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  الأنباط - ديانا البطران
 

م�����وؤخ�����را اأ����ص���ب���ح���ت م���ن�������ص���ات ال���ي���وت���ي���وب 

والتيك توك الو�سيلة اال�سرع لك�سب املال بني 

موؤخرا  انت�سرت  التي  الظاهرة  ه��ذه  البع�ض، 

املواطنني  اأراء  وت�ساربت   ، اله�سيم  يف  كالنار 

ه��وؤالء  ك��ان  اإذا  »االأن��ب��اط« فيما  التي ر�سدتها 

»ال��ب��ل��وج��رز« ي��ق��دم��ون حم��ت��وي��ات ه��ادف��ة ، اأم 

حم��ت��وي��ات ه��اب��ط��ة ب��ه��دف ال���رب���ح ف��ق��ط دون 

وحتى  وجمتمعية  دينية  �سوابط  ب��اي  ال��ت��زام 

ان�سانية .

ق���ال امل��واط��ن رام���ي ال��ع��ام��ر، ت��ع��ود ا�سباب 

ارتفاع  ب�سبب  املن�سات  ه��ذه  اىل  �سبابنا  اجت��اه 

الفقر،  ح��د  و�سلنا  وق���د  ال��ب��ط��ال��ة  م�ستويات 

م��و���س��ح��ا » اذا ق���ادري���ن ي��ط��ل��ع��وا م�����س��اري يا 

امل�سوؤولية  حممال  يعلموين«  ري��ت  يا  بختهم، 

ل��ل��ح��ك��وم��ة ل���ع���دم ت��وف��ره��ا ال���دع���م ل��ل�����س��ب��اب 

ال�سباب  رع��اي��ة  او  لهم  مالئمة  عمل  وف��ر���ض 

بدل تركهم فرائ�ض لهذه املن�سات.

وق��ال��ت »رمي����ا ٠٠٠« ي��ج��ب و���س��ع ���س��واب��ط 

رق��اب��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ه���ذه امل��ه��زل��ة ف اط��ف��ال��ن��ا 

ي��ق��ت��دون ب��ن��م��اذج ه��اب��ط��ة ال حت���رم دي���ن وال 

جم��ت��م��ع وال ث��ق��اف��ة ف��ال��ك��ث��ر م���ن ال��ب��ل��وج��رز 

ي��وؤدي  وحمتواهم  �سيئة  األ��ف��اظ   ي�ستخدمون 

اىل ف�ساد اجيال امل�ستقبل، مبينة »البنت �سارت 

امل��ن�����س��ات وت���رز  ت��رق�����ض دون اي ح��ي��اء ع��ل��ى 

مفاتنها دون اي رقابة« حتت م�سطلح بلوجر .

جميع  مب��الح��ق��ة  العي�سى  ح��م��د  وط��ال��ب   

���س��ان��ع��ي امل���ح���ت���وى ال���ه���اب���ط وم���واج���ه���ة ك��ل 

امل��ح��ت��وي��ات ال��غ��ر اخ��الق��ي��ة ����س���واء م���ن ���س��ور 

ميديا  ال�سو�سال  الن  والي��ف��ات،  وف��ي��دي��وه��ات 

ا���س��اع��ت ال��ب��ل��د، ا���س��ب��ح ه��ن��ال��ك ال��ك��ث��ر من 

الت�سهر ون�سر ال�سائعات .

االأردن���ي���ة اىل  اال���س��ر   »٠٠٠ �سمرة  ودع���ت« 

عن  بعيدا  مواهبهم  وتنمية  ابنائهم  مراقبة 

امل�سطلحات  ه��ذه  كل  ب��ان  وقالت  اليوتيوبرز، 

واملحتويات ..
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الأنباط-عمرالكعابنة

اأن  خ��ا���ض  م�����س��در  م���ن  “االأنباط”  ع��ل��م��ت 

اأج��ل  م��ن  دبلوما�سية  ب��ج��والت  ت��ق��وم  احل��ك��وم��ة 

اإمت����ام اإت��ف��اق��ي��ة ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ب��ني االأردن 

املفرو�سة  ال��ع��ق��وب��ات  ب�سبب  املتوقفة   ، ول��ب��ن��ان 

ال�سوري  اجل��ان��ب  على  ال���دويل  البنك  قبل  م��ن 

اأن  م��ن خ��الل ق��ان��ون قي�سر االأم��ري��ك��ي ، الف��ت��اً 

متت  للم�سروع  واللوج�ستية  الفنية  العمليات 

ب�����س��ك��ل ك��ام��ل ب��اإن��ت��ظ��ار وق����ف ال��ع��ق��وب��ات وه���ذا 

ال�سهرين  خ��الل  امل�����س��در  بح�سب  �سيح�سل  م��ا 

القادمني . 

اأخ��ر تتحرك  ع��ائ��ق   اأن هناك  امل�سدر  وت��اب��ع 

برنامج  ب�  متمثل  الإمتامه  دبلوما�سياً  احلكومة 

املمدد  االئ��ت��م��اين  الت�سهيل  اقت�سادي  ت�سحيح 

امل���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه م����ن ق���ب���ل احل���ك���وم���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

وال�������س���ن���دوق ب���� اإت����ف����اق م��ب��دئ��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

ب�سكلى  االأتفاق  الإمت��ام  احليلولة  دون  املوظفني 

ن��ه��ائ��ي ب�����س��ب��ب خ��م�����س��ة اإ����س���الح���ات ال ب���د من 

احلكومة اللبنانية.

التفا�صيل �ص »6«

  النباط – عمان 

 اأكدت وزارة النقل، اأنه �سيتم االإعالن خالل 

ال���ف���رة ال��ق��ري��ب��ة امل��ق��ب��ل��ة ع���ن االأط�����ر ال��ت��ي مت 

اعتمادها الإيجاد اآلية �سرف احلد االأدنى الجور 

ا�ستكمال  بعد   ، احل��اوي��ات  من��ط  على  الناقلني 

بعملية  امل��ع��ن��ي��ة  االأط��������راف  ج��م��ي��ع  م���واف���ق���ات 

ال�سرف على االأطر التي يتم طرحها والتوافق 

عليها من قبل اجلهات ذات العالقة كافة.

وقالت الوزارة يف بيان �سحفي، اأم�ض االثنني، 

اإن العمل جٍار على ا�ستكمال الت�ساور واللقاءات 

مع اجلهات ذات العالقة كافة للتوافق على حل 

االف���راد،  الناقلني  وخ�سو�سا  اجل��م��ي��ع،  ي��خ��دم 

امل�سكلة ملعاجلة حتديات  اللجنة  اأن  اإىل  م�سًرة 

ق��ط��اع ال��ن��ق��ل مب��وج��ب ق���رار ���س��ادر ع��ن رئا�سة 

الوزراء، برئا�سة وزير االأ�سغال العامة واالإ�سكان 

تعقد  ال�سمن،  اأب��و  ماهر  املهند�ض  النقل  ووزي��ر 

من  املعنيني  بح�سور  اجتماعاتها  دوري  ب�سكل 

النقابات  ذل��ك  يف  مبا  النقل  قطاع  يف  ال�سركاء 

املعنية وامل�سغلني والناقلني االأفراد وال�سركات.

التفا�صيل �ص »2«

النباط – وكالت 

ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��ج��ون  م�سلحة  اإدارة  اأق���دم���ت 

لقوات االحتالل �سباح اأم�ض االثنني، على نقل 

ال��ق��ائ��د ال��وط��ن��ي م����روان ال��رغ��وث��ي م��ن ق�سم 

ق�سم  اإىل  ه����دارمي  �سجن  يف  اجل��م��اع��ي  ال��ع��زل 

جديد للعزل يف �سجن نفحة.

واأّك�������دت احل��م��ل��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة حل��ري��ة ال��ق��ائ��د 

اإدارة  اأن  االأ����س���رى،  وك��اف��ة  ال��رغ��وث��ي  م����روان 

االحتالل  ل�سلطات  التابعة  ال�سجون  م�سلحة 

االإ�سرائيلي قامت االثنني، بنقل االأ�سر القائد 

مروان الرغوثي ع�سو اللجنة املركزية حلركة 

فتح وكافة اأ�سرى ق�سم العزل اجلماعي يف �سجن 

ه����دارمي وال��ب��ال��غ ع��دده��م ���س��ب��ع��ون اأ����س���ًرا اإىل 

ال�سحراوي  امل�سّدد يف �سجن نفحة  ق�سم للعزل 

العزل  ق�سم  اأ�سرى  كافة  لي�سم  ا  ّمم خ�سي�سً �سُ

اجلماعي يف �سجن هدارمي ب�سكل دائم.

ل�سل�سلة  ا����س���ت���م���راًرا  اخل���ط���وة  ه����ذه  وت���اأت���ي 

االإجراءات العقابية التي اتخذتها اإدارة م�سلحة 

، والتي  ال�سجون �سّد احلركة االأ�سرة وقادتها 

��ة يف ظ���ّل االن��زي��اح  ت����زداد ي��وًم��ا ب��ع��د ي���وم خ��ا���سّ

االإ�سرائيلي امل�ستمّر نحو اليمني الديني الفا�سي 

والعن�سري واملتطّرف.

عزل  ا�ستمرار  اأن  ال�سعبية،  احلملة  و�سددت 

االأ�سر القائد مروان الرغوثي يف ق�سم العزل 

 2٠٠5 العام  منذ  ه��دارمي  يف  وامل�سّدد  اجلماعي 

العزل  ق�سم  اإىل  نقله  واأن  ���س��وت��ه،  يحجب  مل 

بالقيام  اال�ستمرار  عن  ُيثنيه  لن  اليوم  امل�سّدد 

بدوره على كافة امل�ستويات الوطنية وال�سيا�سية 

وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واالأك���ادمي���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة داخ���ل 

ال�سجون وخارجها.

وت��اب��ع��ت، اأن ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ات ل��ن ت��ن��ال من 

كل  �سعبنا يف  اأب��ن��اء  م��ع  التوا�سل  على  اإ���س��راره 

اإخوانه  ومع  ال�سجون،  خ��ارج  تواجدهم   اأماكن 

ورفاقه االأ�سرى يف بقية ال�سجون واملعتقالت.

اللجنة  يون�ض ع�سو  االأ�سر كرمي  اأن  ُيذكر 

حمكوميته  اأنهى  قد  ك��ان  فتح  حلركة  املركزية 

ف��رج عنه قبل عّدة اأيام من 
ُ
البالغة 4٠ عاًما ، واأ

اأم�سى عّدة �سنوات برفقة  �سجن هدارمي حيث 

الرغوثي يف �سجن هدارمي.

وك�����ان�����ت ق�������وات االح�����ت�����الل ق�����د اخ��ت��ط��ف��ت 

ال��رغ��وث��ي م��ن مدينة رام اهلل  ال��ق��ائ��د م���روان 

ل��ع��ّدة  ت��ع��ّر���ض  اأن  ب��ع��د   2٠٠2/٠4/15 ب��ت��اري��خ 

االأمن  اأجهزة  ِقَبل  اغتيال فا�سلة من  حماوالت 

االإ�سرائيلية بتهمة ت�سكيل وقيادة كتائب �سهداء 

وقيادة  فتح  حلركة  الع�سكري  اجلناح  االأق�سى 

الراحل  ال�سهيد  من  وُقربه  االأق�سى  انتفا�سة 

يا�سر عرفات.

 وق��د ُع��رف القائد م���روان ب���دوره ال��ب��ارز يف 

حينها  ي�سغل  وكان  الوطنية،  والوحدة  املقاومة 

من�سب اأمني �سّر حركة فتح يف ال�سفة الغربية 

ورئي�ًض للجنة احلركية العليا ونائًبا ُمنتخًبا يف 

املجل�ض الت�سريعي.
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النقل: سنعلن عن االلية المعتمدة 
لصرف أجور نقل الحاويات قريًبا

نقل األسير مروان البرغوثي 
من عزل سجن هداريم إلى عزل

 سجن نفحة

االستثمار األردني بين التثقيف والتخطيط

العسعس: الحكومة ستواصل تحفيز النشاط اإلقتصادي 
وتعزيز تنافسيته لزيادة الصادرات الوطنية

النباط  - وكالت 

يف خطوة حكومية ترمي للحد من الزخم 

اأوع���ز  ال��ع��راق��ي��ة،  بالعا�سمة  ال��ه��ائ��ل  امل����روري 

ال�سبت  ال�سوداين  �سياع  حممد  ال��وزراء  رئي�ض 

اخل�سراء  املنطقة  طرق  افتتاح  باإعادة  املا�سي 

اأمام حركة �سر املركبات اخلا�سة دون مركبات 

احلمل والدراجات النارية.

ا�ستتباب  بعد  احلكومية  اخل��ط��وة  وج���اءت 

اأ�سهر   3 الو�سع االأمني يف بغداد، وبعد قرابة 

على تويل ال�سوداين مهامه عقب اأزمة �سيا�سية 

حادة بني الكتل ال�سيا�سية اأدت القتحام اأن�سار 

واالعت�سام  اخل�سراء  املنطقة  ال�سدري  التيار 

ب���ه���ا الأك��������ر م�����ن ����س���ه���ر ب�����ني ي���ول���ي���و/مت���وز 

واأغ�سط�ض/اآب من العام املا�سي.

ي�سمح  2003، مل يكن  اإن�سائها عام  ومنذ 

ل��ل��ع��ام��ة ب��دخ��ول امل��ن��ط��ق��ة اخل�����س��راء، اإذ ك��ان 

يتطلب دخولها بطاقة خا�سة، ال مُتنح اإال بعد 

امللف  تتعلق بفح�ض  ل�سروط خا�سة  اخل�سوع 

ال�سخ�سي واالأمني، وهو ما يعد �سياقا معتمدا 

منذ عام 2003.
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مركز القرار السياسي واألمني بالعراق.. ما أهمية المنطقة الخضراء 
وهل تظل سالكة أمام العراقيين؟

الأنباط – يارا بادو�صي

ا�ستثمارية  بيئة  اىل خلق  دوم��ا  االأردن  ي�سعى 

والدولية  املحلية  اال�ستثمارات  حتفيز  و  منا�سبة 

، وتوفر بيئة جاذبة لال�ستثمار ،  وج��اءت روؤية 

اأولويات  اأبرز  التحديث االقت�سادي حاملة معها 

ال���رن���ام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم����وؤك����دة ع��ل��ى احل��اج��ة 

بامل�ستثمر  خ��ا���س��ة  اإل��ك��رون��ي��ة  من�سة  الإط����الق 

وتقدمي خدمات ا�ست�سارية للفر�ض اال�ستثمارية 

وجه  يف  يقف  عائق  اأي  لتفادي  وج��ه  اأك��م��ل  على 

ال�ستثمرين .

اأبو عطية انهم  قال امل�ستثمر الدكتور حممد 

ا�ستثمارية  ع��وائ��ق  ي��واج��ه��ون  ال  كم�ستثمرين 

عدم  يف  تكمن  االأ���س��ا���س��ي��ة   امل�سكلة  لكن   ، ك��ب��رة 

عام  ب�سكل  احلكومية  ال��دوائ��ر   ب��ني  الت�سبييك 

وامل��ع��ن��ي��ة ب��اال���س��ت��ث��م��ار ب�����س��ك��ل خ��ا���ض ، واأو����س���ح 

ل��ل��دوائ��ر  وم��راج��ع��ات��ه��م  امل�ستثمرين  ط��ل��ب��ات  اأن 

االأخ��رى  ال��دائ��رة  علم  بعدم  ت�سطدم  احلكومية 

اآلية  ت�سهيل  او  الطلبات  على  املوافقة  يف  املعنية 

ا�ستكمالها .

ل�”االأنباط” اأن  خا�سة  ت�سريحات  يف  وب��ني   

باملراحل  كاف  علم  لديهم  لي�ض  املوظفني  بع�ض 

الذي يفر�ض.

التفا�صيل �ص »7«

 الأنباط-عمان

ق����ال وزي����ر امل��ال��ي��ة حم��م��د ال��ع�����س��ع�����ض، اأم�����ض 

االث���ن���ني، اإن االإق��ت�����س��اد ع��ان��ى م��ن ال��ع��دي��د من 

ال��ف��ر���ض ال�����س��ائ��ع��ة واإخ���ت���الل االأول����وي����ات ال��ت��ي 

اأ���س��ده��ا طيلة  ك��ان  وال��ت��ي  ه��ذه احلكومة  ورثتها 

ال�سريبي  ال��ن��ظ��ام  يف  الت�سوه  ال��زم��ن  م��ن  ع��ق��ود 

ال�����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى االإي����������رادات امل��ت��ح��ق��ق��ة من 

اإىل  اإ�سافة  االإ�ستهالكية،  ال�سلع  على  ال�سرائب 

وق��د  ال�����س��ري��ب��ي،  وال��ت��ج��ن��ب  ال��ت��ه��رب  مع�سلتي 

ال�سريبي خ��الل  ال��ت�����س��وه  ه���ذا  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  مت 

العقد ال�سابق من خالل رفع معدالت ال�سرائب 

املحروقات،  على  ال�سرائب  ومنها  االإ�ستهالكية 

ال�سريبي على  العبء  اإىل رفع  اأدى  الذي  االأم��ر 

الطبقة الو�سطى.

التفا�صيل �ص »6«

الجغبير: 7 اتفاقيات وقعت بين االردن والبحرين، وفرصًا تصديرية
 إلى الجزائر تصل إلى 6٠ مليون دينار

الأنباط _ زينة الرببور

ال���ذي جمعت مملكتي  االأخ����ر  ال��ل��ق��اء  ب��ع��د 

للبحث  املنامة  العا�سمة  يف  والبحرين  االأردن 

يف ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن و���س��ب��ل 

ت��ع��زي��زه��ا، اأج������رت “ االأن����ب����اط “ م��ق��اب��ل��ة مع 

املهند�ض  وع��م��ان  االأردن  �سناعة  غ��رف��ة  رئي�ض 

ال��ذي  اللقاء،  حيثيات  ملعرفة  اجلغبر   فتحي 

من  تفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقيات   7 توقيع  اأك��د 

�ساأنها تعزيز العالقات الثنائية وتعزيز التكامل 

م��ب��ادرة  م��ع  متا�سياً  البلدين  ب��ني  االق��ت�����س��ادي 

كاًل  ت�سم  التي  التكاملية  ال�سناعية  ال�سراكة 

من البحرين واالأردن وم�سر واالإمارات.

توقيع  ت�سمنت  االت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه  اأن  وت��اب��ع 

م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض االأردين 

االأعمال  ملتقى  عقد  مت  اأن��ه  الفتاً  والبحريني 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف  ب���ني  ال��ب��ح��ري��ن��ي  االأردين 

العمل  جم��ال  يف  تفاهم  ومذكرة  البلدين،  كال 

والتدريب املهني.

التفا�صيل �ص »7«

2
   باخرة سياحية ثانية تحمل 245٠ سائحا ترسو بالعقبة

الأنباط - دينا حمادين ــ التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء   10/ 1 / 2023

الصفدي ورؤساء الكتل في زيارة 
رسمية لبغداد اليوم

وفد من وزارة الداخلية التركية والمنظمة 
الدولية للهجرة »IOM« يزور الجامعة األردنية

الزراعة وجمعية مربي األسماك توقعان اتفاقية 
تعاون لتنظيم سوق األسماك المركزي

االنباط – عمان 

 ي��ج��ري رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب اأح��م��د 

ال�����س��ف��دي م��ب��اح��ث��ات ر���س��م��ي��ة م���ع ن��ظ��ريه 

زي��ارة  خ��ال  احللبو�سي،  حممد  ال��ع��راق��ي 

ر�سمية اإىل العراق تبداأ اليوم.

وي���راف���ق ال�����س��ف��دي يف زي���ارت���ه روؤ����س���اء 

ال��رمل��اين  ال��وف��د  ويلتقي  النيابية،  الكتل 

النواب  الكتل الرملانية يف جمل�س  خمتلف 

والتن�سيق  التعاون  تعزيز  بهدف  العراقي، 

امل�سرتك، وتذليل اأي عقبات ت�سريعية اأمام 

ال�سقيقني. البلدين  التعاون بني  م�ساريع 

النواب،  جمل�س  عن  �سادر  ت�سريح  ويف 

اأم�����س االث���ن���ني، ف����اإن ال���زي���ارة ال��ت��ي ج��اءت 

النواب  جمل�س  رئي�س  م��ن  ر�سمية  ب��دع��وة 

خمرجات  على  البناء  اإىل  تهدف  العراقي، 

م��وؤمت��ر ب��غ��داد ل��ل��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة ال��ذي 

مب�ساركة  املا�سي  ال�سهر  االأردن  ا�ست�سافه 

اإقليمية ودولية، والذي اأكد اأن اأمن العراق 

وا����س���ت���ق���راره رك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة ال���س��ت��ق��رار 

املنطقة.

ال��رمل��اين  ال��وف��د  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 

االأردين �سيبحث مع روؤ�ساء الكتل الرملانية 

ال��ع��راق��ي��ة اآف����اق ت��دع��ي��م م�����س��اري��ع ال��ت��ع��اون 

امل�����س��ري  االأردين  االق��ت�����س��ادي  وال��ت��ك��ام��ل 

بامل�ساريع  العمل  وت��رية  وت�سريع  العراقي، 

االأردن�����ي�����ة ال���ع���راق���ي���ة امل�������س���رتك���ة، وات���خ���اذ 

املتبادل. خطوات لتحفيز اال�ستثمار 

االنباط –عمان  

للمملكة  بها  يقوم  ر�سمية  زي���ارة  �سمن   

ال��رتك��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ن  وف����د  زار   ،

واملنظمة الدولية للهجرة يف تركيا اجلامعة 

اأم�س االثنني، بهدف التعرف على  االأردنية 

خ����رات اجل��ام��ع��ة وب��راجم��ه��ا يف امل��ج��االت 

النزاعات  بدرا�سات  العاقة  ذات  االأكادميية 

والهجرة الق�سرية والاجئني. 

ون��اق�����س ال��وف��د امل��ك��ون م��ن 15 م�����س��وؤوال 

الهجرة يف  دائ���رة  م��ن  ومتخ�س�سا  وخ��ب��ريا 

الدولية  واملنظمة  الرتكية  الداخلية  وزارة 

الدولية  ال�سوؤون  وحدة  مديرة  مع  للهجرة 

واأ�ستاذ  يا�سني  هديل  الدكتورة  اجلامعة  يف 

كلية  يف  النزاعات  وف�س  الدولية  العاقات 

االأمري ح�سني بن عبد اهلل الثاين للدرا�سات 

من  ع��ددا  املومني،  ح�سن  الدكتور  الدولية 

كرامج  امل�����س��رتك،  االه��ت��م��ام  ذات  املوا�سيع 

الدعم االأكادميي لاجئني وبرامج درا�سات 

برامج  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل��ام��ع��ة،  يف  الاجئني 

التعاون الدويل يف هذا املجال. 

بالوفد  يا�سني  رحبت  اللقاء،  بداية  ويف 

ال�سيف، مثمنًة اختيارهم اجلامعة االأردنية 

لعقد مثل هذه اللقاءات، ونوهت اإىل عدد من 

فر�س التعاون بني اجلانبني التي من �ساأنها 

تخفيف العبء على الاجئني وم�ساعدتهم 

ع��دد من  اإىل  االأك��ادمي��ي، م�سرية  املجال  يف 

املوجهة  والتعليمية  االأكادميية  املنح  برامج 

مل�����س��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة ال��اج��ئ��ني ال��ت��ي تنفذها 

اجلامعة بالتعاون مع موؤ�س�سات دولية. 

بدوره، ا�ستعر�س املومني م�سكلة اللجوء 

�سيا�سية  اأبعاد  ذات  اإن�سانية  بو�سفها م�سكلة 

واقت�سادية واأمنية يعاين منها االأردّن الذي 

ا�ست�سافة للاجئني؛  ال��دول  اأكرث  يعد من 

حيث فتح ذراعيه لاجئني منذ ن�ساأته، رغم 

�سح املوارد فيه، م�سيًفا اأن املجتمع االأرديّن 

اللجوء  م�����س��األ��ة  م��ع  ك��ب��ري  بت�سامح  ت��ع��ام��ل 

م�سرًيا  االأخ����رى،  املجتمعات  بع�س  بعك�س 

اإىل اأن اللجوء م�سكلة عاملية تتطلب ت�سافر 

اجلهود االإقليمية والدولية. 

االإقليمية  االأه��م��ي��ة  اإىل  امل��وم��ن��ي  واأ���س��ار 

يف  رئي�سا  العبا  بو�سفه  ل���اأردّن  وال��دول��ي��ة 

املنطقة رغ��م حم��دودي��ة م���وارده، كما طرح 

اأه��م��ي��ة ت�سافر اجل��ه��ود االإق��ل��ي��م��ي��ة يف ه��ذا 

مع  للت�سبيك  ج��ه��ود  ب����اأي  م��رح��ًب��ا  امل���ج���ال، 

الق�سية  ه����ذه  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي  يف  اجل��ام��ع��ة 

الهامة، وماأ�س�سة هذا التعاون بني اجلامعة 

بهذا  املعنية  الرتكية  واجل��ام��ع��ات  االأردن��ي��ة 

االأمر.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���دم ال��وف��د ن��ب��ذة ع��ن ملّف 

امللف  هذا  وتاأثري  بلده  والهجرة يف  اللجوء 

ع��ل��ى م��ل��ف��ات اأخ����رى ك��ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي 

واالأح�����زاب وغ���ري ذل����ك،  ل��ي��ع��رب اأف�����راده يف 

نهاية اللقاء عن �سكرهم للجامعة على قبول 

تنظيم هذا اللقاء وعلى ح�سن اال�ستقبال.

االنباط – عمان 

وق����ع وزي�����ر ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

احلنفيات، اأم�س االثنني يف مبنى الوزارة، 

اتفاقية تعاون مع جمعية مربي االأ�سماك 

ال���وزارة  ق��ي��ام  ب��ه��دف  البحرية؛  واالأح��ي��اء 

لتنظيم عمل  والتعاون  والتن�سيق  باملتابعة 

ال�سوق املركزي لاأ�سماك يف عمان، والذي 

���س��ي��ك��ون م���رك���زا ل��ب��ي��ع وجت�����ارة االأ���س��م��اك 

املحلية.

ا�ستكمال  �سدد  يف  اإننا  احلنفيات  واأك��د 

ال�سمكي،  اال���س��ت��زراع  لقطاع  ال��دع��م  �سبل 

وال��ت��ي ���س��م��ل��ت يف امل��رح��ل��ة ال�����س��اب��ق��ة منح 

االإر�ساد،  دعم  وتقدمي  فائدة  دون  قرو�س 

امل���رك���زي  ال�������س���وق  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 

اليوم  و���س��وال  عمان  اأم��ان��ة  م��ع  لاأ�سماك 

اإىل ب���دء ان���ط���اق ه���ذا ال�����س��وق ال��ر���س��م��ي 

م��ب��ا���س��رة  ت�����س��وي��ق  و���س��ي��ل��ة  �سي�سكل  ال����ذي 

حت��اف��ظ ع��ل��ى امل��ن��ت��ج و اجل����ودة واالأ���س��ع��ار 

الذي  القطاع  بهذا  للتو�سع  االأف��ق  وتفتح 

5 باملئة من اال�ستهاك املحلي. ي�سكل 

وث����م����ن رئ���ي�������س اجل���م���ع���ي���ة امل���ه���ن���د����س 

ودعم  متابعة  جهته،  من  �ساهني،  حممد 

ان���ط���اق  اإىل  و�����س����وال  ال�����زراع�����ة  وزارة 

ه���ذا ال�����س��وق ال����ذي ���س��ي�����س��ك��ل م��ن�����س��ة بيع 

م��ب��ا���س��رة ل��ل��ج��م��ه��ور وي�����س��ه��م يف ت��ن��ظ��ي��م 

امل�ستورد،  و�سبط  املحلية  االأ�سماك  قطاع 

ج����ودة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

املعرو�س من االأ�سماك وت�سجيع املزارعني 

على التو�سع يف الزراعة.

النقل: سنعلن عن االلية المعتمدة لصرف أجور نقل الحاويات قريًبا

 النقل: العمل جاٍر للتوافق على صيغة نهائية لفتح منصة إلكترونية 
لتنظيم الدور وتوزيع األحمال بين الشركات واالفراد

االنباط – عمان 

االإعان  �سيتم  اأنه  النقل،  وزارة  اأكدت 

االأطر  عن  املقبلة  القريبة  الفرتة  خال 

اآل��ي��ة �سرف  ال��ت��ي مت اع��ت��م��اده��ا الإي��ج��اد 

الناقلني على منط  االأدن���ى الج��ور  احل��د 

احلاويات ، بعد ا�ستكمال موافقات جميع 

على  ال�����س��رف  بعملية  املعنية  االأط����راف 

عليها  والتوافق  طرحها  يتم  التي  االأطر 

من قبل اجلهات ذات العاقة كافة.

اأم�س  �سحفي،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 

ا�ستكمال  ع��ل��ى  ج���ٍار  ال��ع��م��ل  اإن  االث��ن��ني، 

ال���ت�������س���اور وال���ل���ق���اءات م���ع اجل���ه���ات ذات 

ال��ع��اق��ة ك��اف��ة ل��ل��ت��واف��ق ع��ل��ى ح��ل يخدم 

اجل��م��ي��ع، وخ�����س��و���س��ا ال��ن��اق��ل��ني االف����راد، 

ملعاجلة  امل�سكلة  اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��رًية 

حت����دي����ات ق���ط���اع ال���ن���ق���ل مب���وج���ب ق����رار 

وزير  برئا�سة  ال���وزراء،  رئا�سة  عن  �سادر 

النقل  ووزي��ر  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال 

ب�سكل  تعقد  ال�سمن،  اأب��و  ماهر  املهند�س 

من  املعنيني  بح�سور  اجتماعاتها  دوري 

ال�����س��رك��اء يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل مب���ا يف ذل��ك 

ال��ن��ق��اب��ات امل��ع��ن��ي��ة وامل�����س��غ��ل��ني وال��ن��اق��ل��ني 

االأف���������راد وال�������س���رك���ات ل��ب��ح��ث امل��ط��ال��ب 

واالإج�������راءات ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا وف���ق االأ����س���ول، 

ي��ت��ع��ل��ق مب��ط��ال��ب مكتب  وخ�����س��و���س��ا م���ا 

لل�سركات  الدور  تنظيم  ومن�سة  ال�سرف 

االأفراد. والناقلني 

وعن اإطاق من�سة الكرتونية لتنظيم 

ال����دور وت���وزي���ع االح���م���ال ب��ني ال�����س��رك��ات 

العمل  اأن  اإىل  ال���وزارة  اأ���س��ارت  واالف����راد، 

ج������ٍار وف�����ق االأ������س�����ول م����ع ال�������س���رك���اء يف 

على  للتوافق  واخلا�س  العام  القطاعني 

مبا  الإط��اق��ه��ا  للمن�سة  ن��ه��ائ��ي��ة  �سيغة 

ي�سمن حتقيق العدالة يف توزيع االأحمال 

على ال�سركات والناقلني االأفراد.

اج��راء  �سبب  اأن  اإىل  ال����وزارة،  ون��وه��ت 

املباحثات حول املطلبني )مكتب ال�سرف 

وف���ت���ح م��ن�����س��ة ت��ن��ظ��ي��م ال�������دور وت���وزي���ع 

ف��وري  ب�سكل  اإق���راره���ا  وع���دم  االح���م���ال( 

ا�سوة باملطالب االأخرى هو وجود �سركاء 

يف ت��ق��دمي اخل���دم���ة م���ا ي�����س��ت��دع��ي بحث 

التفا�سيل كافة؛ ل�سمان جتويد اخلدمة 

املقدمة وا�ستمراريتها وبحث اأي معيقات 

متوقعة لتفاديها يف حال بدء العمل بها.

ب�سكل  امل��واف��ق��ة  مت  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ارت 

ف������وري ع���ل���ى امل���ط���ال���ب االأخ��������رى خ���ال 

ال�سهر  الذي عقد مطلع  االأول  االجتماع 

حينه  يف  التطبيق  حيز  ودخ��ل��ت  امل��ا���س��ي، 

الب�سائع  نقل  اأجور  تعديل  �سملت  والتي 

ل��ت�����س��ب��ح وف����ق����اً ل���ائ���ح���ة ا����س���رت����س���ادي���ه 

اأج��ور  لائحة  مماثلة  الهيئة  ت�سدرها 

وزارة  ل��دى  واملُعتمدة  بها  املعمول  النقل 

ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة )ع��ط��اء ال��ت��م��وي��ن( 

لكل  الدينار  ون�سف  دينار  مبلغ  واإ�سافة 

الفو�سفات  م��ن  ك��ل  نقل  اأج���ور  على  ط��ن 

احلد  رفع  مت  حيث  والكريت  والبوتا�س 

االأدنى الأجور نقل احلاويات لت�سبح 500 

 25 وزن  لغاية  دينار   448 من  ب��داًل  دينار 

العقبة   - للحاوية على حمور عمان  طن 

وخ�سعت االأجور اجلديدة ملعادلة ت�سعري 

اعتباراً  انخفا�ساً  اأو  ارتفاعاً  املحروقات 

2023 ك��م��ا مت  م��ن م��ط��ل��ع ال��ع��ام احل���ايل 

اإ�سافة اأجور عودة احلاويات فارغة.

واأك����دت ال�����وزارة اأن��ه��ا ل��ن ت��ت��وان��ى عن 

قطاع  يف  لل�سركاء  ال��ازم  الدعم  تقدمي 

النقل كافة، وبحث اأي مطالب م�ستقبلية 

لي�سار بحثها  تواجه عملها  واأي معيقات 

وف����ق االأ�����س����ول ب��ح�����س��ور اجل����ه����ات ذات 

اأن جلنة  ع��ل��ى  م�����س��دًدة  ك���اف���ة،  ال��ع��اق��ة 

حت����دي����ات ق���ط���اع ال���ن���ق���ل ال���ت���ي ي��راأ���س��ه��ا 

واالإ�سكان  العامة  االأ���س��غ��ال  وزي��ر  معايل 

لبحث  دوري  ب�سكل  تنعقد  النقل  ووزي��ر 

القطاع  يف  والتفا�سيل  املتطلبات  جميع 

القطاع  عمل  ت�سريعات  مراجعة  اأنه  كما 

وحت��دي��ث��ه��ا مب���ا ي�����س��اه��م يف دع����م ق��ط��اع 

النقل.

الملك: أهمية التعاون لمواجهة التحديات 
المتعلقة باألمن الغذائي والطاقة 

خالل استقباله وفدا من منظمة رجال األعمال التنفيذيين لمجموعة األمن القومي األمريكية

الصفدي يلتقي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته العالجية لـ 27 ألف مريض العام الماضي

االنباط – عمان 

يف  الثاين  عبداهلل  امللك  ا�ستقبل جالة   

من  وف��دا  االث��ن��ني،  اأم�����س  احل�سينية،  ق�سر 

منظمة رجال االأعمال التنفيذيني ملجموعة 

االأمن القومي االأمريكية.

واأ����س���اد ج��ال��ة امل��ل��ك مب��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات 

اال�سرتاتيجية التي تربط االأردن والواليات 

امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، م��وؤك��دا احل��ر���س على 

تعزيزها يف املجاالت كافة.

ول���ف���ت ج��ال��ت��ه اإىل اأه���م���ي���ة ف��ت��ح اآف����اق 

ج����دي����دة م����ن ال���ت���ع���اون ال���ث���ن���ائ���ي مل��واج��ه��ة 

خ�سو�سا  امل�����س��رتك��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

املتعلقة باالأمن الغذائي والطاقة ومكافحة 

اآثار التغري املناخي.

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ال���ت���ط���ورات االإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال���ق�������س���ي���ة  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  وال������دول������ي������ة، 

الفل�سطينية.

وت����ع����ت����ر م���ن���ظ���م���ة رج����������ال االأع������م������ال 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني مل��ج��م��وع��ة االأم�������ن ال��ق��وم��ي 

االأمريكية غري ربحية وغري حزبية، وتتاألف 

م��ن ك��ب��ار امل��دي��ري��ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف جم��ال 

االأعمال وال�سناعة بالواليات املتحدة الذين 

يطبقون اأف�سل املمار�سات التجارية ملواجهة 

التحديات االأمنية امللحة يف اأمريكا.

وح�سر اللقاء نائب رئي�س الوزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، 

جعفر  الدكتور  امللك،  جالة  مكتب  ومدير 

ح�سان.

  االنباط – عمان 

اأك�������د رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����ن�����واب، اأح���م���د 

وال���دائ���م  ال��ث��اب��ت  االأردن  دع����م  ال�����س��ف��دي، 

لوحدة اليمن واأمنه وا�ستقراره، ووقوفه اإىل 

للحكومة  وم�ساندة  اليمني  ال�سعب  جانب 

ال�سرعية يف اليمن.

ا�ستقباله  ل���دى  ج���اء  ال�����س��ف��دي  ح��دي��ث 

مبكتبه يف دار جمل�س النواب، اأم�س االثنني، 

نائب رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي اليمني 

عثمان جملي، حيث و�سع ال�سفدي ب�سورة 

ال���ت���ط���ورات يف ب�����اده وامل�������س���اع���ي ال��رام��ي��ة 

وا���س��ت��ع��ادة  واال���س��ت��ق��رار  االأم����ن  اإىل حتقيق 

ال�سرعية فيها.

ب��ق��ي��ادة  االأردن  اإن��ن��ا يف  ال�����س��ف��دي  وق����ال 

جالة امللك عبد اهلل الثاين، حري�سون على 

املجاالت  اليمن يف خمتلف  االأ�سقاء يف  دعم 

حتقيق  حتى  ال��دول��ي��ة،  امل��ح��اف��ل  جميع  ويف 

و�سمان  واال�ستقرار  االأم��ن  وع��ودة  ال�سام 

وحدة اأر�سهم.

االأردن  دور  جم���ل���ي  ث���ّم���ن  ج���ه���ت���ه،  م����ن 

ب��ق��ي��ادة ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين يف 

جانب  اإىل  وال��وق��وف  لليمن  ال��دائ��م  الدعم 

تكون  م��ا  اأح���وج  ب���اده  اأن  اإىل  �سعبه، الف��ت��اً 

اإىل ال��ت�����س��ام��ن ال��ع��رب��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى دع��م 

اليمني  وال�سعب  واحلكومة  القيادة  جمل�س 

االأر���س  تنتهك  التي  امليلي�سيات  مواجهة  يف 

خدمة  اليمنية  امل���وارد  وت�ستغل  واالإن�����س��ان، 

الأجندات خارجية لزعزعة ا�ستقرار املنطقة 

ودول اجلوار واملياه االإقليمية يف م�سيق باب 

املندب وتهديد املاحة البحرية.

االنباط – عمان 

ل�  العاج  لل�سرطان  احل�سني  مركز  قدم 

وا�ستقبل  املا�سي،  العام  األ��ف مري�س يف   27

االأردن  م���ن  ج���دي���د  م��ري�����س   6800 ن��ح��و 

والوطن العربي.

ووف����ق ب��ي��ان اأ����س���درت���ه امل��وؤ���س�����س��ة، اأم�����س 

االثنني، متكن 789 مري�سا غري مقتدر من 

بدء العاج دون اأي تاأخري من خال تغطية 

وموا�ساتهم  واإقامتهم  عاجهم،  تكاليف 

من خال �سناديق اخلري والزكاة.

واأع���رب���ت ���س��م��و االأم�����رية غ��ي��داء ط��ال، 

رئي�سة هيئة اأمناء موؤ�ّس�سة ومركز احل�سني 

ل��ل�����س��رط��ان، ع���ن ع��م��ي��ق ال��ت��ق��دي��ر ل��ع��ط��اء 

موؤ�س�سة  بر�سالة  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن  ال��داع��م��ني 

وم���رك���ز احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان ووق���ف���وا اإىل 

جانب مر�سى ال�سرطان.

وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان، ف��ق��د مت اإج������راء 250 

عملية زراعة نخاع عظم بن�سب جناح عاملّية 

تتجاوز 85 باملئة.

ب���ال���روب���رت  33 ع��م��ل��ي��ة  اإج�������راء  ك��م��ا مت 

اجل���راح���ي، ال���ذي ي��ع��د االأول م��ن ن��وع��ه يف 

االأردن.

