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الحسنات: الموازنة متهالكة ولجوء الحكومة الموال الضمان االجتماعي مرعب

اعتراضات و اقتراحات نيابية على مشروع 
الموازنة العامة

باخرة »لوجوس« هوب« أكبر مكتبة عائمة بالعالم تزور العقبة تزامنا مع المهرجان

 لتنشيط السياحة الداخلية ٠٠ العقبة ٠٠ 
»الدفا جنوبي« ينطلق الخميس  

 الأنباط - ر�ؤى الزعبي

املوازنة  خطاب  اإىل  النواب  جمل�س  ا�ستمع 

الع�سع�س،  امل��ال��ي��ة حم��م��د  وزي����ر  األ���ق���اه  ال����ذي 

 ،2023 اأبرز مالمح موازنة  وا�ستعر�س خالله 

اإىل  امل��وازن��ة  قانون  امل�سروع  املجل�س  اأح��ال  ثم 

جلنته املالية. 

وحول ذلك، قال النائب اأحمد القطاونة ل� 

املوازنات  بباقي  �سبيهة  املوازنة  اإن  "االنباط"، 
ال�سابقة ، وما مت تغيريه فقط العام من 2022 

التي  ال��ت��ع��دي��الت  بع�س  وب��وج��ود   ،  2023 اىل 

حر�ست احلكومة على حتقيقها، بهدف اإر�ساء 

�سندوق النقد الدويل ومن تدين االردن لهم 

مبقدار 50 مليار دوالر .

وبني اأن ما مت ذكره يف خطاب املوازنة من 

بخ�سو�س  الع�سع�س،  حممد  املالية  وزي��ر  قبل 

ت�سري اىل و�سع  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��وؤ���س��رات 

ااأن االردن يلتزم  اقت�سادي بداأ يتعافى ، وهذا 

ال��دويل  النقد  �سندوق  وتو�سيات  بتعليمات 

والبنك الدويل لي�سمن من خاللها اأمواله و 

اال�ستمرار بنف�س النهج بعدم حتقيق اأي تقدم 

يفيد االردن.

وا�ساف انه ال ميكن للموازنة يف االردن ان 

تتغري اىل ان يتغري النهج ، ومت�س هم املواطن 

ا�ستثمارية  م�ساريع  لفتح  باال�سافة   ، وفقره 

للق�ساء على البطالة .

وق����ال����ت ال���ن���ائ���ب ع���ائ�������س���ة احل�������س���ن���ات اإن 

تلبي  وال  متهالكة  للموازنة  االأول��ي��ة  ال��ق��راءة 

االحتياجات  اال�سا�سية وطموح واآمال املواطن، 

و عجز،  متزايد  ع��ام  دي��ن  كلها  امل��وازن��ة  فهذه 

ومن املغ�سب  واملخيف اأن تلجاأ احلكومة  على 

اقرتا�س اأموال.

التفا�صيل �ص »6«

الأنباط - دينا حمادين 

ب���ت���ن���ظ���ي���م م�����ن ����س���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال���ع���ق���ب���ة 

جتارة  غرفة  مع  بالتعاون  اخلا�سة  االقت�سادية 

بعد  ينطلق  ال�سياحي  القطاع  وم�سغلي  العقبة 

غد اخلمي�س وي�ستمر حتى 12 �سباط )فرباير( 

امل��ق��ب��ل يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة ك��رن��ف��ال “ ال��دف��ا 

جنوبي«.  

ال��ك��رن��ف��ال ي��اأت��ي يف ك��ل ع���ام ب��ه��دف تن�سيط 

املحافظة  يف  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سياحية  احل��رك��ت��ني 

ح��ي��ث ت��ت��ج��ه��ز ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة وامل��ح��ال 

التجارية والفنادق و املُن�ساآٌت ال�سياحية ؛ الإطالق 

كرنفال العقبة ال�سياحي للت�سوق والتخفي�سات 

جنوبي”. “الدفا 
نائب  ق���ال  ل�”االأنباط”  خ��ا���س  ح��دي��ث  ويف 

اإن  الرياطي   رام��ي  العقبة  جت��ارة  غرفة  رئي�س 

الكرنفال جاء بهدف جذب اال�ستثمار وال�سياحة 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة يف امل��ح��اف��ظ��ة واإن��ع��ا���س 

ال��زائ��ر  اأن  اإىل  م�سرياً  فيها  ال��ت��ج��اري  الن�ساط 

ال�سياحي  املنتج  على  ك��ب��رياً  انخفا�سا  �سيلم�س 

والتجاري يف الكرنفال ، موؤكداً اأنه �سيكون مميزاً 

القطاع  قدمها  التي  الكبرية  اخل�سومات  بعد 

و�سلت  وبن�سبة  العقبة  يف  والتجاري  ال�سياحي 

اىل 70 %، يف بع�س القطاعات واأقلها ن�سبة 20 %.

العقبة  جت��ارة  غرفة  ع�سو  ب��ني  ناحيته  م��ن 

بالتزامن  ي��اأت��ي   الكرنفال  اأن  املعايطة  �سالمه 

واجل��ام��ع��ات وحتقيق  امل��دار���س  م��ع عطلة طلبة 

العقبة اأرقاماً قيا�سية غري م�سبوقة يف عام 2022 

الذي جاء  بعدد الزوار اقرتب من مليوين زائر 

و�سائح الفتاً اأن هناك  باخرة “لوجو�س” هوب”  

���س��رت���س��و يف 25 م��ن ال�����س��ه��ر احل���ايل وه���ي اأك��رب 

مكتبة عائمة بالعامل .

التفا�صيل �ص »4«

النباط- عمان

 وقعت �سركة زين االأردن مذكرة تفاهم مع 

مواد  حلجب  الطفل،  حلماية  الكندي  املركز 

االعتداء واال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال على 

االإنرتنت عرب �سبكة زين.

ال��ث��الث��اء،  ام�����س  لل�سركة  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب 

املذكرة من توفري  ال�سركة مبوجب  �ستتمكن 

خ��دم��ة احل��ج��ب ال��ت��ل��ق��ائ��ي جلميع ال��رواب��ط 

وامل��������واد ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن ا����س���ت���غ���الاًل م�����س��ي��ئ��اً 

عليهم،  وخطراً  تهديداً  ت�سّكل  اأو  لالأطفال، 

حد  اأق�سى  اإىل  االإنرتنت  �سبكة  من  واإزالتها 

م�سموح به مبوجب القوانني املعتمدة عاملياً.

وت���اأت���ي ه���ذه اخل��ط��وة م��ن ج��ان��ب زي���ن يف 

اإط�����ار م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا جت���اه امل��ج��ت��م��ع، و�سمن 

العامل  يف  املجتمع  �سالمة  بتعزيز  التزامها 

اآمنة  رقمية  بيئة  توفري  خالل  من  الرقمي، 

جل��م��ي��ع ع��م��الئ��ه��ا، ول���ت���ت���واف���ق م���ع اأه�����داف 

براجمها  يف  تتبناها  التي  امل�ستدامة  التنمية 

ومبادراتها، ال �سيما الهدف الثالث )ال�سحة 

اجليدة والرفاه(.

التفا�صيل �ص »4«

النباط – �كالت 

منذ اأن اأعلنت عائلته و�سوله للم�ست�سفى يف 

حالة حرجة، والتدهور ال�سريع الذي طراأ على 

خا�سة  ي��وم  بعد  ي��وًم��ا  وت��اأزم��ه  ال�سحي  و�سعه 

العالج  مع  التفاعل  الهزيل  ج�سده  رف�س  بعد 

االأط��ب��اء، وحالة من اجلدل  قبل  له من  املقدم 

الفل�سطينية،  االأو���س��اط  داخ��ل  ت��دور  والغمو�س 

ح��ول اال���س��م ال��ذي ب��ات االأب���رز خ��الل ال�ساعات 

امل��ا���س��ي��ة وه����و ال��ع��ق��ي��د ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل��ت��ق��اع��د 

واملطارد الإ�سرائيل فتحي اأبو خازم )اأبو رعد(

اإح���دى م�ست�سفيات  االآن يف  ي��رق��د  رع��د  اأب���و 

ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وي���ح���اول االأط���ب���اء 

جاهدين التعامل مع و�سعه ال�سحي اخلطري، 

لكن حتى اللحظة ال جدوى من ذلك، فو�سعه 

ي������زداد ت���اأزم���ًن���ا ح��ت��ى و���س��ل��ت حل���د امل��ن��ا���س��دات 

العاجلة لل�سلطة الفل�سطينية للتحرك واإر�ساله 

لتلقي العالج داخل االأردن

اأبو  عائلة  اأعلنت  كانت حني  املدوية  املفاجاأة 

اأنها ال ت�ستبعد فر�سية حماولة  اأيام،  رعد قبل 

ل�سيناريو  تكرار  له، يف  ال�سم  د�سم  اغتياله عرب 

اأبو عمار  يا�سر عرفات  الراحل  الرئي�س  اغتيال 

عن طريق ت�سميه، االأمر الذي فتح باب اجلدل 

اجلرمية  ه��ذه  يف  اإ�سرائيل  �سلوع  ح��ول  وا�سًعا 

ومن الذي �سهل و�سول ال�سم الأ بو رعد

امل�ست�سفى  اإىل  رع��د  اأب��و  نقلت  التي  العائلة 

الفحو�سات  اإن  ق��ال��ت   ، اهلل  ب���رام  اال���س��ت�����س��اري 

الطبية اأثبتت اإ�سابة اأبو الرعد بت�سمم يف الدم، 

وحالته تزداد �سوًءا، ويف من�سور له عرب �سفحته 

اأبو  اإن  اأم��ني خ��ازم،  �سقيقه  ق��ال  على في�سبوك، 

رعد يف حالة �سحية حرجة، واإنه موجود باأحد 

الطب  م�سيفا  اهلل،  رام  مبدينة  الطبية  املراكز 

عجز عن عالجه

وتابع اأمني العائلة ت�سعى اإىل نقل اأبو رعد، 

ع���رب ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ج��ه��ات خم��ت��ل��ف��ة، اإىل اأح���د 

حمماًل   ، ه��ن��اك  لعالجه  ب����االأردن  امل�ست�سفيات 

يف الوقت ذاته االحتالل امل�سوؤولية الكاملة عن 

لهم  وبالن�سبة  طبيا  موؤكدا  بات  ال��ذي  ت�سميمه 

كعائلة وقال اأ�سابع االتهام موجهة لالحتالل

واأك�����د اأم����ني -يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ل���ه- اأن 

ال�سحي  اأب��و رعد  تدهورا قويا ط��راأ على و�سع 

مم��ا ا���س��ت��دع��ى اإع���ادت���ه ل��غ��رف��ة ال��ع��ن��اي��ة املكثفة 

رام اهلل  العربي مبدينة  اال�ست�ساري  بامل�ست�سفى 

بعد يوم من مغادرته امل�ست�سفى، حيث بات يعاين 

ج�سده  اأنحاء  مبختلف  وتورمات  انتفاخات  من 

وت�سمم بالدم

اهلل  رام  مل��دي��ن��ة  ن��ق��ل  خ���ازم  اأن فتحي  ي��ذك��ر 

ل��ق��وات االح��ت��الل  ك��ان م��ط��ارًدا  اأن  للعالج بعد 

بعد  نف�سه  ت�سليم  رف�����س  ح��ي��ث  االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ا�ست�سهاد ابنه رعد الذي نفذ عملية يف تل اأبيب 

والتي اأدت ملقتل ثالثة اإ�سرائيليني

التفا�صيل �ص »10«

 زين تحجب المحتوى المسيء 
لألطفال عبر شبكتها

 غموض حول المطارد أبو رعد وعائلته تفجر 
مفاجئة والمتهم االحتالل

من دس السم لـ »ابو رعد« وهل 
يتكرر سيناريو اغتيال عرفات؟؟؟

متحور كورونا الجديد٠٠ »الصحة« ٠٠ تناقض وتخبط في التعامل

 االقتصاد النيابية تقر مواد بمعدل المنافسة

النباط  - �كالت 

توزع حكومة نتنياهو املتطرفة القنابل على 

االإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  ملفات  كافة 

متخطيًة كافة اخلطوط احلمراء واملحاذير يف 

العدوان  وت�سريع  واال�ستيطان  املقد�سات  �ساأن 

على االأ�سرى واملدنيني يف ال�سفة واأر�س 48

اآخ����ر ح��ل��ق��ات ال��ت��ط��رف يف ع��م��ل احل��ك��وم��ة 

اأم�����س،  الكني�ست،  م�سادقة  ك��ان  االإ�سرائيلية 

اأنظمة  ���س��ري��ان  مت��دي��د  ع��ل��ى  االأوىل  ب��ال��ق��راء 

ال����ط����وارئ امل���ف���رو����س���ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وط��ن��ات يف 

ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وامل���ع���روف بقانون 

“االأبارتهايد«

ي�سبح  اأن  امل��رج��ح  “االأبارتهايد”  ق��ان��ون 

�ساري املفعول بعد قراءات متتالية يف الكني�ست 

اليمني  اأح����زاب  م��ق��اع��ده  ع��ل��ى  ي�سيطر  ال���ذي 

ي��خ�����س��ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل��ل��ح��ك��م وال���ع���ق���وب���ات 

االإ�سرائيلية ويجرده من كامل حقوقه الفردية 

وحقه يف ا�ستغالل موارد اأر�س ال�سفة املحتلة

ويف جل�سة جرت يف الكني�ست لتمديد قانون 

58 ع�سو  ال��ق��ان��ون  اأي����د م�����س��روع  ال���ط���وارئ 

وعار�سه  وامل��ع��ار���س��ة  االئ��ت��الف  م��ن  الكني�ست 

القانون  م�سروع  حتويل  وج��رى  ع�سو،   13
للكني�ست  التابعة  واالأمن  اإىل جلنة اخلارجية 

متهيداً للقراءتني.

التفا�صيل �ص »9«

 تجديد قانون »األبارتهايد«.. »إسرائيل« تشّرع عمليًا ضم الضفة

الأنباط – دلل عمر

وزارة  ق����رارات  تت�سدر  ال��ت��ن��اق�����س��ات  م��ازال��ت 

ال�سحة ، تخبط وا�سح يربهن نف�سه فيما يخ�س 

�سحة امل��واط��ن ح��ول تف�سي ف��ريو���س ك��ورون��ا يف 

االردن من عدمه ، امللف الذي يعتربه املواطنني 

الوقائية  االج�����راءات  ظ��ل تخفيف  اأغ��ل��ق يف  اأن���ه 

االحرتازية ، 

“االأنباط” على كتاب تعميم  بدورها ح�سلت 

�سادر من مدير اإدارة االأوبئة الدكتور اأمين بني 

بتحديد  املحافظات  �سحة  مل��دراء  موجه  مو�سى، 

�سي  “بي  فحو�سات  ع��دد  ل��زي��ادة  وطنية  حملة 

من  ب��دءاً  اململكة  الوبائي يف  الو�سع  اآر” لتعك�س 

جميع  يف   10/1/2023 ال��ث��الث��اء  اأم�����س  ي��وم 

حمطات فح�س كورونا التابعة ملديريات ال�سحة 

ومراكز الرتخي�س واملدن ال�سناعية..

يف ذات الوقت نفت وجود اج��راءات احرتازية 

جديدة للقادمني اإىل اململكة من ال�سني، يف حني 

ان��ه��ا حت���ذر م��ن االخ���ت���الط ب��امل�����س��اب��ني وتن�سح 

ب���ارت���داء ال��ك��م��ام��ة، ت��و���س��ي��ات ت�����س��دره��ا اللجنة 

ملعرفة  الن�سط  ر�سد  ب�  االأوبئة  ملكافحة  الوطنية 

، وهذا ما  االأردن  الوبائية يف  امل�ستجدات للحالة 

يربهن.

التفا�صيل �ص »5«

 الأنباط-عمان

النيابية،  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  اأق��رت   

برئا�سة  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  اج��ت��م��اع عقدته  خ��الل 

ال��ن��ائ��ب ع��م��ر ال���ن���رب، ع�����دًدا م���ن م����واد م�����س��روع 

القانون املعدل لقانون املناف�سة ل�سنة 2022.

وق�����ال ال���ن���رب خ����الل االج���ت���م���اع، اإن م�����س��روع 

القانون ياأتي �سمن �سل�سلة الت�سريعات املرتبطة 

�ساأنها  من  والتي  االقت�سادي،  التحديث  ب��روؤي��ة 

ح��م��اي��ة امل��ن��اف�����س��ة احل�����رة وال��ف��اع��ل��ة يف ال�����س��وق 

وتعزيزها يف اململكة.

واأ����س���اف، اإن ال��ل��ج��ن��ة اأق����رت ع����ددا م��ن م��واد 

الالزمة  التعديالت  اإج��راء  بعد  القانون  م�سروع 

اأن  اإىل  باآراء احل�سور، م�سريا  عليه واال�ستئنا�س 

ملناق�سة  االجتماعات  من  مزيدا  �ستعقد  اللجنة 

واإق���رار ما تبقى من م��واد، وذل��ك بغية الو�سول 

اإىل ق���ان���ون ع�����س��ري ي���واك���ب روؤي������ة ال��ت��ح��دي��ث 

ال�سعوبات  تذليل  �ساأنها  م��ن  التي  االقت�سادي 

واحلفاظ على املناف�سة احلرة ولت�ساهم يف دوران 

عجلة االقت�ساد.

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

عي�سى  االأعيان  جمل�س  يف  االجتماعية  والتنمية 

مراد.

التفا�صيل �ص »3«

جرادات: استبدال 21 ألف وحدة إنارة واستمرار الجوالت التفتيشية 
للقضاء على استجرار الكهرباء

النباط – رائد طبي�صات

ق���ال م��دي��ر دائ����رة االأق�����س��ام ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 

اأنه  املهند�س خالد جرادات  اإربد الكربى  بلدية 

  LED األف ملبة   21 ا�ستبدال  مت االنتهاء من 

الكربى  اإرب���د  مناطق  كافة  يف  للطاقة  امل��وف��رة 

األ��ف   60 با�ستبدال  الكبري  م�سروعها  �سمن 

وحدة م�سرياً اإىل اأن هذا امل�سروع ياأتي للتخفيف 

من فاتورة الكهرباء والتي ت�ستنزف الكثري من 

احلالية  الفاتورة  و�سلت  حيث  البلدية  موازنة 

4 مليون دينار ويف حال االنتهاء ب�سكل  حوايل 

ك��ام��ل م���ن ه����ذا امل�������س���روع ���س��ت��ن��خ��ف�����س ف��ات��ورة 

الكهرباء لت�سل 2 مليون دينار باالإ�سافة اإىل اأن 

هذه اللمبات تعترب ذات كفاءة اأكرب من اللمبات 

القدمية وتزيد من �سدة االإ�ساءة.

امليداين  التفتي�س  فرق  اأن  ج��رادات  واأ�ساف 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة ح��ي��ث ل���ن ت��ت��ه��اون 

اإن��ارة غري موجهة  البلدية عن ف�سل اأي وحدة 

اإىل ال�سارع العام .

التفا�صيل �ص »5«

2



املحلي
20

* أرض المدينة واألراض المحيطة بها للدولة

* ضرورة أن تستوعب المدينة الزيادة السكانية الحالية 
والمستقبلية في المملكة

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االربعاء   11/ 1 / 2023

 الملك يهنئ سلطان ُعمان بذكرى 
توليه مقاليد الحكم

 المعايطة يبحث التعاون المشترك مع 
مديرة الشرق األوسط للتنمية الدولية

 رئيس هيئة األركان يستقبل وفدًا من 
منظمة رجال األعمال التنفيذيين

حملة تعريفية بالهالل االحمر االردني 
في البلقاء التطبيقية

االنباط- عمان

اأخ��اه  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك   هناأ جاللة 

�سلطان  ط��ارق،  بن  هيثم  ال�سلطان  جاللة 

ال�����س��ق��ي��ق��ة، مب��ن��ا���س��ب��ة ذك����رى توليه  ُع��م��ان 

مقاليد احلكم.

وع����ر ج���الل���ة امل���ل���ك يف ب���رق���ي���ة ب��ع��ث��ه��ا 

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

التهاين  اأح���ر  ع��ن  وح��ك��وم��ت��ه��ا،  الها�سمية 

املنا�سبة،  ب��ه��ذه  االأخ��وي��ة  امل�ساعر  واأ���س��دق 

والعافية  ال�سحة  موفور  جلاللته  متمنيا 

ول��ل�����س��ع��ب ال���ُع���م���اين ال�����س��ق��ي��ق امل���زي���د م��ن 

التقدم واالزدهار، يف ظل قيادته احلكيمة.

االنباط- عمان

الهيئة  مفو�سي  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��ح��ث   

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

امل���ع���اي���ط���ة خ������الل ل���ق���ائ���ه مب��ك��ت��ب��ه ام�����س 

للتنمية  االأو�سط  ال�سرق  مديرة  الثالثاء، 

لها  امل��راف��ق  وال��وف��د  رام��ري��ز،  ليز  الدولية 

ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة يف ع��ّم��ان،  م��ن مكتب 

�سبل التعاون امل�سرتك بني الطرفني �سمن 

ال�سراكة. م�سروع 

للهيئة،  ب��ي��ان  بح�سب  امل��ع��اي��ط��ة،  وث��م��ن 

ج��ه��ود ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة يف دع��م برامج 

وم�����س��اري��ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ه��ادف��ة اإىل ال��ت��وع��ي��ة 

خالل  من  االنتخابي  والتدريب  والتثقيف 

الهيئة  اأن  مبينا   ،“ اأ���س��ارك  “ اأن��ا  م�سروع 

27 ج��ام��ع��ة حكومية  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات  وق��ع��ت 

وخا�سة.

تنفيذ  اإىل  تتطلع  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو����س���ح 

ال�سيا�سي،  االإ���س��الح  يف  امللك  جاللة  روؤي��ة 

ن�سبة  وزي������ادة  االق���ت�������س���ادي،  وال��ت��ح��دي��ث 

امل�����س��ارك��ة يف االن���ت���خ���اب���ات، ومت��ك��ني امل����راأة 

وال�����س��ب��اب، وان��خ��راط��ه��م يف االأح����زاب وفقا 

لقانون االأحزاب اجلديد.

واأ����س���ادت رام���ري���ز، م��ن ج��ه��ت��ه��ا، بجهود 

ال���ه���ي���ئ���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب، م���وؤك���دة 

العملية  ودعم  الهيئة  مع  التن�سيق  �سرورة 

االنتخابية يف جميع مراحلها.

برنامج  يف  امل�ساركني  من  ع��ددا  والتقت 

اجل��ام��ع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن  اأ�سارك”  “اأنا 
االأردن���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة، واط��ل��ع��ت 

ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��م وم�����دى ا���س��ت��ف��ادت��ه��م م��ن 

الرنامج.

االنباط- عمان

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

اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، ام�س 

وفداً  العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  الثالثاء، 

التنفيذيني  االأع���م���ال  رج���ال  منظمة  م��ن 

مل���ج���م���وع���ة االأم��������ن ال���ق���وم���ي االأم���ريك���ي���ة 

)BENS( برئا�سة جوزيف فوتيل.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع الوفد 

ال�سيف خالل اللقاء الذي ح�سره عدد من 

 – االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  ك��ب��ار 

والتن�سيق  التعاون  اأوج��ه  العربي،  اجلي�س 

امل�����س��رتك و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون 

امل�سرتك مبا يخدم م�سلحة اجلانبني.

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 )BENS( منظمة غري ربحية 

وغ����ري ح��زب��ي��ة م��ق��ره��ا وا���س��ن��ط��ن وت��ه��ت��م 

ال�سيراين  واالأمن  القومي  االأمن  ب�سوؤون 

الواليات  م�ستوى  على  االإره��اب  ومكافحة 

املتحدة االأمريكية وعلى امل�ستوى الدويل.

االنباط- ال�سلط

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت   

االأردين،  االأح��م��ر  ال��ه��الل  م��ع  وبالتعاون 

بالهالل  تعريفية  حملة  الثالثاء،  ام�س 

طلبة  ا�ستقطاب  بهدف  االأردين  االأح��م��ر 

جدد متطوعني.

وبح�سب بيان �سادر عن اجلامعة، قال 

الهالل  يف  املتطوعني  اإدارة  تعزيز  من�سق 

احل���وي���ان،  اهلل  ع���ط���ا  االأردين  االأح����م����ر 

يف اجل��ل�����س��ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ل��ل��ح��م��ل��ة ال��ت��ي 

احلملة  م��ن  ال��ه��دف  اإن  اأي����ام،   3 ت�ستمر 

متطوعني  ج��ام��ع��ة  طلبة  ا�ستقطاب  ه��و 

بال�سباب  املجتمعات  رف��د  يف  للم�ساهمة 

اإن�سانية  خدمات  لتقدمي  الواعي  املثقف 

للمجتمع وي�ساهم يف بناء الوطن.

وق�����دم احل����وي����ان ن���ب���ذة ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ن 

ون�������س���اأت���ه  االأردين  االأح������م������ر  ال�����ه�����الل 

لل�سليب  ال��دول��ي��ة  ب��احل��رك��ة  وال��ت��ع��ري��ف 

االأح���م���ر وال���ه���الل االأح���م���ر، اإ���س��اف��ة اإىل 

امل����ب����ادئ االأ����س���ا����س���ي���ة ل���ل���ح���رك���ة، اأه��م��ه��ا 

االإن�������س���ان���ي���ة وع�������دم ال���ت���ح���ي���ز واحل����ي����اد 

واال�����س����ت����ق����الل واخل������دم������ة ال���ت���ط���وع���ي���ة 

والعاملية. والوحدة 

اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي  واأ����س���ار اإىل 

الدويل  والقانون  املبادئ  ن�سر  يف  املتمثل 

واالإن�������س���اين وت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م االإن�����س��ان��ي��ة 

من  املختلفة  وال��ف��ئ��ات  ال�سباب  وح��م��اي��ة 

املواطنة  وتنمية  االجتماعية  ال�سلبيات 

ال���ت���ن���م���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة  وامل���������س����ارك����ة يف 

واالقت�سادية.

ب��رو���س��ورات  ت��وزي��ع  احل��م��ل��ة  وتت�سمن 

االأردين  االأح����م����ر  ب���ال���ه���الل  ت��ع��ري��ف��ي��ة 

وطلبات انت�ساب على الطلبة.

الملك: أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع 
المدينة الجديدة ضمن أطر زمنية واضحة ومعلنة

الملك: أهمية القطاع الصناعي للنسيج في تنمية 
االقتصاد الوطني

 المصفاة تنهي تقييم العروض الفنية والتمويلية لمشروع التوسعة الرابع

  اطلع على عرض تفصيلي حول خطط إنشاء المدينة الجديدة

 خالل لقائه مجموعة من ممثلي القطاع الصناعي للنسيج )المحيكات(

االنباط- عمان

على  الثاين  امللك عبداهلل  اطلع جاللة   

املدينة  اإن�ساء  خطط  عن  تف�سيلي  عر�س 

حوايل  بعد  على  اإقامتها  املزمع  اجلديدة، 

كم  و31  عمان  العا�سمة  و�سط  ع��ن  ك��م   40

ع��ن م��دي��ن��ة ال���زرق���اء، وت��ن�����س��ج��م م��ع روؤي���ة 

ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي وخ��ري��ط��ة حتديث 

العام. القطاع 

ج��اء ذل��ك خ��الل اج��ت��م��اع ُع��ق��د يف ق�سر 

�سمو  بح�سور  ال��ث��الث��اء،  ام�س  احل�سينية، 

االأم����ري احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل 

ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال���وزراء  رئي�س  �سم  العهد، 

وامل�سوؤولني  ال��وزراء  من  وع��ددا  اخل�ساونة 

واملعنيني مب�سروع املدينة اجلديدة.

ووجه جاللة امللك احلكومة اإىل ت�سكيل 

جلنة ا�ست�سارية ت�سم متخ�س�سني وخراء 

م���ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

للمدينة،  التخطيط  يف  واآرائ��ه��م  اأفكارهم 

حيث  من  االأخ��رى  للمدن  اأمنوذجا  لتكون 

وتوفري  واحل�سري،  العمراين  التخطيط 

عنا�سر اال�ستدامة للموارد والطاقة واملياه 

والبيئة.

واأك����د ج��الل��ت��ه اأه��م��ي��ة امل�����س��ي ق��دم��ا يف 

امل��دي��ن��ة اجل���دي���دة �سمن  ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع 

اأح��د  ليكون  ومعلنة،  وا�سحة  زمنية  اأط��ر 

امل���ح���رك���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ع��ج��ل��ة االق��ت�����س��اد 

واإيجاد البيئات املحفزة لال�ستثمار وتوفري 

ف���ر����س ال��ع��م��ل وال��ت�����س��غ��ي��ل، م�������س���ددا على 

املعلومات  على  امل��واط��ن��ني  اإط���الع  ���س��رورة 

املتعلقة باملدينة بكل �سفافية وو�سوح.

اأن  �����س����رورة  اإىل  امل���ل���ك  ج���الل���ة  ول���ف���ت 

احلالية  ال�سكانية  الزيادة  املدينة  ت�ستوعب 

وامل�ستقبلية يف اململكة، وتعمل على حت�سني 

نوعية احلياة والتخفيف من ال�سغط على 

تكون  واأن  والزرقاء،  عمان  مدينتي  مرافق 

من��وذج��ا م��ت��ق��دم��ا ل��ل�����س��راك��ة ال��ف��اع��ل��ة بني 

القطاعني العام واخلا�س.

و���س��ت��ق��ام امل���دي���ن���ة ع��ل��ى اأر�������س مم��ل��وك��ة 

للدولة وهي حماطة اأي�سا باأرا�س للدولة، 

ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  االإج���راءات  �سي�سهل  مما 

امل�سروع، خ�سو�سا فيما  يف خمتلف مراحل 

والتنظيم. بالتخطيط  يتعلق 

التي  ال���وزراء اخل��ط��وات  رئي�س  وع��ر���س 

ات��خ��ذت��ه��ا و���س��ت��ت��خ��ذه��ا احل��ك��وم��ة الإجن����از 

اإىل  م�سريا  الكبري،  الوطني  امل�سروع  ه��ذا 

الهند�سية  واخل��ط��ط  ال��درا���س��ات  اإجن���از  اأن 

ي��ح��ت��اج ع���ام���ني وق����د خ�����س�����س��ت احل��ك��وم��ة 

ال��ن��ف��ق��ات ال���الزم���ة ل���ذل���ك، ع��ل��ى اأن ي��ب��داأ 

التحتية  البنية  مب�����س��اري��ع  الفعلي  ال��ع��م��ل 

تخ�سي�س  و�سيجري   ،2025 ع��ام  للمدينة 

442 مليون دينار من املوازنة لتمويل  مبلغ 

مليون   50 مبعدل  التحتية،  البنية  اإن�ساء 

�سنويا. دينار 

ت�سكيل جلنة  اأنه جرى  وبني اخل�ساونة 

ي��ج��ري يف وقت  اأن  اإ���س��راف��ي��ة، على  وزاري���ة 

للحكومة  ���س��رك��ة مم��ل��وك��ة  ت��اأ���س��ي�����س  الح���ق 

كل  يف  امل�سروع  تنفيذ  ومتابعة  اإدارة  تتوىل 

مراحله.

���س��ت��وؤول  امل��دي��ن��ة  اأرا����س���ي  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

م�سيفا  احلكومية،  ال�سركة  اإىل  ملكيتها 

التنظيمية  االأط����ر  ���س��ت�����س��ع  احل��ك��وم��ة  اأن 

اخل���ا����س���ة ب���امل���ب���اين وال��ت��ن��ظ��ي��م احل�����س��ري 

ل��ل��م��دي��ن��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ن��ه��ج ال��ت��خ��ط��ي��ط 

ال�سكانية. امل�سبق الذي يلبي االحتياجات 

ولفت اخل�ساونة اإىل اأن املدينة �ستعتمد 

من�����وذج ال�������س���راك���ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

البناء  ن��ظ��ام  اع��ت��م��اد  و�سيجري  واخل��ا���س، 

 )BOT( ال��ت��م��ل��ك  واإع��������ادة  وال��ت�����س��غ��ي��ل 

للعديد من االأبنية واملرافق فيها.

م���ن ج���ه���ت���ه، ا���س��ت��ع��ر���س امل���دي���ر امل��ق��ي��م 

باإعداد  املكلفة  الهند�سة، اجلهة  دار  ل�سركة 

التف�سيلي  ال�سمويل  واملخطط  الدرا�سات 

ل���ل���م���دي���ن���ة اجل������دي������دة، امل���ه���ن���د����س ث�����روت 

م�����س��احل��ة ال��ع��ن��ا���س��ر وال�������س���روط امل��م��ّك��ن��ة 

من  املوارد  ا�ستدامة  ت�سمل  والتي  للمدينة 

م��ي��اه وط��اق��ة م��ت��ج��ددة وا���س��ت��خ��دام النقل 

للبيئة  ���س��دي��ق��ة  م��دي��ن��ة  ل��ت��ك��ون  احل���دي���ث، 

لل�سكان. وجاذبة 

املرحلة  اإجن���از  يتوقع  مل�ساحلة،  ووف��ق��ا 

ال�سمويل  املخطط  اإع���داد  وت�سمل  االأوىل 

 ،2025 ع��ام  ب��داي��ة  يف  للمدينة  التف�سيلي 

لتكون جاهزة لبدء املرحلة الثانية يف العام 

التحتية  البنية  اإن�����س��اء  ت�سمل  وال��ت��ي  ذات��ه 

للمدينة وطرح العطاءات.

امل��دي��ن��ة وام��ت��داده��ا  ن���واة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الذي  احلكومي  املجمع  �سيكون  امل�ستقبلي 

غري  الر�سمية  املوؤ�س�سات  من  عددا  �سي�سم 

وعنا�سر  �سكنية  مبناطق  معززة  ال�سيادية، 

اجل����ذب االأخ�����رى م���ن ت��رف��ي��ه وم��وؤ���س�����س��ات 

ويتوقع  عامة  ومرافق  وجتارية  اقت�سادية 

.2030 ا�ستكمالها عام 

االنباط- عمان

اأهمية  اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين   

)امل��ح��ي��ك��ات(،  للن�سيج  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع 

االقت�ساد  تنمية  يف  الرئي�سة  وم�ساهمته 

الوطني وتوفري فر�س العمل.

ول���ف���ت ج���الل���ة امل���ل���ك خ����الل ل���ق���ائ���ه يف 

الثالثاء، جمموعة  اليوم  احل�سينية،  ق�سر 

للن�سيج  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  مم��ث��ل��ي  م���ن 

التعليم  ت��ع��زي��ز  ����س���رورة  اإىل  )امل��ح��ي��ك��ات( 

امل��ه��ن��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي 

لت�سغيل  اأكر  جمال  لفتح  قدراتهم،  وبناء 

ال�سباب.

