تقف  التي  والتحديات  العقبات  ك��ل  وجت���اوز  ك��اف��ة،  امل��ج��االت  يف 

اأ�سا�سها العدالة  طريق النه�سة الوطنية ال�ساملة، �سمن منظومة 

وامل�ساواة.

العادلة،  اأمته  لق�سايا  م�سانداً  �سيظل  االأردن  اأن  الفايز  واأك��د 

وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية، معرباً يف الوقت ذاته عن اعتزازه 

بالو�ساية الها�سمية على املقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية بالقد�س، 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، حم��اط��ني مبحبة  اأم��ان��ت��ه��ا  ال��ه��ا���س��م��ي��ون  ال��ت��ي يحمل 

وعرفان املوؤمنني يف العامل اأجمع وال�سعبني ال�سقيقني على �سفتي 

النهر.

التي  والبطوالت  الت�سحيات  اإىل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  ون��وه 

ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����س   – االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  منت�سبو  يقدمها 

واالأجهزة االأمنية يف �سبيل الدفاع عن الوطن.

رد  يف  ال�سفدي  اأح��م��د  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك���د  جهته،  م��ن 

املجل�س على خطاب العر�س اأن م�سامني اخلطاب �ست�سكل خريطة 

�سيعمل  فيما  املقبلة،  الفرتة  يف  النواب  جمل�س  بها  يهتدي  طريق 

امل�ستجدات  مع  يتنا�سب  مبا  الداخلي  نظامه  تطوير  على  املجل�س 

الوطنية لتطوير العمل الربملاين وزيادة فاعليته.

د�ستورية،  وطنية  م�سوؤولية  اأم���ام  املجل�س  اإن  ال�سفدي  وق���ال 

التطوير  م�ساريع  خ��ط��وات  ال�ستكمال  الت�سريعي  دوره  ت��اأدي��ة  يف 

والتحديث، وتاأدية دوره الرقابي يف مدى التزام احلكومات بتنفيذ 

الروؤى امللكية.

و�سدد على اأن اللجان والكتل النيابية �ستكونان مبثابة حكومات 

التحديث  روؤي��ة  تنفيذ  واملعنية يف  املخت�سة  ال��وزارات  ملراقبة  الظل 

االقت�سادي، معترباً اأن امل�سروع الوطني الذي وجه به جالة امللك 

يف م�ساراته الثاثة ي�سكل م�سوؤولية كبرية ال تراخي فيها.

اأجل  من  احلكومة  مع  بالتعاون  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  وتعهد 

اإليه االأجيال، مراعني مبداأ الف�سل املرن  تكاملية حتقق ما ت�سبو 

بني ال�سلطات، الفتاً اإىل اأن املجل�س و�سع ن�سب اأعينه الو�سول اإىل 

�سنع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  قاعدة  بتو�سيع  االأ�سمى  امللكي  الهدف 

ال�سيا�سات والقرارات.

ولفت ال�سفدي اإىل اأن جمل�س النواب يدعم كل خطوة من �ساأنها 

املعيارين  الكفاءة واالإجن��از  الدولة، لتكون  العامة يف  االإدارة  تعزيز 

والو�سيلتني لتحقيق اأهداف التنمية، ُبغية حت�سني م�ستوى معي�سة 

املواطنني وتوفري فر�س الت�سغيل والعمل واال�ستثمار.

اأمام م�سوؤولية وطنية  نف�سه  النواب يجد  اأن جمل�س  اإىل  واأ�سار 

يف �سناعة حالة من الوعي لتمكني ال�سباب واملراأة عن طريق اإيجاد 

قيادات جديدة حتمل روافع امل�سروع الوطني، ويكون لهما احل�سور 

دعم  م��وؤك��داً  امل�ستقبل،  حكومات  ويف  النيابية  املجال�س  يف  الفاعل 

املجل�س لاأحزاب وال��روؤى امللكية جتاه حق ال�سباب وامل��راأة بطليعة 

الدور يف تلك االأحزاب، على اأن تكون اأحزاباً براجمية ال فردية فيها 

وغري م�ستن�سخة.

مواقف  ال�سفدي  ثمن  الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  وفيما 

على  الو�ساية  اأمانة  وحمله  عنها،  الدفاع  يف  الثابتة  امللك  جالة 

املقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية بالقد�س نيابة عن االأمتني العربية 

واالإ�سامية.

– اجلي�س  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  الكبري  ال���دور  اإىل  واأ���س��ار 

العربي، واالأجهزة االأمنية يف حماية الوطن.

اأ�سحاب  م��ن  ع��دد  العر�س  خطاب  على  املجل�سني  ردي  وح�سر 

ال�سمو االأمراء، ورئي�س الوزراء، ورئي�س املجل�س الق�سائي، ومدير 

مكتب ج��ال��ة امل��ل��ك، وم�����س��ت�����س��ارو ج��ال��ة امل��ل��ك، ووزي����ر ال�����س��وؤون 

ال�سيا�سية والربملانية.

االنباط – عمان 

ر جمل�س ال��وزراء، يف جل�سته التي عقدها،  قرَّ

اأم�س االأحد، برئا�سة رئي�س الوزراء، الدكتور ب�سر 

مطالباتها  بت�سجيل  البلديَّات  اإل��زام  اخل�ساونة، 

واالأبنية  االأرا���س��ي  على  والعوائد  رائب  ال�سَّ من 

دة لدى وزارة االإدارة املحليَّة. على النَّافذة املوحَّ

وي��اأت��ي ال��ق��رار لغايات متكني دائ��رة االأرا���س��ي 

وامل�ساحة من اإمتام عمليَّات البيع دون احلاجة اإىل 

ة ورقيَّة  مراجعة البلديَّة للح�سول على براءة ذمَّ

وتوفري  امل��واط��ن��ني  على  التَّ�سهيل  بهدف  منها؛ 

الوقت واجلهد املبذول الإمتام هذه املعامات.

على �سعيد اآخ���ر، واف��ق جمل�س ال���وزراء على 

املمتّد من  الطريق  اإن���ارة  اأعمال  تكاليف  تغطية 

معان  حم��اف��ظ��ة  يف  احلميمة  اإىل  ��ق��ب  ال��نَّ ن���زول 

ت اإعادة تاأهيله وحت�سينه(  )اجلزء االأوَّل الذي متَّ

ريق  من ح�ساب فل�س الريف؛ وذلك ملا ي�سهده الطَّ

من كثافة مروريَّة، ولكونه يربط منطقة العقبة 

عرب  اململكة  مبحافظات  ��ة  اخل��ا���سَّ ��ة  االق��ت�����س��اديَّ

حراوي. ريق ال�سَّ الطَّ

كما وافق جمل�س الوزراء على االأ�سباب املوجبة 

مل�سروع نظام ت�سكيل حمكمة بلديَّة النَّ�سيم ل�سنة 

2022م، اإنفاذاً الأحكام املادَّة )10( من قانون ت�سكيل 

املحاكم رقم )35( ل�سنة 2006م، التي ت�ستوجب اأن 

ي�سدر نظام خا�س لكلِّ حمكمة بلديَّة كانت قائمة 

قبل اإقراره.

مل�سروع  املوجبة  االأ�سباب  على  املجل�س  وواف��ق 

عوة ل�سنة 2022م. ل لنظام �سندوق الدَّ نظام معدِّ

ل ن��ظ��راً الإل��غ��اء  ��ظ��ام امل��ع��دِّ وي��اأت��ي م�����س��روع ال��نِّ

عوة مبوجب التَّعديات التي  مديريَّة �سندوق الدَّ

طراأت على نظام التنظيم االإداري لوزارة االأوقاف 

�سات االإ�ساميَّة، بحيث اأ�سبحت  وؤون واملقدَّ وال�سُّ

ق�سماً يف مديريَّة الوعظ واالإر�ساد، واحلاجة اإىل 

حتديد نوعيَّة النَّ�ساط والواجبات التي ُيعَهد بها 

اإىل مدير الوعظ واالإر�ساد الذي حلَّ حمّل مدير 

عوة. �سندوق الدَّ

كما تهدف التَّعديات اإىل تنظيم بع�س االأمور 

عوة  ة مبجل�س اأمناء �سندوق الدَّ ��ة اخلا�سَّ االإداريَّ

ندوق وجلنة املقابات، واالأمور  وجلنة اإدارة ال�سَّ

ندوق  املتعلِّقة بتَّكليف العاملني على ح�ساب ال�سَّ

وموارده.

االنباط – عمان 

اللواء   التقى رئي�س هيئة االأرك���ان امل�سرتكة، 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، يف مكتبه بالقيادة 

عّمان  الياباين يف  ال�سفري  االأح��د،  اأم�س  العامة، 

اأوكوياما جريو.

وياأتي اللقاء يف اإطار توطيد عاقات التعاون 

الها�سمية ودولة  االأردن��ي��ة  اململكة  الع�سكري بني 

اليابان ال�سديقة.

ال�سيف،  مع  احلنيطي  الركن  ال��ل��واء  وبحث 

امل�سلحة  ال��ق��وات  كبار �سباط  م��ن  ع��دد  بح�سور 

الدفاعي  وامل��ل��ح��ق  ال��ع��رب��ي،  - اجلي�س  االأردن���ي���ة 

ال��ع�����س��ك��ري ال��ي��اب��اين يف ع���م���ان، اأوج�����ه ال��ت��ع��اون 

والتن�سيق امل�سرتك يف خمتلف املجاالت الع�سكرية 

يحقق  مبا  واللوج�ستية  والتدريبية  العملياتية 

االأه�����داف امل���رج���وة خل��دم��ة ال���ق���وات امل�سلحة يف 

البلدين ال�سديقني.

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره القطري
  االنباط – الدوحة 

اأج��������رى ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����������وزراء ووزي������ر 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، اأمين ال�سفدي، 

ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية 

يف دول������ة ق���ط���ر ال�����س��ق��ي��ق��ة، ال�������س���ي���خ حم��م��د 

ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن اآل ث����اين، اأم�������س االأح����د، 

العاقات  تعزيز  �سبل  على  رك��زت  حم��ادث��ات 

ال�سقيقني،  البلدين  بني  التاريخية  االأخوية 

وا����س���ت���ع���ر����س���ت ع�������ددا م����ن ق�������س���اي���ا ع��رب��ي��ة 

واإقليمية.

زيادة  على  العمل  ا�ستمرار  الوزيران  واأكد 

ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت؛ 

ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  �سمو  واأخيه  الثاين 

ثاين، ومبا ينعك�س اإيجابا على البلدين.

وبحث ال�سفدي وال�سيخ حممد، اخلطوات 

امل�����س��ت��ه��دف��ة ل��ت��ع��م��ي��ق ال���ت���ع���اون اال���س��ت��ث��م��اري 

واالق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري، وات��ف��ق��ا على زي��ادة 

االت�������س���االت ب���ني امل��ع��ن��ي��ني ل��ت��ح��دي��د ف��ر���س 

التعاون امل�ستقبلية والعمل على االإفادة منها.

اجلانب  الفل�سطينية  الق�سية  وت��ق��دم��ت 

ال�سفدي  اأكد  حيث  املحادثات،  من  االإقليمي 

اأن ال بديل عن حل الدولتني  وال�سيخ حممد 

وال�����س��ام��ل،  ال��ع��ادل  ال�����س��ام  لتحقيق  ���س��ب��ي��ًا 

و����س���ّددا ع��ل��ى ����س���رورة وق���ف ك���ل االإج������راءات 

وتدفع  تقو�سه  التي  الا�سرعية  االإ�سرائيلية 

باجتاه املزيد من التاأزمي والتوتر وال�سراع.

للو�ساية  قطر  دع��م  حممد  ال�سيخ  واأّك���د 

ال���ه���ا����س���م���ي���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ع���ل���ى امل���ق���د����س���ات 

يف  ودوره��ا  القد�س،  يف  وامل�سيحية  االإ�سامية 

حماية املقد�سات وهويتها العربية االإ�سامية 

وامل�سيحية.

الوزيران اجلهود املرتبطة بحل  كما بحث 

وع��ددا من  واليمن  وليبيا  �سوريا  االأزم��ات يف 

الق�سايا.

وه���ّن���اأ ال�����س��ف��دي ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ال��ن��ج��اح 

تنظيم  يف  قطر  حققته  الذي  والتميز  الكبري 

ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل ل���ك���رة ال���ق���دم اإجن������ازاً 

تاريخياً كبرياً لها ولكل العرب.

وات���ف���ق ال����وزي����ران ع��ل��ى اإدام������ة ال��ت��وا���س��ل 

والتن�سيق.

الملك يهنئ بعيد استقالل موريتانيا

ولي العهد يهنئ أسود األطلس

  االنباط – عمان 

 بعث جالة امللك عبداهلل الثاين برقية تهنئة 

املوريتانية  االإ�سامية  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 

ال�سقيقة حممد ولد ال�سيخ الغزواين، مبنا�سبة 

عيد ا�ستقال باده.

با�سمه  بعثها  برقية  يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وع��رب 

وب���ا����س���م ���س��ع��ب امل��م��ل��ك��ة االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

امل�ساعر  واأ���س��دق  التهاين  اأح���ر  ع��ن  وحكومتها 

االأخ����وي����ة ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ���س��ائ��ا اهلل ال��ع��ل��ي 

وهو  الغزواين  الرئي�س  على  يعيدها  اأن  القدير 

ال�سعب  وعلى  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  ينعم 

املوريتاين ال�سقيق بدوام التقدم واالزدهار.

  االنباط – عمان 

هناأ �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، 

ويل العهد، م�ساء اأم�س االأحد، املنتخب املغربي 

البلجيكي بهدفني  املنتخب  مبنا�سبة فوزه على 

دون مقابل، يف ثاين مبارياته �سمن بطولة كاأ�س 

العامل فيفا قطر 2022.

وقال �سموه يف من�سور عرب ح�سابه على موقع 

يف  م�ستمرة  ال��ع��رب��ي��ة  “منتخباتنا  ان�����س��ت��غ��رام، 

وال�سعب  االأطل�س  الأ�سود  الفوز  مبارك  االإب��داع، 

املغربي ال�سقيق«.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الإثنني   28 / 11 / 2022 

االنباط ـ ديانا البطران 

   الكثري منا يحب فنجان القهوة ال�سباحي 

���س��واء يف ال��ع��م��ل او يف امل��ن��زل او يف ال��ط��ري��ق،  

املتاأ�سلة  العربية  العادات  من  القهوة  وتناول 

لدى الكثري من النا�س، لذلك يرتدد الكثريون 

اىل اك�ساك القهوة املوجودة يف ال�سوارع العامة 

ال��ق��ه��وة، حيث ي��ج��دون بذلك  للتمتع مب���ذاق 

فيما  ال��ق��ه��وة  و���س��رب  للجلو�س  لهم  متنف�سا 

بع�سهم يتناول القهوة ثم مي�سي مثل �سائقي 

ال��ب��ا���س��ات و���س��ي��ارات االج����رة وال��ذاه��ب��ن اىل 

عملهم وخا�سة يف ال�سباح . 

بيع  “اأك�ساك  اأ�سحاب  اعتماد  الفتا  وب��ات 

يف  وخ���ا����س���ة  امل���ن���اط���ق  خم��ت��ل��ف  يف  القهوة” 

حمافظة اربد على ت�سغيل االأح��داث لتقدمي 

الطلبات للمركبات املارة اأو تو�سيلها اإىل املحال 

القريبة، رغم ما ت�سكله هذه املهنة من خطر 

على ح��ي��اة العاملن االح����داث واالط���ف���ال، ال 

�سيما اأنهم يقفون ل�ساعات طويلة حتت اأ�سعة 

املاطرة  ال��رد واالج����واء  ال�سم�س احل���ارة ويف 

بال�سواين  للتلويح  ال�����س��وارع  اأط����راف  وع��ل��ى 

للمركبات املقبلة الإ�سعار �سائقيها بوجود ك�سك 

القهوة يف اجلوار .

“االنباط” ر�سدت بع�س عددا من عمال 
االك�ساك خا�سة االح��داث منهم، وح��ول ذلك 

يقول �سليم اخلالد ان عدم وجود ما ي�سري اىل 

وجود ان�سان يف ال�سارع قرب الك�سك خا�سة يف 

الليل باملناطق املعتمة او على اطراف ال�سوارع 

العاملن، مو�سحا  على حياة  ي�سبب خطورة 

ان����ه م���ن امل���ف���رو����س ان ي���وف���ر ل��ه��م ا���س��ح��اب 

�سالمتهم  التتعر�س  لكي  عواك�س   االك�ساك 

للخطر خا�سة ليال او و�سع الفتات كهربائية 

تعمل ليال ونهارا بدال من العامل.

عمومي  با�س  �سائق  اخلليل  �سامر  واك��د   

على ما قاله اخلالد، مبينا انه كثريا ما يتفاجاأ 

بوجود عامل القهوة يف ال�سارع لعدم وجود ما 

يدل على وج��وده ما يعر�س حياتهم للخطر 

اليومي .

وق���ال اح��م��د العلي ان��ه ي���رتدد يوميا على 

احد االك�ساك لتناول القهوة، حيث يرى الذين 

يحملون �سواين القهوة ويلوحون بها حتى يف 

االجواء الباردة  مما يعر�سهم للخطر وخا�سة 

من ال�سيارات امل�سرعة.

من  ع��دد  اإىل  اي�سا  حتدثت  “االنباط” 
االأح��داث العاملن بتلك املهنة، حيث اأجمعوا 

ما  ه��ي  القا�سية  املعي�سية  ظ��روف��ه��م  اأن  على 

تدفعهم اإىل العمل يف �سن مبكرة خالل العام 

الدرا�سي كله ولي�س يف ايام العطل وح�سب. 

واأك��د عدد منهم اأنهم يعملون يوميا اكرث 

ي��رتاوح  وباأجر  ا�سرتاحة  دون  �ساعات  من 10 

بن 7و 15 دينارا يوميا، فيما اأ�سار بع�سهم اإىل 

العامل،  جلو�س  يرف�سون  العمل  اأ�سحاب  اأن 

وي�����س��ددون دائ��م��ا ع��ل��ى ال���وق���وف ع��ل��ى جانب 

انتباه  “�سينية” جلذب  ب�  والتلويح  الطريق 

الزبائن املحتملن. 

الطفل رامي ) 1٤ عاما(، يقول اإنه ي�سطر 

للعمل 10 �ساعات يوميا يف اأحد االأك�ساك، رغم 

اأكرث  اأن قانون العمل يحظر ت�سغيل احل��دث 

من 6 �ساعات يف اليوم الواحد على اأن يعطى 

فرتة للراحة ال تقل عن �ساعة واحدة بعد عمل 

٤ �ساعات مت�سلة.

واأ�ساف اأنه يعمل مل�ساعدة والدته يف تاأمن 

م�ساريف املنزل، بعد انف�سال والده عن والدته 

ومل يعد هناك من يقدم للعائلة اأي م�ساعدة. 

العمر  من  البالغ  ح�سام  للطفل  وبالن�سبة 

15 عاما، قال اأنه يعمل 8 �ساعات يوميا مقابل 

اجر يومي ق��دره 10 دنانري، وال يح�سل على 

واقفا  وقته  ومي�سي  العمل  خ��الل  ا�سرتاحة 

ع��ل��ى ال�������س���ارع. واأ����س���اف اأن����ه ي��ع��م��ل مل�����س��اع��دة 

ا�سابة  بعد  املنزل،  تاأمن م�ساريف  وال��ده يف 

وال��ده بحادث �سري فاأ�سبح عاجزا عن تاأمن 

احتياجات املنزل . 

وب��ن علي البالغ من العمر  16 �سنة باأنه 

ي��ع��م��ل ل��ي��ال ون���ه���ارا يف اح���د اك�����س��اك ال��ق��ه��وة 

لتاأمن عالج امه بعد وفاة والده، حيث تعاين 

ال�سكري وام��را���س اخ���رى وال يوجد اي  م��ن 

معيل لهم باإعتباره الذكر الوحيد .

واك�����د وال�����د ال��ط��ف��ل ���س��ام��ي ان ال���ظ���روف 

االط��ف��ال،  دفعت  التي  ه��ي  ال�سعبة،  املعي�سية 

اإىل العمل يف اأك�ساك القهوة، قائال اإنه  �سائق 

ي��ج��ن��ي��ه كح�سيلة عمل  وم����ا  ع��م��وم��ي  ب��ا���س 

امل�ستلزمات  ل�سراء  يكفي  يكاد  ال  ك��ام��ل،  ي��وم 

ال�سرورية التي يحتاجها البيت الذي يعي�س 

فيه 9 اأ�سخا�س، مبينا ان “ابني �سامي يف احد 

االك�ساك مل�ساعدتي يف تغطية االحتياجات”.

املعنية  ابراهيم اجلهات  ب���دوره، دع��ا �سامل 

لت�سديد الرقابة على ا�سحاب االك�ساك بو�سع 

ق��وان��ن ���س��ارم��ة حل��م��اي��ة ب��ائ��ع��ي ال��ق��ه��وة من 

حيث لب�س مالب�س خا�سة “عاك�سة” او و�سع 

�ساحب الك�سك عالمة على وجود �سخ�س امام 

الك�سك حلماية حياته من اي حوادث موؤملة.

االع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  القا�سي  جميل  وق���ال 

ال���وزارة  ان  ل�”االنباط”  العمل  وزارة  باإ�سم  

ت����ق����وم ب����ارب����ع ح����م����الت ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة يف ك��اف��ة 

مو�سحا  القطاعات،  كافة  وعلى  املحافظات 

ان���ه ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ب��االأخ�����س ع��ل��ى ق��ط��اع بيع 

من  كونها  املركبات  وا���س��الح  ال�سائلة  القهوة 

اكرث القطاعات ت�سغيال لالأطفال واالحداث. 

باال�سافة اىل اجلوالت التفتي�سية اليومية من 

قبل مفت�سي العمل.

وا�ساف انه يتم اتخاذ االإجراءات القانونية 

بحق �ساحب العمل اإما خمالفة او اإنذار ح�سب 

ح�سب  و18   16 ب��ن  وخطورتها  املخالفة  ن��وع 

املواد ]75/7٤ /76[ من قانون العمل .

كما تتابع الوزارة ال�سكاوى التي يتم التبليغ 

االإلكرتوين  الوطني  النظام  خ��الل  عنها من 

لعمل االطفال ويتم اجراء زيارات تفتي�سية لها 

وخمالفة �ساحب العمل.

االنباط – عامن 

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

العلمي، اأم�س االأحد، عن االإطار العام لرامج 

للعام  االأردنية  اجلامعات  يف  العليا  الدرا�سات 

مبوجب  وال�����س��ادر   ،202٤  _2023 اجلامعي 

قرار جمل�س التعليم العايل.

وق����ال ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

احل�سول  متطلبات  م��ن  اإن  اخلطيب،  مهند 

ع���ل���ى درج������ة امل��اج�����س��ت��ري م�������س���ار االم���ت���ح���ان 

���س��اع��ة   36-33 ال��ط��ال��ب  ي��ن��ه��ي  اأن  ال�����س��ام��ل 

ال�سامل،  االمتحان  واجتياز  بنجاح  معتمدة 

 27  -  2٤ الر�سالة  الطالب مب�سار  ينهي  فيما 

�ساعة معتمدة بنجاح واإعداد ر�سالة يخ�س�س 

لها 9 �ساعات معتمدة.

اخلطيب،  ب��ن  ال��دك��ت��وراه  برنامج  وح��ول 

�سملت  ال��درج��ة،  على  احل�سول  متطلبات  اأن 

اإن���ه���اء ال��ط��ال��ب درا����س���ة 5٤ ���س��اع��ة م��ع��ت��م��دة 

اأط��روح��ة  واإع����داد  ال��دك��ت��وراه،  م��ن م�ستوى 

واجتياز  معتمدة،  �ساعة   18 لها  يخ�س�س 

قبول  اأو  ون�سر  امل��ع��رف��ي��ة،  ال��ك��ف��اءة  ام��ت��ح��ان 

االأطروحة يف جملة  م�ستقل من  ن�سر بحث 

م���ن امل���ج���الت امل����درج����ة يف ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 

م��ن  جم��ل��ة  اأو   )isi  ( اأو   )scopus(

امل��ج��الت ال��وط��ن��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن ���س��ن��دوق 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واالب���ت���ك���ار، ع��ل��ى اأن ي��ق��دم 

ال��ب��ح��ث ب��ا���س��م ال��ط��ال��ب وامل�����س��رف وامل�����س��رف 

امل�سارك اإن وجد.

يف  الطلبة  قبول  اأن  اإىل  اخلطيب  ولفت 

العام  لالإطار  وفقا  العليا،  الدرا�سات  برامج 

املتقدم  م��ع��دل  يقل  ال  اأن  يتطلب  اجل��دي��د، 

ل��رن��ام��ج امل��اج�����س��ت��ري ع���ن ت��ق��دي��ر ج��ي��د يف 

من  البكالوريو�س  يكون  واأن  البكالوريو�س، 

التعليم  وزارة  ل���دى  ب��ه��ا  م��ع��رتف  ج��ام��ع��ة 

بانتظام،  والدرا�سة  العلمي،  والبحث  العايل 

كما ي�سرتط للقبول يف برنامج الدكتوراه اأن 

املاج�ستري  درجة  على  حا�سال  املتقدم  يكون 

ومن جامعة معرتف بها لدى وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي، والدرا�سة بانتظام.

الطالب  يكون  اأن  �سبق،  ما  اىل  واإ�سافة 

االآت��ي،  النحو  وعلى  ق���درات  امتحان  اج��ت��از 

ال  ب��ع��الم��ة   ،)IBT  ( ال���ت���وف���ل  ام���ت���ح���ان 

ت��ق��ل ع���ن )90( ل��ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب وط��ب 

االأ����س���ن���ان وال�����س��ي��دل��ة ودك���ت���ور ال�����س��ي��دل��ة، 

وال���ط���ب ال���ب���ي���ط���ري، وال��ت��م��ري�����س وع��ل��وم 

واللغة  كافة،  بفروعها  والهند�سة  التاأهيل، 

ف��روع��ه��ا، وع��الم��ة ال  االجن��ل��ي��زي��ة، بجميع 

العلمية  التخ�س�سات  لباقي   )69( عن  تقل 

عن  تقل  ال  وبعالمة  االأعمال،  وتخ�س�سات 

)59( للتخ�س�سات االإن�سانية، واالجتماعية، 

ال  ب���ع���الم���ة   ،)IELTS( ام����ت����ح����ان،  اأو 

وطب  ال��ط��ب  لتخ�س�سات   ،)5،6( ع��ن  تقل 

االأ����س���ن���ان وال�����س��ي��دل��ة وال���دك���ت���ور ���س��ي��دل��ة، 

وال���ط���ب ال���ب���ي���ط���ري، وال��ت��م��ري�����س وع��ل��وم 

التاأهيل، والهند�سة، بجميع فروعها، واللغة 

االجنليزية، بفروعها كافة، وبعالمة ال تقل 

العلمية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  ل��ب��اق��ي   ،)5،5( ع��ن 

عن  تقل  ال  وبعالمة  االأع��م��ال  وتخ�س�سات 

واالجتماعية،  االإن�سانية  للتخ�س�سات   )5(

�ساعات   )6( بواقع  تاأهيلي  امتحان  واجتياز 

معتمدة بنجاح يف اإحدى اجلامعات االأردنية 

الر�سمية قبل االلتحاق يف برامج الدرا�سات 

العليا.

وب��ن اخل��ط��ي��ب اأن اجل��ام��ع��ة حت��دد اآل��ي��ة 

اأن تر�سل  واملناق�سة، على  والبحث  االإ�سراف 

االأط����روح����ة م��غ��ل��ف��ة م���ن اأ���س��م��اء امل�����س��رف��ن 

والطالب، بوا�سطة اجلامعة ملقيم من خارج 

من  م�سارك  اأ�ستاذ  اأو  اأ�ستاذ  برتبة  اجلامعة 

متخ�س�سن يف مو�سوع البحث لبيان مدى 

وفق  خطي،  بتقرير  للمناق�سة  �سالحيتها 

املقيم  ي��ك��ون  وق��د  اجل��ام��ع��ة  تعتمده  من���وذج 

ع�سوا يف جلنة املناق�سة.

البالونة يحذر المزارعين
 من موجات الصقيع

األنباط – سايل الصبيحات

لالإر�ساد  ال��ع��ام  االأم��ن  م�ساعد  اأك��د 

ال�����زراع�����ي امل���ه���ن���د����س ب���ك���ر ال���ب���الون���ة، 

الن�سرات  ل���  امل��زارع��ن  متابعة  ���س��رورة 

اجل��وي��ة ال�����س��ادرة ع��ن دائ���رة االأر���س��اد 

ف��رتات  حت��دد  ال��ت��ي  الر�سمية،  اجل��وي��ة 

اأن الوزارة تقوم  حدوث ال�سقيع، مبيناً 

ب��� اإر����س���ال ال��ن�����س��رات ل��� امل���زارع���ن قبل 

ل�  ال�سقيع  ح��دوث  اإحتمالية  م��ن  اأي���ام 

تذكريهم. 

اإحكام  اإىل  املزارعن،  البالونة  ودعا 

واغ������الق ف��ت��ح��ات ال��ت��ه��وي��ة واالأب�������واب 

امل��ح��اف��ظ��ة على  ل����  ال��ظ��ه��رية  يف ف����رتة 

املحمية  للمزروعات  الداخلية  احلرارة 

امل���غ���ط���اة ب����� ال���ب���ي���وت ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة، 

امل����زروع����ات  ري  �����س����رورة  اإىل  اإ����س���اف���ة 

يف ���س��اع��ات ال��ف��ج��ر ل���� زي�����ادة امل��ح��ت��وى 

تخفيف  وب���ال���ت���ايل  اخل���الي���ا  يف  امل���ائ���ي 

اخلاليا  داخل  الع�سارة  جتمد  اإحتمال 

للمزروعات �سواء املغطاة او املك�سوفة.

وتغطية  اإح��ك��ام  ���س��رورة  اإىل  ول��ف��ت 

خالل  من  او  البال�ستيك  يف  احلظائر 

دخ��ول  منع  ل���  م��ا  و�سيلة  اي  اإ���س��ت��خ��دام 

امل��ي��اه ع��ل��ى احل���ظ���رية، وع����زل امل��وال��ي��د 

واالأم����ه����ات ح��دي��ث��ي ال������والدة يف زاوي���ة 

داف����ئ����ة وار�����س����ي����ة ج���اف���ة مل���ن���ع ح����دوث 

االأم������را�������س ال�������س���دري���ة وال���وب���ائ���ي���ة، 

و�������س������رورة ت�������س���ي���ي���ق ف���ت���ح���ات دخ�����ول 

اخل���الي���ا ل���� امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى احل�����رارة 

واحكام  وتغطيتها  النحل  ل���  الداخلية 

اأن  مو�سحاً  العلوية،  االأغطية  اغ��الق 

اإجراءات وقائية تخفيفية ولي�ست  هذه 

عالجية لعدم وجود عالج لل�سقيع.

التعليم العالي تعلن االطار العام للدراسات العليا

  االنباط – عامن 

 

رع�����ى رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

وزارة  يف  االأح����������د،  اأم�����������س  اخل���������س����اون����ة، 

التخطيط والتعاون الدويل توقيع اتفاقية 

املوازنة  لدعم  ال�سنوية  االأمريكية  املنحة 

اأم���ريك���ي  دوالر  م��ل��ي��ون   8٤5.1 وق��ي��م��ت��ه��ا 

ال���دويل  وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ب��ن 

الدولية. للتنمية  والوكالة االأمريكية 

وت�����اأت�����ي امل���ن���ح���ة ك����ج����زء م�����ن ب���رن���ام���ج 

امل���������س����اع����دات االق����ت���������س����ادي����ة االأم����ريك����ي����ة 

التفاهم  مذكرة  �سمن  االأردنية،  للحكومة 

ل����الأع����وام 2018- ب���ن اجل��ان��ب��ن  ال��ث��ال��ث��ة 

.2022

واأك��������د رئ���ي�������س ال�����������وزراء، خ�����الل ح��ف��ل 

ال�سراكة اال�سرتاتيجية بن  التوقيع، عمق 

البلدين ال�سديقن، واالأهمية التي يوليها 

ال���والي���ات  م���ع  ���س��راك��ت��ه  ل��ت��ط��وي��ر  االأردن 

امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة يف خم��ت��ل��ف جم���االت 

التعاون.

واأع����رب اخل�����س��اون��ة ع��ن ت��ق��دي��ر االأردن 

ل���ه���ذا ال�����دع�����م، وال�������ذي ي���ع���ر ع����ن ت��ف��ه��م 

ال������والي������ات امل����ت����ح����دة االأم����ريك����ي����ة حل��ج��م 

مل�سروع  ودعمها  بها،  مي��ر  التي  التحديات 

ال�سامل. التحديث 

ق��دم��اً  امل�����س��ي  االأردن  م��وا���س��ل��ة  واأك������د 

يف م�����س��روع ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ام��ل مب�����س��ارات��ه 

الثالثة: ال�سيا�سية واالقت�سادية واالإدارية 

يف اإط�����ار م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ي��ا���س��ي، 

وروؤي������ة ال��ت��ح��دي��ث االق���ت�������س���ادي وخ���ارط���ة 

يقوده  ال��ذي  العام  القطاع  حتديث  طريق 

جاللة امللك عبداهلل الثاين.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة، ن��ي��اب��ة ع��ن احل��ك��وم��ة 

االأردن�����ي�����ة وزي�������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون 

الدويل زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة 

االأم���ريك���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة ب���االإن���اب���ة 

رئي�س  نائب  وبح�سور  �سبريز،  م��ارغ��ري��ت 

دولة  ووزي��ر  االقت�سادية  لل�سوؤون  ال���وزراء 

ال�����س��ري��دة،  ن��ا���س��ر  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  لتحديث 

الع�سع�س،  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��ة  ووزي���ر 

ه��ري  االأردن  ل���دى  االأم���ريك���ي  وال�����س��ف��ري 

وو�سرت.

وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���رة  واأو���س��ح��ت 

الدويل خالل احلفل اأنه مبوجب االتفاقية 

���س��ت��ق��وم احل���ك���وم���ة االأم����ريك����ي����ة ب��ت��ح��وي��ل 

ح�ساب  اإىل  املبا�سر  النقدي  ال��دع��م  منحة 

اخلزينة العامة خالل �سهر ت�سرين الثاين 

املنحة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رية  احل����ايل، 

تنموية  م�����س��اري��ع  مت��وي��ل  يف  امل�����س��اه��م��ة  يف 

العامة  املالية  قطاعات  �سمن  اأول��وي��ة  ذات 

واملياه والتعليم واالأ�سغال العامة واالإ�سكان 

ودع�����م ج���ه���ود ال���ت���ع���ايف االق���ت�������س���ادي، مم��ا 

�سُي�ساهم يف تخفي�س عجز املوازنة العامة، 

تهيئة  اإىل  الهادفة  احلكومة  خطط  ودع��م 

ال��ت��ح��دي��ث  روؤي����ة  لتنفيذ  امل��الئ��م��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

هذه  اأث��ر  اإىل  كذلك  وم�سرية  االقت�سادي، 

امل�ساعدات االإيجابي يف دعم م�سرية االأردن 

والرامج  اخلطط  تنفيذ  ودعم  التنموية، 

االإ���س��الح��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة يف 

القطاعات. خمتلف 

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال�����س��ف��ري االأم���ريك���ي يف 

مع  �ستعمل  امل��ت��ح��دة  “الواليات  اإن  ع��م��ان 

االنتعا�س  لتحفيز  و�سعبه  االأردن  حكومة 

االق���ت�������س���ادي ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وت���ع���زي���ز االأم�����ن 

ال�سحية  والرعاية  التعليم  وتوفري  املائي، 

االأردن��ي��ون  يحتاجها  ال��ت��ي  العمل  وف��ر���س 

وازده����اراً،  ا���س��ت��ق��راراً  اأك��رث  م�ستقبل  لبناء 

وت���ع���ّد م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م رم�����زاً ل�����س��راك��ت��ن��ا 

ال���دائ���م���ة وت����ره����ن ع���ل���ى دع�����م ال����والي����ات 

املتحدة لالإ�سالحات االقت�سادية يف االأردن 

واالل���ت���زام امل�����س��رتك ب��ت��ع��زي��ز ال���ق���درة على 

التكّيف واال�ستقرار واالأمن.”

الوكالة  بعثة  مديرة  قالت  جانبها،  من 

“اإن  باالإنابة  الدولية  للتنمية  االأمريكية 

متينة  عالقة  على  ُبني  قد  معاً  حققناه  ما 

ودائ���م���ة ب���ن ب��ل��دي��ن��ا، ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س 

االحرتام املتبادل وااللتزام واملتابعة .”