اأّما يف جمال الدعم النف�سي واالجتماعي 

ملر�سى املركز، وا�سل 435 طالبا من املر�سى 

برنامج  خ��ال  م��ن  ان��ق��ط��اع  دون  تعليمهم 

العودة اإىل املدر�سة.

كما جرى افتتاح حديقة مركز احل�سني 

ل���ل�������س���رط���ان ل���ت���ك���ون م��ت��ن��ف�����س��ا ل��ل��م��ر���س��ى 

وعائاتهم، وحتقيق اأمنيات 220 طفا من 

خال برنامج حتقيق االأمنيات.

وان�������س���ّم اأك�����رث م���ن 30 األ�����ف م�����س��رتك 

)ال��ت��اأم��ني  التكافلي  رع��اي��ة  ل��ت��اأم��ني  ج��دي��د 

���س��د ال�������س���رط���ان(، ل��ي�����س��ب��ح ال���ع���دد ال��ك��ل��ي 

للم�سرتكني اأكرث من 200 األف من االأفراد 

وال�سركات؛ لي�ستفيدوا من ح�سرية العاج 

الفوري يف املركز، يف حال االإ�سابة.

ووا���س��ل��ت امل��وؤ���س�����س��ة ج��ه��وده��ا يف جم��ال 

الك�سف املبكر والوقاية، من خال براجمها 

تو�سعت  اإذ  ال��ع��ام،  ط��وال  املمتدة  وحماتها 

ل�����س��رط��ان  االأردين  ال���رن���ام���ج  خ����ال  م���ن 

الثدي للو�سول للن�ساء يف جميع حمافظات 

ال��ق��ي��ام بفحو�سات  ع��ل��ى  وح��ث��ه��ن  امل��م��ل��ك��ة، 

األف   28 من  اأك��رث  وخ�سعت  املبكر.  الك�سف 

جتهيز  وج��رى  امل��ام��وغ��رام،  لفح�س  �سيدة 

اأكرث من �سبع وحدات ماموغرام يف خمتلف 

على  احل�سول  بهدف  الطبية؛  القطاعات 

�سهادة االعتماد و�سمان اجلودة.

اإىل م��ئ��ات االآالف  ال��و���س��ول  ك��م��ا ج���رى 

بر�سائل توعوية حول  وال�سباب  الن�ساء  من 

اأه��م��ي��ة ات��ب��اع من��ط ح��ي��اة �سحي م��ن اأج��ل 

الوقاية من ال�سرطان.

توجهها  �سمن  اأطلقت  املوؤ�س�سة  وك��ان��ت 

ال��ت��ق��دم يف البحث  اال���س��رتات��ي��ج��ي يف دع���م 

الدورة  العربي،  العامل  العلمي واالبتكار يف 

ال���ث���ان���ي���ة م����ن ج����ائ����زة احل�������س���ني الأب���ح���اث 

من  باحثا   137 لها  تقدم  والتي  ال�سرطان، 

ج��رى  ب��اح��ث��ني  �سبعة  منهم  ف���از  دول����ة،   16

االأم���ري ط��ال بن  تكرميهم م��ن قبل �سمو 

حم��م��د خ���ال ح��ف��ل خ��ا���س ���س��ّم اأك���رث من 

350 باحثا ومبتكرا من جميع اأنحاء العامل.

* النقل: سبب عدم إقرار مطلبي آلية الصرف ومنصة تنظيم الدور 
هو وجود شركاء في تقديم الخدمة ما يستدعي بحث التفاصيل 

كافة والتوافق عليها من قبل الجميع



األنباط - ديانا البطران

 

موؤخرا اأ�صبحت من�صات اليوتيوب والتيك 

توك الو�صيلة اال�صرع لك�صب املال بني البع�ض، 

كالنار  م��وؤخ��را  انت�صرت  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه 

التي  امل��واط��ن��ني  اأراء  وت�����ص��ارب��ت   ، اله�صيم  يف 

ه���وؤالء  ك���ان  اإذا  فيما  “االأنباط”  ر���ص��دت��ه��ا 

اأم   ، هادفة  حمتويات  يقدمون  “البلوجرز” 
حمتويات هابطة بهدف الربح فقط دون التزام 

باي �صوابط دينية وجمتمعية وحتى ان�صانية .

قال املواطن رامي العامر، تعود ا�صباب اجتاه 

�صبابنا اىل هذه املن�صات ب�صبب ارتفاع م�صتويات 

البطالة وقد و�صلنا حد الفقر، مو�صحا “ اذا 

ي��ا ريت  ي��ا بختهم،  ق��ادري��ن يطلعوا م�����ص��اري 

يعلموين” حممال امل�صوؤولية للحكومة لعدم 

توفريها الدعم لل�صباب وفر�ض عمل مالئمة 

لهم او رعاية ال�صباب بدل تركهم فرائ�ض لهذه 

املن�صات.

�صوابط  و�صع  يجب  “رميا ٠٠٠”  وقالت 

رق��اب��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ه���ذه امل��ه��زل��ة ف اطفالنا 

ي��ق��ت��دون ب��ن��م��اذج ه��اب��ط��ة ال حت���رم دي���ن وال 

جم��ت��م��ع وال ث��ق��اف��ة ف��ال��ك��ث��ري م���ن ال��ب��ل��وج��رز 

ي�صتخدمون األفاظ  �صيئة وحمتواهم يوؤدي اىل 

�صارت  “البنت  مبينة  امل�صتقبل،  اجيال  ف�صاد 

ت��رق�����ض دون اي ح��ي��اء ع��ل��ى امل��ن�����ص��ات وت��رز 

مفاتنها دون اي رقابة” حتت م�صطلح بلوجر .

وط���ال���ب ح��م��د ال��ع��ي�����ص��ى مب��الح��ق��ة جميع 

���ص��ان��ع��ي امل���ح���ت���وى ال���ه���اب���ط وم���واج���ه���ة كل 

امل��ح��ت��وي��ات ال��غ��ري اخ��الق��ي��ة ���ص��واء م��ن �صور 

ميديا  ال�صو�صال  الن  والي��ف��ات،  وف��ي��دي��وه��ات 

ا���ص��اع��ت ال��ب��ل��د، ا���ص��ب��ح ه��ن��ال��ك ال��ك��ث��ري من 

الت�صهري ون�صر ال�صائعات .

اىل  االأردنية  ٠٠٠” اال�صر  ودعت” �صمرية 

عن  بعيدا  مواهبهم  وتنمية  ابنائهم  مراقبة 

امل�صطلحات  ه��ذه  كل  ب��ان  وقالت  اليوتيوبرز، 

ت�صبهنا  وال  جمتمعنا  على  دخيلة  واملحتويات 

بتاتا ولنعلم اوالدنا قراءة القران وما هو ديننا 

بعيدا عن املحتويات الال اخالقية ويجب عمل 

ح��م��الت اع��الم��ي��ة ت��وع��وي��ة للحد م��ن انت�صار 

ابنائنا  وم��ن��ع  للحياء  اخل��اد���ص��ة  الفيديوهات 

املبادئ  غر�ض  ويجب  املحمولة  ال��ه��وات��ف  م��ن 

ال�صحيحة داخل عقولهم لالبتعاد عن كل ما 

هو غري اخالقي .

“ ان االن��رن��ت خرب  “�صامي٠٠٠   وق���ال  

البلد وخرب عقول اوالدنا، كل هذا ع�صان اكم 

ف�صاد  ظهر  على  م�صاري  يطلع  ب��ده��م  واح���د 

املن�صات وفلرة  والدن��ا مطالبا مبراقبة هذه 

كل ما يتم حتميله عليها . 

البلوجرز  اغلب  ان  “حممد٠٠٠”  وي��رى 

اع��ارة  دون  املالية  مب�صاحلهم  فقط  يهتمون 

ال��ت��ي ين�صرونها  ال��ف��ي��دي��وه��ات  ل��ن��وع  اه��ت��م��ام 

معربا عن اعتقاده “اليوتوبر” انه كلما ن�صر 

�صائعات وفيديوهات غري اخالقية كلما جذب 

النا�ض للتفاعل، اأن هدفهم الوحيد هو الربح 

وطالب ب�صرورة زيادة وعي االردنيني الن كل 

ل�صبابنا  النف�صية  ي��وؤث��ر على احل��ال��ة  ن���راه  م��ا 

و�صياع ثقافتنا العربية اال�صيلة ومبادئ ديننا 

احلنيف .

ال��دك��ت��ور املتخ�ص�ض يف علم  ق���ال  ب����دوره،   

ال  اأن��ه  ل�”االأنباط”  خويله  حممد  االجتماع 

�صك ان و�صائل التوا�صل االجتماعي ا�صبح لها 

دور كبري يف ت�صكيل الراأي العام ونقل االخبار 

اهتمامات  ت�صكيل  يف  ت�صاهم  كما  واملعلومات 

املتابعني ولهذه املواقع احلظ االوفر يف التاأثري 

القوي على حياة االفراد وخ�صو�صا املراهقني، 

ب�صخ�صيات  كبري  ب�صكل  بهم  ال��ت��اأث��ري  فظهر 

يقلدونهم  واأ�صبحوا  املواقع  هذه  يف  امل�صاهري 

ب�صلوكهم وحركاتهم ،  مما ي�صاهم يف خلخلة 

التن�صة االجتماعية ال�صوية االمر الذي يوؤدي 

اىل ت�صتيت افكارهم.

وباملقابل ال ن�صتطيع ان ننكر ان هناك من 

االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  على  امل�صاهري 

�صرائح  ايجابي على خمتلف  وتاأثري  دور  لهم 

امل��ج��ت��م��ع وم��ن��ه��م امل���راه���ق���ني ، وم����ن ه����وؤالء 

املوؤثرين اخلراء والعلماء يف خمتلف املجاالت 

وجم��الت  والتقنية  والتكنولوجية  العلمية 

ال��ذات وتطوير ال�صفات  علم النف�ض وتطوير 

القيادية لدى ال�صباب، م�صريا اإىل اأن  يتطلب 

ال�صباب  توعية  ب��االأ���ص��رة  ممثل  املجتمع  م��ن 

ي�صاهدونه  التعامل مع  ما  بكيفية  واالطفال 

على من�صات التوا�صل االجتماعي، من خالل 

بث الربية ال�صحيحة ال�صوية وا�صغال اوقات 

االطفال واملراهقني بالن�صاطات املفيدة وتنمية 

الوالدين  عالقة  وتعزيز  وقدراتهم  مواهبهم 

، اإ���ص��اف��ة اإىل ����ص���رورة ب��ث ال��ق��ي��م االي��ج��اب��ي��ة 

واالخالقية والثوابت بحيث ال يتاأثر ال�صباب 

واالطفال مبا ي�صاهدونه على مواقع التوا�صل 

االجتماعي. 

م�����ن ن���اح���ي���ت���ه ب�����ني ال����ن����اط����ق االع����الم����ي 

ال��ع��ام ع��ام��ر �صرطاوي  با�صم م��دي��ري��ة االم���ن 

ان  يجب  املت�صرر  ال�صخ�ض  ان  ل�”االأنباط” 

يقدم �صكوى خا�صة يف حال وج��ود ا�صاءة على 

مواقع التوا�صل االجتماعي  ، مبيناً اأنه يوجد 

بع�ض املخالفات القانونية مثل اإث��ارة النعرات 

الطائفية على مواقع التوا�صل االجتماعي او 

وال�صغب  الفتنة  اث��ارة  هدفها  التي  املن�صورات 

والعنف فهذه من واجباتنا مالحقتها. 

ب������دوره ا����ص���ار ال��ي��وت��ي��وب��ر ي����زن ال��ن��وب��اين 

م��واق��ع  ع��ل��ى  ب����داأت  �صهرته  اأن  ل�”االأنباط” 

فيديوهات  ن�صره  بعد  االجتماعي   التوا�صل 

ال��غ��ر���ض منها  ك���ان  ال��ف��ي�����ص��ب��وك  ع��ل��ى من�صة 

النا�ض  اإ�صحاك ا�صدقائه لكنه تفاجاأ بتفاعل 

معه وبتعليقاتهم االيجابية ، ومتكن بعدها من 

قناته على  وافتتح  املتابعني  الكثري من  جذب 

اليوتيوب يف �صنة 2٠15 والق��ت رواج��ا كبريا ، 

الفتاُ اأن املو�صوع مل يكن مادي ابدا ومن بعدها 

بداأ بالعمل على برامج وفيديوهات كوميدية 

حتاكي ال�صارع االردين وحقق جناحات كبرية 

يف وقت ق�صري موؤكداً اأن هدفه يف نهاية االأمر 

الرفيه عن النا�ض. 

 بدوره قال ال�صيخ حممد غالية ل�”االأنباط” 

واأق��وال��ه  ت�صرفاته  عن  م�صوؤول  اإن�صان  كل  اإن 

واأفعاله اأمام اهلل عز وجل، خا�صة اإذا كان  من 

 ، االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  املوؤثرين 

الأنه ميثل قدوة لفئة كبرية من النا�ض، لذلك 

يجب عليه اأن يكون حري�صاً على ن�صر كل ما 

الو�صائل  ه��ذه  ي�صتخدم  واأن  ونفع،  فائدة  فيه 

باالإن�صان،  والنهو�ض  ورقية،  املجتمع  لنه�صة 

ف��م��ن االن��ت��ك��ا���ص��ة اأن ت�����ص��ب��ح و���ص��ائ��ل ال��ت��ق��دم 

العلمي والتكنلوجي �صبباً يف التخلف االأخالقي 

واالنحطاط املعريف، فاأما ما نراه حمتوى يف 

كثري من االأحيان ال فائدة فيه بل وقد يحتوي 

على اأفعال واأقوال تغ�صب اهلل تعاىل، كل ذلك 

�صيحا�صب عليه االإن�صان اأمام اهلل تعاىل، )َيْوَم 

ا  َ ْرُجُلُهْم مبمِ
َ
َواأ ْم  يهمِ ْيدمِ

َ
َواأ َنُتُهْم  ْل�صمِ

َ
اأ ْم  َعلَْيهمِ َت�ْصَهُد 

َكاُنوا َيْعَمُلوَن( النور:24 .

واأ�صاف اأنه كلما كان التاأثري اأكر وانت�صار 

املقاطع اأو�صع، كان احل�صاب اأعظم خا�صة فاإن 

االإن�صان ح�صناَت م�صاعفة،  �صيجد  ك��ان خ��رياً 

حمتوى  اأو  لالإ�صاعة  ن�صراً  اأو  ���ص��راً،  ك��ان  واإن 

هابط يف�صد اأخالق النا�ض، فاإنه �صيجد اأوزاراً 

مال  �صيجنيه من  ما  اإىل  اإ�صافة  اأوزاره،  ف��وق 

ح��رام من ه��ذه املقاطع، لذلك يجب على كل 

اآت��اه اهلل تعاىل موهبة يوؤثر فيها على  اإن�صان 

االآخرين، اأن يوجه هذا التاأثري باجتاه اخلري 

يبتعد عن  واأن  الف�صيلة،  ون�صر  الفكر،  ورق��ي 

الفح�ض يف القول والعمل.

واك����د غ��ال��ي��ة اأن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��ا���ض ع��دم 

عن  يبتعدوا  واأن  ومفيد،  نافع  كل  اإال  متابعة 

�صفا�صف االأم�����ور، وت��واف��ه امل��ن�����ص��ورات ال��ت��ي ال 

وت�صييع  اإه�����دار  تعتر  ال��ت��ي  م��ن��ه��ا،  ي�صتفاد 

لالأوقات يف املحرمات، اإ�صافة اإىل احلر�ض على 

ع��دم تعظيم اأم��ر االإن�صان التافه ال��ذي يجعل 

من نف�صه اأ�صحوكة اأمام النا�ض بهدف ال�صهرة 

اأو جمع املال. 

م��ازن  النف�صي  الطبيب  ب��ني   ، جهته  م��ن   

و  البلوجرز  ت��اأث��ري  اأن��ه  ل�”االأنباط”  املقابلة 

و  ال��ف��رد  ي���زداد على  التوا�صل  م��واق��ع  ن�صطاء 

املجتمع ب�صكل مت�صارع ، مبيناً اأن هناك تاأثري 

اإي��ج��اب��ي يف ح��ال ك��ان امل��ح��ت��وى امل��ق��ّدم ه��ادف، 

جميع  ي�صمل  االأدل����ة،  على  مبني  مو�صوعي، 

وجهات النظر دون حتّيز و يعالج م�صاكل معينة 

مثل املحتوى العلمي، التوعوي ، الفني، الثقايف 

. ومنه ال�صلبي يف حال كان املحتوى غري هادف، 

اأو االراآء فقط و  منحاز، مبني على االإ�صاعات 

هدفه توجيه ال��راأي العام مبا يخدم امل�صلحة 

ال�صخ�صية حّتى لو كان املحتوى �صار. 

اي  دون  امل��وؤث��ري��ن  ه����وؤالء  انت�صار  اأن  واك���د 

املجتمع  على  عديدة  �صلبية  باأثار  يعود  رقابة 

من خالل زيادة اهتمام الراأي العام باملوا�صيع 

االهتمام  عن  اإ�صغالهم  و  اجلدلية  ال�صطحية 

باملوا�صيع االأ�صا�صية املفيدة مّما يخلق جمهور 

املتعة،  اإىل  ال��و���ص��ول  ه��و  الوحيد  هدفه  ف���ارغ 

ال��راأي العام و توجيهه نحو  اإ�صافة ل� ت�صليل 

�صحة  من  التثّبت  اأو  التحقق  دون  ال�صائعات 

امل��ع��ل��وم��ات مّم���ا يخلق ج��م��ه��ور م��ن��دف��ع �صهل 

ا�صتغالل  ، ومب��ا يف ذل��ك  التوجيه  االن��ق��ي��اد و 

ال��راأي العام لت�صويق ال�صلع و اخلدمات بغ�ض 

النظرعن فائدتها لتحقيق الربح على ح�صاب 

على  ال��ق��درة  ُيفقدهم  مّم���ا  ال��ع��اّم��ة  امل�صلحة 

االختيار و التمّيز و ي�صبح املجتمع ُن�صخ متعددة 

لهوؤالء املوؤثرين دون وجود اي �صوابط.

وا�صاف ان عدم وجود رقابة على املحتويات 

الغري هادفه يوؤدي اىل انت�صار ظاهرة التنّمر و 

النقد غري البّناء مما يوؤدي اإىل اإيذاء م�صاعر 

النا�ض و اإ�صابتهم با�صطرابات القلق و االكتئاب 

الكثري  اأن هنالك  ، مبينا  االهانة علناً  ب�صبب 

حتديد  منها  عليه  م��رت  ال��ت��ي  الق�ص�ض  م��ن 

معايري افرا�صية �صارمة للجمال من حيث 

ال�صكل اخلارجي اأو الوزن مما ُينتج �صغط كبري 

على االفراد خ�صو�صاً فئة ال�صباب و يوؤثر على 

لديهم  فتظهر  لذاتهم  تقييمهم  اأو  نظرتهم 

ا�صطرابات خمتلفة مثل الرهاب االإجتماعي، 

 ، االكتئاب   ، القهري  الو�صوا�ض   ، الهلع  نوبات 

فقدان ال�صهية الع�صبي ، النهم الع�صبي. 

وتابع اأنه يتم خلق �صعور من عدم القناعة 

امل�صتمّرة  امل��ق��ارن��ة  ب�صبب  ال��ع��ام  ال�����راأي  ل���دى 

تظهر  التي  بحياتهم  و  بالبلوجرز)املوؤثرين( 

باال�صافة  ل��الأح��الم  ت��ك��ون  م��ا  اأق����رب  مثالية 

اىل اإي���ه���ام ال�������راأي ال���ع���ام ب�����ص��ه��ول��ة و ���ص��رع��ة 

ك��ب��ري مّم��ا  ب���ذل ج��ه��د  ال��و���ص��ول للنجاح دون 

ُي��ف��ق��ده��م ال��ق��درة ع��ل��ى ال�����ص��ر و ال��ت��ح��ّم��ل يف 

�صبيل حتقيقهم اأحالمهم و يدفعهم للف�صل و 

اال�صت�صالم.

املحلي
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�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكروين

الثالثاء  10 / 1 / 2023 

 خويلة: لوسائل التواصل دور كبير بتشكيل الرأي العام

 غالية: نرفض ان تصبح وسائل التقدم العلمي سببا بالتخلف واالنحطاط

المقابلة: انتشار المؤثرين دون رقابة يعود باثار سلبية على المجتمع

 السرطاوي: على المتضرر الشكوى في حال االساءة

  االنباط – السلط 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  اأع���ل���ن   

ال�صهادة اجلامعية  العليا المتحان  اللجنة  رئي�ض 

املتو�صطة الدكتور اأحمد العجلوين، نتائج امتحان 

“ال�صامل” للدورة ال�صتوية 2٠23.
�صحفي،  موؤمتر  يف  العجلوين  الدكتور  وق��ال 

اإن ن�صبة النجاح بلغت 3ر65 باملئة،  اأم�ض االثنني، 

ال��ع��ام��ة يف االم��ت��ح��ان  ال��ن��ج��اح  وه���ي �صمن ن�صبة 

ال�����ص��ام��ل، وق��ري��ب��ة م��ن ن�صبة ال��ن��ج��اح يف ال����دورة 

ال�صابقة.

وبني اأنه تقدم لالمتحان بورقة اأو اأكرث 5687 

كلية جامعية  ع��ل��ى 51  ت���وزع���وا  ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة، 

وجامعية متو�صطة يف 88 برناجما درا�صيا �صمن 

اخلطط اجلديدة، جنح منهم 3718 طالبا وطالبة، 

اأوراق����ه 17 طالبا  بجميع  االم��ت��ح��ان  ع��ن  وتغيب 

وطالبة ومت �صبط 18 خمالفة اأثناء االمتحان.

ا�صراتيجيتها  و�صعت  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأ���ص��اف 

التي جاءت من�صجمة مع اال�صراتيجية الوطنية 

امل��وارد الب�صرية، وال��روؤى امللكية ال�صامية  لتنمية 

وجتويد  التقني  التعليم  منظومة  اإ�صالح  بهدف 

من  للخريجني  عمل  ف��ر���ض  وت��وف��ري  خمرجاته 

خ���الل ا���ص��ت��ح��داث وت��ط��وي��ر ال���رام���ج واخل��ط��ط 

الدرا�صية التي تواكب اأف�صل املمار�صات العاملية يف 

هذا املجال.

ب��داأت  اإن اجل��ام��ع��ة  العجلوين  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

وتطبيقية  تقنية  وب��رام��ج  تخ�ص�صات  ب��ت��وط��ني 

عاملية يف كلياتها، ت�صتجيب الحتياجات ومتطلبات 

�صوق العمل املحلي واالإقليمي والدويل، ومرتبطة 

ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ا����ص���رة وال���ذك���اء 

امل�صتقبل،  ومهن  الرقمي  والتحول  اال�صطناعي 

مما كان له االأثر يف زيادة اأعداد الطلبة امللتحقني 

بالتعليم التقني على الف�صل الدرا�صي االأول من 

العام اجلامعي 2٠23/2٠22.

ط��ال��ب��اً   319 ق��ب��ل��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

العام  م��ن  االأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل  على  وطالبة 

برنامج  اجلامعي احل��ايل يف 4 تخ�ص�صات �صمن 

ال��ب��ك��ال��وري��و���ض ال��ت��ق��ن��ي، ال����ذي ت��ن��ف��رد اجل��ام��ع��ة 

بتطبيقه.

وي��ع��ت��ر اأح������د ب����رام����ج ال����درا�����ص����ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

اجلامعية املتكاملة يف العمل يف موؤ�ص�صات التعليم 

العايل االأردن��ي��ة، وي�صكل نقلة نوعية يف منظومة 

واالإقليمي  املحلي  امل�صتوى  على  التقني  التعليم 

وبداية للتعليم التقني اجلامعي.

الزراعة: ال يوجد تفٍش لمرض 
الحمى القالعية بين األبقار

 االنباط – عامن 

االثنني،  اأم�ض  الزراعة،  وزارة  اأكدت 

مل��ر���ض احلمى  ت��ف�����ٍض  اأي  ي��وج��د  اأن���ه ال 

ال���ق���الع���ي���ة ب����ني االأب�����ق�����ار يف م��ن��ط��ق��ة 

الزرقاء. الظليل مبحافظة 

للرثوة  ال��ع��ام  االأم���ني  م�صاعد  وق��ال 

احل��ي��وان��ي��ة يف ال�����وزارة، امل��ه��ن��د���ض علي 

احلمى  ب�”  االإ���ص��اب��ات  اإن  ن��ق��ط��ة،  اأب���و 

ال��ق��الع��ي��ة “ اق��ت�����ص��رت ع��ل��ى ع���دد من 

املزارع، مل تتجاوز خم�ض مزارع، موؤكًدا 

ت��ط��ع��ي��م ع����دد م���ن االأب����ق����ار م���ن خ��الل 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض، وال���ع���دد االآخ����ر من 

خالل الوزارة.

اأي  ي�����ص��ك��ل  امل��ر���ض ال  اأن ه���ذا  وب���ني 

نفوقا  ي�صبب  وال  االإن�صان  على  خطورة 

انخفا�ض  على  يقت�صر  بل  للحيوانات، 

ارتفاع  نتيجة  اليومية  االأبقار  اإنتاجية 

درج�����ة ح���رارت���ه���ا ل��دي��ه��ا خ����الل ف��رة 

االإ�صابة.

واأك����د اأب���و ن��ق��ط��ة، ج��اه��زي��ة ال����وزارة 

ال���ت���ام���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذه احل�����االت، 

م�صريا اإىل اأنها اأر�صلت عينات ملخترات 

لتحديد  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

االإ�صابات واالأعرا�ض اإن وجدت.

ج��م��ي��ع  ط���ّب���ق���ت  ال���������وزارة  اأن  وب�����ني 

البيطري  باحلجر  اخلا�صة  االإج��راءات 

بعدم  مهيبا  االح��رازي��ة،  واالإج����راءات 

�صاأنها  من  خاطئة  معلومات  اأي  تداول 

املحلية. املنتجات  �صمعة  ت�صويه 

3ر65 بالمئة نسبة النجاح في الشامل

  االنباط – عامن 

التي  اجلل�صة  خ��الل  ال��ن��واب  جمل�ض  اأح���ال 

ال�صفدي  اأحمد  املجل�ض  رئي�ض  برئا�صة  عقدها 

وح�صور رئي�ض الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة 

وه��ي��ئ��ة ال����وزارة اأم�����ض االث��ن��ني م�����ص��روع ق��ان��ون 

املوازنة لعام 2٠23 للجنة املالية النيابية.

وجاء قرار جمل�ض النواب بعد نقا�ض مو�صع 

مل�����ص��روع ال��ق��ان��ون ب��ع��د اأن األ���ق���ى وزي����ر امل��ال��ي��ة 

الدكتور حممد الع�صع�ض خطاب م�صروع قانون 

املوازنة اأمام املجل�ض.

امل��الح��ظ��ات  ال��ن��واب جملة م��ن  وا���ص��ت��ع��ر���ض 

ع��ل��ى م�������ص���روع امل����وازن����ة، م��ط��ال��ب��ني احل��ك��وم��ة 

ب����اإي����ج����اد ح����ل����ول ج����ذري����ة ت���ع���ال���ج ال���ت���ح���دي���ات 

االقت�صادية التي تواجهها الدولة، وتخفف من 

اقت�صادية  ظروفا  يواجه  الذي  املواطن  معاناة 

الفقر  م�صكلتي  مواجهة  على  والعمل  �صعبة، 

والبطالة.

تقدر  ال��ع��ام  ه��ذا  م��وازن��ة  اإن  الع�صع�ض  وق��ال 

ب��� 11.431م��ل��ي��ار دي��ن��ار، م��وزع��ة ب��ني االإي���رادات 

اإيرادات  العامة بواقع 9.569 مليار دينار، منها 

وم��ن��ح  دي����ن����ار،  م���ل���ي���ار   8.767 ب����واق����ع  حم��ل��ي��ة 

النفقات  وت��ق��در  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   8٠2 خ��ارج��ي��ة 

و  ج��اري��ة،  نفقات  دي��ن��ار  مليار   9.839 ب���  العامة 

1.591 مليار دينار نفقات راأ�صمالية، فيما يقدر 

العجز املايل للموازنة ب� 1.862مليار دينار.

ورفع رئي�ض املجل�ض اأحمد ال�صفدي اجلل�صة 

ملوعد يحدد الحقا.

مجلس النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام2023 للجنة المالية النيابية

الثاني  الترتيب  في  األردنية  الملكية 
وأفريقيا األوسط  بالشرق  المواعيد  بدقة 

  االنباط – عامن 

ح��ق��ق��ت ���ص��رك��ة اخل���ط���وط اجل��وي��ة 

املواعيد  دق��ة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  امللكية 

اأخ��ريا  �صدر  تقرير  وف��ق   ،2٠22 لعام 

ل��ت��ح��ل��ي��الت  “�صرييوم”  ���ص��رك��ة  ع���ن 

ال���ط���ريان وم��ق��ره��ا امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 

وي�������ص���م ج���م���ي���ع �����ص����رك����ات ال����ط����ريان 

االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  ال��ع��ام��ل��ة يف منطقة 

واأفريقيا.

ب��ي��ان �صحفي  ال�����ص��رك��ة، يف  وق��ال��ت 

ال��ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  اإن  االث����ن����ني،  اأم�������ض 

اأ����ص���ارت اإىل دق���ة امل��ل��ك��ي��ة االأردن���ي���ة يف 

م��واع��ي��د رح��الت��ه��ا امل��غ��ادرة وال��ق��ادم��ة 

ب��ن�����ص��ب��ة بلغت  امل���ا����ص���ي،  ال���ع���ام  خ����الل 

الطريان  �صركة  وح��ّل��ت  باملئة،   86.76

حلت  فيما  االأوىل،  املرتبة  يف  الُعماين 

امللكية االأردنية ثانيا، وتلتها اخلطوط 

االإم���ارات  وط���ريان  الكويتية  اجل��وي��ة 

واخلطوط اجلوية القطرية.

واعتمد التقرير على درا�صة مدتها 

عن  كاملة  معلومات  غطت  �صهرا،   12

الرحالت ملجموعة وا�صعة من �صركات 

االأردن��ي��ة،  امللكية  فيها  مبا  ال��ط��ريان؛ 

د اإليها يف اإ�صدار قائمة باأف�صل  وا�صُتنمِ

�صركات الطريان واملطارات وال�صركات 

م��ن��خ��ف�����ص��ة ال��ت��ك��ال��ي��ف يف جم���ال دق��ة 

املواعيد لعام 2٠22.

�صرييوم،  �صركة  اأن  البيان  واأ�صاف 

�صهد  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  اأّن  اإىل  م�����ص��ريا 

يف  بالتحديات  ممتلئة  ت�صغيلية  بيئة 

جميع اأنحاء العامل، ال �صيما يف اأوروبا 

واأمريكا ال�صمالية، حيث عانت العديد 

م��ن ���ص��رك��ات ال��ط��ريان وامل��ط��ارات من 

ونق�ض  واال���ص��ط��راب��ات  ال���ت���اأخ���ريات 

ال���ع���م���ال���ة وال����ط����اق����ة اال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

املوارد، ورغم ذلك تفوقت  وحتديات 

ال����ع����دي����د م�����ن �����ص����رك����ات ال����ط����ريان 

واملطارات يف جميع اأنحاء العامل.

للملكية  التنفيذي  الرئي�ض  وعّر 

االأردن����ي����ة امل��ه��ن��د���ض ���ص��ام��ر امل��ج��ايل 

عام  ت�صتهل  ب��اأن  ال�صركة  �صعادة  عن 

ال��رت��ي��ب  ه�����ذا  ب��ا���ص��ت��ح��ق��اق   2٠23

الطريان  �صركات  اأف�صل  بني  املتقدم 

و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 

اأف��ري��ق��ي��ا يف دق���ة امل��واع��ي��د؛ ت��ق��دي��ًرا 

على  امل�صافرين  تزويد  يف  اللتزامها 

م���ن خ��ط��وط��ه��ا ب���ال���دق���ة امل��ن�����ص��ودة 

ال�صركة  حر�ض  م��وؤك��ًدا  لرحالتهم، 

ع���ل���ى امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ه�����ذه امل���ي���زة 

ال���ت���ن���اف�������ص���ي���ة، وحت���ق���ي���ق ت��ط��ل��ع��ات 

ال�����ص��رك��ة وامل�����ص��اف��ري��ن، واال���ص��ت��م��رار 

اجلوية  اخل��دم��ات  اأف�صل  تقدمي  يف 

واالأر�صية لهم.

مطالبات بتشديد الرقابة عليهم ودعوات ألولياء األمور لمراقبة وتوعية اطفالهم

»البلوجرز« و»اليوتيوبر« 00 مهن بال رقابة
النوباني: شهرتي أتت بالصدفة وهدفي الترفيه عن الناس

كلية الدفاع المدني تحقق نسب 
نجاح متميزة في االمتحان الشامل

  االنباط – عامن 

امل���دين ن�صبة  ال���دف���اع   ح��ق��ق��ت ك��ل��ي��ة 

يف  اململكة  م�صتوى  على  متميزة  جن��اح 

ال�صتوية  ل��ل��دورة  ال�����ص��ام��ل،  االم��ت��ح��ان 

اإىل  و���ص��ل��ت  املجتمع  بكليات  اخل��ا���ص��ة 

96.6 باملئة، يف حني بلغت ن�صبة النجاح 

ال���ع���ام ل��ل��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة امل��ت��و���ص��ط��ة 

65.3 باملئة.

التلميذ عمار عبد  ال�صرطي  وح�صل 

الكرمي العابد على املركز االأول واأعلى 

ع��ل��ى م�صتوى  ال��ع��ام  ب��امل��ج��م��وع  م��ع��دل 

بتخ�ص�ض  الهند�صي  امل�صار  يف  اململكة 

تقنيات االإطفاء واالإنقاذ ومبعدل 96.8 

التلميذ  ال�صرطي  باملئة، يف حني ح�صل 

االأول  املركز  على  ح�صني  ر�صيد  �صهيب 

ال���ف���وري على  االإ����ص���ع���اف  ت��خ�����ص�����ض  يف 

م�صتوى الكلية مبعدل 93.8 باملئة.

العام  االأمن  مديرية  اأكدت  بدورها، 

يف  امل��دين  ال��دف��اع  كلية  جهود  ا�صتمرار 

باحلماية  اخلا�صة  العلوم  ن�صر  جم��ال 

امل���دن���ي���ة، وت���ع���زي���ز ال���ك���ف���اءة امل��ع��رف��ي��ة 

مل��ن��ت�����ص��ب��ي��ه��ا ب�������اأداء ت��ع��ل��ي��م��ي وت��دري��ب��ي 

مهنئة  امل��م��ل��ك��ة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  متميز 

ومتمنية  وذوي��ه��م  ال��ن��اج��ح��ني  الطلبة 

لهم دوام التقدم والنجاح.

وت���ع���د ك��ل��ي��ة ال����دف����اع امل�����دين ك��ل��ي��ة 

ج���ام���ع���ي���ة م���ت���و����ص���ط���ة ت���اأ����ص�������ص���ت يف 

ال���دب���ل���وم  درج�������ة  مت���ن���ح   ،2٠٠6 ع������ام 

ب��ت��خ�����ص�����ص��ات: االإ�����ص����ع����اف ال����ف����وري، 

وتقنيات  واالإن���ق���اذ  االإط��ف��اء  وت��ق��ن��ي��ات 

ال��وق��اي��ة وال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة، وت��ه��دف 

ل��الرت��ق��اء ب��خ��دم��ات ال��دف��اع امل���دين يف 

اأن����واع احل���وادث  ال��ت��ع��ام��ل م��ع خمتلف 

من  واح����دة  وه���ي  واح�����راف،  مبهنية 

وفقا  تعمل  ال��ت��ي  الع�صكرية  ال��ك��ل��ي��ات 

العايل  التعليم  وزارة  وق��وان��ني  لنظم 

حا�صلة  االأردن،  يف  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 

واخل��ا���ض  ال��ع��ام  االع��ت��م��اد  �صهادة  على 

التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  اع��ت��م��اد  هيئة  م��ن 

ال����ع����ايل و�����ص����م����ان ج����ودت����ه����ا، وت��ت��ب��ع 

التطبيقية،  البلقاء  جلامعة  اأكادمييا 

امل��دين/االأم��ن  الدفاع  ملديرية  واإداري���اً 

العام.
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باخرة سياحية ثانية تحمل 2450 سائحا ترسو بالعقبة

اإلدارة المحلية: نستجيب ألي شكوى أو اقتراح خالل 5 أيام

جلسات تعريفية لطلبة جامعتي الحسين التقنية وعمان 

العربية بجائزة الحسين للعمل التطوعي

الأنباط - دينا حمادين 

ر�صت على مياه العقبه �صباح اأم�س الأثنني  

الباخرة الثانيه خالل العام احلايل ٢٠٢٣ بعد 

امل�����ص��ري وحتمل  �صفاجا  م��ي��ن��اء  م��ن  ق��دوم��ه��ا 

���ص��ائ��ح��ا من   2450 ال���ب���اخ���ره  ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا 

خمتلف اجلن�صيات العربية والأوروبية  اإ�صافة 

اإىل طاقمها املكون من 1168 �صخ�صا.

ميناء  اإىل  الثنني  م�صاء  الباخرة  و�صتغادر 

جدة ال�صعودي، بعد زيارة ال�صياح منطقة املثلث 

الذهبي املتمثلة يف مناطق رم والبرتاء ومدينة 

العقبة.

العقبة القت�صادية  واأعدت �صلطة منطقة   

منطقة  ل���زي���ارة  �صياحيا  ب��رن��اجم��ا  اخل��ا���ص��ة، 

امل��ث��ل��ث ال��ذه��ب��ي، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ج��ول��ة داخ��ل 

اأ�صواق املدينة و�صواطئها.

  النباط – عمان 

روؤ���ص��اء  على  املحلية  الإدارة  وزارة  عممت 

لتقدمي  والتوا�صل  الت�صال  قنوات  البلديات 

ال�����ص��ك��اوى والق�����رتاح�����ات ال��ت��ط��وي��ري��ة وف��ق 

معايري جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز.

اإىل حتقيق  ت��ه��دف  اأن���ه���ا  ال������وزارة  واأك������دت 

التي  واخل��دم��ات  امل��ه��ام  ح��ول  الر�صا  م�صتوى 

املتعاملني  اأح���د  باعتباها  ال��ب��ل��دي��ات  تقدمها 

الرئي�صيني يف امليدان.

ب��وزارة  والتوا�صل  الت�صال  قنوات  وت�صمل 

الإدارة املحلية،�صناديق ال�صكاوى والقرتاحات 

امل��وج��ودة يف اأم��اك��ن ظ��اه��رة يف م��رك��ز ال���وزارة 

وم��دي��ري��ات��ه��ا، دي�����وان ال�������وزارة ال��رئ��ي�����ص��ي اأو 

مديرياتها،  يف  امل��وج��ودة  الفرعية  ال���دواوي���ن 

بال�صكاوي  اخل��ا���س  ال�����وزارة  ب��خ��ط  الت�����ص��ال 

ال��������وزارة  وف���اك�������س   ،)4641393/06(

الوزارة  بريد  و�صندوق   ،)4640404/06(

)عمان 11118 / �ص. ب. 1799 / الأردن(، 

الوزارة  )�صفحة  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

امل��ح��ل��ي��ة(،  الإدارة  وزارة   / ال��ف��ي�����ص��ب��وك  ع��ل��ى 

dewan@( ل��ل��وزارة ال��ري��د الل��ك��رتوين 

الإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع   )moma.gov.jo
 ،)www.mola.gov.jo( ل�����ل�����وزارة 

ب��ال��ق��ط��اع  اخل����ا�����س  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  اإ�����ص����اف����ة 

ال�صكاوى احلكومية )تطبيق  احلكومي لإدارة 

بخدمتكم(.