واأ�����س����ار ج��الل��ت��ه خ����الل ال���ل���ق���اء، ال���ذي 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  ح�سره 

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

روؤي��ة  اأه����داف  حتقيق  اأج���ل  م��ن  بت�ساركية 

بتطوير  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ح��دي��ث 

ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي، وال���ت���ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى 

توفري املزيد من فر�س العمل وفتح اأ�سواق 

للت�سدير. جديدة 

التكاملية  ���س��رورة  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وب���ني 

داخ������ل ال���ق���ط���اع وحت�������س���ني ال����ت����ع����اون ب��ني 

ال�����س��رك��ات ال���ك���رى وال�����س��غ��رى ل��ل��و���س��ول 

ال��روؤي��ة االق��ت�����س��ادي��ة، ف�سال عن  الأه���داف 

�ست�ساهم  التي  االإج��راءات  اتخاذ جملة من 

يف ت�سهيل بيئة االأعمال.

الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  قال  جهته،  من 

امل��ح��ي��ك��ات يعد  اإن ق��ط��اع  ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

قطاعا �سناعيا عايل القيمة وله دور كبري 

يف دع��م االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، ول��ذل��ك اأدرج 

�سمن روؤية التحديث االقت�سادي.

وب���ني اأن ���س��ن��اع��ة امل��ن�����س��وج��ات ت��ع��د من 

االأردن  يف  ال��ت�����س��دي��ري��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اأك����ر 

21 ب��امل��ئ��ة م��ن  وال���ت���ي ���س��ك��ل��ت م���ا ن�����س��ب��ت��ه 

 ،2021 اإجمايل ال�سادرات الوطنية يف العام 

ي�سم  ال��ذي  القطاع  دور  اأهمية  اإىل  الف��ت��ا 

1200 من�ساأة. نحو 

اأن قطاع املحيكات  واأ�سار اخل�ساونة اإىل 

يعد االأول يف العمالة والت�سغيل، اإذ بلغ عدد 

 2021 عام  القطاع  يف  والعامالت  العاملني 

نحو 76 األفا بينهم 32 باملئة اأردنيون.

امل��ع��اي��ري  ي���راع���ي  ال���ق���ط���اع  اأن  واأ�����س����اف 

ال��دول��ي��ة م��ن حيث ج���ودة ون��وع��ي��ة االإن��ت��اج 

القوى  وطبيعة  العمل  وظ��روف  وعمليات 

امل�سغلة. العاملة 

اأه��م��ي��ة ما  اإىل  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ول���ف���ت 

بدال من  املحلية  ال�سلع  القطاع من  يوفره 

اأن قانون  ا���س��ت��رياده��ا م��ن اخل���ارج، م��وؤك��دا 

�سينبثق  الذي  والنظام  اال�ستثمارية  البيئة 

ع��ن��ه ���س��ي�����س��اع��دان ع��ل��ى حت��ف��ي��ز ال��ن��م��و يف 

القطاع.

ب�����دوره�����م، ق�����دم احل�������س���ور ع�������ددا م��ن 

تعزيز  �ساأنها  من  التي  واالأفكار  املقرتحات 

الوطنية،  ال�سناعات  دع��م  يف  القطاع  دور 

ورفع م�ستوى عائداتها جراء زيادة عمليات 

الت�سدير يف قطاع املن�سوجات.

وث���م���ن احل�������س���ور االه���ت���م���ام امل���ل���ك���ي يف 

ب�سكل  االقت�سادية  وال��ق��ط��اع��ات  قطاعهم 

وت�سهيل  القطاع  دع��م  اأن  اإىل  الفتني  ع��ام، 

االإج��������������راءات اأم���������ام اال�����س����ت����ث����م����ارات ف��ي��ه 

���س��ي�����س��اه��م��ان يف ت��ع��ظ��ي��م رواف����د االق��ت�����س��اد 

�سل�سلة  ���س��م��ن  ال���ل���ق���اء  وي���اأت���ي  ال���وط���ن���ي. 

ل���ق���اءات دوري����ة جل��الل��ت��ه م��ع مم��ث��ل��ني عن 

القطاع اخلا�س

االنباط- عمان

االأردن��ي��ة  ال��ب��رتول  م�سفاة  �سركة  اأن��ه��ت 

تقييم العرو�س الفنية والتمويلية اخلا�سة 

اإف�ساح  بح�سب  ال��راب��ع،  التو�سعة  مب�سروع 

لل�سركة ام�س الثالثاء، لبور�سة عمان.

ا�ستكمال  حالياً  يتم  اإن��ه  ال�سركة  وقالت 

م��رح��ل��ة ال��ت��ف��او���س م���ع االئ���ت���الف �ساحب 

ال��ع��ر���س االأف�����س��ل وه��و ائ��ت��الف م��ك��ون من 

���س��رك��ات اإي��ط��ال��ي��ة و���س��ي��ن��ي��ة وي��اب��ان��ي��ة قبل 

توقيع اأي اتفاقية مع هذا االئتالف.

عملية  يف  ق���دم���اً  ال�����س��ري  اأن  واأ����س���اف���ت 

التفاو�س مرهونة باالإعفاءات من ال�سرائب 

والر�سوم احلكومية والتي يطلبها االئتالف 

اأن���ه���ا �ستقوم  م���وؤك���دة  ل��ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة، 

لتنفيذ  ن��ه��ائ��ي  ات���ف���اق  اأي  ع���ن  ب��االإف�����س��اح 

امل�سروع يف حينه دون اأي تاأخري.

امل�سفاة  ت��و���س��ع��ة  م�����س��روع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ي��ع��ت��ر م����ن امل�������س���اري���ع ال����ك����رى يف جم���ال 

اأن  املتوقع  وم��ن  عموماً  وال��ط��اق��ة  التكرير 

مليار   2.6 امل�سروع  ه��ذا  بناء  تكلفة  تتجاوز 

دوالر وي���ت���م مت��وي��ل��ه ع���ن ط���ري���ق وك����االت 

ائتمان ال�سادرات يف دول خمتلفة اإ�سافة اإىل 

وم�ساهمني  احلاليني  امل�ساهمني  م�ساركة 

جدد.
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االنباط- عامن

ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ا�ستقبل 

اخل�������س���اون���ة يف رئ���ا����س���ة ال���������وزراء ام�����س 

الثالثاء، وفدا من منظمة رجال االأعمال 

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

االأمريكية الذي يزور اململكة حاليا.

واأك�����د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���الل ال��ل��ق��اء، 

ال������ذي ح�������س���ره ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال�������وزراء 

ل���ل�������س���وؤون االق���ت�������س���ادي���ة ووزي��������ر دول����ة 

ال�سريدة  نا�سر  ال��ع��ام  القطاع  لتحديث 

القي�سي،  مكرم  واالآث���ار  ال�سياحة  ووزي��ر 

ووزيرة اال�ستثمار خلود ال�سقاف، ووزيرة 

التخطيط والتعاون الدويل زينة طوقان، 

ع��م��ق ع��الق��ات ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  االأردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

االأمريكية واحلر�س على تعزيز جماالت 

التعاون امل�سرتك يف املجاالت كافة.

واعرب رئي�س الوزراء عن �سكر االأردن 

وت���ق���دي���ره ل��ل��م�����س��اع��دات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة ل����الأردن، 

وال���ت���ي ت�����س��ه��م يف دع����م ج���ه���ود وم�����س��رية 

التنموية. االأردن 

اتفاقية  اأه��م��ي��ة  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واك���د 

وال���والي���ات  االأردن  ب���ن  احل����رة  ال��ت��ج��ارة 

حرية  تتيح  وال��ت��ي  االأم��ريك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 

دخ�����ول ال���ع���دي���د م���ن ال�����س��ل��ع وامل��ن��ت��ج��ات 

االأردنية اإىل ال�سوق االأمريكية.

وع����ر�����س اخل�������س���اون���ة ل���ل���وف���د ج��ه��ود 

ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ام��ل ال���ذي ي��ن��ف��ذه االأردن 

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

مبحاوره الثالثة ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالإدارية .

ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ال���ع���دي���د  اإىل  ول���ف���ت 

ت��داع��ي��ات  ت��ع��اف��ي��ا م��ن  ب����داأت ت�سهد  ال��ت��ي 

قطاع  خ��ا���س  ب�سكل  ومنها  ك��ورون��ا  اأزم���ة 

ال�����س��ي��اح��ة ال����ذي ي�����س��ه��د من����وا م��ل��ح��وظ��ا 

ب���االع���ت���م���اد ع���ل���ى امل���ق���وم���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة 

االأردن  يف  امل���ت���وف���رة  وال��دي��ن��ي��ة  االأث���ري���ة 

من  العالجية  ال�سياحة  تن�سيط  واإع���ادة 

حجم  ارت���ف���اع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ع���دي���دة،  دول 

ال�سادرات الوطنية بن�سب معقولة .

ال���ت���ح���دي���ث  روؤي���������ة  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 

االقت�سادي وحتقيق م�ستهدفاتها بتوفري 

ن��ح��و م��ل��ي��ون ف��ر���س��ة ع��م��ل ون�����س��ب��ة منو 

حوايل 5ر5 باملئة على مدى ع�سر �سنوات 

املزيد  ا�ستقطاب  على  كبري  ب�سكل  تعتمد 

م���ن اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة 

املحلية. اال�ستثمارات  ومتكن 

ولفت اخل�ساونة اإىل اأن قانون تنظيم 

ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال����ذي ���س��ي��دخ��ل 

ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب���داي���ة االأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل 

ي�����س��ه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز ال��ب��ي��ئ��ة 

امل�ستثمر  رح��ل��ة  وت�سهيل  اال�ستثمارية 

وت���وف���ري ح���واف���ز ���س��ري��ب��ي��ة وا���س��ت��ق��رار 

ت�سريعي.

ك����م����ا ع����ر�����س اخل���������س����اون����ة جل��م��ل��ة 

م���ن امل�����س��روع��ات ال���ك���رى ال��ت��ي ي��ع��ت��زم 

الناقل  م�سروع  ومنها  تنفيذها،  االأردن 

الوطني للمياه الذي يوفر مياه ال�سرب 

من  احلديد  �سكة  وم�سروع  للمواطنن 

اأن  ميكن  وال���ذي  املا�سونة  اإىل  العقبة 

ا�سافة  االإقليمي،  للربط  نقطة  ي�سكل 

ال��ط��اق��ة  جم�����االت  يف  م�������س���روع���ات  اإىل 

النحا�س  ت��ع��دي��ن  وجم����االت  امل��ت��ج��ددة، 

والهيدروجن  والفو�سفات  واملغني�سيوم 

واالأمونيا اخل�سراء.

على  الوفد  اأع�ساء  اأك��د  جهتهم،  من 

االأردن  جتمع  ال��ت��ي  املتميزة  ال��ع��الق��ات 

والواليات املتحدة االأمريكية، م�سريين 

االأردن  به  يقوم  الذي  الدور  اأهمية  اإىل 

كعامل مهم الأمن وا�ستقرار املنطقة.

مهم  ���س��ري��ك  االأردن  اأن  اأك�����دوا  ك��م��ا 

من  وه��ي  االأمريكية  املتحدة  للواليات 

اأق������وى ال���داع���م���ن ل�������الأردن ومل�����س��ريت��ه 

التنموية

االنباط- عامن

الذي  القد�س  على  عن  برنامج  �سلط   

االث���ن���ن،  االأردين  ال���ت���ل���ف���زي���ون  ع���ر����س���ه 

ال�������س���وء ع��ل��ى االأرق��������ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي 

تطبيق  يف   2022 ع����ام  ح�����س��اد  ت�����س��م��ن��ه��ا 

ب�سكل  فل�سطن  ���س��د  ال��ت��ه��وي��د  ���س��ي��ا���س��ات 

عام، والقد�س ب�سكل خا�س.

عبد  حممد  املقد�سي  ال�سحفي  وق���ال 

رب���ه، يف ح��دي��ث��ه خ���الل ت��ق��ري��ر ال��رن��ام��ج 

املعد يف القد�س، اإن ح�ساد هذا العام “كان 

���س��ه��ده م���ن مم��ار���س��ات  مل���ا  مراً” ب��ال��ن��ظ��ر 

اح��ت��الل��ي��ة ع��ل��ى االأر��������س، خ�����س��و���س��ا ما 

امل�سجد  وبالتحديد  باملقد�سات  منها  تعلق 

املبارك. االأق�سى 

�سهد  اأي�����س��اً  امل���ن���ازل  ه���دم  اأن  واأ����س���اف 

اإ�سدار  مت  حيث   ،2022 العام  يف  ت�سعيداً 

اأوامر بهدم 187 منزاًل، الفتاً اإىل اأن العام 

امل��ا���س��ي ���س��ه��د اأي�����س��اً ع��م��ل��ي��ات ا���س��ت��ه��داف 

وا����س���ح���ة ل��ل�����س��ح��ف��ي��ن، ب���ل���غ���ت ذروت����ه����ا 

اأبو عاقلة. باغتيال ال�سحفية �سريين 

ب�����دوره، اأك���د م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 

واالإع����الم يف دائ���رة االأوق����اف يف ال��ق��د���س، 

ك���ان من   2022 ع���ام  اأن  االأ���س��ه��ب،  حم��م��د 

االحتالل  قبل  من  انتهاكاً  االأع���وام  اأك��ر 

االإ�سرائيلي بحق امل�سجد االأق�سى املبارك، 

ح���ي���ث جت������اوز ع�����دد امل���ت���ط���رف���ن ال��ي��ه��ود 

اك����ر م���ن 48200  ل��ل��م�����س��ج��د  امل��ق��ت��ح��م��ن 

األ����ف����اً عن  ب����زي����ادة ق���دره���ا 14  م���ت���ط���رف، 

اأن ه��ذه  اإىل  ���س��ب��ق��ه، م�����س��رياً  ال���ذي  ال��ع��ام 

االق��ت��ح��ام��ات راف��ق��ت��ه��ا ان��ت��ه��اك��ات ك��ث��رية 

بالطقو�س  متثلت  االأق�سى،  امل�سجد  بحق 

والرق�س  العلنية  وال�سلوات  التلمودية 

وال��غ��ن��اء داخ����ل ب���اح���ات امل�����س��ج��د، اإ���س��اف��ة 

حماية  و�سط  االإ�سرائيلية،  االأعالم  لرفع 

م�����س��ددة م��ن ق���وات االح��ت��الل وال�����س��رط��ة 

ع�سكرية  “ثكنة  اإىل  امل�سجد  حولت  التي 

املقتحمن«. حلماية 

ه���ذه  وت�������رية  اأن  االأ�����س����ه����ب  واأو�������س������ح 

يف  خ�سو�ساً  تت�ساعد،  كانت  االقتحامات 

يف  �سدتها  وبلغت  اليهودية،  االأعياد  فرتة 

جاء  ال���ذي  ال��ي��ه��ودي،  الف�سح  عيد  ف��رتة 

املبارك، حيث  �سهر رم�سان  بالتزامن مع 

كان  اقتحام  اأكر من  الفرتة  تلك  �سهدت 

ال�سهر  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ة  اأ���س��ده��ا يف 

اأن االأم�����ر ال���ب���ارز يف  ال��ف�����س��ي��ل، م�����س��ي��ف��اً 

انتهاكات عام 2022 كان اقتحام جمموعة 

م����ن ال����������وزراء وال�������س���ي���ا����س���ي���ن واأع�������س���اء 

للم�سجد  االح��ت��الل  حكومة  يف  الكني�ست 

االأق�سى.

االحتالل  قوات  اأن  اإىل  االأ�سهب  ولفت 

باأحذيتها  القبلي  امل�سجد  باقتحام  قامت 

الأول مرة منذ عام 1967 وقامت باعتقال 

باحات  داخ���ل  م��ن  �سخ�س   400 م��ن  اأك���ر 

ع��ل��ى  االع������ت������داء  ج����ان����ب  اإىل  امل�������س���ج���د، 

امل�����س��ل��ن ب���االأع���رية امل��ط��اط��ي��ة وال�����س��رب 

اأدى  ما  للدموع،  امل�سيلة  والقنابل  امل��رح 

فل�سطيني. �ساب  ال�ست�سهاد 

رافقها  االع��ت��داءات  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 

امل�����س��ج��د، ومنها  مل��راف��ق وم��ع��امل  ت��ك�����س��ري 

االأب���واب  م��ن  وجمموعة  ج�سيا  �سباكا   28

وغريها من املرافق يف امل�سجد القبلي.

ال  االحتالل  �سلطات  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 

م�����س��اري��ع حيوية  االآن مت��ن��ع  ل��غ��اي��ة  ت���زال 

املبارك،  االأق�سى  امل�سجد  الإعمار  ومهمة 

وم�����ن ���س��م��ن��ه��ا م�������س���اري���ع ع���ل���ى ال��ن��ف��ق��ة 

اخل��ا���س��ة جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

�ساحب الو�ساية والرعاية على املقد�سات 

وعلى  القد�س،  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية 

االأق�سى. امل�سجد  راأ�سها 

اأه��ايل  جلنة  رئي�س  اأو���س��ح  جهته،  م��ن 

اأن  اأبو ع�سب،  اأجمد  القد�س،  االأ�سرى يف 

اعتقاالت  حملة  �سنت  االح��ت��الل  �سلطات 

اأك����ر من  2022 ط��ال��ت  ال��ع��ام  وا���س��ع��ة يف 

من  القد�س،  مدينة  من  فل�سطيني   3000

اأكر من 700 طفل مت اعتقالهم  �سمنهم 

ث��م مت حتويلهم  وم���ن  اأي����ام،  اأو  ل�����س��اع��ات 

29 طفاًل  اعتقال  املنزيل، كما مت  للحب�س 

حتت �سن 12 عاماً و13 فتاة قا�سرا و120 

�سيدة.

ق����رار   40 اإ������س�����دار  مت  اأن�������ه  واأ������س�����اف 

وزي����ر احل���رب  ع���ن  ����س���درت  اإداري  ح��ب�����س 

980 فل�سطينيا  واإبعاد حوايل  ال�سهيوين، 

ال��ق��دمي��ة واالأق�����س��ى وبع�س  ال��ب��ل��دة  ع��ن 

مرتفعة  ن�سبة  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرياً  االأح��ي��اء، 

ج���داً وت��وؤك��د م���دى ا���س��ت��ه��داف االح��ت��الل 

تفريغه  على  وع��زم��ه  االأق�����س��ى  للم�سجد 

املقد�سين. من 

ال��ن��ا���س��ط يف جم����ال ح���ق���وق االإن�������س���ان، 

يعقوب عودة، قال اإن العام 2022 كان اأكر 

االأعوام من حيث “نحر االأر�س والب�سر”، 

35 باملئة  البوؤرة اال�ستعمارية  حيث تغطي 

 230 العام  �سهد  فيما  ال�سفة،  اأرا�سي  من 

اأطفال  بينهم  من  ل�سهداء  اغتيال  عملية 

ون�ساء وم�سنون، ما يجعله “اأكر االأعوام 

دموية«.

عين على القدس: حصاد عام من انتهاكات االحتالل ضد 
والفلسطينيين والمقدسات  القدس 

االنباط – مريم القاسم

 

م�سدر  من  “االأنباط”  �سحيفة  علمت 

�سيعقد  ال��وط��ن��ي  امل��ي��ث��اق  ح���زب  اأن  خ��ا���س 

ال�سهر  خ���الل  االول  التاأ�سي�سي  م��وؤمت��ره 

احل�������ايل، وذل������ك ب���ع���د ا����س���ت���ك���م���ال اوراق������ه 

القانونية التي تخوله لعقده . 

ق���ان���ون  م����ن  اأ(   11( امل������ادة  ان  وي����ذك����ر 

عقد  املوؤ�س�سن  على   “  : تن�س  االح���زاب 

امل��وؤمت��ر ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ل��ل��ح��زب خ���الل م��دة 

ال ت��زي��د ع��ل��ى ���س��ن��ة م��ن ت��اري��خ ا���س��ت��ي��ف��اء 

امل���ت���ط���ل���ب���ات امل���ن�������س���و����س ع��ل��ي��ه��ا يف ه���ذا 

القانون ».

ومن ال�سروط الواجب حتقيقها النعقاد 

ع��دد  ي��ق��ل  ان ال   ، ال��ق��ان��ون  امل��وؤمت��ر ح�سب 

التاأ�سي�س  حتت  للحزب  املوؤ�س�سن  االأع�ساء 

اأن   ، �سخ�س  األ��ف  ع��ن  امل��وؤمت��ر  انعقاد  عند 

 ، حمافظات   6 �سكان  م��ن  املوؤ�س�سن  يكون 

ان ال تقل كل من ن�سبة ال�سباب واملراأة عن 

واحد  وم�ساركة   ، املوؤ�س�سن  ع��دد  من   %20

املوؤ�س�سن  على االقل من ذوي االعاقة من 

احلا�سرين  امل��وؤ���س�����س��ن  ع��دد  ي��ق��ل  ال  وان   ،

اأغلبية  عن  التاأ�سي�سي  امل��وؤمت��ر  يف  وجاهيا 

املوؤ�س�سن . اأع�سائه 

 حزب الميثاق يستعد لعقد مؤتمره التأسيسي

المغربية تعلن عن دخول   السفارة 
التنفيذ حيز  اإللكترونية  التأشيرة 

االنباط- عامن

اأع��ل��ن��ت ال�����س��ف��ارة امل��غ��رب��ي��ة يف عمان   

التي  االإلكرتونية  التاأ�سرية  دخول  عن 

التنفيذ،  االأردنيون، حيز  ي�ستفيد منها 

اعتباًرا من ام�س الثالثاء.

وق����ال����ت يف ب����ي����ان ���س��ح��ف��ي ال����ي����وم، 

بن  املتميزة  العالقات  م��ن  “انطالقا 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ن ب���ق���ي���ادة ج��الل��ة 

امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين واأخ���ي���ه امل��ل��ك 

للعالقات  وت��ع��زي��زا  ال�����س��اد���س،  حم��م��د 

ب�����ن ال�������س���ع���ب���ن ال�������س���ق���ي���ق���ن، دخ����ل 

ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، نظام 

 »eVisa« االإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ت���اأ����س���رية 

لدخولهم  االأردنين  املواطنن  لفائدة 

اإىل املغرب«.

االإلكرتونية  التاأ�سرية  اأن  واأ�سافت 

بالو�سول  ي�سمح  �سخ�سي  ت�سريح  هي 

واالإق�����ام�����ة ع���ل���ى االأرا������س�����ي امل��غ��رب��ي��ة، 

طلبات  تقدمي  يتوجب  اأنه  اإىل  م�سرية 

احل�سول على هذه التاأ�سرية عر نظام 

املُ��ع��د  االإل����ك����رتوين  ال���ت���اأ����س���ريات  اإدارة 

www.acces-( ال���غ���ر����س  ل���ه���ذا 

.)maroc.ma

 الخصاونة يلتقي وفدا من منظمة رجال األعمال التنفيذيين لمجموعة األمن القومي األميركية

االنباط- عامن

االأردن،  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  اأط���ل���ق���ت 

ال�����س��ن��اع��ة  “موؤ�سر  ال��ث��الث��اء،  ام�����س 

القطاع  اأداء  تقييم  االأردنية” لغايات 

ب�سكل  الفرعية  والقطاعات  ال�سناعي 

نوعه  من  االأول  وه��و  وممنهج،  دوري 

باملنطقة.

م�ستوى  تقييم  اإىل  املوؤ�سر  ويهدف 

اأدائها  ال�سناعة االأردنية ور�سد  تقدم 

ر�سم  ب��ه��دف  وم�����س��ت��م��ر،  دوري  ب�سكل 

ل��ل�����س��ن��وات  اأم��ام��ه��ا  االإن���ت���اج  م�ستقبل 

العاملية  ال��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة  املقبلة، 

وامل�������س���ي ق���دم���ا يف خ���دم���ة ال���ق���ط���اع 

ال�سناعي.

واأكد رئي�س الغرفة املهند�س فتحي 

اإط����الق م��وؤ���س��ر خ��ا���س  اأن  اجل��غ��ب��ري، 

جاء  االأردن��ي��ة  ال�سناعة  اأداء  لقيا�س 

�سناعة  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  بف�سل 

احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�������س���ورة  الإب������راز  االأردن 

عام  موؤ�سر  �سمن  االأردن��ي��ة  لل�سناعة 

قادر على قيا�س وتقييم االأداء الفعلي 

للقطاع.

وق�����ال خ����الل ل���ق���اء ���س��ح��ف��ي ع��ق��د 

ال�سناعة  “موؤ�سر  اإن  الغرفة،  مبقر 

ن��وع��ه على  م��ن  االأول  ي��ع��د  االأردن���ي���ة 

ال�ستماله  واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى 

اأداء  ور���س��د  لتقييم  م��زاي��ا  ع��دة  على 

�سمن  دوري  ب�سكل  ال�سناعي  القطاع 

اإط��������ار ق���ي���ا����س���ي مم���ن���ه���ج مب����ا ي��ع��ط��ي 

اإنطباعا عاما حول االأداء ال�سناعي«.

وا�سار اإىل ان املوؤ�سر ي�سمح مبقارنة 

و�سنوي،  ربعي  ب�سكل  االأداء  م�ستوى 

وحت���دي���د وت��ت��ب��ع م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ق��دم 

م��وؤ���س��رات وحم��اور  وال��رتاج��ع �سمن 

القطاعات  م�ستوى  وع��ل��ى  خمتلفة، 

الع�سرة. الفرعية 

م��وؤ���س��ر  اأن  اىل  اجل���غ���ب���ري  ول���ف���ت 

قد حمل يف طياته  االأردنية  ال�سناعة 

ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة اأظ���ه���رت حت�����س��ن��ا يف 

حيث  ع����ام،  ب�����س��ك��ل  ال�����س��ن��اع��ي  االأداء 

الربع  خ��الل  ال�سناعي  االأداء  �سجل 

ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي، ارت��ف��اع��ا 

نف�س  مع  مقارنة  باملئة   16.1 مبعدل 

ال��ت��ي ج��اءت  ال��ف��رتة م��ن ع���ام 2021، 

الفرعية  املوؤ�سرات  غالبية  منو  جراء 

للموؤ�سر.

ال���ق���ط���اع���ات  ج���م���ي���ع  اأن  واو������س�����ح 

موؤ�سر  �سمن  من��وا  �سجلت  الفرعية 

قطاع  مبقدمتها  االأردن��ي��ة،  ال�سناعة 

بلغ  التعدينية مبعدل منو  ال�سناعات 

العام  م��ن  ال��ث��ال��ث  للربع  باملئة   37.2

نف�سها  ال���ف���رتة  م���ع  م��ق��ارن��ة  امل��ا���س��ي 

ال�سناعات  2021، تاله قطاع  من عام 

االإن�سائية بن�سبة 31.4 باملئة.

اأن  امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري اىل  واأ����س���ار 

ال�����س��ن��اع��ي ج��اء  ال��ق��ط��اع  اأداء  حت�����س��ن 

مدفوعا باالأداء املميز لكل من موؤ�سر 

�سجل  اأن  بعد  ال�سناعية،  ال�����س��ادرات 

الربع  خ��الل  باملئة   49.5 بن�سبة  من��وا 

ال���ث���ال���ث م���ن ال���ع���ام امل���ا����س���ي م��ق��ارن��ة 

م���ع ال���ف���رتة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ع����ام 2021، 

القطاع  يف  العمالة  ملوؤ�سر  باال�سافة 

ب��امل��ئ��ة   3.8 ب��ل��غ  اإرت���ف���اع���ا  ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه 

نف�سها. للفرتة 

اأن ع��م��ل��ي��ة ���س��ي��اغ��ة امل��وؤ���س��ر  وت���اب���ع 

ا�����س����ت����ن����دت ع����ل����ى خ������ط������وات ع��ل��م��ي��ة 

ومم���ن���ه���ج���ة ال����ت����ي مت���ا����س���ي اأف�������س���ل 

حيث  العاملية،  واالأ�ساليب  املمار�سات 

مت دم�����ج خ��م�����س��ة م����وؤ�����س����رات ف��رع��ي��ة 

مت��ث��ل��ت ب���ال�������س���ادرات ال�����س��ن��اع��ي��ة 23 

ب���امل���ئ���ة وال����رق����م ال���ق���ي���ا����س���ي ل��ك��م��ي��ات 

والعمالة  باملئة   23 ال�سناعي  االن��ت��اج 

18 باملئة واملن�ساآت 18 باملئة وراأ�س املال 

موؤ�سر  اأداء  يعك�س  تبقى  وم��ا  باملئة   8

االإ�ستبيان العام 10 باملئة.

ل��ه��ا  امل�����وؤ������س�����رات  ه������ذه  اإن  وق��������ال 

ال�سناعي  بالقطاع  وثيقة  اإرت��ب��اط��ات 

ب��ي��ن��ه��ا ���س��م��ن جماميع  وت��ت��ح��د ف��ي��م��ا 

مت  وال����ت����ي  االأداء،  ق���ي���ا����س  ه���دف���ه���ا 

ت��ط��وي��ره��ا واإخ���ت���ب���اره���ا ���س��م��ن اأط���ر 

يف  رئي�سا  اأ�سا�سا  منها  جعلت  قيا�سية 

ب��اإ���س��ت��خ��دام  امل��وؤ���س��ر  اإح��ت�����س��اب  عملية 

عاملية. منهجية 

كلف  اأن  اجل��غ��ب��ري  امل��ه��ن��د���س  واك����د 

االن���ت���اج، ال ���س��ي��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ط��اق��ة 

لنمو  لل�سناعة  االب��رز  التحدي  متثل 

على  ينعك�س  مب��ا  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع 

ت��ول��ي��د ف��ر���س ال��ع��م��ل وزي�����ادة وت��ن��وع 

املنتجات  حيث  من  ال�سادرات  قاعدة 

التقليدية. واالأ�سواق غري 

و�����س����دد ع���ل���ى ������س�����رورة ال��ت��ع��ج��ي��ل 

باي�سال الغاز الطبيعي اإىل التجمعات 

ذل��ك  الن  امل��م��ل��ك��ة،  ب��ع��م��وم  ال�سناعية 

بن�سبة  االن��ت��اج  كلف  بخف�س  �سي�سهم 

ال���ذي  االم�����ر  ب���امل���ئ���ة،   60 اإىل  ت�����س��ل 

ال�سناعية  املنتجات  تناف�سية  �سيعزز 

داعيا  اخل��ارج��ي��ة،  وب��اال���س��واق  حمليا 

�سناعية  �سيا�سة  وج���ود  ���س��رورة  اإىل 

وا�����س����ح����ة ت����رك����ز ع����ل����ى ال���ق���ط���اع���ات 

الفرعية.

واك����د امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري، اأه��م��ي��ة 

اململكة  تربط  التي  التجارة  اتفاقيات 

م��ع خم��ت��ل��ف ال��ت��ك��ت��الت االق��ت�����س��ادي��ة 

انعك�ست  غالبيتها  اأن  مبينا  العاملية، 

لكن  االأردن��ي��ة،  ال�سناعة  على  ايجابا 

حتقق  ومل  جمد  غري  زال  ما  بع�سها 

املتوقعة منها. النتائج 

 صناعة األردن تطلق مؤشر الصناعة األردنية

اأعلن رئي�س ديوان اخلدمه املدنيه يف حما�سرة األقاها يف كلية الدفاع الوطني  واملن�سور 

عنها خر باأن ديوان اخلدمه املدنيه و�سمن خطة التحديث االإداري �سينتقل دوره تدريجيا 

حتى ي�سل عام 2027 ليكون دوره رقابي تنظيمي وي�سبح التعين يف اأجهزة الدوله بناء على 

اعالنات تناف�سيه اعتمادا على الكفاءه

فخطة التحديث االإداري تعتمد الكفاءه واالجناز وكما وجه بها جاللة امللك يف الورقه 

النقا�سيه ال�ساد�سه  ويف �سوء خطة التحديث االإداري مبا فيها دمج وزارة الرتبية والتعليم 

مع وزارة التعليم العايل لت�سبح كما �سمعنا  وزارة التعليم واملوارد الب�سريه  ويف �سوء ما مت 

ن�سره عن ت�سكيل جلنه لدرا�سة الكليات واالمتحان ال�سامل والتوجه نحو اخ�ساع القبول يف 

الدبلوم للقبول املوحد واعادة االمتحان ال�سامل اإىل ان يعقد من خالل وزارة التعليم العايل

  ويف راأيي 

اوال(ا�ستقاللية اجلامعات تعني االعتماد على ذاتها وعدم بقائها يف االتكال على دعم 

مايل من الدوله من خالل وزارة التعليم العايل ويالحظ بان  اجلامعات اخلا�سه والتي 

نعتز بها كموؤ�س�سات وطنيه هامه  اأ�سبحت تتقدم من خالل براجمها وخططها والتوجه 

نحو فتح التخ�س�سات املهنيه  املطلوبه   وبنوعية اخلريجن والقطاع اخلا�س عادة يف اي 

مكان يف العامل  ال يعن اال الكفاءه ولهذا فاجلامعات الوطنيه  احلكوميه عليها دور االن  

يف راي��ي يف ان تعيد ترتيب نف�سها يف االعتماد كليا على ذاتها ماليا ودون ذلك ف�ستواجه 

مع�سالت  وحل ذلك بتحديث داخلها  بتحديث  اإداري قائم فقط على الكفاءه واالإجناز   

ثانيا (مع تقدم اجلامعات الوطنيه اخلا�سه يف قدرتها على ا�ستقطاب طلبه من اخلارج  

واإن�ساء تخ�س�سات مهنيه مقبوله داخليا واقليميا وخارجيا ويف قدرتها على تطوير اخلدمات 

واملتابعه وامل�ساءله واملناف�سه وتخفي�س ر�سوم ال�ساعات ويف حالة ايجاد انظمه لال�ستمرار 

الوظيفي واالدخار ونهاية اخلدمه وتامن �سحي واجازات التفرغ العلمي 

 ومع التوجه الفعلي يف اعتماد املناف�سه يف التعيينات واختيار  الكفاءات من اخلريجن 

بغ�س النظر عن اجلامعه �سواء حكوميه او خا�سه مع وجود جامعات وطنيه خا�سه  طبيه 

خا�سه و فيها كليات طب وطب اأ�سنان ومتري�س و�سيدله و تخ�س�سات مهنيه كالتحاليل 

الطبيه واملخترات واالأ�سعة واحلقوق على م�ستوى البكالوريو�س واملاج�ستري والدبلوم 

االم��ن��اء يف اجلامعات  العايل وجمال�س  التعليم  ب��اأن  م�سوؤوؤلية جمل�س  راأي��ي  ثالثا(يف 

الوطنيه العامه واخلا�سه  ان يجرى تقييم على االأر�س والواقع. كل �ستة اأ�سهر او عام   ملا 

ينجز  فاملديونيه  لبع�س اجلامعات يحتاج اإىل حل وال حل يف راأيي اال االعتماد على الذات 

ويف راأيي خالل ال�سنوات اخلم�س القادمه �سيتغري كليا و�سع التعليم وا�سبح هناك تغيري 

جمتمعي يف التوجه نحو التعليم املهني املطلوب داخليا وخارجيا وامل�سغل االأول واالأكر 

القطاع اخلا�س   وهذا يتعزز بنوعية اخلريجن  و�سي�سبح التناف�س عمليا وحتت املراقبه  

اوال  باالعتماد على الكفاءه يف ت�سغيل  اخلريجن �سواء من جامعه حكوميه او خا�سه

ال��ق��ادره على  املنجزه   الكفاءات  باالعتماد على  اال  يتغري وال حل  فالعامل  يتابع  وم��ن 

التطوير والتفاعل املجتمعي  املوؤثر وال�سبط وال�سيطره والتي تعمل ليل نهار لالجنازات 

يتابع وي�سمع  التوا�سل االجتماعي ومن  يوؤثر فيه جدا قنوات  اليوم  الواقع  فعامل  على 

امل��وارد  لتنمية  الوطنيه  واال�سرتاتيجيه  والتطوير  التقدم  قاعدة  هو  التعليم  فمو�سوع 

الب�سريه والتي اأعلنت برعاية ملكيه �ساميه عام 2016  هي اأ�سا�س التطوير للتعليم  

حمى اهلل الوطن وال�سعب واجلي�س العربي امل�سطفوي واالجهزة االمنيه بقيادة جاللة 

�سيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�سمو ويل العهد االأمري احل�سن االمن

للحديث بقيه

د .مصطفى محمد عيروط

 تحديات التعليم العالي 
)٢(

 االقتصاد النيابية تقر مواد 
المنافسة بمعدل 

االنباط- عامن

 اأقرت جلنة االقت�ساد واال�ستثمار النيابية، 

خالل اجتماع عقدته ام�س الثالثاء، برئا�سة 

ال��ن��ر، ع���دًدا م��ن م���واد م�سروع  النائب عمر 

القانون املعدل لقانون املناف�سة ل�سنة 2022.