احل���ك���وم���ة  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل����دي����ر  م����ن 

االأردن����ي����ة وق���ع���ت يف ���س��ه��ر اأي���ل���ول امل��ا���س��ي 

ع��ل��ى م��ذك��رة ت��ف��اه��م ج��دي��دة م��ع اجل��ان��ب 

وال���ت���ي تغطي  ���س��ن��وات،   7 مل���دة  االأم���ريك���ي 

���س��ي��ق��دم  ح���ي���ث   ،)2029-2023( ال����ف����رتة 

اجل���ان���ب االأم���ريك���ي مب��وج��ب��ه��ا م�����س��اع��دات 

 10.15 بقيمة  الفرتة  هذه  خالل  اإجمالية 

 )1.٤5( يبلغ  �سنوي  ومبعدل  دوالر،  مليار 

مليار دوالر ابتداًء من العام 2023، وبزيادة 

 175 مببلغ  ال�سنوية  امل�����س��اع��دات  ح��ج��م  يف 

املُقدمة  بامل�ساعدات  مقارنة  دوالر  مليون 

والتي  ال�سابقة،  التفاهم  م��ذك��رة  مبوجب 

���س��ت�����س��اع��د اجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة يف امل�����س��ي 

االقت�سادي  التحديث  روؤي��ة  بتنفيذ  قدماً 

وخارطة حتديث القطاع العام.

الخصاونة..  برعاية 

األردن والواليات المتحدة يوّقعان اتفاقية المنحة األميركية 
السنوية لدعم الموازنة بـ 845.1 مليون دوالر

10 آالف حبة كبتاجون  الجمارك تضبط 
في شاحنة قادمة عبر حدود جابر

  االنباط – عامن 

����س���ب���ط���ت ال�������ك�������وادر اجل���م���رك���ي���ة 

العاملة يف مركز جمرك حدود جابر، 

 10 االأم��ن��ي��ة،  االأج��ه��زة  م��ع  وبالتعاون 

من  غ��رام  وكيلو  كبتاجون  حبة  اآالف 

مادة الكري�ستال املخدر.

االأردنية يف  دائرة اجلمارك  وقالت 

فارغة  �ساحنة  اإن  االأح���د،  اأم�����س  بيان 

ق����ادم����ة م����ن ����س���وري���ا وحت���م���ل ل��وح��ة 

م��ن جن�سية  ���س��ائ��ق  وي��ق��وده��ا  ع��رب��ي��ة 

وبتفتي�س  جابر  حدود  و�سلت  عربية، 

ال�سائق  غ��رف��ة  داخ���ل  ع��رث  ال�����س��اح��ن��ة 

ع��ل��ى ك���روزي���ن دخ����ان مت اإخ��ف��اوؤه��م��ا 

ب���ط���ري���ق���ة ����س���ري���ة ك���م���ا مت ت��ف��ق��د م��ا 

احلبوب  على  العثور  ليتم  بداخلهما 

واملواد املخدرة.

واأ������س�����اف�����ت اأن���������ه ج�������رى ت�����س��ل��ي��م 

االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  اإىل  امل�����س��ب��وط��ات 

املخت�سة التخاذ االإجراءات القانونية 

الالزمة، مو�سحة اأن كوادر اجلمارك 

اإىل  ال��دوام جنباً  تعمل على  االأردن��ي��ة 

على  االأمنية  االأجهزة  كافة  مع  جنب 

الوطني  االق��ت�����س��اد  احل����دود حل��م��اي��ة 

التهريب  اأ�سكال  كافة  من  واملواطنن 

تاأثري  لها من  ملا  املخدرات  وخ�سو�سا 

م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ���س��ح��ة وع��ق��ل االإن�����س��ان 

وبحاجة اإىل جهود وطنية م�سرتكة.

دعوات لحماية االطفال واالحداث من احوال الطقس والحوادث 

احداث يتحدثون لـ»االنباط« عن ظروفهم و»العمل« تكتفي بالجوالت التفتيشية
باعة اكشاك القهوة بين مطرقة الظروف القاهرة وسندان مخاطر المهنة 

قبيالت تؤكد أهمية الحفاظ 
على هيبة المعلم وكرامته

ياسين رئيًسا لسياحة النواب

  االنباط – عجلون 

اأكدت االأمن العام لل�سوؤون االإدارية 

وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  وامل��ال��ي��ة 

ال����دك����ت����ورة جن�����وى ق���ب���ي���الت، اأه��م��ي��ة 

احل����ف����اظ ع���ل���ى ه��ي��ب��ة امل���ع���ل���م و����س���ون 

كرامته.

الطابور  ح�سورها  خالل  واأ�سافت، 

ال�����س��ب��اح��ي مل��در���س��ة ���س��خ��ره ال��ث��ان��وي��ة 

ل���ل���ب���ن���ن مب���ح���اف���ظ���ة ع���ج���ل���ون اأم�������س 

االأح�����د، اأن����ه ي��ج��ب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دور 

اآمنة  تعليمية  بيئة  توفري  يف  امل��دار���س 

للطلبه، م�سددة على اأهمية االن�سباط 

وم��الح��ق��ة ال��ت�����س��رف��ات غ��ري امل�����س��وؤول��ة 

من قبل عدد من الطلبة.

واط��م��اأن��ت ق��ب��ي��الت، خ���الل ال��زي��ارة 

املحافظة  تربية  بها مدير  رافقها  التي 

ال����دك����ت����ور ف��ي�����س��ل ال�����ه�����واري وم���دي���ر 

ال�����������س�����وؤون االإداري������������ة وامل����ال����ي����ة ب���الل 

التعليمية  ال�������س���وؤون  وم���دي���ر  امل��وم��ن��ي 

امل�سرفن  م��ن  وع��دد  ال�سعايدة  يا�سن 

ع��ل��ى �سحة  امل���دي���ري���ة،  يف  ال���رتب���وي���ن 

ال���ذي تعر�س  م��دي��ر م��در���س��ة ���س��خ��رة 

اأحد الطلبة، و�سددت  العتداء من قبل 

بالتطاول  ت�سمح  ل��ن  ال����وزارة  اأن  ع��ل��ى 

املعلمن واملعلمات، و�ستحا�سب كل  على 

اأي زميل لينال جزاءه  من يعتدي على 

كما ن�س عليه القانون االأردين.

االنباط- عامن 

 ت��واف��ق��ت جل��ن��ة ال�����س��ي��اح��ة واالآث�����ار 

واخل����دم����ات ال���ع���ام���ة، خ����الل اج��ت��م��اع 

عقدته اأم�س االأحد، على اختيار النائب 

دينا  والنائب  لها،  رئي�ساً  يا�سن  عبيد 

الب�سري مقرراً .

ع�������س���وي���ت���ه���ا،  ال���ل���ج���ن���ة يف  وت���������س����م 

ب��االإ���س��اف��ة اىل ي��ا���س��ن وال��ب�����س��ري، كال 

،عائ�سة  العجارمة  رم��زي  ال��ن��واب:  من 

احل�������س���ن���ات ،مت�����ام ال���ري���اط���ي ،اأ����س���ام���ة 

ال���ق���واب���ع���ة، حم��م��د اخل���الي���ل���ة، زي��ن��ب 

ال����ب����دول، حم���م���ود ال���ف���رج���ات، م��اج��د 

الروا�سدة، نوا�س القواقزة.



املحلي
  االثنني    28  / 11  / 2022

االنباط – عمان 

نظم م�صروع “التغذية وال�صحة املجتمعية” 

الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  املمول من 

واملنفذ من موؤ�ش�شة فاميلي هيلث انرتنا�شونال 

اعتماد  جمل�س  مع  بال�شراكة   ،)FHI 360(

امل��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��ح��ي��ة، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة 

الر�شاعة  مر�شد  برنامج  مر�شدي  من  الأوىل 

املعتمد. الطبيعية 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  اإدارة  مدير  وقال 

يف وزارة ال�شحة الدكتور ريا�س ال�شياب، الذي 

رعى حفل التخرج مندوباً عن وزير ال�شحة، اإن 

الوزارة تقدم خدمات رئي�شية يف جمال ال�شحة 

وتغذية  الطبيعية  الر�شاعة  ت�شمل  والتغذية 

الأطفال حتت �شن اخلم�س �شنوات والأمهات يف 

�شن الإجناب.

اأن م��راك��ز الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة تقوم  وب��ن 

�شحية  ك��وادر  قبل  من  اخلدمات  ه��ذه  بتقدمي 

م��درب��ة ع��ل��ى ب���روت���وك���ولت حم��دث��ة وم��ع��ت��م��دة 

ل���ه���ذه ال���غ���اي���ة، ت�����ش��اه��م يف رف����ع ال���وع���ي ل��دى 

برنامج  اأن  مبينا  الأجن����اب،  ���ش��ن  يف  ال�����ش��ي��دات 

من  الأول  يعترب  الطبيعية  الر�شاعة  مر�شدي 

مبثابة  ال��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  واأن  الأردن،  يف  ن��وع��ه 

لدعم  احرتافاً  اأكرث  نهج  لتاأ�شي�س  اأوىل  خطوة 

الر�شاعة الطبيعية يف الأردن.

الر�شاعة  مر�شدات  دور  تفعيل  اأهمية  واأك��د 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف م���راك���ز ع��م��ل��ه��ن ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 

م�����ش��ان��دة الأم���ه���ات ومت��ك��ي��ن��ه��ن يف ال���ش��ت��م��رار 

امل�شاعدة  وتقدمي  بنجاح  الطبيعية  بالر�شاعة 

يف حال واجهن اأي م�شكلة.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت م��دي��رة م��ك��ت��ب ال�����ش��ك��ان 

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  يف  الأ�شرة  و�شحة 

الدولية بيثاين هابرر، اإن الوكالة على ثقة بان 

الطبيعية  الر�شاعة  مر�شدي  م��ن  ال��ك��ادر  ه��ذا 

جميع  يف  الأم��ه��ات  ح�شول  �شمان  يف  �شي�شاعد 

ي��ح��ت��ج��ن��ه  ال�����ذي  ال���دع���م  ع��ل��ى  الأردن  اأن����ح����اء 

اأف�����ش��ل تغذية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��وف��ري  ل��ل��ر���ش��اع��ة 

لأط���ف���ال���ه���ن، وم�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ال��ن��م��و ب��ق��وة 

وحمايتهم من املر�س.

التغذية  م�����ش��روع  م��دي��رة  اأ����ش���ارت  ب���دوره���ا، 

تنفيذ  ان  ي��اجن��ز  دوري�����س  املجتمعية  وال�شحة 

ال�شحة  وزارة  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 

لتخريج  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اعتماد  وجمل�س 

ال��ر���ش��اع��ة  م��ع��ت��م��دة يف جم����ال  م���ر����ش���دة   18
الأمهات  دعم  يف  هاماً  دوراً  �شيلعنب  الطبيعية، 

الطبيعية  الر�شاعة  وموا�شلة  لبدء  الأردن  يف 

لأط��ف��ال��ه��ن، م���ا ي��وف��ر ل��ه��م ال�����ش��ب��ي��ل الأف�����ش��ل 

ل��ل��ت��غ��ذي��ة ل���دع���م من���وه���م ورف���اه���ه���م ل�����ش��ن��وات 

مقبلة.

من  ك�����ادراً  ي���وؤه���ل  ال��ربن��ام��ج  اإن  اإىل  ي�����ش��ار 

الذين  املعتمدين  الطبيعية  الر�شاعة  مر�شدي 

ل��دي��ه��م امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارات وامل���واق���ف ال��ازم��ة 

حلماية الر�شاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها، 

وح�������ش���ول الأم����ه����ات ع��ل��ى ال���دع���م امل��ت��خ�����ش�����س 

على  �شي�شاعدهن  حيث  الطبيعية،  للر�شاعة 

ب����دء وم��وا���ش��ل��ة رح���ل���ة ال��ر���ش��اع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

ال���ربن���ام���ج ج��ه��ود الأردن  ي��دع��م  ك��م��ا  ب��ن��ج��اح، 

والر�شع  ل��اأم��ه��ات  ال�شحي  الو�شع  لتح�شن 

على  الرتكيز  خ��ال  من  املجتمع  يف  والأط��ف��ال 

ت��ب��ن��ي امل��م��ار���ش��ات ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ث��ل��ى م���ن حلظة 

الولدة.

تخريج الدفعة األولى من مرشدي برنامج الرضاعة
 الطبيعية المعتمدين

»التنمية«: »التبرعات اإللكترونية« سيعالج آليات 
مواجهة التسول االلكتروني

االأنباط – نزار البطاينة

التنمية  وزارة  يف  م��ط��ل��ع  م�����ش��در  اأو����ش���ح 

التربعات  جمع  نظام  تطوير  ان  الإجتماعية 

م����ازال يف دي����وان ال��ت�����ش��ري��ع وال�����راأي ومل يتم 

�شتعالج  اجل��دي��د  النظام  م��وؤك��دا  بعد،  طرحه 

م�شودته اجلديدة عمليات الت�شول اللكرتوين 

قانون  خللو  نظرا  مواجهته،  وط��رق  وال��ي��ات��ه 

العقوبات النافذ من اي ن�س يعاجله.

ل�”الأنباط”  خا�شة  ت�شريحات  يف  وت��اب��ع 

اإ�شتوجب  اأن قدم نظام جمع التربعات النافذ 

مراجعة النظام وت�شمينه مثل هذه الإجراءات 

النافذه،  الت�شريعات  لحكام  الإمتثال  ل�شمان 

اإ�شافة ل�شمان حتقيق الأهداف التي يتم من 

اأجلها جمع التربعات. 

وب������ن ان������ه مت ت���وج���ي���ه ال���ل���ج���ن���ة ل��ل��ن��ظ��ر 

وال��ت��ربع��ات  الل��ك��رتون��ي��ة عموما  ب��ال��ت��ربع��ات 

الل���ك���رتون���ي���ة ال���ف���ردي���ة م���ن غ���ري م��ن��ظ��م��ات 

امللتزمن  لغري  ال��ي��ة  واي��ج��اد  امل���دين  املجتمع 

النا�شئة  وخا�شة  ومتابعتها  التربعات  بنظام 

عن املبادرات املجتمعية.

العقبة: ورشة لتقييم األثر البيئي لمشروع مستودع
 البوتاس األحمر

  االنباط - العقبة

القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  نظمت 

اخلا�شة، ور�شة عمل لدرا�شة تقييم الأثر البيئي 

مل�صروع “امل�شتودع اجلديد ملادة البوتا�س الأحمر 

ال��ب��وت��ا���س  ���ش��رك��ت��ي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  العقبة”،  يف 

العربية، والروابي ل�شت�شارات البيئة والطاقة.

ال�شلطة  ال��ب��ي��ئ��ة يف  وق��ال��ت م��دي��ر م��دي��ري��ة 

ت��غ��ري��د امل��ع��اي��ط��ة اإن ه���ذه احل��ل��ق��ة ال��ت�����ش��اوري��ة 

تقييم  درا�شة  الأخ��رية من مراحل  املرحلة  تعد 

الفريق  اأع��ده��ا  وال��ت��ي  للم�شروع  البيئي  الأث���ر 

ال���ش��ت�����ش��اري يف ���ش��رك��ة ال���رواب���ي ال���ش��ت�����ش��اري��ة، 

امل��واف��ق��ة  منحه  ذل���ك  ب��ع��د  �شيتم  ان���ه  مو�شحة 

البيئية التي من �شاأنها احلد من الآثار ال�شلبية 

والتخفيف من اأثرها على البيئة املحيطة وعلى 

وذل��ك ح�شب   ، وغ��ريه��ا  والطاقة  امل��ي��اه  م�شادر 

نظام البيئة ل�شلطة منطقة العقبة القت�شادية 

اخلا�شة رقم 21 ل�شنة2001 .

البيئي  اأن تقييم الأثر  اإىل  املعايطة  واأ�شارت 

للم�شروع ياأتي �شمن متطلبات ال�شلطة ل�شمان 

حماية البيئة وعنا�شرها و�شمن منهجية تقييم 

عر�شا  تتطلب  التي  للم�شروعات  البيئي  الأث��ر 

على اجلهات املخت�شة واحل�شول على املوافقات 

الازمة.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ع��ر���ش��ت اخل��ب��رية ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 

���ش��رك��ة ال����رواب����ي ال���دك���ت���ورة رام���ي���ة ال��ع��ج��ارم��ة 

النهائية  امل��رج��ع��ي��ة  امل�����ش��روع والأ���ش�����س  م��راح��ل 

الدرا�شة  )عنا�شر  البيئي  الأث��ر  تقييم  لدرا�شة 

الأ���ش��ا���ش��ي��ة والإط������ار ال��ت�����ش��ري��ع��ي وال��ق��ان��وين(، 

البيئية  الآث������ار  ل��ت��ق��ي��ي��م  م��ل��خ�����س  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

البيئية  الإدارة  خلطة  املتوقعة  والج��ت��م��اع��ي��ة 

اإدارة ال��ن��ف��اي��ات م��ن ن��اح��ي��ة الإج�����راءات  وخ��ط��ة 

الوقائية وبرنامج املراقبة البيئية.

جديد  م�شتودع  اإن�شاء  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

للم�شتودعات  جم����اور  الأح���م���ر  ال��ب��وت��ا���س  مل����ادة 

احلالية القائمة للبوتا�س �شمن امليناء اجلنوبي 

البوتا�س  اأي تلوث بن  اأجل منع  يف العقبة من 

الأح���م���ر والأب���ي�������س، وب������داأت ���ش��رك��ة ال��ب��وت��ا���س 

اإنتاج البوتا�س الأحمر عايل اجلودة  العربية يف 

منذ عام 2019 يف م�شنعها يف منطقة ال�شايف 

لتلبية متطلبات ال�شوق، و�شيوؤدي اإن�شاء م�شتودع 

البوتا�س الأحمر اجلديد اإىل زيادة �شعة تخزين 

مرونة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��وت��ا���س  �شركة 

تخزينها دون التعر�س ملخاطر التلوث.
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االنباط – �صايل ال�صبيحات

وزارة  ل�  الر�شمي  الناطق العامي  اأكد 

املوجب  �شد  اأن   ، �شامة  وال��ري عمر  املياه 

مت تنظيفه من الر�شوبيات والطمي بهدف 

له، مبيناً  التخزينية  ال�شعة  املحافظة على 

اأب��رزه��ا  اأغ���را����س م��ت��ع��ددة  ل���  ان���ه ي�شتخدم 

ال�شرب والري وال�شناعة.

واأ�شاف �شامة ل�”النباط” ، اأن عملية 

ا�شتكمال تعلية �شد الوالة تهدف اإىل زيادة 

ال�����ش��ع��ة ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة ل��ه وا���ش��ت��ق��ب��ال امل��و���ش��م 

املطري ب�شكل خمتلف عن �شابقة.

على  ردا  ����ش���ام���ة،  ت�����ش��ري��ح��ات  ج�����اءت 

مطالب اهايل لواء ذيبان يف حمافظة مادبا 

املوجب  و�شد  الوالة  �شد  تنظيف  �شرورة  ب� 

خا�شة انهما فارغن من املياه.

االنباط – عمان 
قرر ملتقى الربملانيات الأردنيات، خال 

روعة  برئا�شة  الأح���د،  اأم�س  عقده  اجتماع 

الغرابلي، اإعادة ت�شكيل مكتبه الدائم.

وتوافق امللتقى على انتخاب النائب اآمال 

ال�شقران رئي�شة له، والنواب متام الرياطي 

مقررة،  الطبا�شات  واإ�شام  للرئي�س،  نائبة 

واأ�شماء الرواحنة ناطقة اإعامية.

املقبلة  امل��رح��ل��ة  اإن  ال�����ش��ق��ران،  وق���ال���ت 

تاأ�شي�شه  مت  م��ا  على  ب��ن��اء  مرحلة  �شتكون 

بواقع  والنهو�س  امللتقى  اأه���داف  لتحقيق 

امل���واق���ع  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل�������راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

القيادية.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اأ����ش���ادت ال��غ��راب��ل��ي بجهود 

اأع�شاء امللتقى خال تروؤ�شها له يف الفرتة 

املا�شية.

االنباط – عمان 

ق���ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة يف 

الزيود،   حممد  الدكتور  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

اإن الكلية وبناء على قرارات جمل�س التعليم 

العايل، وروؤية رئا�شة اجلامعة،بداأت بتكليف 

درا���ش��ة م�شحية  اأق�شامها لإج���راء  جل��ان يف 

ل��ت��ط��وي��ر ال���ربام���ج الأك���ادمي���ي���ة واخل��ط��ط 

العلمية  امل�����ش��ت��ج��دات  ���ش��وء  ال��درا���ش��ي��ة، يف 

واملعرفية ومبا يلبي متطلبات �شوق العمل.

ت�شريحات  يف  ال��زي��ود  الدكتور  واأو���ش��ح 

التطوير  اآل��ي��ة  اأن  الأح����د،  اأم�����س  �شحفية، 

���ش��ت��ح��اك��ي ال��ت��خ�����ش�����ش��ات امل�����ش��ت��ح��دث��ة يف 

اجل���ام���ع���ة م���ث���ل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات، 

وال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، وع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات، 

ي��ع��زز ف��ر���س اخلريجن  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ا م��ن 

متكنهم  ومهنية  معرفية  اأدوات  بامتاك 

من النخراط يف �شوق العمل وفق حاجته.

وبن اأن الكلية �شرعت عرب جلان مكلفة 

اأق�شامها ل�شتحداث تخ�ش�شات جديدة  يف 

املبكرة،  والطفولة  الأ���ش��ري،  الإر���ش��اد  مثل، 

ال��رتب��وي��ة،  وال�شيا�شات  املهنية،  وال��رتب��ي��ة 

الرتبية  يف  ج��دي��دة  تخ�ش�شية  وجم���الت 

اخلا�شة، لفتا اإىل اأن التوجه العام يف خطة 

الدقيقة  التخ�ش�شات  التحديث يركز على 

املجتمعية،  ال��ظ��واه��ر  ب��ع�����س  ت��ع��ال��ج  ال��ت��ي 

اأخرى  موؤ�ش�شات  مع  �شراكة  تتطلب  والتي 

ال��رع��اي��ة وال��رق��اب��ة  ت��ع��ن��ى ببع�س ج��وان��ب 

والت�شريع.

وتابع، هذا كله ين�شجم مع توجه اململكة 

يف معاجلة م�شكلة الفقر والبطالة، خا�شة 

التخ�ش�شية  اإىل  يتجه  ال��ي��وم  ال��ع��امل  اأن 

تخدم  تخ�ش�شية  م�����ش��ارات  ع��رب  الدقيقة 

�شوق العمل وتواكب العامل وتخدم الدولة 

ب�شكل عام، وحتاكي خطط حتديث التنمية 

والإداري  ال�شيا�شي  والتحديث  القت�شادية 

التي �شدرت مع التعديات الد�شتورية.

موؤ�ش�شة  لي�شت  الكلية  “اأن  الزيود  واأكد 

تعمل مبفردها بل هي موؤ�ش�شة وطنية لها 

اأعدت وتعد اخلريج الكفوؤ، ول  دور ريادي، 

التوجهات  مع  الكلية  دوره  ين�شجم  اأن  بد 

الوطنية ب�شكل او�شع وا�شمل”.

واأ�شار اإىل اأن الكلية تتمتع بكفاءات ي�شل 

عددهم اإىل 90 ع�شو هيئة تدري�س، منهم 

اأجنبية  جلامعات  اإيفادهم  مت  ع�شوا   60
اأخرى  مرموقة، و28 ع�شوا من جامعات 

على خمتلف اأقطار الوطن العربي والعامل، 

الكلية مبختلف  ب��رام��ج  ع��دد  اأن  اإىل  لف��ًت��ا 

عايل  ودبلوم  وماج�شتري  -دكتوراه  اأنواعها 

وبكالوريو�س- بلغت 29 برناجما اأكادمييا.

ال��دك��ت��ور  اأك����د  ال��ك��ل��ي��ة،  ت�شنيف  وح����ول 

الزيود اأن الكلية ح�شلت على ترتيب 201 

هذه  اأن  اإىل  م�شريا  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 

املرتبة تعد متقدمة جًدا حيث جاءت بجهد 

اأن الكلية  تراكمي عرب �شنوات، م�شريا اإىل 

بداأت يف التح�شري للح�شول على العتماد 

الدويل.

وك��م��ا ب��ن اأن ب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم ال��ع��ايل 

لإعداد املعلمن، يقدم يف اجلامعة الأردنية 

اأكادميية  و3 جامعات اأخرى بال�شراكة مع 

امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ل��ت��دري��ب امل��ع��ل��م��ن ب��ال��ت��ع��اون 

الدولية  للتنمية  الأم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ع 

بالبحث  املعنية  رب�س  اآي  وموؤ�ش�شة   ،usa
ن��وع��ي��ة يف ج��ودة  ن��ق��ل��ة  ي�شكل  وال��ت��ط��وي��ر، 

التدريب  جل��ودة  ا�شتكمال  وه��و  ال��ت��دري��ب، 

الذي تقدمه الأكادميية من تدريب نوعي 

م��ه��ارات عملية  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ي��ق��وم  متميز 

دخوله  حلظة  من  للمعلم  اإجرائية  اأدائ��ي��ة 

ل��ل��م��در���ش��ة ل��ي��م��ت��ل��ك م����ه����ارات ال��ت��دري�����س 

والإدارة يف خمتلف اأركان العملية الرتبوية 

بكل مهنية واحرتافية.

وك������ان جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����ع�����ايل، ق��د 

ق��رر يف وق��ت ���ش��اب��ق، ال��ب��دء ب��اإج��راء درا���ش��ة 

حاليا  املوجودة  التخ�ش�شات  على  م�شحية، 

الر�شمية  الأردن��ي��ة  والكليات  اجلامعات  يف 

واخل���ا����ش���ة، وذل����ك ب��ه��دف ر���ش��م ���ش��ي��ا���ش��ات 

جديدة  تخ�ش�شات  ل�شتحداث  م�شتقبلية 

وت�شمن  العمل  ���ش��وق  ح��اج��ات  م��ع  تتوافق 

عدم تكرار هذه التخ�ش�شات.

االنباط-عمان

كرمت اإدارة فندق “كراون بازا” عمان 

ن��اي��ف   IHG ب��رئ��ي�����س جم��م��وع��ة  مم��ث��ل��ة 

له  اأمتناتاً  الفندق؛  موظفي  اأح��د  زريقات، 

على اأمانته واإخا�شه، وتفانيه يف العمل. 

وك��ان امل��وظ��ف اأح��م��د القهيوي ق��د عرث 

ع��ل��ى حم��ف��ظ��ة حت��ت��وي ٣٠٠٠ دي��ن��ار وع��دد 

بت�شليمها  ليقوم  الئتمانية  البطاقات  من 

ع��ل��ى ال���ف���ور لح���د ���ش��ي��وف ال��ف��ن��دق ، مما 

ت���رك ان��ط��ب��اع��اً ل���دى ال���زائ���ر ورف���اق���ه عن 

حجم الأمانة والتفاين يف العمل  من كوادر 

قبل  احمد  من  املوظف  تكرمي  الفندق،مت 

ادارة فندق كراون بازا عمان، مببلغ مايل 

ف��ن��ادق املجموعة؛  ول��ي��ل��ة جم��ان��ي��ة يف اح���د 

وذلك على اأمانته واإخا�شه يف العمل.

وي��ع��م��ل اأح��م��د يف ال��ف��ن��دق م��ن��ذ ح��وايل 

ال���ع���ام وي��ع��ت��رب م���ن الأ���ش��خ��ا���س امل��م��ي��زي��ن 

�شمن طاقم خدمة كراون بازا عمان. 

انها كرمت  احمد  الفندق  ادارة  واك��دت 

لكي يكون مثال يحتذي به ايل جميع طاقم 

ح�شن  ع��ن  ايجابية  ���ش��ورة  عاك�شاً  العمل، 

موظفن  ت��خ��ل��ق  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة،  الإدارة 

مميزين.

االهالي يطالبون بتنظيفه 
و »المياه«: سد الموجب جاهز

الشقران 
رئيسة للبرلمانيات األردنيات

تربية األردنية: دراسة مسحية 
لتطوير البرامج األكاديمية بما يتوافق 

ومتطلبات سوق العمل

»كراون بالزا« عمان يكرم موظفًا 
وجد ٣٠٠٠ دينار واعادها



االنباط-عمان

دعت وزارة ال�سياحة والآثار، اأم�س الأحد، 

الفعاليات  اإق��ام��ة  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات 

ر�سائل  ت��ق��دمي  �إىل  �ل�سياحية،  و�لأن�����س��ط��ة 

�هتمام، تت�سمن مقرتحات لإقامة فعاليات 

و�أن�سطة د�ئمة �أو منتظمة ليلية ونهارية، يف 

موقع جر�ص �لأثري ب�سكل خا�ص وحمافظة 

جر�ص ب�سكل عام.

وقالت �لوز�رة �إن هذه �لدعوة و��ستقطاب 

�����س����رك����ات م��ت��خ�����س�����س��ة يف جم������ال �إق����ام����ة 

�لفعاليات و�لأن�سطة، ياأتي متا�سياً مع خطة 

تطوير �ل�سياحة يف جر�ص للأعو�م 2021 

وحت�سني  �إحياء  و�إع���ادة  وتفعيل   ،2025  -

جتربة �لز�ئر و�إطالة �إقامته يف �ملحافظة.

و�أك�����دت ����س���رورة �لأخ�����ذ ب��ع��ني �لع��ت��ب��ار 

وفعالية  و�ل�����س��وء  �ل�����س��وت  فعالية  مل��ق��رتح 

جر�ص ليًل، �أو �أية فعاليات و�أن�سطة منا�سبة 

لإحياء وتفعيل �ملوقع �سو�ء بن�ساطات يومية 

�أو م��رت��ب��ط��ة مب��و����س��م م��ع��ي��ن��ة، مع  دوري�����ة 

�لأثرية  �ملو�قع  �أهمية  �لأخذ بعني �لعتبار 

يف  مب��ا  عليه  �حل��ف��اظ  ومتطلبات  و�لبيئية 

ذلك �ملنطقة �ملحيطة.

ت��ق��دمي  �ل�����س��رك��ات  �أن ع��ل��ى  و�أو����س���ح���ت 

و�أن�سطة  لفعاليات  و�لأف���ك���ار  �لق���رت�ح���ات 

للتنفيذ،  قابلة  ون��ه��ار�ً،  ليًل  للزو�ر  جاذبة 

�ختيارها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل�����س��رك��ة  ت��ق��وم  بحيث 

تف�سيلية  خ��ط��ة  ب��ت��ق��دمي  للتنفيذ  لح���ق���اً 

وت�سويقها  و��ستد�متها  �لفعالية  لإق��ام��ة 

ح�سب متطلبات �لوز�رة.

كما دعت �لوز�رة �ملهتمني بتقدمي ر�سائل 

�ملبدئية  بر�سائلهم  �ل��ت��ق��دم  �إىل  �له��ت��م��ام، 

ب��ح��ي��ث ت��ت�����س��م��ن م���ا ي���ل���ي: ت���وف���ر خ���ر�ت 

و�لأن�سطة  �لفعاليات  �إقامة  يف  كافية  عامة 

يف  متخ�س�سة  خ���رة  وت���وف���ر  �ل�����س��ي��اح��ي��ة، 

�ملرتبطة  �ل�سياحية  �لفعاليات  �إقامة  جمال 

باملو�قع �لأثرية، وتوفر خرة عامة حملياً 

�ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل���ت���ج���ارب  �أو دول���ي���اً يف جم����ال 

�ملتخ�س�سة، �إ�سافة �إىل تقدمي روؤية وت�سور 

�ملقرتحة  و�لفعاليات  �لأن�سطة  و��سح حول 

�ل���ت���ي مي���ك���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف م���وق���ع ج��ر���ص 

�لأثري و/�أو حميطه ومبا يحقق متطلبات 

�ملالية  �مل��لءة  و�إث��ب��ات  �ملوقع،  على  �حلفاظ 

لدى �ل�سركة �ملتقدمة، ويف حال �أن �ل�سركة 

�أردين  �سريك  ي�ستوجب وج��ود  �أردن��ي��ة  غري 

وبن�سبة ل تقل عن 51 باملئة.

�أن��ه �سيتم �لرتتيب  و�أ���س��ارت �ل��وز�رة �إىل 

م��ع �ملهتمني ل��زي��ارة م��وق��ع ج��ر���ص �لأث���ري 

ت�سليم  �ملهتمني  على  �أن��ه  مبينة  وحميطه، 

يوم  �ملتطلبات  مت�سمنة  �له��ت��م��ام  ر���س��ائ��ل 

�لثنني �ملو�فق 14 كانون �لأول، يف �سندوق 

�ل�ستثمار لدى وز�رة �ل�سياحة و�لآثار.

السياحة تدعو الشركات المتخصصة لتقديم رسائل 
اهتمام إلقامة فعاليات وأنشطة في جرش

املحلي
50

مباني مهجورة.. مكاره صحية و مرتع للخارجين 
عن القانون ٠٠ و»األمانة« مكانك سر؟؟؟ 

كنعان: يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني 
يمثل صحوة انسانية تجاه جرائم االحتالل

مذكرة تعاون بين المستقلة لالنتخاب وجامعة الحسين التقنية

المستقلة لالنتخاب تلتقي الكتل 
المترشحة لغرفة تجارة الزرقاء

افتتاح معرض مكتبة األسرة االردنية 
في جامعة الحسين بن طالل

العقبه : لجنة رعاية المساجد في 
السلطة تباشر باعمال الصيانة 
الالزمة في مساجد المحافظة 

استحداث شعبة األحزاب السياسية 
في الطفيلة التقنية

االأنباط - نزار البطاينة

مناطق  ع��دة  يف  ل�”�لأنباط”  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  ع��دد  �إ�ستكى 

ب�  م��ه��ج��ورة  م��ب��اين  وج���ود  ع��ن  ع��م��ان  �لعا�سمة  م��ن  خمتلفة 

�لقرب من منازلهم، مو�سحني �ن هذه �ملباين �ملهجورة باتت 

منها،  �لقرب  ب�  ي�سكنون  ممن  خا�سة  لهم  قلق  م�سدر  ت�سكل 

�ل�سو�بق، ف�سل عن  لأ�سحاب  وكر�  تعد  �أ�سبحت  نظر� لنها 

�أنها ت�سكل مكرهة �سحية. وفقا لهم. 

وتابعو� يف حديث لهم مع “�لأنباط”، �أن �أمانة عمان مل تعد 

تكرتث لهذه �ملباين، م�سريين �إىل �أن �لرقابة بهذ� �خل�سو�ص 

�سبه معدومة، وخا�سة �أنها ل تعد �سكنية لأن م�ساحة �لأر�ص 

�لتي تبنى عليها هذه �ملباين ل تتجاوز �ل�)100( مرت. 

مع  �لتعاون  نيتها  عن  �أعلنت  �سابق،  وق��ت  ويف  “�لأمانة” 
�جلهات �ملخت�سة بهدف عمل حملت ل� �إز�لة �ملباين �ملهجورة، 

�إل �نه ولغاية �للحظة ل يز�ل عدد كبري من هذه �ملباين قائم 

ب���دون �أي حت��رك م��ن �لم��ان��ة، �لم���ر �ل���ذي �أزع���ج �لكثري من 

هذه  تنفي  يف  �لتاأخر  �سبب  عن  يت�ساءلون  وجعلهم  �ملو�طنني 

�ملعاجلات. 

�أمانة  “�لأنباط” حاولت عدة مر�ت �لتو��سل مع  ب� دورها 

عمان، ل� �لوقوف على ملحظات �ملو�طنني وما يعانون ب�سبب 

هذه �ملباين ومن يرتادها وما باتت ت�سكله من مكارة �سحية، 

وبعد  فيها  �ملعنيني  من  وع��دد  �لمانة  با�سم  �ملتحدثني  �أن  �إل 

�ل�سوؤ�ل �إمتنعو� عن �لرد و�لإي�ساح حول �إ�سئلة �لأنباط.

االنباط – عمان   

�أك����د �أم����ني ع���ام �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ل��ك��ي��ة ل�����س��وؤون 

�لت�سامن  ي���وم  �أن  ك��ن��ع��ان  ع��ب��د�هلل  �ل��ق��د���ص 

�ل������دويل م���ع �ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �ل���ذي 

ي�������س���ادف ي����وم غ����ٍد �ل���ث���لث���اء، مي��ث��ل ح��ال��ة 

���س��ح��وة �إن�����س��ان��ي��ة جت����اه ج���ر�ئ���م �لح��ت��لل 

ومعاناة وظلم �سعب �أعزل حما�سر، متار�ص 

�برتهايد  �سيا�سة  طويلة  عقود  ومنذ  �سده 

و��ستعمار �آن لها �أن تنتهي.