وت�����ص��م��ن ال��ت��ع��م��ي��م ت��اأك��ي��د ال�������وزارة ب��اأن��ه��ا 

لها  مقدم  اق���رتاح  اأو  �صكوى  لأي  �صت�صتجيب 

خالل )5( اأيام عمل، مع الأخذ بعني العتبار 

ب����اأن ب��ع�����س ال�����ص��ك��اوى والق����رتاح����ات بح�صب 

طبيعتها تتطلب اإطارا زمنيا اأطول

  النباط – عمان 

اأقامت وزارة ال�صباب، اأم�س الثنني، جل�صات 

الثاين  عبداهلل  بن  احل�صني  بجائزة  تعريفية 

للعمل التطوعي، ا�صت�صافتها جامعتا احل�صني 

ال��ت��ق��ن��ي��ة وع���م���ان ال��ع��رب��ي��ة، ب��ح�����ص��ور روؤ����ص���اء 

اجل��ام��ع��ت��ني واأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال��ت��دري�����ص��ي��ة 

والإدارية والطلبة.

اأع�����ص��اء  اأداره�����ا  ال��ت��ي  اجل��ل�����ص��ات  وت�صمنت 

ور�صالة  بروؤية  التعريف  اجل��ائ��زة،  اإدارة  جلنة 

اجلائزة املتمثلة يف التميز يف العمل التطوعي 

ن�صر  يف  وال��ت��و���ص��ع  الأردين  امل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة 

ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، ومت���ك���ني الأف������راد 

وامل��وؤ���ص�����ص��ات م���ن ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري ال��ت��م��ي��ز يف 

وحتفيز  التطوعية،  وم��ب��ادرات��ه��م  م�صاريعهم 

والعمل  واملوؤ�ص�صات  املتطوعني  جهود  وتقدير 

اجلماعي.

التقدم  مب��ج��الت  ال��ت��ع��ري��ف  ت�صمنت  ك��م��ا 

 2022-2023 الأوىل  دورت��ه��ا  يف  للجائزة 

�صمن فئاتها الثالث؛ فئة الأعمال التطوعية 

اجلماعية  التطوعية  الأع��م��ال  وفئة  الفردية 

واملتمثلة  املوؤ�ص�صية،  التطوعية  الأعمال  وفئة 

يف املجالت الجتماعية وال�صحية والتعليمية 

والثقافية،  والفنية  والريا�صية  التدريبية  اأو 

اإ����ص���اف���ة اإىل ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ص��ي��اح��ي��ة وال���ري���ادة 

والبتكار.

حول  عر�صا  اجل��ائ��زة  اإدارة  اأع�����ص��اء  وق���دم 

خ���ط���وات ال��رت���ص��ح ل��ل��ج��ائ��زة ومن�����وذج عملها 

عملية  واآل��ي��ة  والفرعية  الرئي�صة  ومعايريها 

التقييم وحوكمة اجلائزة، موؤكدين اأن اجلائزة 

والبتكار  وال��ري��ادة  العطاء  مبادئ  على  ترتكز 

اإ�صافة  الربحي،  غري  والعمل  الفر�س  وتكافوؤ 

اإىل ال�صفافية والتحفيز وال�صتدامة.

واأ�صاروا اإىل اأن عملية تقييم طلبات الرت�صح 

لنيل اجلائزة تخ�صع لأف�صل املمار�صات املعمول 

ال�صباب  داعيني  اجلوائز،  تقييم  جمال  يف  بها 

وال��ذي  اجل��ائ��زة،  يف  والت�صجيل  امل�صاركة  اإىل 

ي�صتمر حتى الثامن والع�صرين من �صهر �صباط 

www. :املقبل عر املوقع الر�صمي للجائزة

 alhusseinvolunteeraward.

.jo
ويف نهاية اجلل�صات، دار حوار جرى خالله 

حول  الطلبة  وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  عن  الإجابة 

اجلائزة.

تنفذها  ال��ت��ي  التعريفية  اجلل�صات  وت��اأت��ي 

للجائزة  ال��رتوي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  �صمن  ال�����وزارة 

لطلبة اجلامعات؛ بهدف حث وت�صجيع ال�صباب 

املبادر املتطوع على امل�صاركة فيها.

40

  النباط – عمان

املياه والري، خالل حملة   �صبطت وزارة 

العام،  الأم��ن  مديرية  مع  بالتعاون  نفذتها 

يف  رئي�صية  مياه  خطوط  على  اعتداء   100
من  ت�صحب  الر�صيد،  ح��ي  الر�صيفة/  ل��واء 

مياه  لغايات  املخ�ص�صة  املواطنني  ح�ص�س 

ال�صرب.

وق��ال��ت ال�����وزارة، يف ب��ي��ان اأم�����س الث��ن��ني، 

اأرا�صي  على  مقامة  املخالفة،  اخلطوط  اإن 

ت�صويب  واإع������ادة  ف�����ص��ل��ه��ا  وج����رى  ال���دول���ة، 

ال����و�����ص����ع، وع����م����ل ال�������ص���ب���وط���ات اخل���ا����ص���ة 

ب���ال���واق���ع���ة ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا ل��ل��ج��ه��ات امل��خ��ت�����ص��ة، 

الأي����ام  خ���الل  �صت�صمل  احل��م��ل��ة  اأن  م���وؤك���دة 

القادمة معظم الأحياء واملناطق.
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��ة  رت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة امل��خ��ت�����صَّ  ق������رَّ

بالنَّظر يف جرائم البلطجة والأتاوات لدى 

ان برئا�صة القا�صي  لح جزاء عمَّ حمكمة �صُ

ثالث  مل��دة  �صخ�س  حب�س  ال�����ص��ع��ود،  عطية 

�صنوات بعد اإدانته بتحطيم مركبة �صاحب 

 7 مبلغ  واأخ���ذ  ��ان  ع��مَّ العا�صمة  يف  مطعم 

دنانري ُعنوة وبدون وجه حق منه.

وثُبت للمحكمة خالل جل�صات املحاكمة 

��واب��ق  ال�����صَّ ذوي  م���ن  املُ�������دان  اأنَّ  ال��ع��ل��ن��ي��ة، 

املا�صة  اجل��رائ��م  ع�صرات  وبحقه  اجُل��رم��ي��ة 

بال�صرف والأخالق كال�صرقة وال�صروع فيها 

خطًرا  وي�صكل  وامل��ق��اوم��ة  الر�صوة  وع��ر���س 

عليه  وُف��ر���ص��ت  ال��ع��ام  الأم���ن  عنا�صر  على 

اأم��ام  الإق��ام��ة اجلرية ع��دة م��رات ولوحق 

حم��اك��م ال�����ص��ل��ح ومل ي��ل��ت��زم ب�����ص��روط تلك 

الإقامة.

واأ�صار قرار التجرمي اإىل اأنَّ املُدان ح�صر 

اإىل اأحد املطاعم يف العا�صمة عَمان وطلب 

5 دنانري واأخ��ذ ما يريد لكنه  �صرف مبلغ 

مل ُي�صلِّم �صاحب املطعم املبلغ وغادر املكان، 

6 �صندوي�صات  اأخ����رى واأخ����ذ  ث��م ع���اد م���رة 

مب��ب��ل��غ دي��ن��اري��ن ومل ي��دف��ع ال��ث��م��ن وق���ال 

ل�صاحب املبلغ اعترهم »خاوة«، وا�صتعر�س 

كان  ح��ادة  ب���اأداة  املطعم  �صاحب  على  قوته 

يحملها ثم حطم مركبته عر »بلطة« كان 

يحملها.

ة اأخرى  وتبني للمحكمة اأنَّ املُدان عاد مرَّ

قامو�صه  ف�صحت  ع��ب��ارات  وك��ت��ب  للمطعم 

اع��وج��اج م�صرية  واأظ��ه��رت  امل�صني  ال��ل��غ��وي 

ح��ي��ات��ه، ث��م اأحل���ق اأ����ص���رارا ك��ب��رية مبركبة 

خالل  من  للمحكمة  ثبتت  املطعم  �صاحب 

مه املركز الأمني املخت�س بذلك. تقرير نظَّ

املادتني  باأحكام  املحكمة عمال  وتو�صلت 

و178 من قانون اأ�صول املحاكمات   177
بجرم  عليه  امل�صتكى  اإدان����ة  اإىل  اجل��زائ��ي��ة 

التلويح له  اأو  اأمام �صخ�س  القوة  ا�صتخدام 

اأ /415 / ب  امل��ادة  بالعنف خالفا لأحكام 

عليه  واحلكم  العقوبات  قانون  من  مكررة 

3 �صنوات والر�صوم حم�صوبة  باحلب�س ملدة 

له مدة التوقيف.

وبني قرار التجرمي اأن املُدان ومن خالل 

يخ�صع  ل  املكان  جعل  اإىل  ي��روم  ت�صرفاته 

لقانون اأو نظام بل يخ�صعه ل�صريعة الغابة 

وال��ن��ظ��ام  ب��الأم��ن  والإخ�����الل  ل�صريعته  اأو 

املجتمعي وذلك با�صتعرا�صه القوة وال�صطو 

ويهدد بالعنف وهذا يعني وقوع اجلرمية.

ضبط 100 اعتداءعلى المياه
في الرصيفة

حبس فارض أتاوات 3 سنوات 
م مركبة مواطن حطَّ

النباط – عمان   

�صامح  املدنية  اخل��دم��ة  دي��وان  رئي�س  األ��ق��ى 

ال��ن��ا���ص��ر، اأم�������س الث���ن���ني، حم��ا���ص��رة ب��ع��ن��وان 

احلد  يف  املدنية  اخلدمة  دي��وان  »ا�صرتاتيجية 

موؤ�ص�صات  يف  الكفاءات  وتوظيف  البطالة  من 

الوطني  ال��دف��اع  دورة  يف  للدار�صني  ال��دول��ة«، 

عزام  الركن  العميد  الكلية  اآم��ر  بح�صور   ،٢٠

التوجيه  هيئة  واأع�����ص��اء  ورئ��ي�����س  ال��رواح��ن��ة، 

فيها.

وقال النا�صر اإن الديوان يف املرحلة املقبلة، 

���ص��ي��ت��غ��ري ن��ح��و ر����ص���م ال�����ص��ي��ا���ص��ات وال��ت��ن��ظ��ي��م 

والإ���ص��ن��اد الفني وال��رق��اب��ة الإداري����ة، واإع��ط��اء 

التعيني  جم��ال  يف  لالأجهزة  اإداري��ة  لمركزية 

بالإعالن  احلكومية  ال��دوائ��ر  قيام  خ��الل  من 

عن الوظائف وفرز طلبات املتقدمني.

وبني اأن هذا التوجه ل يعني باأن الأمور لن 

والنزاهة،  العدالة  معاين  مع  من�صجمة  تكون 

على  الرقابي  ال��دي��وان  دور  تعزيز  �صيجري  اإذ 

جميع مراحل واإجراءات التوظيف يف الأجهزة 

احل���ك���وم���ي���ة، وم�������ص���اع���دة ال����دوائ����ر يف ع��م��ل��ي��ة 

القدرات  تقييم  مركز  خ��الل  من  ال�صتقطاب 

ال�����ذي ي��ع��ك��ف ال����دي����وان ع��ل��ى اإن�������ص���ائ���ه، حيث 

���ص��ي��ت��وىل امل��رك��ز م�����ص��وؤول��ي��ة ع��ق��د الخ��ت��ب��ارات 

ال�صخ�صية. واملقابالت  التناف�صية 

اإىل ال���ص��ت��ق��ط��اب  ال����دي����وان  وح����ول اجت����اه 

والتعيني املبني على الكفاءات، بني النا�صر اأن 

التعيني،  يف  اجلديدة  املنهجية  طبق  ال��دي��وان 

وفقاً للكفاءات الوظيفية �صواء كانت جوهرية 

تعيينات  ع��ل��ى  ف��ن��ي��ة،  اأو  م��ه��ن��ي��ة  اأو  ع��ام��ة  اأو 

وزارة  وتعيينات   ،٢٠٢1 العام  يف  ال�صحة  وزارة 

نطاقها  تو�صيع  ويتابع  املا�صي،  للعام  الرتبية 

على تعيينات بقية الأجهزة.

تدريجياً  النتقال  �صيجري  اأن��ه  اإىل  واأ�صار 

اإىل  التناف�صي  وال��رتت��ي��ب  ال���دور  م��ف��ه��وم  م��ن 

م���ف���ه���وم امل�������ص���اب���ق���ات ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة م����ن خ���الل 

وتكافوؤ  ال��ع��دال��ة  على  املبني  امل��ف��ت��وح  الإع���الن 

ال���ف���ر����س وال�����ص��ف��اف��ي��ة يف ت��ع��ب��ئ��ة ال���وظ���ائ���ف 

لتعليمات  وفقاً  املدنية،  اخلدمة  يف  ال�صاغرة 

املدنية،  اخلدمة  يف  املوظفني  وتعيني  اختيار 

خ��الل  ب��امل��ئ��ة   1٠ ن�صبته  م��ا  يخ�ص�س  ب��ح��ي��ث 

ال�����ص��واغ��ر  ال�����ص��ت الأوىل م���ن ع���دد  ال�����ص��ن��وات 

امل����ت����وف����رة يف ج������دول ت�������ص���ك���ي���الت ال���وظ���ائ���ف 

احل��ك��وم��ي��ة وت�����زاد ه����ذه ال��ن�����ص��ب��ة ل��ت�����ص��ب��ح ٢٠ 

اإذ �صيجري اعتباراً  باملئة لل�صنتني الالحقتني، 

الوظائف  ت�صكيالت  ج��دول  �صدور  تاريخ  من 

مبفهوم  العمل  بوقف   ٢٠٢7 للعام  احلكومية 

يف  ال�صواغر  مل��لء  التناف�صي  والرتتيب  ال��دور 

املدنية. اخلدمة 

واأك���د ال��ن��ا���ص��ر اأن ال��دي��وان ح��اف��ظ، خ��الل 

للجهاز  من�صبط  حجم  على  املا�صية،  العقود 

اأ�صكال  م��ن  �صكاًل  ي��ك��ون  ل  بحيث  احل��ك��وم��ي، 

زيادة يف عدد  تكن هناك  املقنعة، ومل  البطالة 

لقطاعي  وخ�����ص��و���ص��اً  ل��ل��ح��اج��ة  اإل  ال��وظ��ائ��ف 

وال�صحة. الرتبية 

واأ�صار اإىل اأن الديوان اتخذ خطوات عملية 

الأردنية  الوطنية  »الرخ�صة  مبادرته  لإطالق 

لريادة الأعمال«، متا�صياً مع التوجه احلكومي 

واأن  الت�صغيل،  اإىل  ال��ت��وظ��ي��ف  م��ن  ب��الن��ت��ق��ال 

بع�صوية  امل�����ص��ك��ل  ال��ف��ري��ق  اأع���م���ال  خم���رج���ات 

ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا امل�������ص���روع امل��ه��م 

�صتتوج قريباً من خالل توقيع مذكرات تفاهم 

م��ع ال�����ص��رك��اء، ن��ظ��راً مل��ح��دودي��ة ق���درة اجل��ه��از 

ول��وج��ود  ج��ه��ة،  م��ن  التوظيف  على  احلكومي 

ف���ر����س واإم���ك���ان���ات ك���ب���رية ت��وف��ره��ا ���ص��ن��ادي��ق 

برنامج  اأخرها  كان  والتي  املختلفة،  الإقرا�س 

الت�صغيل الذاتي )انه�س( من جهة اأخرى.

التعليم  نحو  التوجه  اأهمية  النا�صر  واأك��د 

التعليم  ح�صاب  على  والتقني  املهني  والتدريب 

الأكادميي يف التخ�ص�صات الإن�صانية وحتديداً 

ال���رتب���وي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ن��ه��ا ل���وج���ود اأع����داد 

التاأكيد  مع  الديوان،  منها يف خمزون  �صخمة 

امل�صغل  ه��و  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اأن  اأخ����رى  م���رة 

من  بد  ول  الب�صرية  للقوى  املجتمع  يف  الأه��م 

هذا  تناف�صية  ل�صمان  ممكن  جهد  كل  تكثيف 

القطاع من خالل تخفي�س تكاليف الإنتاج ما 

ريادة  نحو  بالتوجه  ال�صباب  حتفيز  مع  اأمكن، 

من  باملئة   ٢5 حوايل  ت�صتوعب  كونها  الأعمال 

القوى العاملة يف م�صاريع �صغرية �صواء اأكانت 

والتي  وزراع��ي��ة،  �صناعية  اإنتاجية  اأو  خدمية 

حتظى باهتمام ورعاية ملكية �صامية.

م��و���ص��ع  ن��ق��ا���س  دار  امل��ح��ا���ص��رة،  ن��ه��اي��ة  ويف 

وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  املحا�صر عن  اأجاب خالله 

الدار�صني.

الناصر يحاضر في كلية الدفاع الوطني

النباط – عمان 

توفيت �صيدة اأردنية تبلغ من العمر )77(

امل��ك��رم��ة لأداء  اأث��ن��اء ت��واج��ده��ا يف مكة  ع��ام��ا 

�صعائر العمرة.

ب��ا���ص��م وزارة  ال���ن���اط���ق الإع����الم����ي  وق�����ال 

الأوق�����اف وال�����ص��وؤون وامل��ق��د���ص��ات الإ���ص��الم��ي��ة 

الدكتور علي الدقام�صة يف بيان اأم�س الثنني، 

بعد  الأح��د،  ليلة  توفيت  املعتمرة  ال�صيدة  اإن 

تعر�صها اىل هبوط حاد يف الدورة الدموية، 

اإىل توقف ع�صلة القلب، حيث �صتتم  اأدى  ما 

اإجراءات الدفن اليوم، يف مكة املكرمة، �صائال 

اأهلها  ويلهم  رحمته  بوا�صع  يرحمها  اأن  اهلل 

وذويها ال�صر وال�صلوان.

األوقاف: وفاة معتمرة أردنية 
في مكة المكرمة



  االنباط – عمان 

االجتماعية  والتنمية  العمل  وا�صلت جلنة   

وال�����ص��ك��ان ال��ن��ي��اب��ي��ة خ����ال اج��ت��م��اع��ه��ا، اأم�����س 

العمل  لقانون  معدل  قانون  مناق�صة  االثنني، 

ل�صنة 2020.

وق���ال���ت رئ��ي�����ص��ت��ه��ا ال��ن��ائ��ب مت���ام ال��ري��اط��ي، 

ملناق�صة  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  ا���ص��ت��ك��م��ل��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن 

مع  ل��ق��اءات  ع��ق��دت  اأن  ب��ع��د  العمل”  “معدل 
الآرائ��ه��م  خالها  ا�صتمعت  وخ���راء،  خمت�صني 

ومقرتحاتهم.

اأخ����ذ ت��ل��ك االآراء  اأن����ه ���ص��ي��ج��ري  واأ����ص���اف���ت 

م�صالح  و�صرتاعى  االعتبار،  بعني  واملقرتحات 

ال��ق��ان��ون، مبا  ال��ع��اق��ة؛ بغية جتويد  اأ���ص��ح��اب 

يعود بالنفع على اجلميع.

وح�����ص��ر االج���ت���م���اع: رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ع��م��ل 

والتنمية االجتماعية يف جمل�س االأعيان عي�صى 

وال��ت��ج��ارة والتموين  ال�����ص��ن��اع��ة  م����راد، ووزي����ر 

ووزي�����ر ال��ع��م��ل ي��و���ص��ف ال�����ص��م��ايل، وع�����دد من 

االأعيان وخراء واأع�صاء النقابات العمالية.

واأك��������د ال�����ن�����واب: دي���ن���ا ال���ب�������ص���ر، وحم��م��د 

امل��ح��ارم��ة، ورم����زي ال��ع��ج��ارم��ة، وع��م��ر ال��ن��ر، 

وحم��م��د ال�����ص��ط��ن��اوي، واأي�����وب خ��م��ي�����س، وي���زن 

ال�صديفات، بدورهم، �صرورة اإقرار قانون نوعي 

دون  العمل  و�صاحب  العامل  م�صلحة  ي��راع��ي 

“معدل  يتمتع  اأن  اأهمية  اإىل  م�صرين  حتيز، 

ال�صالح  وم��واد مرنة حتقق  العمل” بن�صو�س 

العام.

و����ص���ددوا ع��ل��ى ����ص���رورة اأن ي��رت��ك��ز م�����ص��روع 

القانون على اإيجاد بيئة عمل مائمة، واإجراء 

وت�صغيلها  امل��راأة  متكني  تكفل  التي  التعديات 

واحلفاظ على حقوقها.

وث��م��ن ال�����ص��م��ايل، م��ن ج��ه��ت��ه، ال��ن��ه��ج ال��ذي 

الت�صاركية  عر  النيابية  العمل  جلنة  به  تقوم 

ا�صتقرار  بت�صريع  اإيجابيا  عاما  ت�صفي  مم��ا 

الت�صريعات.

واأ�صاف اأنه كان هنالك م�صاورات مع جميع 

ال�صركاء والنقابات املعنية بالعمال، حيث جرى 

التوافق معهم على الن�صو�س التي وردت مبواد 

مناق�صات  ج��رت  القانون  اأن  مو�صحا  القانون، 

كافية حوله يف مراحل �صابقة.

وقدم ممثلو النقابات العمالية وم�صت�صارون 

االأع��م��ال وممثلو  ���ص��ي��دات  وملتقى  ق��ان��ون��ي��ون، 

ال��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة ل���������ص����وؤون امل��������راأة ومم��ث��ل��و 

حول  مقرتحاتهم  امل���دين،  املجتمع  موؤ�ص�صات 

م�صروع القانون، والتي تركزت حول املادة التي 

دون  العمل  ي��رتك  اأن  للعامل  يحق  مبوجبها 

عند  القانونية  بحقوقه  احتفاظه  م��ع  اإ���ص��ع��ار 

تعوي�صات  من  له  يرتتب  وما  اخلدمة،  انتهاء 

ع��ط��ل و����ص���رر يف ح���ال ت��ع��ر���س الأي ���ص��ك��ل من 

اأ�صكال التحر�س اجلن�صي من �صاحب العمل اأو 

من ميثله يف اأثناء العمل اأو ب�صببه.

العمل النيابية تواصل مناقشة معدل العمل

املحلي
50

السفير البدور يؤكد دعم األردن لقطاع العمل الفلسطيني

»خارجية النواب«: الوجود المسيحي في الشرق األوسط ُيقدم تنوًعا فريًدا

حملة توعوية حول االستخدام اآلمن ألدوية ومكمالت التنحيف
قرار قضائي بتغليظ عقوبة 6 من أصحاب 

وابق حتى 7 سنوات السَّ

االنباط – رام اهلل 

فل�صطني ع�صام  االأردين لدى  ال�صفر  بحث 

البدور، مع وزير العمل الفل�صطيني ن�صري اأبو 

جي�س، �صبل اإجناح اجتماع دعم الت�صغيل املزمع 

ال��ه��ادف حل�صد  امل��ق��ب��ل،  ال�صهر  ع��ق��ده يف ع��م��ان 

اال�صرتاتيجية  لتنفيذ  وال��دويل  العربي  الدعم 

الوطنية للت�صغيل لاأعوام 2021-2025.

بناء  االأردن  ا�صتعداد  ال��ب��دور  ال�صفر  واك���د 

ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

لدعم كافة الق�صايا واملحاور التي تتعلق بدولة 

التي  االإج����راءات  ت�صهيل  اإىل  اإ�صافة  فل�صطني، 

من �صاأنها دعم واإجناح اجتماع الت�صغيل الأهميته 

يف دعم قطاع العمل الفل�صطيني.

من جهته، قال الوزير اأبو جي�س خال اللقاء 

الذي عقد مبقر الوزارة يف رام اهلل اأم�س االثنني، 

ب��ني فل�صطني  ال��دائ��م��ة  ال��ع��اق��ات  وق���وة  متانة 

االأردن  ل���دع���م  ت��ق��دي��ره  ع���ن  م��ع��رب��ا  واالأردن، 

كافة  يف  فل�صطني  لدولة  و�صعبا  وحكومة  ملكا 

الق�صايا واملجاالت.

الت�صغيل يف  انعقاد اجتماع دعم  اأهمية  واأك��د 

وموؤ�ص�صة،  ومنظمة  دول��ة   80 مب�صاركة  عمان، 

م�����ن اأج�������ل ال���ن���ه���و����س ب�����واق�����ع ق����ط����اع ال��ع��م��ل 

الفل�صطيني.

  االنباط – عمان 

 قال رئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية النيابية، 

ر�صالة  يحمل  امل�صيحي  الدين  اإن  حينا،  خلدون 

اإن�����ص��ان��ي��ة ان��ط��ل��ق��ت م���ن ه����ذه االأر�������س الطيبة 

امل�صيحيني  االأخ���وة  وج��ود  اأن  ُم�صيًفا  امل��ب��ارك��ة، 

ا يف فل�صطني واالأردن  بال�صرق االأو�صط، خ�صو�صً

اأ�صا�س احلفاظ على  العربية، هو  ال��دول  وباقي 

تنوًعا  ُت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  امل�صيحية  ال��ه��وي��ة 

روح  فيها  وُت��ع��زز  العربية،  للُمجتمعات  ف��ري��ًدا 

الوئام واملحبة وال�صام، ف�صًا عن اأنها ُم�صاند 

قوي يف الدفاع عن االأرا�صي املُحتلة يف فل�صطني.

اأم�����س االث��ن��ني،  وت��اب��ع، خ���ال ل��ق��اء اللجنة 

رئي�س جمل�س روؤ�صاء الكنائ�س خري�صتوفورو�س 

اأن حديث  عطااهلل، وروؤ�صاء الكنائ�س يف االأردن، 

جالة امللك عبداهلل الثاين عن القد�س، واأهمية 

احلفاظ على الوجود امل�صيحي فيها، هو جتديد 

ت��اأك��ي��ده يف ال���دف���اع ع��ن امل��ق��د���ص��ات االإ���ص��ام��ي��ة 

وو�صايته  االأردن  دور  وكذلك  هناك،  وامل�صيحية 

الها�صمية عليها.

امل���ل���ك بعث  اأن ح���دي���ث ج���ال���ة  وب����ني ح��ي��ن��ا 

بر�صائل وا�صحة وحا�صمة، تتمثل باأنه لن يقبل 

باأي  وال  القد�س،  امل�صيحي يف  باحل�صور  امل�صا�س 

حُماوالت لتفريغ املنطقة من الوجود امل�صيحي، 

بجديد  لي�س  ج��ال��ت��ه،  م��وق��ف  اأن  اإىل  ُم�����ص��ًرا 

عليه، فهو يحمل الهم العربي امل�صلم وامل�صيحي 

م��ًع��ا، ف��ه��و ال��و���ص��ي ع��ل��ى املُ��ق��د���ص��ات االإ���ص��ام��ي��ة 

وامل�صيحية يف القد�س، كما اأن االأردن هي الدولة 

تكون  اأن  امل�صيح، ويجب  ال�صيد  تعمد فيها  التي 

دائًما رمًزا لل�صام.

اأن  م����ن  ث���اب���ت  االأردين  امل����وق����ف  اأن  واأك�������د 

فيها  وال�صيادة  حُمتلة،  اأر���س  ال�صرقية  القد�س 

ُم��ق��د���ص��ات��ه��ا  ع��ل��ى  وال��و���ص��اي��ة  للفل�صطينيني، 

وامل�صيحية ها�صمية، يتوالها جالة  االإ�صامية 

املدينة  الثاين، وم�صوؤولية حماية  امللك عبداهلل 

م�صوؤولية دولية وفًقا اللتزامات الدول، بح�صب 

ال��ق��ان��ون ال���دويل وال���ق���رارات ال��دول��ي��ة، ُم�����ص��دًدا 

حافظوا  جيل،  بعد  جيًا  الها�صميني،  اأن  على 

املُقد�صات يف القد�س وكذلك على مكانتها،  على 

ديني  اإرث  اإىل  ُم�صتندين  رعايتها،  على  وقاموا 

وتاريخي.

عا�صمة  ال�صرقية  القد�س  اأن  حينا  واأو���ص��ح 

الدولة الفل�صطينية املُ�صتقلة، على حدود الرابع 

االإج�����راءات  جميع  واأن   ،1967 ح��زي��ران  م��ن 

املتعلقة  ����ص���واء  ف��ي��ه��ا،  االأح����ادي����ة  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

االأرا�صي،  ُم�صادرة  اأو  اال�صتيطانية،  بالن�صاطات 

انتهاكا  اأو تغير طابع املدينة تعد  اأو التهجر، 

ال�صرعية  ولقرارات  واالإن�صاين  الدويل  للقانون 

الدولية.

اأن��ه �صيجري عقد ل��ق��اءات دوري��ة  واأ���ص��ار اإىل 

وُم�������ص���رتك���ة ب����ني جل���ن���ة اخل���ارج���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 

الوجود  وتعزيز  دع��م  ُبغية  الكنائ�س،  وجمل�س 

من  خل�صو�صياتهم  التعر�س  وع��دم  امل�صيحي، 

ا  اأي�صً �صيتم  اأن��ه  ُم�صيًفا  االح��ت��ال،  ق��وات  قبل 

العامل للوقوف على  اإر�صال ر�صائل ملُختلف دول 

اآخ���ر املُ�����ص��ت��ج��دات واالأو����ص���اع ال��راه��ن��ة للق�صية 

ووق��ف  الفل�صطينيني،  واالأ���ص��ق��اء  الفل�صطينية 

االنتهاكات ال�صارخة التي يتعر�صون لها، ف�صًا 

عن ُمناق�صة اقتحام قطعان امل�صتوطنني لباحات 

امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى املُ���ب���ارك حت��ت ح��م��اي��ة ق��وات 

االحتال.

البلوي،  �صامة  ال��ن��واب:  اأك���د  جهتهم،  م��ن 

ال�صقور،  جمحم  �صرمي،  ميادة  ال�صوحة،  را�صد 

يعقوب،  ال��داوود، جمدي  النعيمات، �صرار  عيد 

اأه��م��ي��ة ال��و���ص��اي��ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���ص��ات 

االإ���ص��ام��ي��ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س ال�����ص��ري��ف، 

و�صرورة دعم العامل اأجمع ملواقف جالته بهذا 

على  املُحافظة  ���ص��رورة  على  ُم�صددين  ال�����ص��اأن، 

الوجود امل�صيحي يف املنطقة.

ب�����دوره، اأك����د خ��ري�����ص��ت��وف��ورو���س اأه��م��ي��ة ه��ذا 

ال��ل��ق��اء، مل��ا مت��ر ب��ه ال��ق��د���س ح��ال��ًي��ا، ف�����ص��ًا عن 

االإ�صامية  القد�س  هوية  على  احلفاظ  �صرورة 

اأهمية  اإىل  نف�صه  الوقت  يف  ُم�صًرا  وامل�صيحية، 

الو�صاية الها�صمية على املُقد�صات يف القد�س.

اإىل توحيد املواقف جتاه احلفاظ على  ودعا 

بقيادة جالة  االأردن،  ُم�صيًدا مبواقف  القد�س، 

امل��ل��ك، وك��ذل��ك م��وق��ف جمل�س ال��ن��واب، مُمثا 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، ووزارة  ال�������ص���وؤون اخل��ارج��ي��ة  ب��ل��ج��ن��ة 

اخل��ارج��ي��ة و���ص��وؤون املُ��غ��رتب��ني يف احل��ف��اظ على 

املقد�صات االإ�صامية وامل�صيحية.

يف  ال��ات��ني  م��ط��ران  ا�صتعر�س  ناحيته،  م��ن 

تواجه  ال��ت��ي  التحديات  خ�صر،  ج��م��ال  االأردن، 

واملخططات  ال�����ص��ري��ف،  ال��ق��د���س  يف  امل�صيحيني 

االإ�صرائيلية لتهويد املُقد�صات فيها، موؤكدا دعم 

على  احلفاظ  يف  امللك  جالة  ملواقف  الكنائ�س 

املُقد�صات يف القد�س.

االأ���ص��اق��ف��ة مطرانّية  رئ��ي�����س  اأك���د  ذل���ك،  اإىل 

القد�س االأنغليكانية، املطران ح�صام نعوم، اأهمية 

الق�صية  دع��م  اأج��ل  من  العربي  املُجتمع  تقوية 

الفل�صطينية.

االنباط – عمان   

اأط��ل��ق��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء، 

لاأدوية  االآمن  اال�صتخدام  توعوية حول  حملة 

واملكمات الغذائية اأو الع�صبية لغايات التنحيف 

التي  التوعوية  الن�صرات  م��ن  �صل�صلة  تت�صمن 

التوعوية  تقدم جملة من االإر�صادات والن�صائح 

املهمة بهذا اخل�صو�س.

وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ����ص���ادر ع���ن امل��وؤ���ص�����ص��ة اأم�����س 

نزار  الدكتور  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  ق��ال  االثنني، 

ا���ص��ت��م��رارا جلهود  ت��اأت��ي  اإن احل��م��ل��ة  م��ه��ي��دات، 

املوؤ�ص�صة الرقابية والتوعوية يف �صمان ماأمونية 

االأدوي����ة مب��ا فيها االأدوي����ة وامل��ك��م��ات الغذائية 

على  خطورة  ت�صكل  ال  بحيث  التنحيف،  لغايات 

�صحة م�صتخدميها.

الوعي  م�صتوى  رف��ع  اأهمية  م��ه��ي��دات،  واك��د 

ملثل  الع�صوائي  اال���ص��ت��خ��دام  واأ����ص���رار  مبخاطر 

امل�صتح�صرات يف حال كانت متداولة خارج  هذه 

اإىل  لبيعها، جنبا  املخ�ص�صة  املوثوقة  املوؤ�ص�صات 

ج��ن��ب م��ع االإج������راءات ال��رق��اب��ي��ة ال��ت��ي تتخذها 

املوؤ�ص�صة بهذا اخل�صو�س.

م���ن خ��ال  امل��وؤ���ص�����ص��ة حت����ذر  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال��ن�����ص��رات ال��ت��وع��وي��ة اخل���ا����ص���ة ب��احل��م��ل��ة من 

ا�صتخدام االأدوية واملكمات الغذائية التي يروج 

لها عر بع�س مواقع التوا�صل االجتماعي على 

اأنها اآمنة وجمازة وال ت�صبب اأ�صرارا اأو خماطر 

عند تناولها وال حتتاج لو�صفة طبية، موؤكدا اأن 

الع�صبية  اأو  الغذائية  واملكمات  التنحيف  اأدوية 

املوثوقة  املن�صاآت  وامل��ت��داول��ة خ��ارج  امل��ج��ازة  غ��ر 

املخ�ص�صة لبيعها لها اأ�صرار وخماطر �صحية.

وبني اأن املوؤ�ص�صة تو�صح خماطر �صراء اأدوية 

من  الع�صبية  اأو  الغذائية  واملكمات  التنحيف 

تتمثل  لبيعها  املخ�ص�صة  املوثوقة  االأماكن غر 

كانت  واإن  تركيبتها  م��ن  ال��ت��اأك��د  ميكن  ال  ب��اأن��ه 

لتجارب  تخ�صع  وال  الفعالة  امل��ادة  على  حتتوي 

�صريرية توؤكد ماأمونيتها وفعاليتها وقد حتتوي 

عنها  معلن  غر  اأو  معروفة  غر  مكونات  على 

�صمن بطاقة البيان.

وا����ص���اف اأن ه���ذه االأدوي�����ة ق��د حت��ت��وي على 

مواد من املمكن اأن تت�صبب مب�صكات �صحية اأو 

تداخات مع االأدوية االأخرى ف�صا عن اأنه ال 

ميكن التاأكد من ظروف تخزينها ونقلها وتاريخ 

انتهاء �صاحيتها.

اإىل  ال��ت��وع��وي��ة  ن�صراتها  يف  املوؤ�ص�صة  ودع���ت 

����ص���رورة ا���ص��ت�����ص��ارة ال��ط��ب��ي��ب امل��ت��خ�����ص�����س قبل 

الغذائية  واملكمات  التنحيف  اأدوي���ة  ا�صتخدام 

احلل  لي�صت  كونها  ع�صوائي  ب�صكل  الع�صبية  اأو 

االأمثل الإنقا�س الوزن وعاج ال�صمنة و�صرورة 

ات��ب��اع ال���روت���وك���والت امل��ع��ت��م��دة ح�صب امل��راج��ع 

اتباع  و���ص��رورة  ال�صمنة  حالة  وح�صب  العلمية 

ال�����ص��ح��ي ومم��ار���ص��ة الن�صاط  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��م��ط 

اأمثل للتخل�س من  ب�صكل منتظم كحل  البدين 

الوزن الزائد.

اأو  ا���ص��ت��ف�����ص��ار  اأي  ك��م��ا دع���ت يف ح���ال وج����ود 

اأو ���ص��ك��وى ح����ول اأدوي�������ة ال��ت��ن��ح��ي��ف  م��اح��ظ��ة 

التوا�صل  اإىل  الع�صبية  اأو  الغذائية  واملكمات 

م����ع امل���وؤ����ص�������ص���ة ع����ر خ����ط ال�������ص���ك���اوى امل���ج���اين 

الرقم  على  اب  الوات�س  وتطبيق   117114
االإل����ك����رتوين  وال����ري����د   0795632000

.info@jfda.jo
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رت حم����اك����م اجل����ن����اي����ات يف امل���ف���رق  ق��������رَّ

مثا تغليظ عقوبة 6 اأ�صخا�س  وعجلون والرَّ

بحقهم  و�صدرت  اجلنايات،  ارتكاب  اعتادوا 

اأح���ك���ام���ا ق�����ص��ائ��ي��ة ومل مي�����س ع��ل��ي��ه��ا 10 

�صنوات   7 ح��ت��ى  عقوبتهم  ورف��ع��ت  ���ص��ن��وات 

الأحدهم.

وق�����ال�����ت االأم������ان������ة ال����ع����ام����ة ل��ل��م��ج��ل�����س 

الق�صائي، اأم�س االثنني، اإنَّ حمكمة جنايات 

اعتاد  �صخ�س  عقوبة  تغليظ  رت  ق���رَّ امل��ف��رق 

ارتكاب اجلنايات ورفعتها من ثاث �صنوات 

اىل اأربع �صنوات.

املُدان  اأنَّ  اإىل  تو�صلت  املحكمة  اأنَّ  وبينت 

�صدرت بحقه اأحكاما ق�صائية ب�صبب ارتكابه 

اجل���رائ���م ومل مي�����س ع��ل��ي��ه��ا ع�����ص��ر ���ص��ن��وات 

وب��ال��ت��ايل ف����اإن ال��ق��ان��ون ن�����س ع��ل��ى تغليظ 

العقوبة بحقة يف حماولة لردعه عن تكرار 

ارتكابه للجرائم.

ت�صديد  عجلون  جنايات  حمكمة  رت  وق��رَّ

جناية  ارت��ك��اب  اعتاد  �صخ�س  بحق  العقوبة 

3 �صنوات  ب���اأداة ح��ادة ورفعتها م��ن  االإي���ذاء 

 4 مل���دة  امل��وؤق��ت��ة  ب��االأ���ص��غ��ال  لت�صبح و���ص��ع��ه 

اأحكاما  بحقه  ون�صف، حيث �صدرت  �صنوات 

�صابقة ومل مي�س عليها ع�صر �صنوات.

اآخرين  �صخ�صني  املحكمة عقوبة  ورفعت 

ع����ادوا الرت��ك��اب اجل��رائ��م و���ص��درت بحقهم 

اربع  العقوبة  واأ�صبحت  باالإدانة  اأحكام  عدة 

�صنوات بعد اأن كانت 3 �صنوات.

وق������ررت حم��ك��م��ة ج���ن���اي���ات ال���رم���ث���ا رف��ع 

ال�صرقة  ارتكاب جناية  اعتاد  عقوبة �صخ�س 

دة  امل�صدَّ العقوبة  لت�صبح  �صنوات  خم�س  من 

بحقه �صبع �صنوات، ورفعت عقوبة ُمدان اآخر 

�صنة  من  اجلنايات  ارتكاب  واعتاد  رقة  بال�صَّ

اإىل �صنة وثمانية اأ�صهر.

واأكدت االأمانة العامة للمجل�س الق�صائي 

اأّن ال��ع��م��ل ب��ت��غ��ل��ي��ظ ال��ع��ق��وب��ة ي���اأت���ي ���ص��ن��دا 

العقوبات،  ق��ان��ون  م��ن   101 امل���ادة  الأح��ك��ام 

حال  يف  بها  امل��ح��ك��وم  العقوبة  ت�صدد  وال��ت��ي 

كان مرتكب اجلرمية من مكرري اجلنايات 

ب��ه��دف ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ال��ظ��واه��ر اجل��رم��ي��ة 

وخف�س ن�صبة العود اجلرمي.