اإن م�سروع  وق��ال النر خ��الل االج��ت��م��اع، 

ال��ت�����س��ري��ع��ات  �سل�سلة  ���س��م��ن  ي���اأت���ي  ال��ق��ان��ون 

املرتبطة بروؤية التحديث االقت�سادي، والتي 

من �ساأنها حماية املناف�سة احلرة والفاعلة يف 

ال�سوق وتعزيزها يف اململكة.

واأ���س��اف، اإن اللجنة اأق��رت ع��ددا من مواد 

م�����س��روع ال���ق���ان���ون ب��ع��د اإج�������راء ال��ت��ع��دي��الت 

احل�سور،  ب���اآراء  واال�ستئنا�س  عليه  ال��الزم��ة 

من  م��زي��دا  �ستعقد  اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

االجتماعات ملناق�سة واإقرار ما تبقى من مواد، 

وذلك بغية الو�سول اإىل قانون ع�سري يواكب 

�ساأنها  من  التي  االقت�سادي  التحديث  روؤي��ة 

املناف�سة  على  واحل��ف��اظ  ال�سعوبات  تذليل 

احلرة ولت�ساهم يف دوران عجلة االقت�ساد.

وح�����س��ر االج��ت��م��اع: رئ��ي�����س جل��ن��ة العمل 

وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف جمل�س االأع��ي��ان 

ع��ي�����س��ى م�����راد ووزي������ر ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

والتموين وزير العمل يو�سف ال�سمايل ووزيرة 

منروقة،  نان�سي  القانونية  لل�سوؤون  ال��دول��ة 

التجارية وجمعيات  الغرف  روؤ�ساء  وعدد من 

حماية امل�ستهلك.

وج����رى خ���الل االج��ت��م��اع، ال����ذي ح�سره 

ال���ن���واب: اأمي����ن م���دان���ات، ه��اي��ل ع��اي�����س، زي��د 

خالد  الب�سري،  دينا  م�سوقة،  عدنان  العتوم، 

الب�ستنجي، عبيد يا�سن، نقا�س مو�سع حول 

م����واد م�����س��روع ال���ق���ان���ون، ح��ي��ث اأك����د ال��ن��واب 

وحظر  ال�����س��وق  يف  املناف�سة  ح��م��اي��ة  ����س���رورة 

جميع املمار�سات التي تعيق املناف�سة العادلة.

م����ن ج���ه���ت���ه، ع���ر����س ال�����وزي�����ر ال�����س��م��ايل 

االأ�سباب املوجبة مل�سروع القانون، التي جاءت 

يف  والفاعلة  احل��رة  املناف�سة  حماية  ل�سمان 

اإع��ادة  اململكة من خالل  ال�سوق وتعزيزها يف 

املمار�سات  بحظر  املتعلقة  ب��االأح��ك��ام  النظر 

ا�ستغالل  ومنع  العادلة  املناف�سة  تعيق  التي 

الو�سع املهيمن من قبل اأي موؤ�س�سة وتنظيم 

عمليات الرتكز االقت�سادي وتغليظ العقوبات 

ان  واأو���س��ح  القانون.  الأح��ك��ام  املخالفن  على 

اآل��ي��ة ت�سعري وحت��دي��د االأ���س��ع��ار لي�ست �سمن 

ال�سناعة  واإمن��ا �سمن قانون  املناف�سة  قانون 

ال  اأن��ه  اىل  ال�سمايل  الوزير  واأ�سار  والتجارة. 

اململكة،  م��ادة يف  �سعري الأي  اأي �سقف  يوجد 

مبينا ان ال��وزارة تقوم بتحديد �سقف �سعري 

ل��ل��م��واد ع��ن��د م��الح��ظ��ة وج���ود ارت��ف��اع ا�سعار 

املوجبة  االأ�سباب  اأو مغاالة. وم��ن  غري م��رر 

ال�����س��م��ايل، منح  وف����ق  امل��ن��اف�����س��ة  “معدل  ل���� 

مديرية املناف�سة يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

والتموين مهام و�سالحيات ا�سافية ل�سمان 

املناف�سة  وحماية  للقانون،  ال�سليم  التطبيق 

ال�����س��وق مب��ا يف ذل���ك الطلب م��ن املحكمة  يف 

اي  ل��وق��ف  م�ستعجل  ق���رار  ا���س��دار  املخت�سة 

او  املناف�سة  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  خم��ال��ف  ت�سرف 

منعه او فر�س اجراءات ت�سحيحية اىل حن 

�سدور قرار قطعي من املحكمة بهذا ال�ساأن، 

باالإ�سافة اإىل حظر اأي جهة خا�سة رعاية اأي 

اتفاق او ترتيب يوؤدي اىل االإخالل باملناف�سة او 

احلد منها او منعها. من جانبهم، قدم روؤ�ساء 

واقرتاحاتهم  مالحظاتهم  التجارية  الغرف 

حول م�سروع القانون.



املحلي

على  ك��ان  �إن  �حللول  ط��رح  و  �لق�ضايا  ملعاجلة  �آلية  و  بيان  و�ضيلة  و  ر�ضالة  عبارة عن  �لفن 

�مل�ضتوى �ل�ضيا�ضي و �ملجتمعي و �لطبي و �لثقايف و يف جماالت عديدة ، و هو عبارة عن و�ضيلة 

بيان للتاريخ و �حل�ضارة و �لرموز �لب�ضرية �لتي كان لها دور يف بناء �الأر���ض و ن�ضر �لثقافة و 

غري ذلك ، و هذ� ما تعلمناه و تعاي�ضناه مع �لدر�ما �لعربية �لتي حاولت قدر �الإمكان �حلفاظ 

على ثقافة �ملجتمعات �لعربية ، و عر�ض �لتاريخ و �حل�ضارة �لعربية بطريقة غذت فكر �ملو�طن 

�لعربي و عززت �أفكاره و متعتقد�ته و ثقافته ،  و ر�ضخت ما قر�أناه و عرفناه عن �لرموز �لعربية 

و  ، و عاجلت ق�ضايا ثقافية  تاريخية و حديثة  �ضيا�ضية  �أحد�ثا  و وثقت   ، �لقدمية و �حلديثة 

جمتمعية عديدة  .

�جتهت �ملجتمعات �لعربية موؤخر� �إىل �ملتابعة �حلثيثة ملا تعر�ضه �لدر�ما �لعربية من ق�ضايا 

و �لتمح�ض يف طريقة عر�ضها و تفا�ضيلها ، و �أ�ضبحت �ملجتمعات ت�ضجب و ت�ضتنكر ما يخرج عن 

ن�ض �لذوق �لعام و يقلل من قيمة �ملجتمع �لعربي ،  و حقق ذلك جناحا يف مو�طن كثرية باإف�ضال 

حمتوى �لق�ضية وطريقة عر�ضها ، و �نتقاد �ل�ضخ�ضيات �نتقاد� الذعا؛ و ذلك قلل من ر�ضيدهم 

�لفني و �حرت�م فئات متعددة من �جلمهور.

و مثال على ذلك ،

فيلم �أمرية ، من �نتاج و �ضيناريو م�ضري و جت�ضيد �أردين ، فل�ضطيني �إذ كانت بطلة �لفيلم 

�ملمثلة �الأردنية �ضبا مبارك ، و كانت تدور ق�ضة �لفيلم حول �الأ�ضرى �لفل�ضطينيني و زوجاتهم  

و ت�ضويههم بطريقة بذيئة و �ضيئة ، و قد القى �لفيلم غ�ضبا عربيا عارما ؛ الأن �مل�ضاهد �لعربي 

كان  قد  و   ، �لفل�ضطينية  للمقاومة  و  للق�ضية  ت�ضويها  و  جمتمعيا  و  ذ�تيا  �نتقا�ضا  فيه  وج��د 

مر�ضحا جلائزة �الأو�ضكار و لكن �لدولة �الأردنية �أوقفت تر�ضيحه ، و مت �يقاف عر�ضه  .

و يف مثال �آخر ، يف فيلم �أ�ضحاب و ال �أعز من بطولة �مل�ضرية منى زكي و �الأردين �ياد ن�ضار 

 ، �لعربي  �ملجتمع  لثقافة  دون مر�عاة  كامل  بتجرد  �لفيلم يطرح ق�ضايا جمتمعية  كان  ، فقد 

و قد كانت طريقة �لعر�ض مبتذلة جد� ، حتى رف�ضه �ل�ضعب �مل�ضري �أوال ،  و من ثم �ل�ضعب 

�لعربي ، و ��ضطر بع�ض �ملمثلني يف �لفيلم للت�ضريح باأنهم نادمون على متثيلهم فيه ، و قد مت 

�يقاف عر�ضه ..

 من حق �ملجتمعات �لعربية �أن تد�فع عن ثقافتها و ثقافة �الأجيال �حلالية و �لالحقة ، الأن 

�مل�ضل�ضالت و �الأفالم من �إحدى �لو�ضائل �لتعليمية و �لتثقيفية �لتي تهدم �ملجتمع �أو تبنيه .

�أما �لدر�ما �الأردنية ، و �لتي �أ�ضبحت ال مكان لها يف �لدر�ما �لعربية بعد �أن كانت مناف�ضة 

جيدة ، و مت ركنها جانبا و رمبا هدمها دون �أ�ضباب معلنة و معروفة ، مع �أننا كاأردنيني تهمنا �أي 

و�ضيلة جتذب �ل�ضياحة و �الإقت�ضاد و تعزز �لتبادل �لثقايف بني �لدول �لعربية و �لعامل .

�الأردن مليء بالتاريخ �لكبري و �لرموز �لعظيمة �لتي �ضطرت تاريخا جميد� لالأردن ، و هناك 

مو�قف وق�ضايا تاريخية وح�ضارية قدمية و حديثة عا�ضها �الأردن يف حقب عديدة ، و تعاقب 

ل��الأردن  �لثقافية  و  �ملجتمعية  و  �ل�ضيا�ضية  و تطورت �حلياة   ، عليه ح�ضار�ت و ممالك عديدة 

تدريجيا مع جمتمع  �أردين عربي مثقف ، �ل�ضوؤ�ل هنا ؟ 

ملاذ� مل تتطرق �لدر�ما �الأردنية ملا ذكرته �ضابقا ، و تن�ضيء لذ�تها قيمة فنية غنية مع وجود 

كتاب �أردنيني كبار ر�ضخو� يف ذ�كرة �مل�ضاهد �لعربي ، كالدكتور وليد �ضيف ، و �لدكتور جمال �بو 

حمد�ن و غريهم من �لكتاب �الأردنيني �لهامني ، و لكن يبدو �أن �لدر�ما �الأردنية يف ماأزق كبري 

ال نعرف ما هي �جلهة �مل�ضوؤولة عن ذلك ، و هذ� �ملاأزق يرتجم بطريقة �ضيئة من خالل �أفالم و 

م�ضل�ضالت تعر�ض على من�ضات عاملية ، فهل يعقل �أن نظهر من �ملجتمع �أ�ضو�أ ما فيه و نعر�ضه 

ت�ضويه  يتم  مل��اذ�  ؟  عر�ضه  نحاول  ال  �ملجتمع  من  �الإيجابي  �جلانب  �أن  حني  يف  �ل�ضا�ضات  على 

�ملجتمع �الأردين و �ظهار ثقافته باأنها ثقافة بالية دونية ال �أ�ضا�ض لها ، و على �أنها ثقافة مكت�ضبة 

و لي�ضت �أ�ضيلة مرت�كمة من �حل�ضار�ت �ملتعاقبة ، و ملاذ� تقوم �جلهات �مل�ضوؤولة با�ضتغالل عدم 

وجود �لدر�ما �الأردنية على �ل�ضاحة �لعربية و �ظهار �ملجتمع �الأردين باأنه جمتمع جاهل و غري 

مثقف و ال حول له وال قوة ؟ 

عر�ض يف هذه �الأيام  على من�ضة عاملية فيلما �أردنيا )�حلارة(  ، و قد تخلل م�ضاهده �ضتائم و 

�ألفاظ نابية �ضنيعة و قبيحة موجودة عند فئات جمتمعية و غري موجودة عند �الأخرى و ذلك 

بناء على �لهرم �لثقافة �لرت�كمي عند  فئات �ملجتمع .

�لدر�ما ر�ضالة هادفة تقدر �لفرد و �ملجتمع و ال تعني حتقري �ملجتمع و �ظهاره مبتذال من 

خالل عر�ض �ل�ضتائم و �الإهانات على �ل�ضا�ضات و �إجبار �مل�ضاهد على تقبلها و �لتربير لها باأنه 

ي�ضمعها يف كل مكان ، فهذ� كارثة ، الأن �الأجيال مع �لوقت و بوجود هذ� �لنوع من �لدر�ما �ضوف 

تتقبل �ل�ضوء و �لدونية و �البتذ�ل دون ردة فعل ، و هذ� يف�ضي �إىل خر�ب �ملجتمعات و تدمريها .

و لكن ما هي �جلهات �مل�ضوؤولة عن متييع �ملجتمع �الإردين ؟ و ما هي �الآلية �ملمنهجة �لتي 

ت�ضعى خلر�ب �ملجتمع �الأردين قا�ضدة متق�ضدة ؟  و ما �لهدف من �إظهار �ملجتمع �الأردين بهذه 

�لطريقة غري �لالئقة ؟ 

نريد �أجوبة الأ�ضئلة م�ضروعة كي نحافظ على �رثنا �الأردين و ثقافتنا �الأردنية �لعربية  .

د. حنين عبيدات

 )الثقافة و الحارة (

  الأربعاء   11  / 1  / 2023

 باخرة »لوجوس هوب« أكبر مكتبة عائمة بالعالم تزور العقبة تزامنا مع المهرجان 

لتنشيط السياحة الداخلية ٠٠ العقبة ٠٠ »الدفا جنوبي« 
الخميس   ينطلق 

عزايزة يؤكد أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث 

السياسية المنظومة 

 زين تحجب المحتوى المسيء لألطفال عبر شبكتها

الأنباط - دينا حمادين 

ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن ���ض��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ق��ب��ة 

�الق��ت�����ض��ادي��ة �خل��ا���ض��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع غرفة 

�ل�ضياحي  �ل��ق��ط��اع  وم�ضغلي  �لعقبة  جت���ارة 

 12 ينطلق بعد غد �خلمي�ض وي�ضتمر حتى 

�لعقبة  حمافظة  يف  �ملقبل  )فرب�ير(  �ضباط 

كرنفال “ �لدفا جنوبي«.  

تن�ضيط  بهدف  عام  كل  ياأتي يف  �لكرنفال 

�حلركتني �ل�ضياحية و�لتجارية يف �ملحافظة 

و�ملحال  �ل�ضياحية  �لقطاعات  تتجهز  حيث 

؛  �ل�ضياحية  �ملُ��ن�����ض��اآٌت  و  و�ل��ف��ن��ادق  �لتجارية 

للت�ضوق  �ل�ضياحي  �لعقبة  كرنفال  الإط���الق 

و�لتخفي�ضات “�لدفا جنوبي”.

ويف حديث خا�ض ل�”�الأنباط” قال نائب 

�لرياطي   ر�م��ي  �لعقبة  جت��ارة  غرفة  رئي�ض 

�ال�ضتثمار  ج���ذب  ب��ه��دف  ج���اء  �ل��ك��رن��ف��ال  �إن 

و�ل�ضياحة �لد�خلية و�خلارجية يف �ملحافظة 

�إىل  م�ضري�ً  فيها  �لتجاري  �لن�ضاط  و�إنعا�ض 

�أن �لز�ئر �ضيلم�ض �نخفا�ضا كبري�ً على �ملنتج 

م��وؤك��د�ً   ، �لكرنفال  يف  و�ل��ت��ج��اري  �ل�ضياحي 

�لكبرية  �خل�ضومات  بعد  مميز�ً  �ضيكون  �أن��ه 

يف  و�لتجاري  �ل�ضياحي  �لقطاع  قدمها  �لتي 

�لعقبة وبن�ضبة و�ضلت �ىل 70 %، يف بع�ض 

�لقطاعات و�أقلها ن�ضبة 20 %.

من ناحيته بني ع�ضو غرفة جتارة �لعقبة 

�ضالمه �ملعايطة �أن �لكرنفال ياأتي  بالتز�من 

مع عطلة طلبة �ملد�ر�ض و�جلامعات وحتقيق 

عام  يف  م�ضبوقة  غري  قيا�ضية  �أرقاماً  �لعقبة 

2022 �ل��ذي ج��اء  بعدد �ل��زو�ر �ق��رتب من 
باخرة  هناك   �أن  الفتاً  و�ضائح  ز�ئ��ر  مليوين 

من   25 يف  �ضرت�ضو  هوب”   “لوجو�ض” 
�ل�����ض��ه��ر �حل�����ايل وه����ي �أك�����رب م��ك��ت��ب��ة ع��ائ��م��ة 

�إ�ضافة  5000 كتاب   بالعامل حت��وي على   

�أن���ه���ا حت��ت��وي ع��ل��ى 400 ر�ك����ب م���ن ط��اق��م 

�ل�ضفينة من �جلن�ضيات �ملختلفة و�ضتبقى يف 

�لعقبة �إىل 16فرب�ير من �ل�ضهر �لقادم.

و��ضار �إىل �أنه  �ضارك يف �لت�ضويق  للكرنفال 

�كرث من 80 م�ضارك من �لقطاعات �ملختلفة، 

�ملن�ضاآت  وخمتلف  و�ملطاعم  �لفنادق  ؛  �أب��رزه��م 

 ، ت�ضجيعية  وخ�����ض��وم��ات  وب��اأ���ض��ع��ار  �ل�ضياحية  

مبينا �أنه �ضيوزع كتيبات ت�ضمل ��ضماء �ملحال و 

�جلهات �مل�ضاركة بتخفي�ضات و�ضتوزع على كافة 

�إ�ضافة  �لنقاط  حتديد�ً عند �ملعابر �حلدودية 

�ل��ذي يو�ضح �لية  الإط��الق �ملوقع �الإل��ك��رتوين 

عر�ض  و�ماكن  �مل�ضاركة  و�لقطاعات  �لكرنفال 

�لفعاليات و�لن�ضاطات �لرتفيهية .

و�لبيئة  �ل�ضياحة  مفو�ض  ���ض��رح  ب���دوره 

يف ���ض��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ق��ب��ة �الق��ت�����ض��ادي��ة 

ل�”�الأنباط” �أن  �مل��ج��ايل  ن�����ض��ال  �خل��ا���ض��ة  

على  �ل�����ض��اد���ض  ول��ل��ع��ام  �ضينطلق   �ل��ك��رن��ف��ال 

مو�ضحا   ج��دي��دة  قيا�ضية  وب���اأرق���ام  �ل��ت��و�يل 

بني  وفاعل  خا�ض  بتعاون  ج��اء  �لكرنفال  �أن 

�ل�ضلطة و�لقطاع �خلا�ض يف منطقة �لعقبة 

�خلا�ضة ، حيث تد�عت �مل�ضاريع �لكربى �لتي 

تقام يف �ملنطقة �خلا�ضة �ىل رفد ودعم �إقامة 

هذ� �لكرنفال، فيما قدمت �ملن�ضاآت �لفندقية 

مل  ت�ضجيعية  �أرق���ام���ا  �الأخ����رى  و�ل�ضياحية 

حت�����ض��ل يف �ل��ع��ق��ب��ة ���ض��اب��ق��ا ه��دف��ه��ا �ل��ع��م��ل 

�ضمن  للعقبة  �مل��ح��ل��ي  �ل�����ض��ائ��ح  ج���ذب  ع��ل��ى 

برناجمني؛ �الأول ي�ضتمر �أربع ليال وخم�ضة 

�أيام، و�لثاين �أربعة �أيام وثالث ليال.

وي�����ض��ع��ى �ل��ك��رن��ف��ال �ىل حت��ق��ي��ق �إم��ك��ان��ي��ة 

�لعقبة  م��ر�ف��ق  �أق���ل يف  بكلفة  �أط����ول  �إق��ام��ة 

�ضتوية  ب��اأج��و�ء  تتميز  �لتي  كافة  �ل�ضياحية 

د�ف��ئ��ة يف ه���ذ� �ل��وق��ت م��ن ك��ل ع���ام، وت��ق��دمي 

�أ�ضعار ت�ضجيعية غري م�ضبوقة �ضمن برنامج 

فعاليات  على  ي�ضتمل  لل�ضائح،  يقدم  متكامل 

متنوعة على مد�ر �ل�ضهر يف �لعقبة ت�ضم باقة 

و�لغناء  و�لرتفيهية  �لفنية  �لفعاليات  م��ن 

�لفلكلوري و�ضمن �أجو�ء عائلية م�ضجعة.
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و�لربملانية  �ل�ضيا�ضية  �ل�����ض��وؤون  وزي��ر  �أك��د   

�ملهند�ض وجيه عز�يزة، �أهمية تنفيذ خمرجات 

�ل�ضيا�ضية  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة 

�ملتعلقة باملر�أة و�ل�ضباب.

ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه �م�����ض �ل��ث��الث��اء، يف 

�ل����وز�رة، ع���دد� م��ن �الأم��ن��اء �لعامني يف  مبنى 

عنهم،  ومندوبني  ر�ضمية  وموؤ�ض�ضات  وز�ر�ت 

خمرجات  تنفيذ  يف  �لعمل  �ضري  �آل��ي��ة  لبحث 

�للجنة.

على  و�حل�ضول  �ملنجز�ت  �أن مر�جعة  وبني 

مهم  �حلا�ضر  �لوقت  خالل  �لر�جعة  �لتغذية 

�جلميع  عاتق  على  �مللقاة  �ملهمة  الإجن���از  ج��د� 

و����ض��ح  ب�ضكل  و�الأن�����ض��ط��ة  �ل���رب�م���ج  تنفيذ  يف 

وحمدد و�ضمن �الإط��ار �لزمني �ملتفق عليه يف 

عملية �لتحديث �ل�ضيا�ضي وفقا ملوؤ�ضر�ت قيا�ض 

�الأح��ز�ب الأو�ضاعها ملعرفة  حم��ددة، وت�ضويب 

ماهي �لنقاط �لتي يجب �لرتكيز عليها خالل 

تقع  �مل�ضوؤولية  �أن  �إىل  م�ضري�  �ملقبلة،  �ملرحلة 

ترتيب  �إط���ار  يف  �لر�ضمية  �جل��ه��ات  عاتق  على 

�مل�ضتوى  على  �الأن�ضطة  م��ن  �لعديد  وتنظيم 

�ل��وط��ن��ي خ��ا���ض��ة �ل��ت��ي ت��ت��م م��ع �ل�����ض��رك��اء من 

موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين و�الأحز�ب و�ملو�طنني 

د�خل �ملجتمع.

�أن��ه �ضيتم عقد ور���ض��ات عمل  وب��ني ع��ز�ي��زة 

لتوحيد  �ملعنية  �الأط��ر�ف  جميع  بني  تدريبية 

�جلهود و�عتماد منوذج موحد لت�ضهيل عملية 

�ضري  ملتابعة  �لالزمة  �لدورية  �لتقارير  �إع��د�د 

�ل��ع��م��ل، د�ع��ي��ا �ل������وز�ر�ت �مل��ع��ن��ي��ة �إىل ���ض��رورة 

يف  �ملحرز  �لتقدم  ح��ول  مف�ضل  تقرير  تقدمي 

ك��ان��ت �الأن�����ض��ط��ة �لتي  ���ض��و�ء  تنفيذ �خل��ط��ط؛ 

هي  وم���ا  عليها  �الإن���ف���اق  ون�����ض��ب��ة  تنفيذها  مت 

�مليز�نيات �ملطلوبة للمرحلة �ملقبلة مع �ضرورة 

��ضتغالل �مل��و�رد �ملتاحة لدى �ل��وز�ر�ت الإجناز 

�إىل  و�لو�ضول  �حلو�رية  و�للقاء�ت  �لتدريبات 

كافة �ضر�ئح �ملجتمع يف �أقل �الإمكانيات �ملادية.

�الإع�������الم يف عملية  ب�����دور  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

�أهمية  �إىل  عز�يزة  �أ�ضار  �ل�ضيا�ضي؛  �لتحديث 

ت�ضليط �ل�ضوء على �الأن�ضطة و�لرب�مج �ملنفذة 

بالتعاون مع وز�رة  يف مر�حل تنفيذ �خلطط، 

ت�ضور�ت  و�ضع  �إىل  د�عيا  �حلكومي،  �الت�ضال 

�إي�����ض��ال �لر�ضائل  و�أف���ك���ار ج��دي��دة م��ن ���ض��اأن��ه��ا 

لكافة �ضر�ئح �ملجتمع بطريقة �ضحيحة.

و����ض���دد ع��ل��ى �����ض����رورة �ل���رتك���ي���ز ع��ل��ى فهم 

موؤ�ض�ضات  د�خ���ل  معها  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل�ضيا�ضيات 

�لتعليم �لعايل من خالل ت�ضريع وترية �لعمل 

على تعديل �أنظمتها وتعليماتها مبا يتو�فق مع 

نظام “تنظيم �الأن�ضطة �حلزبية” و�لعمل على 

ك�ضر حاجز �خلوف �ملوجود لدى �لطلبة د�خل 

�جلامعات من �لعمل �ل�ضيا�ضي و�حلزبي يف ظل 

وجود �لعديد من �لطلبة �لذين هم بحاجة �إىل 

�ل�ضيا�ضي و�حلزبي  �لعمل  فهم كيفية ممار�ضة 

�لتو�ضع يف عقد �جلل�ضات �حلو�رية  من خالل 

�ملتعلقة بعملية �لتحديث �ل�ضيا�ضي.

�ل���ل���ق���اء، ح��ول  ن��ق��ا���ض م��و���ض��ع خ����الل  ود�ر 

�ملعنية  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات  �ل������وز�ر�ت  خ��ط��ط  تنفيذ 

و�آل����ي����ة ت��وح��ي��ده��ا يف من�����وذج م���وح���د ي�����ض��اه��م 

�ل�ضعف و�لرتكيز عليها  نقاط  بفهم ومعرفة 

�لهدف  حتقيق  �إىل  و���ض��وال  �لعقبات  لتخطي 

�لرئي�ضي منها.

�أم���ن���اء ع��ام��ون وز�ر�ت  وح�����ض��ر �الج��ت��م��اع، 

�ل�������ض���وؤون �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة و�ل���ربمل���ان���ي���ة �ل��دك��ت��ور 

�لدكتور  و�لتعليم  و�ل��رتب��ي��ة  �خل���و�ل���دة،  علي 

ن���و�ف �ل��ع��ج��ارم��ة، و�ل�����ض��ب��اب �ل��دك��ت��ور ح�ضني 

�جل��ب��ور، و �لعمل ف��اروق �حل��دي��دي، و�لتنمية 

و�الأوق��اف  �ل�ضمور،  برق  �لدكتور  �الجتماعية 

و�ل�������ض���وؤون و�مل��ق��د���ض��ات �الإ���ض��الم��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

�لدكتور  حممد �لدعجة، و�الت�ضال �حلكومي 

ر��ضد  �لدكتور �حمد  �لثقافة  و  �لنو�ي�ضة،  زيد 

بالوكالة.

�لتعليم  وز�رة  ع���ام  �أم����ني  ع��ن  ح�����ض��ر  ك��م��ا 

�لعايل �لدكتور عبد�هلل �لعمو�ض، وعن �الأمينة 

�ل��ع��ام��ة ل�����وز�رة �الق��ت�����ض��اد �ل��رق��م��ي و�ل���ري���ادة 

�ملهند�ض متوكل �أبو يامن، وعن �الأمينة �لعامة 

ر�ئ��دة  �مل��ر�أة  ل�ضوؤون  �الأردن��ي��ة  �لوطنية  للجنة 

ف��ري��ح��ات و���ض��ري� �ل��ق��ط��ارن��ة، وع���ن �أم���ني ع��ام 

�للجنة �الأولومبية �الأردنية ملا �ضماوي.

و�لربملانية”  �ل�ضيا�ضية  “�ل�ضوؤون  وم���ن 

ح�����ض��ر م�����ض��ت�����ض��ار �ل���وزي���ر �ل��ن��اط��ق �الإع���الم���ي 

�الأم��ني  وم�ضاعد  �جل���و�زن���ة،  �ملعتمد  ل��ل��وز�رة 

ومدير  �ملجايل،  حممد  �لفنية  لل�ضوؤون  �لعام 

م���دي���ري���ة �ل���ت���ع���اون �ل������دويل �ل���دك���ت���ور �أح��م��د 

�لعجارمة.
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تفاهم  مذكرة  �الأردن  زين  �ضركة  وقعت   

حلجب  �لطفل،  حلماية  �لكندي  �ملركز  مع 

م�������و�د �الع�����ت�����د�ء و�ال�����ض����ت����غ����الل �جل��ن�����ض��ي 

زين. �ضبكة  �الإنرتنت عرب  على  لالأطفال 

�ل��ث��الث��اء،  �م�����ض  لل�ضركة  ب��ي��ان  وب��ح�����ض��ب 

���ض��ت��ت��م��ك��ن �ل�������ض���رك���ة مب���وج���ب �مل����ذك����رة م��ن 

ت���وف���ري خ���دم���ة �حل���ج���ب �ل��ت��ل��ق��ائ��ي جل��م��ي��ع 

�ل���رو�ب���ط و�مل����و�د �ل��ت��ي ت��ت�����ض��م��ن ����ض��ت��غ��الاًل 

وخطر�ً  تهديد�ً  ت�ضّكل  �أو  لالأطفال،  م�ضيئاً 

�إىل  �الإن��رتن��ت  �ضبكة  م��ن  و�إز�ل��ت��ه��ا  عليهم، 

�أق�����ض��ى ح��د م�����ض��م��وح ب��ه مب��وج��ب �ل��ق��و�ن��ني 

عاملياً. �ملعتمدة 

وت��اأت��ي ه���ذه �خل��ط��وة م��ن ج��ان��ب زي���ن يف 

�إط����ار م�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا جت���اه �مل��ج��ت��م��ع، و���ض��م��ن 

�لعامل  يف  �ملجتمع  �ضالمة  بتعزيز  �لتز�مها 

�آمنة  رقمية  بيئة  توفري  �لرقمي، من خالل 

جل��م��ي��ع ع��م��الئ��ه��ا، ول��ت��ت��و�ف��ق م���ع �أه����د�ف 

بر�جمها  يف  تتبناها  �لتي  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 

�ل���ث���ال���ث  �ل����ه����دف  ���ض��ي��م��ا  وم����ب����ادر�ت����ه����ا، ال 

�ل�ضابع  و�لهدف  و�لرفاه(،  )�ل�ضحة �جليدة 

�الأه��د�ف(،  لتحقيق  �ل�ضر�كات  )عقد  ع�ضر 

�إنهاء  �إىل  يدعو  �ل��ذي   16.2 رقم  و�لهدف 

بحلول  �الأط��ف��ال  �ضد  �لعنف  �أ���ض��ك��ال  جميع 

.2030 عام 
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النباط - البلقاء

�لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة  رئي�ض  �لتقى 

�ل��دك��ت��ور �ح��م��د ف��خ��ري �لعجلوين  �ال���ض��ت��اذ 

وب��ح�����ض��ور ع��م��ي��د ����ض���وؤون �ل��ط��ل��ب��ة �ل��دك��ت��ور 

�لقدم   لكرة  �جلامعة  منتخب  �لزعبي  خالد 

و�مل�����ض��ارك يف  ب��ط��ول��ة خ��م��ا���ض��ي ك���رة �ل��ق��دم 

للجامعات �الأردنية وفريق منتخب �جلامعة 

�لطائرة للطالبات  �لري�ضة  لعبة  �مل�ضارك يف 

�لعقبة  مدينة  يف  مناف�ضاتها  �قيمت  و�لتي 

�جلامعات  خمتلف  من  فريق   21 مب�ضاركة 

�الردنية �حلكومية و�خلا�ضة. 

�جلامعة  منتخب  �جلامعة  رئي�ض  وه��ن��اأ 

�ل��ط��الب  ق���دم  ب��ط��ول��ة خما�ضي  �مل�����ض��ارك يف 

و�حل���ا����ض���ل ع��ل��ى و���ض��ي��ف �ل��ب��ط��ول��ة و�ل��ت��ي 

�لريا�ضية  �ل����دورة  ق��ع��ال��ي��ات  �ضمن  �ق��ي��م��ت 

نظمها  و�لتي  �الردنية  للجامعات  �ل�ضتوية 

�الحت�����اد �ل��ري��ا���ض��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات يف م��دي��ن��ة 

�لعقبة. 

وع���رب �ل��دك��ت��ور �ل��ع��ج��ل��وين ع���ن �ع��ت��ز�ز 

�لريا�ضية  �جلامعة  بفرق  �جلامعة  وفخر 

وب��ال��ط��ل��ب��ة �ل����ذي����ن ي�������ض���ارك���و� يف خم��ت��ل��ف 

و�لعلمية  �لريا�ضية  و�مل�ضابقات  �ملناف�ضات 

عاليا  �جلامعة  ��ضم  يرفع  ي�ضاهمون  �لذين 

يف كافة �ملحافل �ملحلية و�الإقليمية. 