وقال يف ت�سريح �سحفي، مبنا�سبة �ليوم 

�لفل�سطيني،  �ل�سعب  مع  للت�سامن  �ل��دويل 

�لتفاتة  ت��ت��ك��رر  �أن  �إىل  تتطلع  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن 

�لعامل �إىل هذ� �ليوم بقر�ر�ت تاريخية تدعم 

قر�ر �جلمعية �لعامة �لذي �سدر بتاريخ 29 

ت�سمن  �ل���ذي   2012 ع��ام  �ل��ث��اين  ت�سرين 

ع�����س��و م��ر�ق��ب  م��ن��ح فل�سطني و���س��ع دول����ة 

�أح���ر�ر  �مل��ت��ح��دة، لي�سمل ومب������وؤ�زرة  ب����الأمم 

�لكامل بع�سوية فل�سطني  �لعامل �لعرت�ف 

ذ�ت  �ل���دول  بجميع  �أ���س��وة  �ملتحدة  �لأمم  يف 

�حلق �لتاريخي و�ل�سرعي و�لقانوين بتقرير 

م�سريها و�إقامة دولتها على تر�بها �لوطني 

�لقد�ص  وعا�سمتها   1967 عام  حدود  على 

ال�سرقية.

�ملنا�سبة  ه��ذه  ت��ك��ون  �أن  �إىل  كنعان  ودع���ا 

نهجا م�ستمر� يف حماية �ل�سعب �لفل�سطيني 

و�ل����دف����اع ع���ن ح��ق��وق��ه، م��ب��ي��ن��ا �أن �ل���دع���وة 

�لت�سامن  ي��وم  يف  كلها  للإن�سانية  مفتوحة 

ل��زي��ادة  ب��ع��ده  وم��ا  �لفل�سطيني  �ل�سعب  م��ع 

�لن�ساط و�لفعالية لأجل ن�سرة هذ� �ل�سعب 

�ملن�سود،  �ل��ع��ادل  لل�سلم  وحتقيقا  �مل��ظ��ل��وم 

خ��ا���س��ة م��ع م��ا ي��ج��ري م��ن جت��اذب��ات تتعلق 

�لتي  �لإ�سر�ئيلي  �لحتلل  حكومة  بت�سكيل 

تغلب عليها �لأطياف �ليمينية �لتي �أفرزتها 

فيها  مت  �لتي  �لأخ���رية  �لكني�ست  �نتخابات 

ت��وظ��ي��ف �ل�����س��ب��اق ع��ل��ى ق��ت��ل ع���دد ك��ب��ري من 

على  �مل��ت��ط��رف��ني  وت�����س��ج��ي��ع  �لفل�سطينيني 

�قتحام �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك و�لعتد�ء�ت 

�مل��ت��و����س��ل��ة ع��ل��ى �مل����دن و�ل���ق���رى و�ل���ب���و�دي 

�لفل�سطينية لك�سب مقاعد �نتخابية.

و�أ�ساف �أن �لت�سامن �حلقيقي مع �ل�سعب 

�لفل�سطيني يعني �للتفات �لعاملي �إىل حقهم 

تدعي  �لتي  �لعاملية  �ل��ق��وى  جميع  قبل  م��ن 

�سيا�سة  ممار�سة  ع��ن  بعيد�  �لدميقر�طية، 

ل�”�إ�سر�ئيل”،  و�لنحياز  مبكياليني  �لكيل 

�ل�����س��ع��ب  ودع��������م  م���������س����ان����دة  �إىل  �إ������س�����اف�����ة 

�لق��ت�����س��ادي  �لت�سييق  ل��رف��ع  �لفل�سطيني 

و�لجتماعي �لذي يعي�سه �أهلنا يف فل�سطني 

و�ل����ق����د�����ص، و�ع����ت����ب����ار ه�����ذ� �ل����ي����وم ر����س���ال���ة 

�لحتلل  ممار�سات  بف�سح  �حل��ر  ل��لإع��لم 

معاناة  على  �ل�����س��وء  وت�سليط  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�أر���س��ه  ت�ستباح  �ل���ذي  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

ويقتل �إن�سانه وتقتحم مقد�ساته �لإ�سلمية 

و�مل�سيحية.

و  و�ل��ع��رب��ي  �لفل�سطيني  �ل�سعيد  وع��ل��ى 

�لإ���س��لم��ي، �أك��د كنعان �أن��ه لب��د م��ن وح��دة 

�ل�سف وم�ساندة �ل�سمود و�لرباط �ملقد�سي 

و�لفل�سطيني ودعم �لو�ساية �لها�سمية على 

�ملقد�سات �لإ�سلمية و�مل�سيحية يف �لقد�ص.

ي�����س��ار �إىل �أن����ه و�ن���ط���لق���ا م���ن م��رك��زي��ة 

�لقد�ص،  وجوهرتها  �لفل�سطينية  �لق�سية 

�ل���ت���ي ت���ق���رر ب��خ�����س��و���س��ه��ا م���ئ���ات �ل���ق���ر�ر�ت 

و�لأم��ن  �ل�سلم  �أ�سا�ص  باإعتبارها  �لدولية 

�ل��ع��امل��ي، ف��ق��د ���س��در ع���ن �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة 

باأن  دولية  1977دعوة  عام  �ملتحدة  ل��لأمم 

ي��ك��ون ي��وم 29 ت�سرين �ل��ث��اين م��ن ك��ل عام 

�لفل�سطيني،  �ل�سعب  م��ع  للت�سامن  ي��وم��ا 

بهدف �لتوعية بحقوق �ل�سعب �لفل�سطيني.

وي���اأت���ي �خ��ت��ي��ار ه���ذ� �ل��ت��اري��خ لرت��ب��اط��ه 

�ل����زم����ن����ي ب���������س����دور ق�������ر�ر �ل��ت��ق�����س��ي��م رق���م 

�ل�سعب  حق  على  للتاأكيد   ،181/1947
يف  مب��ا  و�لإن�������س���اف  ب��ال��ع��د�ل��ة  �لفل�سطيني 

ذل����ك ح���ق ت��ق��ري��ر م�����س��ريه و�إق����ام����ة دول��ت��ه 

ياأتي  كما  �لدولية،  �ل�سرعية  ق��ر�ر�ت  ح�سب 

هذ� �ليوم يف ظروف �سعبة يعي�سها �أهلنا يف 

�لحتلل  فيه  يو��سل  و�ل��ق��د���ص،  فل�سطني 

ه��ج��م��ات��ه �ل���س��ت��ع��م��اري��ة �مل�����س��ت��ب��دة وح�����س��ار 

�لتجويع و�ملوت على �ل�سعب �لفل�سطيني.

و�ل��ل��ج��ان  �مل��ن��ظ��م��ات  �إح�����س��ائ��ي��ات  وتعك�ص 

�ل����دول����ي����ة �مل���ع���ن���ي���ة ب���ح���ق���وق �لإن�����������س�����ان يف 

فل�سطني �ملحتلة �حلجم �لكبري للنتهاكات 

�لقو�ت  يد  على  ��ست�سهد  فقد  �لإ�سر�ئيلية، 

 118 �لعام ما ل يقل عن  �لإ�سر�ئيلية هذ� 

فيها  مب���ا  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����س��ف��ة  يف  فل�سطينيا 

�ل��ق��د���ص �ل�����س��رق��ي��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��م 26 طفل 

�لطاهرة  جثامينهم  �ن�سمت  ن�ساء،  وخم�ص 

�أ�سرية  جثامينهم  �سهيد   400 ح��و�يل  �إىل 

ث��لج��ات  ي�����س��م��ى  ف��ي��م��ا   2015 ع����ام  م��ن��ذ 

ومقابر �لأرقام �لإ�سر�ئيلية.

وي�����س��ارك �مل�����س��ت��وط��ن��ون ب��ج��ر�ئ��م �ل��ق��ت��ل، 

�ل�ساملة حتى بلغت من  و�أعمال �لعتد�ء�ت 

يف  يقبع  كما  �ع��ت��د�ء،   398 ح���و�يل  قبلهم 

�سجون �لحتلل ويف ظروف �سحية �سعبة 

 750 بينهم  م��ن  و�لأ���س��رى  �ملعتقلني  �آلف 

طفل، يف حني هدمت �حلكومة �لإ�سر�ئيلية 

�أكرث من 500 مبنى فل�سطيني، ��سافة �إىل 

 56 ت���ز�ل معلقة م��ن بينها  �أو�م����ر ه��دم م��ا 

�أم��ر� بهدم مد�ر�ص، ف�سل عن �لقتحامات 

�لإ�سلمية  للمقد�سات  �ملمنهجة  �ليومية 

�لأق�سى  �مل�سجد  مقدمتها  ويف  و�مل�سيحية 

خمططة  �سيا�سة  �سمن  ذل���ك  ك��ل  �مل���ب���ارك، 

و�لثقايف  و�لجتماعي  �لقت�سادي  للت�سييق 

�ل�سعب  ح��ق��وق  ع��ل��ى  �لإع���لم���ي  و�لت�سليل 

�لفل�سطيني.

االنباط- عمان 

وّقعت �لهيئة �مل�ستقلة للنتخاب وجامعة 

موؤ�س�سة  م��ب��ادر�ت  �إح��دى  �لتقنية،  �حل�سني 

�أم�����ص �لأح����د، م��ذّك��رة تفاهم؛  �ل��ع��ه��د،  ويل 

�إط���ار ت��ع��اون يف �ملجالني  ت��ه��دف �إىل ت��وف��ري 

م���ن خ����لل تنفيذ  و�ل���ع���م���ل���ي،  �لأك�����ادمي�����ي 

وت��ط��وي��ر �ل���ر�م���ج �لأك���ادمي���ي���ة و�لأن�����س��ط��ة 

�لتدريبية �مل�سرتكة لرفع �لوعي لدى طلبة 

�جلامعة حول �ملهام و�لأعمال �لتي تقوم بها 

�لهيئة.

جمل�ص  ع�سو  �لهيئة  ع��ن  �مل��ذك��رة  ووق���ع 

�مل��ف��و���س��ني، �ل���دك���ت���ور ر�ئ����د �ل����ع����دو�ن وع��ن 

�جلامعة رئي�سها �لدكتور �إ�سماعيل �حلنطي، 

وب��ح�����س��ور �أع�����س��اء �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س��ي��ة يف 

�جلامعة.

على  حري�سة  �لهيئة  �إن  �ل��ع��دو�ن  وق���ال 

�لنتخابية  �لعملية  ���س��رك��اء  ع��ل��ى  �لن��ف��ت��اح 

�ل��ت��ع��دي��لت  م�ستعر�سا  ف��ئ��ات��ه��م،  مبختلف 

يتعلق  فيما  خ�سو�سا  �لأخ���رية  �لد�ستورية 

بقانون �لأحز�ب �ل�سيا�سية، و�لتي عملت على 

�إذ ن�ص �لقانون على  �مل��ر�أة و�ل�سباب،  متكني 

�أن ل تقل ن�سبة �ملر�أة عن 20 باملئة من ن�سبة 

�لذين  �ل�سباب  ن�سبة  تقل  ل  و�أن  �ملوؤ�س�سني، 

ت���رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 18 و35 ع��ام��ا، عن 

باملئة.  20
دور�ت  تنظيم  ���س��ي��ج��ري  �مل���ذك���رة،  ووف����ق 

ت��دري��ب��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة يف �مل��و���س��وع��ات 

�إد�رة  ومنها  �لهيئة،  باخت�سا�ص  �ل�سلة  ذ�ت 

لديهم  �ل��وع��ي  وزي���ادة  �لنتخابية،  �لعملية 

حول جمرياتها، وبحث �إدر�ج م�ساق تدري�سي 

ع��م��ل��ي،  ت���دري���ب���ي  �أو  ن����ظ����ري،   - �خ���ت���ي���اري 

�ملجتمعية  �خلدمة  �ساعات  �سمن  �أو  منفرد 

بالأعمال  بالتعريف  ُيعنى  �جلامعة؛  لطلبة 

��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة يف جم��ال  و�مل�����س��وؤول��ي��ات �خل��ا���سّ

عليها،  و�لإ���س��ر�ف  �لنتخابية  �لعملية  �إد�رة 

ب��الإ���س��اف��ة �إىل ت��ب��ادل �خل���ر�ت �لأك��ادمي��ّي��ة 

�لنتخابات  �سوؤون  يف  �سة  �ملتخ�سّ و�لبحثّية 

و�لأحز�ب �ل�سيا�سية.

وخلل �للقاء، عر �حلنطي عن �سعادته 

�خلطوة  هذه  باأهمّية  مذّكًر�  �لتعاون،  بهذ� 

�حلياة  ح��ول  �لأردين  �ل�سباب  وع��ي  لتعزيز 

�حلزبّية. و�أكد �أن �لوعي �حلزبي هو خطوة 

�مللك  ج��لل��ة  �إر�دة  حتقيق  �سبيل  يف  �أوىل 

�حلياة  يف  �ل�سباب  �إدم���اج  يف  �لثاين  عبد�هلل 

�مل�����س��ارك��ة  ل��ه��م دور يف  ل��ي��ك��ون  �ل�����س��ي��ا���س��ّي��ة 

�ل�سيا�سّية �حلقيقّية.

ي�سار �إىل �أن جامعة �حل�سني �لتقنّية هي 

وهي  �لعهد،  ويّل  موؤ�ّس�سة  م��ب��ادر�ت  �إح���دى 

�إىل  تهدف  ل  ة  خا�سّ �أردّن��ي��ة  وطنّية  جامعة 

يعّزز  تعليمي  من��وذج  تقدمي  وتتوىّل  �لربح، 

�مل���ه���ار�ت �لأ���س��ا���س��ّي��ة و�ل��ت��ق��ن��ّي��ة يف �مل��ج��الت 

�لعمل،  ل�سوق  �ملطلوبة  �ملختلفة  �لهند�سّية 

�لفجوة  تقلي�ص  �إىل  رئي�ص  ب�سكل  وت�سعى 

�لعملّية،  و�لتطبيقات  �لنظرّية  �ملعرفة  بني 

وت��ع��زي��ز روح �مل��ب��ادرة و�ل��ط��اق��ات �لإب��د�ع��ّي��ة 

و�لفكرّية للطلبة.

�ملجتمع  ع��ل��ى خ��دم��ة  وت��ع��م��ل �جل��ام��ع��ة 

�مل��ح��ل��ي م��ن خ���لل ت��ق��دمي ب��ر�م��ج تدريبّية 

ت�����س��ت��ه��دف �ل�����س��ب��اب �جل��ام��ع��ي �ل��ب��اح��ث عن 

�لعمل، كما تعمل على �إطلع وتو�سيع مد�رك 

�مل��ح��اف��ظ��ات يف  م��ن خمتلف  �مل���د�ر����ص  طلبة 

�لعلمّية  �سات  �لتخ�سّ �أح����دث  ع��ل��ى  �ململكة 

و�لعملّية �ملطلوبة يف �سوق �لعمل.

  االنباط – الزرقاء  

�طلع رئي�ص جلنة �لإ�سر�ف على �نتخابات 

غ��رف��ة جت����ارة �ل����زرق����اء، ���س��ام��ر �ل��ق��ط��ارن��ة، 

�ملر�سحني  للنتخاب،  �مل�ستقلة  �لهيئة  م��ن 

لن���ت���خ���اب���ات �ل���غ���رف���ة ومم��ث��ل��ي �ل��ق��ط��اع��ات 

�ل��ت��ج��اري��ة �أم�������ص �لأح������د، ع��ل��ى �لإج������ر�ء�ت 

�لنتخابية  �لعملية  حتكم  �لتي  و�ل�سو�بط 

يوم �لقرت�ع.

وق���ال �ل��ق��ط��ارن��ة �إن���ه مت �لت��ف��اق على �أن 

ي��ك��ون ه��ن��اك م��ن��دوب��ان ل��ك��ل كتلة وم��ن��دوب 

مل��ر���س��ح �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ج��اري��ة د�خ����ل غ��رف��ة 

�لقرت�ع و�لفرز، و�لتاأكيد على عدم �ل�سماح 

ل���ل���م���ن���دوب �مل���ت���و�ج���د ب��ال��ت��ن��ق��ل ب����ني غ���رف 

�لقرت�ع.

�ستبد�أ يف  �لق���رت�ع  �أن عملية  �إىل  و�أ���س��ار 

متام �ل�ساعة �لثامنة �سباحاً وحتى �ل�سابعة 

م�ساًء يف مبنى غرفة جتارة �لزرقاء، و�لذي 

مت �عتمادها مكانا لإجر�ء �لعملية �لنتخابية 

من قبل �لهيئة �مل�ستقلة للنتخاب.

ون��اق�����ص �ل��ل��ق��اء ����س��ت��ف�����س��ار�ت �مل��ر���س��ح��ني 

�ملتبعة  �آل���ي���ة �لق������رت�ع و�لإج���������ر�ء�ت  ح����ول 

وتو�سيحها.

االنباط – عمان 

�لدكتور  معان  ثقافة  مدير  رع��اي��ة  حت��ت 

�لم��ري  ف��ت��ت��ح يف مكتبة 
ُ
�أ �ل�����س��م��ري  ي��و���س��ف 

�حل�������س���ني ب����ن ع����ب����د�هلل �ل����ث����اين يف ج��ام��ع��ة 

�حل�����س��ني ب���ن ط����لل �أم�������ص �لح����د م��ع��ر���ص 

رئي�ص  ب��ح�����س��ور  �لأردن����ي����ة،  �لأ����س���رة  مكتبة 

�خلر�ب�سة  عاطف  �لدكتور  �ل�ستاذ  �جلامعة 

وهبي  �ل�ستاذ  معان  منطقة  تربية  وم��دي��ر 

حممود  �ل�سيد  معان  مالية  ومدير  �ل�سلبي 

عليان

�لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  �جل��ام��ع��ة  رئي�ص  وع��ر 

ع��اط��ف �خل��ر�ب�����س��ة ع��ن ف��خ��ره ب��اإق��ام��ة ه��ذ� 

�ملعر�ص يف جامعة �حل�سني بن طلل لي�سكل 

لت�سجعيهم  �جل��ام��ع��ة  لطلبة  ك��ب��ري�ً  ح��اف��ز�ً 

على �لقر�ءة وزيادة ثقافتهم وح�سولهم على 

با�سعار رمزية مما يجعلها  �ملعرو�سة  �لكتب 

�ملبادرة  ه��ذه  و�سكر  كما  �جلميع،  متناول  يف 

�لتي تقوم بها وز�رة �لثقافة �سنوياً بتحملها 

�ل��ك��ت��ب وت��وزي��ع��ه��ا يف �سبيل  ت��ك��ل��ف��ة ط��ب��اع��ة 

�مل��ج��ت��م��ع �لردين،  �ل��ث��ق��ايف يف  �ل��وع��ي  ن�����س��ر 

وت�سجيعهم على �ن�ساء مكتبات خا�سة يف بيت 

كل �أردين من خلل �ل�سعار �لرمزية �لتي يف 

متناول �جلميع، كما و�بدى �عجابه يف تنوع 

عناوين �لكتب لتلبي جميع �لفئات �لعمرية 

و�لفكرية.

و�سكر مدير مديرية ثقافة معان �لدكتور 

يو�سف �ل�سمري رئي�ص �جلامعه على تعاونه 

ملا فيه  د�ئما  �بو�ب �جلامعة  �مل�ستمر وفتحه 

ب�سكل  و�لطلبة  عام  ب�سكل  �ملجتمع  م�سلحة 

ب��رن��ام��ج مكتبة �لأ���س��رة  �أن  خ��ا���ص، و����س��اف 

وز�رة  ت�سعى  ���س��ن��وي  ب��رن��ام��ج  ه��و  �لأردن���ي���ة 

�ل��ث��ق��اف��ة م���ن خ��لل��ه �إىل ت��ع��م��ي��م �ل��ّث��ق��اف��ة 

�لّثقايّف،  �لوعي  ن�سر  على  �لقائمة  �لوطنية 

وت��ن��م��ي��ة �ل��ف��ك��ر �ل���ّن���اق���د، و�ي���ج���اد �ل��ّت��ن��اغ��م 

�حّل�����س��ّي ب��ني �ل��ف��ك��ر و�ل���وج���د�ن �لإن�����س��ايّن؛ 

�لّتحاور  �أهمية  ي��درك  مثّقف  جمتمع  لبناء 

ويجتهد يف تطوير  �لآخ��ري��ن،  و�لتفاعل مع 

ذ�ته، ور�سم م�ستقبل وطنه �لّز�هر.

و����س��ت��م��ل �مل���ع���ر����ص و�ل������ذي ي�����س��ت��م��ر من 

ع��ل��ى جمموعة  ي���وم �خلمي�ص  وح��ت��ى  �ل��ي��وم 

ك���ب���رية م���ن �ل��ك��ت��ب و�ل���ت���ي حت��م��ل ع��ن��اوي��ن 

م��ت��ع��ددة يف �ل����رت�ث و�ل���در�����س���ات �لأردن���ي���ة، 

و�لأدب و�لفنون، و�لفل�سفة و�ملعارف �لعامة، 

و�لعلوم، وكتب �لأطفال.

�ق��ب��اًل  �لأول  �ل���ي���وم  �مل��ع��ر���ص يف  و���س��ه��د 

وتو�فد من قبل طلبة �جلامعة يف  ملحوظاً 

وز�رة  ت�سدر عن  و�لتي  �لقيمة  �لكتب  �سر�ء 

�لثقافة �لأردنية.

االأنباط - العقبه 

ت�سعى  �سلطة منطقة �لعقبة �لقت�سادية 

�خل��ا���س��ة ع��ل��ى �له��ت��م��ام �ل���د�ئ���م  ب��اإع��م��ار 

�مل�ساجد وجتهيزها و�لعناية بها لذ�  با�سرت 

جل��ن��ة رع��اي��ة �مل�����س��اج��د يف �ل�����س��ل��ط��ة �ع��م��ال 

�ملكيفات وحتديث  وتوفري عدد من  تركيب 

فر�ص مل�ساجد يف  �ملحافظة .

و�ك����د رئ��ي�����ص جل��ن��ة رع���اي���ة �مل�����س��اج��د يف 

�هلل  عبد  و�لق��ل��ي��م  �ملدينة  مفو�ص  �لعقبة 

�لنجاد�ت حر�ص  �ل�سلطة من خلل جلنة 

رعاية �مل�ساجد بالإنفاق وب�سكل �سنوي على 

وفق  للم�ساجد  ومتطلبات  �ح��ت��ي��اج��ات  �ي 

من  �لغر�ص  لهذ�  خم�س�سة  مالية  مبالغ 

م��و�زن��ت��ه��ا  ب��ه��دف �إع����د�د ه��ا �إع�����د�د� جيد� 

لتكون على �لوجه �للئق ب�سيوف �لرحمن 

تبارك وتعاىل.

وبني �لنجاد�ت �ن حملة تركيب �ملكيفات 

�سملت 8 م�ساجد 4 منها يف مدينة �لعقبة 

 2 ع���دد  بالعاملية  ع��ب��ي��دة  �أب���و  م�سجد  وه���ي 

م��ك��ي��ف ق��ي��ا���ص 1.5 ط���ن وم�����س��ج��د ب��لل 

قيا�ص  مكيف   2 رب���اح يف �خل���ز�ن ع��دد  ب��ن 

1.5طن وم�سجد �سعد بن وقا�ص يف �لثالثة 

وم�سجد  ط��ن   1.5 قيا�ص  مكيفات   4 ع��دد 

م�سعب بن عمري عدد 3 مكيفات قيا�ص 2 

طن

ل��و�ء  يف  �أخ����رى  م�ساجد   4 �سملت   ك��م��ا 

، وهي م�سجد حي �حل�سني حيث  �لقويره  

مت تركيب عدد3 مكيفات بقيا�ص 1.5 طن 

مكيف   2 ع��دد  /�ل��ق��وي��ره  �ل��ت��وب��ة  وم�سجد 

ب��ق��ي��ا���ص 2 ط��ن و�أي�����س��ا مت ت��رك��ي��ب عدد3 

�لر��سدية  مل�سجد  طن   1.5 قيا�ص  مكيفات 

�لطوي�سة  مل�سجد  2طن  قيا�ص  مكيفات  و5 

�ل��ك��ب��ري �ىل ج��ان��ب �إع�����ادة  ف��ر���ص  وجت��دي��د 

�سجاد م�سجد مني�سري

�لقائمني  �لنجاد�ت  جهود كافة    وثمن 

يف جلنة رعاية �مل�ساجد و�مل�ساندين للحفاظ 

على بيوت �هلل وتوفري �لبيئة �مللئمة لأد�ء 

العبادات فيها .

وم���ن �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �ن جل��ن��ة رع��اي��ة 

�مل�ساجد �ُسكلت بالتعاون مع مديرية �وقاف 

حم��اف��ظ��ة �ل��ع��ق��ب��ة و�جل���ه���ات ذ�ت �ل��ع��لق��ة 

�ملحافظة  �مل�����س��اج��د يف  �ح��ت��ي��اج��ات  ل��در����س��ة 

�ن  �لنفاق مبا ي�سمن  �لأول��وي��ات  وحتديد 

تكون كافة �مل�ساجد يف �ملحافظة تليق بكونها 

بيوت �هلل ويوؤمها �لنا�ص من �ستى �ملناطق.

االنباط – الطفيلة 

�لتقنية  �لطفيلة  جامعة  رئي�ص  �أع��ل��ن 

�ل���دك���ت���ور ع��م��ر �مل��ع��اي��ط��ة، �أم�������ص �لأح����د، 

�ل�سيا�سية  �لأح���ز�ب  �سعبة  ��ستحد�ث  عن 

�مل��ج��الت  لفتح  �لطلبة،  ���س��وؤون  ع��م��ادة  يف 

و�لأف�������ق ل��ل��ع��م��ل �ل�����س��ي��ا���س��ي �ل�����س��ب��اب��ي يف 

�جل��ام��ع��ة وف����ق م���ا ���س��م��ح��ت ب���ه �لأن��ظ��م��ة 

و�لقو�نني، �إنفاذ�ً لتوجيهات وروؤية جللة 

�مللك عبد �هلل �لثاين �بن �حل�سني بتحقيق 

ح��ي��اة ح��زب��ي��ة و����س��ح��ة وق���وي���ة مب�����س��ارك��ة 

ال�سباب.

وق����ال �مل��ع��اي��ط��ة يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، 

�أك��ادمي��ي��ة  كموؤ�س�سات  �ل��ي��وم  نتحمل  �إن��ن��ا 

�إىل جانب موؤ�س�سات  و�إعلمية وحكومية، 

م�ساركة  تعزيز  م�سوؤولية  �مل��دين،  �ملجتمع 

�ل�سيا�سي،  و�ل��ع��م��ل  �لأح�����ز�ب  يف  �ل�����س��ب��اب 

فكر  ون�سر  وقدر�تهم،  طاقاتهم  و��ستثمار 

�ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي م���ن خ����لل �لأح������ز�ب؛ 

و�لتطرف  �لكر�هية  بديًل خلطاب  ليكون 

�ل�سباب. لدى 

تلتقط  �أن  ��ستطاعت  �جلامعة  �أن  و�أكد 

فيما  �ل�سامية  �مللكية  و�ل����روؤى  �ل��ر���س��ائ��ل 

و�لهتمام  �ل�سباب  م�ساركة  تعزيز  يخ�ص 

ب��ه��م وب����الرت����ق����اء مب���ه���ار�ت���ه���م، ومت�����س��ي 

�ل�سيا�سي  ل��ل��ع��م��ل  م���ن���ر�ً  ل��ت��ك��ون  ���س��اع��ي��ة 

�جل��م��اع��ي و�ل��ف��ك��ري، م��ن خ���لل ب��رن��ام��ج 

وور���ص  �ل��ن�����س��اط��ات،  م��ن  للعديد  متكامل 

بتثقيف  ت��ع��ن��ى  �ل���ت���ي  و�ل����ن����دو�ت  �ل��ع��م��ل، 

�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة،  �ل���ط���ل���ب���ة يف جم������الت 

و�مل��و�ط��ن��ة و���س��ي��ادة �ل��ق��ان��ون، م�����س��ري� �إىل 

�ملحلي يف  و�حلكم  �لعادلة  �لنتخابات  دور 

تعزيز مفهوم �حلياة �ل�سيا�سية للم�سي يف 

بناء �لأردن ونه�سته.

فعاليات  جانب  �إىل  �أن��ه  �ملعايطة  وب��ني 

�لتي  و”�أ�سارك+”  �أ�سارك”  “�أنا  برنامج 

تعزز قدر�ت �ل�سباب ومعرفتهم يف �لعملية 

على  تعكف  �جلامعة  فاإن  �لدميوقر�طية، 

ب��ال��ت��ع��اون  �ل�����س��ب��اب  لتنمية  م��ك��ت��ب  �إن�����س��اء 

م���ع م��وؤ���س�����س��ة ويل �ل��ع��ه��د، ل��ي��ك��ون ر�ف����د�ً 

يف  م�سريتها  يف  للجامعة  م�ساند�ً  وذر�ع���اً 

وتعزيز  مهار�تهم  و�سقل  �ل�سباب  تنمية 

و�لزده���ار  �لتنمية  م�سرية  يف  م�ساركتهم 

يف املجالت كافة.
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حموري  منو  حتقيق  على  �أ�سا�ساً  يقوم  �لعامل  ح��ول  �القت�ساد�ت  عجلة  حتريك  �أنَّ  �سكَّ  ال 

�الأكرب  �لعادة على �حلجم  ت�سيطر يف  كة لالقت�ساد، وتلك قطاعات  �ملُحرِّ �لقطاعات  ملمو�س يف 

ق منو�ً ملمو�ساً  �أنها �لقطاعات �لتي بنموها يتحقَّ من �لناجت �ملحلي �الإجمايل للدولة، ما يعني 

ل �لن�سبة �الأكرب من توليد �لدخل يف �القت�ساد فح�سب،  يف عجلة �لنمو �القت�سادية، ال الأنها ت�سكِّ

�القت�ساد  علم  ُي�سّمى يف  ما  �الأخ��رى، �سمن  �لقطاعات  �لعديد من  معها  ك  حُترِّ �أي�ساً  الأنها  بل 

»�لرو�بط �الأمامية و�خللفية للقطاعات«.

قومية  مدخر�ت  توفر  عرب  �أ�سا�سي  ب�سكل  يتم  وقطاعاته  �القت�ساد  حتريك  مفتاح  �أنَّ  بيد 

�لقطاعات  نحو  لتتجه  و�ل��ع��ام��ة،  �خلا�سة  �ال�ستثمار�ت  �أوج��ه  نحو  وتوجيهها  تعبئتها  ميكن 

�لقطاعات  تلك  تعمل  �أن  تكفل  �لتي  �ملالية  باال�ستثمار�ت  وحقنها  حتريكها،  بغية  �ملُ�ستهدفة، 

على ��ستغالل طاقاتها ومور�دها �لب�سرية و�ملادية و�لطبيعية. و�لعالقة طردية بكل تاأكيد بني 

�مل�ستهدف  �مل�سروع  ز�د حجم  �قت�ساد، فكلما  �أي  �لذي �سترتكه على  �الأثر  �مل�ساريع وحجم  حجم 

يف حتريك �القت�ساد، ز�دت قيمة �ال�ستثمار�ت �ملطلوب حقنها �أو �سخها فيه، مما يوؤدي �إىل زيادة 

قيمة �ملنتجات �لنهائية من �ل�سلع �أو �خلدمات �لتي تنتج عن تلك �ال�ستثمار�ت.

وبالقدر �لذي يهتم به علم �القت�ساد مبا يتم حقن �القت�ساد به من �أمو�ل من �أجل حتقيق 

خروج  نتيجة  �القت�ساد  من  ين�سحب  �لذي  ب  �لت�سرُّ بحجم  يهتم  �أي�ساً  فاإنه  �القت�سادي،  �لنمو 

�أو حتى من �الحتياطيات  �لعامة للدولة،  �أو من جيوب �خلزينة  �ملو�طنني،  �الأمو�ل من جيوب 

�الأجنبية �ملتاحة لدعم �ال�ستقر�ر �لنقدي.

ب منها �الأمو�ل �إّما لالإدخار و�إّما لل�سر�ئب، و�إن كانت �الأخرية باتت  وجيوب �ملو�طنني تت�سرَّ

�إىل حقن  ل  يتحوَّ �أن  ُيفرت�س  ب  ت�سرُّ وهو  �الأف��ر�د،  �الأكرب من  لل�سريحة  �الأكرب  ب  �لت�سرُّ ل  ت�سكِّ

ل تلك �ل�سر�ئب �إىل دخول للعاملني و�ملتعاملني مع �جلهاز �حلكومي يتولَّد  �قت�سادي حال حتوُّ

عنها �إنفاق يف �القت�ساد �لكلي.

و�الدخار �لقومي يف �القت�ساد هو �دخار كافة �جلهات مبا فيها �حلكومات، �إ�سافة �إىل قطاع 

�الأعمال و�الأفر�د، و�القت�ساد �لذي ال يت�ساوى فيه �الدخار �لقومي مع �الإنفاق �ال�ستثماري، هو 

ه نحو �القرت��س. �قت�ساد يعاين من فجوة �إدخارية، وبالتايل فهو موجَّ

د �الأ�سا�س  ب �أو �لنفقات �إما ��ستهالكية �أو ��ستثمارية، فاإنَّ �ملحدِّ وملا كان �ال�ستهالك �أو �لت�سرُّ

ق من كون �القرت��س لتغطية �لفجوة  يف �أثر ردم فجوة �الدخار على �القت�ساد؛ يكمن يف �لتحقُّ

ج��اء ل��غ��اي��ات تغطية ����س��ت��ه��الك��ات ف��ردي��ة ج��اري��ة؛ �أي ل��دف��ع �ل���رو�ت���ب، و�الإن���ف���اق �جل���اري غري 

حقيقية  ��ستثمارية  م�ساريع  عرب  �لوطني  �مل��ال  ر�أ���س  يف  حقيقية  زي��ادة  لتحقيق  �أم  �لر�أ�سمايل، 

�أنَّ �القرت��س لغايات  توؤدي �إىل زيادة حجم �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �القت�ساد. وعلى �لرغم من 

ذلك  ف��اإنَّ  ع��ام،  ب�سكٍل  �قت�سادياً  ُم�ستنَكر  �أو  مذموم  غري  و�خلا�س،  �لعام  �لر�أ�سمايل،  �لتمويل 

للعمالة،  ت�سغياًل  ق  حتقِّ �قت�سادية  م�ساريع  �إىل  ي��وؤدي  �أن  فيه  ُيفرَت�س  ك��ان  و�إن  �الق��رت����س، 

ذلك  ناجٍت عن  �قت�ساديٍّ حقيقيٍّ  �لدولة، وحدوث منوٍّ  يف  و�لطبيعية  �ملادية  للمو�رد  و��ستغالاًل 

كله، غري �أنَّ حماذير ذلك تكمن يف ثالث حمطات �أ�سا�سية حمورية لها مغامنها وعليها مغارمها 

�لتي ال بدَّ من �النتباه �إليها بعناية فائقة.