الثالثاء   10/ 1 / 2023

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com

تجاُهل الخطة اإلقتصادية يكرِّس إختالل 
التوازن اإلقتصادي واإلجتماعي

  توجيهات جالة امللك عبداهلل للحكومة وا�صحة تنظيم وتنفيذ )خطة عمل متكاملة 

مت   م��ا  اإعتبار  ميكن  ال  وامل�صوؤولية  احل��ر���س  م��وق��ع   م��ن   . الوطني(  باالإقت�صاد  للنهو�س 

ن�صره حول اأبرز مامح الرنامج التنفيذي لروؤية التحديث االإقت�صادي بديًا عن خطة 

للنهو�س االإقت�صادي اإ�صتناداً مل�صامني توجيهات امللك .

اإن )املعرفة هي ال�صكُل الوحيد للمقاومة. الأنه باملال ميكنك �صراء اأي �صيء: الرملانيني، 

�صراءه  ت�صتطيع  ال  فقط  واح��د  �صيء  هناك  املثرة.  واحلياة  النجاح  الق�صاة،  ال�صيا�صيني، 

نعم  اأوردي���ن.  نو�صيو  وف��ق  ال�صخ�س(  اجلهد  هو  املعرفة  �صعر  الأن  املعرفة،  وه��ي  اأال  باملال 

ر غياب اجلهد يف هذا  ت��رِّ اأو  تعلِّل  اأن  التي ممكن  االأ�صباب  اأي من  يقيني  ي�صتقر يف  ، مل 

اأغو�س يف ماء ال  اأن  اأري��د  اأكتفي بالقول ال   ، املُِلّح خا�صة من الفريق االإقت�صادي  االإجت��اه 

اأنه البد من تطوير ت�صريعات و قوانني الإتاحة  اأعرف قاعه ، واإ�صتقرت عقيدتي �صخ�صياً 

نَّاع القرار ون�صر ثقافة امل�صائلة  املعلومات وال�صفافية لرفع وعي املجتمع املدين واالإعام و�صُ

احلكم  اإدارة  مفهوم  لتطوير  الة  الفعَّ االأط���راف  بني  الت�صاور  دع��م  و���ص��رورة  االإجتماعية 

وتو�صيع دائرة امل�صاركة يف �صناعة القرار االإقت�صادي على وجه اخل�صو�س . 

العدالة  اإقامة  من  اأه��م  لي�س   ، الدولة  موؤ�ص�صات  بع�س  دور  بقاء  على  احلر�س  اأن  كما 

ن حياة اأف�صل لل�صعوب. ينتابني اخلوف  املت�صاوية املن�صفة ، واإقامة العدالة االإجتماعية توؤمِّ

الثقة  الإ�صتعادة  التفكر  كفاءة  رفع   ، ال�صارع  وقائد  زعيم  والفقر  اجل��وع  ي�صبح  زمن  من 

االإ�صاح  ق�صايا  بقيت  طاملا   ، النا�س  وعامة  الدولية  املانحة  املوؤ�ص�صات  قبل  من  املفقودة 

االإقت�صادي احلقيقي املايل واالإداري حبي�صة ما بني الروؤيا والتنفيذ ، يف ظل غياب الروؤية 

ل  ال�صمولية الإ�صتنباط حلول للم�صكلة االإقت�صادية؟ الروؤية الُف�صلى تبداأ من نقطة التحوُّ

اىل االإقت�صاد االإنتاجي الت�صغيلي االإجتماعي وال�صريبة الت�صاعديَّة واإعادة توزيع اجلهد 

العقل  واإع��م��ال  فكر  غياب  تناف�صي  معريف  اإقت�صاد  راِفعته   ، اإجتماعية  بعدالة  ال�صريبي 

حل�صن اإدارة اإقت�صاديات االأزمات وو�صع اخلطط الق�صرة وطويلة االأجل حل�صن تدبرها 

وتفادي املخاطر .

ال�صفرة  م��ع  النقا�صية  اجلل�صة  اأع��م��ال  يف  ���ص��ارك��ت  واأن  �صبق   ، احل��دي��ث  م�صتهل  يف   

اإمكانيات  حتقيق  حول  لروؤية  قت  تطرَّ حيث   ،  2016 عام  من  الثاين  ال�صهر  يف  االأمريكية 

االأردن االإقت�صادية ، حيث اأكدت اأن ال�صيا�صة االأمريكية كانت والتزال حتى العام 2023 كونها 

ل��اأردن جم��دداً. وتاأمل، ك�صريك  الثاين يف ر�صم م�صار جديد  امللك عبد اهلل  تدعم جهود 

ة بنف�صها، باأن تفتح االإ�صاحات احلكومية الطموحة هذه  ثابت لهذه االأمة االأردنية املعتزَّ

واحد  نتائج، حيث ال ميكن لطرف  اإىل  االأه���داف  لتحويل  اخلا�س  القطاع  اأم��ام  الطريق 

القيام بذلك مبفرده.

ه يف ظل الفو�صى يف املنطقة، ُيعتر التعزيز االإقت�صادي واالإكتفاء الذاتي  ال يفوتنا ان ُننوِّ

الطريقة  تتمثَّل  ولكن   . احلكيمة  ية  اجلدِّ االإ�صرتاتيجية  بل  ل��اأردن  دف��اع  و�صيلة  اأف�صل 

احللول  نحو  والتلكوؤ  االإ�صتع�صاء  فكرة  م��ن  بالنيل  واحل���راك  ال�صغب  ملواجهة  الوحيدة 

مه الدول احلديثة  االإقت�صادية والتنموية وخلق الوظائف وعر�س امل�صار االأف�صل الذي ُتقدِّ

واملعتدلة لل�صباب واملراأة. هذا وي�صم ال�صرق االأو�صط ما يزيد عن 350  مليون �صاب و�صابة 

العام  نهاية  ُن�صر  ا�صتطاع  واأظهر  احلياة.  يف  طريقهم  وي�صقون  عمل  عن  يبحثون  ممن 

املا�صي باأن ن�صبة �صئيلة من االأردنيني عّروا عن تفاوؤلهم بامل�صتقبل االإقت�صادي لاأردن ، 

االأمر الذي يجعل من بناء �صراكات جديدة ومتعددة يف كل دول اجلوار اجلغرايف وال�صيا�صي 

اإ�صتقالية االأردن االإقت�صادية على املدى  ، مع الرتكيز ب�صكل كبر على  مدخًا �صرورياً 

الطويل. اإن اجلهد ال�صيا�صي احلكومي مهم جداً يف هذا االإجتاه ، كما يعلم اجلميع الوقت 

لي�س يف �صاحلنا.

على امل�صتوى التطبيقي ، يحتاج ال�صباب االأردين اإىل ال�صعور باأمل يف م�صتقبل اأف�صل ، 

االأمر الذي يعتمد على وجود اإ�صرتاتيجية وخطة ُتوِجدان فر�س عمل وتخِلقان م�صتقبًا 

باالأفعال،  االأق���وال  ج  ُت��ت��وَّ ان  وعلى   ، �صواء  حد  على  االأردن  يف  وال�صابات  لل�صباب  م��زده��راً 

املبذولة، �صتكون بكل جدارة قد  الغائبة  واإذا متكّنت احلكومة من النجاح يف هذه اجلهود 

حّققت الهدف االأ�صمى. واأختتم بقويل باأن ال�صعب االأردين فخورون بروؤية امللك وم�صروعه 

النه�صوي ، تبقى م�صاركة احلكومات يف هذه الرحلة. واهلل من وراء الق�صد

د.انور الخفش

في االقتصاد السياسي والمجتمع 
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مصدر خاص : تحركات دبلوماسية أردنية إلتمام إتفاقية 
الربط الكهربائي بين األردن ولبنان 

الأنباط-عمرالكعابنة

اأن  خا�ص  م�سدر  م��ن  “االأنباط”  علمت 

اأجل  احلكومة تقوم بجوالت دبلوما�سية من 

االأردن  بني  الكهربائي  الربط  اإتفاقية  اإمتام 

املفرو�سة  العقوبات  ب�سبب  املتوقفة   ، ولبنان 

من قبل البنك الدويل على اجلانب ال�سوري 

اأن  من خالل قانون قي�سر االأمريكي ، الفتاً 

العمليات الفنية واللوج�ستية للم�سروع متت 

ب�سكل كامل باإنتظار وقف العقوبات وهذا ما 

ال�سهرين  خ��الل  امل�����س��در  بح�سب  �سيح�سل 

القادمني . 

اأخ����ر  اأن ه���ن���اك ع����ائ����ق   امل�������س���در  وت����اب����ع 

ت���ت���ح���رك احل���ك���وم���ة دب���ل���وم���ا����س���ي���اً الإمت���ام���ه 

م��ت��م��ث��ل ب����� ب���رن���ام���ج ت�����س��ح��ي��ح اق���ت�������س���ادي 

من  عليه  املتفق  امل��م��دد  االئتماين  الت�سهيل 

اإتفاق  ب�  وال�سندوق  اللبنانية  احلكومة  قبل 

مبدئي على م�ستوى املوظفني دون احليلولة 

خم�سة  ب�سبب  نهائي  ب�سكلى  االأتفاق  الإمت��ام 

اإ����س���الح���ات ال ب���د م���ن احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

اإمتامها ، ي�سعى من خالله اجلانب اللبناين 

ب��اأخ��ذ مت��وي��ل مم���دد م��دت��ه 46 ���س��ه��راً، مع 

وح���دة  م��ل��ي��ون   2.1 ط��ل��ب احل�����س��ول ع��ل��ى 

 3 ي���ن���اه���ز  اأي م����ا  ���س��ح��ب خ���ا����س���ة،  ح���ق���وق 

مليارات دوالر.

م���ن اجل���دي���ر ذك����ره اأن امل�������س���روع ���س��ي��زود 

على  االأردن���ي���ة،  ال��ك��ه��رب��اء  فائ�ص  م��ن  لبنان 

اأن ي��دف��ع ل��ب��ن��ان ال��ك��ل��ف��ة م��ب��ا���س��رة ل����الأردن، 

الكهرباء  م��ن  كمية  على  �سوريا  و�ستح�سل 

�سنتا   12 نحو  لبنان  و�ستكلف  للنقل،  كبدل 

ل��ل��ك��ي��ل��ووات وال���ت���ي م���ن امل��ت��وق��ع اأن ت���رتاوح 

ال��ك��ل��ف��ة االإج���م���ال���ي���ة ل��ل��م�����س��روع ب���ني 200 

مت��ّول  اأن  على  �سنويا  دوالر  مليون  و300 

بال�سنة االأوىل بقر�ص من البنك الدويل .  

العسعس: الحكومة ستواصل تحفيز النشاط اإلقتصادي 
وتعزيز تنافسيته لزيادة الصادرات الوطنية

7.577 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 2022

الأنباط-عمان

اأم�ص  الع�سع�ص،  حممد  امل��ال��ي��ة  وزي��ر  ق��ال 

من  العديد  من  عانى  االإقت�ساد  اإن  االث��ن��ني، 

التي  االأول��وي��ات  واإخ��ت��الل  ال�سائعة  الفر�ص 

ورثتها هذه احلكومة والتي كان اأ�سدها طيلة 

عقود من الزمن الت�سوه يف النظام ال�سريبي 

امل��ت��ح��ق��ق��ة من  االإي������رادات  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي 

اإ�سافة  االإ�ستهالكية،  ال�سلع  على  ال�سرائب 

ال�سريبي،  والتجنب  التهرب  مع�سلتي  اإىل 

ال�سريبي  الت�سوه  ه��ذا  م��ع  التعامل  مت  وق��د 

رفع معدالت  ال�سابق من خالل  العقد  خالل 

ال�سرائب االإ�ستهالكية ومنها ال�سرائب على 

العبء  رفع  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر  املحروقات، 

وحم��دودة  الو�سطى  الطبقة  على  ال�سريبي 

اإيرادات ال�سرائب على  الدخل، حيث ارتفعت 

املحروقات من نحو 463 مليون دينار يف عام 

1070 مليون دينار يف عام  اإىل نحو   2015
.2019

خطاب  اإل��ق��ائ��ه  خ���الل  الع�سع�ص  واأ����س���اف 

ط��ورت  احلالية  احلكومة  اإن  العامة  امل��وازن��ة 

م����ن ت���وج���ه���ات ال�������س���ي���ا����س���ة امل���ال���ي���ة ل��ت�����س��م��ل 

وال��ث��غ��رات  واالإخ���ت���الالت  الت�سوهات  معاجلة 

التهرب  مل��ح��ارب��ة  ال�سريبية  ال��ت�����س��ري��ع��ات  يف 

وم��ع��اجل��ة ال��ت��ج��ن��ب ال�����س��ري��ب��ي. وق���د اأجن���زت 

احل��ك��وم��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����س��ك��م ال��ك��رمي 

االإلتزام  زيادة  يف  �ساهمت  ت�سريعية  تعديالت 

ال�����س��ري��ب��ي وت��و���س��ي��ع ق���اع���دة امل��ك��ل��ف��ني ورف���ع 

ال�سريبي. والتح�سيل  التدقيق  كفاءة 

اإع��ادة  ذلك  اإىل  ي�ساف  الع�سع�ص  وبح�سب 

ه��ي��ك��ل��ة ال��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة مل���ق���ارب���ة ك��ل��ف��ة 

قامت  كما  اجلمركي.  االإلتزام  بكلفة  التهرب 

احل��ك��وم��ة ب��ت��وح��ي��د ودم���ج اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة 

امل��ع��ن��ي��ة يف امل���ن���اف���ذ احل����دودي����ة حت���ت م��ظ��ل��ة 

القطاع  على  الت�سهيل  بهدف  اجلمارك  دائرة 

اخلا�ص. ويف �سوء ما تقدم، �سرتتفع اإيرادات 

 14.4 بنحو   2023 �سريبة الدخل يف عام 

 9.2 بنحو  املبيعات  �سريبة  واإي��رادات  باملائة، 

باملائة.

م�سروع  يف  االإن��ف��اق  اأول���وي���ات  اإن  واأ���س��اف 

عن  تعرب   2023 قانون املوازنة العامة لعام 

جانب  عن  وتك�سف  متكاتف،  كمجتمع  طابعنا 

مائة  عرب  ت�سكلت  التي  الوطنية  هويتنا  من 

عام من البناء والتطوير والتعزيز.

وت�����س��م��ن م�������س���روع ال���ق���ان���ون )امل����وازن����ة( 

امل���خ�������س�������س���ات امل����ال����ي����ة ل���ت���ع���زي���ز احل���م���اي���ة 

االإج���ت���م���اع���ي���ة ب��ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات��ه��ا واأب����رزه����ا 

الأبنائنا  اجل��ام��ع��ي  التعليم  دع��م  خم�س�سات 

ال��ط��ال��ب املحتاج(  امل��ق��ت��دري��ن )���س��ن��دوق  غ��ري 

ودع������م اجل����ام����ع����ات وخم�������س�������س���ات ال��ت��غ��ذي��ة 

الأبناء  املفدى  امللك  ومكرمة جاللة  املدر�سية 

ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل��ع��ل��م��ني وخم�����س�����س��ات رع��اي��ة 

االأ���س��خ��ا���ص ذوي االإع��اق��ة. وم��ن ج��ان��ب اآخ��ر، 

التعليم  تطوير  اإىل  تهدف  املوازنة  هذه  ف��اإن 

فقد  وعليه،  م�ستوياته.  �ستى  يف  به  واالإرتقاء 

 2023 عام  يف  التعليم  خم�س�سات  زي��ادة  مت 

مليون   1363 نحو  لتبلغ  باملائة   8.1 بنحو 

دينار باإرتفاع مقداره نحو 111 مليون دينار 

عن عام 2022.

2023 نحو  ع���ام  م���وازن���ة  ت�����س��م��ن��ت  ك��م��ا 

ال�سحة  ملخ�س�سات  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   1157
الطبية  واخل���دم���ات  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب�سقيها 

اأو  دينار  مليون   95 مقداره  باإرتفاع  امللكية 

كما   .  2022 ع��ام  ع��ن  ب��امل��ائ��ة   9 ن�سبته  م��ا 

امل��ح��اف��ظ��ة   2023 ع�����ام  م����وازن����ة  ت�����س��م��ن��ت 

ع���ل���ى ���س��ي��ا���س��ة زي������ادة خم�����س�����س��ات ���س��ن��دوق 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة/ ال���دع���م ال��ن��ق��دي امل��وح��د 

نحو  اإىل  لت�سل   2023 عام  ارتفعت يف  التي 

خم�س�سات  بلغت  وقد  دينار.  مليون   244
نحو   2023 ع���ام  االإج��ت��م��اع��ي��ة يف  احل��م��اي��ة 

 215 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  دي��ن��ار  2276مليون 
مليون دينار عن عام 2022.

وب��ح�����س��ب ال����وزي����ر ����س���ت���وا����س���ل احل��ك��وم��ة 

االإ���س��ت��ق��رار  حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اإج��راءات��ه��ا 

خالل  م��ن  ال��ه��ام��ة  ال�سلع  اأ���س��ع��ار  يف  الن�سبي 

ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة االأم����ن ال��غ��ذائ��ي واحل��ف��اظ 

ع���ل���ى امل����خ����زون االإ����س���رتات���ي���ج���ي م���ن ال�����س��ل��ع 

فرغم  القمح.  مادة  وخا�سة  االأ�سا�سية  واملواد 

توؤكد  ع��امل��ي��اً،  القمح  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  ت��داع��ي��ات 

احلكومة التزامها بتثبيت اأ�سعار اخلبز وعدم 

امل�سا�ص ب�سعر رغيف املواطن. وعليه، فقد مت 

ال�سلع  لدعم  دينار  مليون   277 ر�سد مبلغ 

 2023 م��وازن��ة  يف  االإ�سرتاتيجية  الغذائية 

اأو ما  دي��ن��ار  217 م��ل��ي��ون  ب��اإرت��ف��اع م��ق��داره 

ن�سبته 361 باملائة عن عام 2022 .

واأكد على ر�سد املخ�س�سات املالية مل�ساريع 

حتديث  وخارطة  االإقت�سادي  التحديث  روؤية 

355 مليون دينار. القطاع العام بنحو 

وبح�سب الوزير �ستوا�سل احلكومة حتفيز 

لزيادة  تناف�سيته  االإقت�سادي وتعزيز  الن�ساط 

ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث ق��ام��ت احلكومة  ال�����س��ادرات 

��ة ل�����س��ن��دوق دع��م  �����س��ات امل��ال��يَّ ب��ت��وف��ري امل��خ�����سَّ

مليون   40 تخ�سي�ص  خ��الل  من  ال�سناعات 

2023. ونظراً  ة لعام  العامَّ املوازنة  دينار يف 

الأه��م��ي��ة ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة يف حت��ف��ي��ز ال��ن��م��و 

االإق��ت�����س��ادي ودع��م م��ي��زان امل��دف��وع��ات، قامت 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   71 احل��ك��وم��ة ب��ر���س��د م��ب��ل��غ 

ل��ت��ح��ف��ي��ز  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  م����وازن����ة  ���س��م��ن 

ال�سياحة. وتن�سيط 

 250 مبلغ  خ�س�ست  احل��ك��وم��ة  اإن  وق���ال 

باملياه وذلك  التزود  اأمن  مليون دينار لتعزيز 

الوطني(  )الناقل  املياه  ونقل  حتلية  مل�سروع 

 50 بواقع  القادمة  اخلم�ص  ال�سنوات  خ��الل 

مليون دينار �سنوياً.

الأنباط-عمان

ح��ق��ق��ت ����س���ادرات غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة ع��م��ان من��وا 

املن�ساأ  ل�سهادات  وفقاً  املا�سي،  العام  خ��الل  الفتا 

ال�سادرة عنها، بلغت ن�سبته 43 باملئة مقارنة مع 

عام 2021، مدفوعة بتح�سن طال كل القطاعات 

ال�سناعية.

عليها  ح�سلت  اإح�سائية  معطيات  واأظ��ه��رت 

وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب�����رتا(، ب����اأن ���س��ادرات 

اإىل  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  ���س��ن��اع��ة ع��م��ان زادت خ����الل 

مقارنة مع 5.296 مليار  دينار،  مليار   7.577
دينار يف 2021.

و���س��ج��ل��ت �����س����ادرات ال���ق���ط���اع���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 

خالل  من��وا  ع�����س��رة،  وال��ب��ال��غ��ة  جميعها  الفرعية 

ال���ع���ام امل��ا���س��ي، وب��ن�����س��ب��ة ت���راوح���ت ب���ني 4 باملئة 

باملئة  و89  واملحيكات  اجللدية  ال�سناعات  ل��دى 

لل�سناعات التعدينية.

وا�����س����ت����ح����وذت ال���ه���ن���د وال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 

اأك��ر من  على  وال��ع��راق،  وال�سعودية  االأم��ريك��ي��ة 

العام  خالل  عمان  �سناعة  غرفة  �سادرات  ن�سف 

املا�سي، م�سجلة ما قيمته 3.936 مليار دينار.

خ��الل  ال��ه��ن��د  اإىل  ال��غ��رف��ة  ����س���ادرات  و�سجلت 

العام املا�سي ارتفاعا بن�سبة 61 باملئة لت�سل اإىل 

1.484 مليار دينار، مقابل 921 مليون دينار، 
العربية  ال����دول  مب��ق��دم��ة  جعلتها   ،2021 ع���ام 

�سناعة  ل�����س��ادرات  ا�ستقباال  االأك����ر  واالأج��ن��ب��ي��ة 

عمان.

ل��ل��والي��ات  ال��غ��رف��ة  ب��امل��ق��اب��ل �سجلت ����س���ادرات 

املتحدة االأمريكية خالل العام املا�سي، انخفا�سا 

مليون   978 لنحو  م��رتاج��ع��ة  ب��امل��ئ��ة،   7 بن�سبة 

دينار مقابل 1.048 مليار دينار عام 2021.

ال�سعودية  اإىل  عمان  �سناعة  ���س��ادرات  وزادت 

خالل العام املا�سي، بن�سبة 31 باملئة، حيث و�سلت 

اإىل 759 مليون دينار، مقابل 581 مليون دينار 

يف 2021، ما جعلها حتتل املرتبة االأوىل كاأكر 

دولة عربية و�سلتها �سادرات من الغرفة.

وارتفعت �سادرات الغرفة اإىل العراق يف العام 

 559 مقابل  دي��ن��ار،  مليون   715 لنحو  املا�سي 

زي��ادة  وبن�سبة   ،2021 ع��ام  خ��الل  دي��ن��ار  مليون 

بلغت 28 باملئة.

خالل  ���س��وري��ا،  اإىل  الغرفة  ���س��ادرات  و�سجلت 

العام املا�سي، زيادة ن�سبتها 35 باملئة، لت�سل اإىل 

94 مليون  دينار، مقارنة مع  128 مليون  نحو 

دينار يف 2021.

كذلك  �سناعة عمان  �سادرات غرفة  وارتفعت 

 49 بن�سبة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���الل  فل�سطني  اإىل 

باملئة، لتبلغ 355 مليون دينار، مقارنة مع 238 

مليون دينار يف عام 2021.

خالل  ع��م��ان  �سناعة  غ��رف��ة  ���س��ادرات  و�سلت 

���س��وق��اً خم��ت��ل��ف��ة ح��ول   148 اإىل  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 

ن�سبته  العربية على ما  ال��دول  ا�ستحوذت  العامل، 

دي��ن��ار،  مليار   3.1 بقيمة  منها،  باملئة   40.3
وبن�سبة منو 32.7 باملئة مقارنة مع عام 2021.

التعدينية  ال�سناعات  قطاع  ���س��ادرات  وج��اءت 

وبقيمة  امل��ا���س��ي،  ال���ع���ام  خ���الل  االأوىل  ب��امل��رت��ب��ة 

من  باملئة   35.4 �سكلت  دينار  مليار   2.684
زيادة  وبن�سبة  للغرفة،  الكلية  ال�سادرات  اإجمايل 

مدفوعًة   ،2021 يف  عليه  كانت  عما  باملئة   89
اخلام  الفو�سفات  ���س��ادرات  بارتفاع  رئي�ص  ب�سكل 

والبوتا�ص اخلام.

الكيماوية  ال�سناعات  قطاع  �سادرات  واحتلت 

وم�����س��ت��ح�����س��رات ال��ت��ج��م��ي��ل خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي 

املرتبة الثانية بال�سادرات بلغت قيمتها 1.470 

يف  دينار  مليار   1.150 دينار مقارنة مع  مليار 

2021، وبنمو ن�سبته 28 باملئة، تركز باملنتجات 
واالأ�سمدة  البوتا�سية  اأو  الفو�سفاتية  الكيماويات 

والكرميات  كال�سابون  املنزلية  الكيماوية  وامل��واد 

ومطهرات االأ�سطح والغ�سيل.

املرتبة  الهند�سية  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع  واح��ت��ل 

ال��ث��ال��ث��ة ب�����س��ادرات ال��غ��رف��ة خ���الل ال��ع��ام املا�سي 

نحو  م��ق��اب��ل  دي���ن���ار،  م��الي��ني   909 ن��ح��و  بقيمة 

ن�سبته  وبنمو   ،2021 عام  دينار  مليون   616
الكهربائية  االأج��ه��زة  م��ن  �سيما  وال  ب��امل��ئ��ة،   48
املنزلية والذهب وامل�سغوالت الذهبية وم�سنوعات 

من االألومنيوم.

ال�سناعات  ق��ط��اع��ات  ����س���ادرات  قيمة  وب��ل��غ��ت 

ال��ت��م��وي��ن��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة وال����زراع����ي����ة وال������روة 

احليوانية خالل العام املا�سي 700 مليون دينار، 

مليون   644 نحو  الطبية  وال��ل��وازم  والعالجية 

دينار،  مليون   469 واملحيكات  واجللدية  دي��ن��ار 

وال��ل��وازم  وال��ك��رت��ون  وال���ورق  والتغليف  والتعبئة 

املكتبية 277 مليون دينار.

عمان  �سناعة  غرفة  ���س��ادرات  باقي  وت��وزع��ت 

امل��ا���س��ي، ع��ل��ى ق��ط��اع��ات ال�سناعات  ال��ع��ام  خ���الل 

مليون   254 بقيمة  وامل��ط��اط��ي��ة  البال�ستيكية 

دي��ن��ار  146مليون  ن��ح��و  واالإن�������س���ائ���ي���ة  دي����ن����ار، 

 23 نحو  بقيمة  واالأث���اث  اخل�سبية  وال�سناعات 

مليون دينار.

عام  تاأ�س�ست  التي  عمان  �سناعة  وت�سم غرفة 

من�ساأة   8600 ح��ال��ي��ا  ع�سويتها  يف   ،1962
األ�����ف ع���ام���ل وع��ام��ل��ة   159 ت�����س��غ��ل  ���س��ن��اع��ي��ة، 

براأ�سمال ي�سل ملا يقارب 5 مليارات دينار.

الأنباط-عمان

اأط���ل���ق���ت اجل��م��ع��ي��ة االأردن�����ي�����ة مل�����س��دري 

ت�سديرية  �سحنة  اأول  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��ار 

واملتخ�س�سة  موارد  جمموعة  اىل  جتريبية 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال���زراع���ي���ة على  امل�����واد  ب��ت��وزي��ع 

العربية  االم���ارات  يف  اجلملة  بيع  حم��الت 

الكايد  عبدالفتاح  ال�سيد  برعاية  املتحدة 

امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة االأردن����ي����ة 

)جيدكو(. االقت�سادية  امل�ساريع  لتطوير 

االأوىل  ال��ت�����س��دي��ري��ة  ال�����س��ح��ن��ة  وت�����س��م��ل 

الذي  الريفية  التنمية  م�سروع  من  املمولة 

يدار من قبل جيدكو وبدعم من ال�سندوق 

ال����دويل ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة م���ا ي��زي��د عن 

من  م�سنعة  زراع��ي��ة  امل���واد  م��ن  ط��ن   10
امل���ج���م���وع���ات احل��ق��ل��ي��ة ل�����س��غ��ار امل���زارع���ني 

م��ث��ل ال��ورق��ي��ات واخل�������س���راوات ب��االإ���س��اف��ة 

املناطق  يف  اأردن��ي��ة  ل�سيدات  منتوجات  اىل 

والنباتات  وال��زع��رت  ال�سماق  مثل  الريفية 

العطرية.

ه���ذه  م���ن���ت���ج���ات  اأن  ال���ك���اي���د  اأك������د  وق�����د 

التنمية  ب��رن��ام��ج  يف  ���س��ارك��ت  ق��د  ال�����س��ح��ن��ة 

ال���ري���ف���ي���ة ب����اإ�����س����راف م��ه��ن��د���س��ني وخ�����رباء 

عالية  مبوا�سفات  وتتمتع  اجلودة  لتح�سني 

املخربية  للفحو�سات  خ�سعت  حيث  اجلودة 

اأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  ب���االإ����س���اف���ة اىل  ال���الزم���ة 

درج��ات  ���س��م��ن  وال��ن��ق��ل  وال��ت��غ��ل��ي��ف  التعبئة 

لت�ساهي  �سالحياتها  على  حتافظ  ح��رارة 

امل��ن��ت��وج��ات ال��ع��امل��ي��ة امل���وج���ودة يف االأ����س���واق 

مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  اأن  واأك��د  اخلليجية، 

ا�ستعداد  على  واجلمعيات  الهيئات  خمتلف 

على  للمحافظة  اجل��ه��ود  كافة  مل�ساندة  ت��ام 

االأردن��ي��ة  لل�سادرات  الت�سويقية  احل�س�ص 

اأ�سواق جديدة حيث اأعلن اأن املوؤ�س�سة  وفتح 

وبعد  الريفية  التنمية  برنامج  خالل  ومن 

جن����اح امل�������س���روع خ����الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة 

ق��د ات��ف��ق م��ع ���س��ن��دوق ال��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي��ة 

“ثمار”  ب���رن���ام���ج  اط�����الق  ع���ل���ى  ال���دول���ي���ة 

واخل���ا����ص ب��ت��وف��ري ال���دع���م ال��ف��ن��ي وامل����ايل 

اإنتاج  لت�سجيع  وامل��زارع��ني  و�سغار  لل�سباب 

االبتكارية  وال��زراع��ي��ة  الريفية  امل��ن��ت��وج��ات 

وال��غ��ري ت��ق��ل��ي��دي��ة وت��ن��م��ي��ة ث��ق��اف��ة ال��زراع��ة 

املحافظات،  يف  خا�سة  الغذائي  والت�سنيع 

ودع��م  م��ال��ي��ة  م��ن��ح  ال��ربن��ام��ج  �سيقدم  ح��ي��ث 

زراعية  م��واد  وت�سنيع  ان��ت��اج  لتطوير  فني 

امل���ن���ت���وج���ات  اإح��������الل  ت�������س���اع���د يف  ج����دي����دة 

ال��وط��ن��ي��ة اأم����ام ال�����س��ل��ع امل�����س��ت��وردة ومي��ك��ن 

ال��ت��ق��دم ل��ه م��ب��ا���س��رة ع��رب م��وق��ع امل��وؤ���س�����س��ة 

االلكرتوين.

وق����د ح�����س��ر اح���ت���ف���ال اإط�����الق ال�����س��ح��ن��ة 

اأ����س���ت���ال يف م��دي��ن��ة  اأق���ي���م يف م�����س��ن��ع  ال����ذي 

عن  ممثلني  ع��م��ان  العا�سمة  ���س��رق  �سحاب 

من  وعدد  الزراعة  ووزارة  التخطيط  وزارة 

والغذائية. التعاونية  اجلمعيات  ممثلي 

جيدكو تطلق برنامج »ثمار« لدعم التصنيع الزراعي

بحث التعاون بين جمعيتي رجال 
األعمال األردنيين وعون الثقافية

أميركا ترجئ إعادة بناء االحتياطي 
النفطي مع ارتفاع األسعار

38.3 دينار سعر غرام الذهب
 عيار 21 محليا

الأنباط-عمان

ب���ح���ث رئ���ي�������ص ج��م��ع��ي��ة رج������ال االأع����م����ال 

االأردن�����ي�����ني، ح���م���دي ال���ط���ب���اع، م���ع وف����د من 

جمعية عون الثقافية الوطنية برئا�سة اأ�سعد 

اآف���اق  ال��ع��زام واأع�����س��اء الهيئة اال���س��ت�����س��اري��ة، 

التعاون بني اجلانبني.

اأم�����ص  للجمعية  ب��ي��ان  يف  ال��ط��ب��اع  وث��م��ن 

االث���ن���ني، ال�����دور ال����ذي مت��ث��ل��ه ج��م��ع��ي��ة ع��ون 

الثقافية  احلركة  رف��د  يف  الوطنية  الثقافية 

االأردن�������ي�������ة م�����ن خ������الل اجل�����ه�����ود ال���ك���ب���رية 

م��وؤك��داً  اأع�����س��اء اجلمعية،  م��ن قبل  امل��ب��ذول��ة 

ك��ل اجلمعيات  م��ع  ال��ع��الق��ات  اأه��م��ي��ة توطيد 

وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل������دين، خ��ا���س��ة واأن 

با�ستمرار  الت�سبيك  على  حري�سة  اجلمعية 

مع خمتلف الفعاليات االقت�سادية.

تاأ�سي�سها،  م��ن��ذ  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

التنمية  عملية  يف  وم��ه��م،  اأ���س��ا���س��ي  ك�سريك 

االقت�سادية اإىل جانب دورها يف تعزيز البيئة 

ل��الأردن  اال�ستثماري  والرتويج  اال�ستثمارية 

على امل�ستوى العربي والدويل.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأ�����س����ار رئ��ي�����ص ج��م��ع��ي��ة ع��ون 

اجلمعية  اأن  اإىل  ال���ع���زام،  اأ���س��ع��د  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

على  املحافظة  م�سوؤولية  عاتقها  على  تاأخذ 

خمتلف  م���ع  ب��ال��ت�����س��ارك  االأردين  ال���ت���اري���خ 

م�ستعر�ساً  واالأه��ل��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

م�ساريعها  واأب��رز  ور�سالتها  اجلمعية  اأه��داف 

وحر�سها  والريادية  الوطنية  امل�ستويات  على 

االأردن  ت����اري����خ  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  ال���ك���ب���ري 

ال��دول��ة  ع��ل��ى دور جميع م��ك��ون��ات  وال��رتك��ي��ز 

االأردنية واإظهارها باملكانة التي تليق بها.

واأك�����د اه��ت��م��ام اجل��م��ع��ي��ة ب��ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب، 

وطني  اقت�سادي  موؤمتر  عقد  نحو  وتطلعها 

م�سرتك بالتعاون مع جمعية رجال االأعمال 

االأردنيني.

الأنباط - وكالت

اإدارة  اأن  ب��ل��وم��ربغ،  لوكالة  تقرير  ك�سف 

ال��رئ��ي�����ص االأم����ريك����ي ج���و ب���اي���دن، ���س��رتج��ئ 

خ��ط��ط اإع�������ادة ب���ن���اء االح���ت���ي���اط���ي ال��ن��ف��ط��ي 

التي  ال��ع��رو���ص  اأن  وج���دت  اأن  بعد  ال��ط��ارئ، 

تفي  ال  اأو  الثمن  باهظة  اإم��ا  لل�سراء  تلقتها 

بال�سروط املطلوبة.

وب��ح�����س��ب م�����س��ادر م��ط��ل��ع��ة، ف��ق��د رف�ست 

وزارة الطاقة العرو�ص العديدة التي ح�سلت 

عليها لعملية �سراء حمتملة يف فرباير.

دي�سمرب  يف  اأع��ل��ن��ت  ال��ط��اق��ة  وزارة  ك��ان��ت 

اإع����ادة تخزين  ال��ب��دء يف  امل��ا���س��ي ع��ن عزمها 

اح��ت��ي��اط��ي ال��ن��ف��ط اال���س��رتات��ي��ج��ي، ع��ل��ى اأن 

تكون البداية ب�سراء 3 ماليني برميل ال�سهر 

املقبل.

اإعادة تعبئة املخزون النفطي يف الواليات 

امل���ت���ح���دة، ت���اأت���ي ع��ق��ب االإف��������راج ال��ت��اري��خ��ي 

ع���ن 180 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل م���ن ال��ن��ف��ط من 

االح���ت���ي���اط���ي ال������ذي اأم������ر ب����ه ال���رئ���ي�������ص ج��و 

ب��اي��دن ���س��م��ن حم���اوالت���ه ل��رتوي�����ص اأ���س��ع��ار 

الرو�سية  اأعقاب احلرب  يف  املرتفعة  البنزين 

االأوكرانية.

كانت االإدارة االأمريكية قد خططت للبدء 

يف �سراء النفط اخلام عندما ينخف�ص لنحو 

انخف�ص النفط  حيث  للربميل.  دوالرا   70
خالل الربع االأخري من 2022 وانخف�ست 

من  ب��ال��ق��رب  االأم��ريك��ي��ة  القيا�سية  االأ���س��ع��ار 

تلك امل�ستويات ال�سهر املا�سي.

وقالت الوزارة يف بيان يوم اجلمعة: “لقد 

و���س��ع��ت اإدارة ال��ط��اق��ة خ��ط��ة ط��وي��ل��ة االأج���ل 

ونحن  التجديد،  اإىل  االإف���راج  من  لالنتقال 

ملتزمون بالقيام بذلك بطريقة توفر �سفقة 

عادلة لدافعي ال�سرائب«.

فقط  �ستختار  الطاقة  “وزارة  واأ���س��اف��ت 

املطلوبة  ب��امل��وا���س��ف��ات  تفي  ال��ت��ي  ال��ع��ط��اءات 

لدافعي  ج��ي��دة  �سفقة  ميثل  وب�سعر  للخام 

للعرو�ص،  االأولية  املراجعة  وبعد  ال�سرائب، 

لن تقوم اإدارة الطاقة باإجراء اأي خطوة ب�ساأن 

عرو�ص الت�سليم يف فرباير«.

احتياطي  اأن�ساأت  املتحدة  ال��والي��ات  كانت 

ال���ب���رتول اال���س��رتات��ي��ج��ي - اأك����رب اإم������دادات 

طوارئ يف العامل - يف عام 1975 يف اأعقاب 

احلظر النفطي العربي.

اأ�سعار  تراجعت  املا�سي،  االأ�سبوع  وخ��الل 

�سعر  لي�سل  باملئة،   6 من  يقرب  مبا  النفط 

خام برنت اإىل 78.57 دوالر للربميل، وخام 

غرب تك�سا�ص الو�سيط 73.77 دوالر.

الأنباط-عمان

ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع غ����رام ال��ذه��ب ع��ي��ار 21 

االأكر رغبة من املواطنني بال�سوق املحلية 

�سراء  لغايات   38.30 عند  االثنني،  اأم�ص 

امل��واط��ن��ني م���ن حم���الت ال�����س��اغ��ة، مقابل 

البيع. جلهة  دينار   36.70
الأ�سحاب  ال��ع��ام��ة  النقابة  رئي�ص  وق���ال 

حمالت جتارة و�سياغة احللي واملجوهرات 

الغرام  اإن �سعر بيع  ل� )ب��رتا(،  ربحي عالن 

من الذهب عياري 24 و18 لغايات ال�سراء 

و   44.80 عند  بلغ  ال�ساغة  حم��الت  م��ن 

التوايل. على  دينار   34.30

ال��ر���س��ادي وزن  ال��ل��رية  اأن �سعر  واأ���س��اف 

7 غرامات بلغ 270 دينارا، فيما بلغ �سعر 
ال��ل��رية االإجن��ل��ي��زي وزن 8 غ��رام��ات 308 

دنانري.

ولفت اإىل اأن الطلب على الذهب بال�سوق 

املحلية مير بحالة من ال�سعف، �سواء جلهة 

العر�ص اأو الطلب.

ب���داأ  امل���ع���دن االأ����س���ف���ر  اأن  وب����ني ع����الن 

تداوالته لالأ�سبوع احلايل بال�سوق العاملية، 

���س��ب��اح ال����ي����وم، ع��ل��ى ارت����ف����اع مب���ق���دار 10 

االأ�سبوع  نهاية  جل�سة  اإغ��الق  عن  دوالرات 

ل��الأون�����س��ة  دوالرا   1878 ل��ي��ب��ل��غ  امل��ا���س��ي 

الواحدة.
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األنباط _ زينة الرببور

بعد اللقاء الأخري الذي جمعت مملكتي الأردن 

والبحرين يف العا�صمة املنامة للبحث يف العالقات 

 “ اأج��رت  تعزيزها،  و�صبل  البلدين  بني  الثنائية 

الأنباط “ مقابلة مع رئي�س غرفة �صناعة الأردن 

وعمان املهند�س فتحي اجلغبري  ملعرفة حيثيات 

اتفاقيات وم��ذك��رات  اأك���د توقيع 7  ال���ذي  ال��ل��ق��اء، 

تفاهم من �صاأنها تعزيز العالقات الثنائية وتعزيز 

مع  متا�صياً  البلدين  ب��ني  الق��ت�����ص��ادي  التكامل 

ت�صم  التي  التكاملية  ال�صناعية  ال�صراكة  مبادرة 

كاًل من البحرين والأردن وم�صر والإمارات.