ك��م��ا �أك����د �الأ����ض���ت���اذ �ل��دك��ت��ور �ل��ع��ج��ل��وين 

تقدمي  يف  جهد�  ت��األ��و  ل��ن  �جلامعة  �أن  على 

من  لتمكينهم  لطلبتها   �ل��دع��م  ���ض��ب��ل  ك��ل 

ريا�ضي  ن�ضاط  �أو  م�ضابقة  �أي  يف  �مل�ضاركة 

ي�����ض��اه��م يف �ل���رق���ي مب�����ض��ت��وي��ات م��ت��ق��دم��ة 

�مل��ح��ل��ي��ة  �مل���ح���اف���ل  ل���ل���ج���ام���ع���ة ويف ج���م���ي���ع 

و�لدولية. و�الإقليمية 

بدوره عرب عميد �ضوؤون �لطلبة �لدكتور 

خ��ال��د �ل��زع��ب��ي ع���ن ب��ال��غ ���ض��ك��ره وت��ق��دي��ره 

ل��رئ��ا���ض��ة �جل��ام��ع��ة ع��ل��ى دع��م��ه��ا �مل��و���ض��ول 

لعمادة �ضووؤن �لطلبة القامة كافة �ن�ضطتها 

وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا �ل��ري��ا���ض��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ت��ي 

و��ضتثمار  �لطلبة،  ق��در�ت  تنمية  يف  ت�ضاهم 

طاقاتهم يف �ملجاالت �لثقافية و�الجتماعية 

و�لفنية و�لريا�ضية .

العجلوني يلتقي  فرق الجامعة 
المشاركة في الدورة الرياضية 

الشتوية للجامعات 

النباط- عمان

 نظم ديو�ن �خلدمة �ملدنية، �م�ض �لثالثاء، 

ور�ضة مل�ضوؤويل وحد�ت �ملو�رد �لب�ضرية وتطوير 

بعنو�ن  �حل��ك��وم��ي،  �جل��ه��از  يف  �ملوؤ�ض�ضي  �الأد�ء 

“ربط �الأد�ء �لفردي باالأد�ء �ملوؤ�ض�ضي«.
�لنا�ضر،  �ضامح  ديو�ن �خلدمة،  رئي�ض  وقال 

على  نوعية  نقلة  لتحقيق  يطمح  �ل��دي��و�ن  �إن 

ف��رتة  م��ن��ذ  ذل���ك  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  �الأد�ء،  ���ض��ع��ي��د 

�لتقليدي مر  �الأد�ء  �أن تقييم  طويلة، مو�ضحا 

�الن��ت��ق��ال ملرحلة  مب��ر�ح��ل خمتلفة والب���د م��ن 

�ل�  �الأد�ء  �أن���و�ع  كل  مع  عملنا  بعد  �الأد�ء،  �إد�رة 

خرب�ت يف جو�نبها. على  وح�ضلنا   12
�الأنظمة  �لديو�ن يف  �أنه مهما طور  و�أ�ضاف 

و�لتعليمات يبقى �جلانب �لتطبيقي من خالل 

ب�ضكل  �لتقييم  عملية  على  وحر�ضهم  �لروؤ�ضاء 

�أ���ض��ويل وه��و �الأ���ض��ا���ض، م�ضري� �إىل ���ض��رورة �أن 

ي��ك��ون حت��دي��د �الأه������د�ف و�مل���وؤ����ض���ر�ت و����ض��ح��ا 

وم���رب���وط���ا ب�����ض��ك��ل دق���ي���ق م���ع م���ا ه���و م��ط��ل��وب 

وما  �ال�ضرت�تيجية  وربطه مع �خلطة  تنفيذه، 

�أه��د�ف و�ضوال �إىل �أدنى حلقة  ينبثق عنها من 

يف �لتنظيم وهي �لوظيفة.

�نتقل �لديو�ن عام  �أنه عندما  �لنا�ضر  وبني 

وجرب  �الأد�ء،  �تفاقيات  مفهوم  نحو   2007
�لق�ضري  �ل��ت��وزي��ع  خ���الل  م��ن  �لتقييم  �ضبط 

�ل��ن��م��اذج،  تب�ضيط  حم��اول��ة  م��ع  معينة،  بن�ضب 

�ملطلوبة،  �ل��غ��اي��ة  يحقق  مل  ذل���ك  �أن  ل��ه  ت��ب��ني 

وما  �لتقييم  ب��اآل��ي��ات  للتوعية  �مل��ا���ض��ة  للحاجة 

يتعلق بها.

ولفت �إىل �أن �لديو�ن �الآن و�ضل �إىل مرحلة 

ربط �الأد�ء �لفردي باالأد�ء �ملوؤ�ض�ضي، وهو نظام 

�ضهل ممتنع، ويتطلب من مدر�ء �ملو�رد توعية 

�إر���ض��ادي  دليل  توزيع  �إىل  م�ضري�  ج��اد�،  وعمال 

ت��دري��ب��ه��م عليه م��ن خ��الل  �ضيتم  �مل����در�ء  ع��ل��ى 

�لور�ضات.

و�أ�ضار �لنا�ضر �إىل �أن �ملوؤ�ض�ضات �لتي �ختريت 

هذه  لكن  �لكافية،  �الإمكانيات  متلك  للتطبيق 

�أن  مو�ضحا  للجهود،  تكثيفا  تتطلب  �مل��رح��ل��ة 

عملية  بني  ربطه  يف  تكمن  �لنظام  ه��ذ�  �أهمية 

الأن��ه  �ل�ضخ�ضي،  �لتدخل  ع��ن  مب��ن��اأى  �لتقييم 

حتقيقه  وم���دى  و�مل��خ��رج��ات  بالنتائج  حم��ك��وم 

لالأهد�ف �ملوؤ�ض�ضية و�لوطنية.

 ديوان الخدمة ينظم ورشة حول ربط األداء الفردي بالمؤسسي



االنباط- عمان

 كيي�ييشييفييت اليينييقييابيية الييعيياميية لييلييعييامييليين يف 

الييتييعييليييييم اخليييا�يييض عييين جتيييييياوزات يييتييعيير�ييض 

املييدار�ييض  لييهييا مييعييلييمييات ومييعييلييمييون يف بع�ض 

عليهم  ال�شغط  خالل  من  وذلييك  اخلا�شة، 

لييتييوقيييييع ا�ييشييتييقيياليية مييع بييداييية عييطييليية ن�شف 

ال�شنة الدرا�شية اأو العطلة ال�شيفية بهدف 

خالل  رواتبهم  من  املعلمة  املعلم/  حرمان 

هذه العطل.

واأو�يييشيييحيييت اليينييقييابيية يف بيييييان امييي�يييض، اأن 

خا�ض  ب�شكل  املعلمات  ميين  وا�شعة  �شريحة 

لل�شغط  ويتعر�شن  عليهن،  التحايل  يتم 

بيي�ييشييتييى الأ�ييشيياليييييب ميين اأجييييل الييتييوقيييييع على 

يييتييعيير�ييشيين  ا�ييشييتييقيياليية، ويف حييييال رفيي�ييشييهيين 

وزارة  داعييييية  خييدميياتييهيين،  بيياإنييهيياء  للتهديد 

الييعييمييل اإىل الييتييعييامييل بييحييزم مييع مييثييل هييذه 

والتفتي�ض  الييرقييابيية  وتييكييثيييييف  اليييتيييجييياوزات، 

على املدار�ض اخلا�شة.

هييذا  اإن  بيييييانييهييا،  اليينييقييابيية يف  واأ�يييشيييافيييت 

الإجراء يتكرر مع بداية عطلة ن�شف العام 

اإياه  ال�شيفية، وا�شفة  العطلة  اأو  الدرا�شي، 

بي “التجاوز على احلقوق العمالية وانتهاكا 

ي�شري  الييذي  املييوحييد  العقد  لبنود  �شريحا 

على العاملن يف قطاع التعليم اخلا�ض«.

النقابة  يف  املعلمن  جلنة  رئي�ض  وطالب 

لييييوؤي اليييرحميييي، املييعييلييمييات واملييعييلييميين بييعييدم 

وت�شجيل  املييمييار�ييشييات،  هييذه  ملثل  ال�شتجابة 

من�شة  عيير  بيياخليي�ييشييو�ييض  عمالية  �ييشييكيياوى 

“حماية” التابعة لوزارة العمل.
الإجيييييراء باطل  هيييذا  اأن  الييرحمييي  واأكييييد 

القانون،  اأمام  ال�شلبية  بتداعياته  يعتد  ول 

تعاملت  التي  ال�شكاوى  اإحييدى  اإىل  م�شريا 

مييعييهييا اليينييقييابيية بيي�ييشيياأن عيييدم �ييشييرف رواتيييب 

مييعييلييميين خييييالل عييطييليية نيي�ييشييف اليي�ييشيينيية اأو 

ال�شيفية. العطلة 

 نقابة العاملين بالتعليم الخاص ترفض تجاوزات مدارس بحق معلمين

املحلي
50

بداية اقول.. ان مل اجد عذرا ل�شديق.. واردت ان ا�شجل عتبي عليه.. فانني احاول 

ان اجد مررا لعتبي..

فعندما تتم دعوة الكثريين على حدث معن.. ويتم ا�شتثنائي.. اأعتب..

وعندما تتم ا�شت�شارة الكثريين يف امر ما.. ويتم ا�شتثنائي.. اأعتب..

ولكن ان كانت معاملتي كمعاملة اي ان�شان تربطهم به عالقة بنف�ض امل�شتوى او قريب 

من ذلك.. فهنا العتب يعتر غري مرر.. ويكون فقط من اجل العتب..

كاأي اب ينتظر يوم فرحة ابنه او ابنته.. انتظرت قدوم هذه اللحظة.. ول�شت ب�شاحب 

حتديد كيفيتها ومكانها ووقتها.. فهي امور مقدرة من لدن رب ال�شماوات والأر�ض.. وما 

هي ال ا�شباب جتمع النا�ض ببع�شها.. ويي�شر اهلل الأقدار ليتمم مراده..

املهلة  اعطائه  وبعد  انيييذار..  �شابق  اي  ودون  يعمل..  حيث  بريطانيا  من  ابني  ح�شر 

العربية ك�شيف مغرتب وهي ثالثة ايام وثلث.. �شاألناه عن �شبب جميئه والجازة التي 

زادت عن فرتة العياد يف اوروبا.. فاجاب انه يود التقدم خلطبة ان�شة اردنية..

ول يخفى على احد ما يتم من بروتوكولت �شوؤال وا�شتق�شاء.. وبعد ايام قليلة زرنا 

اهل البنت يف بيتهم.. ومت التقدم ر�شميا لطلب البنت على �شنة اهلل ور�شوله..

ولقينا من الهل كل جتاوب ودفء يف اللقاء..

وكالعادة اخذوا وقتهم للرد.. ومتت وهلل احلمد املوافقة..

وحن التقينا لتحديد متطلبات العقد.. وجدنا ان احد ال�شكليات يف هذا المر هي 

اجلاهة.. فهل نعمل جاهة كما يعمل النا�ض وجنمع القا�شي والداين واملعرفة وال�شديق.. 

ام نقت�شرها على القرب فالقرب..

ولالمانة اقول.. بان يف اقت�شارها وجدنا اي�شا اننا �شنواجه ا�شكالية ملاذا فالن ومل 

بان  ارى  ولكن  واحل�شمة..  الكرامة  كييل  لكم  الييغييامن..  لن�شيبنا  فقلت  فيييالن..  تعزموا 

نقت�شرها على العائلتن فقط.. ونقول للنا�ض اننا نفخر بان نكون من النا�ض الذين ل 

يبذخون ول يعملون امورا اكرث من الالزم.. وتكون جتربة من ا�شعب التجارب.. اي ل 

نح�شر احد..

مت عقد القران بح�شور احد اعمام العرو�ض.. واحد اعمام العري�ض فقط.. ومن حلظة 

اي  نتجاهل  وعييزيييز.. ومل  والت�شالت من كل حمب  الر�شائل  انهالت  اخليير..  اعييالن 

ات�شال.. حتى انني تقبلت ات�شالت هاتفية من كافة مناطق الردن احلبيب.. ومن انا�ض 

ل اعرفهم ال على و�شائل التوا�شل الجتماعية.. 

مل  انا�ض  ومن  علينا..  عتبهم  �شدة  من  كال�شاعقة  الت�شالت  بع�ض  كانت  ولال�شف 

اتوقع عتبهم.. فقد تلقيت ات�شالت هاتفية من العديد من ال�شيوخ والوجهاء املهنئن 

باجمل كلمات التهنئة.. ولالمان توقعت انهم َمن �شيعتبون علي لقطع مو�شوع اجلاهة.. 

ومنفتحون..  متمدنون  انف�شهم  يح�شبون  ممن  اقييارب  انا�ض  من  العتب  كييان  ولال�شف 

توقعتهم يدافعون عني ان �شمعوا احدا يعتب..

جتربة �شارت ب�شكلها الطبيعي.. وامتنى ان اكون ممن �شاهموا يف ك�شر عقدة وجوب 

اجلاهات الطويلة والعري�شة.. وتعطيل م�شالح النا�ض..

انا ل اقول بالغاء اجلاهة ب�شكلها الكامل.. ولكن فلتكن ح�شب ظرف العرو�شن.. وان 

كانت هناك جاهة.. فلتكن ب�شيطة مقت�شرة على الدائرة ال�شيقة..

يف اخلتام ا�شكر كل من تف�شل علي وعلى ابني وان�شبائي بالتهنئة..

و�شامح اهلل كل من كان عتابه قا�شيا كا�شرا للخاطر..

محمود الدباس

بين ُمَهِنئ وكاِسر خاطر.. 
كانت تجربتي مع خطبة ابني.. متحور كورونا الجديد٠٠ »الصحة« ٠٠ تناقض وتخبط في التعامل

 د. بلعاوي: توقعات بزيادة حاالت كورونا خالل الشتاء

حملة توعوية حول االستخدام اآلمن ألدوية ومكمالت التنحيف

 »فلسطين النيابية« تؤكد أهمية اإلعالم في مواكبة الوعي المجتمعي للقضية الفلسطينية

 البنك المركزي يقرر تصفية شركة 
الصفوة للتأمين

 اتفاقية لزيادة صادرات الفوسفات 
االردنية لمجموعة افكو الهندية 

االأنباط – دالل عمر

ميييازاليييت الييتيينيياقيي�ييشييات تييتيي�ييشييدر قييييرارات 

وزارة ال�شحة ، تخبط وا�شح يرهن نف�شه 

فيييييمييا يييخيي�ييض �ييشييحيية امليييواطييين حيييول تف�شي 

فريو�ض كورونا يف الردن من عدمه ، امللف 

اأغييلييق يف ظل  اأنيييه  املييواطيينيين  اليييذي يعتره 

تخفيف الجراءات الوقائية الحرتازية ، 

كتاب  على  “الأنباط”  ح�شلت  بييدورهييا 

الأوبيييئييية  اإدارة  ميييديييير  مييين  �يييشيييادر  تييعييميييييم 

الييدكييتييور اأميييين بيينييي مييو�ييشييى، مييوجييه ملييدراء 

وطنية  حملة  بتحديد  املييحييافييظييات  �شحة 

لزيادة عدد فحو�شات “بي �شي اآر” لتعك�ض 

يييوم  ميين  بيييدءاً  اململكة  الييوبييائييي يف  الييو�ييشييع 

جميع  يف   10/1/2023 الثالثاء  اأميي�ييض 

ملديريات  التابعة  كييورونييا  فح�ض  حمطات 

الييي�يييشيييحييية وميييييراكيييييز اليييرتخييييييي�يييض واملييييييدن 

ال�شناعية..

اجييييييراءات  وجيييييود  نييفييت  اليييوقيييت  ذات  يف 

احرتازية جديدة للقادمن اإىل اململكة من 

الختالط  من  حتذر  انها  حن  يف  ال�شن، 

بييامليي�ييشييابيين وتيينيي�ييشييح بييييارتييييداء الييكييميياميية، 

تو�شيات ت�شدرها اللجنة الوطنية ملكافحة 

امل�شتجدات  ملعرفة  الن�شط  ر�شد  بي  الأوبئة 

للحالة الوبائية يف الأردن ، وهذا ما يرهن 

عدم و�شوح احلالة ال�شحية يف اململكة.

وهيينيياك �ييشيياللت جييديييدة ميين املتحورات 

وتخوف   ، العامل  من  دول  يف  حالياً  تظهر 

تختلف  اأخييرى   متحورات  ظهور  لحتمال 

الثالثة  الأعيييوام  خييالل  الييعييامل  �شهده  عما 

الأخييييييرية، لييذلييك فيير�ييشييت عيييدة دول قيييييود 

جيييدييييدة عييلييى اليييقيييادمييين مييين اليي�ييشيين لن 

الييييفييييريو�ييييض اجليييييدييييييد �يييشيييرييييع النيييتييي�يييشيييار 

من  امليينيياعييي  لتهربه  بييالإ�ييشييافيية  واليييعيييدوى 

اللقاحات.

اجلديد  املتحور  ظهر  بعدما  ذلييك  جيياء 

واأمييريكييا  وفرن�شا  وبلجيكيا  الييدمنييارك  يف 

واليييروييييج وبييريييطييانيييييا والييهيينييد والييفييلييبيين 

املتحدة  الوليات  من  كل  لتلزم  ومنغوليا، 

الأميييرييييكييييييية واإييييطييياليييييييا واليييييييابيييان وكيييورييييا 

بي  القادمن  امل�شافرين  وفرن�شا  اجلنوبية 

�شلبية  اآر” بنتيجة  �شي  “بي  اإجراء فح�ض 

قبل اأقل من 48 �شاعة من ال�شفر، ل�شيما 

اأ�شد،  احيييرتازي  اإجيييراء  اأعلنت  التي  املغرب 

بييحييظيير دخييييول امليي�ييشييافييرييين الييقييادميين من 

لأرا�شيها.  ال�شن 

من جانبه، قال م�شت�شار العالج الدوائي 

البلعاوي  ح�شن  �ييشييرار  الييدكييتييور  ال�شريري 

اإن املتحور  XBB.1.5 وهو ن�شخة تندرج 

على  يهيمن  الييذي  اأوميكرون  متحور  حتت 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإ�شابات  اأغلب 

الأمييريييكييييية  امليييراكيييز  تييقييديييرات ميين  بح�شب 

ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها التي اأفادت 

اأن املتحور XBB.1.5 م�شوؤول عن حوايل 

٪40 من احلالت املوؤكدة يف اأمريكا باإرتفاع 

قدربي ٪20 عن الأ�شابيع املا�شية. 

لييي  تييي�يييشيييرييييحيييات خييييا�ييييشيييية  واأو�ييييييشييييييح يف 

 XBB.1.5 امليييتيييحيييور  اأن  “الأنباط” 
يييحييتييوي  لأنيييييييه   »XBB  « عييييين  ييييخيييتيييليييف 

ب�شكل  يرتبط  جتعله  اإ�شافية  طفرة  على 

اأفيي�ييشييل بيياخليياليييا، اإ�يييشيييافيييًة اىل ذليييك فييياإن 

امليي�ييشييادة  الأجيي�ييشييام  يتجنب   XBB.1.5
اأنه ل يوجد ما  الواقية ب�شكل فعال موؤكداً 

ا  مر�شً ي�شبب   XBB.1.5 اأن  اإىل  ي�شري 

اأوميكرون الأخرى،  اأكرث خطورة من ن�شخ 

ذليييك لأن امليينيياطييق الييتييي بييهييا الييعييديييد من 

غري  ارتفاعاً  ت�شهد  مل  املتحور  هذا  حالت 

متنا�شب يف حالت ال�شابة.

يف  املتوقع  من  اأنييه  اإىل  البلعاوي  واأ�ييشييار 

كييورونييا يف  تييزيييد حيييالت  اليي�ييشييتيياء ان  ف�شل 

اأن  مبينا  للهلع،  مثرًي  غييري  لكنه   ، اململكة 

ما يهمنا منط ادخالت امل�شت�شفيات وغرف 

ب�شبب  الييوفيييييات  واعييييداد  احلثيثة  الييعيينيياييية 

اإىل ال�ييشييتييمييرار يف ارتيييداء  كييورونييا ، داعييييياً 

كييمييامييات الييوجييه ، والبييتييعيياد عيين امليير�ييشييى 

، وتييلييقييي جيييرعييية ليييقييياح كيييورونيييا خيي�ييشييو�ييشيياً 

، دون فر�ض  العالية  للفئات ذات الختطار 

بالإجبار. اللقاحات 

االنباط – عمان   

واليييدواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  اأطلقت 

حييمييليية تيييوعيييويييية حيييييول ال�يييشيييتيييخيييدام الآمييييين 

الع�شبية  اأو  الييغييذائييييية  واملييكييمييالت  ليييالأدويييية 

ليييغييياييييات الييتيينييحيييييف تييتيي�ييشييميين �ييشييليي�ييشييليية ميين 

اليينيي�ييشييرات الييتييوعييوييية الييتييي تييقييدم جييمييليية من 

بهذا  املهمة  التوعوية  والن�شائح  الإر�ييشييادات 

اخل�شو�ض.

اأميي�ييض  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  بيييييان �ييشييادر عيين  وبح�شب 

الثنن، قال مدير عام املوؤ�ش�شة الدكتور نزار 

جلهود  ا�شتمرارا  تيياأتييي  احلملة  اإن  مييهيييييدات، 

املييوؤ�ييشيي�ييشيية الييرقييابييييية واليييتيييوعيييويييية يف �ييشييمييان 

واملكمالت  الأدوية  فيها  الأدوية مبا  ماأمونية 

ت�شكل  ل  بحيث  التنحيف،  لغايات  الغذائية 

خطورة على �شحة م�شتخدميها.

الوعي  م�شتوى  رفع  اأهمية  مهيدات،  واكد 

ملثل  الع�شوائي  ال�شتخدام  واأ�شرار  مبخاطر 

هيييذه امليي�ييشييتييحيي�ييشييرات يف حيييال كييانييت مييتييداوليية 

لبيعها،  املخ�ش�شة  املوثوقة  املوؤ�ش�شات  خييارج 

التي  الرقابية  الإجييراءات  اإىل جنب مع  جنبا 

املوؤ�ش�شة بهذا اخل�شو�ض. تتخذها 

املييوؤ�ييشيي�ييشيية حتيييذر ميين خييالل  اأن  ولييفييت اإىل 

اليينيي�ييشييرات الييتييوعييوييية اخلييا�ييشيية بيياحلييمييليية من 

ا�يييشيييتيييخيييدام الأدويييييييييية وامليييكيييميييالت الييغييذائييييية 

التوا�شل  مييواقييع  بع�ض  عيير  لها  يييروج  الييتييي 

اأنها اآمنة وجمازة ول ت�شبب  الجتماعي على 

تيينيياولييهييا ول حتتاج  اأو خميياطيير عيينييد  اأ�يييشيييرارا 

التنحيف  اأدوييييية  اأن  مييوؤكييدا  طييبييييية،  لييو�ييشييفيية 

املجازة  غري  الع�شبية  اأو  الغذائية  واملكمالت 

املخ�ش�شة  املوثوقة  املن�شاآت  خييارج  واملتداولة 

اأ�شرار وخماطر �شحية. لبيعها لها 

وبييين اأن املييوؤ�ييشيي�ييشيية تييو�ييشييح خميياطيير �ييشييراء 

اأدوية التنحيف واملكمالت الغذائية اأو الع�شبية 

لبيعها  املخ�ش�شة  املوثوقة  غري  الأميياكيين  من 

واإن  تركيبتها  من  التاأكد  ميكن  ل  باأنه  تتمثل 

تخ�شع  ول  الفعالة  امليييادة  على  حتييتييوي  كييانييت 

وفعاليتها  ماأمونيتها  توؤكد  �شريرية  لتجارب 

وقد حتتوي على مكونات غري معروفة اأو غري 

معلن عنها �شمن بطاقة البيان.

اأن هييذه الأدويييية قييد حتتوي على  وا�ييشيياف 

اأن تت�شبب مب�شكالت �شحية  مواد من املمكن 

الأخييرى ف�شال عن  الأدوييية  اأو تداخالت مع 

ظييييروف تخزينها  مييين  الييتيياأكييد  اأنييييه ل ميييكيين 

انتهاء �شالحيتها. ونقلها وتاريخ 

اإىل  التوعوية  ن�شراتها  يف  املوؤ�ش�شة  ودعييت 

قبل  املتخ�ش�ض  الطبيب  ا�ييشييتيي�ييشييارة  �ييشييرورة 

الغذائية  واملكمالت  التنحيف  اأدوية  ا�شتخدام 

لي�شت  كييونييهييا  عيي�ييشييوائييي  بيي�ييشييكييل  الييعيي�ييشييبييييية  اأو 

ال�شمنة  وعييالج  الييوزن  لإنقا�ض  الأمثل  احلل 

و�يييييشيييييرورة اتييييبيييياع الييييروتييييوكييييولت املييعييتييمييدة 

ال�شمنة  حالة  وح�شب  العلمية  املراجع  ح�شب 

و�ييييشييييرورة اتيييبييياع اليينييمييط اليييغيييذائيييي اليي�ييشييحييي 

وممار�شة الن�شاط البدين ب�شكل منتظم كحل 

اأمثل للتخل�ض من الوزن الزائد.

اأو  ا�شتف�شار  اأي  وجيييود  حييال  يف  دعييت  كييمييا 

التنحيف  اأدويييييية  حيييول  �ييشييكييوى  اأو  مييالحييظيية 

التوا�شل  اإىل  الع�شبية  اأو  الغذائية  واملكمالت 

ميييع املييوؤ�ييشيي�ييشيية عييير خيييط اليي�ييشييكيياوى املييجيياين 

الرقم  على  اب  الوات�ض  وتطبيق   117114
الإليييكيييرتوين  واليييرييييد   0795632000

.info@jfda.jo

االنباط- عمان

اأكد رئي�ض جلنة فل�شطن، فايز ب�شبو�ض، 

الوعي  حتديث  اإعيييادة  يف  الإعيييالم  دور  اأهمية 

الفل�شطينية،  بالق�شية  الأردين  املجتمعي 

بقيادة  وال�شيا�شي  ال�شعبي  الأردن  دور  واإبييراز 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف دعم الق�شية 

عنها. والدفاع  الفل�شطينية 

واأ�شاف، خالل لقاء اللجنة ام�ض الثالثاء، 

مبييجييمييوعيية مييين اليي�ييشييحييفييييين والإعيييالمييييييين 

الإعييييالم  و�ييشييائييل  عييلييى  كييبييريا  دورا  هيينيياك  اأن 

الرابعة يف تو�شيح مفهوم  ال�شلطة  باعتبارها 

على  الها�شمية  للو�شايا  ال�شيا�شية  الأبييعيياد 

اإىل  داعيييييا  وامل�شيحية،  الإ�شالمية  املقد�شات 

اأهمية الت�شاركية بن جميع موؤ�ش�شات الدولة 

الر�شمية واخلا�شة، للرتكيز ب�شكل اأكر على 

اليييييدور الييكييبييري الييييذي يييقييوم جييالليية املييلييك يف 

الفل�شطينية. الق�شية  الدفاع عن 

�شمن  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  ب�شبو�ض  واأكييد 

بيييرنييياميييج احليييميييلييية اليييتيييي اأطييلييقييتييهييا الييلييجيينيية، 

والييتييي تييعيينييى بييدعييم واإ�ييشيينيياد مييواقييف جييالليية 

املييلييك والييو�ييشيياييية الييهييا�ييشييمييييية عييلييى املييقييد�ييشييات 

وامل�شيحية. الإ�شالمية 

اجليييهيييات  تييتييحييمييل  اأن  اأهيييمييييييية  اإىل  ودعييييييا 

الأوىل  الو�شيلة  باعتبارها  دورهييا  الإعالمية 

يف نييقييل احلييييدث، واأن تييبييعييث ر�ييشيياليية وا�ييشييحيية 

يعي�شه  الذي  الظلم  مدى  اجمع  للعامل  تبن 

اليي�ييشييعييب الييفييليي�ييشييطييييينييي جييييييراء العيييييتيييييداءات 

ال�شهيوين  الييعييدو  ميار�شها  الييتييي  الوح�شية 

بحقه.

اليينييائييبييان امييغييري الهمالن  اأكيييد  بييدورهييمييا، 

وحمييمييد اليي�ييشييطيينيياوي، اأهييمييييية الييتيي�ييشييبيييييك مع 

و�يييشيييائيييل الإعييييييييالم بيييهيييدف تييير�يييشيييييييخ ميييواقيييف 

الق�شية  لييدعييم  وال�شيا�شي  ال�شعبي  الأردن 

الحيييتيييالل  اأن  اإىل  لفيييتييين  الييفييليي�ييشييطييييينييييية، 

اليييكيييثيييري ميين  الإ�يييشيييرائيييييييليييي ميييا زال مييييار�يييض 

العيييييييييتيييييييييداءات الييييوحيييي�ييييشييييييييية بييييحييييق الييي�يييشيييعيييب 

الفل�شطيني.

واأ�شارا اإىل اأن الإعالم الإ�شرائيلي ا�شتطاع 

اأن يقنع الكثري من �شعوب العامل عر اأخباره 

الكاذبة، ما يدعونا جميعاً اإىل بذل اجلهود يف 

الأرا�شي  يف  يجري  ما  حقيقية  اإظهار  �شبيل 

�شد  وممييار�ييشييات  انتهاكات  ميين  الفل�شطينية 

الفل�شطيني. ال�شعب 

مييييييين جيييييانيييييبيييييهيييييم، ثيييييمييييين اليييي�ييييشييييحييييفيييييييييون 

والإعيييالميييييييون بييييادرة فييليي�ييشييطيين اليينيييييابييييية يف 

كخطوة  تيياأتييي  التي  الييلييقيياءات  هييذه  مثل  عقد 

الر�شمي  الأردين  الييييدور  اإبييييراز  يف  �شحيحة 

والييي�يييشيييعيييبيييي جتييييياه الييقيي�ييشييييية الييفييليي�ييشييطييييينييييية، 

الييدوليية  مييوؤ�ييشيي�ييشييات  اأن جييميييييع  اإىل  ميي�ييشييريييين 

حتديث  بييياإعيييادة  معنية  واخلييا�ييشيية  اليير�ييشييمييييية 

الييقيي�ييشييييية  جتيييياه  الأردين  املييجييتييمييعييي  اليييوعيييي 

الها�شمية  الييو�ييشييايييا  دور  وبيين  الفل�شطينية 

وامل�شيحية. الإ�شالمية  املقد�شات  على 

اإطييييار  اأهييمييييية الييعييمييل �ييشييميين  ولييفييتييوا اإىل 

ت�شاركي وتعاون متبادل يف �شبيل اإعادة الزخم 

كيد  ورد  باأر�شه  �شعب  اأحقية  وبيين  للق�شية 

الييعييدو الإ�ييشييرائيييييلييي اإىل نييحييره عيير اإر�ييشييال 

على  عييدوانييه  و  همجيته  تبن  للعامل  ر�شائل 

الفل�شطيني. �شعب 

االنباط- عمان

قرر البنك املركزي ت�شفية �شركة ال�شفوة 

وتعين  الييثييالثيياء  ام�ض  ميين  اعييتييبيياراً  للتاأمن 

م�شفياً  �شموط  حممد  طارق  �شماح  املحامية 

على  والإ�يييشيييراف  ت�شفيتها  لييتييتييوىل  لل�شركة 

اأموالها وموجوداتها  واملحافظة على  اأعمالها 

وحييقييوقييهييا ومتييثيييييلييهييا اأمييييام الييغييري والييتييوقيييييع 

الت�شفية  اإجراءات  اإمتام  حلن  عنها  بالنيابة 

وذلييييك وفيييقييياً لأحيييكيييام قيييانيييون تيينييظيييييم اأعييمييال 

التاأمن رقم )12( ل�شنة 2021.

وييياأتييي هييذا الإجيييراء عييميياًل بيياأحييكييام قانون 

ل�شنة   )12( رقيييم  الييتيياأميين  اأعيييميييال  تيينييظيييييم 

الأردين  املركزي  البنك  من  وحر�شاً   2021
وامل�شتفيدين  لهم  املوؤمن  حقوق  حماية  على 

من عقود التاأمن.

اأو�ييشيياع  تييدهييور  الييقييرار نتيجة  وجييياء هيييذا 

اليي�ييشييركيية املييالييييية عييلييى نييحييو يييوؤثيير جييوهييرييياً يف 

ال�شليمة،  غييري  وممار�شاتها  امليييايل،  مييركييزهييا 

تنظيم  قانون  لأحكام  اجل�شيمة  وخمالفاتها 

اأعييييمييييال اليييتييياأمييين والأنييييظييييميييية والييتييعييليييييمييات 

ن�شبة  ارتفاع  من  ال�شركة  تعانيه  وملا  النافذة، 

اخل�شائر املرتاكمة وانخفا�ض كبري يف هام�ض 

اإىل  اليييواردة  ال�شكاوى  اإىل  اإ�ييشييافيية  مييالءتييهييا، 

واملت�شررين  لهم  املوؤمن  من  املركزي  البنك 

نتيجة عدم التزامها جتاههم بدفع املطالبات 

التعوي�ض املرتتبة عليها. ومبالغ 

البنك املركزي جاء بعد  اأن قرار  ي�شار اىل 

اإ�شافية  تاأمن  عقود  اإبييرام  من  ال�شركة  منع 

مبيييوجيييب قيييييرار وزيييييير اليي�ييشيينيياعيية واليييتيييجيييارة 

 ،6/6/2021 بييتيياريييخ  اليي�ييشييادر  والييتييمييوييين 

التاأمن  اأعمال  الرقابة على  انتقال  ويف �شوء 

اإىل الييبيينييك امليييركيييزي، مت ال�ييشييتييمييرار يف قييرار 

تت�شمن  قييرارات  املركزي  البنك  واأ�شدر  املنع 

اإ�شافية  تاأمن  عقود  اإبرام  من  منعها  متديد 

يف جييميييييع اإجييييييازات وفيييييروع اليييتييياأمييين املييجييازة 

الكافية  املهلة  ال�شركة  ملنح  وذلييك  ملمار�شتها، 

اأو�شاعها. لت�شويب 

معاجلة  على  ال�شركة  قييدرة  عدم  تبن  وملا 

اأو�شاعها املالية والإدارية، وبعد ا�شتنفاد كافة 

املطلوبة  الييتيي�ييشييويييبييييية  والإجيييييييراءات  احلييلييول 

منها فقد مت اإ�شدار قرار بت�شفيتها.