وهنا  �ل��دول��ة،  يف  �لدخل  �إىل  ن�سبة  للمديونية  �لقائم  �لو�سع  يف  هو  و�الأه��م  �الأول  �مل��ح��ذور 

�لتي  �ل���دول  �أنَّ  �إىل  ي�سري  �لعاملي  �ل��ت��و�زن  ول��ع��لَّ مقيا�س  �ل��ق��وم��ي،  �ل��ع��ام  �ل��دي��ن  ع��ن  �حل��دي��ث 

مفرتق  دخلت  قد  تكون   %65 عتبة  �الإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  �إىل  ن�سبة  �ملديونية  فيها  تتخّطى 

�ملديونية، فهي ت�سبح بعدها غري جاذبة للد�ئنني،  �ملزيد من  �إليه يف طلب  طرق يجب �النتباه 

�أن  �ملديونية دون  �أ�سعار فائدة معقولة، وال ت�ستطيع �لدخول يف مزيد من  وال تخ�سع ملنظومة 

�قت�سادية و�جتماعية و�سيا�سية عالية، وكلما �رتفعت �لن�سبة عن تلك �لعتبة ز�دت  �أثماناً  تدفع 

�ل�سبب  يف  يكمن  �لثاين  �ملحذور  �القت�ساد.  يف  �ل�سلبي  �أثرها  وز�د  �إليها،  �مل�سار  �لعو�مل  ح��دة 

��ستثمارية  ر�أ�سمالية  لغايات  �أم  متكررة،  ونفقات  جارية  لغايات  هي  هل  �أي  للمديونية؛  �ملُن�ِسئ 

كة للنمو. �سمن م�ساريع حقيقية و��سحة وموجهة للقطاعات �ملُحرِّ

وحتى حني �حلديث عن تلك �مل�ساريع و�حلاجة �إىل متويلها فاإنَّ �لتجارب �لعاملية منذ �الأزل 

�أي حجمها،  �ملديونية؛  ن�سبة  كان حمذور  �إن  �ملديونية  �إىل  �لنزوع  عدم  �القت�ساد�ت  على  حتتِّم 

�ل��دول  دخ��ول  �إىل  ت�سري  �لعاملية  فالتجارب  بكثري.   %65 عتبة  يفوق  �أي  حم��وري؛  ب�سكل  كبري�ً 

�ملديونية  ن�سبة  كانت  ما  �إذ�  �لزمن،  من  وجيزة  فرتة  خالل  �لنقدي  �ال�ستقر�ر  عدم  مبعرتك 

فيها عالية، وتتجاوز 80% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، ما يعني �رتفاع خدمة �لدين، �الأق�ساط 

�لنقدي  �ال�ستقر�ر  وتهديد  ب��ل  �ل��دول��ة،  م��و�زن��ة  على  �لنقدي  �مل��ايل  �ل��ع��بء  وت��ز�ي��د  و�ل��ف��و�ئ��د، 

م�ستقباًل. فاملديونية للم�ساريع �لكربى، حتى و�إن كانت مربرة ر�أ�سمالياً، �إال �أنَّ �لتجارب �لعاملية 

جتعلها خطرة م�ستقباًل على �ال�ستقر�ر �لكلي للدول.

تتطلَّب  �لوطني  �الدخ��ار  فجوة  جت�سري  لغايات  �ملديونية  ف��اإنَّ  و�الأخ��ري،  �لثالث  �ملحذور  �أّم��ا 

�لر�أ�سمالية  �ملديونية  فحتى  و�ال�ستحقاق.  �لتكاليف  حيث  من  وهيكلها  م�سدرها  من  ق  �لتحقُّ

�سات دولية، بل �سند�ت من �سوق ر�أ�س �ملال �ملحلي �أو  �لتي يكون م�سدرها جتارياً؛ �أي لي�س موؤ�سَّ

�لدويل، مبا فيها ما ُي�سّمى �ليورو �لدوالر و�سند�ت �خلزينة �لدولية بالدوالر، وحتى �ل�سند�ت 

وحتتوي  �الأم��د،  ق�سري  ت�سديدها  وهيكل  ن�سبياً،  عالية  ُكلفة  ذ�ت  جميعها  فهي  عاملياً،  �ملكفولة 

م�سروطية قا�سية يف �لت�سديد، �سو�ء من حيث خدمة �لدين �أو �جلدولة.

�ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن   %65 جت��اوزه��ا  بعد  حم���ددة،  عتبة  بعد  �ملديونية  �أنَّ  �سبق  مّم��ا  و�ل�ساهد 

�الأج��ل  يف  �إال  منها  �لغر�س  ت���وؤدي  وال  مرغوبة  وغ��ري  مريحة  غ��ري  ت�سبح  ل��ل��دول��ة،  �الإج��م��ايل 

�قت�سادي  منو  معدالت  ظهور  على  وت�ساعد  �القت�ساد،  �إىل  �الأم��و�ل  تلك  ق  تتدفَّ حني  �لق�سري، 

حقيقي، ولكنها ُمرة �سديدية �ملر�رة يف �الأجل �ملتو�سط و�لبعيد.

حقيقية  �سر�كات  عرب  تتم  �أن  لها  هيكلية  �أف�سل  ف��اإنَّ  �لكربى،  �مل�ساريع  �إقامة  �أهمية  وعلى 

و�لطبيعية  �مل��ادي��ة  �أ�سولها  �ل��دول  م  ُت��ق��دِّ حيث  و�ح��د،  �آٍن  يف  و��سرت�تيجني  ماليني  �سركاء  مع 

بغية ��ستغاللها من م�ستثمرين من ذوي �الخت�سا�س يف �لقطاع �ملعني، ومن ذوي �ملالءة �ملالية 

�ال�ستثمار،  حجم  من   %26 عن  تقل  ال  ملكية  ح�سة  للدولة  ت�سمن  معادلة  �سمن  �حلقيقية، 

�أهد�فه، و�سمن ت�سهيالت وحو�فز  �إن حاد عن  ليكون لها �حلق دوماً يف توجيه دفة �ال�ستثمار، 

�ملالية �سرط كايف هنا، بل هي �سرط  �ملالءة  �لقطاع، وال تعدُّ  �مل�ستثمرين جدية يف  �أكرث  جتذب 

�سروري ولكنه غري كاٍف، وما يتممه هو �سرط �ملعرفة و�خلرب�ت و�ل�سرية �ملهنية و�مل�سار �ملهني 

�لناجح يف �ملجال �ملعني.

ال �أعتقد �أنَّ من �لنجاعة �القرت��س للبدء مب�ساريع كربى، حينما تكون ديون �لدولة عالية 

ونزيهة  عادلة  �سّفافة  حقيقية  ��سرت�تيجية  مالية  ب�سر�كة  ذلك  ��ستبد�ل  �الأف�سل  ولكن  �أ�ساًل، 

وذ�ت حاكمية مرتفعة، وبخالف ذلك تدخل �لدول يف فخ �ملديونية لالأجيال �حلالية و�لقادمة، 

للد�ئنني. و�سيا�سياً  و�جتماعياً  �قت�سادياً  ونفق �الرتهان 

�لدكتور خالد و��سف �لوزين

�أ�ستاذ م�سارك �سيا�سات عامة/كلية حممد بن ر��سد لالإد�رة �حلكومية

د . خالد الوزني

المشاريع الكبرى بين المديونية 
الحقيقية والشراكة 
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خرفان يبحث مع مدير شؤون األونروا في األردن عدة قضايا

االنباط – عامن 

ب��ال��ي��وم  و�ل����ع����امل  �الأردن  �ح���ت���ف���ل 

�لعاملي للق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة، 

و�لذي ي�سادف يوم 25 ت�سرين �لثاين 

من كل عام، وحملة 16 يوماً من �لعمل 

ملناه�سة �لعنف �سد �ملر�أة و�لفتاة.

�الجتماعية،  �لتنمية  وز�رة  وقالت 

يف بيان �سحفي �أم�س �الأحد، �إن �الأردن 

حقق �إجناز�ت كبرية متثلت بالنهو�س 

مب�����س��ت��وى �مل���������س����او�ة ب����ني �جل��ن�����س��ني، 

ومت����ك����ني �مل���������ر�أة و�حل������د م����ن �ل��ع��ن��ف 

باأ�سكاله كافة يف �الأردن.

�سامية  ملكية  وب��اإر�دة  �أن��ه  و�أ�سافت 

عبد�هلل  �مللك  جاللة  من  وبتوجيهات 

�لثاين، �أطلق �الأردن وثائق تخطيطية 

برنامج  ت��ع��زز  �أن  �ساأنها  م��ن  �أ�سا�سية 

ومتكني  �جلن�سني،  ب��ني  �مل�����س��او�ة  عمل 

روؤي��ة  �لعنف، ومنها  م��ن  �مل���ر�أة و�حل��د 

�ل��ت��ح��دي��ث  وم��ن��ظ��وم��ة   ،2025 �الأردن 

�لتحديث �القت�سادي  �ل�سيا�سي وروؤية 

�لعام،  وخارطة طريق حتديث �لقطاع 

و�إقر�ر �حلكومة �أجندة 2030.

ب��ت��ع��دي��ل  ق����ام  �الأردن  �إن  وت���اب���ع���ت 

م��ن��ظ��وم��ة م���ن �ل��ت�����س��ري��ع��ات �خل��ا���س��ة 

باحلد من �أ�سكال �لعنف كافة، و�أهمها 

�إ���س��اف��ة �ل��ف��ق��رة �ل�����س��اد���س��ة م���ن �مل���ادة 

�لتي  �الأردين  �ل��د���س��ت��ور  يف  �ل�����س��اد���س��ة 

مت��ك��ني  �ل����دول����ة  “تكفل  ع���ل���ى  ت��ن�����س 

�مل�������ر�أة ودع���م���ه���ا ل��ل��ق��ي��ام ب�����دور ف��اع��ل 

يف ب��ن��اء �مل��ج��ت��م��ع مب���ا ي�����س��م��ن ت��ك��اف��وؤ 

و�الإن�ساف  �لعدل  �أ�سا�س  على  �لفر�س 

�أ���س��ك��ال �لعنف  وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن ج��م��ي��ع 

و�لتمييز”.

�أن��ه وع��ل��ى م�ستوى  وذك���رت �ل���وز�رة 

�ل��ت�����س��ري��ع��ات �ل��ن��اظ��م��ة ل��ع��م��ل �ل����وز�رة 

���س��م��ن حم���ور �حل��م��اي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة، 

ي���وج���د ق���ان���ون �حل���م���اي���ة م���ن �ل��ع��ن��ف 

�لوطني  و�الإط��ار   ،2017 لعام  �الأ�سري 

حلماية �الأ�سرة من �لعنف، ونظام دور 

�ملعر�سات للخطر رقم 171 لعام 2016، 

�الجت��ار  منع  لقانون  �ملعدل  و�لقانون 

وقانون   ،2021 ل�سنة   10 رق��م  بالب�سر 

 ،2014 لعام   32 رقم  �الأردين  �الأح��د�ث 

���س��م��ن خطتها  �ل������وز�رة  و���س��ع��ت  ك��م��ا 

�لقا�سر�ت  زو�ج  من  للحد  �لتنفيذية 

�ملتخذة  �الإجر�ء�ت  كاأحد  �سنة   18 دون 

باأ�سكاله  �لن�ساء  �سد  �لعنف  من  للحد 

ك����اف����ه، و�ع���ت���م���اد ���س��ي��ا���س��ي��ة �ل���رع���اي���ة 

و�الجتماعي  �الأ�سري  و�لدمج  �لبديلة 

ل��ل��م��ن��ت��ف��ع��ني م���ن خ���دم���ات �حل��م��اي��ة، 

و�ل��ع��م��ل ج���ار ع��ل��ى �ع��ت��م��اد ت��رخ��ي�����س 

��ستمر�ر  ل�سمان  �ملنزلية  �حل�سانات 

�لن�ساء  �لعمل ومتكني  �سوق  �لن�ساء يف 

�قت�ساديا.

ت��ق��دم  �أن���ه���ا  �إىل  �ل�������وز�رة  و�أ�����س����ارت 

م��ن��ظ��وم��ة م����ن �خل����دم����ات �مل��ت��ك��ام��ل��ة 

وم��ر�ك��ز  دور  خ��دم��ات  م��ن  للمنتفعني 

�حل���م���اي���ة و�ل����رع����اي����ة، م���ث���ل خ���دم���ات 

�ل�������س���ح���ة، �ل���ت���ع���ل���ي���م، �ال����س���ت�������س���ار�ت 

�لقانونية، �لدعم �لنف�سي �الجتماعي، 

�ل�������س���ح���ة �الإجن�����اب�����ي�����ة، رف������ع �ل���وع���ي 

�ل����ق����ان����وين، وه������ذه �خل����دم����ات ُت���ق���دم 

ل��ل��ن�����س��اء و�ل��ف��ت��ي��ات ك���اف���ة ع��ل��ى �أر�����س 

و�أم�����اك�����ن  �الإي�����������و�ء  دور  يف  �مل���م���ل���ك���ة 

ت���و�ج���ده���ن، ومت��ك��ن��ت �ل��������وز�رة وم��ن 

خ����الل ن��ظ��ام �مل���وق���وف���ات �إد�ري������ا ل��ع��ام 

للموقوفات  �آمنه  د�ر  �فتتاح  من   2016

�الجت��ار  ل�سحايا  ك��ر�م��ه  ود�ر  �إد�ري����اً، 

بالب�سر.

وبينت �أنها قامت باإن�ساء دور حماية 

لل�سيد�ت و�لفتيات �ملحتاجات للحماية 

و�لرعاية و�الإيو�ء و�للو�تي يعانني من 

دور   5 وع��دده��ا  حياتهن  على  خ��ط��ورة 

�إيو�ء وهي د�ر �لوفاق �الأ�سري يف عمان 

حاالت  ت�ستقبل  و�لتي  و�لعقبة،  و�إربد 

و�لفتيات  �لن�ساء  من  �الأ���س��ري  �لعنف 

و�الأط�������ف�������ال �مل����ر�ف����ق����ني الأم���ه���ات���ه���م 

ود�ر  و�ل��رع��اي��ة،  للحماية  �مل��ح��ت��اج��ات 

رع���اي���ة �ل���ف���ت���ي���ات/ �ل���ر����س���ي���ف���ة، �ل��ت��ي 

للحماية  �ملحتاجات  �لفتيات  ت�ستقبل 

ع���ام���ا،   18-12 ع���م���ر  م����ن  و�ل����رع����اي����ة 

�ملتكاملة  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  يتم  حيث 

�خلدمات  و  �لرعائية  )�الإيو�ئية  لهن 

و�لتاأهيلية  و�لتعليمية  �الج��ت��م��اع��ي��ة 

باأ�سرهن  دجم��ه��ن  و�إع����ادة  و�لنف�سية 

وت��اأه��ي��ل  ��ست�سافة  ود�ر   ،) و�مل��ج��ت��م��ع 

�لن�ساء  ت�ستقبل  �لتي  �آم��ن��ة،   / �لن�ساء 

�خلدمات  وتقدمي  للخطر  �ملعر�سات 

عو�مل �خلطورة  زو�ل  �ملتكاملة حلني 

و�إع�����ادة دجم��ه��ن ب��اأ���س��ره��ن و�مل��ج��ت��م��ع، 

ك��م��ا ي��ت��م حت��وي��ل �ل��ن�����س��اء �مل��ح��ت��اج��ات 

مكاتب  خ��الل  من  و�لرعاية  للحماية 

و�لتي  �لدور  �إىل  �الجتماعية  �خلدمة 

بدورها تقوم بتقدمي خدم�ت متكاملة 

م��ت��م��ث��ل��ة ب��������)�خل���دم���ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 

�لتعليمية،  �ل��ن��ف�����س��ي��ة،  �الج��ت��م��اع��ي��ة، 

�القت�سادي،  و�لتمكني  �ملهني  �لتاأهيل 

�الأن�سطة  �الأكادميي،  �لتعليم  برنامج 

ت��ع��زي��ز  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل��الم��ن��ه��ج��ي��ة 

�لوطني(. �النتماء 

و�أو���س��ح��ت �ل���وز�رة �أن��ه��ا �أن�����س��اأت د�ر 

�جلنوب  �إقليم  �سمن  �الأ�سري  �لوفاق 

�سحايا  ال�ستقبال  �لعقبة  حمافظة  يف 

�لعنف من �لن�ساء يف هذ� �الإقليم وقد 

�الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  �أن���اط���ت 

جمتمع  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل������د�ر  ه����ذه  �إد�رة 

ف��ر���س��ة  وه���ي   )SOS( وه���ي م���دين 

�ملدين  �ملجتمع  موؤ�س�سات  �أمام  تيحت 
ُ
�أ

�ل��ع��ن��ف  ح����االت  �إد�رة  يف  ل���ال����س���رت�ك 

�الأ������س�����ري ب���ن���ه���ج ق����ائ����م ع���ل���ى ح��ق��وق 

�الإن�سان و�حرت�م رغبات �لن�ساء، حيث 

ي��ت��م ت��ق��دمي م��ن��ظ��وم��ة م��ن �خل��دم��ات 

�مل�������س���ان���دة �مل��ت��ك��ام��ل��ة وب����ر�م����ج �إع�����ادة 

�لنف�سي و�جل�سدي. �لتاأهيل 

�الجتماعية  �لتنمية  وز�رة  وتعمل 

ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ���س��ر�ك��ات��ه��ا م��ع �جل��ه��ات 

منظومة  تعزيز  يف  و�ملحلية  �لدولية 

�حل���م���اي���ة �الج���ت���م���اع���ي���ة �����س����و�ء ع��ل��ى 

فقد  �مل��ايل،  �لدعم  �أو  �لفني  �مل�ستوى 

مت �إب�������ر�م �ل���ع���دي���د م����ن �الت���ف���اق���ي���ات 

م��ع �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة ذ�ت �ل��ع��الق��ة 

ب��ق�����س��اي��ا �حل��م��اي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة مثل 

هيئة  مع  و�لتعاون  �ملوقعة  �التفاقية 

�الأمم �ملتحدة للم�ساو�ة بني �جلن�سني، 

ل��ل��ط��ف��ول��ة،  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة 

�لالجئني،  ل�سوؤون  �ل�سامية  �ملفو�سية 

و�لتي تهدف �إىل تعزيز وتو�سيع نطاق 

�لوطنية،  �الجتماعية  �حلماية  نظم 

و�ل�سر�كة  �لتعاون  تعزيز  �إىل  �إ�سافة 

مع �ملوؤ�س�سات �لوطنية �لر�سمية وغري 

�ل��ر���س��م��ي��ة، يف ت��ط��وي��ر ن��ظ��م �حل��م��اي��ة 

من  �مل���ر�أة  حماية  ومنها  �الجتماعية 

�لعنف.

  االنباط – الدوحة 

ب��ح��ث م��دي��ر ع����ام د�ئ�����رة �ل�����س��وؤون 

خرفان،  رفيق  �ملهند�س  �لفل�سطينية، 

�أم�س �الأحد، مع مدير �سوؤون �الأونرو� 

بيكر،  �أوالف  �الأردن،  ملنطقة  باالإنابة 

زي����ارة ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين 

�ملفتي،  �ل�سهيد عزمي  �الأخرية ملخيم 

بعمل  �ملتعلقة  �ل��ق�����س��اي��ا  م��ن  وع����دد� 

�لوكالة يف �ململكة.

و�أك�������د خ����رف����ان ������س�����رورة م��ت��اب��ع��ة 

�الأونرو� للم�ساكن �لتي يتم ترميمها 

من  وبتمويل  �ل��وك��ال��ة  �إ���س��ر�ف  حت��ت 

�لوكالة  جهود  مثمنا  مانحة،  جهات 

�ل���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا يف ت���ق���دمي �خل���دم���ات 

�لفل�سطينيني. لالجئني 

ب�����دوره، �أع����رب ب��ي��ك��ر ع���ن ت��ق��دي��ره 

دعمها  يف  �الأردن��ي��ة  �حلكومة  جلهود 

�مل��و���س��ول ل��ل��وك��ال��ة، م�����س��ي��د� ب��ال��دع��م 

و�ل���ت���ن�������س���ي���ق �ل�������ذي ق���دم���ت���ه د�ئ������رة 

عملية  الإمت��ام  �لفل�سطينية  �ل�سوؤون 

م�سح �لرو�تب �لتي تنفذها �الأونرو�، 

بالتعاون مع �حتاد �لعاملني لديها يف 

�الأردن.

التهتموني تؤكد ضرورة إيجاد نظام 
نقل يعكس احتياجات المجتمع

�النباط – عمان 

 

�ملهند�سة  �لنقل،  وز�رة  ع��ام  �أم���ني  �أك���دت 

و�سام �لتهتموين، �سرورة �لعمل الإيجاد نظام 

�ملحلي  �ملجتمع  �ح��ت��ي��اج��ات  يعك�س  للتنقل 

�ال�ستد�مة  �أه���د�ف  مع  ويتو�فق  وتطلعاته 

�لعاملية.

جاء ذلك خالل �ختتام فعاليات م�سابقة 

بالتعاون  “ �لتي نظمت  “تنقلنا م�ستقبلنا 
وم�سروع  �لهند�سي،  �الأع���م���ال  منتدى  م��ع 

�ل�سرق  ملنطقة  �الإق��ل��ي��م��ي  و�مل���ن���اخ  �ل��ط��اق��ة 

�الأو������س�����ط و����س���م���ال �أف���ري���ق���ي���ا يف م��وؤ���س�����س��ة 

فريدري�س �يربت.

هدف  �الجتماعية  �لعد�لة  �أن  و�أ�سافت 

مهم يف �الأردن، وه��و �الأم���ر �ل��ذي ي��وؤك��د �أن 

�أف��ر�د �ملجتمع  و�سائل �لنقل متاحة جلميع 

و�لعمر،  و�جلن�س  �لدخل  عن  �لنظر  بغ�س 

مع �لرتكيز على �سريحة طالب �جلامعات 

�مل�ستهدفة  �لرئي�سة  �ل�سر�ئح  تعد من  �لتي 

لو�سائل �لنقل و�الأكرث تاأثر�.

�لهند�سي  �الأع��م��ال  منتدى  �أن  �إىل  ي�سار 

وم�����س��روع �ل��ط��اق��ة و�مل��ن��اخ �الإق��ل��ي��م��ي �أطلقا 

بناء  بهدف  م�ستقبلنا”؛  “تنقلنا  م�سابقة 

قدر�ت �لطالب و�خلريجني �جلدد يف جمال 

ومنحهم  عملية  بطريقة  �مل�ستد�م  �لتنقل 

�لفر�سة للتناف�س و�لو�سول �إىل مقرتحات 

وحلول لتحديات �لنقل يف �ململكة.

ع���ق���د دور�ت  �مل�����س��اب��ق��ة  وج������رى خ�����الل 

�لعمر�ين  �لنقل و�لتخطيط  تدريبية حول 

و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل���ع���د�ل���ة �الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ت��زوي��د 

بالتطبيقات  �ملتعلقة  باملعلومات  �مل�ساركني 

�لعملية، ودعمهم يف بناء م�ساريعهم، وتقدم 

م�ساركا   41 بينهم  م��ن  �ختري  م�ساركا   149

ق�سمو� �إىل 9 فرق.

التنمية: األردن حقق نجاًحا كبيًرا بتمكين المرأة والحّد من العنف ضدها

افتتاح معرض كتاب القراءة للجميع بكلية إربد الجامعية

صندوق اسكان موظفي االمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

االنباط – اربد 

�لتابعة  �جلامعية  �إرب��د  كلية  يف  ب��د�أت 

جل���ام���ع���ة �ل���ب���ل���ق���اء �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، �أم�������س 

بعنو�ن  �لكتاب  معر�س  فعاليات  �الأح��د، 

تنظمه  و�ل����ذي  للجميع”،  “�لقر�ءة 
بالتعاون  �إرب��د  حمافظة  ثقافة  مديرية 

�لكلية. مع 

من  جمموعة  على  �ملعر�س  و��ستمل 

�ل��ك��ت��ب �الأدب����ي����ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة 

للكبار  �لثقافية  و�مل��ج��الت  و�لتاريخية 

�إىل جم��م��وع��ة من  �إ����س���اف���ة  و�ل�������س���غ���ار، 

�الأ�سرة،  �لثقافة ومكتبة  وز�رة  �إ�سد�ر�ت 

و�لتي تباع باأ�سعار رمزية.

�لدكتورة مرمي  �لكلية  و�أكدت عميدة 

�لذي  �ملعر�س  �فتتاحها  خالل  فريحات، 

ي�����س��ت��م��ر ل���� 5 �أي������ام، �أه��م��ي��ة �مل��ع��ر���س يف 

و�حل�سول  �لقر�ءة  على  �لطلبة  ت�سجيع 

ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات ع���ن ط��ري��ق �ل��ب��ح��ث يف 

�ملعرفة  وحتقيق  �ملهمة،  و�ملر�جع  �لكتب 

توفري  خ��الل  من  �جلامعات  طلبة  ل��دى 

�لكتب و�ملر�جع باأ�سعار رمزية.

االنباط – عامن 

�إ���س��ك��ان  ���س��ن��دوق  �إد�رة  �أ����س���درت جل��ن��ة 

م��وظ��ف��ي �أم����ان����ة ع���م���ان، ب��رئ��ا���س��ة م��دي��ر 

م��دي��ن��ة ع��م��ان �مل��ه��ن��د���س �ح��م��د �مل��ل��ك��اوي، 

بقيمة  �لقرو�س  مل�ستحقي  ج��دي��دة  دفعة 

مليون و 160 �ألف دينار.

�حلم�سي  حيان  �ل�سندوق  مدير  وقال 

 86 ع���ل���ى  ت����وزع����ت  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل���دف���ع���ة  �إن 

م�����س��رتك��ا، ب��ح�����س��ب ���س��ري��ح��ة ����س��رت�ك��ه��م 

و�الأنظمة  �ل�سندوق  �سيا�سة  مع  متا�سيا 

�ملعمول بها.

ملخ�س  ت���ق���دمي  �جل��ل�����س��ة  خ����الل  ومت 

م�����ايل ع����ن و����س���ع �ل�������س���ن���دوق م����ن ح��ي��ث 

م���وج���ود�ت���ه �ل��ن��ق��دي��ة و����س��ت��م��ر�ري��ت��ه يف 

تقدمي �خلدمات للم�سرتكني.

khwazani@gmail.com
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  االثنني    28 /  11   / 2022  

بتحويل مكتب العقبة الى فرع »شارع الحمامات التونسية« 

البنك االسالمي يختتم خطة التوسع الجغرافي 
للعام الحالي في العقبة

االنباط- عمان

خطة  االأردين  االإ���س��ام��ي  ال��ب��ن��ك  اخ��ت��ت��م 

 2022 ال��ت��و���س��ع اجل���غ���رايف ل��ل��ع��ام احل����ايل 

ب��ت��ح��وي��ل م��ك��ت��ب��ه يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة اىل 

ال��ف��رع ال��ت��ا���س��ع وال��ث��م��ان��ن ب��اإ���س��م ف���رع ���س��ارع 

الكائن  امل��وق��ع  وبنف�س  التون�سية  احلمامات 

يف  �سارع احلمامات التون�سية ، وذلك اعتباراً 

ت�سرين  والع�سرين  ال�سابع  االأح���د  ي��وم  م��ن 

الثاين2022  .

وق�����ال ال���دك���ت���ور ح�����س��ن ���س��ع��ي��د ال��رئ��ي�����س 

اال�سامي  للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر   / التنفيذي 

االردين تاأكيداً ملا حتظى به   حمافظة العقبة 

من اأهمية خا�سة بالن�سبة مل�سرفنا باعتبارها 

م��ن��ط��ق��ة اق��ت�����س��ادي��ة خ��ا���س��ة ون���اف���ذة االردن 

البحرية    وال�سياحية ، فقد تواجد م�سرفنا 

ال�سابع  الفرع  1982ليكون  ع��ام   منذ  فيها 

للبنك، كما مت افتتاح مكتب يف العام 2014 

ل��ي��ت��م ال���ي���وم حت��وي��ل��ه اىل ف����رع، وم��ن��ذ ذل��ك 

بن�سيب  امل��دي��ن��ة  حظيت  االآن  وح��ت��ى  ال��وق��ت 

م�سرفنا  ومت���وي���ات  ا���س��ت��ث��م��ارات  ك��ب��ريم��ن 

موزعة يف خمتلف القطاعات العقارية ومواد 

ال��ب��ن��اء واالأرا����س���ي/ وامل��رك��ب��ات وال��ت��م��وي��ات 

املختلفة  وال�����س��ح��ي��ة  وال���زراع���ي���ة  ال��ت��ج��اري��ة 

واملباين التجارية والفندقية...الخ . 

ادارة  جهود  �سعيد  ح�سن  الدكتور  وثمن 

البنك لتنفيذ ا�سرتاتيجية التو�سع اجلغرايف 

حمافظة  يف  ل��ُت��خ��ت��ت��م   ،2022 ال��ع��ام  ل��ه��ذا 

للبنك  ف��رع��ن  ت�سم  ا�سبحت  ال��ت��ي  العقبة 

اثنن  منها  اآلية  �سرافات  ع�سرة  جانب  اىل 

ولتتنا�سب  ال��ن��ق��دي،  االي�����داع  خ��دم��ة  ت��ق��ب��ل 

م��وؤك��داً  العقبة  ملحافظة  املت�سارع  النمو  م��ع 

حتقيقاً  اجل��غ��رايف  بالتو�سع  اال�ستمرار  على 

البنك   خدمات  باإي�سال  املايل  اال�ستمال  ملبداأ 

وتلبية   ، املجتمع  �سرائح  جميع  اىل  املختلفة 

اأف�سل  وتقدمي  البنك  متعاملي  الحتياجات 

تتوافق  التي  والتمويلية  امل�سرفية  اخلدمات 

مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سامية .

للبنك  اجل��غ��رايف  التو�سع  خطة  وبانتهاء 

فرعاً   89 للبنك  ا�سبح    2022 عام  خال 

و22 مكتباً م�سرفياً منت�سرة يف جميع انحاء 

يف  ج��دي��دي��ن  مكتبن  بافتتاح  وذل���ك  اململكة 

وحتويل  والرمثا  اال�سامية  العلوم  جامعة 

خ��م�����س��ة م���ك���ات���ب  اىل ف�����روع ���س��م��ل��ت )���س��ف��ا 

بدران، �ساحية الر�سيد/ حمافظة العا�سمة، 

�سارع  والعقبة  ال�سمايل   امل��زار  املفرق،  بوابة 

احل���م���ام���ات ال��ت��ون�����س��ي��ة ( ك��م��ا مت ن��ق��ل ف��رع 

الرمثا ملوقع جديد .

رفع أسعار مادتي البنزين »90« 
و »95« والديزل  وتثبيت الكاز 

54  %  من العاملين بالقطاع السياحي 
عالميا من النساء

اتفاقية بين اتحاد شركات التأمين 
والعالمي للتكافل اإلسالمي

11 شركة أردنية تشارك في معرض المنتجات المصنعة 
لألسواق في شيكاغو

االأنباط – عمر الكعابنة

 ع��ل��م��ت االأن����ب����اط م���ن م�����س��در خ��ا���س 

اأن احل��ك��وم��ة ب�����س��دد رف���ع ���س��ع��ر ال��ب��ن��زي��ن  

و” 95”  القر�س   ون�سف  “90” قر�س 
ب�  ال��دي��زل  ل��رف��ع م��ادة  اإ���س��اف��ة  ب��� قر�سن  

12 القادم . قر�س ل� �سهر    3.5

تثبيت  ل���  تتجه  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ���س��اف   

12القادم  ���س��ه��ر  م���ن  ب�����دءاً  ال���ك���از  م����ادة 

معزيا   ،2023 ع���ام  م��ن   4 ���س��ه��ر  ل��غ��اي��ة 

التخفيف  احلكومة  رغبة  ل�  التوجه  ه��ذا 

ع����ن امل���واط���ن���ن يف ف�����س��ل ال�������س���ت���اء ع��ل��ى 

املوؤ�سرات  الكاز يف  �سعر  ارتفاع  الرغم من 

العاملية.

 االنباط - عمان

وال�سياحة،  لل�سفر  العاملي  املجل�س  ك�سف 

ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع  ال��ق��وى  ب��امل��ئ��ة م��ن   54 اأن 

ال�����س��ي��اح��ة م���ن ال��ن�����س��اء، ف��ي��م��ا ت��ت��وىل ام����راأة 

 5 واحدة من�سب وزير لل�سياحة من بن كل 

وزراء �سياحة يف دول العامل.

واأك����د امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان اأم�����س االح����د، اأن 

ي��ل��ع��ب دورا حم���وري���ا يف  ال��ن�����س��ائ��ي  ال��ع��ن�����س��ر 

الفتاً  العامل،  اأنحاء  كل  يف  ال�سياحة  �سناعة 

يف  امللهمات  الن�ساء  من  العديد  م�ساركة  اىل 

يف  واالأعمال  واحلكومية  االإن�سانية  املجاالت 

للمجل�س  والع�سرين  الثانية  العاملية  القمة 

يف  �ستنطلق  التي  وال�سياحة  لل�سفر  العاملي 

الريا�س االأ�سبوع احلايل.

القياديات  ه��وؤالء  مثل  م�ساركة  اأن  وب��ن، 

ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  امل���ل���ه���م���ات يف 

ال��وزراء  كرئي�سة  وال�سفر،  لل�سياحة  العاملي 

ال�����س��اب��ق��ة ت��ريي��زا م���اي، و�سمو  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

وال���رئ���ي�������س���ة  �����س����ع����ود،  اآل  ه���ي���ف���اء  االأم����������رية 

“هيلينغ”،  ف���ن���ادق  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

العاملية  التنفيذية  وال��رئ��ي�����س��ة  بيجينج،  اآن 

برييز  جيلدا  ال�سيافة  ودور  فنادق  ملجموعة 

متكن  اأهمية  تعزيز  يف  �سي�ساهم  األ���ف���ارادو، 

قطاع  يف  وال��ق��ي��ادة  ال��ق��رار  �سناعة  يف  امل����راأة 

وال�سياحة. ال�سفر 

وبح�سب البيان قالت �سمو االأمرية هيفاء 

ال�سعودي:  ال�سياحة  وزي���ر  ن��ائ��ب  ���س��ع��ود،  اآل 

ال�����س��ن��اع��ات  م���ن  واح�����دة  ال�����س��ي��اح��ة  “ُتعتر 

غالبية  الن�ساء  ت�سّكل  التي  القليلة  العاملية 

ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه��ا، و���س��ي��ح��ق��ق ���س��ب��اب��ن��ا 

امل�ستقبلية  طموحاتهم  بال�سفر  ال�سغوفون 

يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، ك�����رّواد اأع���م���ال وق���ادة 

وم��ب��ت��ك��ري��ن يف جم�����االت ال�����س��ي��اف��ة وف��ن��ون 

الطهي”.

واأكدت اأن دعم الن�ساء واإلهامهن هو حجر 

وال�����س��ي��اح��ة،  ال�����س��ف��ر  ق��ط��اع  مل�ستقبل  اأ���س��ا���س 

كال�سياحة  اآخ���ر  ق��ط��اع  ي��وج��د  ال  اأن���ه  مبينة 

لل�سباب، ولذلك  الفر�س  الكم من  لديه هذا 

ب�سكٍل  ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ستثمرت 

ب���ه���دف متكن  ال���ت���دري���ب  ك��ب��ري وم���ك���ّث���ف يف 

يف  العديدة  الوظيفية  الفر�س  م��ن  ال�سباب 

ال�سياحة. قطاع 

االأم��ن  من  كل  م�ساركة  القمة  و�ست�سهد 

املتحدة  االأمم  الت��ف��اق��ي��ة  ال�����س��اب��ق  التنفيذي 

االإط������اري������ة ب�������س���اأن ت���غ���ري امل����ن����اخ ب��ات��ري�����س��ي��ا 

اإ����س���ب���ي���ن���وزا، ووزي������رة ال�����س��ي��اح��ة االإي��ط��ال��ي��ة 

االأوروب��ي  الرملان  وع�سو  �سانتان�س،  دانييا 

كونتورا. اإيلينا 

الن�سائية  ال�����س��خ�����س��ّي��ات  ه���ذه  و���س��ت�����س��ارك 

ال����رائ����دة ع���امل���ًي���ا يف ال���ع���دي���د م���ن اجل��ل�����س��ات 

احلوارية يف املجل�س العاملي لل�سفر وال�سياحة 

واملمثلن  ال�سياحة  �سناعة  ق��ادة  جانب  اإىل 

ب��ه��دف  ال����ع����امل،  ك���ل دول  احل���ك���وم���ي���ن م���ن 

توحيد اجلهود امل�سرتكة لدعم تعايف القطاع 

م�ستقبلية  م��رح��ل��ة  اإىل  االن��ت��ق��ال  اأج���ل  م��ن 

يكون فيها قطاع ال�سفر وال�سياحة اأكرث اأماًنا 

وا�ستدامة. ومرونة و�سمولية 

االنباط-عمان

ال��ت��اأم��ن  ل�����س��رك��ات  االأردين  وق���ع االحت����اد 

والتاأمن  التكافل  ل�سركات  العاملي  واالحت��اد 

بهدف  م�سرتك،  ت��ع��اون  اتفاقية  االإ���س��ام��ي، 

تبادل اخلرات وحتقيق االأهداف امل�سرتكة.

ه��ام�����س فعاليات  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة  وج���اءت 

امل��خ��اط��ر  “ادارة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����ن����دوة  اأع����م����ال 

واالأمن  االأم��وال  غ�سيل  ومكافحة  واالمتثال 

ال�سيراين”.

ورك�������زت االت���ف���اق���ي���ة ب�����س��ك��ل خ���ا����س ع��ل��ى 

مو�سوع التدريب والتاأهيل املنظم من خال 

االحتادين، لرفع كفاءة املوارد الب�سرية وفتح 

جمال  يف  العاملة  للكوادر  التدريب  جم��االت 

التاأمن وغريها من القطاعات االأخرى.