وتابع اأن هذه التفاقيات ت�صمنت توقيع مذكرة 

والبحريني  الأردين  اخلا�س  القطاع  بني  تفاهم 

الأع����م����ال الأردين  اأن�����ه مت ع��ق��د م��ل��ت��ق��ى  لف���ت���اً 

البلدين،  القطاع اخلا�س يف كال  البحريني بني 

ومذكرة تفاهم يف جمال العمل والتدريب املهني، 

ويف املجال ال�صحي، وبرنامج تنفيذي للتعاون يف 

وغريها   ،)2025-2023( لالأعوام  ال�صباب  جمال 

من التفاقيات الأخرى، اإ�صافة اإىل اإعالن الأردن 

البحرية اجلوية  ال�صحن  ملركز خدمات  ك�صريك 

العاملي يف البحرين.

الأردن  �صناعة  غ��رف��ة  اأن  اجل��غ��ب��ري  واأو����ص���ح 

النهو�س  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  يحقق  اأن  تطمح  وع��م��ان 

بال�صادرات الوطنية اإىل ال�صوق البحريني وجذب 

امل���زي���د م���ن ال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة وتعظيم 

بني  املمكنة  التعاون  فر�س  كافة  م��ن  ال�صتفادة 

البلدين، اإ�صافًة اإىل بناء �صراكات حقيقية وتعاون 

مثمر بني القطاع اخلا�س يف البلدين مما يعني 

القطاعات  وبكافة  الوطني  بالقت�صاد  النهو�س 

مع�صلة  م��ن  والتخل�س  املختلفة  الق��ت�����ص��ادي��ة 

البطالة التي اأرهقت اجلميع. 

العالقات  اإىل توطيد  ت�صعى  الغرفة  اأن  واأك��د 

ال�صادرات  العامل لالرتقاء بحجم  دول  كافة  مع 

املزيد  وج��ذب  الوطنية  ال�صناعة  ودع��م  الوطنية 

اأهمية  اإىل الأردن ملا لذلك من  من ال�صتثمارات 

القت�صادية  القطاعات  بكافة  النهو�س  يف  بالغة 

على  والجتماعية  القت�صادية  امل�صالح  وحتقيق 

حٍد �صواء.

واأ�صاف اأن الغرفة تعمل على عقد العديد من 

التعاون اخلليجي  دول  والتفاقيات مع  اللقاءات 

الأ���ص��واق  م��ن  ب��داي��ًة  الإق��ل��ي��م  دول  اإىل  والتو�صع 

اخلليجية، باعتبارها اأ�صواق كبرية لتحقيق ميزة 

التناف�صية املطلوبة، اإ�صافة اإىل نيتها بزيارة اململكة 

العربية ال�صعودية خالل الفرتة )21-27( كانون 

الأول من العام احلايل لعقد لقاءات عمل ثنائية 

مع التجار وامل�صتوردين وال�صناعيني ال�صعوديني 

يف كٍل من؛ مكة املكرمة، وج��دة، واملدينة املنورة، 

و�صبل  الطرفني  بني  الثنائية  العالقات  ولبحث 

تعزيزها والرتقاء بها.

ودعا اجلغبري اإىل تطبيق كافة املبادرات التي 

ج����اءت ب��ني ط��ي��ات روؤي����ة ال��ت��ح��دي��ث الق��ت�����ص��ادي 

على  ال�صتثمارية  البيئة  تنظيم  ق��ان��ون  وتنفيذ 

الوجه املطلوب مبا ي�صمن تعزيز وتنظيم البيئة 

املعيقات  ك��اف��ة  واإزال������ة  الأردن  يف  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

والتحديات التي تقف عائقاً اأمام جذب املزيد من 

ال�صتثمارات  ومتكني  ال��ب��الد،  اإىل  ال�صتثمارات 

القائمة حالياً.

وح���ول ال��ع��الق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة امل��ت��ب��ادل��ة بني 

اإىل  اأ�صار اجلغبري  الأردنية واجلزائرية  الأ�صواق 

النمو امللمو�س لل�صادرات الردنية خالل العامني 

املا�صيني، مبيناً ارتفاع حجم ال�صادرات الوطنية 

اإىل اجلزائر بحوايل 7.5% خالل الأ�صهر الع�صر 

الأوىل من العام 2022، مقارنًة بنف�س الفرتة من 

امل�صتوى  دون  م��ازال��ت  اأنها  م��وؤك��داً  ال�صابق،  العام 

املاأمول حيث مل تتجاوز حاجز ال 60 مليون دينار 

خالل تلك الفرتة.

وت���اب���ع اأن ح��ج��م امل�������ص���ت���وردات الأردن����ي����ة من 

العام  الأوىل من  الع�صر  الأ�صهر  خ��الل  اجل��زائ��ر 

منذ  م�صبوقة  غ��ري  م�صتويات  اإىل  و�صلت   2022

مليون   94.9 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  لت�صل   2017 ال��ع��ام 

ن�صبته  ملحوظاً مبا  بذلك من��واً  دي��ن��ار، م�صجلًة 

التجاري بني  التبادل  71%، ولي�صل بذلك حجم 

البلدين اإىل ما يقارب 156 مليون دينار، م�صجاًل 

منواً بحوايل 39%، ويعزى ذلك اإىل النمو الأكرب 

يف امل�صتوردات الأردنية من جمهورية اجلزائر.

وبني اأن الأردن ميلك فر�صاً ت�صديرية كبرية 

ي��ق��ارب 60  اإىل م��ا  ال�����ص��وق اجل���زائ���ري ت�صل  اإىل 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار، ت��رك��زت يف ال��ع��دي��د م��ن املنتجات 

ال�صناعية الوطنية، على راأ�صها  منتجات املالب�س 

ب���ح���وايل 20 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ت���اله���ا ال�����ص��ن��اع��ات 

ال��دوائ��ي��ة ب��ح��وايل 15 مليون دي��ن��ار، اإ���ص��اف��ًة اإىل 

مليون   5 بحوايل  والكهربائيات  الآلت  منتجات 

دينار.

احل��ايل  ال��ع��ام  يحمل  اأن  باأمله  حديثه  وختم 

امل���زي���د م���ن ال��ن��م��و يف ال�������ص���ادرات ال��وط��ن��ي��ة اإىل 

اجل��زائ��ر وعلى وج��ه اخل�صو�س بعد زي��ارة امللك 

املعظم جلمهورية  احل�صني  اب��ن  الثاين  اهلل  عبد 

اجلزائر خالل ال�صهر املا�صي، فقد اأ�ص�س جاللته 

التعاون  من  جديدة  ملرحلة  اجلزائري  والرئي�س 

البلدين  لعالقات  اأو�صع  “اآفاق  عنوانها  الثنائي 

ال�صقيقني التجارية وال�صتثمارية«.

من اجلدير ذكره اأن حجم ال�صادرات الوطنية 

اإىل البحرين بلغ خالل الأ�صهر الع�صر الأوىل من 

دي��ن��ار، فيما  بلغ ح��وايل 38.4 مليون  العام 2022 

حوايل  البحرين  من  الأردن��ي��ة  امل�صتوردات  بلغت 

التبادل  حجم  ب��ذل��ك  ليبلغ  دي��ن��ار،  مليون   94.8

التجاري بني البلدين حوايل 136.9 مليون دينار، 

م�صجال منواً بحوايل 85% مقارنًة بنف�س الفرتة 

من العام ال�صابق 2021، كما ميلك الأردن فر�صاً 

البحريني  ال�صوق  اإىل  م�صتغلة  غ��ري  ت�صديرية 

ت��رك��زت يف  دي���ن���ار،  اإىل ح����وايل 38 م��ل��ي��ون  ت�صل 

قطاع الألب�صة وال�صناعات الكيماوية وال�صناعات 

الغذائية.

األنباط – يارا بادويس

ا�صتثمارية  بيئة  خلق  اىل  دوم��ا  الأردن  ي�صعى 

والدولية  املحلية  ال�صتثمارات  حتفيز  و  منا�صبة 

،  وج��اءت روؤي��ة  ، وتوفري بيئة جاذبة لال�صتثمار 

اأولويات  اأب��رز  معها  القت�صادي حاملة  التحديث 

الربنامج التنفيذي وموؤكدة على احلاجة لإطالق 

وت��ق��دمي  بامل�صتثمر  خ��ا���ص��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�صة 

خدمات ا�صت�صارية للفر�س ال�صتثمارية على اأكمل 

وجه لتفادي اأي عائق يقف يف وجه ال�صتثمرين .

 قال امل�صتثمر الدكتور حممد اأبو عطية انهم 

كم�صتثمرين ل يواجهون عوائق ا�صتثمارية كبرية ، 

لكن امل�صكلة الأ�صا�صية  تكمن يف عدم الت�صبييك بني 

الدوائر  احلكومية ب�صكل عام واملعنية بال�صتثمار 

امل�صتثمرين  ط��ل��ب��ات  اأن  واأو����ص���ح   ، خ��ا���س  ب�صكل 

بعدم  ت�صطدم  احلكومية  للدوائر  ومراجعاتهم 

ع��ل��م ال���دائ���رة الأخ�����رى امل��ع��ن��ي��ة يف امل��واف��ق��ة على 

الطلبات او ت�صهيل اآلية ا�صتكمالها .

اأن  ل�”الأنباط”  خا�صة  ت�صريحات  يف  وب��ني   

باملراحل  ك��اف  علم  لديهم  لي�س  املوظفني  بع�س 

اأي ط��ل��ب خ��ا���س  ب��ه��ا  اأن مي���ر  ي��ف��رت���س  ال�����ذي 

ال�����وزارات  اأن   اإع��ت��ق��اده  اإىل  ،اإ���ص��اف��ة  للم�صتثمر 

متاحة  م�صاحة  لديها  لي�س  احلكومية  وال��دوائ��ر 

من املدة الزمنية الكافية لتطوير اي ا�صرتاتيجية 

او خطط ا�صتثمارية. 

 واأك��������د  �����ص����رورة ال��ت�����ص��ب��ي��ي��ك ب����ني ال����دوائ����ر 

التاأكيد على  ، و�صرورة  باململكة كافة  احلكومية  

الإملام الكايف بالقوانني والأنظمة والت�صريعات فيما 

للموظف  اأو  للم�صتثمر  ���ص��واء  ال�صتثمار  يخ�س 

اأخ��رى  ا�صتثمارية  اأذرع  هناك  يكون  اأن  ووج��وب   ،

دراي��ة تامة يف كل ما  للم�صتثمر حتى يكون على 

يخ�س ال�صتثمار وعلى علم ومعرفة بالجراءات  

الواجب القيام بها.

�صاهني  حممد  م.  امل�صتثمر  ق��ال  جهته  وم��ن   

اأنه ل بد من النظر بعمق نحو تطوير كل �صناعة 

اأجل  التي تواجهها من  للم�صاكل  على ح��دا وفقا 

جذب ال�صتثمارات العاملية اأو املحلية اأو زيادة رغبة 

اأي �صيء  اأن��ه قبل  ، م�صيفا  اأك��رب  امل�صتثمر ب�صكل 

يجب النظر مليزات الأردن من الناحية ال�صتثمارية 

.

ب�صكل جيد  من  ال�صتثمار يجري  اأن  واأ���ص��ار   

الناحية التخطيطة لأن الدولة تقدم للم�صتثمرين 

ميزات وخدمات كثرية  ، اأما من الناحية التنفيذية 

تقوم  فهي  بال�صتثمار  تعنى  ال��ت��ي  املوؤ�ص�صات  يف 

التي مت اقرارها كما  بتنفيذ  اخلطط والقوانني 

ه��ي ويف ح��ال كانت اخلطة غ��ري م��درو���ص��ة  جيدا 

تثقيف  لو مت  تنفيذها غري �صحيح حتى  فيكون 

العاملني .

ولفت اىل اأن احلمالت التثقيفية اآخر مراحل 

والروؤيا  ال�صحيح  التخطيط  يتبع  ال��ذي  التنفيذ 

الوا�صحة من ناحية احلكومة وحتديد القطاعات 

التي تتطلب تنمية، ومتكني اأكرب لال�صتفادة من 

ال�صتثمارية  اخل��ارط��ة  م��ن  ك��ج��زء  الأردن  م��وق��ع 

العاملية ، وباملقارنة باململكة العربية ال�صعودية التي 

تعد  اأكرب �صوق ا�صتثماري باملنطقة كونها  فتحت 

اأ�صهل  قوانينها  واأ�صبحت  للم�صتثمرين  اأبوابها 

ل�صتقطاب امل�صتثمرين ، واأع��رب عن اأ�صفه ل�صري 

الأم��ر على العك�س ب��الأردن وو�صفه بالأ�صعب اأن 

التنفيذ  اأ�صبح اأبطاأ من الروؤية ،  لفتاً اأن الأردن 

ك���ان م��ن اأوائ�����ل ال����دول ال��ت��ي ت��ع��ي اأه��م��ي��ة التنوع 

ال�صتثماري. 

وبدروره اأكد خبري الأعمال وال�صتثمار حممد 

القريوتي ل�”الأنباط” اأن الردن جنح يف اخلروج 

متمثلة  ر�صمية  مظلة  من  ي��دار  ا�صتثمار  بقانون 

اجلديد  ال��ق��ان��ون  ان  وب��ني    ، ال�صتثمار  وزارة  يف 

�صيتبع  �صمن الربنامج التنفيذي لروؤية التحديث 

الق���ت�������ص���ادي وامل���رت���ب���ط يف ال���ص��ت��ث��م��ار خ��ارط��ة 

ا�صتثمارية وبرامج عمل تنفيذية وكل هذا ي�صب 

يف م�صلحة ال�صتثمار املحلي وال�صتثمار الجنبي 

على حد �صواء ، وهذا يربط بال�صتثمارات القائمة 

واجلديدة. 

وب��ني اأن���ه ل ب��د م��ن توجيه اجل��ه��ود يف �صبيل 

وامل�صتثمرين  للعاملني  وال��ت��وع��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ن�صر 

وكافة القطاعات القت�صادية ليكون هناك م�صار 

وا�صح للجميع �صواء متلقي اخلدمات اأو مقدمها 

والأن��ظ��م��ة  وال��ق��وان��ني  الت�صريعات  اأن  م�صيفا   ،

والنافذة الواحدة واجلهات ذات العالقة وترتيب 

الولويات واملرجعية القانونية والجرائية جميعها 

والتوجيه  التوعية  ن�صر  اىل  حت��ت��اج  ه��ام��ة  اأم���ور 

بها ب�صكل معزز اأك��ر، كونها ترتبط ب�صكل ما�صر 

برحلة امل�صتثمر لتحقيق الهدف ال�صا�صي واي�صال 

امل�صتثمر اىل المتيازات املنا�صبة واله��داف التي 

تخدم غاية ال�صتثمار اخلا�صة به .

 و�صدد على اهمية التوعية والتوجيه يف الأمور 

املتقاطعة بني وزارة ال�صتثمار واملوؤ�ص�صات الر�صمية 

ب�صهولة  مبا�صر  ب�صكل  ت��رت��ب��ط  وال��ت��ي  الخ����رى 

التكنولوجيا  اأدوات  خالل  من  العمال،  ممار�صة 

اأن  املتطورة التي ميكن ال�صتفادة منها خ�صو�صا 

ال��روؤي��ة اجل��دي��دة ت�صعى لأمت��م��ة ك��اف��ة العمليات 

ممار�صة  �صهولة  يف  ف��اع��ل  ب�صكل  ت�صاهم  وال��ت��ي 

العمال وتوفر الوقت والكلف واجلهد وت�صاهم يف 

تخفي�س مراحل دورة العمال .

الجغبير: 7 اتفاقيات وقعت بين االردن والبحرين، وفرصًا تصديرية إلى الجزائر تصل إلى 60 مليون دينار

االستثمار األردني بين التثقيف والتخطيط

الثالثاء   10 /1/ 2023 

سوق دبي يربح 1.6 مليار درهم 
في مستهل األسبوع

األنباط-وكاالت

املحلية  الأ���ص��ه��م  اأ���ص��واق  ا�صتقطبت 

ن���اه���زت 1.6 م��ل��ي��ار دره�����م يف  ���ص��ي��ول��ة 

خ��ت��ام ت��ع��ام��الت اأم�����س الث��ن��ني ، ورب��ح 

���ص��وق دب���ي امل����ايل م���ا ي��رب��و ع��ل��ى 1.63 

الأ�صهم  مبكا�صب  مدعوما  درهم  مليار 

القيادية يف قطاع العقار والبنوك.

1.32 مليار  ال�صيولة بواقع  وتوزعت 

املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  درهم يف 

دب��ي  ����ص���وق  يف  دره�����م  م��ل��ي��ون  و249.8 

مليون   447.3 التداول على  بعد  املايل، 

األ��ف   18.9 م��ن  اأك��ر  تنفيذ  ع��رب  �صهم 

�صفقة.

وارت����ف����ع م���وؤ����ص���ر ����ص���وق دب�����ي ال���ع���ام 

بن�صبة 0.59% اأو ما يعادل 19.55 نقطة 

ليغلق عند 3321.99 نقطة، فيما و�صل 

 ”15 “فادك�س  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  م��وؤ���ص��ر 

و�صجل  نقطة،   10102.44 م�صتوى  اإىل 

م��وؤ���ص��ر ف��وت�����ص��ي ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��ام 

10170.37 نقطة. “فادجي” م�صتوى 
مع  امل�����ايل،  دب����ي  ����ص���وق  اأداء  وت���ع���زز 

العقارية”  “اإعمار  ����ص���ه���م  ارت�����ف�����اع 

و”دبي  دره��م،   5.85 اإىل   %1.38 بن�صبة 

عند  ليغلق   %1.42 بن�صبة  الإ�صالمي” 

بنحو  “ديوا”  زاد  ك��م��ا  دره�����م،   5.68

و�صعد  دره��م،   2.3 اإىل  و���ص��ول   %0.43

 2.55 اإىل   %0.79 ب��ن�����ص��ب��ة  “�صالك” 
درهم.

للمالحة”  “اخلليج  وت���������ص����در 

ال��ن�����ص��اط م�����ص��ت��ق��ط��ب��اً ���ص��ي��ول��ة ب��اأك��ر 

“اإعمار  ت��اله  دره���م،  مليون   81.8 م��ن 

العقارية” جاذباً اأكر من 36.5 مليون 

الوطني”  دب��ي  “الإمارات  ث��م  دره���م، 

ب�صيولة 35.3 مليون درهم.

���ص��ه��م  ارت���ف���ع  اأب���وظ���ب���ي،  ����ص���وق  ويف 

و”موانئ   %3.07 بن�صبة  اآند”  “اأي 
و”اأغذية”   %2.54 اأبوظبي” 

 %1.32 للتوزيع”  و”اأدنوك   %1.79

البحرية” 1.2% و”الياه  و”اجلرافات 

الإ�صالمي”  و”اأبوظبي  �صات” %0.78 

0.44% و”فريتغيلوب” %0.25.

القاب�صة”  “العاملية  وت���������ص����در 

257.6 مليون درهم  الن�صاط م�صتقطباً 

واأغلق مرتفعاً بن�صبة 0.02% اإىل 408.7 

درهم، ثم “األفا ظبي” ب�صيولة 183.3 

الأول”  “اأبوظبي  ت��اله  دره��م،  مليون 

جاذباً حوايل 109.5 مليون درهم.

األنباط-عامن

قالت ع�صو جمل�س اإدارة غرفة �صناعة عمان، 

رئي�صة جمل�س ال�صيدات ال�صناعيات دميا �صختيان، 

امل�����راأة يف  زي����ادة م�صاهمة  ع��ل��ى  تعمل  ال��غ��رف��ة  اإن 

القطاع ال�صناعي، من خالل اإطالق برامج ودورات 

خم�ص�صة للمراأة لتطوير اأعمالها وقدراتها، �صواء 

كانت �صاحبة عمل اأو تعمل يف الإدارة.

الثنني،  اأم�����س  ���ص��ادر  للغرفة،  بيان  وبح�صب 

اأ�صارت �صختيان خالل لقاء يف غرفة �صناعة عمان، 

للتعريف ب�صندوق تطوير ودعم ال�صناعة واآليات 

ال�صتفادة منه، اإىل اأن ال�صندوق جاء كبديل عن 

ب��رن��ام��ج دع��م ال�����ص��ادرات ال���ذي مت اإي��ق��اف��ه، ويعد 

اأك���ر ���ص��م��ول م��ن ال��ربام��ج ال�����ص��اب��ق��ة، اإذ �صيقدم 

الدعم لل�صركات ال�صناعية من خالل املنح ولي�س 

احل��ق��ي��ق��ي��ة بني  ال��ت�����ص��ارك��ي��ة  ليعك�س  ال���ق���رو����س، 

القطاعني العام واخلا�س، من خالل متثيل غرف 

ال�صناعة يف اإدارته.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اأو���ص��ح��ت الأم�����ني ال��ع��ام ل����وزارة 

اأن  ال��زع��ب��ي،  ال�صناعة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن دان���ا 

عمل  ور���س  �صل�صلة  �صمن  ا�صتكمال  ي��اأت��ي  اللقاء 

اإ���ص��دار نظام  اإىل  ال�صندوق، لفتة  توعوية ح��ول 

وتعليمات عمل ال�صندوق وكيفية ال�صتفادة منه، 

وتخ�صي�س وحدة يف وزارة ال�صناعة له.

وقالت الزعبي اإن ال�صندوق مينح مزايا اإ�صافية 

ال�صيدات،  متلكها  ال��ت��ي  وال�����ص��رك��ات  للموؤ�ص�صات 

انه  م��وؤك��دة  امللكية،  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة  وحتى 20 

�صيتم زيادة الدعم املقدم لل�صركات بن�صبة قد ت�صل 

اإىل 15باملئة، بهدف زيادة م�صاركة املراأة يف العمل 

القت�صادي باململكة، التي تبلغ حاليا قرابة 14.5 

باملئة، كما ان��ه مت ا�صتحداث وح��دة لتمكني امل��راأة 

اقت�صاديا يف الوزارة.

�صنوياً،  دي��ن��ار  مليون   30 ر�صد  مت  اأن���ه  وبينت 

ك���م���وازن���ة ل��ل�����ص��ن��دوق، ح��ي��ث ���ص��ن��ف ال�����ص��ن��دوق 

املوؤ�ص�صات التي ت�صغل من 5 – 24 عامال كمن�صاآت 

�صغرية احلجم ومن 25 – 249 عامال كمتو�صطة، 

واأك����ر م��ن ذل���ك ك��ك��ب��رية، واأن����ه ي�صمل 4 ب��رام��ج 

�صقف لال�صتفادة منه، ومت  للدعم، كما مت و�صع 

معربة  ال��دع��م،  طلبات  ل�صتقبال  من�صة  اإن�����ص��اء 

القطاع  ال�صندوق  ت�صاعد برامج  اأن  اأملها يف  عن 

ودخ���ول  و���ص��ادرات��ه  مبيعاته  زي����ادة  يف  ال�صناعي 

اأ�صواق جديدة.

ال�صناعة  ودع��م  تطوير  �صندوق  اأن  اإىل  ي�صار 

من خالل الربامج الأربعة التي �صينفذها، يهدف 

اإىل دعم 680 من�صاأة �صناعية خالل املرحلة الأوىل، 

بالإ�صافة اإىل توفري 4900 فر�صة عمل منها 700 

فر�صة لالإناث.

ويت�صمن الربنامج الأول لل�صندوق دعم 195 

من�صاأة ب�صقف 100 األف دينار لكل من�صاأة �صناعية 

وب��ن�����ص��ب��ة مت��وي��ل 70-50  م��ت��و���ص��ط��ة  اأو  ���ص��غ��رية 

ويتعلق  التطوير،  تكلفة خطة  اإجمايل  باملئة من 

خ��الل  م��ن  تنفيذه  و�صيتم  ال�����ص��ن��اع��ة،  بتحديث 

القت�صادية  امل�صاريع  لتطوير  الأردن��ي��ة  املوؤ�ص�صة 

)جيدكو(.

دع���م 160  في�صتهدف  ال��ث��اين  ال��ربن��ام��ج  اأم����ا 

من�صاأة وي�صمل ترويج ال�صادرات و�صينفذ من قبل 

�صركة بيت الت�صدير، و�صيتم تقدمي منحة مالية 

ب�صقف 50 األف دينار لكل من�صاأة �صناعية �صغرية 

من  باملئة   70-50 مت��وي��ل  وبن�صبة  متو�صطة  اأو 

اإجمايل تكلفة خطة ترويج ال�صادرات.

�صركة،   45 دع��م  الثالث  الربنامج  وي�صتهدف 

ويخت�س ب�صمان ائتمان ال�صادرات، و�صيتم تنفيذه 

القرو�س  ل�صمان  الأردن���ي���ة  ال�صركة  خ��الل  م��ن 

ومن خالل تقدمي دعم مايل مبوجبه للمن�صاآت 

ال�صناعية ال�صغرية اأو املتو�صطة اأو الكبرية ب�صقف 

ال�صنة  خ��الل  من�صاأة  لكل  اأردين  دي��ن��ار  األ���ف   35

الواحدة.

الرابع دعم 280 من�صاأة،  وي�صتهدف الربنامج 

للمن�صاآت  امل��ال��ي��ة  احل���واف���ز  مب��وج��ب��ه  و���ص��ت��ق��دم 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال�����ص��غ��رية ب�����ص��ق��ف 150 األ����ف دي��ن��ار 

وال��ك��ب��رية  دي��ن��ار  األ���ف   300 ب�صقف  وللمتو�صطة 

ب�صقف 500 األف دينار مقابل حتقيق م�صتهدفات 

حمددة.

اإدارة  كفاءة  حت�صني  ال�صندوق  ي�صتهدف  كما 

النفايات،  الكهرباء،  امل��ي��اه،  جم��ال  يف  من�صاأة   50

وامل�صاهمة يف تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف 

الأخرى التي تعاين منها ال�صناعة الوطنية مما 

يعزز تناف�صيتها لدخول اأ�صواق جديدة تزامناً مع 

عودة الهدوء الن�صبي لالأو�صاع الأمنية يف املنطقة 

اإ�صافة اإىل تعظيم ا�صتفادة القت�صاد الوطني من 

تناف�صية يف  الأردنية ميزة  املنتجات  اإعطاء  حيث 

الأ�صواق املحلية والعاملية.

الدخل  م�صادر  تنويع  اإىل  ال�صندوق  ويهدف 

من  والتخفيف  العمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  ال��ق��وم��ي 

ظ��اه��رت��ي ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة يف امل��م��ل��ك��ة وزي�����ادة 

ال�صادرات واملبيعات وتوفري فر�س عمل اإ�صافية 

النمو يف  زي��ادة معدلت  اإىل جانب م�صاهمته يف 

الناجت املحلي الإجمايل.

صناعة عمان: نعمل على زيادة مساهمة المرأة بالقطاع الصناعي

سالسل التوريد.. المحّرك األول 
العالمي! لالقتصاد 

األنباط-وكاالت

واج���ه���ت ���ص��ال���ص��ل ال��ت��وري��د ال��ع��امل��ي��ة 

اإىل  اأّدى  2021 مم��ا  ع��ام  اأزم���ة ح���اّدة يف 

خدمات  على  وال�صغط  وظائفها  تباطوؤ 

الإن����ت����اج وط���ل���ب���ات امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني، ح��ي��ث 

اأداء  على  دراماتيكي  ب�صكل  ذلك  انعك�س 

�صال�صل  ت����زال  ول  ال��ع��امل��ي.  الق��ت�����ص��اد 

ال���ت���وري���د ال��ع��امل��ي��ة يف م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف 

ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة. ف��ك��ي��ف ت���وؤّث���ر ���ص��ال���ص��ل 

العاملي؟  القت�صاد  العاملية على  التوريد 

التفا�صيل يف ما يلي.

ما هي �صال�صل التوريد العاملية؟ 

هي وحدات مرتابطة �صمن منظومة 

ببع�صها  ك��اف��ة  ال�����ص��رك��ات  ت��رب��ط  ع��امل��ي��ة 

الوا�صحة  ال��روؤي��ة  ل��ه��ا  وت��وف��ر  البع�س 

املعلومات،  طبيعة  حيث  من  وال�صاملة 

وامل�����واد الأول���ي���ة، وامل������وارد، وامل��ن��ت��ج��ات، 

ت��ت��خ��ّل��ل عملية  ال��ت��ي  ك��اف��ة  واخل���دم���ات 

الإنتاج و�صوًل اإىل الت�صليم. كل رابط يف 

هذه ال�صل�صلة يعتمد على الرابط الذي 

وم��ت��ك��ام��ل��ة.  م��ت��ت��اب��ع��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ي�صبقه 

ويجري تن�صيق هذه الروابط بالعتماد 

ع��ل��ى الإن���رتن���ت وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة. 

�صال�صل  اعتربت  املا�صية،  ال�صنوات  ويف 

لعوملة  الأول  امل��ح��ّرك  العاملية  ال��ت��وري��د 

القت�صاد.

العاملية  ال��ت��وري��د  ���ص��ال���ص��ل  ت���اأث���ريات 

ع��ل��ى الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي ت��ت��م��ح��ور ع��دة 

�صال�صل  م�صاكل  ت��وؤدي  ؛  اأبرزها  عوامل 

معدلت  يف  مبا�صر  ارتفاع  اإىل  التوريد 

ارتفاع  اإىل  اإ�صافة   ، العامل  يف  الت�صخم 

ارتفاعات  اإىل  ي��وؤدي  الت�صخم  م�صتوى 

اأ���ص��ع��ار امل����واد امل���وّل���دة ل��ل��ط��اق��ة على  يف 

اأن����واع����ه����ا، وب����ال����ت����ايل ت��ق��ي��ي��د ال���ق���درة 

وال���ن�������ص���اط الق���ت�������ص���ادي ل��ل��ع��دي��د م��ن 

ال��ت��وري��د  �صال�صل  يف  ث��غ��رة  اأي   ، ال���دول 

كاملة  اإن��ت��اج  �صبكة  تعّطل  اأن  يف  كفيلة 

خل���دم���ة م��ع��ي��ن��ة، مم����ا ق����د ي�������وؤدي اإىل 

وه��ذا  م��ع��نّي،  قطاع  تعطيل يف  اأو  ت��اأخ��ر 

على  مبا�صرة  بطريقة  يوؤّثر  قد  القطاع 

قطاعات اأخرى ، واأي�صا تراجع كبري يف 

اأه��م  العاملية، وه��ي م��ن  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة 

وتراجع يف منو   ، القت�صادية  املحركات 

الناجت املحلي الإجمايل ، عدا عن تباطوؤ 

اأو تراجع يف النمو القت�صادي العاملي.

ت�����ص��ّور  ت��ع��ي��د  ورلد”:   ب����ي  “دي 
العاملية  التوريد  �صال�صل 

اأه��م  م��ن  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  يعترب 

ا�صرتاتيجيات  عليها  تقوم  التي  الركائز 

ال��رائ��د للحلول  امل���زّود  ب��ي ورل���د«،  »دي 

والهادفة  املتكاملة  الذكية  اللوج�صتية 

ح���ول  ال���ت���ج���اري  ال���ت���دف���ق  اإىل مت���ك���ني 

ورل��د«  ب��ي  »دي  خ��دم��ات  ت�صّكل  ال��ع��امل. 

عرب  العاملية  التوريد  ل�صال�صل  رواب��ط 

295 وحدة  ت�صم  عاملية مرتابطة  �صبكة 

جت���اري���ة يف 78 ب���ل���داً ع���رب ���ص��ت ق����ارات. 

ت��وف��ري  ع���ل���ى  ب����ي ورل�������د«  وت���ع���م���ل »دي 

جديدة  رقمية  تقنيات  عرب  ذكية  حلول 

ل��ت�����ص��ه��ي��ل ت��دف��ق ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة ح��ول 

العامل.

خالل  ورلد”  ب��ي  “دي  وا�صتطاعت 

 19.3 م��ن��اول��ة   2022 م��ن  الأول  ال��رب��ع 

قدماً   20 قيا�س  منطية  ح��اوي��ة  مليون 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى حم��ف��ظ��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة من 

حمطات احلاويات، متخطية التحديات 

ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف الأ���ص��ع��دة ال��ت��ي 

ت�����ص��ب��ب��ت ب��ه��ا اجل���ائ���ح���ة، وح��ق��ق��ت من���واً 

العائدات  وُق���ّدرت  اأع��م��ال��ه��ا.  يف  م��ّط��رداً 

ال�صتة  الأ�صهر  خ��الل  لل�صركة  املحققة 

الأوىل لعام 2022 ما يقارب 7.93 مليار 

على   %60.4 منو  بن�صبة  اأمريكي،  دولر 

�صنوي. اأ�صا�س 

ب��ي  “دي  ح���ق���ق���ت   ،2021 ع�����ام  ويف 

ورلد” عائدات بلغت حوايل 39.6 مليار 

درهم اإماراتي، بن�صبة منو %26.3.

تنظيم الطاقة تؤكد جاهزية شركات 
الكهرباء للتعامل مع الظروف الطارئة

األنباط-عامن

اأك���������د رئ����ي���������س جم���ل�������س م���ف���و����ص���ي 

وامل��ع��ادن  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  تنظيم  ه��ي��ئ��ة 

اأم�س الثنني،  ال�صعايدة،  زياد  املهند�س 

الكهرباء  ل�صركات  العالية  اجل��اه��زي��ة 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ظ���روف اجل���وي���ة ال��ت��ي 

اململكة. ت�صهدها 

ودع�����ا ال�����ص��ع��اي��دة خ����الل اج��ت��م��اع��ه 

واأع���������ص����اء جم��ل�����س م��ف��و���ص��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

الأردن��ي��ة  الكهرباء  �صركات  م���دراء  م��ع 

وك��ه��رب��اء ارب���د وت��وزي��ع ال��ك��ه��رب��اء عقد 

يف م���ب���ن���ى م����رك����ز ال�������ص���ي���ط���رة ال���ت���اب���ع 

توعية  اإىل  الأردن��ي��ة،  الكهرباء  ل�صركة 

اجلوية  الظروف  بتداعيات  امل�صرتكني 

على قيم ا�صتهالك الكهرباء.

�صركات  ال��ت��زام  ���ص��رورة  على  و���ص��دد 

ت���وزي���ع ال���ك���ه���رب���اء ب��خ��ط��ط ال���ط���وارئ 

ل�����ص��م��ان دمي���وم���ة ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

املمكنة  بال�صرعة  الأع��ط��ال  وم��ع��اجل��ة 

خا�صة خالل الأحوال اجلوية الطارئة 

وازدياد الطلب على الكهرباء.

وا�صتحدثت �صركة الكهرباء الأردنية 

خمتلف  ي��رب��ط  ال��ذي  ال�صيطرة  م��رك��ز 

 24 ال�صركة وعددها  العمليات يف  غرف 

البيانات  غرفة رئي�صية ويتوىل جتميع 

والتوا�صل  العمليات  مبراكز  املرتبطة 

مع �صركاء ال�صركة.

األنباط-عامن

ارت���ف���ع���ت ق��ي��م��ة ����ص���ه���ادات امل���ن�������ص���اأ ال��ت��ي 

املا�صي،  العام  عمان  جت��ارة  غرفة  اأ�صدرتها 

ل��ت�����ص��دي��ر ب�����ص��ائ��ع و����ص���ل���ع ل������دول ع��رب��ي��ة 

واأجنبية، بن�صبة 19.6 باملئة مقارنة مع عام 

.2021

بلغت قيمة  اإح�صائية،  وبح�صب معطيات 

���ص��ادرات ال��غ��رف��ة خ��الل ال��ع��ام امل��ا���ص��ي 885 

دينار  دينار، مقابل نحو 740 مليون  مليون 

خالل عام 2021.

�صهادات  ع��دد  اأن  اإىل  املعطيات  واأ���ص��ارت 

املا�صي،  العام  الغرفة  اأ�صدرتها  التي  املن�صاأ 

بلغ 34309 �صهادة مقابل 35866 �صهادة عام 

2021، بن�صبة تراجع 4.3 باملئة.

من  العديد  اإىل  ال�صهادات  ه��ذه  وذه��ب��ت 

ال��ب��ل��دان، اأب���رزه���ا ال�����ص��ع��ودي��ة ب��ع��دد 8380، 

الكويت 6453، الإمارات 4468، العراق 1415، 

وم�صر بعدد 1068 �صهادة.

وت���وزع���ت ����ص���ادرات ال��غ��رف��ة اإىل ال��ع��راق 

 109 م�صر  دي��ن��ار،  مليون   251 نحو  بقيمة 

ماليني دينار، ال�صعودية 104 ماليني دينار، 

الإمارات 94 مليون دينار، الكويت بقيمة 36 

مليون دينار.

ووفقا للمعطيات، بلغت �صادرات املنتجات 

 406 قيمته  ما  ت�صدير”  “اإعادة  الأجنبية 

وال�����ص��ن��اع��ي��ة 210 ماليني  دي���ن���ار،  م��الي��ني 

دي��ن��ار،  مليون   159 نحو  وال��زراع��ي��ة  دي��ن��ار، 

وال��ع��رب��ي��ة ب��ق��ي��م��ة ن��ح��و 71 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 

وال��ب��ق��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��ج��ات الأخ�����رى 

املختلفة.

وت�صدر الغرفة �صهادات املن�صاأ للمنتجات 

الطبيعية  وال���روات  واحليوانية  الزراعية 

التي  الأجنبية  وللب�صائع  اخل���ام،  الأردن��ي��ة 

ي���ع���اد ت�����ص��دي��ره��ا، ول��ل��ب�����ص��ائ��ع الأج��ن��ب��ي��ة 

�صروط  �صمن  املحلية  ال�صوق  من  امل�صرتاة 

حمددة.

للمنتجات  امل��ن�����ص��اأ  ���ص��ه��ادات  ت�����ص��در  ك��م��ا 

امل�صدر؛  طلب  بح�صب  الأردن��ي��ة  ال�صناعية 

ا�صتنادا اإىل فاتورة امل�صنع الأ�صلية م�صدقة 

اأ�صلية  من�صاأ  و���ص��ه��ادة  �صناعية  غ��رف��ة  م��ن 

الأ�صول �صادرة عن غرفة  وم�صدقة ح�صب 

���ص��ن��اع��ي��ة ت��ث��ب��ت ب����اأن ال��ب�����ص��اع��ة م���ن من�صاأ 

اأردين.

ارتفاع قيمة صادرات تجارة عمان العام الماضي 19.6 %



االعالين
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فقدان جواز سفر 

عراقي واقامة اردنية 

اعلن انا/ اقبال عبد 

الحسني برهان املوسوي 
ع���ن ف���ق���دان ج����واز ���س��ف��ري 

ويحمل الرقم 

A9399378

  وال�سادر من االردن 

لالقامة  ال�سخ�سي  ال��رق��م 

االردنية  

1000920500

ت�سليمه  يجده  ممن   الرجاء 

اإىل اأقرب مركز اأمني .

وله جزيل الشكر

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : عبداهلل 

احمد التيجاني رابحي 
– جزائري الجنسية

ويحمل رقم الهوية 
 8006893759

وعنوانه : عمان – جبل الق�سور – النزهة 

ت: 0799333187

�سركة  لدى  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

 – ع��م��ان  وعنوانها  املطاعم  الدارة  م���ادو 

 364 رقم  – عمارة  التل  و�سفي  �سارع  خلدا 

ولغاية  متتالية  اي��ام  ع�سرة  من  اك��ر  منذ 

تاريخه بدون مربر او �سبب قانوين م�سروع 

ملكان  العودة  ب�سرورة  تنذرك  ال�سركة  فان 

عملك خالل مدة 3 ايام من تاريخ ن�سر هذا 

ال�سركة  �ست�سطر  ذل��ك  وبعك�س  االع���الن 

من   )  5  ( الفقرة   28 امل��اده  الحكام  وعمال 

العمل  م��ن  خ��دم��ات��ك  ان��ه��اء  العمل  ق��ان��ون 

القانونية  حقوقك  جلميع   فاقدا  وتعترب 

والعمالية .