االنباط- عمان 

وقييييعييييت �يييشيييركييية مييينييياجيييم اليييفيييو�يييشيييفيييات 

الأردنييييييييييييية وجميييميييوعييية اإفييييكييييو الييهيينييدييية 

)تييعيياونييييية ميييزارعيييي الييهيينييد لييالأ�ييشييمييدة(، 

املجموعة  ا�شترياد  حجم  لييزيييادة  اإتفاقية 

مليون   2.1 من  الأردين  الفو�شفات  من 

طن اىل 3 مالين طن �شنويا.

وتيي�ييشييهييم التيييفييياقييييييية يف رفييييع الييطيياقيية 

الفو�شفات  ميينيياجييم  ل�شركة  الت�شديرية 

الأردنييييييية ، وتييعييزز  ميين اأدائيييهيييا ومييركييزهييا 

املبيعات،  اأرباحها من  وزيادة حجم  املايل، 

�شوق  يف  التناف�شية  وقييدرتييهييا  ومييكييانييتييهييا 

العاملي. الفو�شفات 

قييدرة  تعزيز  يف  التييفيياقييييية  ت�شهم  كما   

�يييشيييركييية مييينييياجيييم اليييفيييو�يييشيييفيييات الأردنييييييييييية 

العاملية؛  اليي�ييشييراكييات  ميين  املييزيييد  لتحقيق 

مبيييا ييينييعييكيي�ييض عييلييى دورهيييييييا  كيييرافيييد مييهييم 

من  املييزيييد  وحتقيق  الييوطيينييي،  لالإقت�شاد 

املكا�شب لقطاع التعدين الردين.

االربعاء   11/ 1 / 2023
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأربعاء    11 /   1   /  2023  

العناني يتوقع انتعاش االقتصاد االردني العام الحالي
الأنب�ط- �سب�أ ال�سكر 

العام احلايل  يكون  اأن  ال��دويل  النقد  �سندوق  توقع  بينما     

ب�سبب  العاملي؛  االقت�ساد  معظم  على  املن�سرم  العام  من  اأ�سعب 

ت��ب��اط��وء ال��ن��م��و يف االق��ت�����س��ادات ال��ث��اث��ة ال��رئ��ي�����س��ة: ال��والي��ات 

املتحدة واالحتاد االأوروبي وال�سني يف اآن واحد، م�سريا ذلك اإىل 

عودة تف�سي جائحة كورونا عاملًيا بح�سب ال�سندوق.

  وتوقع ال�سندوق اأن يعاين االقت�ساد ال�سيني تبعات قوية يف 

العام  يتعافى منها يف وقت الحق من هذا  الق�سري، وقد  االأجل 

مع ازدياد الطلب.

االأ�سبوع  بداية  يف  ال�سينية  ال�سلطات  اع��ادت  لذلك  وتبًعا    

اإغاق  بعد  ال�سارمة  القيود  والتخلي عن  فتح حدودها  احلايل 

قيود  م��ن  فر�سه  مت  م��ا  تخفيف  ملحاولة  ���س��ن��وات،  ل��ث��اث  ام��ت��د 

لكبح جائحة كورونا.

ع��ل��ق ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ل��ل�����س��وؤون االق��ت�����س��ادي��ة ���س��اب��ًق��ا 

اأ�سواق  انتعا�س  عاد  لذلك  نتيجًة  اأن��ه  االم��ر  على  العناين  ج��واد 

ال��ع��امل��ي��ة م��ع ف��ت��ح احل����دود ال�سينية  ال��ب��ور���س��ة  ال��ن��ف��ط واأ���س��ه��م 

زاد  م��ا  ك��وف��ي��د(،  )�سفر  �سيا�سة  ع��ن  والتخلي  ملحوظ  ب�سكل 

ال��ت��وق��ع��ات ب�����س��اأن من��و ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��وق��ود وت��ع��وي�����س خم��اوف 

الركود االقت�سادي العاملي، مو�سًحا اأنه قد حتدث اأمور خمالفة 

للتوقعات اجلهات املراقبة ك�سندوق النقد الدويل.

منو  عجلة  يف  التباطوء  ينطبق  اأن  بال�سرورة  لي�س  وت��اب��ع، 

االقت�ساد يف بع�س الدول الكربى على جميع دول العامل، مبيًنا 

اأن وزير املالية  حممد الع�سع�س اأو�سح يف خطاب املوازنة العامة 

االقت�سادية  االأو����س���اع  ت��ك��ون  ل��ن  اأن���ه  اأم�����س،  ي��وم   2023 ل��ع��ام 

حت�سن  على  �ستحافظ  اأن��ه  فيما  الفائت،  العام  من  اأكرثا�سراًقا 

 2.7% نحو  املحلي  االقت�ساد  من��و  ن�سبة  على  وثباتها  اأدائ��ه��ا 

التزامها  اثبتت  احلكومة  اأن  م��وؤك��ًدا   ،2022-2023 لعامي 

برنامج  �سمن  اخلام�سة  االإداء  مراجعة  يف  االإ�ساحات  بتنفيذ 

االإ�ساح االقت�سادي مع �سندوق النقد الدويل.

ال��ع��امل��ي��ة، فان  اأن���ه رغ��م ارت��ف��اع م��ع��دالت الت�سخم   ، واأ���س��اف 

العامل  دول  معظم  م��ن  واأق���ل  املقبولة  امل��ع��دالت  �سمن  اململكة 

احل��ف��اظ  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،2022 ع���ام  يف   4.2% ب��و���س��ول��ه 

ر�سيد  بقاء  مع   ، �سرفه  �سعر  وثبات  االأردين  الدينار  قوة  على 

 17 بلغت  حيث  مائمة   م�ستويات  عند  االجنبية  االحتياطات 

مليار دوالر؛وهو مبلغ كاف، م�سرًيا اإىل اأن جميع ما ذكر �سابًقا 

متوقعا  االأردين،  االقت�ساد  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  االأ���س��ا���س��ي��ات  ه��ي 

انتعا�سه يف ال�سنة احلالية رغم التحديات.

الحسنات: الموازنة متهالكة ولجوء الحكومة الموال الضمان االجتماعي مرعب

اعتراضات و اقتراحات نيابية على مشروع الموازنة العامة  

 البنك العربي يختتم مبادرته الخاصة برياديي صناعة 
الثانية المالية بنسخته  التكنولوجيا 

الأنب�ط - ر�ؤى الزعبي

ا�ستمع جمل�س النواب اإىل خطاب املوازنة الذي 

وا�ستعر�س  الع�سع�س،  حممد  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  األ��ق��اه 

خ��ال��ه اأب����رز م��ام��ح م���وازن���ة 2023، ث��م اأح���ال 

املجل�س امل�سروع قانون املوازنة اإىل جلنته املالية. 

وح���ول ذل���ك، ق���ال ال��ن��ائ��ب اأح��م��د ال��ق��ط��اون��ة ل� 

امل��وازن��ات  بباقي  �سبيهة  امل��وازن��ة  اإن  "االنباط"، 
 2022 العام من  تغيريه فقط  وم��ا مت   ، ال�سابقة 

ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��ات  ب��ع�����س  وب���وج���ود   ،  2023 اىل 

اإر���س��اء  ب��ه��دف  ح��ر���س��ت احل��ك��وم��ة ع��ل��ى حتقيقها، 

ت��دي��ن االردن لهم  ال����دويل وم���ن  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق 

مبقدار 50 مليار دوالر .

وبني اأن ما مت ذكره يف خطاب املوازنة من قبل 

موؤ�سرات  بخ�سو�س  الع�سع�س،  حممد  املالية  وزير 

امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة ت�سري اىل و���س��ع اق��ت�����س��ادي ب��داأ 

يتعافى ، وهذا ااأن االردن يلتزم بتعليمات وتو�سيات 

ال���دويل لي�سمن  وال��ب��ن��ك  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق 

من خالها اأمواله و اال�ستمرار بنف�س النهج بعدم 

حتقيق اأي تقدم يفيد االردن.

ل��ل��م��وازن��ة يف االردن ان  ان���ه ال مي��ك��ن  وا����س���اف 

امل��واط��ن  ه��م  ومت�����س   ، النهج  يتغري  ان  اىل  تتغري 

وفقره ، باال�سافة لفتح م�ساريع ا�ستثمارية للق�ساء 

على البطالة .

وق��ال��ت ال��ن��ائ��ب ع��ائ�����س��ة احل�����س��ن��ات اإن ال��ق��راءة 

االحتياجات   تلبي  وال  متهالكة  للموازنة  االأول��ي��ة 

امل��وازن��ة  امل��واط��ن، فهذه  واآم���ال  وط��م��وح  اال�سا�سية 

ك��ل��ه��ا دي����ن ع����ام م���ت���زاي���د و ع���ج���ز، وم����ن امل��غ�����س��ب  

اأم��وال  اق��رتا���س  على  احلكومة   تلجاأ  اأن  واملخيف 

ال�سمان االجتماعي فهذه اموال ال�سعب االردين 

اأن اجل��ل�����س��ة  ال���ن���ائ���ب ه��ي��ث��م ال���زي���ادي���ن  وب����ني 

الت�سريعية التي عقدت بهدف طرح خطاب املوازنة 

املالية  ال��ل��ج��ن��ة  اىل  امل���وازن���ة  م�����س��روع  ومت حت��وي��ل 

بهدف احلوار مع املوؤ�س�سات احلكومية ومن بعدها 

يكون هناك نقا�س مو�سع  حتت القبة.

وا�سار اىل ان ما ي�سبوا اإليه النواب واملواطنني 

ال�سارع  طموحات  وتلبي  ع��ادل��ة  امل��وازن��ة  ت��ك��ون  اأن 

االول���ي���ة  ال����ق����راءة  ب��ع��د  وان�����ه   ، االردين  وال�����س��ع��ب 

مل�����س��روع امل����وازن����ة  ت��خ�����س��ي�����س 70 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

اأمام  زهيد  مبلغ  فهذا  احلكومية  اجلامعات  لدعم 

التحديات واملديونية التي تعانيها اجلامعات.

واأعرت�س الزيادين على جملة وردت يف املوازنة 

فهناك   ، الوطنية  الكهرباء  �سركة  خ�سائر  تخ�س 

التوليد  �سركات  تتقا�ساها  دي��ن��ار  مليون   380
الكهربائية من �سركة الكهرباء الوطنية حتت بند 

�سنوية   موازنة  �سمن  تاأخذها  التي  القيمة  يخ�س 

، وطالب  للكهرباء  توليد  اأي  دون  التوليد  �سركات 

الزيادين بالوقوف ملياً على اعادة درا�سة هذا البند 

ا�سعار  على  ايجابياً  لينعك�س  وع��ادل  مف�سل  ب�سكل 

الكهرباء على  املواطن االردين .

ب��ن��د  م������ن  امل��������وازن��������ة  ت����غ����ي����ب  اأن  واأ���������س��������اف 

العام  القطاع  ب��ني  م��ا  بال�سراكة  اال�ستثماراملتعلق 

والقطاع اخلا�س ، وهذا البند مهم يف ظل الظروف 

االقت�سادية وعدم  توفري اإمكانية للتعيينات ، فاإن 

املاذ هو ال�سراكة مع القطاع اخلا�س لتقليل ن�سبة 

البطالة. 

ويف �سوء ذلك اأقر جمل�س النواب اإغاق جميع 

ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  امل��ال��ي��ة ملناق�سة  ال��ل��ج��ن��ة  ج��ل�����س��ات 

جمل�س  ع��ام  اأم��ني  وب��ني   ، االإع���ام  اأم��ام   2023
ال���ن���واب اأن�����ه  ���س��ي��ت��م ع��ق��د اج��ت��م��اع مل��م��ث��ل��ي و���س��ائ��ل 

املجل�س من مهمة عمل  رئي�س  ع��ودة  بعد  االإع���ام 

خارج الباد.

النب�ط-عم�ن

اخ���ت���ت���م ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي م����وؤخ����را ال��ن�����س��خ��ة 

 Fintech« اخل����ا�����س����ة  مل����ب����ادرت����ه  ال���ث���ان���ي���ة 

ا�ستقطاب  اىل  تهدف  Bootcamp” والتي 
ودع���م االأف��ك��ار ال��ري��ادي��ة وال�����س��رك��ات النا�سئة يف 

جمال �سناعة التكنولوجيا املالية يف اململكة. 

وق�����د ت�����س��م��ن��ت امل�����ب�����ادرة ف���ت���ح ال����ب����اب اأم�����ام 

اأفكارهم  لطرح  النا�سئة  وال�سركات  ال��ري��ادي��ني 

تطويرها  بهدف  املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف 

كمنتجات وحلول تكنولوجية م�سرفية مبتكرة. 

وق��د ت��ق��دم م��ن خ��ال ه��ذه امل��ب��ادرة 74 ري��ادي 

البنك  ف��ري��ق  ق��ام  حيث  وم�ساريعهم  ب��اأف��ك��اره��م 

املخت�س مبراجعة كافة هذه االأفكار واختيار 13 

منها بناء على كفاءتها ومدى اأهليتها للم�ساركة. 

اأ���س��ح��اب االأف���ك���ار وامل�����س��اري��ع  اإدراج  وت��ب��ع ذل���ك 

ور�سة عمل مكثفة يف مركز م�سرعة  املختارة يف 

العامة  االإدارة  مقر  يف  العربي  البنك  االع��م��ال 

ح�س�س  ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا  ح�سلوا  ال��ع��رب��ي  للبنك 

متكامل  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة 

التكنولوجيا  من قبل موؤثرين ورواد يف �سناعة 

املالية اإىل جانب خمت�سني من البنك العربي.  

اأف�سل  باختيار  فعالياتها  امل��ب��ادرة  واختتمت 

ث�����اث اأف����ك����ار ح���ي���ث ق�����ام ال����ري����ادي����ون ب��ع��ر���س 

اأمام جلنة حتكيم �سّمت  م�ساريعهم ومناق�ستها 

ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  اإدارة  م���ن  مم��ث��ل��ني 

باملركز  ف���ازت  وق��د  م�ستقلني.  م�ستثمرين  اإىل 

باملركز  وف��ازت   »DESAISIV« �سركة  االأول 

ح�سلت  فيما   »askPepper« �سركة  الثاين 

�سركة »IPass« على املركز الثالث. وقد ح�سل 

العربي  البنك  من  نقدية  جوائز  على  الفائزون 

العمل على حتقيق وتطوير  كدعم لهم ملوا�سلة 

اأفكارهم وم�ساريعهم.

ال�سيدة  قالت  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  تعليقها  ويف 

العربي  البنك  اأعمال  م�سرع  زه��ران، مدير  ها 

بالنجاح  “نعتز  ال��ب��ن��ك:  يف  النا�سئة  لل�سركات 

والذي  عام  بعد  عاماً  املبادرة  ال��ذي حتققه هذه 

يتج�سد بعدد ونوعية االأفكار املطروحة وتفاعل 

ل��ل��م��ب��ادرة،  املختلفة  امل��راح��ل  خ���ال  ال��ري��ادي��ني 

والتي وّفرت لهم فر�سة فريدة لتعزيز اأفكارهم 

التكنولوجيا  جم���ال  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  وم�����س��اري��ع��ه��م 

“تعد  زه��ران:  واأ�سافت   ».)Fintech( املالية 

ه���ذه امل���ب���ادرة ب���واب���ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب 

اإمكاناتهم  �سقل  اإىل  نهدف  خالها  من  والتي 

واإب���داع���ات���ه���م وحت��وي��ل��ه��ا اإىل م��ن��ت��ج��ات وح��ل��ول 

عملية قابلة للتنفيذ وذلك وفقاً ال�سرتاتيجيات 

ومنهجيات مدرو�سة.«

العربي  البنك  اأن  هنا  بالذكر  اجلدير  وم��ن 

يعترب م��ن ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة ال��رائ��دة على 

م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة يف ت��وظ��ي��ف اأح�����دث احل��ل��ول 

اخل��دم��ات  �سعيد  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة  التكنولوجية 

امل���ال���ي���ة وامل�������س���رف���ي���ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ل��ع��م��ائ��ه 

ع��رب خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات. ك��ذل��ك ي���ويل البنك 

االبتكار يف  اأهمية كبرية لدعم وتطوير  العربي 

اخل��دم��ات  لتطوير  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  جم��ال 

التحوالت  مع  تتما�سى  التي  امل�سرفية  واحللول 

الثورة  ظل  يف  العامل  ي�سهدها  التي  والتطورات 

ت��غ��ريات  م��ن  ي��راف��ق��ه��ا  وم���ا  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 

يف اح��ت��ي��اج��ات وت��وق��ع��ات ال��ع��م��اء م��ن خمتلف 

العربي  البنك  ب��ادر  حيث  وال��ق��ط��اع��ات.  الفئات 

املجال  ه��ذا  يف  متكاملة  منظومة  تاأ�سي�س  اإىل 

ت�سمل مركز لابتكار وم�سرعة اأعمال. وين�سجم 

حر�سه  م��ع  للبنك  اال�سرتاتيجي  التوجه  ه��ذا 

ال����دائ����م ع���ل���ى دع�����م ال����ري����ادي����ني م����ن اأ����س���ح���اب 

بناء  يف  ت�ساهم  التي  النا�سئة  وامل�ساريع  االأعمال 

واالبتكار  امل��ب��ادرة  روح  وحتفيز  ال�سباب  ق���درات 

وت�سجيع اال�ستثمار لتحقيق التنمية االقت�سادية 

امل�ستدامة.

الأنب�ط-�ك�لت

قبل  غام�سة  �سلعة  م��ن  النفط  حت��ول  م��ع 

قرن من الزمان اإىل �سلعة اأ�سا�سية، مثلها مثل 

امل����اء، ع��ل��ى ح��د ق���ول االق��ت�����س��ادي ال��ربي��ط��اين 

ال�سهري جيم�س بوكان، بات العامل يتهافت على 

توفريها مقابل اأي ثمن، ويبقى الت�ساوؤل االأهم 

اأ���س��ع��ار  ح���ول م��اه��ي ال��ع��وام��ل ال��ت��ي تتحكم يف 

النفط؟

 2022 النفط يف  ����س���ه���دت اأ����س���واق  ف���ق���د 

وت�سجيل  التقلبات  بزيادة  متيز  تاريخيا،  عاما 

م�����س��ت��وي��ات ت��اري��خ��ي��ة مل ن���راه���ا م��ن��ذ 2008 

دوالرا   139 م�ستويات  ب��رن��ت  الم�����س  اأن  بعد 

من  املخاوف  و�سط  املا�سي  مار�س  يف  للربميل 

حظر النفط الرو�سي.

النفط يف  تبقى اأ�سعار  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 

وال��ط��ل��ب،  ال��ع��ر���س  مل��خ��اوف  ره��ي��ن��ة   ،2023
وت�����س��دي��د ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ن��ق��دي��ة )رف����ع م��ع��دالت 

الفائدة( من قبل البنوك املركزية حول العامل 

وعلى راأ�سهم الفيدرايل، وتوقعات حدوث تباطوؤ 

واإع��ادة  االقت�سادي والركود املحتمل،  النمو  يف 

االأزم��ة  اأم��د  وا�ستمرار  ال�سيني  االقت�ساد  فتح 

الرو�سية االأوكرانية.

قوى العر�ض والطلب

ل���ط���امل���ا ك������ان ق�����ان�����ون ال����ع����ر�����س وال���ط���ل���ب 

ه����و اأح������د امل����ح����رك����ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل�����س��ع��ر اأي 

���س��ل��ع��ة مب����ا ف���ي���ه���ا اأ����س���واق ال���ن���ف���ط ال���ع���امل���ي���ة، 

وتعد اأوبك ورو�سيا والواليات املتحدة من اأكرب 

 30 تبلغ  بح�س�س  ال��ع��امل  يف  النفط  منتجي 

باملئة، 10 باملئة، و12 باملئة على التوايل.

اأي  ع��ل��ى  ال���ق���درة  تقت�سر  احل����ايل  ال��ع��ام  يف 

ك��ل  النفط على  يف م���ع���رو����س  مم��ك��ن��ة  زي�������ادة 

امل��ت��ح��دة، يف ح��ني تبقى  م���ن اأوب���ك وال���والي���ات 

رو�سيا جمربة نظريا على خف�س اإنتاجها ب�سبب 

احلظر و�سقف االأ�سعار املفرو�س على نفطها.

وت���ب���ق���ى ت����وق����ع����ات زي������ادة اإن������ت������اج ال��ن��ف��ط 

 ،2023 يف  ل���ل���غ���اي���ة  االأم�������ريك�������ي حم�������دودة 

األ����ف   500 ال������  ت���ت���ج���اوز  ق����د ال  اأن����ه����ا  ب��ح��ي��ث 

اأن  ح��ني  يف  االأح����وال،  اأف�سل  يف  يوميا  برميل 

يف  االأخ������ري  ب���ق���راره���ا  منظمة اأوبك ملتزمة 

برميل  مليوين  بواقع  اإنتاجها  بخف�س  اأكتوبر 

عام  نهاية  وح��ت��ى   2022 نوفمرب  م��ن  ب��داي��ة 

.2023
قد  االأول  الن�سف  اأن  اإىل  التوقعات  وت�سري 

النمو  ب�سبب �سعف  املعرو�س  يف  فائ�سا  ي�سهد 

االقت�سادي، وهذا �سيوؤدي اإىل زيادة املخزونات، 

ب��ق��اءه��ا  اأو  م����ا ق����د ي�����س��غ��ط ع���ل���ى االأ�����س����ع����ار 

اأن  اإال  امل�����س��ت��وي��ات احل���ال���ي���ة،  م��ت��ذب��ذب��ة ح����ول 

ب��ي��وت اخل���ربة ح���ول ال��ع��امل جت��م��ع اأن هاج�س 

الرو�سي �سيبقى  نق�س املعرو�س ب�سبب النفط 

م�سدر قلق لاأ�سواق العاملية، وخا�سة بالن�سف 

القيود على  �ستدخل جميع  اإذ   ،2023 الثاين 

ال��ن��ف��ط ال��رو���س��ي ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ، االأم����ر ال��ذي 

تعطي�س اأ�سواق  زي���ادة  اإىل  تاأكيد  بكل  �سيوؤدي 

النفط وبالتايل ما يدعم االأ�سعار.

الدولية رفعت  ال���ط���اق���ة  اأن وك�����ال�����ة  ي���ذك���ر 

توقعاتها لنمو الطلب النفطي يف 2023 مبقدار 

100 األف لت�سل الزيادة اإىل 1.7 مليون برميل 
برميل  مليون   101.6 االإج��م��ايل  ويبلغ  يوميا 

يوميا، يف حني اأبقت منظمة »اأوبك« على توقعات 

منو الطلب العاملي على النفط بنحو 2.2 مليون 

برميل يوميا يف 2023.

تاأثري م�سنع العامل على اأ�سعار النفط

م���وؤّث���راً  ع��ام��ًا  ال�سيني  االق��ت�����س��اد  ي��ع��ت��رب 

يف  النفط  اأ�سعار  اجت��اه  حتديد  يف  وا�ستثنائياً 

م�ستورد  بداأت ال�سني اأكرب  اإن  فما   ،2023
للنفط اخلام يف العامل، باالإعان عن اإعادة فتح 

الطاقة حول  تاأثرت اأ�سواق  حتى  اقت�سادها، 

العامل اإيجاباً.

امل��وج��ة االإي��ج��اب��ي��ة مل ت�ستطع  ول��ك��ن ه���ذه 

ف��ان��ه��ارت حت��ت �سغط  ل��وق��ت ط��وي��ل،  ال�سمود 

يف  ه��ائ��ل  ب�سكل  كوفيد19-  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار 

خ��ل��ق خم���اوف جدية  م��ا  وه���ذا  ال�سيني،  ال���رب 

م��ن ع���دم ق���درة ال��ت��ن��ني ال�سيني، ع��ل��ى ال��ع��ودة 

ما  االق��ت�����س��ادي  الن�ساط  م�ستويات  نف�س  اإىل 

�ستنعك�س مزيداً يف  والتي كانت  قبل اجلائحة، 

الطلب على النفط ما ي�ساهم يف دعم االأ�سعار.

 6 لنحو  حتتاج  ال�سني  اأن  املراقبون  وي��رى 

ما  انت�سار كورونا،  ذي��ول  م��ن  للتخل�س  اأ�سهر 

اقت�ساد  اأك��رب  ث��اين  اإىل  اأن ع��ودة احل��ي��اة  يعني 

العامل”  “م�سنع  لقب  يحمل  ال��ذي  العامل  يف 

2023 ما  م���ن  ال���ث���اين  ال��ن�����س��ف  ���س��ت��ك��ون يف 

�سيعيد الأ�سعار النفط قوتها.

الفيدرايل واأ�سعار النفط

وث��ي��ق��اً  العاملي ارتباطاً  يرتبط االقت�ساد 

االحتياطي الفيدرايل االأمريكي،  ب���ق���رارات 

خا�سة اأ�سعار النفط، اإذ تتجه االأنظار حالياً اإىل 

�سي�سدرها الفيدرايل يف  التي  ال��ق��رارات  اأوىل 

بداية فرباير 2023 وذلك يف اجتماعه االأول 

لهذا العام.

ي������ق������وم امل������رك������زي  اأن  امل������ت������وق������ع  وم����������ن 

يف  جديدة  م��رة  الفائدة  �سعر  االأمريكي برفع 

اج��ت��م��اع��ه امل��ن��ت��ظ��ر، م��ع اخ��ت��اف ب��ني وج��ه��ات 

فمنهم  ال��رف��ع،  ه��ذا  ن�سبة  ب�ساأن  املحللني  نظر 

املت�سددة يف  �سيا�سته  �سيبقي على  اأنه  يرى  من 

حماربة الت�سخم، و�سريفع الفائدة بن�سبة 50 

الفيدرايل  اأن  ي��رى  م��ن  ومنهم  اأ���س��ا���س،  نقطة 

�سيبطئ من وتريتها، ويرفع الفائدة بواقع 25 

نقطة ا�سا�س فقط.

وع�����ادة م���ا ي��دف��ع ق����رار رف���ع ���س��ع��ر ال��ف��ائ��دة 

االأمريكية اإىل ارتفاع الدوالر وبالتايل ال�سغط 

االأمريكية  بالعملة  املقومة  ال�سلع  اأ�سعار  على 

مبا فيها النفط.

م�ستمر  الفائدة ب�سكل  رفع معدالت  اأن  كما 

ب�سبب  وذلك  االقت�سادي،  اإىل االنكما�س  يوؤدى 

توجه امل�ستثمرين اإىل اإيداع اأموالهم يف البنوك 

املرتفعة  الفائدة  ن�سبة  اال�ستفادة من  اأجل  من 

عمليات  كبح  اإىل  باالإ�سافة  االإن��ف��اق،  من  ب��دال 

املبيعات،  حركة  تنخف�س  وبالتايل  االقرتا�س، 

الركود  ويحدث  الت�سخم  برتاجع  يت�سبب  ما 

ليتم ال�سيطرة على ارتفاع اأ�سعار ال�سلع.

ماذا يخفي 2023 ألسواق النفط؟

 تجارة األردن: قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات واصل نموه 

العام الماضي

 مالية األعيان تقر معدلي تنظيم 
الموازنة العامة والعقبة االقتصادية

للمرة الثالثة.. صندوق النقد
 يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر 

في العام الجاري

النب�ط- عم�ن

وتكنولوجيا  االت�ساالت  قطاع  ممثل  اأك��د 

املهند�س  االأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  املعلومات 

اأث��ب��ت ح�سورا  ال��ق��ط��اع  اأن  ال��رواج��ب��ة،  هيثم 

م�ستفيدا  من��وه  ووا�سل  املا�سي،  العام  مهما 

وبيئة  الكبري  امللكي  وال��دع��م  االه��ت��م��ام  م��ن 

االأعمال املحفزة له.

وق���ال امل��ه��ن��د���س ال��رواج��ب��ة يف ب��ي��ان ام�س 

الثاثاء، اإن �سركات القطاع ا�ستطاعت خال 

ال���ع���ام امل��ا���س��ي حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن ال��ت��ط��ور، 

�سيما يف  وال  الأعمالها،  ق��درات جديدة  وبناء 

االأردن  ي�سهدها  التي  املهمة  التحوالت  ظ��ل 

املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت  جمال  يف 

واالأمن ال�سيرباين والريادة.

باتت  املنطقة  الكثري من دول  اأن  واأ�ساف 

تعتمد على اململكة يف تنفيذ براجمها املتعلقة 

ب��ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ل��ق��ط��اع��ات��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة 

االأردنية  ال�سركات  لقدرة  وذل��ك  واخلدمية، 

على توفري كل احللول املتعلقة بهذا اجلانب؛ 

اإىل  ت�ستند  ك��ب��رية  خ���ربات  م��ن  متتلكه  ومل���ا 

كفاءات حملية واأيد عاملة مدربة.

ت�����س��در  االأردن������ي������ة  ال�������س���رك���ات  اأن  وب�����ني 

العديد  اإىل  الربجميات  جم��ال  يف  خدماتها 

م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة؛ م��ا اأ�سهم 

ب��االأ���س��واق  وتناف�سيتها  ت��واج��ده��ا  ت��ع��زي��ز  يف 

���س��رك��ات  ال��ت�����س��دي��ري��ة، م�����س��ريا اإىل وج�����ود 

باململكة  لها  مكاتب  فتحت  وعاملية  اأجنبية 

املحلية  والكفاءات  اخل��ربات  من  لا�ستفادة 

لت�سدير اأعمالها.

�سركات قطاع  التن�سيق بني  اأن  اإىل  ولفت 

�سريتفع  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت 

اململكة  حمافظات  بعموم  املقبلة  ال��ف��رتة  يف 

بناء  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأردن،  جت���ارة  وغ��رف��ة 

الذي  للقطاع  خا�سة  ومن�سة  بيانات  قاعدة 

ي�سكل رافدا مهما لاقت�ساد الوطني وتوليد 

فر�س العمل.

�ستبقى  االأردن  جت����ارة  غ��رف��ة  اأن  واأك�����د 

بالقطاع،  العاملني  مع  م�ستمر  توا�سل  على 

ت���واج���ه  اأي������ة ع���ق���ب���ات  ت���ذل���ي���ل  اإىل  وت�����س��ع��ى 

اأعمالهم بالتعاون مع اجلهات املعنية، م�سيدا 

مع  القطاع  جتمع  التي  احلقيقية  بال�سراكة 

وزارة االقت�ساد الرقمي والريادة.

ب���خ���دم���ات اجل��ي��ل  ال��ت�����س��ري��ع  اإىل  ودع������ا 

عجلة  دف��ع  يف  اأهمية  من  لذلك  ملا  اخلام�س 

االق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي، وت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه، 

وا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات، وت�سجيع 

الريادة واالبتكار، وزيادة فر�س الت�سغيل

النب�ط- عم�ن

يف  واالقت�سادية  املالية  اللجنة  اأق���رت   

برئا�سة  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  االأع��ي��ان  جمل�س 

مقررة اللجنة العني �سهري العلي، م�سروع 

قانون معدل لقانون تنظيم املوازنة العامة 

ل�سنة  احل��ك��وم��ي��ة  ال����وح����دات  وم�����وازن�����ات 

لقانون  معدل  ق��ان��ون  وم�����س��روع   ،2022
م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االق���ت�������س���ادي���ة اخل��ا���س��ة 

ل�سنة2022، كما وردا من جمل�س النواب.

جاء ذلك خال اجتماع عقدته اللجنة 

القانونية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  بح�سور 

الدكتورة نان�سي منروقة ومدير عام دائرة 

ح�سام  الدكتور  واملبيعات  الدخل  �سريبة 

العامة  املوازنة  دائ��رة  اأبو علي ومدير عام 

ع��ام  م��راق��ب  وم�����س��اع��د  ال�سريقي  جم���دي 

ال�سركات جنان احلجاوي.

م�������س���روع  اإن  ال���ع���ل���ي،  ال����ع����ني  وق����ال����ت 

ال��ع��ام��ة بح�سب  امل����وازن����ة  ت��ن��ظ��ي��م  ق���ان���ون 

التعديات  �سوء  يف  ج��اء  املوجبة  اأ�سبابه 

الد�ستورية على املادة 112 من الد�ستور، 

التي اأوجبت تقدمي م�سروع قانون موازنة 

ع��ام��ة واح���د يت�سمن م��وازن��ات ال��وح��دات 

واالت�ساق يف  ال��ت��واوؤم  والإي��ج��اد  احلكومية، 

االأحكام بني قانون تنظيم املوازنة العامة، 

م��ع م�����س��روع ق��ان��ون امل���وازن���ة امل����ودع حاليا 

ل����دى جم��ل�����س االأم������ة وم�����س��اري��ع ق��وان��ني 

املوازنة املقبلة.

قانون  مل�سروع  املوجبة  االأ�سباب  وجاءت 

املعدل لقانون منطقة العقبة االقت�سادية 

ال�سركات  الإل���زام   ،2022 ل�سنة  اخلا�سة 

مراقبة  دائ���رة  ل��دى  بالت�سجيل  االأجنبية 

ال�سلطة،  ل��دى  الت�سجيل  قبل  ال�����س��رك��ات 

والإل���غ���اء االإ����س���ارة اإىل ���س��ري��ب��ة اخل��دم��ات 

االج��ت��م��اع��ي��ة ات�����س��اق��ا م��ع اإل���غ���اء ق��ان��ون��ه��ا، 

�سلطة  ال�����س��ري��ب��ي يف  ال��ن��ظ��ام  ول��ي��ت��واف��ق 

مع  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

املعايري والقواعد ال�سريبية.

الأنب�ط-الق�هرة

خف�س �سندوق النقد الدويل، توقعاته 

لنمو االقت�ساد امل�سري، خال العام املايل 

منو  ي�سجل  اأن  متوقعا  جم���دًدا،  اجل���اري، 

بن�سبة %4 مقارنة بنمو متوقع يف تقرير 

�سابق له يف اأكتوبر املا�سي عند 4.4%.

اتفاق  وثائق  ك�سفت  ح�سبما  ذل��ك  ج��اء 

مع  جديد  برنامج  يف  للتعاون  ال�سندوق 

وافق  وال��ذي  االقت�سادي  لاإ�ساح  م�سر 

 16 لل�سندوق يف  التنفيذي  املجل�س  عليه 

دي�سمرب املا�سي، حيث اأفرج ال�سندوق عن 

التقرير اليوم.

ويعد هذا احلف�س الثالث للنمو املتوقع 

القت�ساد م�سر خال العام املايل املقرر اأن 

وتوقع  �سبق  حيث  املقبل،  يونيو  يف  ينتهي 

 5% بن�سبة  االقت�ساد  ينمو  اأن  ال�سندوق 

يوليو  %4.8 يف  اإىل  توقعاته  ثم خف�س 

املا�سي.