ومب����وج����ب االت���ف���اق���ي���ة مت م���ن���ح مم��ث��ل��ي 

ر�سوم  حيث  م��ن  خا�سة  معاملة  االحت��ادي��ن 

اال�������س������رتاك، وم����ن����ح خ�������س���وم���ات حت��ف��ي��زي��ة 

للم�ساركة  االحتادين  اأع�ساء  للم�ساركن من 

التدريبية،  والرامج  والندوات  املوؤمترات  يف 

االأردين  االحت��اد  ينظمها  التي  العمل  وور���س 

ال���ع���امل���ي  االحت��������اد  اأو  ل���ل���ت���اأم���ن  ل�������س���رك���ات 

ل�����س��رك��ات ال��ت��ك��اف��ل وال���ت���اأم���ن االإ����س���ام���ي، 

العاملن  م��ن  اأق�سى  كحد  ع�سوين  واإع��ف��اء 

باالحتادين يف الن�ساطات امل�سرتكة.

االأردين  االحت������اد  ع���ن  االت���ف���اق���ي���ة  ووق�����ع 

االإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال���ت���اأم���ن،  ل�����س��رك��ات 

املهند�س ماجد �سمريات، وعن االحتاد العاملي 

ل�سركات التكافل والتاأمن االإ�سامي، رئي�س 

العام  االأم��ن  بح�سور  دح��ب��ور،  ر�سا  االحت��اد 

اأب��و  ل��ل��ت��اأم��ن �سكيب  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ام  ل��احت��اد 

زي���د، وامل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي/ م��دي��ري��ة ال��رق��اب��ة 

ع���ل���ى اأع����م����ال ال���ت���اأم���ن يف ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

االأردين رنا طهبوب.

االنباط – عمان 

ومتو�سطة  �سغرية  اأردنية  �سركة   11 �ساركت 

ل��اأ���س��واق  امل�سنعة  املنتجات  معر�س  يف  احل��ج��م 

التجارية يف �سيكاغو )PLMA( اأخريا، والذي 

نظمته غرفة التجارة االأمريكية يف االأردن بدعم 

م��ن م�����س��روع من��و االأع���م���ال امل��م��ول م��ن ال��وك��ال��ة 

االأمريكية للتنمية الدولية، وم�ساهمة من وزارة 

اال�ستثمار.

اأن  اإىل  االأح��د،  اأم�س  بيان  الغرفة يف  واأ���س��ارت 

اجلناح االأردين ا�ستقطب عددا من كبار امل�سرتين 

االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م��ن  وال�سناعين 

وجميع اأنحاء العامل، املهتمن باملنتجات االأردنية 

ال�سعرية،  التناف�سية  القدرة  وذات  اجلودة،  عالية 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��ارة احل���رة بن 

االأردن وعدد من الدول.

ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وق����ال 

تنظيم  اإن  ج����ودة،  ���س��ام��ر  االأردن،  يف  االأم��ريك��ي��ة 

امل�ساركة االأردنية يف املعار�س االأمريكية والدولية 

راي��ة  حت��ت  منظم،  ا�سرتاتيجي  نهج  �سمن  ي��اأت��ي 

جهة   37 ي�سم  ال��ذي  الوطني،  التجارة  ائتاف 

تنويع  ب��ه��دف  معا  تعمل  وخ��ا���س��ة،  ع��ام��ة  وطنية 

وتو�سيع ال�سادرات الوطنية اإىل العامل، والو�سول 

اإىل ال�سوق االأمريكية واالأ�سواق الدولية.

القطاع اخلا�س  اأن توحيد جهود  واأك��د ج��ودة 

وما توفره احلكومة من دعم، اإىل جانب م�ساهمة 

االأمريكية  للوكالة  التابع  االأع��م��ال  منو  م�سروع 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة؛ ���س��اه��م يف ت���وف���ري م�����س��ارك��ة 

اأمام  حقيقية  فر�س  فتح  و�سمان  جاذبة،  اأردنية 

جناح  تنظيم  الغرفة  نية  اإىل  م�سرياً  ال�سركات، 

املتحدة  الواليات  رئي�سية يف  اأردين يف 3 معار�س 

خال العام املقبل.

املمول  االأع��م��ال  منو  م�سروع  مديرة  واأ���س��ارت 

دع��م  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع  اأن  اإىل  ع��رن��ك��ي  وف����اء 

الناجحة  م�ساركتها  و�سمان  االأردن��ي��ة  ال�سركات 

يف املعار�س الدولية، اإذ قدم بالتعاون مع الغرفة، 

عدداً من اخلدمات الفنية، ت�سمنت ور�سات عمل 

لل�سركات،  ت�سويقية  اأن�سطة  واإع���داد  حت�سريية، 

 )B2B( ثنائية  اجتماعات  تنظيم  اإىل  اإ���س��اف��ة 

لربط ال�سركات االأردنية بامل�سرتين املحتملن يف 

االأ�سواق الدولية.

وق����ال ���س��اح��ب ���س��رك��ة ال�����س��ا���س��ل ال��ت��ج��اري��ة 

هذا  املعر�س  اإن  كيايل،  عبادة  االأغ��ذي��ة،  لت�سنيع 

العام كان متميزاً، الإقامته بعد انقطاع دام عامن 

اهتمام  اإىل  م�����س��رياً  ك���ورون���ا،  اأع��ق��اب ج��ائ��ح��ة  يف 

امل�سرتين باإيجاد موردين جدد ومنتجات مبتكرة 

امل�ستهلك  ���س��ل��وك  يف  ال��ت��غ��ريات  اإىل  لا�ستجابة 

واجتاهات ال�سوق.

التي  للكيماويات  ل��ي��ان  �سركة  م��ن��دوب  وق���ال 

“اإن  �سال  اأب��و  زي��اد  املعر�س،  ت�سارك الأول مرة يف 

رفع  يف  �ساهمت  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س  يف  م�ساركتنا 

امل�سرتين،  مع  املبا�سر  الربط  خال  من  قدراتنا 

وحت���دي���د اآل���ي���ات ال��ع��م��ل ال��ن��اج��ح م���ع امل�����س��رتي��ن 

االأمريكين والدولين”

غ��ذائ��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات  االأردين  اجل���ن���اح  وع���ر����س 

واأع�ساب  املجهول،  ومت��ر  عربية،  حلويات  �سملت 

وت���واب���ل، واأط��ع��م��ة م��ع��ل��ب��ة، م���ن ���س��رك��ات ع��دن��ان 

وح��ل��وي��ات  ال��ع��امل��ي��ة،  وال�����درة  واأوالده،  اخل�����س��ري 

عنبتاوي، وال�سا�سل التجارية، والطري الذهبي، 

وح���ل���وي���ات ن��ف��ي�����س��ة، وب����امل����ريا ل����زراع����ة وجت�����ارة 

اأخرى كمواد  ا�ستهاكية  �سلع  اإىل جانب  التمور، 

ال�سناعية  ال��ع��م��اق  وه���م جم��م��وع��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��ف، 

التعبئة  ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات، وم��ن��ت��ج��ات  ل��ي��ان  و���س��رك��ة 

والتغليف املام�سة للغذاء.

  االنباط – عمان 

ب����داأت يف ع��م��ان اأم�����س االح���د اع��م��ال ن��دوة 

وفر�س  التمويل  م�سادر  تنّوع  ح��ول  اإقليمية 

االجتماعية  التاأمينات  موؤ�س�سة  يف  اال�ستثمار 

تعزيزاً لرامج احلماية االجتماعية.

وت��ن��ظ��م ال���ن���دوة م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة 

واجل��م��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  م���ع  ب��ال��ت�����س��ارك 

االجتماعي.

وق����ال م��ن��دوب وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

والتموين والعمل مدير عام موؤ�س�سة ال�سمان 

الدكتور حممد الطراونة خال افتتاح الندوة 

ان جائحة كورونا ك�سفت ه�سا�سة االقت�سادات 

االجتماعية  بتاأميناتها  تهتم  ت��ك��ن  مل  ال��ت��ي 

ال��دول،  تلك  الفقر يف  رقعة  بات�ساع  ت�سّبب  ما 

تعنى  ُموؤ�س�سات  لديها  التي  ب��ال��دول  مقارنة 

التاأمينات االجتماعية.

وا�����س����اف ال����ط����راون����ة، ان ت���ن���وع ال���رام���ج 

وتطوير التاأمينات جنحت يف حتقيق اأهدافها، 

وكان لها اأكر االأثر يف تخفيف اآثار اجلائحة 

تكاد تفتك  التي  العاملية  االأزم��ات  و�سواها من 

اأظ��ه��رت يف  كما  الآخ���ر،  م��ن ح��ن  باملجتمعات 

احلماية  لتوفري  املا�سة  احلاجة  نف�سه  الوقت 

االج���ت���م���اع���ي���ة ل���ل���ق���ط���اع���ات غ����ري امل�����س��م��ول��ة 

القطاع  خا�سة  االجتماعية،  احلماية  باأنظمة 

غ��ري امل��ن��ظ��م، وا���س��ت��ح��داث ح���زم م��ن ال��رام��ج 

العمل  اأ���س��واق  كفاءة  تعزيز  التي  وال�سيا�سات 

للو�سول اىل االأمان االجتماعي.

واأ�سار اىل ان التحديات التي تواجه حتقيق 

التاأمينات  مل��وؤ���س�����س��ات  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  اال���س��ت��دام��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ك��ب��رية واإن 

اختلفت خ�سو�سية كل بلد، اإال اأن احلل الذي 

الروافع  واأحد  االأكر  امل�سرتك  القا�سم  ي�سكل 

التاأمينية  املنافع  اأنظمة  ال�ستدامة  االأ�سا�سية 

وا�ستمراريتها يف تاأدية واجباتها هو اال�ستثمار 

يف املَحافظ، واإجراء الدرا�سات االكتوارية .

العربية  اجلمعية  رئي�س  ا���س��اد  جانبه  م��ن 

كركي  حممد  ال��دك��ت��ور  االجتماعي  لل�سمان 

باجلهود املبذولة خال فرتة اجلائحة لتعزيز 

برامج احلماية االجتماعية، لكن هذه التغطية 

ال��ب��ل��دان  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  منخف�سة  ت����زال  ال 

العربية �سيما البلدان التي تعي�س ظروفاً غري 

م�ستقرة امنياً و�سيا�سياً واقت�سادياً.

والتاأمينات  ال�سمان  موؤ�س�سات  كركي  ودعا 

االن�سمام  اىل  العربي  العامل  يف  االجتماعية 

وامل�������س���ارك���ة يف اأع����م����ال ون�������س���اط���ات اجل��م��ع��ي��ة 

ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق االأه��������داف امل��ن�����س��ودة 

اىل  م�سريا  امل�سرتك،  العربي  العمل  وتعزيز 

تظهر  احل��ال��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  امل���وؤ����س���رات  اأن 

انخفا�ساً يف معدل منو االأجور وارتفاعاَ بن�سب 

كثري  يف  اال�ستثمار  عوائد  وتدهور  الت�سخم، 

من االأ�سول املالية،

فايز  العربية  العمل  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

امل���ط���ريي اك����د اه��م��ي��ة ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

كاأحد مرتكزات منظومة احلماية االجتماعية 

وحق من حقوق االن�سان ومظلة حماية لي�س 

للعمال فقط بل للمجتمع ككل.

وقال، اإن اال�ستثمار يف ال�سمان االجتماعي 

وت��ط��وي��ره ه��و ا���س��ت��ث��م��ار يف ت��ع��زي��ز االق��ت�����س��اد 

لتطوير  واأداه  االجتماعي  وال�سام  الوطني 

وتقدم وازدهار املجتمع.

ال�������س���م���ان  اأن����ظ����م����ة  اأن  امل�����ط�����ريي  وب������ن 

العربية  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  االجتماعي 

ت���واج���ه جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة 

فئات  يخ�س  بع�سها  امل�ستحدثة،  وامل��ت��غ��ريات 

معينة مثل املتقاعدين والن�ساء وذوي االإعاقة 

واخ��ت��ال  بالتغطية  يتعلق  االآخ����ر  وبع�سها 

ال��ت��وازن��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دد دمي��وم��ة نظام 

كلفة  الرت��ف��اع  نتيجة  االجتماعية  التاأمينات 

امل���وارد  ت��راج��ع  مقابل  للم�ستحقن  النفقات 

ب�����س��ب��ب ع����وام����ل ع����دي����دة ت��ت��ع��ل��ق ب��امل��ت��غ��ريات 

عوائد  وان��خ��ف��ا���س  امل�ستقبلية  ال��دمي��غ��راف��ي��ة 

اال�ستثمار .

فيديو  ع��ر���س  ال��ن��دوة  جل�سات  خ��ال  ومت 

ح���ول احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ك��م��ا ق���دم مدير 

عام ال�سمان الدكتور حممد الطراونة عر�سا 

واال�سرتاتيجية  احلماية  برامج  متويل  حول 

ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة وب���رام���ج 

احلماية يف االردن .

ال���ن���دوة مم��ث��ل��ون م��ن وزارات  وي�����س��ارك يف 

ومنظمات  العمل  اأ���س��ح��اب  ومنظمات  العمل 

العمال يف الدول العربية باالإ�سافة اإىل احتاد 

ال����دويل لنقابات  ال��ع��رب��ي��ة واالحت�����اد  ال��غ��رف 

العمال العرب، وموؤ�س�سات ال�سمان االجتماعي 

العربية،  ال���دول  يف  االجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 

العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  وكذلك 

ال�سوؤون االجتماعية يف دول جمل�س  وجمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة العمل 

الدولية واالإ�سكوا.

االآف��اق  م��دى يومن  ال��ن��دوة على  وتناق�س 

امل�ستقبلية لتمويل اأنظمة احلماية االجتماعية 

ال�سوء  وت�سليط  املالية،  لا�ستدامة  حتقيقاً 

على املعا�سات التقاعدية املمّولة من ال�سرائب 

ل�سمان حدٍّ اأدنى من الدخل،.

االج���ت���م���اع���ي  احل��������وار  دور  ت���ن���اق�������س  ك���م���ا 

ال�����س��رك��اء االج��ت��م��اع��ي��ن يف و�سع  وم�����س��ارك��ة 

وتو�سيع  االجتماعية  احل��م��اي��ة  نظم  وتنفيذ 

االجتماعي  ال�سمان  ملوؤ�س�سات  ال�سمول  مظلة 

ل��ل��ع��ام��ل��ن يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

والدولية  العربية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 

الرائدة.

ندوة إقليمية حول برامج الحماية االجتماعية العربية

زياد المناصير.. قامة وطنية لن تنال منها قوى الشد العكسي
-عمرالكعابنة  االأنباط 

اإ���س��م رج��ل  ال��ك��ون��غ��ر���س االأم���ري���ك���ي،  اأدرج 

م���وؤخ���راً  امل��ن��ا���س��ري  زي�����اد  االردين  االأع����م����ال 

املطلوبن م�سادرة  قائمة جديده من  �سمن 

ب�  تربطهم  ال��ت��ي  ال��ع��اق��ات  ام��وال��ه��م بحجة 

االأردين  بحق  املجحفة  القائمة  ه��ذه  رو�سيا، 

ب��ن��ي ع��ب��اد املنا�سري  اإب����ن ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ع��ري��ق��ة 

فر�ست الأن��ه ميلك ج��واز �سفر رو�سي، وهذه 

القرارات  هذه  مثل  عليها  يبنى  تهمة  لي�ست 

، لكن هذا هو “االمريكي املتغطر�س” الذي 

من  الناجحن  ملعاقبة  حجة  اأي  ع��ن  يبحث 

العرب وغريهم دون اأي وازع او �سمري. 

ال��ط��ام��ة ال���ك���رى يف ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة اأن��ه��ا 

ف��ت��ح��ت ال����ب����اب ل��ب��ع�����س اأ����س���ح���اب االأن���ف�������س 

قوى  وم��ن   ، علينا  املح�سوبن  من  ال�سعيفة 

وجناح  ناجح  لكل  املرتب�سن  العك�سي  ال�سد 

واالب��ت��زاز  ال�سائعات  ب��ت��داول   ، اأ�سيل  اأردين 

التي ال  ال��دراه��م  بع�س  بهدف جني  املغر�س 

تغني وال ت�سمن من ج��وع، لكنها قد تخر�س 

اأف���واه���م امل��ف��ت��وح��ة وال��ن��ت��ن��ة ، وال��ت��ي مل ول��ن 

توؤثر ب”قيد اأمنلة” يف �سخ�س املهند�س زياد 

حتقيق  ا�ستكمال  ع��ن  ت��ردع��ه  ول��ن  املنا�سري 

جناحاته الباهرة يف بلده ووطنه .

ال��اف��ت يف ه���ذه احل����االت ال��ت��ي ال ت��ن��درج 

ب�”الدناءة” التي  يو�سف  ما  اق��ل  بند  يف  اإال 

اأن��ه��م  طفولتهم،  م��ن��ذ  ه����وؤالء  عليها  ت��رع��رع 

اأ���س��ت��ق�����س��دوا رج�����ًا وط��ن��ي��اً ب���اإم���ت���ي���از، اأم���ن 

ال��دن��ان��ري  مب��ل��ي��ارات  االأردن  ل����  ا���س��ت��ث��م��ارات 

ت��رف��د خزينة  ق��ط��اع��ات حيوية  خ��دم��ت ع��دة 

اإ�ستيعات  م��ع   ، �سنوياً  مليار  بن�سف  ال��دول��ة 

االأردن��ي��ة من  العمالة  5000 من  اك��رث من 

املهند�س  ���س��دد  ال��ت��ي   ، حت��دي��دا  ال�سباب  فئة 

زياد املنا�سري غلى اأن تكون االأولوية لهم دون 

التي  االقت�سادية  االأو���س��اع  ظل  يف   ، غريهم 

يعي�سها �سباب الوطن . 

املنا�سري  م�ساهمات  ع��ن  نغفل  ل��ن  وه��ن��ا 

ال��وط��ن��ي��ة يف ع���دد م���ن االأزم������ات ال��ت��ي م��رت 

ع��ل��ى وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب م��ث��ل ت���رع جمموعة 

امل��ن��ا���س��ري ب��ق��ي��م��ة رب���ع م��ل��ي��ون دي���ن���ار، دع��م��ا 

للجهود احلكومية والقوات امل�سلحة االأردنية، 

يف جم��اب��ه��ة اأزم����ة ف��ريو���س ك���ورون���ا، اإ���س��اف��ة 

الثلوج  هطول  عند  الطرق  فتح  يف  مل�ساندته 

اأبنية يف القرى  ل��ع��دة  واإن�����س��ائ��ه   ، يف ك��ل ع��ام 

وتقدميه  املجتمع  ابناء  خلدمة  واملحافظات 

االأردين  ال�سباب  منها  ي�ستفيد  درا�سية  منح 

وغريها الكثري التي ال جمال لتعدادها هنا.

وال���ت�������س���اوؤل امل���ط���روح ه���ن���ا، اأي�����ن اجل��ه��ات 

احلكومية املعنية يف الدفاع عن ابنها املنتمي 

ل��وط��ن��ه ، امل��ه��ن��د���س زي���اد امل��ن��ا���س��ري ال���ذي مل 

ت��ق��دمي ك��ل غ���ايل ونفي�س لهذا  ي��ت��وان��ى ع��ن 

ه���ذه  ل���ت���ق���دمي  االأردن  واخ���ت���ي���ار   ، ال����وط����ن 

التي �ساهمت و�ست�ساهم بتقليل  اال�ستثمارات 

ن�سب البطالة بن ال�سباب حتديداً ، املنا�سري 

الوطن واملهند�س  رب��وع هذا  ال��ذي ترعرع يف 

الفريد من  نوعه يحتاج منا اىل وقفة �سعبية 

وح��ك��وم��ي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن��ه ج����راء ه���ذا ال��ق��رار 

املجحف بحقه وهذا اأقله .



املحلي

�إذ� كان �ل�صك �لذ�تي يعيث ف�صاًد� يف حياتك ، فقد ترغب يف �إعادة �الت�صال بروؤيتك �أو هدفك. ال 

ميكن للعقبات �أن حتجب روؤيتك.

يوؤدي �إلقاء �للوم على �لذ�ت فيما يتعلق بـاإخفاقات �ملا�صي �إىل �ملزيد من نف�س �الأفكار �ملدمرة. 

بداًل من ذلك ، �خرت �لعمل �الإيجابي فيما يتعلق باأهد�فك و�نتبه �إىل �صكوكك بتعاطف مع �لذ�ت. 

تقع على عاتقك م�صوؤولية �لت�صالح معهم بطريقة �صلمية وخالية من �لذنب

�ل�صك �لذ�تي هو �ملكان �لذي كنا فيه جميًعا ولكن كل و�حد منا يتعامل معه ب�صكل خمتلف. �ل�صك 

و�خلوف ي�صعب �ل�صيطرة عليهما وعادة ما يت�صلالن �إىل �أعماق �أذهاننا. قر�ر خاطئ �أو خطاأ �أو حتى 

ف�صل ب�صيط يجعلك ترتدد وت�صكك يف قدر�تك. �ل�صيء �لتايل �لذي تعرفه هو �أنك تفتقر �إىل �لثقة.

عندما تبد�أ م�صروًعا�أو يكون لديك مفهوم ما ، غالًبا ما يزحف �ل�صك �لذ�تي بينما تبد�أ يف مقارنة 

نف�صك مبن جنحو� من قبلك وتنهار بفكرة مقد�ر �لعمل �لــذي يتعني عليك �لقيام به. يف هذه 

�ملرحلة ، �أنت حتى تبد�أ يف �لتفكري �أنه ال توجد طريقة ميكنك من خاللها حتقيق �لنجاح كما فعل 

�الأ�صخا�س �لناجحون.

�لتغلب على �ل�صك �لذ�تي �أمر ممكن. لكن �الأمــر مرتوك لك لتبد�أ �الأمــور. ثق بامكانياتك. 

وعندما تظهر �ملخاوف و�ل�صك �لذ�تي يف حياتك ، �خرتقها

عندما ينبثق �صكك ، �إذهب �إىل �ملر�آة وحتدث �إىل نف�صك. �حلديث �الإيجابي لي�س هو �حلل �لكامل 

�أنف�صهم  �إىل  �أكــر جناًحا عندما يتحدثون  �لنا�س  �لنجاح. يكون  ، لكن بدونه ال نحظى بفر�صة 

بطريقة مطمئنة ورحيمة وحمبة.

��صتمر يف تذكري نف�صك باأنك ذو قيمة ، و�أنك ت�صتحق ، و�أن حياتك مهمة.

ميكن �أن ين�صاأ �ل�صك �لذ�تي من د�خل �ل�صخ�س �أو حتى من خارجه ، ولكن يف كلتا �حلالتني ميكن 

الآثاره �أن متنعك من �أن ت�صبح ناجًحا يف كل ما تفعله..

 �إن عدم �لثقة يف هدفك �أو جهودك يف معظم �حلاالت �صيوؤدي �إىل نتائج عك�صية الأي �إجر�ء�ت 

تتخذها..

 �ل�صك يف نف�صك باأي �صكل من �الأ�صكال مينعك من ��صتثمار نف�صك بالكامل وبالتايل مينعك من 

حتقيق �الأهد�ف .

�أ�صباب �صائعة جًد� يو�جهها �الأ�صخا�س توؤدي �إىل غر�س هذ� �الفتقار �إىل �لثقة .

�ل�صك يف نف�صك �أو هدفك ميكن �أن يوؤدي �إىل تخريب �جلهود ب�صكل مطلق ويجعل من �ل�صعب 

حتقيق �لنجاح…

�أو حتى  من ناحية �أخــرى ، فــاإن حتديد �أ�صول هذه �ل�صكوك يتيح لك �تخاذ تد�بري لتجنبها 

�لتغلب عليها.

ناديا مصطفى الصمادي

الشك والنقد الداخلي 

 العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة 
جامعة البلقاء التطبيقية

االنباط	– ال�سلط		
�لتطبيقية  �لــبــلــقــاء  جــامــعــة  رئــيــ�ــس  قـــال 

تعمل  �جلامعة  �إن  �لعجلوين،  �أحمد  �لدكتور 

على و�صع خمطط �صمويل لتو�صعة �جلامعة 

و�إن�صاء مباين للكليات ومر�كز بحثية.

�أع�صاء  �الأحـــد،  �أم�س  لقائه،  و�أ�ــصــار خــالل 

�لــهــيــئــتــني �لــتــدريــ�ــصــيــة و�الإد�ريــــــــــة لــكــلــيــات 

�لـــذكـــاء �ال�ــصــطــنــاعــي و�الأمــــــري عـــبـــد�هلل بن 

غــــازي لــالتــ�ــصــاالت وتــكــنــولــوجــيــا �ملــعــلــومــات 

عطاء  طرح  �إىل  �لتقنية،  و�ل�صلط  و�لهند�صة 

�ال�صطناعي  �لذكاء  لكليتي  مبنيني  ت�صميم 

غــازي لالت�صاالت  بن  عبد�هلل  �الأمــري  وكلية 

�ألف مرت   16 �ملعلومات مب�صاحة  وتكنولوجيا 

مربع.

و�أ�صاف �لعجلوين �أن �جلامعة تعمل �صمن 

خطة و��صحة لتطوير جميع كلياتها وحت�صني 

روح  لــتــو�كــب  و�لتكنولوجية  �لتحتية  بناها 

وفق  �لتعليمية  بالعملية  و�الرتــقــاء  �لع�صر 

�خلــطــة  �أن  �إىل  مـــ�ـــصـــري�  �ملـــعـــايـــري،  �أحـــــــدث 

تت�صمن �إنــ�ــصــاء مــبــان لــعــدد مــن �لــكــلــيــات يف 

�ملخترب�ت  مركز �جلامعة، وتطوير وحتديث 

�إ�صافة  و�ملعد�ت،  �الأجهزة  باأحدث  وتزويدها 

 6 م�صاحة  على  لل�صيار�ت  مو�قف  �إن�صاء  �إىل 

دومنات خلدمة �لطلبة و�ملوظفني ومر�جعي 

وزو�ر �جلامعة.

و�أكد �لعجلوين، حر�س �جلامعة على زيادة 

�أعد�د �ملبتعثني من �أع�صاء هيئة �لتدري�س يف 

�جلامعة  حتتاجها  �لتي  �لتخ�ص�صات  جميع 

بــهــدف تــطــويــر �جلـــــودة �لــتــعــلــيــمــيــة، م�صري� 

�إىل �أنـــــه �ــصــيــجــري �بــتــعــاث عــــدد كــبــري وفــق 

خا�صة  �ملــجــاالت  خمتلف  يف  مــدرو�ــصــة  خطة 

�لتخ�ص�صات �لهند�صية وتكنولوجيا �ملعلومات 

و�لذكاء �ال�صطناعي ومهن �مل�صتقبل.

السفير األميركي يؤكد دعم بالده لرؤية الملك 
لإلصالحات في المجاالت كافة  

حملة في الطفيلة لمناهضة العنف ضد النساء

	االنباط	– عمان		

�أكد �ل�صفري �الأمريكي يف عمان هرني 

وو�ــصــرت، دعــم بــالده لــروؤيــة جاللة �مللك 

خمتلف  يف  لالإ�صالحات  �لثاين  �هلل  عبد 

نــحــو  �الأردن  �ـــصـــتـــدفـــع  �لـــتـــي  �ملـــــجـــــاالت 

�أقوى. م�صتقبل 

جــــــاء ذلــــــك خــــــالل مــــوؤمتــــر �ــصــحــفــي 

عــقــده وو�ـــصـــرت يف مــقــر �لــ�ــصــفــارة مــ�ــصــاء 

�ملنحة  �تفاقية  توقيع  �الأحد،عقب  �ليوم 

�الأمــــريكــــيــــة �لـــ�ـــصـــنـــويـــة لـــدعـــم �ملــــو�زنــــة 

وز�رة  بــني  دوالر  مليون   845.1 وقيمتها 

و�لــوكــالــة  �لــــدويل  و�لــتــعــاون  �لتخطيط 

تاأتي  و�لتي  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية 

كجزء من برنامج �مل�صاعد�ت �القت�صادية 

�الأردنــــيــــة، �صمن  لــلــحــكــومــة  �الأمــريكــيــة 

مــذكــرة �لــتــفــاهــم �لــثــالــثــة بــني �جلــانــبــني 

لالأعو�م 2022-2018.

هـــذ�  �إن  �الأمـــــريكـــــي  �لـــ�ـــصـــفـــري  وقــــــال 

�لــتــحــويــل �ملـــايل �إىل �حلــكــومــة �الأردنــيــة 

�ملتحدة  �لــواليــات  �لــتــز�م  ��صتمر�ر  يــوؤكــد 

بــ�ــصــر�كــتــنــا �لــتــي متــتــد عــلــى مـــدى �صبعة 

مــتــلــقــي  �كــــرب  �الأردن  �أن  مــبــيــنــا  عـــقـــود 

�الأمريكية. للم�صاعد�ت 

هو  �ليوم  وحتويل  �تفاقية  �أن  و�أو�صح 

�آخــــر حتــويــل مبــوجــب مـــذكـــرة �لــتــفــاهــم 

لعام 2018 و�لتي، عند دجمها مع مذكرة 

حكومتنا  وقعتها  �لتي  �جلديدة  �لتفاهم 

بــرنــامــج م�صاعدة  �أكـــرب  تــعــادل  �أيــلــول،  يف 

�قت�صادية �أمريكية يف �لعامل.

و�أ�صار �إىل �أن وزيري خارجية �لبلدين 

وقــعــا مـــذكـــرة تــفــاهــم جـــديـــدة مــدتــهــا 7 

يف  دوالر  مــلــيــار   10.15 بــقــيــمــة  �ــصــنــو�ت 

16 �أيـــلـــول �ملـــا�ـــصـــي، وهــــي �أطـــــول و�أكــــرب 

�حلكومة  قبل  من  موقعة  تفاهم  مذكرة 

�الأمريكية.

�أن حجم وطول �التفاقية يعك�س  و�أكد 

�لعالقة  لــهــذه  �ال�ــصــرت�تــيــجــيــة  �الأهــمــيــة 

بــالــنــ�ــصــبــة لـــلـــواليـــات �ملـــتـــحـــدة، و�أ�ـــصـــاف 

�ــصــتــكــون  �لــ�ــصــعــبــة  �لــــقــــر�ر�ت  �أن  »نـــــدرك 

�الإ�صالحات«. لتنفيذ  �صرورية 

�لــنــقــدي  �لـــتـــحـــويـــل  �أن  �إىل  و�أ�ـــــصـــــار 

�إىل  تهدفان  �جلــديــدة  �لتفاهم  ومــذكــرة 

 ، فــيــه  لــبــ�ــس  �الأردنـــيـــني، ب�صكل ال  �إعــــالم 

باأن �لواليات �ملتحدة تو��صل وقوفها �إىل 

جانبهم.

و�أ�ــــصــــاف بــــالده �ــصــتــعــمــل مـــع حــكــومــة 

�النـــتـــعـــا�ـــس  لـــتـــحـــفـــيـــز  �الأردن  ـــعـــب  ـــص و�

وتهيئة  �ملائي  �الأمــن  وتعزيز  �القت�صادي 

بالتعليم  �الأردنــــيــــني  لــتــزويــد  �لـــظـــروف 

�لتي  �لعمل  وفــر�ــس  �ل�صحية  و�لــرعــايــة 

�إليها. يحتاجون 

من  �الأردن  يــتــحــمــلــه  مـــا  �إىل  و�أ�ــــصــــار 

باملئة   30 ي�صكلون  �لذين  �لالجئني  عبء 

�لــوبــاء  مــن  لــلــخــروج  و�صعيه  �صكانه،  مــن 

و�أهمية هذ� �لتحويل يف م�صاعدة �الأردن.

�مل�صرتكة  �مل�صاريع  �ل�صفري،  و��صتعر�س 

�لـــبـــلـــديـــن يف خمــتــلــف  تـــنـــفـــذهـــا  �لــــتــــي 

��صتمر�ر  عــلــى  بـــالده  �ملــجــاالت، وحــر�ــس 

تعاونها مع �ململكة.

وبني �أن �لواليات �ملتحدة قدمت منحة 

�لناقل  مل�صروع  دوالر  مليون   300 بقيمة 

�أخــرى  منحة  بتقدمي  وتعهدت  �لوطني، 

بقيمة 400 مليون دوالر.

�نــــه ومبـــوجـــب �التــفــاقــيــة  يــ�ــصــار �ىل 

�حلكومة  �صتقوم  �ليوم  توقيعها  مت  �لتي 

�الأمريكية بتحويل منحة �لدعم �لنقدي 

�لــعــامــة  �إىل حــ�ــصــاب �خلـــزيـــنـــة  �ملــبــا�ــصــر 

م�صاريع  لتمويل  �حلـــايل،  �ل�صهر  خــالل 

�أولــــويــــة �ــصــمــن قــطــاعــات:  تــنــمــويــة ذ�ت 

�ملــــالــــيــــة �لــــعــــامــــة، و�ملــــــيــــــاه، و�لـــتـــعـــلـــيـــم، 

جهود  ودعم  و�الإ�صكان،  �لعامة  و�الأ�صغال 

�لـــتـــعـــايف �القـــتـــ�ـــصـــادي، ممـــا �ــصــيــ�ــصــهــم يف 

تــخــفــيــ�ــس عــجــز �ملـــو�زنـــة �لــعــامــة، ودعـــم 

تــهــيــئــة  �إىل  �لـــهـــادفـــة  �حلـــكـــومـــة  خــطــط 

�لتحديث  روؤيـــة  لتنفيذ  �ملــالئــمــة  �لبيئة 

م�صرية  دعـــم  يف  و�صت�صهم  �القــتــ�ــصــادي، 

�خلطط  تنفيذ  ودعــم  �لتنموية،  �الأردن 

و�لـــــرب�مـــــج �الإ�ـــصـــالحـــيـــة �القــتــ�ــصــاديــة 

و�لتنموية يف خمتلف �لقطاعات.

االنباط	– الطفيلة	

�الجتماعية  �لتنمية  مــديــريــة  نظمت 

�صابات  مبــركــز  �الأحـــد  �أمــ�ــس  �لطفيلة،  يف 

فــعــالــيــات �حلملة  �لــنــمــوذجــي،  �لــطــفــيــلــة 

�صد  �لــعــنــف  ملناه�صة  �لــ�ــصــنــويــة  �لــدولــيــة 

تثقيفية  جل�صات  ت�صمنت  و�لــتــي  �ملـــــر�أة، 

ملختلف �لفئات �ملجتمعية.

وبـــــــــني مــــــديــــــر مـــــديـــــريـــــة �لـــتـــنـــمـــيـــة 

�الجتماعية يف �لطفيلة عبد �هلل �ل�صقور، 

ملدة  �صت�صتمر  �لتي  �حلملة  بر�مج  �أول  �أن 

للمر�أة  �لالئق  �لعمل  على  ركــز  يوما،   16

من ذوي �الإعاقة وذلك من خالل �حلديث 

�الأ�صخا�س  لقانون   20 رقــم   25 �ملـــادة  عــن 

ت�صمنت  و�لــتــي   ،2017 لعام  �الإعــاقــة  ذوي 

و�لقو�نني  �لت�صريعات  وكفلته  �حلــق  هــذ� 

�لناظمة لعمل ذوي �الإعاقة ب�صكل خا�س، 

لهم  �لتي�صريية  �لبيئة  تــوفــري  و�ــصــرورة 

�أع�صاء  ب�صفتهم  �لعمل  ملمار�صة حقهم يف 

فاعلني يف �ملجتمع وجزء ال يتجز�أ منه.

وبــيــنــت مــنــ�ــصــقــة �حلــمــلــة �الأخــ�ــصــائــيــة 

�الجــتــمــاعــيــة يف تــنــمــيــة �لــطــفــيــلــة خــولــة 

�حلو�مدة، �أن �حلملة تاأتي �صمن حملة �لـ 

16 يوما ملناه�صة �لعنف �صد �ملر�أة، لت�صمل 

فــعــالــيــات �ــصــمــن عـــنـــاويـــن »�لــتــ�ــصــريــعــات 

�لــنــاظــمــة حلــقــوق �ملـــــر�أة، ويــافــعــات �لــيــوم 

نـــ�ـــصـــاء �ملــ�ــصــتــقــبــل، و�ــــصــــيــــد�ت نـــاجـــحـــات، 

من  جمموعه  مب�صاركة  �الإن�صان  وحقوق 

�حلقوقيني.

�لــتــنــمــيــة  وز�رة  جـــهـــود  �إىل  و�أ�ـــــصـــــارت 

�الجــتــمــاعــيــة �ملــبــذولــة يف متــكــني �لــفــئــات 

ب�صكل  �ملـــر�أة  �صمنها  مــن  ه�صا�صة  �الأكـــر 

عام، و�ملر�أة من ذوي �الإعاقة ب�صكل خا�س 

مع �لعمل على ن�صر تعزيز دور �ل�صباب يف 

جمتمعاتهم بال�صر�كة مع خمتلف �جلهات 

�ملعنية.