�سركة مادو الدارة املطاعم

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

الت�سويق  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  اخللوية    لالجهزه  املريح 

بتاريخ    )52715( ال��رق��م  حت��ت  حم����دودة  م�����س��وؤول��ي��ة  ذات 

2018/10/16  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2022/12/29  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد عمران عز الدين �سبح دعنا   م�سفيا لل�سركة، وان 

عنوان امل�سفي هو :

هاتف   – بيرب�س  الظاهر  �سارع   – طالل  امللك  حي   – الزرقاء 

0790074085

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

واوالده  ه��الل  ن��ه��اد  م���روان  �سركة  ب���اأن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

 )  61853  ( الرقم   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2001/12/26 بتاريخ 

�سركة ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ورثة مروان 

نهاد هالل .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

الفتاح  عبد  انور  ورثة  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

فار�س ابو حويج  

 )  119641( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/5/14 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عطيه  اروى  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

�سجل  يف    )  21265  ( الرقم  حتت  وامل�سجلة  و�سركاوؤها   نوفل 

الوطني  ورقمها   2022/2/21 تاريخ  ب�سيطة   تو�سية  �سركات 

) 200185842 ( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ 2023/1/9 وتعيني اروى عطيه 

نوفل  م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : عمان – الها�سمي ال�سمايل

  خلوي : 0796888373

م�سفي ال�سركة 

اروى عطيه نوفل  

اعالن طرح عطاء للمرة الثانية
صادر عن بلدية الباسلية

عملية شراء رقم ) 10 / 2022 (
فعلى    )  4  ( عدد  للثلوج  كا�سحة  �سفرات  توريد  و  �سراء  عطاء  طرح  عن  البا�سلية  بلدية  تعلن 

الراغبني باال�سرتاك باملناق�سة اخلا�سة بالعطاء مراجعة بلدية البا�سلية / منطقة فاع وح�سب 

ال�سروط املدرجة ادناه:

و�سف العم���ل:  

بوزارة  اخلا�سة  واملوا�سفات  ال�سروط  ح�سب   )  4  ( عدد  للثلوج  كا�سحة  �سفرات  وتوريد  �سراء 

االدارة املحلية وح�سب متطلبات العطاء.

�سروط التقدم للعطاء:

ثمن ن�سخة العطاء 25 دينار غري م�سرتدة.

ال�ساعة  ولغاية   2023/1/10 املوافق  الثالثاء  يوم  �سباح  من  اعتبارا  املناق�سة  ن�سخ  بيع  يتم 

الثانية ع�سر ظهرا من يوم االثنني املوافق 2023/1/30 .

يتم �سراء وثائق العطاء من قبل مندوب ال�سركة مبوجب تفوي�س ر�سمي �سادر عن ال�سركة وعلى 

املناق�س التاكد من ا�ستالم كافة وثائق العطاء وتزويد البلدية بو�سائل االت�سال )رقم موبايل 

/ وات�س اب / بريد الكرتوين(.

تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سجل جتاري عند �سراء ن�سخة العطاء والتاكد من ارفاقها 

�سمن العر�س املقدم.

تقدمي كفالة الدخول يف العطاء يف مغلف منف�سل عن العر�س املقدم على ان تت�سمن ما يلي:

�سيك  اأو  م�سروطه  غري  بنكيه  كفاله  �سكل  على  املقدم(  العر�س  قيمة  من   %  3( الكفالة  قيمة 

م�سدق، �ساحلة ملدة 120 يوم من التاريخ املحدد اليداع العرو�س على ان تكون باأ�سم رئي�س بلدية 

البا�سلية باال�سافة اىل وظيفته وعلى ان تكون مطابقة للنموذج املعتمد مبينا عليها ا�سم ورقم 

العطاء وا�سم املناق�س كما هو يف رخ�سة املهن.

اعـــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�س  ان   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  واالبنية  والقرى 

االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 1/1716 ( تاريخ 2022/11/16  

مع  ريفي  �سكن  باحكام  تنظيم  ا�سافة  خمطط   على  املوافقة 

فر�س عوائد تنظيم مبقدار خم�سة و�سبعون قر�سا لكل مرت مربع 

من  اجلنوبي  البرتاوي   )  4  ( رقم  احلو�س  �سمن  �سكن  م�ساف 

ارا�سي ال�سخنة .

وح�سب  الها�سمية  لواء   / اجلديدة  الها�سمية  بلدية  يف  وذلك 

وو�سعه   2022/12/10 تاريخ   )  13  ( رقم  التعديلي  املخطط 

مو�سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مصفي شركات 
التضامن والتوصية البسيطة

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته يعلن م�سفي �سركة حممد ماجد احمد  ل�سنة 

البزايعه و�سركاه وامل�سجلة

بتاريخ  الت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )115596( الرقم  حتت 

جميع  بان   )200158074( الوطني   ورقمها    2016/11/22

ال�سركاء بال�سركة قد اتفقو على حل ال�سركة وت�سفيتها  بتاريخ 

2023/1/5

وتعيني / حممد ماجد احمد البزايعه م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ 

والتبليغ :

املدينة : معان/طريق اذرح حي خالد بن الوليد

رقم الهاتف : 0777342516

م�سفي ال�سركة

حممد ماجد احمد البزايعه

اعـــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

رقم ) 4/1675 ( تاريخ 2022/11/7  املوافقة على خمطط  ا�سافة تنظيم 

القرب   )  1  ( التنظيم �سمن احلو�س رقم  ( وزراع��ي داخل  �سكن ) ج  باأحكام 

ثالثة  مبقدار  تنظيم  عوائد  وفر�س  الزرقاء  ارا�سي  من  ال�سمايل  االبي�س 

الها�سمية  بلدية  يف  وذلك   ) ج   ( �سكن  م�ساف  مربع  مرت  لكل  ون�سف  دنانري 

اجلديدة / لواء الها�سمية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء الها�سمية ومكاتب بلدية الها�سمية 

اجلديدة وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة االدارة املحلية 

خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

شركة االردن والخليج لالستثمارات املالية

للخدمات  واالعتماد  الرتخي�س  تعليمات  من   )  74  ( املادة  الحكام  ا�ستنادا 

املالية وتنظيمها ل�سنة 2005 ال�سادرة عن هيئة االوراق املالية .

العليا  االدارة  ا�سماء  املالية  لال�ستثمارات  واخلليج  االردن  �سركة  تعلن 

لدى  وال�سراء  البيع  اوامر  وتنفيذ  با�ستالم  واملخولني  املعتمدين  والو�سطاء 

ال�سركة :

ها�سم �سامي ابو �سمرة – مدير تنفيذي

زيد �سامي ابو �سمره – نائب املدير التنفيذي

نا�سر حممد ابو حا�سيه – مدير مكتب الو�ساطة / و�سيط 

ماهر جناتي عيا�س – و�سيط

عماد حممد ابو حا�سية – موظف ادخال

�سناء حممود العمري – �سابط امتثال

احمد جمال النعيمات – املدير املايل

العنوان : عمان – ال�سمي�ساين – جممع بنك اال�سكان – الطابق 4

هاتف : 5675607 – 5660973 – 5660970 – فاك�س 5675607

 Jordan.gulf2@outlook.com: الربيد االلكرتوين

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

جوابكم  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

االردن العاملية لتكنولوجيا املعلومات     وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )54721( بتاريخ  

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2019/7/3

اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2023/1/5

وان  لل�سركة،  م�سفيا  ع��واد   حممد  زي��اد  ط��ارق  ال�سيد  وتعيني 

عنوان امل�سفي هو :

جبل احل�سني – جممع البنك اال�سالمي – ط2 – مكتب 208  – 

هاتف 0786366509

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لتكنولوجيا  العاملية  االردن  جوابكم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

املعلومات     ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 54721 ( بتاريخ ) 2019/7/3(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : طارق زياد حممد عواد  

عنوان امل�سفي : جبل احل�سني – جممع البنك اال�سالمي – ط2 

– مكتب 208  – هاتف 0786366509
م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   املعلم لل�سناعات 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الغذائية   

قد    2014/10/30 بتاريخ    )38520( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2022/12/13 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

روان  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة 

عبا�س ح�سن ال�سفدي   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – ابو ن�سري– هاتف 0795396284

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الغذائية    لل�سناعات  املعلم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 38520 ( 

بتاريخ ) 2014/10/30(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : روان عبا�س ح�سن ال�سفدي   

عنوان امل�سفي : عمان – ابو ن�سري– هاتف 0795396284

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن طرح املناق�سات التالية:

العطاءات  مديرية  يف  امل�سرتيات  ق�سم  مراجعة  اع��اله  املناق�سات  يف  بامل�ساركة  الراغبني  ال�سادة  على 

وامل�سرتيات / الطابق ال�ساد�س / مبنى �سلطة املياه الرئي�سي ) عمان / ال�سمي�ساين / خلف فندق املاريوت ( 

لالطالع واحل�سول على ن�سخة من وثائق املناق�سة مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها  .

اخر موعد ال�ستالم العرو�س يف مغلفات مغلقة وايداعها �سندوق امل�سرتيات / مديرية العطاءات وامل�سرتيات  

/ مبنى ال�سلطة الرئي�سي / الطابق ال�ساد�س كما هو مبني ازاء كل مناق�سة .

ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين ل�سلطة املياه

)http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx(

مالحظة :

على الراغبني بامل�ساركة اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة مهن �سارية املفعول عند �سراء ن�سخة املناق�سة .

امني عام سلطة املياه بالوكالة
املهندس رامي عبداهلل ابو رواق

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف  سامح رزق محمد غطاس

نظرا لتغيبك عن مركز عملك دون �سبب م�سروع اكر من ع�سرة ايام متتالية خالل �سهر

او  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م  ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى   2023-1 و�سهر   2022-12  

مربر قانوين لذا فان املنذر وح�سب املاده 28/ه� من قانون العمل االردين ينذرك ب�سرورة العودة 

48 �ساعة من تاريخ ن�سر هذا االعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة  للعمل خالل 

حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) متعن االردن لل�سياحة ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )1445409( با�سم 

) ابراهيم احمد حممد احل�سنات ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حليمة �سليمان احمد 

احل�سنات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

الثالثاء   10/ 1 / 2023

رقم العدد   6271

إعالن دعوة عطاء للمرة الثانية
صادر عن بلدية املفرق الكربى

برنامج قدرة 2 : تعزيز صمود الالجئني والنازحني داخليا 
والعائدين واملجتمعات املضيفة استجابة لالزمتني 

السورية والعراقية اللتني طال امدهما

عملية شراء رقم ) 20 / 2022 (
بخصوص :شراء وتوريد كانسة نفايات مجرورة على تراكتور عدد ) 2 (

الرتاكتور  ان  علما  تراكتور  على  جم��رورة  نفايات  كان�سة  وتوريد  ب�سراء  البلدية  ترغب  حيث 

الالجئني  �سمود  – تعزيز   2 قدرة  برنامج  من  مقدمة  منحة  على  بناء  وذلك  البلدية  يف  موجود 

اللتني  والعراقية  ال�سورية  لالزمتني  ا�ستجابة  امل�سيفة  واملجتمعات  والعائدين  داخليا  والنازحني 

لالحتاد  االقليمي  االنتمائي  ال�سندوق  بني  م�سرتك  بتمويل  اقليمي  برنامج  وهو   “ امدهما  طال 

“ والوزارة االحتادية االملانية للتعاون االقت�سادي  “ مدد  االوروبي لال�ستجابة لالزمة ال�سورية 

( والوكالة اال�سبانية للتعاون الدويل من اجل التنمية ) AECID ( يهدف   BMZ ( والتنمية

اىل تعزيز �سمود الالجئني والنازحني داخليا والعائدين واملجتمعات امل�سيفة ا�ستجابة لالزمتني 

ال�سورية والعراقية اللتني طال امدهما .

ال�سراء مراجعة بلدية املفرق اعتبارا  ال�سركات والراغبني ب�سراء وثائق  ال�سادة ا�سحاب  يدعى 

من يوم الثالثاء تاريخ 2023/1/10 من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الواحدة ظهرا 

وفقا ملا يلي :  

ثمن ن�سخة املناق�سة الواحدة ) 50 ( دينار اردين غري م�سرتدة .

اخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة هو ال�ساعة الواحدة ظهرا يوم الثالثاء تاريخ 2023/1/24 وعلى 

موبايل  رقم   ( االت�سال  بو�سائل  البلدية  تزويد  للوثائق  ا�ستالمه  قبل  املفو�س  ال�سركة  مندوب 

ووات�س اب وبريد الكرتوين ( .

على  املقاول التاكد من ا�ستالم كافة وثائق العطاء .

اية  االلغاء  هذا  عن  يرتتب  ان  وب��دون  اال�سباب  اب��داء  دون  العطاء  الغاء  العمل  ل�ساحب  يحق 

مطالبة مالية اوقانونية .

تقدم كفالة دخول املناق�سة يف مغلف منف�سل عن العر�س املقدم ،على ان تت�سمن ما يلي :

 قيمة الكفالة ) 3 % من قيمة العر�س املقدم ( �سارية ملدة ) 120 ( يوما من تاريخ االيداع با�سم 

رئي�س بلدية املفرق باال�سافة لوظيفته وعلى ان تكون مطابقة للنموذج املعتمد مبينا عليها ا�سم 

ورقم العطاء وا�سم املناق�س كما هو يف الت�سنيف .

اخر موعد ال�ستالم اال�ستف�سارات هو نهاية دوام يوم اخلمي�س تاريخ 2023/1/26 على امييل 

 Mafraq_cit_mun@yahoo.com
عن  �سادر  ر�سمي  تفوي�س  مبوجب  ال�سركة  مندوب  قبل  من  وا�ستالمها  العطاء  وثائق  �سراء  يتم 

ال�سركة وكذلك املالحق التي قد ت�سدر للعطاء .

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات الكائن يف بلدية املفرق يف موعد اق�ساه ال�ساعة العا�سرة يوم 

الثالثاء  تاريخ 2023/1/31 و�سيتم فتح العرو�س يف ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من اليوم يف 

جل�سة علنية .

كلفة االعالن يف ال�سحف يتحملها املناق�س الذي ير�سو عليه العطاء مهما تكرر االعالن .

يجب تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سجل جتاري عند �سراء ن�سخة العطاء .

جلنة ال�سراء غري ملزمة باالحالة على املناق�س �ساحب اقل اال�سعار .

رئيس بلدية املفرق الكربى
ناصر الدين عبداهلل اخورشيدة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

)الكازار لال�سكان( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )213819( با�سم 

) عبداهلل احمد ابو ركبه و�سريكه ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة عبداهلل ابو 

ركبه و�سريكه ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

)مياه الوان ال�سماء( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )254867( با�سم 

عبداهلل  احمد  امين   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) ال�سمايله  فرحان  ح�سن  عايد   (

اخللوف ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر
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على السادة الراغبين بالمشاركة في المناقصات اعاله مراجعة قسم المشتريات في مديرية العطاءات 
مبنى سلطة المياه الرئيسي ) عمان / الشميساني / خلف فندق الماريوت ( والمشتريات / الطابق السادس / 

 لمبينة ازاء كل منها  .لالطالع والحصول على نسخة من وثائق المناقصة مقابل المبالغ غير المستردة وا

اخر موعد الستالم العروض في مغلفات مغلقة وايداعها صندوق المشتريات / مديرية العطاءات  -
 والمشتريات  / مبنى السلطة الرئيسي / الطابق السادس كما هو مبين ازاء كل مناقصة .

 لمزيد من المعلومات يرجى الدخول للموقع االلكتروني لسلطة المياه -
)jo/default.aspx-http://www.waj.gov.jo/sites/ar( 
 

 مالحظة :
على الراغبين بالمشاركة احضار السجل التجاري ورخصة مهن سارية المفعول عند شراء نسخة 

 المناقصة .
 

 امين عام سلطة المياه بالوكالة
 ابو رواق رامي عبدهللاالمهندس 



الدويل
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االنباط – وكاالت 

اأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر ر���ص��د ج���دي���د، ت�صعيد ق���وات 

االحتالل من هجماتها �صد املناطق الفل�صطينية، 

اجل��دي��دة  اليمينية  احلكومة  ت��ويل  بعد  خا�صة 

مقاليد احلكم يف اإ�صرائيل، وهو ما قوبل با�صتمرار 

رد الفعل املقاوم ب�صقيه ال�صعبي وامل�صلح.

وذك�����ر م���رك���ز ع���روب���ة ل���الأب���ح���اث وال��ت��ف��ك��ر 

االأ�صبوع  اأن  اجل��دي��د،  تقريره  يف  اال�صرتاتيجي، 

�صعبية  م���ق���اوم���ة  ن��ق��ط��ة   135 ���ص��ه��د  امل���ن�������ص���رم 

قام  فيما  فل�صطينيني،   4 وا�صت�صهاد  وم�صلحة، 

ج��ي�����ش االح���ت���الل وامل�����ص��ت��وط��ن��ون ب��ت��ن��ف��ي��ذ 239 

اعتداء ا�صتهدفت املواطنني واملمتلكات واالأرا�صي 

واالأ�صجار.

نقطًة   135 املقاومة  نقاط  اإج��م��ايل  بلغ  وق��د 

الغربية، وك��ان من هذه  القد�ش وال�صفة  �صملت 

النقاط 39 نقطة مقاومة م�صلحة، من بينها 38 

نقطًة يف ال�صفة، ونقطة واحدة ا�صتهدفت حاجز 

قلنديا بالقد�ش املحتلة.

نقطة   96 التقرير  ر���ص��د  ذل��ك  اإىل  واإ���ص��اف��ة 

مواجهة �صعبية، 77 نقطًة يف ال�صفة و19 نقطًة يف 

القد�ش )بارتفاع ملحوظ عن االأ�صبوع ال�صابق(.

وت��وزع��ت ن��ق��اط امل��ق��اوم��ة ال�صعبية ب��واق��ع 17 

نابل�ش،  اأخ����رى يف  ن��ق��ط��ًة  ن��ق��ط��ًة يف ج��ن��ني، و17 

ونقطتني يف طوبا�ش، ونقطًة يف اخلليل، واأخرى 

يف قلقيلية، و�صملت املقاومة ال�صعبية هناك: 18 

نقطًة يف اخلليل، و16 يف جنني، و15 يف رام اهلل، 

و11 يف نابل�ش، و7 يف قلقيلية، و6 يف بيت حلم، و3 

يف اأريحا واالأغوار، ونقطًة يف طولكرم.

اأما نقاط املقاومة ال�صعبية يف القد�ش، فكانت 

5 نقاط يف �صلوان، و3 يف الطور، ونقطتني يف اأبو 

دي�ش، ونقطتني يف العي�صاوية، ونقطًة يف قلنديا، 

ونقطًة يف كفر عقب، ونقطًة يف خميم �صعفاط، 

ونقطًة يف �صور باهر، ونقطًة قرب �صكة القطار 

اخلفيف، ونقطًة يف منطقة باب حطة، ونقطًة يف 

البلدة القدمية.

وتخلل االأ�صبوع املن�صرم �صقوط اأربعة �صهداء 

بيت  يف  �صهيد  وه��م  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  يف 

حلم، و�صهيد يف نابل�ش، و�صهيدان يف جنني، بينما 

اعَتقلت قوات االحتالل 112 مواطًنا، من بينهم 

88 من مناطق عدة بال�صفة الغربية، اإ�صافة اإىل 

منطقة  م��ن  وم��واط��ن  القد�ش،  يف  اعتقلتهم   23

بذلك  و�صجلت   ،1948 ال����  مناطق  داخ���ل  ط��م��رة 

ارت��ف��اع يف ع��دد ح��االت االعتقال يف ال�صفة، عن 

االأ�صبوع الذي �صبقه.

االنباط – وكاالت 

اأم�ش  االأ���ص��رى،  لدرا�صات  فل�صطني  مركز  اأف���اد 

م��ن��ازل   8 ه��دم��ت  االح���ت���الل  �صلطات  اأن  االث���ن���ني، 

ال��ع��ام املا�صي، وي��اأت��ي ذلك  اأ���ص��رى خ��الل  لعائالت 

يف ظل موا�صلة حربها النف�صية واالقت�صادية �صد 

االأ�صرى وعائالتهم، ب�صيا�صة هدم املنازل وت�صريد 

الع�صرات من �صكانها.

االحتالل،  التي هدمها  البيوت  ر�صده  وخ��الل 

غالبيتها يف مدينة جنني مقابل  اأن  املركز  اأو���ص��ح 

هدم 6 منازل خالل العام 2021.

ب����دوره، ق���ال ري��ا���ش االأ���ص��ق��ر م��دي��ر امل��رك��ز، اإن 

“�صلطات االحتالل تهدف من خالل �صيا�صة العقاب 
اجلماعي بحق عائالت االأ�صرى والتي متثلت بهدم 

امل��ن��ازل، ف��ر���ش م��زي��د م��ن اخل�صائر ورف���ع ف��ات��ورة 

وحتقيق  للمقاومة،  الفل�صطيني  ال�صباب  انتماء 

�صيا�صة الردع”.

واأعلن االأ�صقر عن اأ�صماء االأ�صرى الذي هدمت 

منازل عائالتهم خالل العام املا�صي، وهم االأ�صر 

“حممود جرادات” يف بلدة �صيلة احلارثية مبدينة 
اإدانته  بعد  بالكامل،  االحتالل  هدمه  حيث  جنني 

ملقتل  اأدت  وال��ت��ي  “حوم�ش”  عملية  يف  بامل�صاركة 

م�صتوطنة وا�صابة اآخرين. وهدمت يف مار�ش منزيل 

االأ�صرين “حممد يو�صف جرادات” و”غيث احمد 

جرادات”، يف بلدة ال�صيلة احلارثية ق�صاء بجنني، 

عقب اإدانتهم بامل�صاركة يف تنفيذ عملية برقه غرب 

نابل�ش، التي قتل فيها اأحد امل�صتوطنني.

اأم��ا يف مايو، هدمت �صلطات االح��ت��الل منزيل 

عا�صي” و”يحيى مرعي” يف  “يو�صف  االأ�صرين 

ق��رب مدينة �صلفيت حيث  ق��راوة بني ح�صان  بلدة 

اأق��دم��ت على ه��دم م��ن��زل االأ���ص��ر عا�صي بالكامل 

ع��ر اجل���راف���ات، فيما ق��ام��ت ب��ه��دم م��ن��زل االأ���ص��ر 

مرعي بتدمره كاماًل بعد زرع��ه باملواد املتفجرة، 

املنازل،  اإخطاًرا بهدم  وذل��ك بعد ت�صليم عائلتيهما 

على  ن���ار  اإط����الق  عملية  بتنفيذ  اتهمتهم  وك��ان��ت 

“اأرئيل” اأ�صفرت عن قتل حار�ش  قرب م�صتوطنة 

امل�صتوطنة. وقامت بهدم منزل االأ�صر “عمر احمد 

اإدان��ت��ه  عقب  باملتفجرات،  زراع��ت��ه  بعد  جرادات”، 

بامل�صاركة يف تنفيذ عملية برقه غرب نابل�ش، التي 

قتل فيها اأحد امل�صتوطنني

وخ������الل اأغ�����ص��ط�����ش، ه����دم االح����ت����الل م��ن��زيل 

و�صبحي  ع��اًم��ا(،   19( ال��رف��اع��ي  اأ�صعد  االأ���ص��ري��ن 

�صبيحات )20 عاًما( يف قرية رمانة غرب حمافظة 

جنني، واتهمتهم �صلطات االحتالل بتنفيذ عملية 

اإلعاد التي اأ�صفرت عن مقتل 3 اإ�صرائيليني واإ�صابة 

4 اآخرين. وميثل هدم منازل اأهايل االأ�صرى انتهاًكا 

خ���ط���ًرا ل����الأع����راف وال���ق���وان���ني ال��دول��ي��ة وخ��رق��اً 

ل��الأح��ك��ام ال����واردة يف امل���ادة الثالثة وال��ث��الث��ني من 

يف  املدنيني  حماية  ب�صاأن  الرابعة،  جنيف  اتفاقية 

اأ�صخا�ش  بحق  عقوبة  تعتر  الأن��ه��ا  احل���رب  وق���ت 

م��ق��اوم، حيث  ب���اأي عمل  اإدان��ت��ه��م  تتم  مدنيني مل 

ي��ع��اق��ب االح���ت���الل االأ����ص���ر ب��االع��ت��ق��ال واالأح���ك���ام 

القا�صية ويحارب ذويه بت�صريدهم وهدم منازلهم، 

وفق االأ�صقر. ودعا كافة املوؤ�ص�صات الدولية اخلروج 

ال��ذي ي�صجع االح��ت��الل على ممار�صة  عن �صمتها 

مزيد من اجلرائم، والتدخل العاجل لوقف �صيا�صة 

اأه��ايل االأ�صرى، ووقف هدم  العقاب اجلماعي �صد 

ال���ذي يعتر جرمية ح��رب �صد مواطنني  امل��ن��ازل 

مدنيني لي�ش لهم عالقة بالق�صية التي يبنى عليها 

االحتالل �صبب الهدم.

م��رك��ز فل�صطني االح��ت��الل  ات��ه��م  ويف اخل���ت���ام، 

باأنه كيان ا�صتعماري عن�صري ميار�ش كل اإجراءات 

���رع ���ص��ي��ا���ص��ة ال��ع��ق��وب��ات  ال��ت��ن��ك��ي��ل واالن���ت���ق���ام و ُي�������صَّ

اجل��م��اع��ي��ة ب�����ق�����رارات م���ن ال��ك��ن��ي�����ص��ت وال�����ص��ل��ط��ة 

عام  ب�صكل  الفل�صطينيني  �صد  ل��دي��ه،  الق�صائية 

نف�صية  ح��رب  وي�صن  خا�ش،  ب�صكل  اال�صرى  وبحق 

واقت�صادية �صد االأ�صرى وعائالتهم، ب�صيا�صة هدم 

اأن  �صكانها، مو�صًحا  الع�صرات من  وت�صريد  املنازل 

هذا ُيعد مبنزلة جرمية حرب.

االنباط – وكاالت

اأقدمت اإدارة م�صلحة ال�صجون التابعة لقوات 

القائد  نقل  االثنني، على  اأم�ش  االحتالل �صباح 

ال��وط��ن��ي م�����روان ال���رغ���وث���ي م���ن ق�����ص��م ال��ع��زل 

اجلماعي يف �صجن هدارمي اإىل ق�صم جديد للعزل 

يف �صجن نفحة.

واأّكدت احلملة ال�صعبية حلرية القائد مروان 

م�صلحة  اإدارة  اأن  االأ����ص���رى،  وك��اف��ة  ال��رغ��وث��ي 

ال�صجون التابعة ل�صلطات االحتالل االإ�صرائيلي 

ق��ام��ت االث���ن���ني، ب��ن��ق��ل االأ����ص���ر ال��ق��ائ��د م����روان 

امل��رك��زي��ة حل��رك��ة فتح  اللجنة  ال��رغ��وث��ي ع�صو 

وك��اف��ة اأ���ص��رى ق�صم ال��ع��زل اجل��م��اع��ي يف �صجن 

ه��دارمي والبالغ عددهم �صبعون اأ�صًرا اإىل ق�صم 

ّمم  ال�صحراوي �صُ امل�صّدد يف �صجن نفحة  للعزل 

ا لي�صم كافة اأ�صرى ق�صم العزل اجلماعي  خ�صي�صً

يف �صجن هدارمي ب�صكل دائم.

ل�صل�صلة  ا����ص���ت���م���راًرا  اخل���ط���وة  ه����ذه  وت����اأت����ي 

االإج��راءات العقابية التي اتخذتها اإدارة م�صلحة 

والتي   ، وقادتها  االأ���ص��رة  �صّد احلركة  ال�صجون 

��ة يف ظ���ّل االن���زي���اح  ت�����زداد ي���وًم���ا ب��ع��د ي���وم خ��ا���صّ

االإ�صرائيلي امل�صتمّر نحو اليمني الديني الفا�صي 

والعن�صري واملتطّرف. و�صددت احلملة ال�صعبية، 

اأن ا�صتمرار عزل االأ�صر القائد مروان الرغوثي 

يف ق�صم ال��ع��زل اجل��م��اع��ي وامل�����ص��ّدد يف ه���دارمي 

منذ العام 2005 مل يحجب �صوته، واأن نقله اإىل 

ق�صم العزل امل�صّدد اليوم لن ُيثنيه عن اال�صتمرار 

ب��ال��ق��ي��ام ب����دوره ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ص��ت��وي��ات الوطنية 

والثقافية  واالأكادميية  والتنظيمية  وال�صيا�صية 

داخ����ل ال�����ص��ج��ون وخ���ارج���ه���ا. وت���اب���ع���ت، اأن ه��ذه 

التوا�صل  على  اإ���ص��راره  م��ن  تنال  ل��ن  ال�صيا�صات 

م��ع اأب��ن��اء �صعبنا يف ك��ل اأم��اك��ن ت��واج��ده��م  خ��ارج 

ال�صجون، وم��ع اإخ��وان��ه ورفاقه االأ���ص��رى يف بقية 

ال�صجون واملعتقالت.

اللجنة  يون�ش ع�صو  ك��رمي  االأ���ص��ر  اأن  ُيذكر 

اأن��ه��ى حمكوميته  امل��رك��زي��ة حلركة فتح ك��ان ق��د 

ف���رج عنه قبل ع��ّدة اأي��ام من 
ُ
البالغة 40 عاًما ، واأ

اأم�صى ع��ّدة �صنوات برفقة  �صجن ه��دارمي حيث 

الرغوثي يف �صجن هدارمي.

وك��ان��ت ق��وات االح��ت��الل ق��د اختطفت القائد 

بتاريخ  رام اهلل  م��دي��ن��ة  م��ن  ال��رغ��وث��ي  م����روان 

حم���اوالت  ل��ع��ّدة  ت��ع��ّر���ش  اأن  بعد   2002/04/15

اغتيال فا�صلة من ِقَبل اأجهزة االأمن االإ�صرائيلية 

االأق�صى  ���ص��ه��داء  كتائب  وق��ي��ادة  ت�صكيل  بتهمة 

انتفا�صة  وق��ي��ادة  فتح  حلركة  الع�صكري  اجل��ن��اح 

االأق�صى وُقربه من ال�صهيد الراحل يا�صر عرفات.

 وق���د ُع���رف ال��ق��ائ��د م����روان ب����دوره ال��ب��ارز يف 

ي�صغل حينها  وك��ان  الوطنية،  وال��وح��دة  املقاومة 

اأم��ني �صّر حركة فتح يف ال�صفة الغربية  من�صب 

ورئي�ًش للجنة احلركية العليا ونائًبا ُمنتخًبا يف 

اأن الرغوثي  بالذكر  الت�صريعي. جدير  املجل�ش 

اأكرث  العزل االنفرادي  اأم�صى يف زنزانة  كان قد 

من األف يوم تعّر�ش خاللها للتحقيق والتعذيب 

منذ اعتقاله حتى العام 2005 حيث جرى نقله اإىل 

ق�صم العزل اجلماعي يف �صجن هدارمي، لُيم�صي 

اعتقاله منذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم يف نف�ش 

الزنزانة )زنزانة رقم 28(.

تصاعد حجم هجمات جيش االحتالل والمستوطنين بعد صعود حكومة اليمين المتطرفة للحكم

االحتالل هدم 8 منازل لعائالت أسرى خالل العام الماضي

نقل مروان البرغوثي من عزل سجن هداريم 
إلى عزل سجن نفحة

فيروس غير معروف... هل تم تسميم 
فتحي خازم من قبل االحتالل اإلسرائيلي؟

عباس زكي: ليس مسموًحا دولة بغزة 
وأخرى بالضفة 

مركز حقوقي يوثق هدم ومصادرة 
االحتالل 142 منشأة فلسطينية بديسمبر

االنباط – وكاالت

اأعربت عائلة فتحي خ��ازم، وال��د ال�صهيدين 

رع���د وع��ب��د ال��رح��م��ن خ����ازم، ع��ن خ�صيتها من 

لو�صائل  ت�صريحات  يف  واأك���دت  �صحته،  تدهور 

اإىل م�صت�صفى  اأن خ��ازم نقل  اإع��الم فل�صطينية 

بعد  اهلل  رام  يف  التخ�ص�صي”  كلينك  “ات�ش 
تدهور حاد طراأ على حالته ال�صحية.

واتهمت العائلة، االحتالل االإ�صرائيلي بنقل 

غر معروف” وحماولة ت�صميم اأبو  “فرو�ش 
رعد خازم، حيث بداأ يعاين من اأعرا�ش جديدة 

ب�صكل  اأن��ح��اء ج�صمه ظهر  ك��اف��ة  ت���ورم يف  مثل 

مفاجئ، االأحد.

اأع��را���ش غريبة  اأن���ه ع��ان��ى م��ن  م�صرة اإىل 

ت��دري��ج��ي على  ف���رتة ب�صكل  ب����داأت تظهر م��ن��ذ 

ج�صده و�صوال اإىل تفاقم حالته اليوم، وهو ما 

ا�صتدعى نقله اإىل امل�صت�صفى.

واأ�صارت عائلة املنا�صل الفل�صطيني اإىل وجود 

اإىل االأردن، بعد تعذر ت�صخي�ش  تعهدات بنقله 

حالته املر�صية يف ال�صفة، وال�صكوك اأنه م�صاب 

بت�صمم يف الدم.

اتهامات لالحتالل بت�صميم اأبو رعد خازم

وي�صار اإىل اأن اأبو رعد حازم كان قد تعر�ش 

املا�صي،  دي�صمر   3 يف  �صديدة  �صحية  لوعكة 

وعاد ملخيم جنني يوم 25 من نف�ش ال�صهر بعد 

مكوثه بامل�صفى الأيام. وحتدى االحتالل وقاوم 

حماوالت اعتقاله اأكرث من مرة و�صكل حا�صنة 

للمقاومة واملقاومني يف جنني.

وي��وم 16 دي�صمر نقل فتحي خ��ازم جمددا 

مل�صت�صفى برام اهلل بتن�صيق من ال�صلطة، واليوم 

تعر�صه  طبية  م�صادر  اأعلنت  يناير،   8 االأح���د 

ل��ت�����ص��م��م. ون�����ص��ر اأم����ني خ����ازم ع��ل��ى ح�����ص��اب��ه يف 

تفا�صيل  فيه  روى  م�صور  “في�صبوك” مقطع 
خطرة وقال: “�صقيقي ابو رعد يف حالة �صحية 

حرجة وه��و االن موجود يف مركز طبي يف رام 

اهلل والطب عجز عن عالجه”.

واأ�صاف: “تلقينا وعود بنقله اإىل م�صت�صفيات 

له  ادع��و  امل�صئولية..  االح��ت��الل  االردن وحتمل 

الفل�صطيني  النا�صط  ت�صاءل  فيما  بال�صفاء”. 

“عالء الرمياوي” اإن كان ما تعر�ش له املنا�صل 
فتحي خازم �صماً اأم فرو�صاً.

ن�صطاء:  ت��داول��ه  فيديو م�صور  واأ���ص��اف يف 

ت�صريحات  بعد  مطروحاً  ب��ات  ال�صوؤال  “هذا 
قيام  واإم��ك��ان��ي��ة  ت��ده��ور يف �صحته  ع��ن  عائلته 

االحتالل بنقل الفرو�ش اإىل ج�صده”.

واأ�صاف الرمياوي: “ال اأ�صتبعد هذا املو�صوع 

ل��ك��ون وال����د ال�����ص��ه��ي��د رع���د م��ث��ل ح��ال��ة رم��زي��ة 

اعتباراً  واأع��ط��ى  الغربية  ال�صفة  يف  للمقاومة 

من  النا�ش  جمع  على  ال��ق��درة  مل�صاألة  حقيقياً 

اأن��ه  ق��ال-  –كما  الرئي�ش  االآخ���ر  والبعد  حوله 

�صكل عندما كان يف جنني حالة جامعة للف�صائل 

الفل�صطينية و�صماماً حقيقياً لقدرة التجمعات 

والتفاهم  التفاعل  على  امل��ق��اوم��ة  والت�صكالت 

الر�صني يف  التواجد  اأ�صكال  �صكل من  واإع��ط��اء 

االأرا�صي الفل�صطينية”.

واأ�صاف اأن االحتالل االإ�صرائيلي يف ال�صنوات 

االأخ��رة بات يعتمد �صكاًل من اأ�صكال الت�صميم 

اأو ن��ق��ل ال��ف��رو���ص��ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة اخل��ا���ص��ة، 

عا�صف  اأب��و  الرغوثي  عمر  بحالة  م�صت�صهداً 

ال���ذي ت��غ��رت حالته ال�صحية م��ن ي��وم الآخ��ر، 

ب���اأن هناك �صيء م��ا غر  وم��ن �صهادة االأط��ب��اء 

مفهوم يف ت�صارع تدهور حالته.

عبثت  اأي����اد  اأن  اإىل  ي�صر  “هذا  واأ�صاف” 

بالبيولوجيا  ع��الق��ة  لها  ف��رو���ص��ات  فاأو�صلت 

وك����ذل����ك ح���ال���ة و���ص��ف��ي ك��ب��ه��ا ال������ذي ت��ع��ر���ش 

لنف�ش حالة ابو عا�صف واأب��و رعد بذات الهيئة 

االح���ت���الل خلق  اأن  يعني  وه���ذا  وال���ع���الم���ات.. 

معادلة الت�صفية ال�صامتة من خالل املر�ش”.

مل��دي��ن��ة رام اهلل  ن��ق��ل  اأن فتحي خ���ازم  ي��ذك��ر 

االحتالل  لقوات  م��ط��ارًدا  ك��ان  اأن  بعد  للعالج، 

بعد  نف�صه  ت�صليم  رف�����ش  ح��ي��ث  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

تل  يف  عملية  ن��ف��ذ  ال����ذي  رع���د  اب��ن��ه  ا�صت�صهاد 

يف  اإ�صرائيليني  ث��الث��ة  ملقتل  اأدت  وال��ت��ي  اأب��ي��ب 

خ��ازم،  االح��ت��الل،  ويتهم   .2022 املا�صي  ني�صان 

جنني،  خميم  يف  املقاومة  ل�صالح  بالتحري�ش 

وقد ظهر يف عدة مقاطع فيديو يدعو للوحدة 

والن�صال �صد االحتالل االإ�صرائيلي.

ا���ص��ت�����ص��ه��اد  ب��ع��د  ك��ت��ب  “خازم” ق���د  وك������ان 

يف  اخل��ا���ص��ة  �صفحته  على  و�صيته  االأول  اب��ن��ه 

“في�صبوك” وفيها اأ�صار اإىل تعر�صه ل�صغوطات 
من جهات عدة لت�صليم نف�صه لالحتالل، و�صدد 

على اأنه لن يفعل ذلك حتى يت�صلم جثمان ابنه 

اإع��الم فل�صطينية:  ال�صهيد. وق��ال وفق و�صائل 

اأفراد  باقي  عن  ويبحثون  كبدي  فلذة  “فقدُت 
اأ�صرتي، واأ�صاأل اهلل اأن ال ي�صلوا اإلينا، ثم يطلب 

اأعدائي وبع�ش اأبناء جلدتي اأن اأ�صلم نف�صي، لن 

اأفعل حتى اأت�صلم جثمان ابني”، وطلب “خازم” 

عّمن  ع��ف��وه  اأع��ل��ن  كما  ظلمه،  مم��ن  امل�صاحمة 

ظلمه”.

االنباط – وكاالت 

اأكد ع�صو اللجنة املركزية حلركة التحرير 

الوطني الفل�صطيني )فتح(، عبا�ش زكي، اأم�ش 

االإثنني، اأنه غر مقبول االآن و�صاعًدا اأن هناك 

دولة بقطاع غزة واأخرى بال�صفة ووجود ف�صيل 

اأح�صن للم�صالح العليا لل�صعب الفل�صطيني.

و����ص���دد زك����ي يف ت�����ص��ري��ح خ���ا����ش ل���� “دنيا 

الوطن” اأن االإج��راءات االنتقامية التي توؤخذ 

يعترونها  بالتدريج  االإ�صرائيليني  قبل  م��ن 

كبرة  عقوبات  لفر�ش  البداية  واأن��ه��ا  حقهم، 

جًدا على اأقلية فل�صطينية يف اأر�ش يهودية كما 

يّدعون وهو اأمر �صكل انقالًبا على اإ�صرائيل.