ل�سغوط  امل�سري  االقت�ساد  ويتعر�س 

ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���غ���ريات ال��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ احل���رب 

ال�سيا�سة  وت�سديد  االأوك��ران��ي��ة  ال��رو���س��ي��ة 

ال��ن��ق��دي��ة ع���امل���ي���ا، م���ع اجت�����اه ال���ف���ي���درايل 

االأم���ري���ك���ي ل���رف���ع اأ����س���ع���ار ال���ف���ائ���دة لكبح 

مل���خ���اوف من  اأدى  امل��رت��ف��ع، م���ا  ال��ت�����س��خ��م 

ت��ب��اط��وؤ من���و االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي ق���د ي��ق��ود 

لركود.

من��و  ي����ع����ود  اأن  ال���������س����ن����دوق،  وت�����وق�����ع 

العام  خ��ال  لارتفاع  امل�سري  االقت�ساد 

 5.7% ثم   5.3% املقبل لي�سجل  املايل 

ث��م   2024-2025 امل�������ايل  ال����ع����ام  يف 

2026- املاليني  العامني  %5.9 خال 
و2027-2028.  2027

   القطاونة: تم تغيير رقم السنة فقط والحكومة
     حريصة على ارضاء صندوق النقد الدولي فقط

   زيادين: 70 مليون لدعم الجامعات مبلغ زهيد
      أمام مديونيتها 



الإقت�صادي
70

األنباط-وكاالت

على  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ص��ادي  ال���رك���ود   ينعك�س 

النا�س  خمتلف االق��ت�����ص��ادات وك��ذل��ك على ح��ي��اة 

البطالة،  ارتفاع معدالت  تتجلى يف  باأ�صكال عدة 

وان��خ��ف��ا���س م�����ص��ت��وي��ات ال��ن�����ص��اط االق��ت�����ص��ادي، 

وتدين م�صتويات الدخل والرثوة، اإىل جانب عدم 

امل�صتقبل. بالوظائف وبالدخل يف  املتعلق   اليقني 

والبنوك  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  اأغ��ل��ب  وتتوقع 

االقت�صاد  ان���زالق  االقت�صاديني  ومعظم  العاملية 

العاملي اإىل الركود يف عام 2023، رغم اأن هناك من 

ي��راه بعيداً، اعتماداً على اأن ميزانيات االأف��راد ال 

تزال قوية واأن �صوق العمل الت��زال اأكرث �صخونة 

ح��ي��ث اأ���ص��اف��ت وظ��ائ��ف اأك����رث مم��ا ك���ان متوقعاً 

االق��ت�����ص��ادات  يف  املا�صية  اأ���ص��ه��ر  الثمانية  خ���ال 

 الكربى وخ�صو�صاً الواليات املتحدة االأمريكية«.

وعلى الرغم من عدم وج��ود اتفاق ب�صكل حمدد 

ال��ق��وم��ي  امل��ك��ت��ب  اأن  اإال  ال����رك����ود  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 

ل���اأب���ح���اث االق��ت�����ص��ادي��ة يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

يعرفه على اأنه “االنخفا�س الكبري يف م�صتويات 

من  الأك��رث  ي�صتمر  وال���ذي  االقت�صادي،  الن�صاط 

م�صتويات  انخفا�س  يف  واملتمثل  اأ���ص��ه��ر،  ب�صعة 

االإن���ت���اج وال��ت��وظ��ف وال���دخ���ل احلقيقي وغ��ريه��ا 

ال��رك��ود عندما  “، وغالبا ما يبداأ  امل��وؤ���ص��رات  من 

وينتهي  ال��ن�����ص��اط،  ق��م��ة  اإىل  االق��ت�����ص��اد  ي�����ص��ل 

م�صتوياته. اأدن�����ى  اىل  االق��ت�����ص��اد  ي�صل   ع��ن��دم��ا 

وعلى اجلانب االآخر يراه البنك الدويل متمثًا 

ال����دول  م���ن  ال��ع��دي��د  اق���ت�������ص���ادات  “انكما�س  يف 

موؤ�صرات  اىل  باالإ�صافة  ال��وق��ت،  ذات  يف  الكربى 

اأخ�������رى ت�����دل ع��ل��ى ���ص��ع��ف ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي 

الناجت  يف  امل��ط��ول  االنخفا�س  يف  تتمثل  ال��ع��امل��ي، 

مع  البطالة  م��ع��دل  وارت���ف���اع  االإج���م���ايل،  املحلي 

ال�صلع واخلدمات«. الكلي على  الطلب   انخفا�س 

 رك��������������������������ود ي�������������ق�������������رب م����������������ن ال��������ك�����������������ص��������اد

وي����وؤك����د اخل���ب���ري االق���ت�������ص���ادي ال���دك���ت���ور ن�����ص��ال 

 2023 ع���ام  ح���ول  ال��ت��وق��ع��ات  “اأغلب  اأن  ال�����ص��ع��ار 

االقت�صادي،  ال��رك��ود  ع��ام  �صيكون  اأن���ه  اإىل  ت�صري 

والتي من  االأوىل  الت�صعة  االأ�صهر  االأق��ل يف  على 

وي��ق��رب  عنيفاً  ال���رك���ود  فيها  ي��ك��ون  اأن  امل��رج��ح 

وبداية  ع��ام 2023  نهاية  مع  لن�صهد  الك�صاد،  من 

وا���ص��ت��ق��راراً  النمو  م��ع��دالت  يف  ع��ام 2024 حت�صناً 

���ص��رف  ك��اأ���ص��ع��ار  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  امل��ال��ي��ة  االأدوات  يف 

 ال���ع���م���ات م��ق��اب��ل ب��ع�����ص��ه��ا واأ����ص���ع���ار ال���ف���ائ���دة«.

ارت��������ف��������اع ال�������ذه�������ب وان�����خ�����ف�����ا������س ال������ب������رول 

 وا�������ص������ت������ق������رار اأ��������ص�������ع�������ار �������ص������رف ال����ع����م����ات

وي�����ص��رح ال���دك���ت���ور ال�����ص��ع��ار ت���اأث���ري ال���رك���ود على 

االق��ت�����ص��ادات وت��ال��ي��اً ع��ل��ى ح��ي��اة ال��ن��ا���س ق��ائ��ًا: 

ال��رك��ود  ه��و   2023 ع���ام  ع��ن��وان  اأن  اتفقنا  “اإذا 
االأول  املر�صح  �صيكون  ال��ذه��ب  ف���اإن  االق��ت�����ص��ادي، 

اأ���ص��ع��اره، الأن اأغ��ل��ب النا�س تعترب م��اذاً  الرت��ف��اع 

اآم��ن��اً م��ا ي��رج��ح ارت��ف��اع �صعر االأون�����ص��ة اإىل بني 

تنخف�س  اأن  الطبيعي  من  اأن��ه  كما  دوالر،   2400

وتدين  الطلب  انخفا�س  ب�صبب  ال��ب��رول  اأ�صعار 

اأن  االعتبار  بعني  االأخ���ذ  م��ع  الت�صغيل،  م��ع��دالت 

اأ�صعار البرول �صتكون مقاومة يف حالة التوترات 

اجليو�صيا�صية، اأما اأ�صعار �صرف العمات ف�صتكون 

م�صتقرة، و�صوف يحافظ الدوالر على �صعر �صرفه 

مقابل العمات االأخرى نتيجة وجود حالة �صبه 

ال��ع��امل«. دول  جميع  يف  الفائدة  اأ�صعار  يف   ت��ع��ادل 

 ارت�������������������ف�������������������اع م����������������ع����������������دالت ال��������ب��������ط��������ال��������ة

اقت�صاد  اأي  ع��ل��ى  ع���ام  ب�صكل  ال���رك���ود  ت��اأث��ري  اإن 

ودرج���ة  االإن��ت��اج��ي��ة  االأول  مب��ح��وري��ن  يتلخ�س 

واإذا  والتوظيف  العمالة  م�صتوى  والثاين  النمو 

مت اإ���ص��ق��اط ه��ذي��ن امل��ح��وري��ن ع��ل��ى االأف�����راد ف��اإن 

التاأثري االأول �صيكون يف ارتفاع معدالت البطالة، 

النا�س يف  اأن  اأو�صح  ال��ذي  ال�صعار،  للدكتور  وفقاً 

اأو على االأق��ل  اأعمالها  ه��ذه احلالة �صوف تخ�صر 

اأن���ه يف ال��وق��ت ذات���ه لن  اأع��م��ال��ه��ا، كما  �صتتقل�س 

اإن مل يحدث  تكون هناك زي���ادة يف االأج���ور ه��ذا 

تخفي�س يف املعدل الو�صطي لاأجور ما يعني اأن 

وجود البطالة يف املجتمع يوؤثر على الطلب الكلي 

احل��ال. بطبيعة  االأف����راد  معي�صة  م�صتوى   وعلى 

 ت��������������������������������������������دين االإن����������������������ت����������������������اج����������������������ي����������������������ة

ويتابع اخلبري االقت�صادي الدكتور ال�صعار: “واإذا 

ذهبنا اإىل االإنتاجية، فاإن االإنتاج يف حالة الركود 

ينخف�س وهذا بدوره �صيوؤدي اإىل انخفا�س النمو 

االقت�صادي ما يرك تاأثريه على االقت�صاد ب�صكل 

ع��ام يف دورة ثانية مبا يخ�س البطالة واالأج��ور، 

ي��وؤدي  االإن��ت��اج  م��ع��دل  انخفا�س  ف���اإن  وباملح�صلة 

اإىل ت��ده��ور اأ���ص��ع��ار ���ص��رف ال��ع��م��ات م��ا ينعك�س 

ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��ام اأ���ص��ع��ار ال�����ص��ل��ع واخل��دم��ات 

مبا�صر«. ب�صكل  ال��ف��رد  معي�صة  م�صتوى   وع��ل��ى 

ال��ن��ت��ي��ج��ة  اأن  اإىل  ال�����ص��ع��ار  ال���دك���ت���ور  وي��خ��ل�����س 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��رك��ود االق���ت�������ص���ادي ه���ي ان��خ��ف��ا���س 

 يف م�������ص���ت���وى امل���ع���ي�������ص���ة وال����ع����م����ال����ة واالإن������ت������اج.

 ان���������خ���������ف���������ا����������س م�����������������ص��������ت��������وي��������ات ال���������دخ���������ل

عبد  الدكتور  االقت�صادي  اخلبري  يقول  ب���دوره، 

االقت�صادي  ال��رك��ود  اأن  �صك  “ال  ال�صناوي:  اهلل 

ينعك�س على حياة النا�س باأ�صكال خمتلفة اأو بعدة 

طرق ويوؤثر اأي�صاً على االقت�صادات املختلفة وذلك 

م��ن خ��ال ارت��ف��اع م��ع��دالت البطالة، وانخفا�س 

م�صتويات الن�صاط االقت�صادي وم�صتويات الدخل 

وال��رثوة، وع��دم اليقني املتعلق بالوظائف، وعدم 

اليقني املتعلق بالدخل يف امل�صتقبل، ويتفق معظم 

االقت�صاديني على اأن الركود االقت�صادي قادم، رغم 

اأن هناك من يراه بعيداً، اعتمادا على اأن ميزانيات 

االفراد ال تزال قوية واأن �صوق العمل التزال اأكرث 

�صخونة حيث اأ�صافت وظائف اأكرث مما كان متوقعاً 

االق��ت�����ص��ادات  يف  املا�صية  اأ���ص��ه��ر  الثمانية  خ���ال 

 الكربى وخ�صو�صاً الواليات املتحدة االأمريكية«.

ال�������ك�������ربى االق���������ت�������������������ص���������ادات  يف   ال�����������رك�����������ود 

ويف حديثه حول انعكا�س الركود على االقت�صادات 

ارتفاع  ال�صناوي  الدكتور  رجح   2023 يف  املختلفة 

معدالت البطالة من 3.5 باملئة اإىل ما بني 4 و5 

باملئة يف عام 2023 يف الواليات املتحدة االأمريكية 

على  يعتمد  ذل��ك  ب���اأن  منوها  امل��ث��ال،  �صبيل  على 

ال��ف��ي��درايل معدل  االحتياطي  بنك  ق��ب��ول  م��دى 

اإذا  اأع��ل��ى  اأو  امل��ت��و���ص��ط  االأج�����ل  اأع��ل��ى يف  ت�صخم 

الت�صخم  م��ع��دل  تخفي�س  ب��ح��ق  م��ل��ت��زم��اً  ك����ان 

ال��ط��ل��ب  ان���خ���ف���ا����س  ت���وق���ع  ك���م���ا  ب���امل���ئ���ة،  اإىل 2 

اآ�صيوية،  ال�صينية ودول  املنتجات  االأمريكي على 

ال��ف��ائ��دة �صيجعل  ���ص��ع��ر  ارت���ف���اع  اأن  ف�����ص��ًا ع���ن 

ال�صركات  ي��دف��ع  م��ا  مرتفعة  االق���را����س  تكلفة 

ا�صتثماراتها. يف  ال��ت��و���ص��ع  ع���دم  اإىل   االأم��ريك��ي��ة 

بالن�صبة  “اأما  ال�����ص��ن��اوي:  ال���دك���ت���ور  وي�����ص��ي��ف 

ب�صدة  ت�صرره  املتوقع  فمن  االأوروب���ي  لاقت�صاد 

من ارتفاع اأ�صعار الطاقة ما ينعك�س على تناق�س 

ال��ن��اجت املحلي االإج���م���ايل، وبالن�صبة  م��ع��دل من��و 

لاقت�صاد ال�صيني فقد ينخف�س معدل منوه كما 

نه قد يكون يف و�صع اأ�صواأ، وخ�صو�صاً مع انهيار 

ق��ط��اع ال��ع��ق��ارات، وارت��ف��اع ح���االت ك��ورون��ا ب�صبب 

االقت�صاد  ف��ت��ح  اإع�����ادة  ال�صينية  احل��ك��وم��ة  ق���رار 

 دون ت���وف���ري دف���ع���ة ت��ط��ع��ي��م اإ����ص���اف���ي���ة ك��اف��ي��ة«.

 ت������اأث������ر ال���������ص����ل����وك����ي����ات ال���������ص����ح����ي����ة ل������اأف������راد

ال�صناوي  ال��دك��ت��ور  االقت�صادي  اخلبري  وحت���دث 

ح���ول ان��ع��ك��ا���س ال���رك���ود ع��ل��ى االأف������راد وف���ق �صتة 

حم����اور ه���ي، ن��ق�����س م���ع���دالت االإن���ف���اق م���ن قبل 

االق��را���س، وح��دوث  تكلفة  االأ�صر نظراً الرتفاع 

ال�صركات  لبع�س  النقدية  التدفقات  يف  ت��ب��اط��وؤ 

اإىل  ي��وؤدي  نتيجة �صعف االإنفاق اال�صتهاكي ما 

عدم توافر االأم��وال للقيام باال�صتثمارات، وجلوء 

البنوك التجارية اإىل احلد من مد اآجال االئتمان 

االإن��ف��اق  م��ن  ي�صاهم يف احل��د  م��ا  اأو رف�صه كلية 

اال���ص��ت��ه��اك��ي ل����اأف����راد، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ت��راج��ع 

معدالت االدخار نظراً اإىل جلوء االأفراد لل�صحب 

من امل��دخ��رات، وكذلك جل��وء االأ���ص��ر ذات الدخل 

املدخرات،  اإىل االحتفاظ بقدر كبري من  املرتفع 

 الأنها قد ت�صبح اأكرث قلقا ب�صاأن ا�صتقرار وظائفها.

كما تتاأثر ال�صلوكيات ال�صحية لاأفراد ومعدالت 

ت�صري  حيث  االقت�صادي،  الركود  بفرة  الوفيات 

االإ���ص��اب��ة  زي����ادة م��ع��دالت  اإىل  ال���درا����ص���ات  بع�س 

الركود  تلي  التي  الفرات  يف  املزمنة  باالأمرا�س 

فقدوا  ملن  الوفيات  معدالت  وت��زداد  االقت�صادي، 

وظائفهم بعد الركود، وفقاً للدكتور ال�صناوي.

األنباط-وكاالت

على غ��ري ال��ع��ادة، ت��اأخ��ر اإق���رار امل��وازن��ة 

املعتاد يف  املوعد  2023 عن  لعام  ال�صودانية 

يف  ال��ب��اد  لتدخل  االأول،  دي�صمرب/كانون 

العام اجلديد من دون قانون مالية عامة.

�صيا�صية  ا�صطرابات  ال�����ص��ودان  وي�صهد 

بعد   ،2021 االأول  اأكتوبر/ت�صرين   25 منذ 

ق��ي��ام ق��ائ��د اجل��ي�����س ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ربه��ان 

ال���وزراء  جمل�صي  ح��ل  ت�صمنت  ب��اإج��راءات 

قبل  ال��والة،  واإق��ال��ة  االنتقاليني  وال�صيادة 

الراجع عن بع�س االإجراءات.

م�صارات  عطلت  االإج���راءات  ه��ذه  اأن  اإال 

التي  امل��وازن��ة  بينها  من  ال��دول��ة،  يف  كثرية 

ل��دى  ال�����ص��ودان��ي��ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأودع���ت���ه���ا 

ال�����وزراء، دي�����ص��م��رب/ك��ان��ون االأول  جم��ل�����س 

نهائية  ب�صورة  اإج��ازت��ه��ا  تتم  ومل  املا�صي، 

حتى االآن.

ورغ�������م ذل�������ك، ف�������اإن ب���ع�������س ال����وح����دات 

الداخلية،  وزارة  مقدمتها  ويف  احلكومية، 

ب��������داأت يف زي��������ادة ر����ص���وم���ه���ا ع���ل���ى ب��ع�����س 

اخل�����دم�����ات، االأم�������ر ال������ذي اأث�������ار ح��ف��ي��ظ��ة 

امل���واط���ن���ني، ل��ت��ط��ب��ي��ق ال����زي����ادات م���ن دون 

اإجازة املوازنة ب�صورة نهائية.

وق���ال وزي���ر امل��ال��ي��ة ال�����ص��وداين، جربيل 

اإن وزارته ال متلك �صلطة فر�س  اإبراهيم، 

اأن  اإىل  م�صريا  ج��دي��دة،  ر���ص��وم  اأو  �صرائب 

الت�صريعية. ال�صلطة  اخت�صا�س  ذلك 

ت���دوي���ن���ة ع��ل��ى  اإب���راه���ي���م -يف  واأو�����ص����ح 

���ص��ف��ح��ت��ه ال��ر���ص��م��ي��ة ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي- اأن 

ال����وح����دات احل���ك���وم���ي���ة ه���ي ال���ت���ي ت��ق��رح 

لتكلفتها  تقديرها  وف��ق  ر�صومها  تعديل 

على  ال�������وزارة  دور  وي��ق��ت�����ص��ر  احل��ق��ي��ق��ي��ة، 

عليها. املوافقة 

والتخطيط  املالية  وزارة  اأن  اإىل  واأ�صار 

االق����ت���������ص����ادي ال ع����اق����ة ل���ه���ا ب���ال���ر����ص���وم 

كما  اجل��ام��ع��ات،  تفر�صها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ي��ة 

يف  تتم  التي  باجلبايات  لها  عاقة  ال  اأن��ه 

املحليات والواليات وطرقها.

اأزمة حقيقية

م��ن ج��ه��ت��ه، ي���رى اخل��ب��ري االق��ت�����ص��ادي 

حقيقية  اأزم�����ة  ه���ن���اك  اأن  ال��ع��ب��ي��د  ي��ا���ص��ر 

وي�صري  ب��ال��ب��اد،  امل����ايل  اجل��ان��ب  اإدارة  يف 

اإىل  االأن�����ا������ص�����ول-  ل���وك���ال���ة  ح����دي����ث  -يف 

اع��ت��م��اد ال��دول��ة على اجل��ب��اي��ات وال��ر���ص��وم، 

املنح  توقف  بعد  العامة  االإي���رادات  لتعزيز 

الدولية. وامل�صاعدات 

وم����ن����ذ اإج������������راءات ال�����ربه�����ان ي������وم 25 

املنح  توقفت   ،2021 االأول  اأكتوبر/ت�صرين 

امل��ان��ح��ة لل�صغط  ال���دول  وامل�����ص��اع��دات م��ن 

اأج���ل ع���ودة احلكومة  ع��ل��ى اخل��رط��وم م��ن 

املدنية.

كل  نفذ  ال�صودان  اأن  اإىل  العبيد  واأ���ص��ار 

ا���ص��راط��ات ال��ب��ن��ك ال����دويل ب��ح��ذاف��ريه��ا، 

اأن  واأو���ص��ح  منح،  اأي  يقدم  مل  البنك  لكن 

اجلهة امل�صوؤولة عن املوازنة العامة للدولة 

توازنا  تخلق  اأن  ب��د  وال  املالية،  وزارة  ه��ي 

وتعمل على ح�صد املوارد.

م��ن��ح��ة  اأي  ي���ق���دم  مل  ال�������دويل  ال���ب���ن���ك 

اال���ص��راط��ات  لكل  تنفيذه  رغ��م  ل��ل�����ص��ودان 

ح�صب مراقبني )غيتي(

وقال اإن “وزارة الداخلية غري م�صوؤولة 

االأوراق  ا�صتخراج  يف  ال��ر���ص��وم  زي���ادات  ع��ن 

الثبوتية، فاملواطن قد خرج من �صغوطات 

ك��ب��رية ب��ع��د رف����ع ال���دع���م ع���ن امل��ح��روق��ات 

واخلبز والزيادات الكبرية يف ال�صرائب«.

و�صع غري طبيعي

املتخ�ص�س  ال�صحفي  و�صف  املقابل،  يف 

يف ال�����ص��اأن االق��ت�����ص��ادي ع��ا���ص��م اإ���ص��م��اع��ي��ل 

“غري  باأنه  ال�صودان  يف  ال�صيا�صي  الو�صع 

ال�صيا�صية  االأج�����واء  اأن  واأك����د  طبيعي”، 

ال��ع��ام��ة ب��ال��ب��اد ت��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا 

بال�صاأن االقت�صادي، وعلى وجه اخل�صو�س 

باملوازنة العامة للدولة.

اإىل عدم وجود حكومة  اإ�صماعيل  واأ�صار 

ال��ع��م��ل  ي��ت��ول��ون  “الذين  اإن  اإذ  ر���ص��م��ي��ة، 

مكلفون،  ه��م  االآن  ب���ال���وزارات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

وح���ت���ى جم��ل�����س ال��������وزراء م���ك���ل���ف، ول��ي�����س 

الطبيعي  “من  اإنه  حكومة معينة”، وقال 

املتعارف  باملعنى  م��وازن��ة  هنالك  تكون  اأال 

عليه يف ال�صنوات ال�صابقة، ب�صبب االرتباك 

الذي تعي�صه احلكومة احلالية«.

واأ�صاف “حتى لو اأجيزت موازنة، �صواء 

اأو  ال����وزراء،  م��ن جمل�س  املكلفني  م��ن  ك��ان 

م��ن ال��ق��ط��اع االق��ت�����ص��ادي، ف����اإن ذل���ك كله 

م���ره���ون ب��ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة ج����دي����دة، مم��ا 

يعرقل عملية اإجازة املوازنة«.

تعمل  مل  املا�صي  العام  “موازنة  وتابع 

االإي���رادات  مببداأ  عملت  بل  احلكومة،  بها 

عليها.  ب��ن��اء  واالإن���ف���اق  ال�صهرية  الفعلية 

اإن ع����دم ال��ت��و���ص��ل الت���ف���اق ب���ني امل��ك��ون��ات 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ب��ال�����ص��ودان، وت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة 

م�صاألة  على  جاهدة  تعمل  انتقالية  لفرة 

املوازنة، �صيفاقم االأمور«.

اإىل حني ذلك �صتظل وزارة املالية -وفق 

على  ر����ص���وم���ا  “تفر�س  ذات������ه-  امل���ت���ح���دث 

امل��واط��ن��ني ومت���ار����س ال��ت�����ص��ي��ي��ق امل��ع��ي�����ص��ي، 

بالدولة  امل��وج��ودة  االإي���رادات  كل  اأن  جلهة 

ت��وق��ف��ت ل��ع��دم وج����ود اإي�������رادات ب��اخل��زي��ن��ة 

العامة«.

هكذا يؤثر الركود االقتصادي على حياة الناس المعيشية!

لماذا يدخل السودان عام 2023 من دون موازنة؟

الأربعاء   11 /1/ 2023 

األنباط-وكاالت

ت�������ع�������ر��������س ال�������ب�������ن�������ك ال������وط������ن������ي 

قيا�صية  م��ال��ي��ة  خل�����ص��ارة  ال�����ص��وي�����ص��ري 

ق����وة  م������ع   ،2022 امل����������ايل  ال������ع������ام  يف 

 ال���ف���رن���ك وخ�����ص��ائ��ر االأ�����ص����واق امل��ال��ي��ة.

ال�صوي�صري  الوطني  البنك  اأعلن  وق��د 

ي���ن���اي���ر/ك���ان���ون   9 االإث�����ن�����ني،  ب����ي����ان،  يف 

 132 خ�����������ص�����ارة  ع������ن   ،2023 ال������ث������اين 

 143( �����ص����وي���������ص����ري  ف�����رن�����ك  م����ل����ي����ار 

.2022 امل���ال���ي���ة  ل��ل�����ص��ن��ة  دوالر(   م��ل��ي��ار 

ع������اًم������ا  116 يف  خ�����������ص�����ائ�����ر   اأك��������������رب 

ووفق البيانات االأولية؛ متثل هذه اأكرب 

املمتد  املركزي  البنك  تاريخ  يف  خ�صارة 

116 عاما وتعادل ما يقرب من 18% من 

اإجمايل الناجت املحلي املتوقع ل�صوي�صرا، 

�صوي�صري،  فرنك  مليار   744.5 والبالغ 

����ص���ي«. ب����ي  اإن  “�صي  ���ص��ب��ك��ة   ب��ح�����ص��ب 

 23 ال�صابقة  القيا�صية  خ�صارته  ك��ان��ت 

ن��ت��ي��ج��ة   .2015 ع����ام  يف  ف���رن���ك  م���ل���ي���ار 

ل���ذل���ك، ل���ن ي���ق���دم ال��ب��ن��ك م��دف��وع��ات��ه 

تاأثر  ال�صوي�صرية، مع  املعتادة للحكومة 

املدفوعات مل�صاهميه. يف عام 2021، اأعلن 

فرنك. مليار   26 ق��دره  رب��ح   البنك عن 

وم���ن ب���ني اخل�����ص��ائ��ر، ج���اء 131 م��ل��ي��ار 

ف��رن��ك م���ن ال��ع��م��ل��ة االأج��ن��ب��ي��ة وم��ل��ي��ار 

الفرنك،  ارت��ف��اع  م��ع  �صوي�صري،  فرنك 

كماذ  عليه  امل�صتثمرون  ت��واف��د  حيث 

 اآم�������ن و�����ص����ط ال���ت���ق���ل���ب���ات االأوروب������ي������ة.

 ،2022 ح��������زي��������ران  ي������ون������ي������و/  م�����ن�����ذ 

ت��������داول ال���ف���رن���ك ال�������ص���وي�������ص���ري ف���وق 

ال������ي������ورو، وه������و م�������ص���ت���وى مل ي��ل��م�����ص��ه 

ع���ام  يف  وج����ي����زة  ل���ف���رة  اإال  ق���ب���ل  م����ن 

 1.20 ع���ن���د  رب���ط���ه  اإل����غ����اء  ب���ع���د   2015

 ب��ال��ع��م��ل��ة امل���وح���دة ل��احت��اد االأوروب�����ي.

وح�����اول�����ت ����ص���وي�������ص���را ت���اري���خ���ي���ا ك��ب��ح 

اقت�صادها  ب�صبب  ال��ف��رن��ك  ق��وة  ج��م��اح 

ال�����ق�����ائ�����م ع�����ل�����ى ال�����������������ص��������ادرات، ع���ل���ى 

ال���رغ���م م���ن اأن امل��ح��ل��ل��ني ج���ادل���وا ب���اأن 

ال�������ص���رك���ات ال�����ص��وي�����ص��ري��ة مت��ك��ن��ت م��ن 

احل����ف����اظ ع���ل���ى ق���درت���ه���ا ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ارت�����ف�����اع ال���ف���رن���ك 

 ب�����ص��ب��ب ال��ت�����ص��خ��م يف م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ورو.

الوطني  البنك  رف��ع  املا�صي،  ال�صهر  يف 

ال�����ص��وي�����ص��ري اأ����ص���ع���ار ال���ف���ائ���دة ل��ل��م��رة 

ملواجهة   ،%1 اإىل   ،2022 ع��ام  يف  الثالثة 

بكثري  يقل  وال���ذي   ،%3 بن�صبة  ت�صخم 

م��ن��ط��ق��ة  ال���ت�������ص���خ���م يف  م�����ع�����دل  ع�����ن 

ي�����زال ح����ول %10. وال�����ذي ال   ال����ي����ورو، 

كما تاأثر البنك الوطني ال�صوي�صري يف 

العام املا�صي بخ�صائر يف حمفظة االأ�صهم 

وال�����ص��ن��دات و���ص��ط ال��ت��ب��اط��وؤ االأو���ص��ع يف 

مليون   400 اكت�صب  ذلك،  ومع  ال�صوق. 

 ف���رن���ك م���ن خ����ال ح���ي���ازات���ه ل��ل��ذه��ب.

2022 يف  ح���������������������اد   ت�����������������ص��������خ��������م 

ال��ب��ي��ان��ات ال�������ص���ادرة ع���ن مكتب  ووف����ق 

االإح���������ص����اء االحت���������ادي ال�������ص���وي�������ص���ري، 

ع���ان���ت ���ص��وي�����ص��را م���ن ارت����ف����اع ت�����ص��خ��م 

 ،2022 يف  ح��اد  ب�صكل  امل�صتهلك  اأ���ص��ع��ار 

ارت��ف��اع  اإىل  وي��رج��ع ذل���ك يف االأ���ص��ا���س 

اأ���ص��ع��ار ال��وق��ود وال�����ص��ي��ارات واإي���ج���ارات 

ال�����ص��ك��ن، ب��ي��ن��م��ا ت���ب���اط���اأ من���و االأ����ص���ع���ار 

امل���ا����ص���ي  االأول  دي�������ص���م���رب/ك���ان���ون  يف 

 و�����ص����ط ان���خ���ف���ا����س اأ�����ص����ع����ار ال���ط���اق���ة.

وارت���ف���ع م��ت��و���ص��ط ال��ت�����ص��خ��م ال�����ص��ن��وي 

 %%0.6 م������ن   2022 يف   %2.8 اإىل 

ت����راج����ع����ت   2020 ويف   .2021 يف 

.%0.7 ب�����واق�����ع  امل�������ص���ت���ه���ل���ك   اأ������ص�����ع�����ار 

وت��رج��ع ال���زي���ادة االأخ�����رية يف االأ���ص��ا���س 

البرولية  املنتجات  اأ�صعار  ارت��ف��اع  اإىل 

ال�صكن،  واإي���ج���ارات  وال�����ص��ي��ارات  وال��غ��از 

ب��ي��ن��م��ا ان��خ��ف�����ص��ت اأ����ص���ع���ار ال���ع���رو����س 

واملتنقلة  الثابتة  لات�صاالت  املجمعة 

ارت����ف����ع����ت   ،2022 ويف  واالأدوي�������������������ة. 

ب���واق���ع %1.6  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��ل��ع  اأ����ص���ع���ار 

.%6.7 ب���ن�������ص���ب���ة  امل���������ص����ت����وردة   وزادت 

وت����راج����ع ت�����ص��خ��م اأ����ص���ع���ار امل�����ص��ت��ه��ل��ك 

االأول  دي�����ص��م��رب/ك��ان��ون  يف   %2.8 اإىل 

3% يف  م���ن  ���ص��ن��وي  اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى   2022

ن���وف���م���رب/ت�������ص���ري���ن ال����ث����اين امل���ا����ص���ي. 

بلغت  ذروة  م���ن  ال��ت�����ص��خ��م  وان��خ��ف�����س 

اأدن����ى  اإىل  اأغ�������ص���ط�������س/اآب  يف   %%3.5

 م���������ص����ت����وى خ��������ال ث����م����ان����ي����ة اأ�����ص����ه����ر.

 حت�������دي�������ات اق�����ت�����������ص�����ادي�����ة م�������ص���ت���م���رة

وت��ت��وق��ع اأم���ان���ة ال���دول���ة ال�����ص��وي�����ص��ري��ة 

ل���ل�������ص���وؤون االق���ت�������ص���ادي���ة، م���ع���دل من��و 

م��ق��اب��ل   ،2023 خ�����ال   %0.7 ب��ن�����ص��ب��ة 

وب���ف�������ص���ل   ،2022 ع���������ام  يف   %2.1

ا������ص�����ت�����ه�����اك حم�����ل�����ي ق������������وي، ي���ب���ق���ى 

�صعيًفا. االقت�صادي  ال��رك��ود   �صيناريو 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت�����ص��خ��م، ال��ت��ك��ه��ن��ات 

ت��خ��ت��ل��ف ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري م����ن م��وؤ���ص�����ص��ة 

امل�����ص��رف  ي���ت���وق���ع  ح���ي���ث  اأخ��������رى؛  اإىل 

امل��ع��دل  يبلغ  اأن  ال�����ص��وي�����ص��ري،  ال��وط��ن��ي 

يف   %2.8 م��ق��اب��ل   ،2023 ع���ام  يف   %2.4

امل��خ��ت�����ص��ون  ُي���ب���دي  ب��ي��ن��م��ا   ،2022 ع����ام 

م��ن  �صوي�س”  “كريدي  م�����ص��رف  يف 

اأكرب من التفاوؤل %1.5.  ناحيتهم قدرا 

ال���ت���ب���اط���وؤ  ي���������وؤدي  اأن  امل�����رج�����ح  وم������ن 

طفيفة  زي��ادة  اإىل  احل��ايل،  االقت�صادي 

اإىل  ت�صل  ق��د  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ال��ة،  ن�صبة  يف 

2.3% يف عام 2023، وفقا الأمانة الدولة 

ل���ل�������ص���وؤون االق���ت�������ص���ادي���ة، ول�����ن ي��ك��ون 

من  العديد  يف  ت��وت��را  اأق��ل  العمل  �صوق 

اأن البحث عن  اإذ ال �صك يف  القطاعات، 

ال�صحة  ق��ط��اع��ات  يف  للعمل  م��وظ��ف��ني 

مهمة  �صيكون  والهند�صة،  واملعلوماتية 

�صعبة يف 2023.

البنك المركزي السويسري يتكبد أكبر خسائر مالية بتاريخه

إرتفاع أسعار النفط عالميا 

األنباط-وكاالت

ارت��ف��ع��ت اأ����ص���ع���ار ال��ن��ف��ط يف ال�����ص��وق 

االأم��ريك��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، خ���ال ت����داوالت، 

اليوم الثاثاء، و�صط انخفا�س الدوالر 

الرئي�صية ف�صًا  العمات  مقابل  اأغلب 

االق��ت�����ص��اد  اأداء  ب�������ص���اأن  ال���ت���ف���اوؤل  ع���ن 

العاملي.