80 رقم العدد    6238 االثنني   28/ 11 / 2022
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة مركز الب�ستنجي للدورات التدريبيه  ذ.م.م م�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)61526( بتاريخ )2021/10/28( 

املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/11/24(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة بل�ط وال�سعايده  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/1/23 بتاريخ   )  119174(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وال�ستثمارات  للمطاعم  الطم�ح  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���� 

التجارية   ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 25208 ( بتاريخ ) 2011/6/15(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : طارق ع�سام ال�ساح�ري

 – مالك  بن  – �سارع عامر  ال�سماق  – ام  : عمان  امل�سفي  عن�ان 

عمارة 17 – جممع زيدة التجاري

 �ص ب )709(  الرمز الربيدي ) 11118( 

هاتف ) 065544111 ( فاك�س ) 065544222 (

خل�ي )  0795055554(

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) الزراعية  للم�اد  القرى  ام  م�ؤ�س�سة   (

 ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) الذيابات  علي  العزيز  عبد  عمر   ( با�سم   )266578(

يا�سر ع�ده اهلل احمد عبيدات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة براء ال�سعيد و�سريكته  

 )  116968( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/7/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة علي ال�سمادي و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2021/1/12 بتاريخ   )121375( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : علي ال�سمادي و�سركاه

اإىل �سركة : ال�سمادي و�سكريه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

ريما امجد رمضان هشلمونة

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

امل�سانده خلدمات ال�سناد و مراكز 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالع�دة اىل عملك ف�را و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  املادة 28/ه� من قان�ن 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

الربعاء   23/ 11 / 2022

رقم العدد   6233

06-5200700

دعوة اىل شركاء شركة جرش للصناعات الدوائية ذ.م.م 
رقم التسجيل )6230( الرقم الوطني)200026455( 

لحضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 
السادة الشركاء املحرتمني  تحية وبعد،،، 

والجراءات   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  وامر   1992 ل�سنة   )13( رقم  الدفاع  قان�ن  باحكام  عمال 

ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتم�ين مب�جب امر الدفاع اعاله والتعديالت التي طراأت 

عليها حتى تاريخه ، يت�سرف رئي�س هيئة املديرين ل�سركة جر�س لل�سناعات الدوائية ذ.م.م بدع�تكم 

ي�م  من  الثانية ع�سر ظهرا  ال�ساعه  �سيعقد يف متام  والذي  العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  حل�س�ر 

الثالثاء امل�افق 2022/12/6 وذلك مبقر ال�سركة الكائن يف ) عمان – ماركا ال�سمالية – �سارع نعيم بن 

مقرن 16( للنظر يف الم�ر املدرجة على جدول العمال التايل : 

1- امل�افقة على عمل ال�سيد/ �سامر خرمي يف �سركة م�سنع الميان مل�اد التجميل واملطهرات ذ.م.م 

لل�سنة  الدخل  وبيان  النقدية  وتدفقاتها  وخ�سائرها  ارباحها  وح�ساب  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة   -2

املالية املنتهية يف 2020/12/31

3- انتخاب مدقق حل�سابات ال�سركة للعام 2021 

4- اقالة هيئة املديرين ال�سابقة وانتخاب هيئة مديرين جديدة لل�سركة 

يرجى من ح�سرات ال�سركاء الكرام ح�س�ر الجتماع املذك�ر يف امل�عد واملكان املعنيني مع �سرورة التقيد 

من اجلميع باخذ احليطة والمان لعقد الجتماع بظروف �سحية امنة .

واذا مل يتمكن�ا من احل�س�ر نرج� التكرم بت�كيل و/او تف�ي�س من ترغب�ن من ال�سركاء وذلك بتعبئة 

النم�ذج املرفق وت�قيعه وار�ساله ملقر ال�سركة او على عرب الربيد اللكرتوين :

 admin@jerashpharma.com
علما بان املرفقات اخلا�سة بالجتماع : 

1- م�س�دة ميزانية ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 

2- من�ذج ق�سيمة الت�كيل .

مرفقة ومتاحة لكافة ال�سركاء على الرابط اللكرتوين التايل : 

 https://jerashpharma.com/

وجتدر ال�سارة اىل انه يحق طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات الكرتونيا قبل التاريخ املحدد لالجتماع امل�سار 

ال�سادرة عن معايل  البند خام�سا/ج من الجراءات  للرد عليها وذلك عمال باحكام  لي�سار  اليه اعاله 

 )%10( عن  تقل  ل  ا�سهما/ح�س�سا  ميلك  الذي  ال�سريك  بان  علما  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

من ال�سهم / احل�س�س املمثلة يف الجتماع يحق له طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات خالل الجتماع وذلك 

ا�ستنادا اىل البند خام�سا / ط من الجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتم�ين .

رئيس هيئة املديرين  / عبدالرحمن سليمان خريم 
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االنباط- وكاالت 

اأمن الحتالل الإ�سرائيلي  اأجهزة  تعجز 

القد�س  عملية  منفذي  اإىل  ال��و���س��ول  ع��ن 

امل��زدوج��ة ال��ت��ي وق��ع��ت �سباح ي��وم الأرب��ع��اء 

امل���ا����س���ي، ب��ت��ف��ج��ر ع��ب��وت��ن ن��ا���س��ف��ت��ن يف 

اإ�سرائيلين  ملقتل  اأدى  ما  قريبن  مكانن 

22 بجروح متفاوتة. واإ�سابة 

ال��ع��ري،  نت”  “واي  م��وق��ع  وب��ح�����س��ب 

زالت  ل  املنفذين  عن  البحث  عمليات  ف��اإن 

م�����س��ت��م��رة وت����رك����ز ح���ال���ًي���ا ع���ل���ى امل�����س��ت��وى 

ال���س��ت��خ��ب��اري، ف��ي��م��ا ل زال���ت اأج��ه��زة اأم��ن 

الح��ت��الل يف ح��ال��ة ت��اأه��ب ق��وي خ��وًف��ا من 

تنفيذ  مب��ح��اول��ة  نف�سها  للخلية  ال�����س��م��اح 

منفذ  فعل  كما  هروبها،  اأث��ن��اء  اآخ��ر  هجوم 

التميمي  ع���دي  ال�����س��ه��ي��د  ���س��ع��ف��اط  ع��م��ل��ي��ة 

الذي نفذ عملية حاجز �سعفاط والتي اأدت 

ملقتل جمندة، قبل اأن يعاود تنفيذ حماولة 

مم��اث��ل��ة ع��ل��ى م��دخ��ل م�����س��ت��وط��ن��ة م��ع��ال��ي��ه 

وي�ست�سهد هناك. اأدوميم 

ال��ي��وم��ن  يف  اأن�����ه  اإىل  امل����وق����ع،  واأ�����س����ار 

امل���ا����س���ي���ن مت ج���م���ع ل���ق���ط���ات اأم���ن���ي���ة م��ن 

ع�����س��رات ال���ك���ام���رات يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، 

ان�سحاب  م�����س��ار  لتتبع  ت��ه��دف  حم��اول��ة  يف 

غ��رف��ة  ف��ت��ح  مت  اأن  اإىل  لف���ًت���ا  امل���ن���ف���ذي���ن، 

ملالحقة  ال�ساباك  جهاز  يف  خا�سة  عمليات 

ا�ستخباراتية  م��ع��ل��وم��ات  وجل��م��ع  اخل��ل��ي��ة، 

ب��اأن  ت��وق��ع��ات  و���س��ط  املحتمل،  مكانهم  ع��ن 

ي�ساعد  واح��دا  خطاأ  يرتكبون  قد  اأف��راده��ا 

“القد�س”. على ك�سفهم، وفق �سحيفة 

ووف���ًق���ا ل��ل��ت��ق��دي��رات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ف��اإن 

خارجي  توجيه  دون  عملوا  اخللية  اأف���راد 

اأو م���ن ت��ت��ب��ع ه���رم���ي ت��ن��ظ��ي��م��ي م���ن اأع��ل��ى 

لفرتة  للهجوم  خططوا  واأنهم  اأ�سفل،  اإىل 

املنطقة، وقاموا  كانت تعرف  واأنها  طويلة، 

ب��ت�����س��وي��ر ����س���ري���ط ف���ي���دي���و ل��ل��م��ك��ان ق��ب��ل 

ع��دد كبر من  وج��ود  م��ن  للتاأكد  ال��ه��ج��وم 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن يف حم��ط��ة احل���اف���الت، ثم 

قاموا بتفجر العبوة الأوىل، عن بعد، قبل 

اأن يفجروا الثانية لحًقا.

�سرقي  �سكان  من  خلية  هذه  اأن  ويعتقد 

القد�س، ول ي�ستبعد اأن تكون هربت باجتاه 

الغربية. ال�سفة 

عبوات  ه��ذه  ف���اإن  ال��ت��ق��دي��رات،  وبح�سب 

ن��ا���س��ف��ة ����س���غ���رة ن�����س��ب��ًي��ا، وك���ان���ت م��ع��ظ��م 

وال��راغ��ي  امل�سامر  ع��ن  ناجتة  الإ���س��اب��ات 

واأ�سابت  م�سافة ق�سرة  على  تناثرت  التي 

وبنف�س  ق��ري��ب،  مكان  يف  يقفون  ا  اأ�سخا�سً

ال��ط��ري��ق��ة ان��ف��ج��رت ال��ع��ب��وة ال��ث��ان��ي��ة على 

مفرق راموت.

 االنباط -وكاالت 

قالت �سحيفة »ي�سرائيل هيوم«، اإن وزيرة 

يف  الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 

جميع  اأنهت  �ساكيد،  اأيليت  الحتالل،  دولة 

ال��الزم��ة لإق��ام��ة حّي  التخطيطية  امل��راح��ل 

ا�ستيطاين وجتاري كبر على اأرا�سي مطار 

قلنديا الدويل �سمال القد�س املحتلة.

يحوي  املخطط  ف��اإن  لل�سحيفة،  ووف��ق��اً 

مرافق  جانب  اإىل  �سكنية  وح��دة   9000 نحو 

جت���اري���ة خم��ت��ل��ف��ة، وذل����ك ع��ل��ى ال���رغ���م من 

التحفظات الأمركية والدولية املرتقبة.

طالبت  �ساكيد  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 

مدينة  يف  اللوائية  وال��ب��ن��اء  التنظيم  جلنة 

القد�س املحتلة، بامل�سارعة يف الت�سديق على 

اإىل  لالنتقال  اجل��دي��دة،  البناء  خمططات 

وليتها  انتهاء  قبل  وذل��ك  التنفيذ،  مراحل 

وزي������رًة ل��ل��داخ��ل��ي��ة، م���ع ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة 

)الإ�سرائيلية( اجلديدة.

ووف������ق������اً ل���ل�������س���ح���ي���ف���ة، ف��������اإن م���دي���ري���ة 

عدم  ب��اأن  حالياً  اأبلغتها  والبناء  التخطيط 

يحول  م��ا  ه��و  للموقع  البيئي  امل�سح  انتهاء 

امل�سروع  على  النهائي  الت�سديق  دون  حالياً 

ال�ستيطاين، الأكر يف ال�سنوات الأخرة يف 

مدينة القد�س، وخ�سو�ساً اأنه يقع يف اأق�سى 

يف  امل��ح��ت��ل  ال�سطر  م��ن  ال�سمالية  املنطقة 

مدينة القد�س، يف عام 67.

ووف���ق���اً ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، ف����اإن الن���ت���ق���ال اإىل 

املرحلة النهائية يف الت�سديق على املخطط 

قد ت�ستغرق ب�سعة اأ�سهر حلن انتهاء امل�سح 

املذكور.

ويتوقع اأن يت�ساعد الن�ساط ال�ستيطاين 

يف ال�سفة الغربية والقد�س املحتلة يف عهد 

ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و اجل���دي���دة، مع 

الدينية” بت�سلئيل  “ال�سهيونية  منح زعيم 

���س��م��وت��ري��ت�����س م�����س��وؤول��ي��ة الإ������س�����راف على 

يتبنى  اإذ  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  يف  ال�ستيطان 

ن��ه��ج��اً يف غ��اي��ة ال��ت��ط��رف م��ن ال���س��ت��ي��ط��ان، 

وخا�سة يف املناطق “ج”.

 االنباط -وكاالت 

اأم�����س  ف��ج��ر  فل�سطينيون  ���س��ب��ان  مت��ك��ن 

يف  اإ�سرائيلية  م�ستوطنة  اقتحام  من  الأح��د 

مدينة اخلليل و�سرب اأحد امل�ستوطنن

���س��ب��ان م��ل��ث��م��ن يحملون  ث��الث��ة  وجن����ح 

داخل م�ستوطنة  اقتحام مزرعة  ه��راوات يف 

املواطنن يف  اأرا�سي  على  املقامة  )ميت�ساد( 

م�ستوطن  بها  غرفة  اإىل  وو�سلوا  اخلليل، 

و�سربوه

الن�سحاب  م��ن  الثالثة  ال�سبان  ومت��ك��ن 

زراعية  معدات  حتطيم  بعد  امل�ستوطنة  من 

للم�ستوطنن

بعد 5 أيام على عملية القدس ٠٠ »إسرائيل« 
تفشل بالوصول للمنفذين وتبحث عن طرف خيط

التهويد يتصاعد... االحتالل يعتزم إنشاء 
حي استيطاني كبير على أراضي القدس

فلسطينيون يقتحمون مستوطنة في الخليل 
ويحطمون معدات لالحتالل

للمرة الثالثة.. االحتالل ُيجدد االعتقال 
اإلداري لألسير محسن كميل

صبري: شعبنا لن يسمح لـ»بن غفير« 
المساس بحرمة المسجد األقصى

»سيمنع االحتالل من تنفيذ مخططاته« 
٠٠ دعوات للرباط في »األقصى«

 االنباط -وكاالت 

الع�سكرية  الح��ت��الل  حمكمة  ج��ددت 

يف عوفر ، اأم�س الأحد، العتقال الإداري 

بلدة  من  كميل،  ح�ّسان  حم�سن  لالأ�سر 

على  الثالثة  للمرة  قباطية جنوب جنن 

التوايل

واأف������������ادت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون الأ������س�����رى 

واملحررين، باأن �سلطات الحتالل جددت 

مل��دة  ك��م��ي��ل  ل��الأ���س��ر  الإداري  الع��ت��ق��ال 

اأربعة اأ�سهر جديدة

واأ���س��ار م��دي��ر ن���ادي الأ���س��ر يف جنن 

كميل  الأ����س���ر  اأن  اإىل  ���س��م��ور،  م��ن��ت�����س��ر 

وُيعاين من  املا�سي،  اآذار   30 منذ  ُمعتقل 

اأو�ساع ل اإن�سانية يف �سجون الحتالل

 4500 الح����ت����الل  ���س��ج��ون  يف  وي��ق��ب��ع 

اأ����س���ًرا   400 م��ع��ت��ق��ل ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، م��ن��ه��م 

و31  وخ��ط��رة،  ُمزمنة  ��ا  اأم��را���سً يعانون 

ُي��ع��ان��ون  اإدارًي�������ا  م��ع��ت��ق��اًل  ���س��ي��دة، و500 

م�سلحة  اإدارة  �سيا�سات  نتيجة  الأمرين 

ظل  يف  وال��ف��ا���س��ي��ة  العن�سرية  ال�����س��ج��ون 

غ����ي����اب ال�������س���غ���ط اجل������اد ل����وق����ف ج��م��ل��ة 

الالاإن�سانية النتهاكات 

الإداري���ن يف  املعتقلن  ع��دد  اأن  ُي��ذك��ر 

اإىل  و�سل  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سجون 

6 قا�سرين  820 معتقاًل بينهم  اأكرث من 

اأكر عدد  اأ�سرات، ويقبع  على الأقل و3 

منهم يف �سجني )النقب، وعوفر(

االنباط -وكاالت 

املبارك  الأق�سى  امل�سجد  خطيب  ق��ال 

ت�سريحات  اإن  ���س��ري،  ع��ك��رم��ة  ال�سيخ 

املتطرف  اليهودية«  »القوة  ح��زب  رئي�س 

اإيتمار بن غفر ب�ساأن �سالة امل�ستوطنن 

يف امل�سجد الأق�سى، عن�سرية ومرفو�سة، 

لفًتا اأنه لن يعّول عليها باأي �سيء

وح����ّم����ل ����س���ري ح���ك���وم���ة الح���ت���الل 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ع��ن ت��ه��دي��دات “بن 

الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  م��وؤك��ًدا  غفر”، 

اأو ل���غ���ره مب�����س ح��رم��ة  ل���ن ي�����س��م��ح ل���ه 

الأق�سى امل�سجد 

“بن  تهديدات  خطورة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال��ع��ام  ال��و���س��ع  ت��وت��ر  غفر” ت��زي��د م���ن 

امل�سلن  م��ع  وال�����س��دام  “الأق�سى”،  يف 

امل�سلمن يف امل�سجد

ال��ي��ق��ظ��ة  اإىل  ال����ق����د�����س  اأه�������ل  ودع�������ا 

والن������ت������ب������اه مل������ح������اولت امل�������س���ت���وط���ن���ن 

اإف�ساح  ع��دم  على  م�����س��دًدا  ال���س��ت��ف��زازي��ة، 

امل����ج����ال ل���ه���م ب����الع����ت����داء ع���ل���ى امل�����س��ج��د 

الأق�سى

املكلف  غفر”  “بن  املتطرف  وتعهد 

ل��دى  ال���داخ���ل���ي  الأم�����ن  وزارة  مب��ن�����س��ب 

الو�سع  تغير  ع��ل��ى  بالعمل  الح��ت��الل، 

امل�ستوطنن  �سالة  ب�ساأن  حالًيا  القائم 

يف امل�����س��ج��د الأق���������س����ى، وت���ع���زي���ز ال���ب���وؤر 

ال���غ���رب���ي���ة،  ال�������س���ف���ة  ال����س���ت���ي���ط���ان���ي���ة يف 

ب�ساأن  النار  اإطالق  فتح  تعليمات  وتغير 

لفل�سطينين ا

 النباط -وكالت 

امل�سجد  يف  الرباط  اإن  خمت�سون  قال 

فيه  ال��ت��واج��د  وتكثيف  امل��ب��ارك  الأق�����س��ى 

للم�سجد  ق��وي��ة  ح��م��اي��ة  ح��ال��ة  �سي�سكل 

م���ن خم��ط��ط��ات الح����ت����الل وان��ت��ه��اك��ات 

م�����س��ت��وط��ن��ي��ه، و����س���ط دع�������وات ل��ت��ك��ث��ي��ف 

الرباط ودعم املرابطن واإ�سنادهم.

واأك�����دت ال��ن��ا���س��ط��ة ف��ادي��ة ال��رغ��وث��ي 

امل���راب���ط���ن يف  ت���واج���د  ت��ك��ث��ي��ف  اأن  ع��ل��ى 

من  الح��ت��الل  �سيمنع  الأق�����س��ى  امل�سجد 

التهويدية فيه. تنفيذ خمططاته 

ي�سيق  الح����ت����الل  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

اخلناق على الأهايل يف ال�سفة ومينعهم 

من الو�سول اإىل امل�سجد الأق�سى، هادفا 

اإىل  الو�سول  الفل�سطينين عن  ثني  اإىل 

الأق�سى. القد�س وامل�سجد 

ي���زال  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل  اأن  واأو����س���ح���ت 

الأق�سى  امل�سجد  اإىل  بالو�سول  متم�سكا 

وت�سديداتها  الح��ت��الل  اع���ت���داءات  رغ��م 

الفل�سطيني. املواطن  واإرهابه بحق 

ي�����زداد  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  اأن������ه  وب���ي���ن���ت 

الح���ت���الل ت��ط��رف��ا ب��ع��د ت���ويل ب��ن غفر 

حكومة  يف  الداخلي  الأم��ن  وزارة  حقيبة 

بكل  يرتب�س  الح��ت��الل  واأن  الح��ت��الل، 

امل�سجد  امل��راب��ط��ون يف  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ح��رك��ة 

الأق�سى.

وط��ال��ب��ت ال��رغ��وث��ي مب�����س��ان��دة ودع��م 

امل��ب��ارك،  الأق�����س��ى  امل�سجد  امل��راب��ط��ن يف 

داع��ي��ة يف ال��وق��ت ذات���ه اإىل ���س��د ال��رح��ال 

واحل�سد والرباط فيه.

ب�سام  القد�س  �سوؤون  املخت�س يف  وقال 

على  امل�ستوطنن  اإق����دام  اإن  �سنينة  اأب���و 

القد�س  يف  الفل�سطينين  مركبات  حرق 

التي  الثمن  تدفيع  �سيا�سة  �سمن  ي��اأت��ي 

بحق  وم�ستوطنيه  الح��ت��الل  ينتهجها 

املقد�سين.

اأن كل ما هو مقد�س  �سنينة  اأبو  واأك��د 

امل���ق���د����س���ة م�������س���ت���ه���دف م��ن  امل����دي����ن����ة  يف 

ال�سخ�سيات  مقدمتهم  ويف  الح��ت��الل، 

حيث  الأق�سى،  يف  واملرابطون  املقد�سية 

ي�ستهدفهم من خالل �سيا�سة الإبعاد عن 

امل�سجد الأق�سى والبلدة القدمية.

خ��ط  ه�����م  امل����راب����ط����ن  اأن  واأ�������س������اف 

واأن  الأق�سى،  امل�سجد  عن  الأول  الدفاع 

الرباط والتواجد فيه، يعطل خمططات 

الحتالل يف ا�ستهدافه للم�سجد.

الح��ت��الل  اأن  اإىل  ا�سنينة  اأب���و  ول��ف��ت 

من  الأق�����س��ى  امل�سجد  ح��را���س  ي�ستهدف 

خ���الل ال���س��ت��دع��اءات والإب����ع����اد، وي��ه��دم 

بيوت املقد�سين يف مدينة القد�س بحجة 

عدم الرتخي�س.

يف  ي���ت���درج  الح���ت���الل  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

امل�سجد  يف  التهويدية  �سيا�ساته  تنفيذ 

ُمعدة  خمططات  �سمن  وذل��ك  الأق�����س��ى 

وقائع  ف��ر���س  ب��ه��دف  ذل��ك  وك��ل  م�سبًقا، 

جديدة فيه ويف املدينة املقد�سة.

 االنباط -وكاالت 

اأ�����س����در ب���رن���ام���ج ال���ر����س���د وال��ت��وث��ي��ق 

يف م���رك���ز ع����روب����ة ل���الأب���ح���اث وال��ت��ف��ك��ر 

خُم�����رج�����ات  ت����ق����ري����ر   ، ال�����س����رتات����ي����ج����ي 

الأرا���س��ي  يف  امليدانية  ل��الأح��داث  الر�سد 

الفل�سطينية املحتلة خالل الأ�سبوع املا�سي

ور���س��د امل��رك��ز خ��الل ال��ف��رتة الفا�سلة 

م���ا ب���ن ت���اري���خ 20 ن��وف��م��ر ح��ت��ى ت��اري��خ 

م��ق��اوم��ة  ن��ق��ط��ة   80 ال�����س��ه��ر  ذات  م���ن   26

مواطنن   4 وا�ست�سهاد  وم�سلحة،  �سعبية 

من  اع��ت��داء  ل�����221  اإ���س��اف��ة  فل�سطينين، 

الح�����ت�����الل وامل�������س���ت���وط���ن���ن ا���س��ت��ه��دف��ت 

املواطنن واملمتلكات والأرا�سي والأ�سجار

وق����د ���س��ج��ل ال��ت��ق��ري��ر ه����ذا الأ����س���ب���وع 

ارتفاعاً يف عدد نقاط املقاومة امل�سلحة يف 

بالأ�سبوع  مقارنة  املحتلة  القد�س  مدينة 

نقاط  الأك��ر يف  العدد  ك��ان  فيما  املا�سي، 

املقاومة امل�سلحة هذا الأ�سبوع موزعاً على 

مدن نابل�س، جنن، القد�س على التوايل

وك�������ان ن�������س���ي���ب م���دي���ن���ة اخل���ل���ي���ل ه��و 

امل��ق��اوم��ة ال�سعبية  ن��ق��اط  الأع��ل��ى يف ع��دد 

تليها مدينة رام اهلل ومن ثم نابل�س على 

على  النقاط  باقي  توزعت  فيما  ال��ت��وايل، 

املدن الفل�سطينية املختلفة

ور�����س����د ال���ت���ق���ري���ر ارت�����ف�����اع يف وت����رة 

املذكورة،  الزمنية  املدة  خالل  العتقالت 

فيما توزعت الن�سب الأكر من العتقالت 

على مدينة القد�س تليها اخلليل ورام اهلل، 

وت���وزع���ت ب��اق��ي ح����الت الع���ت���ق���الت على 

املحافظات الأخرى

و�سجل التقرير ارتفاع ملحوظ يف عدد 

وال�سفة  القد�س  يف  الح��ت��الل  اع��ت��داءات 

ال��غ��رب��ي��ة، وق��د ُر���س��د ال��ع��دد الأك���ر منها 

نابل�س  م��دي��ن��ت��ي  تليها  اخل��ي��ل  م��دي��ن��ة  يف 

عدد  يف  ارتفاع  لت�سجيل  اإ�سافة  اهلل،  ورام 

اق��ت��ح��ام��ات الح����ت����الل ل��ل��م��دن وال���ق���رى 

ال�سابق،  ب��الأ���س��ب��وع  مقارنة  الفل�سطينية 

وارتفاع ملحوظ يف عدد عمليات الهدم يف 

1948م  عام  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي 

وال�سفة الغربية

���لَ���ت ن���ق���اط م���ق���اوم���ة بلغت  ���جِّ وق����د ����سُ

مقاومة  نقطة   23 منها  ك���ان  ن��ق��ط��ًة،   80

و3  الغربية  ال�سفة  يف  نقطًة   20 م�سلحة، 

نقطة   57 ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��د���س،  يف  ن��ق��اط 

و5  ال�سفة  يف  نقطًة   51 �سعبية،  مواجهة 

يف القد�س ونقطة واح��دة يف النقب داخل 

مناطق ال� 48

وقد توزعت النقاط يف ال�سفة الغربية، 

ف�����س��م��ل��ت امل���ق���اوم���ة امل�����س��ل��ح��ة: 11 ن��ق��ط��ًة 

يف ن��اب��ل�����س، و8 يف ج��ن��ن، ون��ق��ط��ًة واح���دًة 

ال�سعبية،  امل��ق��اوم��ة  و���س��م��ل��ت  اخل��ل��ي��ل،  يف 

اهلل،  رام  يف  و12  اخل��ل��ي��ل،  يف  ن��ق��ط��ًة   15

بيت  يف  و4  ج��ن��ن،  يف  و4  ن��اب��ل�����س،  يف  و8 

يف  ونقطتن  �سلفيت،  يف  ونقطتن  حل��م، 

ونقطة  قلقيلية،  يف  ونقطتن  ط��ول��ك��رم، 

واح������دة يف ط���وب���ا����س، واأخ�������رى يف اأري���ح���ا 

والأغوار

اأم����ا يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، ف��ق��د ت��وزع��ت 

نقاط   3 ف�سملت  امل�سلحة  املقاومة  نقاط 

الطريق  رام��وت يف  اإح��داه��ا يف م�ستوطنة 

واأخرى   ، اأبيب  القد�س و تل  الوا�سل بن 

واأخ���رى على حاجز  يا�سن،  دي��ر  قرية  يف 

قلنديا، و�سملت املقاومة ال�سعبية، نقطتن 

يف بلدة جبل املكر، بالإ�سافة اإىل 3 نقاط 

يف كل من الطور، و�ساحية ال�سالم، و�سارع 

الواد بالبلدة القدمية

وخ���الل ت��ل��ك ال��ف��رتة ارت��ق��ى 4 �سهداء 

نابل�س،  يف  �سهداء   3 الغربية،  ال�سفة  يف 

و�سهيٌد يف جنن )فيما ارتقى �سهيدان يف 

ال�سفة الغربية يف الأ�سبوع ال�سابق: �سهيٌد 

يف رام اهلل، و�سهيٌد يف �سلفيت(

ال�سهيوين  الح��ت��الل  ق���وات  واعَتقلت 

اع��ت��ق��ل��ت��ه��م يف  م��ن��ه��م   72 م��واط��ن��ن،   105

ال�سفة الغربية، و29 اعتقلتهم يف القد�س، 

و4 يف النقب داخل مناطق ال� 48 )بارتفاٍع 

طفيٍف عن الأ�سبوع ال�سابق(

وق�����د ب���ل���غ اإج����م����ايل اع�����ت�����داءات ق����وات 

اع���ت���داًء،   221 وامل�����س��ت��وط��ن��ن  الح���ت���الل 

�سملت 50 اعتداًء يف القد�س، و154 اعتداًء 

يف ال�سفة الغربية، و7 اعتداءاٍت يف املناطق 

واآخ���ر يف  اأح��ده��ا يف حيفا   48 ع��ام  املحتلة 

و10  ال��ن��ق��ب،  يف  اع���ت���داءاٍت  و5  قا�سم  كفر 

اعتداءاٍت �سملت خمتلف حمافظات قطاع 

غزة

��ل��ت الع������ت������داءات ارت���ف���اًع���ا  وق�����د ���س��جَّ

م��ل��ح��وًظ��ا ع��ن الأ���س��ب��وع ال�����س��اب��ق م��ق��داره 

5 اع���ت���داءات يف ال��ق��د���س، و18 اع���ت���داًء يف 

 ،48 ال���  مناطق  يف  اع���ت���داءاٍت  و4  ال�سفة، 

القطاع  يف  الع���ت���داءات  انخف�ست  بينما 

مبقدار 5 اعتداءاٍت عن ذلك الأ�سبوع

و26  اع��ت��داء،   29 اخلليل  مدينة  ون���ال 

اأريحا  يف  و16  اهلل،  رام  يف  و21  نابل�س،  يف 

�سلفيت،  و13 يف  و15 يف جنن،  والأغ����وار، 

و12 يف بيت حل��م، و10 يف طولكرم، و7 يف 

قلقيلية، و5 يف طوبا�س، فيما بلغ اإجمايل 
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اقتحاًما، 28 منها للقد�س، و59 ملحافظات 

لت القتحامات  ال�سفة الغربية، حيث �سجَّ

ارت��ف��اًع��ا م��ل��ح��وًظ��ا ع��ن الأ���س��ب��وع ال�سابق 

مقداره 8 اقتحامات

وت���خ���ل���ل ف�����رتة ال���ت���ق���ري���ر ه�����دم ق����وات 

توزعت  من�ساأة،   13 ال�سهيوين  الح��ت��الل 

ك��ال��ت��ايل: م��ن�����س��اأة يف ���س��ل��وان يف ال��ق��د���س 

املحتلة، و3 يف مناطق ال� 48 املحتل من�ساأة 

يف كفر قا�سم ومن�ساأتن يف النقب، اإ�سافًة 

م��ن�����س��اآت يف   3 ال��غ��رب��ي��ة:  ال�سفة  9 يف  اإىل 

يف  ومن�ساأة  نابل�س،  يف  ومن�ساأتن  �سلفيت، 

اخلليل، واأخرى يف رام اهلل، واأخرى يف بيت 

حلم، واأخرى يف قلقيلية

 24 بناء  الحتالل  �سلطات  اأوقفت  كما 

لت  �سجَّ فيما  الغربية،  ال�سفة  يف  من�ساأة 

ارتفاًعا   48 ال���  مناطق  يف  ال��ه��دم  عمليات 

بالأ�سبوع  م��ق��ارن��ًة  ه��دم  عملياتا  م��ق��داره 

ال�سابق

ك���م���ا ت����وِا�����س����ل����ت ع���م���ل���ي���ات م��الح��ق��ة 

اإذ  الفل�سطينين،  وال�سيادين  امل��زارع��ن 

قطاع  يف  لل�سيادين  مالحقاٍت   6 لَت  �ُسجِّ

غزة اإحداها يف رفح، و5 يف حمافظة �سمال 

غزة، اإىل جانب 6 مالحقاٍت للمزارعن يف 

ا القطاع اأي�سً

وُت�ساف اإىل تلك العتداءات اعتداءاٌت 

اأخ�����رى خ����ارج ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات ال�����س��اب��ق��ة بلغ 

 37 ر�سد  جرى  كما  اعتداًء،   46 اإجماليها 

من  العديد  طالت  للم�ستوطنن،  اعتداء 

املناطق الفل�سطينية

المقاومة تتصاعد:8٠ نقطة مقاومة شعبية ومسلحة.. واالحتالل ينفذ 221 اعتداء
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االنباط- وكاالت 

وع����د زع���ي���م ح����زب ال���ق���وة ال���ي���ه���ودي���ة، 

الداخلي،  الأم���ن  وزارة  مبن�صب  واملكلف 

تغيري  على  بالعمل  غفري”  بن  “اإيتامار 
ال���و����ص���ع ال���ق���ائ���م ح���ال���ًي���ا، ب�������ص���اأن ���ص��اة 

و�صرعنة  الأق�صى،  امل�صجد  امل�صتوطنني يف 

فتح  تعليمات  وتغيري  ال�صتيطانية،  البوؤر 

الفل�صطينيني. ب�صاأن  النار  اإطاق 

ح��دي��ث��ه لذاع���ة  “بن غفري” يف  واأك���د 

اأنه  الحد،  اأم�س  �صباح  العربية،  “كان” 
النار  اإطاق  تعليمات  تغيري  على  �صيعمل 

التعليمات  وا���ص��ًف��ا  الفل�صطينيني،  جت��اه 

ب�”الغبية”. احلالية 

واأ����ص���اف اأن����ه وب�����ص��ف��ت��ه وزًي�����را ل��اأم��ن 

الأم��ن  ل���وزارة  “ال�صم اجل��دي��د  ال��ق��وم��ي 

م��ا  مل��ن��ع  ����ص���يء  ك���ل  ���ص��ي��ف��ع��ل  الداخلي”، 

يف  العن�صرية”  “ال�صيا�صات  ب���  و���ص��ف��ه��ا 

القد�صي”. احلرم 

واك�����د ب���ن غ��ف��ري ع��ل��ى ���ص��رع��ن��ة ال���ب���وؤر 

اأ�صهر  غ�����ص��ون  “يف  ق��ائ��ا  ال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

و�صنحقق  وت��غ��ريا  حت�صًنا  �صن�صهد  قليلة 

عدة نتائج”.

���ص��ي��ت��م  اأن������ه  اإىل  غفري”  “بن  ون������وه 

يعمل  الكني�صت  يف  ق��ان��ون  مترير  فح�س 

ع��ل��ى ت��رح��ي��ل ع���وائ���ل م��ن��ف��ذي ال��ع��م��ل��ي��ات 

الفدائية.

غفري” قد  “بن  ك��ان  �صابق،  وق��ت  ويف 

دعا اىل العودة ل�صيا�صة الغتيالت ووقف 

الفل�صطينية. لل�صلطة  الأموال  حتويل 

علن يوم اجلمعة عن 
ُ
ي�صار اىل انه قد اأ

بزعامة  الليكود  ح��زب  ب��ني  ات��ف��اق  توقيع 

نتنياهو، وحزب بن غفري يتعلق بان�صمام 

اجلديدة  الإ�صرائيلية  للحكومة  الأخ��ري 

وين�س  ت�صكيلها،  على  نتنياهو  يعمل  التي 

الت���ف���اق ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ب��ن غ��ف��ري وزي���را 

لاأمن الداخلي ب�صاحيات وا�صعة.

االنباط – وكاالت 

يف برقية خارجة عن املاألوف، حتدثت 

وك����ال����ة الأن�����ب�����اء اجل����زائ����ري����ة، ب����اإط����راء 

�صديد، عن ح�صيلة الرئي�س عبد املجيد 

ت���ب���ون يف احل���ك���م وق����ال����ت اإن������ه ي��ح�����ص��ر 

مع  ذلك،  ويتزامن   .2023 �صنة  ملفاجاآت 

الدولة  يف  امل�صوؤولني  لكبار  ت�صريحات 

يف  خا�صة  و�صيا�صته  الرئي�س  على  تثني 

العربية  القمة  بعد  الدبلوما�صي  املجال 

الأخرية.

وتوحي هذه التحركات، وفق قراءات، 

م��ق��دم��ة  ذل����ك  ي���ك���ون  اأن  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل 

عبد  للرئي�س  ث��ان��ي��ة  ل��ع��ه��دة  للتح�صري 

فرتته  ر�صميا  يكمل  ال��ذي  تبون  املجيد 

 ،2024 دي�صمرب  الأول/  كانون  الأوىل يف 

مما �صيجعل ال�صنة املقبلة �صنة انتخابية 

احلكم،  ح�صيلة  فيها  تعر�س  ب��ام��ت��ي��از، 

ويتقدم فيها داعمو الرئي�س بطلبهم له 

باإعادة الرت�صح.