واأو�صح اأن الرد على االإجراءات االإ�صرائيلية 

االأخرة بالنهج واالأ�صلوب وكل �صيء واالإميان 

ُقدًما بك�صف وف�صح ومواجهة العدوان املتوا�صل 

الظامل بكافة الو�صائل والطرق املتاحة.

ك��م��ا واأك����د ع�صو م��رك��زي��ة ف��ت��ح، اأن����ه يجب 

“فغر  م�صيًفا:  وح��دت��ن��ا،  بتحقيق  االإ����ص���راع 

املقبول االآن و�صاعًدا اأن هناك دولة بقطاع غزة 

واأخرى بال�صفة ووجود ف�صيل اأح�صن للم�صالح 

العليا لل�صعب الفل�صطيني”.

بهذا  لليهود  ي�صمح  اأال  “يجب  واأ����ص���اف: 

اإ���ص��رائ��ي��ل،  ال��ت��ط��ور االن��ق��الب��ي ال���ذي �صيدمر 

يدخلون  اأال  وال��ع��رب  الفل�صطينيون  ��ا  واأي�����صً

متغرات  على  وال��ره��ان  ال�صكينة  م��ن  بحالة 

�صواء داخلية اأو دولية الأن ما تقوم به اإ�صرائيل 

والعامل  االأم���ة  على  ثقياًل  عبًئا  دينية  ك��دول��ة 

اأجمع”.

وتابع زكي: “ننتظر املزيد من اجلرائم التي 

�صيقرتفها االإ�صرائيليون وهي اأ�صوء بكثر مما 

يقوم بها تنظيم الدولة واأي جمرمني بالعامل، 

وب��اخ��ت�����ص��ار ح��ك��وم��ت��ه��م ه���ي ح��ك��وم��ة ال�����ص��م 

واالإعدام”.

واأكمل: االحتالل دائًما ما ميار�ش اجلرائم 

ولكن يف كل مرة كان ميرر االأيدلوجية بنعومة 

اأما االآن اأ�صبح ميررها بخ�صونة و�صوت وا�صح 

اأنهم “�صعب اهلل املختار”.

وزاد زكي باأنه “اإذا مل يتوحد الفل�صطينيون 

اإ�صرائيلية  حكومة  ه��ذه  مثل  م���رور  واأج�����ازوا 

ال�صالم،  اأر���ش  على  وال�صالم  التحية  فليقراأوا 

ول���ك���ن ه����ذه ال��ق�����ص��ي��ة غ���ر م���ره���ون���ة ب��ح��ال��ة 

الك�صل واخلمول العربي واالإ�صالمي وامل�صيحي 

والفل�صطيني، فهي اأر���ش مقد�صة كرمها اهلل- 

�صبحانه وتعاىل”.

ك��ب��ار  ه��زم��ن��ا  “كما  ت�����ص��ري��ح��ات��ه:  وخ���ت���م 

احل��ك��وم��ات االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال�����ص��اب��ق��ة وت��وق��ع��ات 

�صوف  وال�صغار  �صيموتون  الكبار  ب��اأن  قادتهم 

ين�صون، نوؤكد باأننا �صنهزم حكوماتهم و�صغارنا 

���ص��ي��ه��زم��ون ك���ب���اره���م و����ص���غ���اره���م، ف�����ص��ع��ب��ن��ا 

باأقل  وي��ق��ات��ل  اجل��رائ��م  اأم���ام  �صي�صتمر  عظيم 

االإمكانيات”.  

االنباط – وكاالت 

اأف����������اد م�����رك�����ز اإع����������الم ح�����ق�����وق االإن���������ص����ان 

االحتالل  �صلطات  ب��اأن  �صم�ش  والدميقراطية 

فل�صطينية  من�صاأة   142 ا�صتهدفت  االإ�صرائيلي 

كانون  خ��الل  االإخ��ط��ارات  اأو  وامل�صادرة  بالهدم 

اأول)دي�صمر( املا�صي.

ال�صهري  الر�صد  تقرير  يف  امل��رك��ز  واأو���ص��ح 

االإ�صرائيلية  واالنتهاكات  الهدم  عمليات  ح��ول 

�صد من�صاآت ومنازل الفل�صطينيني، اأن عمليات 

الهدم طالت )67( من�صاأة، منها )3( من�صاآت مت 

طائلة  حتت  ق�صًرا  هدمها  على  مالكيها  اإجبار 

ال��ت��ه��دي��د ب��ال��غ��رام��ات وال�����ص��ج��ن، ب��ح��ج��ة ع��دم 

الرتخي�ش، و)2( من�صاأة ل�صيدات، فقد هدمت 

قوات االحتالل يف منطقة عني جويزة يف قرية 

الوجلة يف بيت حلم،3 من املنازل وكرفان لل�صكن 

ر���ص��وان،  خليل  خ��ت��ام  للمواطنة  م��ن��زل  منهم 

ودمرت قوات االحتالل

يف املنطقة ال�صمالية لبلدة كفر الديك، غرفة 

زراعية للمواطنة جنية حممود علي اأحمد.

اأخ��ط��رت  االح��ت��الل  �صلطات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

)69( من�صاأة بالهدم اأو وقف العمل، وهي عبارة 

ع��ن م��ن��ازل، وخم���ازن وا����ص���رتاح، فيما ���ص��ادرت 

ق���وات االح��ت��الل )5( من�صاآت، وه��ي ع��ب��ارة عن 

وك��راف��ان��ات، متت م�صادرتها بحجة عدم  خيام 

الرتخي�ش.

م�صاكن  هدمها:  مت  التي  املن�صاآت  و�صملت 

م�صاكن   )6( �صكنية،  من�صاأة، غرفة   )14( بيوت 

خيام، )2( م�صاكن برك�صات، )8( غرف زراعية، 

ا�صتنادية  ج����دران   )2( م��ي��اه،  وب���رك  اآب����ار   )2(

 ،)2( �صيارات  مغ�صلة  خ��ي��ول،  اإ�صطبل  واأ���ص��وار، 

ما�صية  وبرك�صات  حظائر   ،)4( جتارية  من�صاآت 

)8(، برك�ش زراعي )5(، خيام غرف �صفية )2(.

اإخطارها  مت  ال��ت��ي  املن�صاآت  اأن  امل��رك��ز  وب��ني 

 )43( بيوت  م�صاكن  ال��ت��ايل:  النحو  على  كانت 

من�صاأة، غرف زراعية )4(، من�صاآت جتارية )4(، 

خمازن )3(، وا�صرتاحة.

التي ت�صتهدف  العمليات  اأن هذه  اإىل  واأ�صار 

املن�صاآت الفل�صطينية ال جتري يف نطاق معزول 

املت�صررين  ال�صكان  ع��دد  بلغ  ال�صكان، فقد  عن 

على  ا  �صخ�صً  )28( االأول،  ك��ان��ون  خ��الل  منها 

االأقل، منهم )5( اأطفال.

ووث����ق ال��ت��ق��ري��ر ط����ردت �صلطات االح��ت��الل 

عائلة  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  االإ�صرائيلي 

فل�صطينية من مبنى يف البلدة القدمية مبدينة 

اخلليل دون �صابق اإنذار، وهو منزل تعود ملكيته 

للبلدية.

االنباط – وكاالت 

الزخم  من  للحد  ترمي  حكومية  خطوة  يف 

املروري الهائل بالعا�صمة العراقية، اأوعز رئي�ش 

املا�صي  ال�صبت  ال�صوداين  �صياع  حممد  ال���وزراء 

باإعادة افتتاح طرق املنطقة اخل�صراء اأمام حركة 

���ص��ر امل��رك��ب��ات اخل��ا���ص��ة دون م��رك��ب��ات احلمل 

والدراجات النارية.

وج����اءت اخل��ط��وة احل��ك��وم��ي��ة ب��ع��د ا�صتتباب 

اأ�صهر  ب��غ��داد، وبعد ق��راب��ة 3  الو�صع االأم��ن��ي يف 

على تويل ال�صوداين مهامه عقب اأزمة �صيا�صية 

اأن�صار  اأدت القتحام  ال�صيا�صية  الكتل  ح��ادة بني 

التيار ال�صدري املنطقة اخل�صراء واالعت�صام بها 

الأكرث من �صهر بني يوليو/متوز واأغ�صط�ش/اآب 

من العام املا�صي.

ي�صمح  ي��ك��ن  2003، مل  ع���ام  اإن�����ص��ائ��ه��ا  وم��ن��ذ 

للعامة بدخول املنطقة اخل�صراء، اإذ كان يتطلب 

دخولها بطاقة خا�صة، ال مُتنح اإال بعد اخل�صوع 

ل�صروط خا�صة تتعلق بفح�ش امللف ال�صخ�صي 

واالأم��ن��ي، وه��و ما يعد �صياقا معتمدا منذ عام 

الكرخ  املنطقة اخل�صراء يف جانب  2003. وتقع 

م��ن ب��غ��داد ع��ل��ى ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ل��ن��ه��ر دجلة 

الذي يق�صم و�صط العا�صمة اإىل ق�صمني )الكرخ 

القاد�صية  حي  من  حدودها  ومتتد  والر�صافة( 

وحي الكندي غرباً، وج�صر اجلمهورية ومتنزه 

الزوراء �صماال، ويحت�صنها نهر دجلة من ال�صرق 

واجل���ن���وب، اإ���ص��اف��ة اإىل ج���زء ك��ب��ر م��ن متنزه 

و�صاحة االحتفاالت الكرى.

وت���ب���ل���غ م�������ص���اح���ة امل���ن���ط���ق���ة اخل���������ص����راء 10 

كيلومرتات مربعة، ويحيطها �صور من االإ�صمنت 

ال�����ص��ل��ب ب��ارت��ف��اع 17 ق��دم��اً وت��ع��ل��وه االأ���ص��الك 

ال�صائكة، كما اأن للمنطقة 4 منافذ رئي�صية تتوىل 

حمايتها قوات خا�صة عراقية.

املناطق  اأك����رث  م��ن  اخل�����ص��راء  املنطقة  ت��ع��د 

حت�صينا يف العا�صمة العراقية، وُتعرف اأي�صا ب� 

“املنطقة الدولية” وهو م�صطلح اأطلقته القوات 

االأمركية بعيد غزوها للبالد عام 2003، نظرا 

لوجود مقر البعثة االأممية )يونامي( ومكاتبها 

الواليات  اأهمها  كرى  دول  �صفارات  جانب  اإىل 

املتحدة وبريطانيا.

اأن ت��ك��ون مركز  امل��ن��ط��ق��ة اخل�����ص��راء  وت���ك���اد 

بغداد ال�صيا�صي الذي ي�صدر منه اأهم القرارات 

يوؤكد  م��ا  بح�صب  وذل���ك  واالأم��ن��ي��ة،  ال�صيا�صية 

اخلبر االأمني واالإ�صرتاتيجي فا�صل اأبو رغيف 

الذي ي�صيف اأنها ت�صكل عقدة موا�صالت مهمة 

جدا بني جانبي الكرخ والر�صافة للعا�صمة.

ويف حديثه للجزيرة نت، اأو�صح اأبو رغيف اأن 

املنطقة اخل�صراء ت�صم اأهم املوؤ�ص�صات ال�صيادية 

مثل جمل�ش النواب )الرملان( وجمل�ش الق�صاء 

االأع��ل��ى وم��ق��ر احل��ك��وم��ة، اإ���ص��اف��ة للعديد من 

البعثات الدبلوما�صية االأجنبية ومقرات الهيئات 

الدولية والعربية مثل مقر بعثة االأمم املتحدة 

املن�صاآت  م��ن  ع��ددا  املنطقة  وغ��ره��ا. كما ت�صم 

ون�صب  ال���دف���اع  وزارة  م��ث��ل  االأخ�������رى،  امل��ه��م��ة 

رئي�ش  )مقر  ال�صالم  وق�صر  املجهول،  اجلندي 

اجلمهورية( والق�صر اجلمهوري ومبنى الرملان 

ابن  وم�صت�صفى  الر�صيد  وفندق  املعلق  واجل�صر 

�صينا و�صاعة بغداد.

اأم���ام  اخل�����ص��راء  للمنطقة  اف��ت��ت��اح  اأول  ك���ان 

العراقيني يف اأكتوبر/ت�صرين االأول 2015 يف عهد 

رئي�ش الوزراء االأ�صبق حيدر العبادي، ثم اأغلقت 

افتتاحها من  اأعيد  ثم  اأمنية،  ل���دواع  ذل��ك  بعد 

قبل حكومة عادل عبد املهدي ثم حكومة رئي�ش 

الوزراء ال�صابق م�صطفى الكاظمي.

وع���ن االإج������راء االأخ����ر ال����ذي ب����داأ تطبيقه 

اأم�ش االأحد بعد قرار ال�صوداين، يرى اأبو رغيف 

امللحوظ خالل  اأن��ه جاء بعد اال�صتقرار االأمني 

االأ���ص��ه��ر ال��ث��الث��ة امل��ا���ص��ي��ة، االأم����ر ال���ذي �صّجع 

اخل�صراء  املنطقة  ب��واب��ات  فتح  على  احلكومة 

للمواطنني، الفتا اإىل وجود �صبكة عنكبوتية من 

واأن  املنطقة،  داخ��ل  الطرق  و�صبكات  املج�صرات 

ا�صتخدامها من قبل العامة �صيحلُّ جزئيا االأزمة 

املرورية ويحد من الهدر املايل الذي ت�صببت به 

االختناقات املرورية املوؤدية حلرق كميات كبرة 

من ال��وق��ود، ف�صال عما ي�صببه ذل��ك من تلوث 

الأجواء العا�صمة.

يف غ�صون ذلك، اأو�صح حيدر جميد املتحدث 

با�صم االأمانة العامة ملجل�ش الوزراء اأن االإجراء 

ب��اأم��ر مبا�صر من  ك��ان  اتخذته احلكومة  ال��ذي 

رئي�ش جمل�ش الوزراء، الفتا اإىل اأنه جاء لت�صهيل 

حركة املرور، مبينا اأن املنطقة اخل�صراء �صتفتح 

اخلام�صة  العامة من  امل���رور  اأم���ام حركة  يوميا 

���ص��ب��اح��ا وح���ت���ى ال�����ص��اب��ع��ة م�����ص��اء الم��ت�����ص��ا���ش 

الزخم امل��روري.ويف حديثه للجزيرة نت، اأ�صاف 

جميد اأن ه��ذا االإج���راء ج��اء �صمن �صل�صلة من 

االإج��راءات احلكومية لت�صهيل حركة املرور بعد 

رفع عدة حواجز اأمنية من على ج�صر اجلادرية 

مزيد  ات��خ��اذ  ق��رب  مو�صحا  الطابقني،  وج�صر 

العديد من  التي تت�صمن رف��ع  االإج����راءات  من 

نقاط التفتي�ش وفتح الطرقات املغلقة يف عموم 

ال��ل��واء جا�صم  اأف���اد  ذل��ك،  العا�صمة. يف غ�صون 

رئي�ش  املتابعة يف مكتب  الزبيدي )ع�صو جلنة 

اأن من  ال��رن��ام��ج احل��ك��وم��ي(  لتنفيذ  ال�����وزراء 

�صمن االإجراءات التي اتخذت �صباح اأم�ش افتتاح 

ومنه  املعلق  ب��اجت��اه ج�صر  املثنى  م��ط��ار  ط��ري��ق 

باجتاه ج�صر الطابقني، اإ�صافة اإىل فتح طريق 

ج�صر الزيتون باجتاه �صاحة االحتفاالت.

اأ�صار الزبيدي اإىل  ويف حديثه للجزيرة نت، 

اأم��ام  املنطقة اخل�����ص��راء  اأن��ف��اق داخ���ل   5 افتتاح 

افتتاح طريق جم�صر  امل���رور، ف�صال عن  حركة 

بغداد  عمليات  وقيادة  املحاكم  باجتاه  احلارثية 

ومنه اإىل طريق القاد�صية، مبينا رفع اأكرث من 

100 حاجز اأمني ونقطة تفتي�ش داخل حمافظة 

بغداد للحد من الزخم املروري.

املنطقة اخل�صراء  بقاء  اإمكانية  م��دى  وع��ن 

�صالكة اأم��ام العراقيني، ي�صر اأبو رغيف اإىل اأن 

اإغالقها يف املرات ال�صابقة دائما ما كان يرتبط 

بالو�صع االأمني، معلقا “ت�صم املنطقة �صفارات 

اأج��ن��ب��ي��ة وم���واق���ع دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة وه��ي��ئ��ات دول��ي��ة 

يعد  املنطقة  اأم���ن  احل��ف��اظ على  واأن  وع��رب��ي��ة، 

التي توليها احلكومات  الكبرة  االأول��وي��ات  من 

ال�صيادية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ع��ل��ى  للحفاظ  ال��ع��راق��ي��ة 

الطرق  بع�ش  اإغ���الق  ا�صتمرار  وع��ن  للبالد”. 

غالبية  “يف  اأو���ص��ح  االآن،  حتى  املنطقة  �صمن 

دول العامل، توجد مناطق حمرمة من الناحية 

ال��ط��رق احل�صا�صة،  اإغ����الق بع�ش  م��ع  االأم��ن��ي��ة 

وبالتايل، هذا ينطبق على بغداد” الفتا اإىل اأن 

جزءا من املنطقة اخل�صراء كان يعرف با�صم حي 

ت�صديدا  ي�صهد  وك��ان   ،2003 ع��ام  قبل  الت�صريع 

�صدام  الراحل  الرئي�ش  نظام  اإب��ان  كبرا  اأمنيا 

العامة يف كثر  املركبات  ح�صني مع منع م��رور 

من الطرق التي باتت بعد الغزو االأمركي جزءا 

من اخل�صراء، بح�صبه. اأما عن اإمكانية ال�صماح 

للمركبات العامة باملرور داخل املنطقة اخل�صراء 

اأكد املتحدث با�صم االأمانة العامة  طوال اليوم، 

القائد  ذل��ك من �صالحيات  اأن  ال���وزراء  ملجل�ش 

العام للقوات امل�صلحة رئي�ش الوزراء واأنه هو من 

يقرر ذلك، بح�صبه. ويف ظل احلديث عن م�صاعي 

احلكومة حلل االختناقات بالعا�صمة التي جتاوز 

اأن  اأو�صح جميد  عدد �صكانها 9 ماليني ن�صمة، 

هناك العديد من امل�صاريع القادمة، منها طريق 

ال��ذي  كيلومرتا   15 بطول  -ال����دورة  اليو�صفية 

جت��اوزت ن�صبة اإجن��ازه 97%، ف�صال عن م�صروع 

تو�صيع  م��ع  اخلم�صة  العا�صمة  م��داخ��ل  تطوير 

املج�صرات  العديد من  املداخل وا�صتحداث  هذه 

اجلديدة، بح�صبه. كما اأو�صح جميد اأنه -ومن 

موؤخرا-  �صكلت  التي  احلكومية  اللجان  خ��الل 

امل�صاريع  م��ن  العديد  بدرا�صة  ال�صروع  مت  فقد 

الإن�����ص��اء ال��ع��دي��د م��ن االأن��ف��اق م��ع ال��ب��دء بو�صع 

اإن�صاء طريق حلقي  الت�صاميم اخلا�صة مل�صروع 

حول العا�صمة بطول 96 كيلومرتا.

مركز القرار السياسي واألمني بالعراق.. ما أهمية المنطقة الخضراء وهل تظل سالكة أمام العراقيين؟
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االنباط – وكاالت 

ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة الأم�������رك�������ي�������ة م�����ه�����ددة 

املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ميكن  فكيف  بال�ضمحالل، 

حمايتها م��ن اأع��دائ��ه��ا يف ال��داخ��ل اخل���ارج؟ هذا 

»فورين  ن�ضرته جملة  مقال  حم��ور  ال�ضوؤال هو 

اأفرز« )Foreign Affairs(، حاول 3 من 

الأكادمييني الباحثني الأمركيني الإجابة عنه.

اإي��ري��ن  ي��ق��ول  امل�����ض��رك،  يف م�ضتهل مقالهم 

ب��اغ��وت ك��ارت��ر، وب��ري��ت ك��ارت��ر، ولري دامي��ون��د 

العلوم  جم��ال  يف  وباحثون  اأ���ض��ات��ذة  -وثالثتهم 

ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية بجامعة �ضتانفورد 

اإن نظام  التابع للجامعة نف�ضها-  ومعهد هوفر 

احلكم الدميقراطي يف الوليات املتحدة تعر�ض 

قبل عامني لمتحان غر م�ضبوق، عندما �ضعى 

نتائج  قلب  اإىل  ترامب  دون��ال��د  الرئي�ض  اأن�ضار 

ُمني فيها  التي  الرئا�ضة يف عام 2020  انتخابات 

بالهزمية.

وج������اءت ب��ع�����ض ت��ل��ك امل����ح����اولت م���ن خ��الل 

نطاق القانون، واأخرى عرب  “موؤامرات” خارج 

اعتداء “عنيف” على مبنى الكونغر�ض.

ومنذ تلك اللحظة التاريخية ال�ضعبة -كما 

الأمركية  الدميقراطية  ب��داأت  املقال-  ي�ضفها 

ت��ت��ح�����ض��ن، حيث  اأف�����ض��ل واآف���اق���ه���ا  ت��ع��م��ل ب�ضكل 

اأُجريت انتخابات التجديد الن�ضفي للكونغر�ض 

املتطرفون”  “املنكرون  وخ�ضر  بنجاح،  يف 2022 

يف ال����ولي����ات امل��ه��م��ة امل��ت��اأرج��ح��ة م��ث��ل اأري���زون���ا 

وبن�ضلفانيا.

وق��ام��ت جل��ن��ة خم��ت��ارة م��ن جمل�ض ال��ن��واب 

الكابيتول  مبنى  اقتحام  يف  التحقيق  بها  اأُن��ي��ط 

هيل يف 6 يناير/كانون الثاين من العام املا�ضي، 

نتائج  قلب  حاولت  التي  ال�ضغب  اأعمال  بتوثيق 

انتخابات 2020 ودور الرئي�ض الأمركي ال�ضابق 

دونالد ترامب يف اإ�ضعال جذوتها.

ويف ال����ربازي����ل وف��رن�����ض��ا، ت��ل��ق��ى امل��ر���ّض��ح��ان 

ال��دمي��ق��راط��ي  بالنهج  ال��ت��زام��ه��م��ا  امل�����ض��ك��وك يف 

الهزمية يف النتخابات الرئا�ضية، كما اأجريت يف 

كولومبيا انتخابات �ضلمية.

يف غ�����ض��ون ذل�����ك، ت���ع���اين اأق������وى الأن��ظ��م��ة 

يزعم  ال��ذي  املقال  وف��ق  العامل،  ال�ضتبدادية يف 

ُكّتابه اأن الرئي�ض الرو�ضي فالدمير بوتني ب�ضنه 

احلرب على اأوكرانيا، ق�ضى على “خرافة �ضحوة 

مو�ضكو”.

اأكرب  تكون �ضاحبة  لأن  ال�ضني  م�ضاعي  اأم��ا 

اق��ت�����ض��اد يف ال��ع��امل واأق�����وى ن��ف��وذ، ف��ق��د تعرثت 

“فادح” من قبل رئي�ضها �ضي  اإدارة  ب�ضبب �ضوء 

جني بينغ لتف�ضي جائحة كورونا.

بطالة  معدل  وزي���ادة  العقارات،  فقاعة  واأدت 

ال�ضارمة ذات  بن�ضبة 20%، والإج���راءات  ال�ضباب 

القطاع  بحق  ات��خ��ذت  التي  ال�ضيا�ضية  ال��دواف��ع 

اخلا�ض، وت�ضخم ديون احلكومات املحلية؛ اإىل 

تاآكل جاذبية الرئي�ض �ضي يف الداخل.

ومو�ضكو،  بكني  �ضعف  من  الرغم  على  لكن 

فاإنهما -بح�ضب ُكتاب املقال- ل يزالن ي�ضكالن 

تعقدت  وكلما  للدميقراطية،  خ��ط��را  تهديدا 

اإىل  نزعتهما  ازدادت  اأك��رث،  الداخلية  م�ضاكلهما 

ت�ضويه �ضمعة اأنظمة احلكم البديلة واحلط من 

قدر خ�ضومهم الدميقراطيني.

بكني  ت�ضن  امل��ق��ال-  -ي�ضيف  ال�ضبب  ول��ه��ذا 

فيها  ي�ضتغالن  عاملية،  ت�ضليل  ح��رب  ومو�ضكو 

م����واط����ن ���ض��ع��ف ال���دمي���ق���راط���ي���ة الأم���رك���ي���ة 

الت�ضليل  ح��رب  وت��ه��دف  ه�ضا�ضتها.  ويفاقمان 

ه���ذه داخ���ل ال�����ض��ني ورو���ض��ي��ا اإىل ق��م��ع مطالب 

ت�ضويه  خ��الل  م��ن  الدميقراطية،  الإ���ض��الح��ات 

�ضمعة الدميقراطية على النمط الغربي.

وعلى ال�ضعيد العاملي، ت�ضعى هذه احلرب اإىل 

تن�ضيب حكومات �ضديقة ودعمها، بغية مواجهة 

ال�ضعور املتنامي باأن التعامل مع بكني ومو�ضكو 

ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ع���واق���ب �ضلبية ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 

دويل  نظام  اإق��ام��ة  امل��ط��اف  نهاية  ويف  املحليني، 

جديد جمزاأ مينح امتيازا “لل�ضيادة الوطنية” 

على ح�ضاب حقوق الإن�ضان.

مقالهم  يف  ال��ث��الث��ة  الأك���ادمي���ي���ون  ويعتقد 

بكني  �ضاعد  الغربية  الدميقراطيات  �ضعف  اأن 

ومو�ضكو يف هذه املهمة. اإذ يوا�ضل ترامب حتدي 

�ضرعية انتخابات 2020، وقد يواجه قريبا تهما 

جنائية، وقد تهيمن على الكونغر�ض يف العامني 

امل��ق��ب��ل��ني ح��ال��ة م���ن اجل���م���ود، وحت��ق��ي��ق��ات ذات 

مب�ضاءلة  تتعلق  واإج����راءات  بحت،  حزبي  طابع 

“مريبة”  جديدة  وحم��اولت  امل�ضوؤولني،  كبار 

بدلاً  الأمركية  النتخابية  العملية  لتقوي�ض 

من اإعادة الثقة فيها.

ول ت��زال و�ضائل التوا�ضل الجتماعي متثل 

قنوات للمعلومات امل�ضللة وبث نظريات املوؤامرة، 

ويو�ضك التعدي على احلقيقة اأن يزداد �ضوءا مع 

التقدم ال�ضريع يف برجميات الذكاء ال�ضطناعي 

اإنتاج التزييف العميق،  التوليدية، القادرة على 

وهي تقنية تقوم ب�ضنع فيديوهات مزيفة ُتظهر 

�ضخ�ضيات عامة تقول وتفعل اأ�ضياء مل تقلها اأو 

تفعلها على الإطالق.

وتعد هذه التقنية -براأي ُكتاب املقال- “هبة 

الت�ضليل،  يف  العظميني  للقّوتني  ال�ضماء  م��ن 

ال�ضني ورو�ضيا”.

امل���م���ار����ض���ة  ان���ح�������ض���ار  اأن  ال����ُك����ت����اب  وي�������رى 

ي�ضاعد  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 

ك����الاً م���ن ب��ك��ني وم��و���ض��ك��و ع��ل��ى ت�����ض��وي��ه �ضمعة 

الدميقراطية كفكرة. فاإذا ت�ضنى للدميقراطية 

اإلهام  اأخ���رى من��وذج��ا ق���ادرا على  اأن تعود م��رة 

الداخل،  الآخرين، فعندئذ يتوجب تقويتها يف 

عندها فقط ميكن لوا�ضنطن اأن تك�ضب معركة 

فورين  م��ق��ال  بح�ضب  العاملية،  الناعمة  ال��ق��وة 

اأفرز.

االنباط – وكاالت 

قالت �ضبكة CNN الأمريكية، اإن النجاح 

يف انتخاب كيفن مكارثي رئي�ضا ملجل�ض النواب 

“الكابو�ض”،  بداية  �ضوى  لي�ضت  الأم��ري��ك��ي، 

حيث يواجه �ضل�ضلة من التحديات وجمال اأقل 

للخطاأ.

واأح�ضت CNN عددا من التحديات التي 

�ضيواجهها مكارثي الذي جنح بعد 15 حماولة 

يف “احل�ضول على املطرقة”، وقالت اإن:

حيث  القوانني،  �ضن  هو  الأول  التحدي   *

الأ�ضبوع  ه��ذا  اجلمهوريون  ي��ح��اول  اأن  يجب 

اللتفاف حول التنازلت التي قدمها مكارثي 

ومت��ري��ر ح��زم��ة م��ن ال��ق��واع��د حل��ك��م جمل�ض 

النواب خالل العامني املقبلني.

* التحدي الثاين هو القتطاع من املوازنة، 

م�ضرة اإىل اأن “احل�ضول على عدد معني من 

الأ�ضوات من اأجل �ضن تخفي�ضات يف الإنفاق 

ق��ب��ل رف���ع ���ض��ق��ف ال���دي���ون، ق���د ي��ك��ون اإح���دى 

امل�����ض��اك��ل، وق���د ي�ضل ه���ذا اجل���دل اإىل ذروت���ه 

�ضلطة احلكومة  ن��ف��اد  م��ع  املقبلة  الأ���ض��ه��ر  يف 

تريليون   31 البالغ  الوطني  ال��دي��ن  لإ���ض��اف��ة 

دولر”.

واأ�ضارت اإىل اأن��ه من اأج��ل تخفي�ض العجز 

قد ت�ضطر احلكومة اإىل زيادة ال�ضرائب، وهنا 

القواعد املقرحة تعيد �ضرط اأن تقوم اأغلبية 

عظمى يف جمل�ض النواب بن�ضبة 5/3، بدل من 

زيادات  اأي  بالتوقيع على  الب�ضيطة،  الأغلبية 

�ضريبية.

ب�   CNN فو�ضفته  ال��ث��ال��ث  *ال��ت��ح��دي 

ت�ضتخدم  عبارة  )وه��و  دميوقلي�ض”  “�ضيف 
مواجهته(،  يجب  و�ضيك  خطر  اإىل  لالإ�ضارة 

بهذه  ال��وف��اء  يف  مكارثي  ف�ضل  اإذا  اأن���ه  مبينة 

الوعود، فاإن قواعد املجل�ض ت�ضمح لأي ع�ضو 

اإخ����الء  “اقراح  ع��ل��ى  ال��ت�����ض��وي��ت  ب��ف��ر���ض 

الأم���ر  يتطلب  ول���ن  وق���ت.  اأي  يف  الكر�ضي” 

�ضوى عدد من اجلمهوريني، اإىل جانب جميع 

الدميقراطيني، لالإطاحة مبكارثي.

حتد  ه����ذه  ال���ق���واع���د  “حزمة  اإن  وق���ال���ت 

ب�����ض��ك��ل ف���ع���ال م����ن ق����درت����ه ع���ل���ى ال��ت��ف��او���ض 

م���ع ال��دمي��ق��راط��ي��ني ال���ذي���ن ي���دي���رون بقية 

احلكومة الفيدرالية. ميكن ملكارثي اأن يح�ضد 

للت�ضويت  ال���ن���واب  جمل�ض  يف  اجل��م��ه��وري��ني 

على تخفي�ضات الإنفاق احلادة، لكن ال�ضعوبة 

اإيجاد ت�ضريع  الأك��رب التي يواجهها تكمن يف 

يرف�ضه  ول  ال��ن��واب  جمل�ض  ي��ق��ره  اأن  ميكن 

عليه  يعر�ض  اأو  الفور  على  ال�ضيوخ  جمل�ض 

الرئي�ض جو بايدن”.

*ال��ت��ح��دي ال��راب��ع ه��و رف���ع �ضقف ال��دي��ن، 

الأم���ور  ف�”هنا  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�ضبكة  وح�����ض��ب 

�ضتزداد �ضعوبة على مكارثي، ورمبا على البلد 

ككل”.

روسيا و الصين تجددان رفض المحاوالت 
األمريكية لفرض الهيمنة في الشؤون العالمية

االنباط – وكاالت 

ج����ددت رو���ض��ي��ا وال�����ض��ني رف�����ض��ه��م��ا 

���ض��ي��ا���ض��ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأت��ب��اع��ه��ا، 

وخ��ا���ض��ة حم���اول���ة ف��ر���ض ال��ه��ي��م��ن��ة يف 

العاملية. ال�ضوؤون 

بيان  يف  الرو�ضية  اخلارجية  وقالت 

بني  ج��رى  هاتفيااً  ات�ضالاً  “اإن  ال��ي��وم: 

وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ض���ي���ة ���ض��رغ��ي 

لف�����روف ووزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال�����ض��ي��ن��ي 

عن  خالله  ع��ربا  جانغ،  ت�ضني  اجلديد 

املجابهة  ل���ض��ت��ف��زازات  بلديهما  رف�����ض 

رو���ض��ي��ا  ���ض��د  وا���ض��ن��ط��ن  تعتمدها  ال��ت��ي 

����ض���وؤون���ه���م���ا  وال����ت����دخ����ل يف  وال���������ض����ني، 

الداخلية وحماولت الغرب لكبح تطور 

العقوبات،  فر�ض  طريق  ع��ن  البلدين 

وغرها من الو�ضائل الال�ضرعية”.

العالية  ب��ال��وت��رة  ال��وزي��ران  ورح��ب 

ل��ت��ط��وي��ر احل����وار ال�����ض��ي��ا���ض��ي وال��ت��ع��اون 

التاأكيد  مت  كما  البلدين،  ب��ني  العملي 

اإزاء  وبكني  مو�ضكو  مواقف  وحدة  على 

العاملي. للتطور  الأ�ضا�ضية  الق�ضايا 

وق���ي���م ال����وزي����ران اإي���ج���اب���ي���ااً احل����وار 

لتن�ضيق  ال���رف���ي���ع  وامل�������ض���ت���وى  ال���ب���ن���اء، 

امل��ت��ح��دة وجم��م��وع��ة  الأمم  امل��واق��ف يف 

ب��ري��ك�����ض وم��ن��ظ��م��ة ���ض��ن��غ��ه��اي ل��ل��ت��ع��اون 

و����ض���م���ن اأط�������ر جم���م���وع���ة ال��ع�����ض��ري��ن 

اأ���ض��ي��ان  م��ع منظمة  ال��ت��ع��اون  و���ض��اح��ات 

بالكامل  يتطابق  الأخرى، مبا  وال�ضيغ 

العالقات  والثقة يف  ال�ضراكة  مع طابع 

ال��ن��اج��ح  بالتنفيذ  م��ن��وه��ني  امل��ت��ب��ادل��ة، 

خل��ط��ط ت��ط��وي��ر الحت����اد الق��ت�����ض��ادي 

الأورواآ���������ض��������ي��������وي وم�������ب�������ادرة احل�������زام 

والطريق.

داعشية أمريكية من أصل عربي تعلن 
»التوبة« والرغبة في نشر الوعي ضد التطرف

االنباط – وكاالت 

ام����راأة ه��رب��ت م��ن منزلها لتلتحق  ق��ال��ت 

اأح��د  م��ن  الآن طفل  ولديها  داع�����ض،  بتنظيم 

م��ق��ات��ل��ي ال��ت��ن��ظ��ي��م، اإن��ه��ا ت��اأم��ل ب��ال��ع��ودة اإىل 

الوليات املتحدة، وتدخل ال�ضجن اإذا اقت�ضى 

الأمر، لتن�ضر الوعي �ضد املتطرفني.

ويف مقابلة نادرة يف مع�ضكر اعتقال “روج” 

الكردية  ال��ق��وات  حتتجزها  حيث  ���ض��وري��ا  يف 

هدى  قالت  املتحدة،  ال��ولي��ات  مع  املتحالفة 

مثنى، التي هربت من منزلها يف ولية األباما 

عندما كانت تبلغ من العمر 20 عاما والتحقت 

دم���اغ على  ل�”غ�ضيل  تعر�ضت  اإن��ه��ا  ب��داع�����ض، 

اأي������دي امل��ت��اج��ري��ن ب��ال��ب�����ض��ر ع���رب الإن���رن���ت 

لالن�ضمام اإىل اجلماعة الإرهابية عام 2014، 

وتاأ�ضف على كل �ضيء با�ضتثناء ابنها ال�ضغر، 

وهو يف �ضن اللتحاق برو�ضة الأطفال”.

ال�����28 ع��ام��ا، ل�ضحيفة  امل����راأة ذات  وق��ال��ت 

“اإذا   :The News Movement
كان علي الدخول اإىل ال�ضجن لتنفيذ العقوبة، 

واأ�ضافت  اأق��اوم ذلك”.  ... لن  ف�ضاأفعل ذلك 

ك�ضابة يف ذلك  اإيل  حكومتي  تنظر  اأن  “اآمل 
الوقت و�ضاذجة”.

و�ضولها  بعد  كيف  مثنى  ه��دى  وو�ضفت 

اح��ت��ج��ازه��ا يف  ع���ام 2014، مت  ���ض��وري��ا يف  اإىل 

بيت �ضيافة خم�ض�ض للن�ضاء غر املتزوجات 

والأطفال. قالت: “مل اأر قط هذا النوع من 

القذارة يف حياتي، كان هناك نحو 100 امراأة 

و�ضعف العدد من الأطفال، يرك�ضون، وكثر 

من ال�ضو�ضاء، واأ�ضرة قذرة”.

واأ�ضارت اإىل اأن “ال�ضبيل الوحيد للهروب 

ال����زواج م��ن مقاتل”. وت��زوج��ت بالفعل  ك��ان 

ث���الث م����رات. ُق��ت��ل زوج��اه��ا الأول وال��ث��اين، 

اأحدهما والد ابنها، يف معركة، وطلقت زوجها 

الثالث.

اأ�ضتطيع  ل  الآن،  “”حتى هنا،  واأ�ضافت: 

اأن اأق��ول ب�ضكل كامل كل ما اأري��د قوله. لكن 

مبجرد اأن اأغادر، �ضاأفعل. �ضاأن�ضط �ضد هذا.. 

اأن اأمتكن من م�ضاعدة �ضحايا داع�ض  اأمتنى 

لي�ض  مثلي  �ضخ�ضا  اأن  فهم  على  ال��غ��رب  يف 

اأي�ضا �ضحية  اأن��ا  واأن��ن��ي  ج��زءا م��ن التنظيم، 

لداع�ض”.

ول��دت ه��دى مثنى يف ولي��ة نيو جر�ضي 

لأب���وي���ن مي��ن��ي��ني، وك��ان��ت حت��م��ل ج����واز �ضفر 

اأ����ض���رة م�ضلمة  اأم��ري��ك��ي��ا. ون�����ض��اأت يف م��ن��زل 

برمنغهام.  األباما، خارج  حمافظة يف هوفر، 

ذاهبة  اأن��ه��ا  عائلتها  اأخ����ربت   ،2014 ع���ام  ويف 

تركيا  اإىل  �ضافرت  لكنها  مدر�ضية،  رحلة  يف 

وع���ربت م��ن هناك اإىل ���ض��وري��ا، وق��د �ضرفت 

تكاليف  لدفع  الدرا�ضة،  اأق�ضاط  �ضيكات  �ضرا 

�ضفرها.

ويف عام 2016، األغت اإدارة اأوباما جن�ضيتها، 

قائلة اإن والدها كان دبلوما�ضيا مينيا معتمدا 

وقت ولدتها - وهو اإلغاء نادر جلن�ضية املولد. 

وع��ار���ض حم��ام��وه��ا ه��ذه ال��ق��رار، قائلني اإن 

انتهى قبل  ك��ان  ل��الأب  الدبلوما�ضي  العتماد 

اأن  ت��رام��ب يف حينها  اإدارة  واأك����دت  ولدت��ه��ا. 