وب�����ح�����������ص�����ب وا�������ص������ن������ط������ن ب����و�����ص����ت 

االق��ت�����ص��ادي، ارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود االآج��ل��ة 

ت�صليم  االأم���ريك���ي  “ناميك�س”  خل���ام 

اإىل  ل��ت�����ص��ل  ب��امل��ئ��ة   1.3 ب��ن�����ص��ب��ة   �صباط 

74.7  دوالر للربميل. 

“برنت”  ارتفعت عقود خام  يف حني 

باملئة   1.4 بن�صبة  اآذار  ت�صليم  القيا�صي 

لت�صل اإىل 79.6  دوالر للربميل. 

أزمة العقارات.. كيف تهدد 
اقتصاد الصين؟

األنباط-وكاالت

دف���ع���ت االأزم���������ات ال���ت���ي ت�����ص��ه��ده��ا 

“بكني” يف قطاع االإ�صكان، احلكومة 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ل��ت��وج��ي��ه ك��ب��ار امل��ق��ر���ص��ني 

ل��ل��ت��دخ��ل ل��دع��م ال�����ص��وق مب��ب��ل��غ 276 

تتجه  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  دوالر،  م��ل��ي��ار 

لا�صتدانة  االأخ����رى  ال�����ص��رك��ات  ف��ي��ه 

ب�صكل متزايد بالقطاعات االأخرى.

ق����ال اأ����ص���ت���اذ االق���ت�������ص���اد ب��ج��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  “كاردف” 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف دروي���������س، يف ح��دي��ث��ه 

دينا  االإعامية  مع  “�صكايب”  عرب 

ع��ل��ى  “املراقب”  ب���ربن���ام���ج  ����ص���امل 

ال��ي��وم  االإخبارية”،  “القاهرة  ق��ن��اة 

ال��ع��ق��ارات  يف  اال�صتثمار  اإن  االث��ن��ني، 

ي���ع���ت���ربه ال���ب���ع�������س االأك��������رث ���ص��ام��ة 

حلالة  تخ�صع  االأ�صواق  ولكن  واأماًنا، 

اأو مرتفعة  اإذ كانت مي�صرة  االإقرا�س 

التكاليف.

اأن هناك عدة  “دروي�س”،  واأو�صح 

ع���وام���ل ت�����ص��ب��ب��ت يف ح���ال���ة ال���راج���ع 

داخل �صوق العقارات بال�صني، اأبرزها 

االأزم�����ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة وق��ّل��ة 

االأجنبية. اال�صتثمارات 

واأ�صار اإىل اأن ال�صني تدعم القطاع 

ال��ع��ام ع��ل��ى ح�����ص��اب اخل���ا����س، ف�صًا 

ي�صنها  التي  االقت�صادية  احل��رب  عن 

“الغرب” من خال االآلة االإعامية 
امل�صكات  ت�صخيم  دائًما  تتعمد  التي 

ال�����ص��ي��ن��ي��ة؛ ل��اح��ت��ف��اظ ب��اأح��ق��ي��ت��ه يف 

املجاالت االقت�صادية كافة.

يف  “حكيمة”  ال�����ص��ني  اأن  واأك������د 

اإدارت���ه���ا الق��ت�����ص��اده��ا، الأن ال��غ��رب ال 

ا  خ�صو�صً  %100 الن�صر  بحرية  ي�صمح 

م�صاحله،  ع��ل��ى  ح��ف��اًظ��ا  االأزم�����ات  يف 

“بكني”  االق��ت�����ص��اد  اأ���ص��ت��اذ  وط���ال���ب 

ي��خ��دم  ب�����ص��ك��ل  اإع����ام����ه����ا  ت���دي���ر  اأن 

“االأ�صواق  تفقد  ال  حتى  م�صاحلها 

ال�صينية” الثقة.

»جيه بي مورجان« إعادة تشغيل 
اقتصاد الصين قد تدعم أستراليا

األنباط-وكاالت

اإعادة  اأن   JPMorgan تتوقع 

نهاية  مع  ال�صيني  االقت�صاد  ت�صغيل 

تدعم  ق��د  كوفيد”  “�صفر  �صيا�صة 

اأ�صراليا خال العامني املقبلني.

قال  �صي”،  ب��ي  اإن  “�صي  ل���  ووف��ًق��ا 

توم كينيدي، كبري حمللي اال�صتثمار 

ن��ح��و  ال�����ص��ني  اإن حت����ول  ال���ب���ن���ك،  يف 

اإعادة ت�صغيل االقت�صاد يثري تداعيات 

حمتملة على االقت�صاد االأ�صرايل.

حمتملة  دف��ع��ة  اأك����رب  اأن  واأو����ص���ح 

ال�صيني  االقت�صاد  تن�صيط  اإعادة  من 

بالنظر  اخل���دم���ات،  ق��ط��اع  يف  ت��ك��م��ن 

م�صتهلك  اأك���رب  ه��ي  ال�����ص��ني  اأن  اإىل 

ل�����������ص�����ادرات ال�������ص���ي���اح���ة وال���ت���ع���ل���ي���م 

االأ�صرالية.

االن���ت���ع���ا����س  اأن  ال���ب���ن���ك  واأ������ص�����اف 

ال���ك���ام���ل يف ال�����ص��ي��اح��ة االأ����ص���رال���ي���ة 

املحلي  ال��ن��اجت  اإىل   %0.5 ي�صيف  ق��د 

االإجمايل، وقد ت�صيف عودة الطاب 

اإ�صافية،   %0.4 ال�صني  من  الدوليني 

اإىل   %1 اإ����ص���اف���ة ح�����وايل  ي��ع��ن��ي  مم���ا 

النمو االقت�صادي للباد.

اأن  اإىل  م���ورج���ان  ب���ي  واأ����ص���ار ج���ي 

ال�صني ا�صتحوذت على حوايل %15.3 

م��ن اإج��م��ايل ال�����ص��ي��اح��ة ال���واف���دة اإىل 

اأ�صراليا يف عام 2022.
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انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفات

هبة نزار يوسف ابو حويل

مريا يوسف محمد جباره

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

مراكز  و  اال�شناد  خلدمات  امل�شانده 

االت�شال بدون �شبب م�شروع او عذر 

تنذركم  ال�شركة  ف��ان  ل��ذا  ر�شمي 

بالعودة اىل عملكم فورا و اال �شيتم 

انهاء خدماتكم لديها �شندا الحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

عبد االله محمد يوسف الزيود

الرقم الوطني : 2000279030
موؤ�ش�شة  يف  عملك  ع��ن  منقطع  ان��ك  حيث 

تاريخ  منذ  التنظيف  خلدمات  الظاهرية 

اي��ام   10 ع��ن  تزيد  ومل��دة   2022/12/21

هذا  تاريخ  لغاية  عملك  مقر  اىل  تعود  ومل 

م�شروع  عذر  او  قانونية  اجازة  دون  االنذار 

خالل  عملك  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا  لذا 

3ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال  مدة 

�شوف تعترب فاقد لوظيفتك وجميع حقوقك 

من  ه�   /28 امل��ادة  باحكام  عمال  العمالية 

قانون العمل االردين رقم ) 8 ( ل�شنة 1996 

بكامل  املوؤ�ش�شة  احتفاظ  مع  وتعديالته 

حقوقها جتاهك .

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  املفكرون املتحدون ل�شناعة الربجميات   ذ.م.م  

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  

) 39205 ( بتاريخ ) 2015/1/5(

ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

�شامي  وفاديه  حجازين  عي�شى  روفائيل  ن�شال   : ال�شركة  م�شفي  ا�شم 

حنا ن�شر  جمتمعني و / او منفردين 

عنوان امل�شفي : عمان – جبل اللويبده – �شارع الفرزدق – عمارة 20 

– ط 1 – 
مكتب 1 – هاتف 0797201717

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

القنا�ص   وجمال  ماهر  �شركة  م�شفي  يعلن   ، وتعديالته   1997

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف    )  87486  ( الرقم  حتت  وامل�شجلة 

تاريخ 2007/9/6 ورقمها الوطني ) 200090053 ( باأن جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 

2023/1/10 وتعيني ماهر حممد عبد الفتاح القنا�ص  م�شفيا 

لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة :عمان

  خلوي : 0788504951

م�شفي ال�شركة 

ماهر حممد عبد الفتاح القنا�ص  

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة  رق���م)22( 

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة وليد �شيف و�شريكه وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات تو�شية ب�شيطة   حتت الرقم  ) 20454 ( بتاريخ 

�شركة  من  �شفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2019/11/26

تو�شية ب�شيطة اىل �شركة ت�شامن وتغري ا�شم ال�شركة اىل وليد 

�شيف و�شريكه .

يرجى ممن له اعرتا�ص على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�شركات  يف وزارة ال�شناعه و التجارة

على  ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة   املفكرون املتحدون 

ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  الربجميات    ل�شناعة 

  2015/1/5 م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم )39205( بتاريخ  

  2022/12/3 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  املوافقة على 

ن�شال روفائيل عي�شى حجازين وفاديه �شامي حنا ن�شر جمتمعني 

و / او منفردين   م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عمان – جبل اللويبده – �شارع الفرزدق – عمارة 20 – ط 1 – 

مكتب 1 – هاتف 0797201717

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

باأن �شركة اثينا للمن�شاأت الفندقية  ذ.م.م معفاه م�شجلة لدينا 

يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة معفاه / حتت الرقم 

)2591( بتاريخ )2022/3/21( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2023/1/10(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�شتنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق����م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

خري�شات  مامون  �شركة  ت�شفية  اج���راءات  ا�شتكمال  عن 

و�شريكه  

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  حتت الرقم )101029 

( بتاريخ 2011/3/27 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

ال�شركات على  لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مصفي شركات 
التضامن والتوصية البسيطة 

 

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

1997 وتعديالته يعلن م�شفي �شركة ح�شام �شابر حممد  ل�شنة 

ب�شيوين و�شركاه وامل�شجلة

الب�شيطة  التو�شية  �شركات  �شجل  )20962(يف  الرقم  حتت 

بان   )200182237( الوطني   ورقمها    2021/6/22 بتاريخ 

جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقو على حل ال�شركة وت�شفيتها  

بتاريخ 2023/1/10

وتعيني / ح�شام �شابر حممد ب�شيوين م�شفيا لها وعنوانه للتبلغ 

والتبليغ :

املدينة : العقبة/ال�شكنية ال�شاد�شة 

رقم الهاتف : 0798708088

م�شفي ال�شركة

ح�شام �شابر حممد ب�شيوين

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

يف  وامل�شجلة  و�شريكه   عبا�ص  عايد  مهند  �شركة  بان  والتجارة 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )92983( بتاريخ 2009/1/4  

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : مهند عايد عبا�ص و�شريكه

اإىل �شركة : ماهر خمي�ص بايل و�شريكه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن دعوة الجتماع الهيئة اإلدارية
يسر الهيئة اإلدارية لنادي وادي االردن

املوافق  ال�شبت  ليوم  ع�شراآ  اخلام�شة  ال�شاعة  ال�شاعة  متام  يف  لالجتماع  العامة  الهيئة  دعوة 

11/2/2023م يف مقر النادي ملناق�شة جدول االأعمال التالية

1_ التقرير املايل واالإداري

2_انتخاب هيئة اداريه جديده

3_ تغيري ا�شم النادي من نادي وادي االردن اإىل نادي الوادي االأخ�شر

4_ تعيني مدقق ح�شابات قانوين

علماآ باأنه �شتم فتح باب الت�شديد لال�شرتكات من ال�شاعة الرابعة ع�شراآ ولغاية ال�شاعة ال�شاد�شة 

م�شاءاآ يف مقر النادي من تاريخ 12/1/2023م ولغاية تاريخ 21/1/22023 0م ويف حال عدم 

اكتمال الن�شاب القانوين يوؤجل االجتماع مدة 14 يوم ليعقد بتاريخ 25/2/2023م مبن ح�شر 

من االأع�شاء امل�شددين ال�شرتاكاتهم يف نف�ص املكان والزمان املحدد بالدعوة اأعاله.

 رئيس النادي
خليل محمد عبدالحفيظ العدوان

 انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف اسامة يوسف احمد املعاسفه

العن�وان:  الكرك – احلويه – بجانب مدر�شة موؤاب الثانويه

نظرًا لتغيبك املتوا�شل عن موقع عملك لدى �شركة البرتاء للنقل الربي منذ تاريخ  2022/12/27 

ولغاية 2023/1/10 ، بدون عذر ر�شمي اأو قانوين مربر.

وبنف�ص  العمل  العودة اىل  ب�شرورة  ننذرك  فاإننا  قانون العمل  من  28/ه�  املادة  الأحكام  و�شندًا 

الوقت تقدمي ما يثبت م�شروعية تغيبك عن الفرتة املذكورة وذلك خالل ثالثة اأيام من تاريخه.

�شمنها  ومن  القانوني�ة بحقك  االجراءات  كاف�ة  اآ�شفة التخاذ  ال�شركة  �شت�شطر  ذلك  وبخالف 

الف�شل.

 إدارة شركة البرتاء للنقل الربي 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�شجل  ل�شنة  التجارية رقم )9(  املادة )8/ج( من قانون اال�شماء  ا�شتنادا الحكام 

فتى  مركز   ( التجاري  اال�شم  ب��اأن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�شماء 

243308( با�شم ) عبد  االدغال للغو�ص( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم ) 

احمد  عماد  اهلل  عبد   ( با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) احلويطات  �شالمه  �شويلم  اهلل 

�شابان( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ح�شن ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل   ) للتايكواندو  الدولية  االردنية  االبطال  جيل  اكادميية   (

ملكية  نقل  عليه  جرى   ) كنعان  حممد  ابراهيم  كنعان   ( با�شم   )266954( بالرقم  التجارية 

لي�شبح با�شم ) جهاد عبد الكرمي �شليمان احلريرات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

االربعاء   11/ 1 / 2023

رقم العدد   6282

06-5200700
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االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف ال���ب���اح���ث م���ع���اذ اغ����ب����اري����ة، ي���وم 

اخرتق  الإ�شرائيلي  الحتالل  اأن  الثالثاء، 

“النفق  حفر  خ��الل  القدمية  البلدة  �شور 

اجلديد” الذي ميتد حتى اأ�شا�شات امل�شجد 

الأق�شى

الفحم  اأم  اغ��ب��اري��ة، م��ن  ال��ب��اح��ث  وق���ال 

ب���ال���داخ���ل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي امل���ح���ت���ل، ل��وك��ال��ة 

من  امل��م��ت��د  اجل���دي���د  ال��ن��ف��ق  اإن  “�شفا” 
املغاربة،  باب  �شارع  اإىل  ب�شلوان  وادي حلوة 

الق�شور  القدمية حتى  البلدة  �شور  اخرتق 

ال����ذي مل يكن  الأم����وي����ة، وه����و الخ������رتاق 

موجوًدا قبل �شهر

واأو�����ش����ح اأن�����ه ���ش��اه��د ال���ع���م���ال، ح��ي��ن��ه��ا، 

ي��وا���ش��ل��ون احل��ف��ري��ات يف ال��ن��ف��ق اجل��دي��د، 

وجهتهم لكن بعد �شهر اخرتقوا ال�شور حتى و�شلوا  م��ع��رف��ة  دون  الأم���وي���ة،  ب���احل���ف���ري���ات، يف وق����ت م���ا زال����ت الأع���م���ال ال��ق�����ش��ور 

م�شتمرة

احلفر  يوا�شلون  العمال  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

عني  من  الأول  باجتاهني،  اجلديد  بالنفق 

والثاين  ب�شلوان،  حلوة  وادي  حتى  �شلوان 

من وادي حلوة اإىل الق�شور الأموية

 15 يبلغ  اجلديد  النفق  امتداد  اأن  وبنينّ 

يبلغ  بينما  املغاربة،  ب��اب  �شارع  حتت  م��رًتا 

عر�ض النفق نحو اأربعة اأمتار

اأث����رًي����ا ق���دمًي���ا-  ن��ف��ًق��ا  اأن ه���ن���اك  وب����ني 

ع��دا اجل��دي��د- مي��ت��د م��ن ع��ني ���ش��ل��وان اإىل 

عن  عبارة  وه��و  الأق�شى،  امل�شجد  اأ�شا�شات 

قنوات مائية من زمن الرومان

خالل  يزيلون  الحتالل  ال  عمنّ اأن  واأك��د 

كاملحاريب  الإ���ش��الم��ي��ة،  الآث���ار  احل��ف��ري��ات 

والأق������وا�������ض، ب��ي��ن��م��ا ي���ب���ق���ون ع���ل���ى الآث������ار 

والرومانية البيزنطية 

االنباط-وكاالت

 ق��ال��ت ���ش��ب��ك��ة ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون الإخ���ب���اري���ة 

وثائق  ك�شف  اإن  اإن”  اإن  “�شي  الأمريكية 

���ش��ري��ة يف م��ن��زل ال��رئ��ي�����ض الأم���ري���ك���ي جو 

بايدن يف اخلريف املا�شي، ميكن اأن ي�شاهم 

دون��ال��د  ال�شابق  الرئي�ض  م��وق��ف  تعزيز  يف 

حت��ل��ي��ل  يف  اإن،  اإن  ���ش��ي  وق���ال���ت  ت����رام����ب. 

ال��ث��الث��اء، اإن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى وث��ائ��ق ���ش��ري��ة، 

الأمريكي  للرئي�ض  نائباً  بايدن  كان  عندما 

الأ�شبق باراك اأوباما، اأثار عا�شفة �شيا�شية، 

خ��ا���ش��ة م���ن احل�����زب اجل���م���ه���وري، يف ظل 

بعد  ترامب،  يواجهه  الذي  القانوين  املاأزق 

العثور على وثائق �شرية يف منزله مبنتجع 

ماراآ لغو

�شخرية ترامب واجلمهوريني

اجل��م��ه��وري��ني  ا���ش��ت��غ��الل  اأن  واأ����ش���اف���ت 

ب���اي���دن، ل  م��ن��زل  ���ش��ري��ة يف  وث��ائ��ق  لك�شف 

تختلف  ب��اي��دن  ق�شية  اأن  يخفي  اأن  يجب 

متاماً عن و�شع ترامب

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 

اآي” عرث  ب��ي  “اإف  الأم��ري��ك��ي  ال��ف��ي��درايل 

م��اراآ  منتجع  يف  وثيقة   100 من  اأك��رث  على 

لغ���و ل��رتام��ب، ك��م��ا اأن ب��اي��دن ي��ت��ع��اون يف 

ال���وط���ن���ي، ووزارة  الأر����ش���ي���ف  م���ع  ق�����ش��ي��ت��ه 

العدل، على عك�ض الرئي�ض ال�شابق

من  لي�شخر  الفر�شة،  ت��رام��ب  وا�شتغل 

ب��اي��دن،  ت��ع��ام��ل��ه م��ع  اآي، وط��ري��ق��ة  ب��ي  اإف 

منازل  اآي  ب��ي  اإف  �شيداهم  “متى  ق��ائ��اًل: 

الأبي�ض؟،  البيت  حتى  اأو  بايدن،  الرئي�ض 

يبدو اأن هذه الوثائق غري �شرية بالتاأكيد«

ك��وم��ر،  جيم�ض  ع��ن  اإن  اإن  ���ش��ي  ون��ق��ل��ت 

ال���رئ���ي�������ض اجل����دي����د ل��ل��ج��ن��ة الإ������ش�����راف يف 

وجود  اإن  قوله  الأمريكي،  ال��ن��واب  جمل�ض 

وجهني لنظام العدالة اأمر مثري للقلق

اجلديد  الرئي�ض  مكارثي،  كيفني  وق��ال 

مل��ج��ل�����ض ال����ن����واب، ال�����ذي ان��ت��خ��ب ب��ع��د 15 

ج���ول���ة م���ن الن���ت���خ���اب���ات يف ال��ك��ون��غ��ر���ض: 

بعد  الوثائق  تلك  على  عرثوا  هل  “حقاً؟، 
اأحد  يتذكر  اأن  ميكن  هل  ال�شنوات؟،  ه��ذه 

م���ا ق���ال���ه ب���اي���دن ع���ن رئ��ي�����ض ���ش��اب��ق ك��ان��ت 

اإىل  اإ���ش��ارة  يف  اأي�شاً؟”،  �شرية  وثائق  لديه 

ت�شريحات بايدن عن ق�شية ترامب

كابو�ض النائب العام

والح��رتام  العدالة  اأن  ال�شبكة  وتابعت 

الأ�شئلة  ع��ن  الإج��اب��ة  ب��اي��دن على  ي��ج��ران 

التي يواجهها ترامب

النائب  ت�شع  ب��اي��دن  ق�شية  اأن  واأردف���ت 

ال���ع���ام الأم���ري���ك���ي م��ريي��ك غ���ارلن���د اأم����ام 

ك���اب���و����ض، ح��ي��ث ي���واج���ه ����ش���داع���اً ���ش��ي��ا���ش��ي��اً 

ت��رام��ب  �شيتهم  ك���ان  اإذا  ي��در���ض  اإذ  ح�����اداً، 

باعتباره  لغ��و،  اآ  مار  وثائق  ب�شبب  ر�شمياً 

رئ��ي�����ش��اً ����ش���اب���ق���اً، وم���ر����ش���ح���اً حم��ت��م��اًل عن 

الرئا�شية  لالنتخابات  اجلمهوري  احل��زب 

عواقب  له  �شتكون  ما   ،2024 يف  الأمريكية 

هائلة �شيا�شية 

أعمال مستمرة حتى أساسات المسجد األقصى..االحتالل يخترق 
سور البلدة القديمة خالل حفر »النفق الجديد«

 بعد كشف وثائق سرية في بيت بايدن ...ترامب ساخرا: 
»متى يداهم إف بي أي منزل الرئيس؟«

 عاٌم على »هبة النقب«.. 
حماية الهوية بالدم والصمود

االنباط-وكاالت

حني  املحتل”،  النقب  “هبة  على  م��رنّ  ع���اٌم 

البقاء  يف  حقه  ع��ن  ال��دف��اع  الفل�شطينينّ  ق��رر 

عن�شرينّ  فا�شينّ  احتالل  مواجهة  اأر�شه، يف  يف 

يريد اأن ي�شرق كل �شيء، حتى الهواء اأو جمرد 

احللم باحلرية، حتت �شعار ت�شجري ال�شحراء 

الذي يتخذه الكيان ال�شهيوين الحتالل �شتاًرا 

لبعرثة املعامل وطم�ض الهوية الفل�شطينية

 2022 يناير  م��ن  العا�شر  يف  النقب  و�شهد 

اندلع مواجهات عدة وانتفا�شة يف وجه �شلطات 

حينما  بال�شالح،  املدججة  و�شرطته  الحتالل 

اأقدمت ما ت�شمى “دائرة اأرا�شي اإ�شرائيل” على 

اأرا�شي  على  لل�شيطرة  يهدف  خمطط  تنفيذ 

الفل�شطينيني، وعلى الأخ�ضنّ يف قرية الأطر�ض 

وقرية �شعوة

حجج واهية ون�شال اأ�شطوري

حممية  اإىل  وحتويلها  ت�شجريها  وبحجة 

ط��ب��ي��ع��ي��ة، ال��ت��ه��م��ت اجل����راف����ات ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة 

الأمر  املواطنني؛  اأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحات 

الذي رف�شه ال�شكان الفل�شطينيون الأ�شليون، 

ون��ظ��م��وا اح��ت��ج��اج��ات �شلمية واج��ه��ت��ه��ا ق��وات 

الحتالل بقمع غري م�شبوق واعتقلت الع�شرات

املتظاهرين ج��راء  ال��ع�����ش��رات م��ن  واأ���ش��ي��ب 

اع���ت���داء ق����وات الح���ت���الل ع��ل��ى الح��ت��ج��اج��ات 

كما  والأ���ش��ل��ح��ة،  والقنابل  باخليول  النقب  يف 

امل��ت��ظ��اه��ري��ن خ���الل وبعد  امل��ئ��ات م��ن  اعتقلت 

الهبة، ول يزال عدد منهم رهن املحاكمات، على 

غرار معتقلي هبة الكرامة التي اندلعت مبايو 

عام 2021

وبلغ عدد معتقلي الهبة ال�شعبية يف النقب 

ثلث  وك���ان  معتقل،   200 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  بيناير 

املعتقلني من القا�شرين، ومن بينهم فتيات

الن�شرة وتعزيز ال�شمود

وع��ق��ب الح��ت��ج��اج��ات، ح�����ش��دت احل��راك��ات 

ال��وط��ن��ي��ة يف  واحل���رك���ات  والأح������زاب  ال�شبابية 

ا�شتمرت  ملظاهرات  الفل�شطينيني   48 اأرا���ش��ي 

ما يقارب اأ�شبوعني، احتجاًجا على ما يتعر�ض 

له النقب، و�شد حملة العتقالت التي �شنتها 

قوات الحتالل يف قراه

حتى  النقب  يف  ال�شعبية  الهبة  وا���ش��ت��م��رت 

عادت  حينما  املا�شي،  العام  من  مار�ض  بعد  ما 

ج��راف��ات الح��ت��الل لقتحام ق��ري��ة الأط��ر���ض، 

وت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات جت���ري���ف وحت���ري�������ض ف��ي��ه��ا. 

وعمليات  متوترة،  بالنقب  الأو���ش��اع  ت��زال  ول 

التجريف والتحري�ض متوا�شلة يف العديد من 

قراه، خا�شة ال�42 قرية م�شلوبة العرتاف

وليد  ال�شتيطاين  امل�����ش��روع  ه��ذا  يكن  ومل 

اللحظة، بل بداأه الحتالل منذ �شنوات، وتركز 

اأن  وج��ن��وب��اً، قبل  ���ش��م��اًل  النقب  اأط����راف  على 

 “ ل�)اإ�شرائيل(  القومي  “ال�شندوق  ي�شاعف 

النقب  ق��رى  يف  الت�شجري  عمليات  “كاكال” 
��ى م���ن الأرا����ش���ي  ال��ع��رب��ي��ة، واخ������رتق م���ا ت��ب��قنّ

وزرع  الع���رتاف،  م�شلوبة  القرى  يف  الزراعية 

الأ����ش���ج���ار يف ال���ق���رى حت���ت ع���ن���وان حم��ارب��ة 

�شلطات  حت��اول  التي  ال�شورة  وه��ي  الت�شحر، 

الح���ت���الل ر���ش��م��ه��ا م��ن خ���الل ال���رتوي���ج لهذا 

امل�شروع

اأم����ا اأه����ايل ال��ن��ق��ب ف��ق��د ع����دوا اأن عمليات 

الت�شجري تهدف لال�شتيالء على 40 األف دومن 

يف املرحلة الأوىل التي ي�شنفها الكيان باأرا�شي 

مع  النكبة  اإب���ان  اأ�شحابها  تهجري  مت  غائبني 

الأر���ض  اأقرباء لأ�شحاب  اأو  اأخ��رى  اأننّ عائالت 

�شكنوها وزرعوها حتى اليوم

هي:  امل�شروع  ه��ذا  من  امل�شتهدفة  واملناطق 

خ��رب��ة ال���وط���ن، وال��ت�����ش��ح��ي��ة، و���ش��واح��ي بلدة 

ال�شمالية  واملناطق  ال�شالم  و�شقيب  ال�شبع  تل 

واجل��ن��وب��ي��ة م��ن مدينة ره���ط، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

�شواوين وبري امل�شا�ض والغراء واأبو تلول وقرية 

الأطر�ض

ال��ع��ارم��ة لأب��ن��اء �شعبنا يف  الهبة  اإث���ر  وعلى 

النقب، تراجعت �شلطات الحتالل ال�شهيوين 

ق��ل��ي��اًل، وح���اول���ت ب��ك��ل و���ش��ائ��ل ال��ق��م��ع اإط��ف��اء 

ال��غ�����ش��ب ال�����ش��ع��ب��ي م����ع ت�����ش��اع��د امل���واج���ه���ات 

وانت�شارها يف كافة ق��رى وم��دن النقب يف ظل 

م�شاندة وا�شعة من قرى وبلدات اأرا�شي ال�48

م�شروع �شيتحطم بثباتنا

رئي�ض  نائب  اخلطيب،  كمال  ال�شيخ  وق���ال 

احلركة الإ�شالمية يف الداخل املحتل، حينها: 

بالنقب لي�ض اعتداء على الأر���ض  يجري  “ما 
اع��ت��داء على العر�ض عر اعتقال  فقط واإمن��ا 

ال��ن�����ش��اء وال��ف��ت��ي��ات ب��ط��ري��ق��ة همجية ووق��ح��ة 

و�شافلة«

النقب  اأه��ل��ن��ا يف  وث��ب��ات  “�شمود  واأ����ش���اف: 

الإ�شرائيلية  املوؤ�ش�شة  م�شروع  �شيف�شل  هو من 

وم�����ش��روع امل��ق��اي�����ش��ة امل�����ش��ب��وه��ة ب���ني ال��ث��واب��ت 

ت�شرتى  وميزانيات  وب��ني  والوطنية  الدينية 

بها ذمم، اأهلنا يف النقب كانوا دائًما رقًما �شعًبا 

و�شيبقون كذلك«

النقب  �ض  يتعرَّ فل�شطني،  اح��ت��الل  وم��ن��ذ 

مل�شل�شل من عمليات التهجري والنهب لالأرا�شي 

وطرد ال�شكان، ول يزال حتت جمهر الحتالل 

يف حماولة لتفريغه واإنهاء الوجود الفل�شطيني 

فيه

 1976 ع���ام  منذ  الح��ت��الل  �شلطات  و�شعت 

ل��ت��ه��وي��د ت��ل��ك امل��ن��اط��ق م��ن خ���الل خمططات 

ام��ت��ي��ازات  ع��ر���ض  م��ع  وت��ه��وي��دي��ة،  ا�شتيطانية 

ل  حت��ونّ خل��ل��ق  اإل��ي��ه��ا؛  جل��ذب��ه��م  للم�شتوطنني 

دميغرايف فيها ل�شالح الكيان ال�شهيوين

حتديات مت�شاعدة

وي����واج����ه ال���ن���ق���ب حت����دًي����ا ك����ب����رًيا، يف ظل 

خم���ط���ط���ات ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت�����ش��ع��ه��ا ح��ك��وم��ة 

نتنياهو  بنيامني  برئا�شة  اجل��دي��دة  الح��ت��الل 

لال�شتيالء على ما تبقى من اأرا�شيه، يف وقت 

ما  اإقامة  على  ال�شابقة  فيه احلكومة  �شادقت 

يزيد عن 12 م�شتوطنة جديدة فيه

حال  يف  النقب  يف  امل��ظ��اه��رات  تتجدد  وق���د 

بني  ال�شهيونية  وال�شفقات  املخططات  تنفيذ 

الأحزاب امل�شاركة يف احلكومية اجلديدة، والتي 

ُك�شف عنها موؤخًرا، وترتكز على تهويد النقب 

واملثلث

وُتعيد اأحداث هبَّة النقب الأذهان اإىل اأحداث 

30 اآذار/ مار�ض عام 1976  الأر�ض”، ففي  “يوم 
ا�شتيالء  �شد  املحتل  ال��داخ��ل  فل�شطينيو  ه��بَّ 

الحتالل على اأرا�ٍض باجلليل، و�شاحبه اإعالن 

الإ���ش��راب ال��ع��ام، لكن الح��ت��الل ح���اول ك�شره 

اأ�شفرت  ان��دلع مواجهات،  اإىل  اأدى  ما  بالقوة، 

عن ا�شت�شهاد �شتة فل�شطينيني، واإ�شابة واعتقال 

املئات

ما  م�شاحته  تبلغ  ال���ذي  النقب  يف  ويعي�ض 

يزيد على 14 األف كيلو مرت مربع، نحو مليون 

الفل�شطينيني  م��ن  ف��ق��ط   %32 بينهم  ن�شمة، 

يقيمون على اأق��ل م��ن 5% م��ن اأرا���ش��ي��ه، يف 45 

قرية تريد دولة الحتالل تهجريها، وجتميع 

�شكانها باأقل م�شاحة ممكنة مل�شادرتها

حما�ض حتيي �شمود �شعبنا

الهبة،  لتلك  الأوىل  ال�شنوية  ال��ذك��رى  ويف 

اإىل  والع��ت��زاز  بالتحية  حما�ض،  حركة  اأبرقت 

�شد  انتف�ض  وال���ذي  املحتل،  الننّقب  يف  �شعبنا 

�شيا�شات التهجري التي ا�شتهدفت وج��وده على 

ال�شاعية  الح��ت��الل  ملخططات  ورف�شاً  اأر���ش��ه، 

لطم�ض م��ع��امل امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة واآث���اره���ا 

العربية الفل�شطينية

ودع��ت احلركة على ل�شان املتحدث با�شمها 

اأبناء  الثالثاء،  اليوم  له،  جهاد طه يف ت�شريح 

�شعبنا يف الداخل املحتل اإىل مزيد من التكاتف 

عن  دفاعاً  املحتل،  وجه  يف  وال�شمود  والوحدة 

واإف�شاًل  الوطنية،  والهوية  واملقد�شات  الأر���ض 

ملخططاته ال�شتعمارية

ك��م��ا دع���ت امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة واأ���ش��دق��اء 

اإىل مزيد م��ن ت�شليط  ال��ع��امل  فل�شطني ح��ول 

وال��داخ��ل  النقب  يف  اأهلنا  معاناة  على  ال�شوء 

عن�شرية  لنتهاكات  �شون  يتعرنّ الذين  املحتل، 

والتجرمي  الإدان���ة  ت�شتدعي  ممنهجة،  فا�شية 

واملالحقة الق�شائية يف املحافل الدولية

من جهته، عدنّ رئي�ض الهيئة الوطنية لدعم 

املحتل  ال��داخ��ل  يف  الفل�شطيني  �شعبنا  واإ�شناد 

حم�شن اأبو رم�شان “هبَّة النقب” التي اندلعت 

مت  العام املا�شي، مبنزلة “ال�شخرة التي حتطَّ

عليها كل رهانات حكومات الحتالل املتعاقبة 

باأ�شرلة فل�شطينيي الداخل املحتل«

لت  �شكنّ النقب  “هبَّة  اإن  اأب��و رم�شان:  وق��ال 

بوجه  الفل�شطيني  ال�شعب  ل�شمود  ام���ت���داًدا 

الح��ت��الل، واإح��ي��اء ذك���رى ي��وم الأر�����ض، وهبَّة 

هذه  اأننّ  وراأى  الهبَّات”.  من  وغريها  الكرامة 

ال�شعب  ك��ف��اح ومت��ا���ش��ك  تعك�ض وح����دة  ��ة  ال��ه��بَّ

الفل�شطيني يف مناطق الداخل املحتل بحقوقهم 

ال�شتيطانية،  الهجمة  م��واج��ه��ة  يف  الوطنية 

وامل�شروع ال�شتعماري ال�شهيوين

االنباط-وكاالت

ت�������وزع ح���ك���وم���ة ن���ت���ن���ي���اه���و امل��ت��ط��رف��ة 

ال���ق���ن���اب���ل ع���ل���ى ك���اف���ة م���ل���ف���ات ال�������ش���راع 

كافة  متخطيًة  الإ�شرائيلي،  الفل�شطيني 

اخل���ط���وط احل���م���راء وامل���ح���اذي���ر يف ���ش��اأن 

العدوان  وت�شريع  وال�شتيطان  املقد�شات 

الأ�شرى واملدنيني يف ال�شفة واأر�ض  على 

48

اآخر حلقات التطرف يف عمل احلكومة 

الكني�شت،  م�����ش��ادق��ة  ك���ان  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