ومما ذكرته برقية وكالة الأنباء التي 

ت��ع��رب يف ال��ع��ادة ع��ن ال��ت��وج��ه ال��ر���ص��م��ي، 

الأول/  ك���ان���ون  ���ص��ه��ر  م��ن��ذ  ال���ب���اد  اأن 

ال��رئ��ي�����س  ق���ي���ادة  2019 حت���ت  دي�����ص��م��رب 

كبريا  ت��ط��ورا  ت�صهد  ت��ب��ون،  املجيد  عبد 

“اجلزائر  اأن  واأبرزت  وحتولت جذرية. 

ت���ع���رف ب��ال��ف��ع��ل ث�����ورة ح��ق��ي��ق��ي��ة جت��ل��ت 

اإع����ادة هيبة ال��دول��ة وو���ص��ع  م��ن خ���ال 

ب���ن���اء م���وؤ����ص�������ص���ات���ي يف م�����ص��ت��وى ك���ربى 

ال���دمي���ق���راط���ي���ات ن���اه���ي���ك ع����ن اإط����اق 

ال�صيا�صة  وتعزيز  اقت�صادية  اإ�صاحات 

اله�صة  ال��ط��ب��ق��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة حل��م��اي��ة 

ف�����ص��ا ع��ل��ى ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي واإع�����ادة 

بريق اجلزائر على ال�صعيد الدويل”.

بقايا  اأن����ف  “رغم  اأن����ه  اإىل  واأ����ص���ارت 

ال��ع�����ص��اب��ة )و���ص��ف ي��ط��ل��ق ع��ل��ى رج���الت 

ال�صجن(  يف  املوجودين  الراحل  الرئي�س 

وم���ع���اول ال���ه���دم، ف���اجل���زائ���ر اجل���دي���دة 

ل  ت��ب��ون  الرئي�س  دعائمها  ير�صي  ال��ت��ي 

وبح�صب  القدمي”.  للنظام  ب�صلة  متت 

تبون  ال��رئ��ي�����س  “ا�صتطاع  ف��ق��د  امل���ق���ال، 

خ��ال ث��اث ���ص��ن��وات ب��ال��رغ��م م��ن اأزم��ة 

الن���ط���اق���ة  ي����ح����دث  اأن  ك�����وف�����ي�����د-19 

ح���ول  اجل���م���ي���ع  ي���وح���د  واأن  اجل����دي����دة 

ب���روز  اأن  اأدرك  ف��اجل��م��ي��ع  م�������ص���روع���ه. 

الن�صف الأول من عهدة  اجلزائر خال 

ال��رئ��ي�����س ت��ب��ون ه���و ت���اأم���ني ���ص��د جميع 

القادمة”. لل�صنوات  املخاطر 

للجزائر  ميكن  اأن��ه  الربقية  واأب���رزت 

كبلد حموري،  تتمتع مبكانتها  اأن  اليوم 

قويا  �صريكا  ب�صفتها  تعمل،  اإن��ه��ا  حيث 

يف جم�����ال ال���ط���اق���ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة جل��م��ي��ع 

ب���ل���دان امل���ت���و����ص���ط، ع��ل��ى اإر�����ص����اء اأ���ص�����س 

ولفتت  ع�����ص��ري��ة.  وزراع����ة  ذك���ي  ت�صنيع 

رئي�س  بف�صل  حتولت  “اجلزائر  اأن  اإىل 

ل��ل��غ��اي��ة  اإىل دول����ة ج���ذاب���ة  اجل��م��ه��وري��ة 

ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ظ����روف ال��ع��ي�����س ال��رغ��ي��د، 

 ،2019 �صنة  منذ  معجزة  حتققت  حيث 

من �صاأنها و�صع اجلزائر يف الطريق نحو 

الن�صمام اإىل جمموعة الربيك�س”.

واأن����ه����ت ال����وك����ال����ة م���ق���ال���ه���ا ب��خ��امت��ة 

من  “انطاقا  اأن��ه  فيها  ذك��رت  مبهمة، 

ح��ر���ص��ه ع��ل��ى ا���ص��ت�����ص��راف حت��دي��ات الغد 

املجيد  عبد  الرئي�س  ينته  مل  ال��ك��ربى، 

 2023 �صتكون  حيث  مفاجاأتنا  من  تبون 

�صنة حافلة مبفاجاآت اأخرى”.

الكثري من  الأنباء  وكالة  واأث��ار مقال 

راآه  التوا�صل، حيث  اجلدل، على مواقع 

البع�س جمرد دعاية للرئي�س ل عاقة 

واملحلل  ال�صحايف  وك��ت��ب  ب��ال��واق��ع.  لها 

ال�صيا�صي جنيب بلحيمر يف تعليقه على 

تبني  ���ص��ن��وات  ث���اث  “بعد  اأن����ه  امل���ق���ال، 

تن�صره  ال���ذي  وال��ب��ه��ت��ان  ال��ت��م��ل��ق  ك��م  اأن 

باجلزائر  عاد  العمومية  الإعام  و�صائل 

“لقد  واأ���ص��اف:  مظلمة”.  ع�صور  اإىل 

والأفعال  الأق��وال  بني  التناق�س  اأ�صبح 

وهو  اجل��دي��دة،  للجزائر  مازمة  �صفة 

ترتتب  التي  العك�صية  النتائج  يف�صر  ما 

على كل القرارات املتخذة”.

ب��امل��ق��اب��ل، ه���ن���اك م���ن ت��ف��اع��ل م���ع ما 

ك��ت��ب��ت��ه وك���ال���ة الأن���ب���اء م���ن خ���ال ط��رح 

اح���ت���م���الت ح����ول امل��ق�����ص��ود ب��امل��ف��اج��اآت 

امل���وع���ودة. ويف ه���ذا الإط�����ار، ه��ن��اك من 

حتدث عن زيادات الأجور التي ينتظرها 

ب��ق��وة ع��م��ال ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ب��ع��د ت��ده��ور 

ق��درت��ه��م ال�����ص��رائ��ي��ة، وث���م���ة م���ن خ��ّم��ن 

ن��واة  ب��روز  ت�صهد  ق��د  املقبلة  ال�صنة  ب��اأن 

ال�����ص��ي��ارات يف اجل���زائ���ر، بعد  ل�����ص��ن��اع��ة 

�صنوات طويلة من النتظار.

ي��ب��دو منطلقا  امل��ق��ال ل  اأن ه��ذا  وم��ع 

ت�صريحات  اأن  اإل  معينة،  منا�صبة  م��ن 

الفرتة  الدولة خال  كبار يف  م�صوؤولني 

الأخرية، ترتك النطباع اأن ثمة توجها 

ع���ام���ا لإب�������راز ح�����ص��ي��ل��ة ال��رئ��ي�����س ع��ب��د 

امل��ج��ي��د ت��ب��ون وال����رد ع��ل��ى م���ن ي��رف�����س 

ف��ك��رة ح����دوث ال��ت��غ��ي��ري ال����ذي وع���د ب��ه، 

تخرج  ل  ق��د  مقبلة  ملحطة  حت�صري  يف 

رئا�صية  لعهدة  تر�صحه  دع��م  �صياق  عن 

ثانية.

وم���ن ب��ني ال��ت�����ص��ري��ح��ات ال��اف��ت��ة يف 

ه��ذا ال�����ص��ي��اق، م��ا ذك���ره رئ��ي�����س ال��ربمل��ان 

اإب���راه���ي���م ب���وغ���ايل ال����ذي ي��ب��دي يف كل 

م���رة دع��م��ه ل��ل��رئ��ي�����س، م��ن اأن اجل��زائ��ر 

عادت بقوة على امل�صتوى الدويل بف�صل 

حاليا.  املتبعة  الدبلوما�صية  ال�صيا�صة 

حتقيق  يف  اجل���زائ���ر  جن���اح  اإىل  واأ����ص���ار 

القمة  واحت�صان  الفل�صطينية  امل�صاحلة 

العربية. كما اأبدى زعيما حزبي املوالة 

ج��ب��ه��ة ال���ت���ح���ري���ر ال���وط���ن���ي وال��ت��ج��م��ع 

ال����وط����ن����ي ال����دمي����ق����راط����ي، ث���ن���اوؤه���م���ا 

الداخلية  الرئي�س  �صيا�صة  على  كذلك، 

واخلارجية.

الرئي�س، قال  ويف دفاعه عن ح�صيلة 

الرحمن،  عبد  ب��ن  اأمي��ن  الأول  ال��وزي��ر 

خ����ال الج���ت���م���اع الإف���ري���ق���ي ب��ال��ن��ي��ج��ر 

نه�صة  حققت  اجلزائر  اإن  اجلمعة،  يوم 

���ص��ن��اع��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة، ح���ي���ث ت�����ص��اع��ف��ت 

���ص��ادرات��ه��ا خ����ارج ق��ط��اع امل���ح���روق���ات 3 

ق��ب��ل 2019،  ك��ان��ت عليه  م��ا  ع��ل��ى  م���رات 

عبد  اجلمهورية،  رئي�س  برنامج  بف�صل 

املجيد تبون.

الثانية  العهدة  �صوؤال  ُطرح  اأن  و�صبق 

ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س ت��ب��ون م���ن ق��ب��ل ج��ري��دة 

يوليو  مت���وز/  يف  الفرن�صية  لوبينيون 

متاما  م�صتثنية  اإجابته  تكن  ومل   ،2020

“من حيث املبداأ، مت  لذلك، حيث قال: 

نهاية  وبحلول  واح��دة.  لفرتة  انتخابي 

تكون  اأن  يف  اأمل  يعرتيني  العهدة،  هذه 

قد  والقت�صادية  الجتماعية  امل�صاكل 

مت م��ع��اجل��ت��ه��ا ول���و ج��زئ��ي��ا، وي��ج��ب اأن 

يل  بالن�صبة  اأخ��رى  �صروط  هناك  تكون 

للتفكري يف تر�صيح جديد”.

أسرى سجن )عسقالن( 
يستقبلون األسير ناصر أبو حميد

 االنباط -وكاالت 

ا�صتقبل الأ�صرى يف �صجن ع�صقان 

نوفمرب   27 الأح��د  اأم�����س  الإ�صرائيلي 

ب��ال�����ص��رط��ان  امل��ري�����س  الأ����ص���ري   ،2022

ن��ا���ص��ر اأب����و ح��م��ي��د ب��ح��ف��اوة وح��ن��اج��ر 

الوطني. بالن�صيد  �صدحت 

وزن��ازي��ن  �صاحة  يف  الأ���ص��رى  وهتف 

���ص��ج��ن ع�����ص��ان حل��ظ��ة ا���ص��ت��ق��ب��ال اأب���و 

حميد هتافات وطنية، ورددوا �صعارات 

تنادي للحرية وتطالب بها.

وذك����ر الأ����ص���رى يف  ر���ص��ال��ة ل��ن��ادي 

علينا  م�صاعرنا  “اختلطت  الأ���ص��ري: 

اأه��ي  ب��دق��ة،  تعريفها  م��ن  نتمكن  ومل 

الوداع  لقاء  اأم  بالبطل؟  اللقاء  حفاوة 

ال��ف��ار���س عن  ي��رتج��ل  اأن  الأخ���ري قبل 

اأمامنا  راأي��ن��اه  ما  فكل  ج���واده،  �صهوة 

ج�������ص���داً ه���زي���ًا ي���ك���اد ل ي���ق���وى ع��ل��ى 

احل���رك���ة وب���ط���ًا ����ص���اخم���اً ث���اب���ت���اً، مل 

ينحني من املر�س”.

رياح  تهزه  “مل  الر�صالة:  يف  وج��اء 

�صاحذاً  احلقد،  قيد  ويك�صره  املحتل، 

ل��ه��م��م ال����رج����ال، وراف����ع����اً مل��ع��ن��وي��ات��ه��م 

التي قد تاأثرت عند البع�س من هول 

الأذه��ان  يف  فال�صورة  اأمامهم،  امل�صهد 

فكان  نا�صر  اأم��ا  �صوهدت،  كما  لي�صت 

لر�صالة  م���درًك���ا  امل���واق���ف،  ك��ل  ك��م��ا يف 

ال���ق���ائ���د امل���ن���ا����ص���ل، ف���اأو����ص���ى رف���اق���ه 

ب���ال���وح���دة وامل�������ص���ي ق���دم���اً ع��ل��ى درب 

ال��ت��ح��ري��ر. ك��م��ا اأ����ص���اف الأ�����ص����رى يف 

ر�صالتهم”.

ي���رق  “مل  ال����ر�����ص����ال����ة:  وب���ح�������ص���ب 

العظيم  امل�صهد  ذلك  ال�صالة  للغربان 

وال����ذي ج���اء بعك�س  اأغ���اظ���ه���م،  ال����ذي 

اإع������داده������م واإخ����راج����ه����م ل����ه مت���ام���اً، 

ف�������ص���رع���ان م�����ا ح���������ص����دوا غ���رب���ان���ه���م، 

واأحاطوا باملكان لإخراجه واإبعاده من 

بيننا، وبفطنة القائد اأبى اإل اأن ُينهي 

امل�����ص��ه��د ب��ب�����ص��م��ة وط��ن��ي��ة، ون�����ص��ال��ي��ة 

وا����ص���ح���ة ت��غ��ي��ظ ال����ع����دا، وم�����ن ع��ل��ى 

الن�صر،  ���ص��ارة  رف���ع  امل��ت��ح��رك  كر�صيه 

وجهر بقول العهد هو العهد، والق�صم 

القيد مرددين من  ورفاق  الق�صم،  هو 

خلفه يا جبل ما يهزك ريح”.

األوروبي  البرلمان  يتهم  الكرملين 
وكراهيتها« لروسيا  جامح  بـ»رهاب 

االنباط- وكاالت 

ات��ه��م ال��ك��رم��ل��ني ال��ربمل��ان الأوروب����ي 

ب�”الرهاب اجلامح لرو�صيا وبالكراهية 

اإعان  على  فعل  كرد  وذلك  لرو�صيا”، 

داع���م���ة  “دولة  رو����ص���ي���ا  اأن  ال����ربمل����ان 

لاإرهاب”.

املتحدث  بي�صكوف،  دمي���رتي  وق���ال 

لوكالة  الأح���د  اأم�����س  الكرملني،  با�صم 

“ق�صورا  ه���ن���اك  اإن  “اإيتار-تا�س” 
ال���ربمل���ان  يف  الحرتافية”  يف  ه���ائ���ا 

الأوروبي.

التي تقود  العواطف هي  اأن  واأ�صاف 

اأي  ع��ل��ى  اأن����ه  اإىل  ال���ربمل���ان���ي���ني، لف���ت���ا 

ح��ال ل يعد ق���رار ال��ربمل��ان م��ل��زًم��ا من 

ل  مو�صكو  اأن  واأكد  القانونية،  الناحية 

تاأخذالإدانة “على حممل اجلد”.

ي��ذك��ر اأن ال��ربمل��ان الأوروب�����ي ���ص��ّوت 

الأربعاء املا�صي ل�صالح تو�صيف رو�صيا 

اإرهاب”  اأ���ص��ال��ي��ب  “ت�صتخدم  ك��دول��ة 

 494 و�صوت  ل��اإره��اب.  راعية  وك��دول��ة 

نائبا ل�صالح القرار غري امللزم، يف حني 

عن  ع�صوا   44 وامتنع  �صده،   58 �صوت 

الت�صويت.

الكشف عن تفاصيل خطة بن غفير القادمة.. إعدام للفلسطينيين وشرعنة االستيطان وتهديد لألقصى

حمالت دعائية تلمح إلمكانية ترشح الرئيس تبون 

 االنباط -وكاالت 

قال بول كريغ روبرت�س، امل�صوؤول ال�صابق 

يف ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س خ����ال ف����رتة رئ��ا���ص��ة 

ا�صتهدفت  التي  اإن ال�صربات  رونالد ريغن، 

رو�صيا  اأن  توؤكد  لأوكرانيا  التحتية  البنية 

ميكنها تدمري هذا البلد يف وقت ق�صري.

وكتب روبرت�س على موقعه يف الإنرتنت، 

اأن “رو�صيا ميكن اأن تدمر اأوكرانيا يف يوم 

واحد، دون ا�صتخدام اأ�صلحة نووية”.

ب�صبط  تتحلى  مو�صكو  ف��اإن  ل��ه،  ووف��ق��ا 

ال��ن��ف�����س جت�����اه ال����دول����ة امل�����ج�����اورة ب�����ص��ب��ب 

امل�صرتكة. التاريخية  القوا�صم 

اأوك����ران����ي����ا  “كانت  روب����رت���������س:  وق������ال 

و���ص��ك��ان��ه��ا ج����زءا م���ن رو���ص��ي��ا م��ن��ذ ق����رون. 

وه���ن���اك رواب������ط ع��ائ��ل��ي��ة خم��ت��ل��ط��ة ... ل 

يريد الكرملني اأن تظهر على حدوده دولة 

مدمرة”.

واأ������ص�����اف امل����وظ����ف ال�������ص���اب���ق يف ال��ب��ي��ت 

خلقت  الغربية  الإعام  و�صائل  اأن  الأبي�س 

�صورة وهمية ل� “هزمية” رو�صيا، وهذا هو 

ال��ولي��ات  �صكان  م��ن  العديد  اأن  يف  ال�صبب 

عن  خاطئة  فكرة  لديهم  واأوروب����ا  املتحدة 

الو�صع.

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  ب����داأت 

الأوك����ران����ي����ة م���ن ق���ب���ل ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة 

املا�صي، بعد يومني  اأكتوبر   10 الرو�صية يف 

م��ن ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي ع��ل��ى ج�صر ال��ق��رم، 

ال���ص��ت��خ��ب��ارات  ج��ه��از  وراءه  ي��ق��ف  وال�����ذي 

الأوك����ران����ي����ة، وف����ق م���ا اأك����دت����ه ل��ل�����ص��ل��ط��ات 

الرو�صية.

ووج��ه��ت رو���ص��ي��ا ���ص��رب��ات ع��ل��ى م��ن�����ص��اآت 

قيادة  ومقار  الع�صكرية  وال�صناعة  الطاقة 

اجلي�س ومراكز الت�صالت يف اأوكرانيا.

وب��ع��د ال�����ص��رب��ات ال��ت��ي وج��ه��ت��ه��ا رو���ص��ي��ا 

اأوك��ران��ي��ة ي��وم 15 نوفمرب اجل��اري،  مل��واق��ع 

ديني�س  الأوك�������راين،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 

���ص��م��ي��غ��ال، اإن م���ا ي��ق��رب م���ن ن�����ص��ف ن��ظ��ام 

ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ال��ب��اد ق��د توقف 

بالفعل عن العمل.

ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت������زال  ه�����ذا ول 

الرو�صية اخلا�صة يف اأوكرانيا م�صتمرة منذ 

24 فرباير املا�صي.

وق�����ال ال��رئ��ي�����س ف���ادمي���ري ب���وت���ني اإن 

حترير  هو  العملية  لهذه  النهائي  الهدف 

دونبا�س وتهيئة الظروف التي ت�صمن اأمن 

رو�صيا.

مسؤول أمريكي سابق: روسيا بإمكانها تدمير أوكرانيا في وقت قصير دون أسلحة نووية
امتالك  الشمالية: هدفنا  زعيم كوريا 

أقوى قوة نووية في العالم

 االنباط -وكاالت 

كيم  ال�صمالية  كوريا  زعيم  \ق��ال 

»ال��ه��دف  اإن  الأح����د،  اأم�����س  اأون،  ج��ون��غ 

قوة  اأق��وى  امتاك  هو  لباده  النهائي 

نووية يف العامل«

ووف�����ًق�����ا مل����ا ن��ق��ل��ت��ه و����ص���ائ���ل اإع�����ام 

ر����ص���م���ي���ة ف������اإن الإع��������ان ج�����اء ب��ع��دم��ا 

ت���اب���ع ك��ي��م جت���رب���ة اإط������اق ال�������ص���اروخ 

اجل��دي��د  البالي�صتي  )ه���وا����ص���وجن-17( 

ال���ع���اب���ر ل����ل����ق����ارات وت���ع���ه���د مب���واج���ه���ة 

باأ�صلحة  الأمريكية  النووية  التهديدات 

ن��ووي��ة الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي. وف��ق م��ا نقل 

موقع )�صكاي نيوز(

ال��زع��ي��م  ت�����ص��ري��ح��ات  اأن  واأو���ص��ح��ت 

ترقيته  خال  ج��اءت  ال�صمايل  الكوري 

ع�����ص��رات م���ن ���ص��ب��اط اجل��ي�����س ال��ذي��ن 

�صاروخ  اأك��رب  اإط��اق  عملية  يف  �صاركوا 

بالي�صتي لدى الباد يف الآونة الأخرية

ال�صباط  ت��رق��ي��ة  اأم���ر  ك��ي��م يف  وق���ال 

حلماية  يهدف  النووية  القوة  بناء  اإن 

ك����رام����ة و�����ص����ي����ادة ال�����دول�����ة وال�������ص���ع���ب 

“هدف  واإن  ع��ل��ي��ه،  ي��ع��ت��م��د  ن��ح��و  ع��ل��ى 

)باده( النهائي هو امتاك اأقوى قوة 

املطلقة  القوة  العامل،  يف  ا�صرتاتيجية 

التي مل ي�صبق لها مثيل خال القرن”

 النباط -وكالت 

�صولت�س،  اأولف  الأملاين،  امل�صت�صار  قرار  اأثار 

�صهر  من  اعتبارا  الرو�صي  النفط  �صراء  بوقف 

 Die ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل، ا���ص��ت��ي��اء ق����راء ���ص��ح��ي��ف��ة

.Welt
وام�����ت�����اأ م����وق����ع ال�����ص��ح��ي��ف��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

الغا�صبة من هذا املوقف.

وع���ل���ق اأح�����د امل��ت��اب��ع��ني ق���ائ���ا: “ ه���ل ف��ق��د 

���ص��ول��ت�����س ����ص���واب���ه؟، ف��ح��ظ��ر ال��ن��ف��ط ل���ن ي�صر 

اأمل��ان��ي��ا، وه���ل �صيتحمل  ي�����ص��ر  ب��ق��در م��ا  رو���ص��ي��ا 

�صعبنا ارتفاع الأ�صعار مرة اأخرى؟”.

وك��ت��ب اآخ����ر: “ ���ص��ول��ت�����س ب����ارع يف ل��ع��ب دور 

الدمية الأمريكية، واآن الأوان لوقفه”.

ميكن  ه��ل  بالغثيان،  اأ�صعر   “ ث��ال��ث:  وك��ت��ب 

�صن�صدد  اأن يخربين كيف  امل�صائب هذا  مل�صت�صار 

امل�صتحقة؟”. الفواتري 

واأ������ص�����اف راب��������ع: “ ي����ا ل����ه م����ن غ���ب���ي ه���ذا 

لنفطها  م�صرتين  �صتجد  فرو�صيا  ال�صولت�س، 

بب�صاطة، بينما �صيتعني على الأملان التعاي�س مع 

املزيد من املعاناة”.

���ص��ول��ت�����س،  “عزيزي  ق���ائ���ا:  اآخ�����ر  و���ص��خ��ر 

�صاأر�صل لك فواتريي عرب الربيد، واأنتظر منك 

و�صل الدفع”.

يلحق  �صولت�س  قرار  اأن  اإىل  املعلقون  وخل�س 

بباده اأ�صرارا ج�صيمة، وميكن و�صفه باخليانة 

العظمى.

اأن الحت���اد الأوروب�����ي ���ص��دق يف �صهر  ي��ذك��ر 

ال�صاد�صة  العقوبات  حزمة  على  املا�صي  يونيو 

�صد رو�صيا، والتي تن�س على احلظر التدريجي 

ل�صراء النفط الرو�صي، بحيث يتم حظر النفط 

ال���� 5 م��ن دي�صمرب،  امل��ن��ق��ول ب��ح��را اع��ت��ب��ارا م��ن 

املنتجات  وحظر  الأن��اب��ي��ب،  خطوط  ي�صمل  ول 

النفطية اعتبارا من ال� 5 من فرباير 2023.

 كما يدر�س الحتاد الأوروبي م�صروع حتديد 

الحتاد  دول  لكن  الرو�صي،  النفط  ل�صعر  �صقف 

مل تتوافق على هذا القرار بعد.

قرارات شولتس تغضب األلمان ويصفونه بـ »الدمية األمريكية«
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كوستاريكا تطيح بمنتخب اليابان 

الدوحة - وكاالت 

فييياجييياأ ميينييتييخييب كييو�ييسييتيياريييكييا نييظييره 

خييال  -1�سفر  عليه  وتييغييلييب  اليييييابيياين، 

املباراة التي جمعتهما  الأحد، على ا�ستاد 

اأحييمييد بيين عييلييي، يف اجلييوليية الييثييانييييية من 

ببطولة  اخلام�سة  املجموعة  مناف�سات 

كيياأ�ييس الييعييامل لييكييرة الييقييدم املييقيياميية حاليا 

يف قييطيير. وييييديييين ميينييتييخييب كييو�ييسييتيياريييكييا 

كي�سر  ليياعييبييه  الييفييوز  هييذا  يف  بالف�سل 

الوحيد  املباراة  هدف  �سجل  الذي  فولر، 

ميينييتييخييب  وحييي�يييسيييد   .81 اليييدقيييييييقييية  يف 

يف  لييييه  نيييقييياط  ثييييياث  اأول  كيييو�يييسيييتيييارييييكيييا 

وتوقف  البطولة،  من  احلالية  الن�سخة 

ر�ييسيييييد امليينييتييخييب اليييييييابييياين عيينييد ثيياث 

ا�ستهل  اليييييابيياين  املنتخب  وكيييان  نييقيياط. 

م�سواره يف البطولة بالفوز على املنتخب 

امليينييتييخييب  خيي�ييسيير  فيييييمييا   ،1  /  2 الأمليييييياين 

الكو�ستاريكي اأوىل مبارياته اأمام اإ�سبانيا 

يف  الياباين  املنتخب  ويلتقي   .7  / �سفر 

اجلييوليية الأخييييرة مييع نييظييره الإ�ييسييبيياين 

املنتخب  يلعب  فيما  املقبل،  يوم اخلمي�س 

ذات  يف  الأمليياين  نظره  مع  الكو�ستاريكي 

التوقيت.

رونالدو يقود البرتغال للموقعة الثأرية  
الدوحة - وكاالت 

حتى  واملطالبني  منتقديه  على  َردَّ  بعدما 

بييعييدم اإ�ييسييراكييه مييع امليينييتييخييب الييرتييغييايل، 

بانتقاده  بييه  ت�سبب  الييذي  اجلييدل  ب�سبب 

الإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  لفريقه 

اىل ح�سم  رونييياليييدو  كييرييي�ييسييتيييييانييو  ييي�ييسييعييى 

بيييطييياقييية تيييياأهييييل بييييياده اىل ثيييمييين نييهييائييي 

الفوز  الإثنني، من خال  مونديال قطر 

عييلييى الأوروجييييييييييواي يف ميييواجيييهييية ثييياأريييية 

الييي37  ابيين  ودخييل  اأوروبييييا.  لي”�سيلي�ساو” 

ميين  الأوىل  اجليييولييية  يف  اليييتيييارييييخ  عيييامييياً 

بافتتاحه  الثامنة،  املجموعة  مناف�سات 

يف  جيييزاء  ركييليية  ميين  لييلييرتييغييال  الت�سجيل 

املييثيير على غييانييا 3-2. وبييات بهذا  فييوزهييا 

لعبني  نادي  دخوله  �سبقه  الذي  الهدف 

النهائيات  يخو�سون  اأو  خييا�ييسييوا  قييائييل 

يف  ي�سجل  لعيييب  اأول  اخليياميي�ييسيية،  لييلييمييرة 

بيليه  اليييرازييييليييي  عييلييى  ليييييتييفييّوق  نيي�ييسييخ   5

والأملييييانيييييييييني اأوفييييييه زييييلييير وميييرو�يييسييياف 

وكوريا  الأوروجيييواي  تعادل  وبعد  كلوزه. 

اجليينييوبييييية �ييسييلييبيييييا، تييي�يييسيييدرت الييرتييغييال 

املرتقبة مع  بثاث نقاط قبل مواجهتها 

الييذي  املخ�سرمني  لقاء  يف  الأوروجييييواي 

�ييسييوارييي�ييس  بييلييوييي�ييس   ”7 اآر  “�سي  يييجييمييع 

عاماً(   35( كافاين  واإدين�سون  عاماً(   35(

دييييييجييو جيييوديييين )36 عيييامييياً(.  واملييييدافييييع 

اأوروبييا  لأبييطييال  ثيياأرييية  املواجهة  و�ستكون 

2018 من  نييهييائيييييات  ودعيييوا  الييذييين   2016

النهائي على يد الأوروغواي بهدف  ثمن 

لييبيييييبييي مييقييابييل هيييدفيييني ليييكيييافييياين اليييذي 

اأ�ييسيييييب بييعييدهييا وتييييرك املييلييعييب مبيي�ييسيياعييدة 

رونييييياليييييدو يف ليييقيييطييية بيييياتييييت تيييعيييتييير ميين 

اأجييييل اأجيييميييل لييقييطييات اليييييروح الييريييا�ييسييييية 

يف تيياريييخ اليينييهييائيييييات. و�ييسيييييحيياول رجييال 

واخلييروج  العتبار  رد  �سانتو�س  فرناندو 

ميينييتيي�ييسييرييين، ميييا �ييسييييي�ييسييمييح لييهييم بييالييتيياأهييل 

نتيجة  عيين  النظر  بغ�س  النهائي  لثمن 

مييييبيييياراة كييييوريييييا اجلييينيييوبييييييية وغييييانييييا الييتييي 

لكن  الييرتييغييال،  �ييسييد  ملفتا  اأداء  قييدمييت 

الهزمية.  لتجنيبها  كافيا  يكن  مل  ذلييك 

الييرتكيييييز من�سبا  �ييسيييييكييون  اأخييييرى،  وميييرة 

يف  الاعبني  اأف�سل  “اأحد  رونييالييدو  على 

اأفيي�ييسييل الييهييدافييني على مّر  الييعييامل، وميين 

الييذي  �ييسييانييتييو�ييس  مييدربييه  التاريخ” وفيييق 

تييوقييع بييعييد الييفييوز الفييتييتيياحييي اأنيييه “بعد 

50 عييياميييا �ييسيينييبييقييى نيييتيييحيييدث عييينيييه. مييثييل 

الفوز  �سعوبة  ورغييم  وميييارادونيييا«.  بيليه 

يف اجليييولييية الفييتييتيياحييييية عييلييى غيييانيييا، بييدا 

لعييبييو �ييسييانييتييو�ييس مييتييمييا�ييسييكييني، خييافييا ملا 

رونييالييدو  بييني  ل�سيما  م�ساكل،  عيين  اأ�سيع 

زميله  الآن  بييات  الييذي  فرنانديز  وبرونو 

الييدون  بييعييدمييا ف�سخ  يييونييايييتييد  اليي�ييسييابييق يف 

عييقييده ميييع الييينيييادي الإجنيييليييييييزي.وطيييمييياأن 

“التما�سك  اأن  جريرو  رافائيل  املييدافييع 

ميييتيييواجيييد والييي�يييسيييحيييافييية حتيييييياول تييفيي�ييسيير 

واأظهرنا  جييداً  مت�سامنون  نحن  الأمييور. 

اإذا فييزنييا يف املييبيياراة  اأمييييام اجلييميييييع.  ذليييك 

عن  �سنبحث  وبييالييطييبييع  �ييسيينييتيياأهييل  املييقييبييليية 

بييرونييو فرنانديز  اأمييا  دائييمييا«.  كما  الييفييوز 

الذي لعب دوراً اأ�سا�سياً يف الفوز على غانا 

برونالدو  فاأ�ساد  حا�سمتني،  بتمريرتني 

العمل  يحب  كري�س  اأن  “اأعتقد  بالقول 

ال�سادرة  النتقادات  النوع من  و�سط هذا 

مييين اجلييميييييع. اآمييييل بييالييتييايل اأن يييوا�ييسييل 

)و�سائل  لأنييكييم  )انييتييقيياده(  ذلييك  اجلميع 

ما  اأف�سل  ُيخِرج  باأن  ت�ساهمون  الأعييام( 

لديه عندما تفعلون ذلك«.

لقاء الفرصة االخيرة بين الكاميرون وصربيا 
الدوحة - وكالت 

نهائيات  يف  الأوىل  مواجهتهما  خ�سرا  بعدما 

قطر،  يف  حاليا  املقامة  الييقييدم،  لكرة  العامل  كاأ�س 

ييييخيييو�يييس ميينييتييخييبييا الييييكييييامييييرون و�يييسيييربيييييييا لييقيياء 

الفر�سة الأخرة عندما يلتقيان الإثنني، اأما يف 

املنتخب  ويلتقي  باملونديال.  م�سوارهما  ا�ستكمال 

اليييكييياميييروين ميييع نييظييره اليي�ييسييربييي عييلييى ملعب 

الثانية  اجلييوليية  مناف�سات  اإطييييار  يف  )اجلييينيييوب(، 

منهما عن  كييل  يبحث  حيث  ال�سابعة،  باملجموعة 

ح�سد اأول 3 نقاط، عقب اخل�سارة اأمام �سوي�سرا 

الفتتاحية،  اجلولة  يف  الرتتيب  على  والييرازيييل 

املنتخبني  كييا  وييييييدرك  املا�سي.   اخلييمييييي�ييس  ييييوم 

باملجموعة،  الييثييانييييية  مييبيياراتييهييمييا  يف  اخليي�ييسييارة  اأن 

�ستعني تقل�س حظوظهما ب�سدة يف ال�سعود للدور 

ومبكرا  ر�سميا  الييرحيييييل  تكلفهما  ورمبيييا  املييقييبييل، 

عيين املييونييديييال، قبل خو�س اجلييوليية الأخيييرة من 

باملونديال،  الأول  لقائه  ويف  املجموعات.   مرحلة 

الييذي ي�سارك يف  الييكييامييرون،  مل ي�ستغل منتخب 

البطولة للمرة الثامنة يف تاريخه، �سيطرته على 

جمريات ال�سوط الأول من عمر لقائه مع املنتخب 

ال�سهلة  الفر�س  من  العديد  واأ�ييسيياع  ال�سوي�سري، 

التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بح�سيلة كبرة 

الثاين،  ال�سوط  يف  العقاب  لياأتي  الأهييييداف،  ميين 

ليخ�سر  مييبيياغييتييا،  هييدفييا  تييلييقييى يف مطلعه  الييييذي 

�سفر1- اأمام مناف�سه الأوروبي. وياأمل ريجوبر 

�سوجن، املدير الفني ملنتخب الكامرون، يف تايف 

�سوي�سرا،  اأميييام  وقييع فيها لعبوه  التي  الأخييطيياء، 

حيث يعلم اأنه ل بديل اأمامه �سوى احل�سول على 

اأراد التم�سك باآماله يف ال�سعود  اإذا  نقاط املباراة، 

اأميييا يف حتقيق  بيياملييونييديييال،  الإق�سائية  ليييياأدوار 

نتيجة اإيجابية اأمام الرازيل يف اجلولة الأخرة 

باملجموعة، يوم اجلمعة املقبل. وحتلم اجلماهر 

الكامرونية بعودة منتخب )الأ�سود غر املرو�سة( 

للظهور يف الأدوار الإق�سائية بكاأ�س العامل للمرة 

الثانية يف تاريخه، وتكرار الإجناز الذي حققه يف 

ن�سخة البطولة عام 1990 باإيطاليا، حينما بات 

اأول منتخب اأفريقي ي�سعد اإىل دور الثمانية.