هدى مثنى مل تكن مواطنة اأمريكية ومنعتها 

اإىل  الأمريكية  املحاكم  ووق��ف��ت  ال��ع��ودة.  م��ن 

جانب احلكومة يف ما يتعلق مب�ضاألة جن�ضية 

امل��ا���ض��ي رف�����ض��ت املحكمة  ي��ن��اي��ر  ه����دى. ويف 

الرامية  الق�ضائية  دع��واه��ا  يف  النظر  العليا 

تركها  وق��د  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  اإىل  لعودتها 

ذلك هي وابنها يقبعان يف مع�ضكر اعتقال يف 

�ضمال �ضوريا، ي��اأوي اآلف��ا من اأرام��ل مقاتلي 

“داع�ض” واأطفالهن.

الديمقراطية األميركية ال تزال في خطر

من » معركة المطرقة« إلى »سيف ديموقليس«..

التحديات أمام رئيس مجلس النواب األمريكي الجديد

االنباط – وكاالت 

اإن  بو�ضت”  “وا�ضنطن  �ضحيفة  قالت 

بيدها  لي�ض  اأوك��ران��ي��ا  وم�ضتقبل  م�ضر 

وهو مرتبط مبا يح�ضل يف اخلارج، م�ضرة 

اإىل اأن ذلك قد يكون مو�ضع ت�ضاوؤل ب�ضبب 

النتخابات الأمريكية العام املقبل.

واأو����ض���ح���ت ك��ات��ب��ة امل���ق���ال، ل��ي��ز ���ض��الي، 

ب�ضكل  يعتمد  اأ���ض��ب��ح  اأوك��ران��ي��ا  م�ضر  اأن 

متزايد على متغرات خارجة عن اإرادتها.

و���ض��ك��ك��ت ال��ك��ات��ب��ة يف ق���درة ال��غ��رب على 

موا�ضلة تزويد كييف بالذخرة، مو�ضحة 

القتالية  القدرة  يقو�ض  اأن  ميكن  ذلك  اأن 

للقوات الأوكرانية ويوؤدي اإىل ا�ضتنفادها.

كذلك اأ�ضارت كاتبة املقال اإىل اأن الو�ضع 

ا�ضتقاللها  يجعل  لأوكرانيا  ال�ضعب  املايل 

حمل �ضك.

اإل����ي����زاب����ي����ث  ق����ال����ت  �����ض����اب����ق  وق�������ت  ويف 

�ضيكاغو  جمل�ض  يف  ع�ضو  وهي  �ضاكلفورد، 

اأهمية  “بالرغم من   اإنه  العاملية،  لل�ضوؤون 

ال�ضيا�ضية،  الناحية  من  الأوروب���ي  الدعم 

تذكر  ل  الع�ضكرية  اأوروب����ا  م�ضاهمة  ف���اإن 

م��ق��ارن��ة ب��ال��ك��م��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة م���ن الأ���ض��ل��ح��ة 

تكون  ق��د  وال��ت��ي  وا���ض��ن��ط��ن،  ال��ت��ي قدمتها 

ال��ت��زام��ات��ه��ا امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة م��و���ض��ع ���ض��ك اإذا 

عام  يف  الأبي�ض  بالبيت  اجلمهوريون  ف��از 

.2024

الغربية  ال���دول  اأن  اإىل  الإ����ض���ارة  جت��در 

وع��ل��ى راأ���ض��ه��ا ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة زادت من 

ح��ج��م م�����ض��اع��دات��ه��ا لأوك���ران���ي���ا ب��ع��د ب��دء 

يف  اخلا�ضة  الرو�ضية  الع�ضكرية  العملية 

ال��دول  ه��ذه  امل��ا���ض��ي، كما فر�ضت  ف��رباي��ر 

ع��ق��وب��ات غ���ر م�����ض��ب��وق��ة ع��ل��ى م��و���ض��ك��و يف 

حم���اول���ة ل��ل�����ض��غ��ط ع��ل��ي��ه��ا،  م���ا ت�����ض��ب��ب يف 

ت�����ض��ج��ي��ل م����ع����دلت ت�����ض��خ��م ق��ي��ا���ض��ي��ة يف 

وب�ضبب  نف�ضها،  واأوروب��ا  املتحدة  الوليات 

ارتفاع اأ�ضعار الوقود، وخا�ضة الغاز، فقدت 

ميزاتها  كبر  حد  اإىل  الأوروبية  ال�ضناعة 

ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا ت��ك��ت�����ض��ب ال�����ض��ن��اع��ة 

الأمريكية زخما.

مستقبل أوكرانيا ليس بيدها

ماكرون يعلن عن مساعدات بـ 360 
مليون يورو إلعادة إعمار باكستان

 االنباط – وكاالت  

اإمي��ان��وي��ل  الفرن�ضي،  الرئي�ض  اأع��ل��ن 

ماكرون، عن م�ضاريع بقيمة 360 مليون 

يورو للم�ضاعدة يف اإع��ادة اإعمار باك�ضتان 

بعد الفي�ضانات.

ق��ال  "يورونيوز"،  وك���ال���ة  وب��ح�����ض��ب 

تعقده  دويل  م��وؤمت��ر  افتتاح  م��اك��رون يف 

يف  للم�ضاعدة  وباك�ضتان  املتحدة  الأمم 

باك�ضتان،  "،يف  ال���دولرات  جمع مليارات 

قررنا امل�ضاهمة بجملة من امل�ضاريع بقيمة 

360 مليون يورو، �ضتو�ضع مو�ضع التنفيذ 

املرنة  الإع��م��ار  اإع��ادة  ا�ضتجابة لتحديات 

ومن ثم التكّيف مع تغّر املناخ".

واأكد اأّن فرن�ضا �ضت�ضهم بع�ضرة ماليني 

يورو اإ�ضافية كم�ضاعدات طارئة.

ودع����ا الأم�����ني ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة 

اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ري�����ض، ال���ي���وم الث��ن��ني، 

ال����دول امل��ان��ح��ة اإىل ت��ق��دمي دع���م �ضخم 

مل�ضاعدة باك�ضتان يف جهود اإعادة الإعمار 

ب��ع��د ال��ف��ي�����ض��ان��ات امل����دم����رة، وال���ت���ي من 

املتوقع اأن تكلف اأكرث من 16 مليار دولر.

وقال غوتري�ض، يف افتتاحية موؤمتر 

ج��ه��ودن��ا  ت���ك���ون  اأن  "يجب  ج��ن��ي��ف،  يف 

وا����ض���ت���ث���م���ارات���ن���ا ال�����ض��خ��م��ة ع���ل���ى ق���در 

باك�ضتان  ل�ضعب  البطولية  ال�ضتجابة 

لدعم جمتمعاتهم املحلية يف امل�ضتقبل".

ك��ان��ت �ضحية  ب��اك�����ض��ت��ان  اأن  واأ����ض���اف 

ملرتني لكل من تغر املناخ ولنظام مايل 

ع��امل��ي رف�����ض مت��وي��ل ال���دول ذات الدخل 

م�ضددا  عنها،  الدين  وتخفيف  املتو�ضط 

على احلاجة اإىل وجود حلول مبتكرة.

االنباط – وكاالت 

باأنها  ال��رك��ي��ة،  امل��ع��ار���ض��ة  اأف����ادت 

ف�ضائل  من  واح��دا  �ضخ�ضا  �ضر�ضح 

النتخابات  غمار  خلو�ض  املعار�ضة 

ا�ضمه  و�ضتعلن عن  املقبلة،  الرئا�ضية 

يف �ضهر فرباير املقبل.

واأو������ض�����ح ال���ك���ات���ب ال����رك����ي ع��ب��د 

�ضحيفة  يف  مقاله  يف  �ضلفي،  القادر 

Hürriyet، اأن ف�ضائل املعار�ضة 
�ضتعلن يف �ضهر فرباير عن  الركية 

مر�ضحها امل�ضرك للرئا�ضة، واأ�ضكال 

ال��ت��ح��ال��ف الن��ت��خ��اب��ي، وم��ه��ام ق��ادة 

الأحزاب ال� 6 .

واأف�������اد ال��رئ��ي�����ض ال����رك����ي، رج��ب 

ب��اأن  �ضابق،  وق��ت  اأردوغ����ان، يف  طيب 

وال��ربمل��ان��ي��ة،  الرئا�ضية  الن��ت��خ��اب��ات 

�ضتعقد يف ال� 18 من يونيو 2023، مع 

احتمالية تقدمي املوعد.

اأف��������اد حت���ال���ف  ����ض���اب���ق  وق������ت  ويف 

ال�����ض��ع��ب، ال����ذي ي��ت�����ض��ك��ل م���ن ح��زب��ي 

ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة احل��اك��م، وح��زب 

احل���رك���ة ال���ق���وم���ي���ة، ب�����اأن اأردوغ�������ان 

�����ض����ي����ك����ون م����ر�����ض����ح ال����ت����ح����ال����ف يف 

املقبلة. النتخابات 

رئي�ض  اأردوغ�����ان  دع���ا  جهته  وم���ن 

املعار�ض،  اجل��م��ه��وري  ال�ضعب  ح��زب 

ا�ضم  عن  لالإعالن  اأوغ��ل��و،  كيليغدار 

الرئا�ضي. مر�ضحه 

اجتماعات  تعقد  الوقت،  ذات  ويف   

دوري�����ة ب���ني ق����ادة اأح�����زاب امل��ع��ار���ض��ة 

حول  بيانا  اأ����ض���دروا  ال��ذي��ن  ال�ضتة، 

احلكم  نظام  لتحويل  مذكرة  اإع��داد 

يف تركيا من الرئا�ضي اإىل الربملاين.

المعارضة التركية ستعلن عن مرشحها لالنتخابات الرئاسية في شهر فبراير



الثالثاء   10/ 1 /  2023

الـريـا�ضي
11

الفيصلي يسدد مستحقات ابو جعفر والناطور 

الهالل يحاول استقطاب ميسي 

االصابات تنهي تجربة شراره في تونس 

أنس جابر تحتفظ بترتيبها العالمي للتنس 

الرياض- وكاالت 

بداأت اإدارة الهالل يف توجيه بو�صلتها 

ن����ح����و جن�����م ب����اري���������س �����ص����ان ج����رم����ان، 

ينتهي  الذي  مي�صي،  ليونيل  الأرجنتيني 

ع��ق��ده م��ع ن��ادي��ه احل���ايل يف 30 ي��ون��ي��و/

ح��زي��ران امل��ق��ب��ل. ورغ���م وج���ود ت��اأك��ي��دات 

لقرتاب “الربغوث” من جتديد عقده 

عازمة  الزعيم  اإدارة  اأن  اإل  ب��اري�����س،  م��ع 

ع��ل��ى ال��ظ��ف��ر ب��خ��دم��ات��ه، خ��ا���ص��ة ب��ع��دم��ا 

ال��ت��وق��ي��ع مع  م��ن  الن�صر  ال��غ��رمي  مت��ك��ن 

رونالدو،  كري�صتيانو  الربتغايل،  النجم 

اإدارة الهالل تعمل  اأن  هذا ال�صتاء. وعلم 

التعاقدات  عن  الإي��ق��اف  رف��ع  على  حاليا 

ب�����ص��ب��ب ق�صية  ال���ن���ادي،  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س 

الن�صر،  اأم���ام  خ�صرها  ال��ت��ي  كنو  حممد 

ل��ت��دع��ي��م ���ص��ف��وف ال��ف��ري��ق ق��ب��ل خ��و���س 

املقررة  لالأندية،  العامل  كاأ�س  مناف�صات 

يف امل���غ���رب، ال�����ص��ه��ر امل��ق��ب��ل. ك��م��ا ي��ج��ري 

ال���ه���الل حم���ادث���ات م���ع ب��ع�����س امل��ق��رب��ن 

ال�صعودي  النادي  جهز  بينما  مي�صي،  من 

�صيتم  الأرجنتيني،  للنجم  �صخما  عقدا 

ت���ق���دمي���ه ب�������ص���ك���ل ف�������وري يف ح������ال رف���ع 

العقوبة.

تونس - وكاالت 

اأبوزريق،  في�صل  حممد  لعبنا  اأ�صبح 

ال��رتج��ي،  ك��ان  “ب�صرارة” الذي  امللقب 

امل��ا���ص��ي بعقد  اأغ�����ص��ط�����س/اأب  ان��ت��دب��ه يف 

مي���ت���د ل����ث����الث �����ص����ن����وات، ع����ل����ى ق���ائ���م���ة 

امل���غ���ادري���ن ل���ل���ن���ادي، ب��ح�����ص��ب م���ا اأك����دت 

م�������ص���ادر خ���ا����ص���ة . وخ������رج �����ص����رارة م��ن 

ح�صابات املدير الفني لفريق باب �صويقة 

ن��ب��ي��ل م���ع���ل���ول، ب�����ص��ب��ب ع����دم ج��اه��زي��ت��ه 

ال��ب��دن��ي��ة وت����اأث����ر م�������ردوده ب���الإ����ص���اب���ات 

جعلته  والتي  لها  تعر�س  التي  املتتالية 

الرتجي.   ت�صكيلة  يف  ن��ادرا  اإل  يظهر  ل 

الرتجي  دخل  �صرارة   خ��روج  ولتعوي�س 

م���ف���او����ص���ات  ال���ت���ون�������ص���ي يف  ال���ري���ا����ص���ي 

ال��ك��وي��ت��ي للظفر  ال��ع��رب��ي  م��ت��ق��دم��ة م��ع 

�صولة  حممد  الليبي  مهاجمه  بخدمات 

اأ���ص��ه��ر، ب��ط��ل��ب م��ن امل����درب نبيل  مل���دة 6 

�صويقة  باب  فريق  واأن  معلول، خ�صو�صا 

دوري  املجموعات يف  دور  لدخول  ي�صتعد 

اأف��ري��ق��ي��ا، وه���و م��ط��ال��ب بتعزيز  اأب��ط��ال 

خ��ط��ه ال��ه��ج��وم��ي ال���ذي ع��ان��ى م��ن ع��دم 

ح�صم الفر�س خالل مرحلة الذهاب من 

كلفته  وال��ت��ي  املمتاز،  التون�صي  ال���دوري 

التون�صي  امل��ل��ع��ب  اأم���ام  الأوىل  ال��ه��زمي��ة 

على  الخ��ت��ي��ار  ووق����ع  لهدف.   ب��ه��دف��ن 

�صرارة  لتعوي�س  �صولة  حممة  املهاجم 

باعتباره يعرف الأجواء التون�صية و�صبق 

له اأن خا�س جتربة يف الدوري التون�صي 

ال�صفاق�صي.  النادي  مع 

روسيا - وكاالت 

حافظت الالعبة التون�صية اأن�س جابر، 

الت�صنيف  يف  عامليا  الثاين  مركزها  على 

واأ�صبح  الإثنن.  ال�صادر  اجلديد  العاملي 

بعدما  ن��ق��ط��ة   5180 ج��اب��ر  اأن�����س  ر���ص��ي��د 

ن��ق��ط��ة م���ن م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف  ك�����ص��ب��ت 130 

بلغت  التي  الأ�صرتالية،  اأدياليد  بطولة 

اأمام  اخل�صارة  قبل  النهائي،  ن�صف  فيها 

ليندا  وقفزت  نو�صكوفا.  ليندا  الت�صيكية 

نو�صكوفا 46 مركزا بعد و�صولها لنهائي 

جابر  اأن�س  ان�صحاب  بعد  اأدياليد  بطولة 

حتتل  حاليا  واأ�صبحت  الإ���ص��اب��ة،  ب�صبب 

 10 اأول  قائمة  و�صجلت  عامليا.   56 املركز 

تغيرا  اجل���دي���د،  ال��ت�����ص��ن��ي��ف  لع��ب��ات يف 

كيز  مادي�صون  الأمريكية  بدخول  وحيدا 

املرتبة  اإىل   11 امل��رك��ز  م��ن  تقدمت  ال��ت��ي 

الرومانية  ال��الع��ب��ة  وخ�����ص��رت  ال��ع��ا���ص��رة. 

يف  لت�صتقر  م��رك��زي��ن،  ه��ال��ي��ب،  �صيمونا 

ميار  امل�صرية  ال��الع��ب��ة  اأم���ا   .12 امل��رت��ب��ة 

ال�صريف، حافظت على مركزها 52 عامليا 

بر�صيد 991 نقطة.

منتخب الشابات يختتم مشواره بمواجهة لبنان الليلة 

منتخبنا النسوي في التصنيف الثاني للتصفيات 

شهاب الليلي مدربا لوفاق سطيف الجزائري 

سان جيرمان لن يتعاقد مع أوناحي 

رونالدو يحلق بالنصر عاليا 

االنباط - عامن 

ت17،  الن�صوي  الوطني  املنتخب  ت��ع��ادل 

التي  امل��ب��اراة  يف   ،1-1 اللبناين  نظره  م��ع 

اجل��ول��ة  �صمن  ال��ع��ق��ب��ة،  ملعب  ع��ل��ى  ج��رت 

الثالثة والأخرة من الدور الأول لبطولة 

مثل   .2023 للنا�صئات  الثالثة  اآ�صيا  غ��رب 

امل��ن��ت��خ��ب ب��ال��ل��ق��اء: ���ص��ي��ل��ن ���ص��ي��ف، م��الك 

�صليمان،  ريحانة  احل�صنات،  ملى  خ�صراوي، 

اأبو  )هيا  ال�صاحلي  ليليا  اهلل،  عو�س  مايا 

اأروى  ال��داود،  زينة  ال�صاحب،  علي(، جنان 

البطاينة، راما اخلا�صوك، جنة معتوق. بداأ 

مع  ال��ب��داي��ة،  م��ن  �صاغطاً  اللقاء  املنتخب 

ا�صتحواذ كامل على الكرة، وحاول الو�صول 

اإىل �صباك “اللبناين” يف اأكرث من فر�صة 

ا�صتمرار  بالت�صديد، ومع  اأي منها  مل تكلل 

عن  الت�صجيل  لبنان  افتتح  الفر�س  اإه��دار 

الدقيقة  يف  �صبطيني  ي���ارا  لعبته  ط��ري��ق 

الأول  ال�صوط  ليختتم  اللقاء  عمر  من   26

بتقدمه. ومع بداية ال�صوط الثاين، حاول 

املنتخب تعديل النتيجة يف اأكرث من م�صهد 

 67 الدقيقة  “اخلا�صوك” يف  متكنت  حتى 

املباراة  لتنتهي  الأول،  الهدف  ت�صجيل  من 

امل��درب��ة  ع���ربت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن   .1-1 بنتيجة 

بالفريق..  اع��ت��زازه��ا  ع��ن  ب��رب��راوي  اأ���ص��ي��ل 

خالل  امل�صوؤولية  قدر  على  كان  “املنتخب 
النهائي  اإىل  ب��ال��و���ص��ول  وجن���ح  ال��ب��ط��ول��ة، 

وك�����ص��ب ال��ف��وائ��د ال��ف��ن��ي��ة امل���رج���وة، ت��اأه��ب��اً 

ال���ق���ادم���ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا  ل��ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات 

الت�صفيات الأ�صيوية اأواخر ني�صان املقبل«.  

و���ص��ه��دت اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ������رة من 

على  فل�صطن  فوز  بالبطولة،  الأول  الدور 

البحرين 2-0 ليت�صدر لبنان بذلك ترتيب 

ال���ف���رق ب��ر���ص��ي��د 7 ن���ق���اط، ي��ل��ي��ه امل��ن��ت��خ��ب 

وال��ب��ح��ري��ن   ،4 ف��ل�����ص��ط��ن  ث���م   ،5 ال��وط��ن��ي 

تدريباته  املنتخب  وي�صتاأنف  ن��ق��اط.  دون 

حيث  بالبطولة،  م�����ص��واره  لخ��ت��ت��ام  ت��اأه��ب��اً 

الثالثاء  م�صاء  ال�صابعة  عند  لبنان  يلتقي 

النهائية  املباراة  امللعب، يف  ذات  القادم على 

ل��ت��ت��وي��ج ال��ب��ط��ل. وي�����ص��ب��ق م���ب���اراة اخل��ت��ام، 

الرابعة  عند  فل�صطن  مع  البحرين  لقاء 

املركزين  لتحديد  امللعب  ذات  على  ع�صراً 

الوطني  املنتخب  اأن  والرابع. يذكر  الثالث 

اأن  بعد    0-1 البحريني  نظره  على  تغلب 

افتتاح م�صواره  0-0 يف  تعادل مع فل�صطن 

بالبطولة.
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اأع��ل��ن الحت����اد الآ���ص��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

ع���ن م�����ص��ارك��ة ع����دة م��ن��ت��خ��ب��ات ع��رب��ي��ة يف 

باري�س  اأوملبياد  اإىل  املوؤهلة  اآ�صيا  ت�صفيات 

و���ص��ي��ب��داأ  ل��ل�����ص��ي��دات.  ال���ق���دم  ل���ك���رة   2024

ال�صباق لتمثيل قارة اآ�صيا يف اأوملبياد باري�س 

ل��ب��ط��ول��ة  ال��ر���ص��م��ي  ال��ق��رع��ة  ب��ح��ف��ل   2024

من   2024 لل�صيدات  الأومل��ب��ي��ة  ال��ق��دم  ك��رة 

1 يف مقر  الآ���ص��ي��وي��ة اجل��ول��ة  ال��ت�����ص��ف��ي��ات 

 )AFC( الحت���اد الآ���ص��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم

يف 12 يناير / كانون الثاين 2023. ويتاأهل 

حيث  اآ���ص��ي��وي��ن،  منتخبن  الأومل��ب��ي��اد  اإىل 

 26 الت�صفيات  من  الأوىل  اجلولة  �صت�صهد 

 4 م��ن  جم��م��وع��ات   5 اإىل  مق�صمة  ف��ري��ًق��ا، 

يتناف�صون   ،3 من  وجمموعتن  جمموعات 

واح���دة يف مكان  ج��ول��ة  م��ن  دوري  �صكل  يف 

 11 اإىل  ن��ي�����ص��ان   / اأب���ري���ل   3 م���ن  م���رك���زي 

ال��ف��ائ��زون م��ن كل  و���ص��ي��ت��ق��دم  م��ن��ه 2023. 

اجل��ول��ة  اإىل  اجل���ول���ة  ه����ذه  جم��م��وع��ة يف 

ال���5  ال��ف��رق  اإل��ي��ه��م  �صتن�صم  ال��ث��ان��ي��ة ح��ي��ث 

الأعلى ت�صنيًفا - كوريا ال�صمالية واليابان 

واأ���ص��رتال��ي��ا وال�����ص��ن وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة. 

اإىل  الأوىل  اجل���ول���ة  ت�����ص��ن��ي��ف��ات  وت�����ص��ت��ن��د 

اأح��������دث ت�����ص��ن��ي��ف ع����امل����ي ل���ل�������ص���ي���دات م��ن 

الأول  ك��ان��ون  دي�صمرب/   9 يف  �صدر  الفيفا 

الذين  امل�صاركن  اإدراج  مت  ح��ن  يف   ،2022

ك��ف��رق  ال���رتت���ي���ب  ي���ظ���ه���روا يف ج�����دول  مل 

من  ف��رق   4 تن�صم  وب��ع��ده��ا  م�صنفة.  غ��ر 

باملجموعة  ف��ائ��زي��ن   3  - ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة 

واأف�����ص��ل ال��و���ص��ي��ف��ن - ث���م ي��ت��ن��اف�����ص��ون يف 

اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ح��ي��ث ي��ل��ع��ب��ون م��ب��ارات��ن 

ذه���اب واإي����اب وذل���ك م��ن اأج���ل متثيل ق��ارة 

على  وب��ن��اًء  الأومل��ب��ي��اد.  يف  مبنتخبن  اآ�صيا 

اختيار  �صيتم  منها،  بكل  اخلا�س  الرتتيب 

 اأ���ص��م��اء ال��ف��رق ال�����26، ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل:

 :)12-6 امل�صنفة  )املنتخبات   1  الت�صنيف 

ف���ي���ت���ن���ام، ت���اي���ب���ي���ه ال�������ص���ي���ن���ي���ة، ت���اي���الن���د، 

 م��ي��امن��ار، اأوزب��ك�����ص��ت��ان، ال��ف��ل��ب��ن، ال��ه��ن��د.

اإي��������������ران،   :)19-13(  2  امل�����������ص�����ت�����وى 

اإن���دون���ي�������ص���ي���ا،  ك��������وجن،  ه�������وجن  الأردن، 

 ن�����ي�����ب�����ال، ق����رغ����ي����ز�����ص����ت����ان، م���ن���غ���ول���ي���ا.

ف���ل�������ص���ط���ن،   :)26-20(  3  امل���������ص����ت����وى 

���ص��ن��غ��اف��ورة، ت��رك��م��ان�����ص��ت��ان، ب��ن��ج��الدي�����س، 

 ل��ب��ن��ان، ط��اج��ي��ك�����ص��ت��ان، ت��ي��م��ور ال�����ص��رق��ي��ة.

غ��ر  ف���ري���ق   1  +  30-27(  4 امل�������ص���ت���وى    

م�������ص���ن���ف(: ����ص���ري���الن���ك���ا، ج����زر امل���ال���دي���ف، 

اأفغان�صتان. بوتان،  باك�صتان، 

الجزائر - وكاالت 

اأع��ل��ن ن���ادي وف���اق �صطيف اجل��زائ��ري لكرة 

مديرا  الليلي،  �صهاب  التون�صي  تعين  ال��ق��دم 

فنيا جديدا له خلفا للم�صري ح�صام البدري، 

الذي ا�صتقال من من�صبه قبل اأ�صابيع. واأو�صح 

وف�����اق ���ص��ط��ي��ف اأن ع��ق��د ال��ل��ي��ل��ي، مي��ت��د حتى 

للتجديد.  قابل  يكون  اأن  على  امل��و���ص��م،  نهاية 

وقال الليلي، يف ت�صريح م�صور ل�صفحة وفاق 

ترك  ي��ري��د  اإن���ه  “الفي�صبوك”،  على  �صطيف 

ب�صمته على فريق كبر كوفاق �صطيف، الذي 

ال��ذات��ي��ة.  ل�صرته  واإ���ص��اف��ت��ه  بتدريبه  يفتخر 

وف��اق �صطيف  اإدارة   “ات�صالتي مع  واأ���ص��اف: 

ت��ع��ود لأك����رث م��ن ���ص��ه��ر، ل��ك��ن ب��ع��د اأن حت��ررت 

م���ن ارت���ب���اط���ات���ي ال�����ص��اب��ق��ة ت��وا���ص��ل��ن��ا جم���ددا 

لالتفاق  ال��وق��ت  م��ن  الكثر  منا  يتطلب  ومل 

لأن���ن���ا ن��ت��ق��ا���ص��م ال��ك��ث��ر م���ن ال�����روؤى والأف���ك���ار 

واأردف:  الريا�صي«.  امل�صروع  م�صمون  وحتى 

للتجديد  قابل  لكنه  اأ�صهر  ل���6  ميتد  “عقدي 
لأنني حامل م�صروع ميكنه ال�صتمرار. اأنا هنا 

ملوا�صلة العمل الذي بداأه زميلي البدري وحتى 

املوؤقت(. �صن�صتغل فرتة  خالد ملو�صية )امل��درب 

الراحة يف العمل وال�صتعداد للمرحلة الثانية 

من ال��دوري التي �صتنطلق مع مطلع �صباط/

فرباير املقبل«. واأكد الليلي اأنه ي�صتهدف قيادة 

وفاق �صطيف لحتالل اأحد املراكز ال�3 الأوىل 

يف م�صابقة ال��دوري، مو�صحا اأنه ل يت�صور األ 

اإحدى امل�صابقات الأفريقية  ي�صارك الفريق يف 

اأو ال��ع��رب��ي��ة امل��و���ص��م امل��ق��ب��ل. ك��م��ا اأ���ص��ار اإىل اأن 

اإمكانيات فردية وجماعية  وفاق �صطيف لديه 

ولع���ب���ن ���ص��ب��اب ي��ت��ط��ل��ع��ون ل��ل��ت��األ��ق وتفجر 

ك���ام���ل م��واه��ب��ه��م واآخ����ري����ن ل��دي��ه��م اخل����ربة، 

داع��ي��ا اجل��م��اه��ر اإىل ت��ق��دمي ال��دع��م للفريق 

وم�صاعدته على حتقيق اأهدافه. و�صتكون هذه 

التجربة هى الأوىل ل�صهاب الليلي يف الدوري 

اأن��دي��ة تون�صية  ب��ع��دم��ا درب ع���دة  اجل���زائ���ري، 

املن�صتري،  الحت���اد  الإف��ري��ق��ي،  ال��ن��ادي  منها 

ال��ن��ج��م ال�����ص��اح��ل��ي، ال���ن���ادي ال�����ص��ف��اق�����ص��ي، اإىل 

ج��ان��ب دب��ي الإم���ارات���ي، والفي�صلي واجل��زي��رة 

 الأردن������ي������ن، وال���ن�������ص���ر والأه�����ل�����ي ال��ل��ي��ب��ي��ن. 

باريس - وكاالت 

ح�صم باري�س �صان جرمان موقفه من 

ال��ت��ع��اق��د م��ع ال��ن��ج��م امل��غ��رب��ي، ع��ز ال��دي��ن 

الفرن�صي،  اآجن��ي��ه  و���ص��ط  اأون���اح���ي، لع��ب 

ك�صفت  �صحفي.فقد  تقرير  ذك��ر  ح�صبما 

اأن  الثنن،  �صحيفة »ليكيب« الفرن�صية 

اأوناحي،  �صم  يف  بالفعل  فكر  جي  اإ���س  بي 

ل��ك��ن م�����ص��وؤول��ي��ه ق������رروا ع����دم امل�����ص��ي يف 

لوي�س  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت  املفاو�صات. 

ك��ام��ب��و���س، امل�����ص��ت�����ص��ار ال��ري��ا���ص��ي ل��ل��ن��ادي 

ال��ب��اري�����ص��ي، ب�����داأ خ���ط���وات ق��ب��ل اأ���ص��اب��ي��ع 

اأح��د  اأون���اح���ي،  م��ع  ال��ت��ف��او���س  نحو  قليلة 

بعد هذه  لكن   .2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  جن��وم 

اإمت��ام  ع��دم  “كامبو�س”  ق��رر  املفاو�صات، 

�صيا�صة  على  �صتوؤثر  كانت  لأنها  ال�صفقة، 

ال�صباب  الفر�صة لالعبن  النادي يف منح 

واأ�صارت »ليكيب« اإىل  الأول.  الفريق  مع 

اأ�صبح  ع��ام��ا(   16( اإمي���ري  زاي���ن  وارن  اأن 

موؤخرا اأ�صغر لعب يف تاريخ بي اإ�س جي، 

اأم����ام ���ص��ات��ورو م�����ص��اء اجلمعة  مب�����ص��ارك��ت��ه 

امل��ا���ص��ي، يف ك��اأ���س ف��رن�����ص��ا. وارت���ب���ط ا�صم 

اأندية  اإىل  بالنتقال  عاما(   22( اأون��اح��ي 

بر�صلونة،  �صيتي،  لي�صرت  منها  ع��دي��دة، 

لكن  الإجنليزي.  يونايتد  وليدز  نابويل، 

لالنتقال  مييل  ل  املغربي  الو�صط  لع��ب 

بعر�س  ت��ق��دم  ال���ذي  ي��ون��اي��ت��د،  ل��ي��دز  اإىل 

قيمته 25 مليون يورو.

االنباط – عيل عويس

ح��ق��ق ن�����ادي ال��ن�����ص��ر ال�����ص��ع��ودي مكا�صب 

كثرة من تعاقده ال�صبوع املا�صي مع النجم 

خ�صو�صا  رون���ال���دو  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل 

يف اجل��ان��ب الق��ت�����ص��ادي وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

قم�صان  مبيعات  وت��ع��د  اي�����ص��ا.  الج��ت��م��اع��ي 

النادي احد اهم الرب��اح القت�صادية له التي 

ت�����زداد ي��وم��ي��ا ن��ظ��را ل��ت��واف��د م��ئ��ات املحبن 

لالعب الربتغايل وللنادي ، ورغم ان العالمة 

ال��ت��ج��اري��ة ل��ل�����ص��رك��ة امل�����ص��ن��ع��ة ل��ل��ق��م�����ص��ان ) 

الن�صر  ان  ال  ال��ن��ادي  ( م�صتقلة عن  دوني�س 

ميتلك احلقوق التجارية الكاملة من مبيعات 

الن�صر  �صركة  ا���ص��ت��ح��وذت  بعدما  القم�صان 

تتحول  وب��ذل��ك   ، املبيعات  على  ال�صتثمارية 

الرب��اح اىل خزائن النادي مبا�صرة.  وا�صافة 

اىل ارت���ف���اع ال��ق��ي��م��ة ال�����ص��وق��ي��ة ل��ل��ن��ادي التي 

و�صلت اىل 79.1 مليون يورو ما يعادل قرابة 

حيث  م���ن  ���ص��ع��ودي  ن����اد  اك����رث  لي�صبح   %34

القيمة ال�صوقية للفريق وذلك بح�صب موقع 

باأ�صعار  يخت�س  ال���ذي  م��ارك��ت«  »تران�صفر 

الالعبن والندية. وا�صبح رونالدو الريا�صي 

الك��رث تقا�صيا لالجر ال�صنوي عامليا براتب 

املو�صم  يف  دولر  مليون  ب�����200  ي��ق��در  �صنوي 

ال��ن��ج��م الرجنتيني  اج���ر  ل��ي��ت��ج��اوز  ال���واح���د 

جرمان  �صان  باري�س  لع��ب  مي�صي  ليونيل 

مليون   130 نحو  يتقا�صى  ال���ذي  الفرن�صي 

دولر �صنويا.    وعلى �صعيد مواقع التوا�صل 

الج��ت��م��اع��ي اأ���ص��ب��ح ن���ادي الن�صر يف ���ص��دارة 

الندية العربية بعد ازدياد عدد املتابعن على 

ال��ف متابع  نحو  860  الن�صتقرام من  موقع 

متابع،  مليون   11 م��ن  اك��رث  حاليا  ا�صبح  اذ 

يليه الهلي امل�صري الذي يتابعه 9.1 مليون 

الن�صر  ن�صرها  التي  ال�صورة  متابع. وحققت 

وهو  لرونالدو  الر�صمي  ال��ن��ادي  ح�صاب  على 

النادي  رئي�س  برفقة  الن�صر  قمي�س  يحمل 

ل��ت�����ص��ب��ح راب�����ع اك����رث ����ص���ورة م���ن ح��ي��ث ع��دد 

الع��ج��اب��ات يف ت��اري��خ امل��وق��ع مب��ا ي��ق��ارب 40 

مليون اعجابا.الن�صر بهذا العدد من املتابعن 

ا�صبح متفوقا على اندية كبرة وعريقة على 

م�����ص��ت��وى ال��ع��امل م��ث��ل ان��رتم��ي��الن ون��اب��ويل 

الي��ط��ال��ي��ن وم��ار���ص��ي��ل��ي��ا ال��ف��رن�����ص��ي وان��دي��ة 

اخرى من اقدم الفرق ولها ثقل ووزن عامليا. 

ما  الن�صر  فيتابع  ال��ت��وي��رت  �صبكة  ع��ل��ى  ام���ا 

يقارب 4 مالين متابع، وعلى موقع الفي�س 

ي��ت��اب��ع��ه م��ل��ي��ون��ا معجب ع��ل��ى �صفحته  ب���وك 

رونالدو  ان  بالذكر  اجلدير  وم��ن  الر�صمية. 

يعد اكرث �صخ�صية تتم متابعتها يف الن�صتقرام 

ب����531 مليون م��ت��اب��ع، وه��و ث��اين ح�صاب تتم 

ال��ر���ص��م��ي للموقع. ب��ع��د احل�����ص��اب   م��ت��اب��ع��ت��ه 
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ابو  ���ص��الح  ال�صابق  امل���درب  م�صتحقات  الفي�صلي،  ال��ن��ادي  ���ص��دد 

ال��ن��اط��ور، يف  ف��ادي  ال��ق��دم  ك��رة  ال�صابق يف ف��ري��ق  جعفر، وال��الع��ب 

بهدف  واملدربن،  الالعبن  متطلبات  لإنهاء  الإدارة  م�صاعي  اإطار 

امل�صاركة يف  للفي�صلي  تتيح  التي  الآ�صيوية  الرخ�صة  احل�صول على 

الثنن،  الر�صمي  موقعه  عرب  الفي�صلي  واأك��د  اآ�صيا.  اأبطال  دوري 

اأن ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ن��ادي اأح��م��د وري��ك��ات، ���ص��اه��م ب��ت��وف��ر ج��زء من 

القدم،  لكرة  الآ�صيوي  الحت��اد  ومنح  امل��ادي��ة.  الالعبن  متطلبات 

اآذار املقبل، لالأندية لت�صديد م�صتحقات لعبيها  فر�صة حتى �صهر 

متهيدا للم�صاركة يف البطولت الآ�صيوية.
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االنباط – وكاالت 

واحلماية  الإنقاذ  قوات  ا�ستطاعت 

تبلغ  �سيدة  اإنقاذ  املدنية يف م�سر من 

من العمر 79 عاما من اأ�سفل العقار 

املنهار باأ�سيوط، يف حني مت انت�سال 4 

جثث و�سط عمليات البحث.

ق����وات  مت���ك���ن���ت  ال���ت���ف���ا����س���ي���ل،  ويف 

الإن��ق��اذ واحل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة م��ن اإن��ق��اذ 

اأ�سفل  م��ن  �سالح،  اخل��ال��ق  عبد  اأم��ال 

ال���ع���ق���ار امل���ن���ه���ار ب���اأ����س���ي���وط،  ب��ع��د اأن 

ت��وا���س��ل��ت ه��ات��ف��ي��ا م��ع اأح����د اأق��ارب��ه��ا، 

حيث جرى حتديد مكانها ثم اإنقاذها 

عنها وعن  البحث  �ساعات من   8 بعد 

م��ف��ق��ودي��ن اآخ����ري����ن اأ����س���ف���ل اأن��ق��ا���ض 

قلته  املنهار بحي غرب منطقة  املنزل 

باأ�سيوط.

واأو����س���ح حم��اف��ظ اأ���س��ي��وط ال��ل��واء 

على  ف��ت��اة  اإن��ق��اذ  مت  اأن���ه  �سعد،  ع�سام 

حتت  م��ن  م�سنة  و���س��ي��دة  احل��ي��اة  قيد 

من  ج��ث��ث   4 الأن���ق���ا����ض وا���س��ت��خ��راج 

متابعته  معلنا  امل��ن��ه��ار،  امل��ن��زل  �سكان 

عن  والبحث  الإنقاذ  جلهود  امل�ستمرة 

اأ���س��ف��ل الأن��ق��ا���ض وتقدمي  امل��ف��ق��ودي��ن 

كافة �سبل الدعم وامل�ساعدة.

اإع��ام  ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن مكتب  ويف 

امل���ح���اف���ظ���ة، اأ�����س����ار ال����ل����واء ���س��ع��د اإىل 

اإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارة   12 ب� ال��دف��ع  اأن���ه مت 

و4 ���س��ي��ارات ح��م��اي��ة م��دن��ي��ة واإن���ق���اذ 

و�سيارات  ك��وادر  اإىل  بالإ�سافة  ب��ري، 

امليكانيكية بحى غرب ووحدة  احلملة 

الإنقاذ ال�سريع ل�سرعة رفع الأنقا�ض 

العقار،  �سكان  من  املفقودين  وانت�سال 

التابع  الإغ��اث��ة  بفريق  الدفع  مت  كما 

مل��دي��ري��ة ال��ت�����س��ام��ن الج��ت��م��اع��ي ومت 

فر�ض طوق اأمني حول املنزل واملنازل 

املجاورة.

ومت ن��ق��ل ال��ف��ت��اة امل�����س��اب��ة واجل��ث��ث 

وج��ار  ال��ع��ام  اأ���س��ي��وط  م�ست�سفى  اإىل 

مفقودين  عن  للبحث  اجلهود  تكثيف 

ال�سكان. من 

اأ���س��ي��وط ق��د تلقى  وك����ان حم��اف��ظ 

الأزم�����ات  اإدارة  غ���رف���ة  م���ن  اإخ����ط����ارا 

يفيد  باملحافظة  املركزية  والعمليات 

ب��ان��ه��ي��ار م��ن��زل م��ك��ون م��ن 5 ط��واب��ق 

مب��ن��ط��ق��ة ق��ل��ت��ة ال��ت��اب��ع��ة حل���ي غ���رب، 

ووجود بع�ض ال�سكان املفقودين حتت 

الأنقا�ض.

4 وفيات بانهيار عقار في مصر .. ورنة هاتف تنقذ سيدة مسنة