نادال يرشح السحرة للقب المونديال 

الدوحة - وكالت 

رافائيل  الإ�سباين  التن�س  لعب  يرى 

اأن  الييقييدم،  لييكييرة  املييعييروف بع�سقه  نيييادال، 

ميينييتييخييب الييييرازيييييل هيييو امليير�ييسييح الأوفيييير 

 .2022 حييظييا، لييلييفييوز مبييونييديييال قييطيير 

وكيييييال لعييييب الييتيينيي�ييس الإ�يييسيييبييياين املييديييح 

اليييذي  ال�سامبا”،  “راق�سي  مليينييتييخييب 

ا�ستهل م�سواره يف املونديال بالفوز 2-0 

لديها  “الرازيل  قييائييا:  �سربيا،  على 

مذها  تاريخا  ومتلك  الاعبني،  اأف�سل 

واحييدة من  �سك  القدم، وهي با  يف كرة 

العامل”. بكاأ�س  للفوز  املر�سحني   اأف�سل 

 لكن نادال مل ي�ستبعد املنتخب الإ�سباين 

روخا”  “ل  �سحق  بعدما  للفوز،  كمر�سح 

يف  نظيفة  ب�سباعية  الكو�ستاريكي  نظره 

اأول مباراة بكاأ�س العامل، و�سيواجه اأملانيا 

اليييييوم الأحييييد. واأو�ييسييح يف هييذا اليي�ييسييدد: 

“يف اإ�سبانيا لدينا فريق �ساب، يف مرحلة 
)لوي�س  بيياملييدرب  يحظى  لكنه  الييتيياأهيييييل، 

�سكل جمموعة  اأنه  اأعتقد  الذي  اإنريكي( 

مبينا  للغاية”،  وجيييييدة  مييتييحييدة  رائييعيية، 

»يوما  كهذه  بطولة  يف  تت�سح  الأمييور  اأن 

بييعييد يييييوم«. وفييياز نييييادال عييلييى الييرويييجييي 

و-7  )7-4(  7-6 بنتيجة  رود  كا�سر 

5، يف مبارة ا�ستعرا�سية اأقيمت يف اأجواء 
احييتييفييالييييية ميي�ييسيياء اليي�ييسييبييت مبييدييينيية بيلو 

اإطار فعاليات  الرازيلية، يف  هوريزونتي 

برونو  الييرازيييلييي  التن�س  لعييب  اعييتييزال 

�سواري�س.

أسود االطلسي يسطرون اجمل أنتصار في المونديال 
الدوحة – وكاالت 

انييعيي�ييس امليينييتييخييب امليييغيييربيييي اليي�ييسييقيييييق المييييال 

بطولة  ميين  الييثيياين  اليييدور  اىل  بالتاأهل  العربية 

النت�سار  عندما متكن من حتقيق  العامل  كاأ�س 

جرت  التي  املباراة  يف   2-0 بلجيكا  على  الثمني 

الثانية �سمن  الثمامة يف اجلولة  الحد مبلعب 

املجموعة الثانية مبونديال قطر. و�سجل هدف 

خال  واأبيييو   .74 الدقيقة  يف  �سابري  الأ�ييسييود 

املغرب  .ورفيييع منتخب  ال�سائع.  بييدل  الييوقييت  يف 

 3 ر�سيده ل4 نقاط وجتمد ر�سيد بلجيكا  يف 

 ، بييدون مقدمات  املييبيياراة  املنتخبان  وبييداأ  نقاط. 

يف  للن�سري  ومررها  بكرة  زيا�س  تو�سل  حيث، 

مربع العمليات، لكن احلار�س كورتوا تدخل وكان 

ا�سرع من مهاجم الأ�سود. الدقيقة الرابعة ت�سهد 

بات�سوايي  انييفييراد  بعد  لبلجيكا  خطرة  فر�سة 

بيياحلييار�ييس و�يييسيييدد، لييكيين الأخيييير تييدخييل بنجاح. 

اأميياح على خط مربع  ومل ي�ستغل مونيي خطاأ 

املحمدي  احلييار�ييس  بييقييوة،  �سدد  حيث  العمليات، 

ت�سدى للكرة. وظهر نوع من الرتباك على اأداء 

املنتخب املغربي، وترك املبادرة لاعبي املنتخب 

البلحيكي، ويف املرات القليلة، نظم الأ�سود هجمة 

اأنهاها زيا�س بت�سديدة قوية، الكرت علت مرمى 

احلار�س كورتوا.  ويف الوقت بدل ال�سائع �سجل 

األغاه  احلكم  لكن  خطاأ،  �سربة  من  هدفا  زيا�س 

بداية  ومييع  الت�سلل.   ب�سبب  الييفييار  الييعييودة  بعد 

الييثيياين هييدد زيييا�ييس ميين ت�سديدة قوبة  اليي�ييسييوط 

اإثييرهييا احلييار�ييس كييورتييوا، ورد  ت فييت تدخل على 

املحمدي  الطريقة، احلار�س  بنف�س  عليه هازارد 

ت�سدى بدوره للكرة. 

 وكييانييت الأجيينييحيية ميي�ييسييدر هييجييمييات املنتخب 

الي�سرى،  بوفال من اجلهة  ان�سل  املغربي، حيث 

اأن ي�سجل الهدف من ت�سديدة، حيث مرت  وكاد 

الركراكي  وقييام  الأي�سر.   للقائم  حمادية  الكرة 

تغير حيث خرج حكيمي لاإ�سابة ودخل  بيياأول 

بدله عطية اهلل ثم بوفال وعو�سه اأبو خال يف 

الرفع   البلجيكي  املنتخب  66. وحاول  الدقيقة 

من الإيقاع، لكن انت�سار الأ�سود كان جيدا.  ويف 

الييدقيييييقيية 73 غييير اليييركيييراكيييي كيييل مييين بييوفييال 

والن�سري واأ�سرك حمد اهلل و�سابري الذي يف 

الدقيقة  الهدف من ت�سديدة يف  اأول مل�سة �سجل 

74.  و�سغط املنتخب البلجيكي.  لكن منتخب 
اأبو خال  املغرب ا�ساف الهدف الثاين بوا�سطة 

يف الوقت بدل ال�سائع،.

مباريات اليوم في كأس العالم 

حظوظ االخضر السعودي بالتأهل قائمة 

الدوحة - وكالت 

ح�سم  الثالثة  املجموعة  منتخبات  اأجييلييت 

اجلييوليية  اإىل   16 ال  لييييدور  الييتيياأهييل  بييطيياقييتييي 

الأخييييرة يف دور املييجييمييوعييات مبييونييديييال قطر 

للمناف�سة  بقوة  الأرجنتني  وعييادت   .2022
املك�سيك،  منتخب  عييلييى   )2-0( ثييمييني  بييفييوز 

بعد، رغم  ال�سباق  الييذي مل يفقد حظوظه يف 

ت�سدرت  الثانية،  اجلييوليية  وبنهاية  اخليي�ييسييارة. 

وجيياءت  نييقيياط،   4 بر�سيد  املجموعة  بييوليينييدا 

ال�سعودية  ثم  نقاط،  بثاث  ثانية  الأرجنتني 

املركز  يف  املك�سيك  واأخيييرا  نييقيياط،  ب3  ثالثة 

الرابع بنقطة واحييدة. وعلى �سعيد الأهييداف، 

متييتييلييك بيييولييينيييدا هيييدفيييني، تييليييييهييا الأرجييينيييتيييني 

ال�سعودية ولها  2، ثم  اأهييداف وعليها   3 ولها 

هدفان وعليها 3، واأخرا املك�سيك بهدفني يف 

التاأهل  ح�سابات  و�ستكون  ي�سجل.  ومل  �سباكه 

مفتوحة عييلييى كييل الحييتييمييالت ييييوم الأربييعيياء 

الأرجنتني  بييني  اليينيياري  ال�سدام  حيث  املقبل، 

ال�سعودية  بييني  اخلييا�ييس  والييتييحييدي  وبييوليينييدا، 

للمنتخبات  هدفا  الييفييوز  و�سيكون  واملك�سيك. 

ال�سعودية  خا�سة  الثالثة،  اجلولة  يف  الأربعة، 

والأرجنتني وبولندا اإذ �سيكون اخليار احلا�سم 

الهدايا  انتظار  دون  مبا�سرة،  منهم  كل  لتاأهل 

من املناف�سني. يف حال فوز ال�سعودية: �ست�سل 

لييتييودع  الييتيياأهييل،  اليي�ييسيياد�ييسيية، وحتيي�ييسييم  للنقطة 

عند  ر�سيدها  �سيتوقف  اإذ  البطولة،  املك�سيك 

املك�سيك: �سرتفع ر�سيده  نقطة واحدة. فوز 

الأرجيينييتييني  نتيجة  وينتظر   ،4 النقطة  اإىل 

الييتييعييادل:  �ييسيييييودع الأخيي�ييسيير.  وبييوليينييدا، بينما 

نتيجة  وييينييتييظيير  نييقيياط،   4 ليياأخيي�ييسيير  ي�سبح 

البطولة.  املك�سيك  وتودع  وبولندا،  الأرجنتني 

 6 ر�سيدها  ي�سبح  الأرجيينييتييني:  فييوز  حييال  يف 

ر�سيد  يتوقف  بينما  تاأهلها،  ت�سمن  نييقيياط، 

بولندا عند 4 نقاط، وتنتظر نتيجة ال�سعودية 

واملك�سيك. فوز بولندا: ت�سل للنقطة ال�سابعة، 

وحت�سم التاأهل، فيما يتجمد ر�سيد الأرجنتني 

عند 3 نقاط، وتخرج من املونديال. التعادل: 

ويرتفع  الييرابييعيية،  للنقطة  الأرجيينييتييني  ت�سل 

ر�ييسيييييد بييوليينييدا لييليينييقييطيية اخليياميي�ييسيية لييتييتيياأهييل 

نتيجة  مي�سي  رفيياق  ينتظر  وبالتايل  مبا�سرة، 

ال�سعودية واملك�سيك.

كتيبة الرعب البرازيلية تواجه سويسرا للتأهل 
الدوحة - وكاالت 

عقب اأدائه الرائع يف م�ستهل حملته نحو 

عاما،   20 منذ  عنه  الغائب  اللقب  ا�ستعادة 

خطوة  التقدم  يف  الرازيل  منتخب  يطمح 

نييهييائيييييات  اليييييي16 يف  بييلييوغ دور  نييحييو  اأخيييييرى 

يواجه  عندما   ،»2022 “قطر  العامل  كاأ�س 

املنتخب  ويلعب  الإثنني.  �سوي�سرا  منتخب 

اليييرازييييليييي، �ييسيياحييب اليييرقيييم الييقيييييا�ييسييي يف 

 5 بر�سيد  العامل  بكاأ�س  الفوز  مييرات  عييدد 

ملعب  على  �سوي�سرا،  منتخب  مييع  األييقيياب، 

الثانية  اجلييوليية  مناف�سات  �سمن   ،)974(

اليي�ييسييابييعيية ميين مرحلة  املييجييمييوعيية  ملييبيياريييات 

وا�ستهل  القطري.  املونديال  يف  املجموعات 

املجموعة  يف  ميي�ييسييواره  اليييرازييييل  منتخب 

على   )0-2( فييوزه  عقب  وجييه،  اأف�سل  على 

ميينييتييخييب �ييسييربيييييا يف اجليييولييية الفييتييتيياحييييية 

ليح�سد اأول 3 نقاط يف م�سرته، ويت�سدر 

اأمام  جدول ترتيب املجموعة، بفارق هدف 

الييذي  �سوي�سرا،  منتخب  ماحقيه  اأقيييرب 

تييغييلييب )1-0( عييييلييييى ميينييتييخييب اليييكييياميييرون 

يحجز  ورمبييييا  اأيييي�يييسيييا.  الأوىل  اجليييولييية  يف 

الدور  يف  ر�سميا  مقعده  الرازيل  منتخب 

الأخيييييييرة،  اجلييييوليييية  انيييتيييظيييار  دون  امليييقيييبيييل 

منتخب  وتييعيير  �سوي�سرا،  على  فييوزه  حييال 

بنف�س  �ييسييربيييييا  ميييع  لييقييائييه  اليييكييياميييرون يف 

اجلييييوليييية. اأمييييييا ميينييتييخييب �يييسيييويييي�يييسيييرا، فييميين 

لييياأدوار  الييعييبييور  ورقييية  يقتن�س  اأن  املييمييكيين 

الإقيي�ييسييائييييية، حيييال فييييوزه عييلييى اليييرازييييل، 

الييكييامييرون.  اأميييام  �سربيا  منتخب  وتييعيير 

انت�ساره  حتقيق  عيين  منتخب  كييل  ويبحث 

الأول على الآخر يف مواجهتهما الثالثة يف 

نف�سه  التعادل  فر�س  بعدما  العامل،  كاأ�س 

املونديال،  يف  ال�سابقتني  مباراتيهما  على 

التي  امليي�ييسييابييقيية  بن�سخة   2-2 تييعييادل  حيييييث 

تعادل  فيما   ،1950 عييام  بييالييرازيييل  اأقيمت 

1-1 يف الن�سخة املا�سية برو�سيا عام 2018. 

جنمه  خييدمييات  الييرازيييل  منتخب  ويفتقد 

نيييييمييار، اليييذي تييعيير�ييس لإ�ييسييابيية يف الييربيياط 

اجلييانييبييي لييكيياحييل اليييقيييدم، خيييال مييواجييهيية 

�ييسييربيييييا، واليييتيييي تيي�ييسييبييبييت يف عييييدم اإكييمييالييه 

اليييكييياميييرات وهييييو يبكي  لييتييظييهييره  اليييليييقييياء، 

عييلييى مييقيياعييد الييبييدلء كييمييا يييعيياين منتخب 

الرازيل اأي�سا من غياب لعبه دانييلو عن 

مواجهة �سوي�سرا، عقب تعر�سه للتواء يف 

املا�سية، ولكن رغم  املباراة  القدم يف  كاحل 

ذلك، فاإن الثنائي �سيكون جاهزا للم�ساركة 

ورغم  بالبطولة.  الفريق  م�سوار  باقي  يف 

الرائع لنيمار يف الفرتة الأخرة،  امل�ستوى 

كبر  ب�سكل  مييوؤثييرا  يكون  لن  غيابه  اأن  اإل 

على منتخب الرازيل، الذي ميتلك كتيبة 

مذهلة من النجوم، خا�سة يف خط الهجوم. 

هجوم  لقيادة  جاهزا  ريت�سارلي�سون  ويبدو 

اليييرازييييل ل�ييسيييييمييا بييعييد قيييوة اليييدفيييع الييتييي 

الفريق  هييديف  ت�سجيله  عقب  عليها  ح�سل 

الثاين  الييهييدف  وجيييذب  �سربيا.  مييرمييى  يف 

الإجنليزي  هوت�سبر  توتنهام  فريق  لنجم 

باأنه  اأنظار اجلميع، حيث و�سف  املباراة  يف 

�سيكون اأحد اأف�سل اأهداف مونديال قطر.

فيني�سيو�س  الييرازيييل  منتخب  ي�سم  كما 

جييونيييييور ورودرييييجيييو، ثيينييائييي رييييال مييدريييد 

مهاجم  جي�سو�س،  وجييابييرييييييل  الإ�ييسييبيياين، 

اأر�سنال الإجنليزي، ورافينيا جنم بر�سلونة 

على  الييقييدرة  لديهم  وجميعهم  الإ�ييسييبيياين، 

يطمح  جانبه،  ميين  نيمار.  غييييياب  تعوي�س 

منتخب �سوي�سرا، الذي ي�سارك للمرة الي12 

يف املونديال، للخروج بنتيجة اإيجابية تعزز 

الإق�سائية  ليياأدوار  ال�سعود  يف  اآماله  من 

لييلييمييرة الييثيياميينيية يف تيياريييخييه والييثييالييثيية على 

الييييتييييوايل بيييامليييونيييدييييال، وذليييييك قييبييل لييقييائييه 

املرتقب مع �سربيا يف ختام دور املجموعات. 

جرانيت  الثنائي  �سوي�سرا  منتخب  وي�سم 

ميلكان  اللذين  �ساكري،  و�سردان  ت�ساكا 

خييييرة كيييبيييرة يف خيييط اليييو�يييسيييط، وكيييذليييك 

هدف  اأحييرز  الييذي  اإميبولو،  بريل  املهاجم 

الفريق الوحيد يف الكامرون.

 12 الييييييييي�يييييييييسييييييييياعييييييييية  �ييييييييسييييييييربيييييييييييييييييا   + اليييييييييييييكييييييييييييياميييييييييييييرون 

 4 اليييييييي�ييييييييسيييييييياعيييييييية  غييييييييييانييييييييييا   + اجليييييييينييييييييوبييييييييييييييييية  كييييييييييييوريييييييييييييا 

 7 اليييييييييي�ييييييييييسيييييييييياعيييييييييية  �يييييييييسيييييييييويييييييييي�يييييييييسيييييييييرا   + اليييييييييييييييييييرازييييييييييييييييييييل 

 10 اليييييييي�ييييييييسيييييييياعيييييييية  اوروغيييييييييييييييييييييييييييييييييييواي   + اليييييييييييرتيييييييييييغيييييييييييال 
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هل تنجح 
فكرة وزارة االتصال الحكومي؟

القول الفصل

�أو����س���اط بع�ض  �ن��ت��ق��اد� يف  ل��ات�����س��ال �حل��ك��وم��ي  �ن�����س��اء وز�رة  ف��ك��رة  الق���ت 

�أنف�سهم باملد�فعني عن �حلريات، يف �أحكام م�سبقة  �ل�سحفيني، ومن ي�سنفون 

تف�سري  وتقدمي  �مل�سروع،  هذ�  ل�سرح  جماال  للحكومة  نعطي  �أن  دون  �أطلقت 

وكالعادة  نظامها،  �أو  و�أه��د�ف��ه��ا،  �ل���وز�رة  فجر  ب��زوغ  قبل  حتى  �أو  الأهميته، 

حولهم. يجري  ما  يفهمو�  �أن  قبل  لتحلياتهم  �لعنان  بع�سهم  يطلق 

ربطها  وق��د  �ل��ع��ام،  �لقطاع  حتديث  خريطة  م��ن  ج��زء  ه��ي  �الت�سال  وز�رة 

�الت�سال  وزي��ر  �أك��د   فيما   �سابقا،  قائمة  كانت  �لتي  �الإع��ام  ب��وز�رة  بع�سهم 

�إن وز�رة �الت�سال  �ل�سبول  با�سم �حلكومة في�سل  �لر�سمي  �حلكومي و�لناطق 

�لفكرة  رد على حماوالت ترويج  �الإعام”، يف  “لي�ست عودة لوز�رة  �حلكومي 

بع�سهم. لدى 

�حلريات  لرت�جع  رئي�سا  �سببا  �ستكون  �ل��وز�رة  ه��ذه  �أن  �إىل  ذهبو�  �آخ��رون 

وهذ�  �الإعام،  موؤ�س�سات  على  نف�سها  �حلكومة  �ستفر�ض  وب�سببها  �لدولة،  يف 

حديث �أبعد ما يكون عن �لو�قع، كون �أن من مهام �لوز�رة تعزيز دور �الإعام 

�لوطني يف �لدفاع عن م�سالح �لدولة، ما يتو�فق مع تاأكيد �ل�سبول ذ�ته باأن 

بالتاأكيد  وه��ذ�  وتنوعها.  �الإع��ام  و�سائل  تعددية  حماية  على  حر�سا  هناك 

يخدم  لن  �الأردين  �الإع��ام  ب��اأدو�ت  �لتحكم  �ن  �إذ  �لدولة  م�سلحة  يف  �سيكون 

�أن �حلكومة تدرك هذ� �جلانب جيد�. �لوطن، و�ظن 

�أن  بتاأكيده  �حلريات  على  �ملتخوفني  �أجاب  �سحفية  ت�سريحات  يف  �ل�سبول 

�لوطنية،  �الإعامية  �ملوؤ�س�سات  ولدعم  �حلريات  لتعزيز  �أي�سا  جاءت  �لوز�رة 

يف  �ل��دول��ة  جدية  ي��وؤك��د  �حلكومي  �الت�����س��ال  وز�رة  ��ستحد�ث  �ن  �إىل  م�سري� 

�ملهام. هذه  تطبيق 

�الأنباء  وكالة  دمج  �سيتم  �ل��وز�رة  هذه  عهد  يف  �أن  عن  كان  �لد�ئر  �حلديث 

بقوله  �ل�سبول  ن��ف��اه  �ل��ذي  �الأم���ر  �الأردين،  �لتلفزيون  م��ع  )ب���رت�(  �الأردن��ي��ة 

��ستقالها  �أن  م��وؤك��د�  ق��ان��ون،  وف��ق  وتعمل  ب��ذ�ت��ه��ا  م�ستقلة  موؤ�س�سة  ك��ل  �ن 

جزء�ً  تكونان  ولن  �لوز�رة  مع  مرتبتطني  و�ستكونان  �سروري،  �أمر  ودعمهما 

. منها

و��سحة  توفر مرجعية  و عدم  �ملعلومات،  �سحا يف  �الأردين  �ل�سحفي  يعاين 

�ل��وز�رة  هذه  مثل  وجود  حني  يف  ي�سرحون،  �لذين  �الأ�سخا�ض  تعدد  مع  لها، 

توفرها  �ساأن  من  �لتي  �الأردين،  لاإعام  �ملعلومة  تدفق  تاأمني  يف  �سي�ساهم 

و�غتيال  �الإ�ساعة  �نت�سار  من  �حلد  يف  �مل�ساهمة  للنا�ض،  و�سرحها  ومتريرها 

�لتو��سل  مو�قع  على  �لدقيقة  غري  �ملعلومات  تناقل  من  و�حلد  �ل�سخ�سية، 

حماربة  دون  عليها  �ل�سيطرة  �ل�سعب  م��ن  فو�سى  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �الجتماعي 

توفري  يف  متخ�س�ض  م��وؤ���س�����س��ي  ج�����س��م  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ه��ا  يتغلغل  �ل���ذي  �ل��وب��اء 

وعملي. منتظم  ب�سكل  باأول،  �أوال  �ملعلومة 

مل ال مننح للفكرة وقتا كافيا قبل �حلكم عليها، لعل ما نر�ه خاطئا يكون 

�ل�سو�ب بعينه. �لو�قع هو   يف 
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االنباط- عمان

عمان  ب���از�  ك����ر�ون  يف  ك��اف��ي��ه  فيينا  �ط��ل��ق��ت 

�ل���ع���امل، بحلته  ك���اأ����ض  مل���ب���اري���ات  �أج�������و�ًء خ���ا����ض 

و�حلما�سة،  بالت�سويق  مليئة  ب��اأج��و�ء  �جل��دي��دة، 

�لرئي�سية.  د�خل �سالته 

كامل  ب�سكل  جت��ه��ي��زه  مت  �ل���ذي  ك��اف��ي��ه  فيينا 

ل���رو�د وم�سجعي  ل��ي��ك��ون م��ن �الم��اك��ن �جل��اذب��ة 

لت�ستقبل  ج��دي��د�  بحلتها  �كت�ست  �ل��ع��امل  ك��ا���ض 

�ل���ع���رب و�مل��ج��م��وع��ات  �ل������زو�ر  �ي�����س��ا �الف م���ن 

حما�سية  عائلية  �ج��و�ء  يف  �ل�سياح  من  �الجنبية 

�لعامل  كاأ�ض  مباريات  متابعة  خ��ال  من  مميزة 

.2022
�لعماقة   �ل�����س��ا���س��ات  م��ن  ب��ع��د  ومت جت��ه��ي��زه 

م���ع �ح����دث �ن��ظ��م��ة �ل�����س��وت ل��ع��ر���ض م��ب��اري��ات 

ها�سة  حما�سية  �ج����و�ء  �ل��ع��امل،ل��ت��ع��ك�����ض  ك��اأ���ض 

 . للمونديال 

�إليه،  �لو�سول  ب�سهولة  كافيه  فيينا  ويتميز 

�لعا�سمة عمان، وحتديد�ً  حيث يقع يف منت�سف 

�ل�����س��اد���ض، د�خ���ل ف��ن��دق ك��ر�ون  �ل����دو�ر  مبنطقة 

ال�سطفاف  خم�س�سة  �أم��اك��ن  م��ع  ع��م��ان،  ب���از� 

�ل�سيار�ت وب�سكل جماين. 

و�����س����ط ت����ق����دمي ج���م���ي���ع �أن�����������و�ع �الأط����ع����م����ة 

عمل  مت  حيث  و�ل���ب���اردة،  �ل�ساخنة  و�مل�����س��روب��ات 

جميع  ل��ت��ن��ا���س��ب  �ل��ط��ع��ام  ق��و�ئ��م  ت�سميم  �إع����ادة 

�لذين  و�مل�سجعني  للمتابعني  �ل�سبابية  �الذو�ق 

ي�������د�أو� ب��احل��ج��ز و�ل���ت���و�ف���د ل��ق�����س��اء و م��ت��اب��ع��ة 

�ملباريات يف �جو�ء خا�سة.

كأس العالم.. وأجواء الحماسة والتشويق في فيينا كافية
 كراون بالزا عمان 

 

جماهير تونس تحيي ذكرى النكبة على طريقتها بمونديال قطر.. 

انتظرت للدقيقة 48 ورفعت علم فلسطين

االنباط – وكاالت 

يف  فل�سطني  علم  �لتون�سية  رفعت �جلماهري 

منتخب  جمعت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  م��ن   48 �لدقيقة 

ب��اده��م م��ع �أ���س��رت�ل��ي��ا، �ل�����س��ب��ت 26 ن��وف��م��ر/

ل��ذك��رى  �إح���ي���اًء  2022، وذل����ك  �ل��ث��اين  ت�����س��ري��ن 

يف  وذل���ك   ،1948 �ل��ع��ام  يف  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  �لنكبة 

وقت �أ�سبحت ق�سية فل�سطني ورف�ض �لتطبيع 

مونديال  �سمات  �أب��رز  من  و�ح��دة  �إ�سر�ئيل  مع 

قطر. 

�لعلم �لذي رفعته �جلماهري �لتون�سية ُكتب 

رفع  م��ن  �جلمهور  و�أر�د  ح��رة،  فل�سطني  عليه 

48 ع��ل��ى وج���ه �خل�����س��و���ض،  �ل��ع��ل��م يف �ل��دق��ي��ق��ة 

�ل��ت��ذك��ري مب���ا ت��ع��ّر���ض ل���ه �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون من 

�رت���ك���اب  �إىل  �إ����س���اف���ة  دي�����اره�����م،  م����ن  ت��ه��ج��ري 

�ل���ع�������س���اب���ات �ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة ع�������س���ر�ت �مل����ج����ازر 

و�لفظائع يف بلد�ت وقرى فل�سطينية. 

ي��ت��اأه��ل  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي مل  �مل��ن��ت��خ��ب  �أن  رغ���م 

ل���ل���م�������س���ارك���ة يف ك�����اأ������ض �ل�����ع�����امل، ف�������اإن �ل��ع��ل��م 

�لفل�سطيني بات رمز�ً حا�سر�ً يف كل مكان طو�ل 

منتخب  م�سجعو  وح��ر���ض  �لبطولة،  فعاليات 

على  �لعربية،  �جلماهري  من  وغريهم  تون�ض، 

رف����ع �الأع������ام �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة و�رت�������د�ء �ل�����س��ال 

�أورده  م��ا  بح�سب  �أك��ت��اف��ه��م،  ع��ل��ى  �لفل�سطيني 

�لريطاين،   Middle East Eye موقع 

 .2022 26 نوفمر/ت�سرين �لثاين  �ل�سبت 

ك���ان الف���ت���اً يف �مل���ون���دي���ال �إب�����د�ء �جل��م��اه��ري 

�لعربية قدر�ً بارز�ً من �لت�سامن مع فل�سطني، 

وظهر م�سجعون عرب وهم يتحدثون ملر��سلني 

�ملونديال،  لتغطية  �إىل قطر  ذهبو�  �إ�سر�ئيليني 

ورف�سهم  �الحتال،  �سرعية  عدم  على  و�أك��دو� 

�إ�سر�ئيل.  للتطبيع مع 

ك���ذل���ك �ن���ت�������س���رت ع���ل���ى و����س���ائ���ل �ل��ت��و����س��ل 

�الج��ت��م��اع��ي م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و مل�����س��ج��ع��ني ع��رب 

مي��ت��ن��ع��ون ع���ن �حل���دي���ث م���ع و���س��ائ��ل �الإع�����ام 

م��ن خ��ال��ه��ا بحرية  ُي���ن���ادون  �أو  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

وحمطات  ق��ن��و�ت  �أن  �أدرك���و�  �أن  بعد  فل�سطني، 

الإج��ر�ء  �ملونديال  ��ستغال  حت��اول  �إ�سر�ئيلية 

لقاء�ت معهم.

ك��ان��ت �ل���دوح���ة ق���د ���س��ه��دت ق��ب��ي��ل �ن��ط��اق 

�مل����ون����دي����ال �ح���ت�������س���اد م����ئ����ات م����ن �مل�����س��ج��ع��ني 

�ل���ق���ط���ري���ني و�ل�����ع�����رب، �ل����ذي����ن رف����ع����و� �أع�����ام 

ف���ل�������س���ط���ني و�ل�����������س�����ار�ت �مل���������س����ان����دة ل��ل��ن�����س��ال 

�ل��ف��ع��ال��ي��ة  �أن  ت���ق���اري���ر  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وذك������رت 

�سد  قطر  “�سباب  جمموعة  تنظيم  م��ن  كانت 

�لتطبيع”.

ك���ان م�����س��وؤول��ون �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون ق���د �أع���رب���و� 

�إبر�هيم”  “�تفاقات  حت��ف��ز  �أن  يف  �أم��ل��ه��م  ع��ن 

�لتطبيع،  �سور  �ملزيد من  �لتطبيع(  )�تفاقيات 

مب����ا يف ذل�����ك م����ع �ل�������س���ع���ودي���ة، وك����ان����ت ه���ذه 

�ملتحدة  �لواليات  فيها  تو�سطت  قد  �التفاقيات 

وفيما   ،2020 ع��ام  يف  و�لبحرين  �الإم����ار�ت  م��ع 

بعد �ل�سود�ن و�ملغرب.

ل��ك��ن رغ����م ذل����ك ب����اءت حم�����اوالت م��ر����س��ل��ي 

�الإذ�ع�����ة �ل��ع��ام��ة �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة )ك����ان( الإج���ر�ء 

وق��ال  ب��ال��ف�����س��ل،  ع���رب  م��ع م�سجعني  م��ق��اب��ات 

12 �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، �الأب�����رز يف  م��ر����س��ل��و �ل��ق��ن��اة 

�إن من  روي���رتز،  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  �إ���س��ر�ئ��ي��ل، يف 

قابلوهم كانو� يبتعدون عنهم.

م��ر����س��ل��ون �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ون ك��ان��و� ق��د �ع��رتف��و� 

�أي�ساً بعدم تقُبّل �لعرب لهم، ورف�سهم �لت�سليم 

�لفل�سطينية،  ل��اأر����س��ي  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  ب��اح��ت��ال 

تقرير  يف  �الإ�سر�ئيلية   13 �لقناة  مر��سل  وق��ال 

نّظمو�  فل�سطينيني  م�سجعني  �إن  �ل��ه��و�ء،  على 

�ح��ت��ج��اج��اً ب��ال��ق��رب م��ن��ه، م��ل��ّوح��ني ب��اأع��ام��ه��م، 

على  فيديو  مقطع  و�نت�سر  “�رحل”،  قائلني 

وحيد�ً،  يقف  �إ�سر�ئيلياً  مر��سًا  ُيظهر  تويرت 

ف��ي��م��ا ي���ل���ّوح ِم����ن ح���ول���ه م�����س��ج��ع��ون ي��ح��م��ل��ون 

�لفل�سطينية.  �الأعام 

وت�سع  باإ�سر�ئيل،  ر�سمياً  قطر  تعرتف  وال 

�إق���ام���ة �ل���دول���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ���س��رط��اً ل��ذل��ك، 

تل  من  مبا�سرة  جوية  برحات  �سمحت  لكنها 

من  لوفد  وكذلك  �ل��ع��امل،  كاأ�ض  حل�سور  �أبيب 

�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

�للوج�ستية. �خلدمات 

�مل���ت���ح���دث ب���ا����س���م �ل����وف����د ق�����ال �إن������ه مل ت���رد 

 20 �إىل   10 ب� ُيقدر  �إ�ساءة معاملة ما  تقارير عن 

وكالة  �أوردت���ه  ملا  وفقاً  �إ�سر�ئيلي،  م�سجع  �أل��ف 

رويرتز. 

تطبيع  �تفاقيات  ��ع��ت  وَقّ �إ�سر�ئيل  �أن  ُي��ذك��ر 

و�ملغرب،  و�ل�سود�ن،  و�لبحرين،  �الإم���ار�ت،  مع 

و�الأردن  م�سر  ترتبط  فيما   ،2020 �لعام  خال 

باتفاقيتي �سام مع �إ�سر�ئيل، منذ 1979 و1994 

على �لرتتيب. 

العربي اإلسالمي يطلق بطاقة 
جعالة االئتمانية

  االنباط- عمان

�أط����ل����ق �ل���ب���ن���ك �ل���ع���رب���ي �الإ����س���ام���ي 

�ل��������������دويل، ب����ط����اق����ة ع�����رب�����ي �إ�����س����ام����ي 

ب�سعر  للتق�سيط  �ملخ�س�سة  �الئ��ت��م��ان��ي��ة 

مل�سرية  �م��ت��د�د�  “جعالة” وذل���ك  �ل��ك��ا���ض 

�الأف���ر�د،  �لعماء  خ��دم��ة  يف  �لبنك  جن��اح 

بال�سعر  �ل��ت��ق�����س��ي��ط  جم���ال  يف  وحت���دي���د� 

�لنقدي، �لذي �سهد �إقباال كبري� من قبل 

من  �أك��ر  منذ  �لطلب  يف  ومن��و�  �لعماء 

ع�سرة �أعو�م على �إطاق هذه �خلدمة.

و���س��ي��ح�����س��ل �ل��ع��م��اء م���ن ح��م��ل��ة ه��ذه 

لهم  ي�سمن  متجدد،  �سقف  على  �لبطاقة 

و�حل�سول  �لتق�سيط  يف  �لعالية  �مل��رون��ة 

متنوعة  وبخيار�ت  فورية  مو�فقات  على 

�لتجار  م��ن  �سبكة  ل��دى  �ل�����س��د�د  ل��ف��رت�ت 

�حللول  �أف�سل  توفري  بهدف  �ملعتمدين، 

و�مل���ز�ي���ا �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة ل��ع��م��ائ��ه مب��ا يائم 

تطلعاتهم ويلبي  �حتياجاتهم 

�لع�سلي،  �إي���اد  �لبنك  ع��ام  م��دي��ر  وق��ال 

تطوير  ه��و  �ملق�سطة  �ل��ب��ط��اق��ة  ه���دف  �إن 

و�إط������اق خ���دم���ات وم��ن��ت��ج��ات م�����س��رف��ي��ة 

عماء  قاعدة  �حتياجات  تام�ض  مبتكرة 

�لقيمة  على  �لرتكيز  مع  �ملتنامية  �لبنك 

لهذه  و�الجتماعية  �القت�سادية  �مل�سافة 

�مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات، م��ن خ��ال �ل�سعي 

جديدة  ومز�يا  طرق  عن  بالبحث  �لد�ئم 

�لبنك. ي�ستفيد منها عماء 

�لعربي  �لبنك  �إط��اق  ُي�سكل  و�أ�ساف، 

“جعالة”  ب��ط��اق��ة  �ل������دويل  �الإ����س���ام���ي 

�لتوجهات  م��ع  تتما�سى  �ل��ت��ي  �الئتمانية 

خال  من  �مل�سرفية  للخدمات  �حلديثة 

�الع��ت��م��اد ع��ل��ى �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��رق��م��ي��ة �لتي 

و�لكفاءة. �ل�سرعة  ت�سمن 

�إط��اق  يف  �سباق  د�ئما  �لبنك  �أن  و�ك��د 

�الأع��ب��اء  م��ن  �لتخفيف  يف  ت�ساعد  ح��ل��ول 

�مل��ال��ي��ة ع��ل��ى �ل���ع���م���اء، وم��ن��ه��ا �ل��ب��ط��اق��ة 

�الئتمانية �ملق�سطة �الأوىل من نوعها من 

تقدم  متجدد�،  ح�سنا  قر�سا  كونها  حيث 

باملئة   5 من  تبد�أ  لل�سد�د  خيار�ت  للعميل 

�أو  عموالت  �أي��ة  دون  �لقائم  �لر�سيد  من 

�إ�سافات على �ملبلغ �ملق�سط.

�لكا�ض  ب�سعر  �لتق�سيط  منتج  �أن  يذكر 

“�جلعالة” يقدم جمموعة كبرية  ب�سيغة 

نخبة  خ��ال  م��ن  �لتق�سيط  خ��ي��ار�ت  م��ن 

�لكهربائيات  مثل  �ملعتمدين  �لتجار  من 

و�الإلكرتونيات و�ملفرو�سات وحتى �لتعليم 

تق�سيط  ���س��ن��وي  ب�سكل  وي��ق��دم  و�ل���ع���اج، 

���س��ر�ء �الأ���س��اح��ي خ��ال ف��رتة عيد  تكلفة 

هذه  �أد�ء  على  �مل�ساعدة  بهدف  �الأ�سحى 

�الأعباء  من  و�لتخفيف  �ملباركة  �ل�سعرية 

�ملالية.