مت��دي��د  ع���ل���ى  الأوىل  ب����ال����ق����راء  اأم�����������ض، 

على  املفرو�شة  ال��ط��وارئ  اأنظمة  �شريان 

املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات 

“الأبارتهايد« واملعروف بقانون 

اأن  امل���رج���ح  “الأبارتهايد”  ق���ان���ون 

ي�����ش��ب��ح �����ش����اري امل���ف���ع���ول ب���ع���د ق������راءات 

م��ت��ت��ال��ي��ة يف ال��ك��ن��ي�����ش��ت ال�����ذي ي�����ش��ي��ط��ر 

ال��ي��م��ني يخ�شع  اأح������زاب  م��ق��اع��ده  ع��ل��ى 

ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي ل���ل���ح���ك���م وال����ع����ق����وب����ات 

حقوقه  كامل  م��ن  وي��ج��رده  الإ�شرائيلية 

اأر���ض  م��وارد  ا�شتغالل  يف  وحقه  الفردية 

املحتلة ال�شفة 

لتمديد  الكني�شت  يف  جرت  جل�شة  ويف 

 58 القانون  م�شروع  اأيد  الطوارئ  قانون 

واملعار�شة  الئتالف  من  الكني�شت  ع�شو 

ع�������ش���و، وج������رى حت��وي��ل   13 وع����ار�����ش����ه 

ال��ق��ان��ون اإىل جل��ن��ة اخل��ارج��ي��ة  م�����ش��روع 

والأم���������ن ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ك��ن��ي�����ش��ت مت���ه���ي���داً 

والثالثة الثانية  للقراءتني 

“بينيت لبيد” املا�شية  وكانت حكومة 

املا�شي،  العام  القانون،  مترير  يف  ف�شلت 

املعار�شة  ورف�ض  عنها  ان�شقاقات  ب�شبب 

التمديد  ت��اأي��ي��د  نتنياهو”،   “ ب��رئ��ا���ش��ة   ،

اأدى لح��ق��ا  م���ا  اإح���راج���ه���ا وه����و  ب���ه���دف 

“بينيت لبيد« ل�شقوط حكومة 

قانون عقوبات

اجل��دي��د ه���ذه امل���رة ل ي��ك��م��ن يف ط��رح 

“الأبارتهايد”  قانون  اأو  الطوارئ  قانون 

الكني�شت  موؤ�ش�شة  اأن  اخلطري  للتمديد 

ب���ال���ك���ام���ل يف ظ��ل  وال����ق���������ش����اء جم����ن����دة 

قوانني  مت��ري��ر  على  املتطرفة  احل��ك��وم��ة 

جت�����ش��د ال��ع��ن�����ش��ري��ة وحت��ق��ق ف��ع��ل��ي��اً �شم 

ال�������ش���ف���ة امل���ح���ت���ل���ة ل�����ش��ي��ط��رة اإ����ش���رائ���ي���ل 

وت��ق�����ش��ى ع��ل��ى ح��ل��م ح���ل ال��دول��ت��ني دون 

رجعة

وت�����ش��اب��ق ح��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و امل��ت��ط��رف��ة 

ال�شراع  يف  �شائكة  ملفات  حل�شم  ال��زم��ن 

ال�شفة  اأر�ض  و�شم  املقد�شات  راأ�شها  على 

امل��ح��ت��ل��ة ب��ال��ك��ام��ل ل�����ش��ي��ط��رة اإ���ش��رائ��ي��ل 

وه������و م����ا ي����ن����ذر ب���ان���ف���ج���ار و����ش���ي���ك ب��ني 

الإ�شرائيلي والحتالل  الفل�شطينيني 

ال�شيا�شي  املحلل  عوكل  طالل  ويقول 

واق����ع  ع����ن  ي���ع���ر  ال�����ط�����وارئ  ق����ان����ون  اإن 

متار�شها  التي  العن�شرية  يكر�ض  عملي 

“اإ�شرائيل” على مدى حكومات متعاقبة 
الفل�شطيني  ووج��ود  واأر���ض  حقوق  جت��اه 

نف�شه

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ل�”املركز  وي����ت����اب����ع 

ح��ك��وم��ة  اأن  “الوا�شح  لالإعالم”: 

�شوى  الفل�شطينيني  يف  ت��رى  ل  نتنياهو 

���ش��ك��ان اأر�������ض ب�����دون احل����د الأدن�������ى م��ن 

للت�شعيد  جم����ال  ي��ف��ت��ح  وه����ذا  احل���ق���وق 

ويعزز  الفل�شطيني  حقوق  يتجاهل  وه��و 

ال�شتيطان«

وي�����ش��ف م�����ش��ئ��ول��ون اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون يف 

ال��ع��م��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي والأم���ن���ي وال��ع�����ش��ك��ري 

ب��اأن��ه��ا  “نتنياهو”  ح��ك��وم��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

الفل�شطينيني  ل��ك��ن  وف��ا���ش��ي��ة،  عن�شرية 

ال����ذي����ن ي����ع����ان����وا م����ن الن����ق���������ش����ام ل��ي�����ض 

الداخلي  البيت  ترتيب  اإعادة  اإل  اأمامهم 

ال�شيا�شي املحلل  وفق  الفل�شطيني، 

وي����وؤك����د اأح���م���د رف���ي���ق ع���و����ض امل��ح��ل��ل 

ال���ط���وارئ ي��ج��ري  اأن ق���ان���ون  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

واق��ع  لتكري�ض  م�شتمرة  ب�شكل  جت��دي��ده 

املحتلة  ال�����ش��ف��ة  يف  وت���اأب���ي���ده  الح���ت���الل 

وي����ه����دف ل��ق��م��ع ال�������ش���ع���ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

الع�شكري ب�شكل كامل واإخ�شاعه للحكم 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ل�”املركز  وي�������ش���ي���ف 

حياة  ب��ق��اء  ال��ق��ان��ون  “هدف  لالإعالم”: 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حت���ت ح��ك��م ع�����ش��ك��ري دون 

حقوق اأ�شا�شية فردية ويحول دون قدرته 

ع��ل��ى ال����ش���ت���ف���ادة م���ن الأر�������ض ����ش���واء ما 

فوقها اأو ما حتتها من موارد«

وي���ج���د ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي اأم�����ام ع��ن�����ش��ري��ة 

للجدار  ظهره  املتطرف  نتنياهو  حكومة 

اأم������ام ف�����ش��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ش��وي��ة واإخ���ف���اق 

التي و�شلت  الفل�شطينية  ال�شلطة  مرونة 

تعيد  وه��ي  اإ�شرائيل  مع  م�شدود  لطريق 

ال�شراع للمربع الأول

العن�شرية ت�شريع 

ت�����ش��ع��ى ح���ك���وم���ة ن��ت��ن��ي��اه��و امل��ت��ط��رف��ة 

ال��ذي  ال�شهيوين  امل�����ش��روع  ف��ك��رة  لإح��ي��اء 

ي�شميها  حني  املحتلة  ال�شفة  اأر���ض  يعد 

“يهودا وال�شامرة” باأنها اأر�ض اإ�شرائيلية 
ف���ي���م���ا ي���ع���د ال���ق���د����ض ال����ك����رى م���وح���دة 

منذ  زرع  كما  لإ���ش��رائ��ي��ل  اأب��دي��ة  عا�شمًة 

ع�شرات ال�شنني يف الوعي الإ�شرائيلي

ومينح قانون الطوارئ “الأبارتهايد” 

الإ�شرائيلية  للمحاكم  وا�شعة  �شالحيات 

يف حماكمة م�شتوطنني ارتكبوا خمالفات 

ذاته  الوقت  يف  لكنه  املحتلة  الأرا���ش��ي  يف 

ي���وف���ر����ش���الح���ي���ات اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ب��ف��ر���ض 

الأرا�شي  يف  الفل�شطينيني  على  عقوبات 

1967 واعتقالهم املحتلة عام 

اإن ما يجري من  املحلل عوكل  ويقول 

ت�شريع  وم��ن��ه  الح���ت���الل  واق����ع  ت��ك��ري�����ض 

م مل��رح��ل��ة ج��دي��دة  ق��ان��ون ال���ط���وارئ ي��ق��دنّ

اأر���ض  “هذه  ملقولة  ي�شتند  ال�����ش��راع  م��ن 

يف  الآن  اإ���ش��رائ��ي��ل  جت��ه��ز  اإ�شرائيلية”، 

الدولية  ال�شرعية  ق��رارات  على  املراهنة 

وحل الدولتني

امل����واج����ه����ة  ت�������ش���ع���ي���د  اإىل  وي������دع������و 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وال�����ش��ع��ب��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

مل���واج���ه���ة ق����وان����ني وق���������رارات احل��ك��وم��ة 

يف  بالبقاء  الك��ت��ف��اء  وع���دم  الإ�شرائيلية 

ال��ت��ي اخ��ت��ره��ا بن  خ��ان��ة ردود الأف���ع���ال 

غ��ف��ري ق��ب��ل اأي����ام ب��اق��ت��ح��ام الأق�����ش��ى ومل 

تقلقه بيانات وت�شريحات الإدانة

“الأبارتهايد”  ق���ان���ون  ي��ع��ط��ي  ك��م��ا 

فل�شطينيني  �شجن  �شالحيات  اإ�شرائيل 

الدويل  القانون  اأن  رغم  اإ�شرائيل،  داخل 

يحظر على الحتالل �شجن �شكان يقعون 

حت���ت الح���ت���الل خ����ارج م��ن��ط��ق��ت��ه��م لكن 

قانون الأبارتهايد ي�شمل بندا يتيح �شجن 

الفل�شطينيني يف �شجون اإ�شرائيلية ورغم 

اأن قانون ا�شرائيل ل يجيز �شجن �شخ�ض 

حكم عليه خارج اإ�شرائيل

ق����ان����ون  اأن  ع����و�����ض  امل����ح����ل����ل  وي��������رى 

الطوارئ هو قانون ع�شكري بامتياز وهو 

لإ�شرائيل  ي�شهل  ال��دويل  القانون  ح�شب 

اأن ت�شيطر على  ال�شفة  اأر�ض  التي حتتل 

املحتلة  والقد�ض  ال�شفة  اأر���ض  م��ق��درات 

ومواردها كاملة ب�شكل يحرم الفل�شطيني 

من حقوقه ويخ�شعه لعقوبات مذهلة

ع��ق��وب��ات  ي���وج���ه  “القانون  وي���ت���اب���ع: 

لي�ض  عن�شري،  متييز  وعقوبات  ع�شكرية 

املهم اأن متار�ض اإ�شرائيل الأبارتهايد املهم 

باحلرية  مطالباً  الفل�شطيني  يبقى  اأن 

ال��ط��وارئ يعمق  واإق��ام��ة دول��ة لأن قانون 

الحتالل بطريقة ع�شكرية«

ومن املرجح اأن تنجح حكومة نتنياهو 

امل��ت��ط��رف��ة يف ت��ع��زي��ز ق���ان���ون ال���ط���وارئ 

م�شتفيدًة من اأغلبية اليمني يف الكني�شت 

لتطبيق  وال���رمل���ان  ال��ق�����ش��اء  تهيئ  وه���ي 

واإجن�����از م���ا وع����دت ب���ه يف ح��م��ل��ة ال��ي��م��ني 

النتخابية

 تجديد قانون »األبارتهايد«.. »إسرائيل«
 تشّرع عمليًا ضم الضفة
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االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي  الر�سمي  البث  هيئة  ذكرت   

خالل  ي�سعى  احلكومي  الئتالف  اأن   ، كان 

يتيح  ق��ان��ون  �سن  اإىل  املقبلني  الأ�سبوعني 

اإب��ع��اد الإره��اب��ي��ني )�ف���ق ر�ؤي���ة الح��ت��الل( 

من عر الداخل املحتل

ال��ق��ان��ون اجل���اري  اأن م�����س��ر�ع  �ن���وه���ت 

اإعداده �سيتيح �سحب اجلن�سية الإ�سرائيلية 

ب���ارت���ك���اب  اأدي�������ن  م���ق���ي���م  اأ�  م����واط����ن  م����ن 

ع��م��ل ع����د�اين، �م���ن ث��م ���س��ي��ت��اح اإب���ع���اده يف 

ال�سلطة  اأرا����س���ي  اإىل  حم��ك��وم��ي��ت��ه  ن��ه��اي��ة 

منها  تلقى  ق��د  ك��ان  ح��ال  يف  الفل�سطينية، 

مكافاأة )راتب �سهري لالأ�سرى( على عمله

ال���ق���ان���ون  م�������س���ر�ع  اأن   ، ك�����ان  �اأف���������ادت 

على  الأ�سبوع  ه��ذا  خ��الل  �سيطرح  امل��ذك��ور، 

امل�سادقة  اأجل  للكني�ست من  العامة  الهيئة 

التمهيدية بالقراءة  عليه 

ب�����د�ره، ن���دد ع�����س��و ال��ك��ن��ي�����س��ت ال��ع��رب��ي، 

املقرتح،  القانون  مب�سر�ع  الطيبي  اأح��م��د 

فقط  ي�ستهدف  �سعبوي  قانون  اأنه  �اأ��سح 

العرب ، �فق فل�سطني الآن

�ت��ن��ك�����س��ف ي���وم���ا ب��ع��د الآخ������ر م�����س��اري��ع 

�خ��ط��ط ح��ك��وم��ة الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ال��ي��م��ي��ن��ي��ة اجل����دي����دة، ب���زع���ام���ة ب��ن��ي��ام��ني 

ن��ت��ن��ياه��و، ال��ت��ي ت�����س��ارك ب��ه��ا ال��ع��دي��د من 

من  �ال��ت��ي  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية  الأح�����زاب 

ا���س��ت��ع��ال  اإىل  ي������وؤدي  اأي  ���س��ل��وك��ه��ا  ����س���اأن 

ا�ستهدف مركز لكل  املحتلة عرب  الأرا�سي 

ما هو فل�سطيني

�ك���������رمي ي����ون���������س ي����ع����ت����رب م������ن اأب��������رز 

ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي اأث����ارت 

ج����دًل داخ����ل اإ���س��رائ��ي��ل خ����الل ال�����س��اع��ات 

املا�سية بعد الإفراج عنه من ال�سجون بعد 

�طريقة  ال�سجون،  داخ��ل  عاًما   40 ق�ساء 

الإف�������راج ع��ن��ه اأج�����ربت م���ا ي�����س��م��ى ب��وزي��ر 

الأم�����ن ال��ق��وم��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب���ن غفري 

لإ�سدار قرار مبنع رفع العلم الفل�سطيني 

ب��خ��ر�ج  اأي اح��ت��ف��ال ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  �رف�������س 

الأ�سرى

االنباط-وكاالت

ت��ب��ن��ى جم��ل�����س ال����ن����واب الأم���ري���ك���ي، ب��زع��ام��ة 

اجلمهوريني، الإثنني 9 يناير/كانون الثاين 2023، 

حزمة من القواعد الداخلية، التي متنح اليمني 

املت�سدد نفوذاً اأكرب على رئي�س املجل�س اجلمهوري 

اأث��ار ت�سا�ؤلت  املُنتَخب حديثاً كيفن مكارثي،  ما 

حول قدرة احلزب على احلكم.

�سحيفة The Guardian الربيطانية، 

ل�سالح   220 مبجموع  �سوتوا  امل�سرعني  اإن  قالت 

الت�سريع مقابل 213 �سوتاً، �جاءت هذه الأ�سوات 

املعار�سة من جميع الدميقراطيني البالغ عددهم 

حزمة  اإَنّ  قائلني  ف��ق��ط،  �اح���د  �ج��م��ه��وري   212

ال���ق���واع���د اجل���دي���دة م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ن��ازلت للجناح 

اليميني للحزب اجلمهوري.

حزمة القواعد اجلديدة التي �ستحُكم عمليات 

جم��ل�����س ال���ن���واب ع��ل��ى م�����دار ال��ع��ام��ني امل��ق��ب��ل��ني، 

متثل اختباراً مبكراً لقدرة مكارثي على احلفاظ 

تعر�س  اأن  بعد  م��ت��ح��داً،  النتخابي  جتمعه  على 

الأ�سبوع  فا�سلة  اق��رتاع  �رق��ة   14 يف  “لالإذلل” 
رئي�ساً  انتخابه  قبل  مت�سدداً،   20 يد  على  املا�سي 

يناير/كانون   7 ال�سبت  ي��وم  النهاية،  يف  للمجل�س 

الثاين.

اإليها  �سعى  رئي�سية  تنازلت  القواعد  تت�سمن 

املت�سدد�ن ��افق عليها مكارثي يف   �سعيه للح�سول 

على مقعد رئي�س جمل�س النواب.

ع �احد باملطالبة  ت�سمل التغيريات ال�سماح ملُ�سِرّ

اأي �ق��ت، ��ست�سع التغيريات الأخ��رى  باإقالته يف 

ق��ي��وداً ج��دي��دة ع��ل��ى الإن���ف���اق ال��ف��ي��درايل؛ م��ا قد 

يِحد من قدرة مكارثي على التفا��س ب�ساأن حزم 

التمويل احلكومية مع الرئي�س جو بايدن، الذي 

ع��ل��ى جمل�س  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  زم�����ال�ؤه  ي�سيطر 

ال�سيوخ.

رئي�س جمل�س النواب الأمريكي كيفن مكارثي 

- ر�يرتز

بالت�سريع،  الدميقراطيون  ن��ّدد  جانبهم،  من 

“متطريف حركة  �اعترب�ه حزمة قواعد ل�سالح 

تف�سل  ال��ت��ي  جمدداً”،  عظيمة  اأم��ري��ك��ا  اج��ع��ل 

ال�سركات الغنية على العمال، كما اعترب�ه تقوي�ساً 

ملعايري الأخالقيات يف الكونغر�س، �اأنه يوؤدي اإىل 

مزيد من القيود على خدمات الإجها�س. 

“هذه  اإن  النائب جيم ماكغفرن،  ق��ال  ب���د�ره، 

ب��ل هي  للحكم،  ج����ادة  لي�ست حم��ا�ل��ة  ال��ق��واع��د 

يف الأ���س��ا���س م��ذك��رة ف��دي��ة لأم��ري��ك��ا م��ن اليمني 

املتطرف«.

ب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة، اأ�����س����ارت 

جمموعة من اجلمهوريني املوؤ�س�سني يوم الأحد، 8 

يناير/كانون الثاين، اإىل اأنهم قد يحجبون دعمهم 

حلزمة القواعد اجلديدة ما مل ُتك�َسف مزيٌد من 

التفا�سيل عن تنازلت مكارثي املقدمة لليمني.

رئي�ساً  انتخابه  مقابل  ت��ن��ازلت  ق���ّدم  مكارثي 

ملجل�س النواب - ر�ي��رتز قبل �ساعات من انتخاب 

مكارثي ر�سمياً ملن�سب رئي�س النواب، قال النائب 

توين غونزالي�س من تك�سا�س اإنه �سيعار�س حزمة 

القواعد؛ ب�سبب ا�ستعداد مكارثي خلف�س الإنفاق 

املنا�سرة  جماعة  ذل���ك  دف���ع  ال���دف���اع.  �زارة  على 

FreedomWorks املحافظة، يوم الإثنني 
9 ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ال��ث��اين، ل��الإ���س��ارة اإىل اأن���ه يجب 

النائبة  اإذا مترد، بينما قالت  ا�ستبعاد غونزالي�س 

اجلنوبية  كار�لينا  �لي��ة  يف  املعتدلة  اجلمهورية 

نان�سي مي�س، اإنها “تقف على احلياد«.

 CBS �سبكة  اإىل  حديث  يف  نان�سي،  ت�ساءلت 

ال��ث��اين 2023،  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون  الأح���د 8   ،News
موجهة حديثها لالأع�ساء املهم�سني الذين كاد�ا 

ي��ع��رق��ل��ون حم���ا�ل���ة م��ك��ارث��ي ال��و���س��ول ل��رئ��ا���س��ة 

“�سوؤايل اليوم حقاً هو:  النواب الأ�سبوع املا�سي: 

اإبرامها؟ �هل  التي حا�لوا  ال�سرية  ال�سفقات  ما 

ما  نعرف  “ل  النائبة:  اأ�سافت  عليها؟«.  ح�سلوا 

اأي��ة  لدينا  لي�ست  ن���َره.  �مل  عليه،  ح�سلوا  ال���ذي 

اتفقوا عليها؟ �هذا  التي  ال�سفقات  فكرة… ما 

يوؤملني لأَنّ هذا لي�س ما تر�سحنا للمجل�س لأجله«.

ال��ت��ن��ازلت رمبا  اأن  اإىل  ر�ي����رتز  �ك��ال��ة  ُت�سري 

اإىل مزيد من ال�سطرابات خالل الأ�سهر  ت��وؤدي 

اإىل  الكونغر�س  يحتاج  عندما  �خ�سو�ساً  املقبلة، 

امل��واف��ق��ة على زي���ادة اأخ���رى يف �سلطة الق��رتا���س 

البالغة تريليون د�لر.

االنباط-وكاالت

�����س���ول���ه  ع���ائ���ل���ت���ه  اأع����ل����ن����ت  اأن  م���ن���ذ 

�التدهور  ح��رج��ة،  حالة  يف  للم�ست�سفى 

ال�سحي  ��سعه  على  ط��راأ  ال��ذي  ال�سريع 

رف�س  بعد  خا�سة  يوم  بعد  يوًما  �تاأزمه 

ج�������س���ده ال���ه���زي���ل ال���ت���ف���اع���ل م���ع ال���ع���الج 

امل��ق��دم ل��ه م��ن قبل الأط��ب��اء، �ح��ال��ة من 

الأ��ساط  داخ��ل  ت��د�ر  �الغمو�س  اجل��دل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ح���ول ال����س���م ال����ذي ب��ات 

الأب������رز خ����الل ال�����س��اع��ات امل��ا���س��ي��ة �ه��و 

�امل��ط��ارد  امل��ت��ق��اع��د  الفل�سطيني  العقيد 

لإ�سرائيل فتحي اأبو خازم )اأبو رعد(

اإح�������دى  يف  الآن  ي����رق����د  رع�������د  اأب��������و 

امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  م�ست�سفيات 

مع  التعامل  جاهدين  الأط��ب��اء  �ي��ح��ا�ل 

�����س���ع���ه ال�����س��ح��ي اخل���ط���ري، ل���ك���ن ح��ت��ى 

فو�سعه  ذل����ك،  م���ن  ج����د�ى  ل  ال��ل��ح��ظ��ة 

يزداد تاأزمًنا حتى ��سلت حلد املنا�سدات 

للتحرك  الفل�سطينية  لل�سلطة  العاجلة 

�اإر�ساله لتلقي العالج داخل الأردن

امل���ف���اج���اأة امل���د�ي���ة ك��ان��ت ح���ني اأع��ل��ن��ت 

ت�ستبعد  اأنها ل  اأيام،  قبل  رعد  اأبو  عائلة 

ف��ر���س��ي��ة حم���ا�ل���ة اغ��ت��ي��ال��ه ع���رب د���س��م 

ال�����س��م ل���ه، يف ت���ك���رار ل�����س��ي��ن��اري��و اغ��ت��ي��ال 

عمار  اأب��و  عرفات  يا�سر  الراحل  الرئي�س 

باب  فتح  الذي  الأمر  ت�سميه،  عن طريق 

اإ���س��رائ��ي��ل يف  اجل���دل �ا���س��ًع��ا ح��ول �سلوع 

ال��ذي �سهل ��سول  ه��ذه اجل��رمي��ة �م��ن 

ال�سم لأ بو رعد

ال���ع���ائ���ل���ة ال���ت���ي ن��ق��ل��ت اأب������و رع�����د اإىل 

قالت   ، اهلل  ب��رام  ال�ست�ساري  امل�ست�سفى 

اأث��ب��ت��ت اإ���س��اب��ة  اإن ال��ف��ح��و���س��ات ال��ط��ب��ي��ة 

اأبو الرعد بت�سمم يف الدم، �حالته تزداد 

على  �سفحته  عرب  له  من�سور  �يف  �سوًءا، 

اأبو  اإن  في�سبوك، قال �سقيقه اأمني خازم، 

رعد يف حالة �سحية حرجة، �اإنه موجود 

اهلل،  رام  مب��دي��ن��ة  الطبية  امل��راك��ز  ب��اأح��د 

م�سيفا الطب عجز عن عالجه

�تابع اأمني العائلة ت�سعى اإىل نقل اأبو 

خمتلفة،  جهات  مع  التن�سيق  عرب  رع��د، 

لعالجه  ب����الأردن  امل�ست�سفيات  اأح���د  اإىل 

هناك ، حمماًل يف الوقت ذاته الحتالل 

امل�سوؤ�لية الكاملة عن ت�سميمه الذي بات 

�قال  كعائلة  لهم  �بالن�سبة  طبيا  موؤكدا 

اأ�سابع التهام موجهة لالحتالل

له-  �سحفي  ت�سريح  -يف  اأم��ني  �اأك���د 

اأبو رعد  اأن تدهورا قويا طراأ على ��سع 

ال�����س��ح��ي مم���ا ا���س��ت��دع��ى اإع���ادت���ه ل��غ��رف��ة 

ال�ست�ساري  بامل�ست�سفى  املكثفة  العناية 

ي���وم من  ب��ع��د  رام اهلل  ال��ع��رب��ي مب��دي��ن��ة 

م��غ��ادرت��ه امل�����س��ت�����س��ف��ى، ح��ي��ث ب���ات ي��ع��اين 

اأنحاء  مبختلف  �ت��ورم��ات  انتفاخات  من 

ج�سده �ت�سمم بالدم

رام  ملدينة  نقل  خ��ازم  فتحي  اأن  يذكر 

لقوات  م��ط��ارًدا  ك��ان  اأن  بعد  للعالج  اهلل 

الح����ت����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي، ح��ي��ث رف�����س 

رع��د  اب��ن��ه  ا���س��ت�����س��ه��اد  ب��ع��د  نف�سه  ت�سليم 

اأدت  �التي  اأبيب  تل  نفذ عملية يف  ال��ذي 

اإ�سرائيليني ملقتل ثالثة 

بالتحري�س  خ��ازم،  الح��ت��الل،  �يتهم 

ل�����س��ال��ح امل��ق��ا�م��ة يف خم��ي��م ج��ن��ني، �ق��د 

ظهر يف عدة مقاطع فيديو يدعو للوحدة 

�الن�سال �سد الحتالل الإ�سرائيلي

ني�سان  يف  رعد  جنليه  ا�ست�سهاد  �منذ 

2022، حت��ول  اأي���ل���ول  ال��رح��م��ن يف  �ع��ب��د 

الفل�سطينية  للمقا�مة  ل��رم��ز  رع��د  اأب���و 

مبدينة جنني �ال�سفة الغربية، ل �سيما 

بعد رف�سه ت�سليم نف�سه لالحتالل حتى 

يت�سلم جثمان جنله رعد �يواريه الرثى 

بيديه

�ت��ف��اع��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون م���ع اإع����الن 

اإذ ن�سر بع�سهم  اأبو الرعد،  العائلة ب�ساأن 

الأدعية �عبارات الدعم، �اآخر�ن اتهموا 

الح����ت����الل �ال�����س��ل��ط��ة ب���ال���وق���وف خ��ل��ف 

اغ��ت��ي��ال  ج��رمي��ة  م�����س��ت��ذك��ري��ن  ت�سميمه، 

الرئي�س الراحل يا�سر عرفات

ال�سحفي عالء الرميا�ي ن�سر فيديو 

فيه  ق��ال  في�سبوك،  مب��وق��ع  ح�سابه  ع��رب 

خلف  الح���ت���الل  �ق���وف  ي�ستبعد  ل  اإن���ه 

ف��ري����س  ن��ق��ل  ع��رب  خ���ازم  فتحي  ت�سميم 

ل���ه؛ ك���ون اأب���و ال��رع��د م��ث��ل ح��ال��ة رم��زي��ة 

ل��ل��م��ق��ا�م��ة يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة �اأع��ط��ى 

جمع  على  القدرة  مل�ساألة  حقيقيا  اعتبارا 

النا�س من حوله

الح���ت���الل  اأن  ال�����رمي�����ا�ي  �اأ�������س�����ح 

من  ���س��ك��ل  الأخ����رية  ال�����س��ن��وات  يف  يعتمد 

ال��ف��ري����س��ات  ن��ق��ل  اأ�  ال��ت�����س��م��ي��م  اأ���س��ك��ال 

اخلا�سة، مثل ما حدث مع املنا�سل عمر 

ي�سكل  ك��ان  ال��ذي  عا�سف  اأب��و  الربغوثي 

ح��ال��ة رم��زي��ة ب��اأ���س��رت��ه �ذات����ه �ح�����س��وره 

��سخ�سه، �اأي�سا القيادي ��سفي قبها

�اأ������س�����اف: ه����ذا ي��ع��ط��ي ان��ط��ب��اع��ا اأن 

الح������ت������الل خ���ل���ق م����ع����ادل����ة ال��ت�����س��ف��ي��ة 

ال�سامتة لل�سخ�سيات املوؤثرة يف الأرا�سي 

هذا  املر�س)..(  خالل  من  الفل�سطينية، 

يعيد لالعتبار ما جرى مع خالد م�سعل 

ما  ح���ول  ل��ل��ت�����س��ا�ؤل  �ي��ع��ي��دن��ا  الأردن،  يف 

حدث مع ال�سهيد يا�سر عرفات

املدهون:  اإبراهيم  الكاتب  قال  ب��د�ره 

يتعر�س �الد ال�سهيدين اأبو الرعد خازم 

ملحا�لة اغتيال بال�سم من قبل املخابرات 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ف��ه��ذه ط��ري��ق��ت��ه��م، حلظة 

ع��ج��زه��م �خ��وف��ه��م، ف��ق��د ق��ت��ل��وا ع�����س��رات 

مبينا   ، الأ�سلوب  بهذا  �املوؤثرين  القادة 

لإخ���م���اد  ت���ه���دف  اغ���ت���ي���ال���ه  اأن حم����ا�ل����ة 

ال����ذي  ال����ث����ورة  ر�ح  �ق���ت���ل  الن���ت���ف���ا����س���ة 

اأ�سبح  اأبو الرعد بعدما  ي�سعلها �يقودها 

املوجه �العنوان

�ا�ستطرد املدهون قائال: حينما راأيت 

الرعد خ��ازم يف مهرجان فتح  اأب��و  احل��اج 

لي�ست  هياأته  �ان  ا�ستهدف،  ان��ه  اأدرك���ت 

تفعل  ل  ق��ل��ي��ل��ة  اأ����س���ه���را  �اأن  ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

اإن���ه ال�سم،  ب��الإن�����س��ان ك��ل ذل��ك ال��ت��غ��ي��ري، 

القتل البطيء، الغتيال الهادئ

�سعث  عالء  النا�سط  قال  ال�سياق،  �يف 

من  خ��ازم  الرعد  اب��و  تطارد  ا�سرائيل  اإن 

لأج��ل��ه،  خ��ا���س��ة  �ن��ف��ذت عمليات  ���س��ه��ور، 

جنني،  يف  امل��ق��ا�م��ة  بقيادة  علًنا  �تتهمه 

الغ��ت��ي��ال ل  اأ���س��ال��ي��ب��ه��ا يف  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ال���ر����س���ا����س���ة، ف��ه��ي ال��ت��ي 

خالد  م��ن  البيولوجيا  ���س��الح  يف  ت�ستهر 

م�سعل �يا�سر عرفات ��ديع حداد

�اأ�ساف اأن ب�سمات اإ�سرائيل مد�سو�سة 

يف تهديد حياة مطارد لها )فتحي خازم( 

ت�سعى يف قتله

اأي���ق���ون���ًة  ب����ات  ال����رع����د  اأب�����و  اأن  ي���ذك���ر 

به كل فل�سطيني،  �منوذًجا �ملهًما يعتز 

م��واق��ع  ع��ل��ى  احل�����س��اب��ات  اآلف  جت���د  اإذ 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت��ن�����س��ر ���س��ورت��ه 

�ت�سيد به، فهو �الد ال�سهيدين، ��ساحب 

اأ�سبح  اأنه  اإىل  اإ�سافة  مدمرين،  منزلني 

م����ط����ارًدا، ب���ل ي��ع��ده الح���ت���الل امل��ط��ل��وب 

��سفته  فيما  �الأخ��ط��ر،  جنني  يف  الأ�ل 

ال�سخ�سية  ب��اأن��ه  ع��ربي��ة  اإع����الم  ����س��ائ��ل 

الأكرث تاأثرًيا يف ال�سفة الغربية

باب  يفتح  م��وؤخ��را معه  م��ا ح��دث  لكن 

ال�����س��ك��وك �ال���ت�������س���ا�ؤلت ح���ول م�����س��ريه، 

ف��ق��د اأ���س��ي��ب ق��ب��ل ع���دة اأ���س��اب��ي��ع ب��وع��ك��ة 

اأحد  اىل  نقله  ا�ستدعت  مفاجئة  �سحية 

اأمنية  �سخ�سيات  �ت��ول��ت  امل�ست�سفيات، 

رفيعة من ال�سلطة نقله اإىل مركز طبي، 

�فق ما اأ�رده موقع )ال�ساهد(

خ���ازم ال���ذي ك���ان ي��واج��ه ���س��ع��وب��ات يف 

ُنقل  �خمّيمها،  جنني  داخل  حتى  التنّقل 

اهلل،  رام  يف  كلينيك  اإت�����س  م�ست�سفى  اإىل 

ما  �ه��و  ال�سعبة  ب���  حالته  ُ��سفت  حيث 

��ع��ه  اأث����ار ت�����س��ا�ؤلت ح���ول م��ا اإْن ك���ان ����سْ

لإب��ع��اده  ا���س��ُت��غ��لَّ��ت  ح��ال��ت��ه  اأن  اأم  طبيعياً، 

حماربة  ��سائل  من  كو�سيلة  املخيم  عن 

املقا�مة هناك، بعدما عجزت عن اإقناعه 

نف�سه لالحتالل بت�سليم 

�منذ اأن اأمّل املر�س بج�سد اأبي الرعد، 

ال�����س��ّك��ر،  ب��ارت��ف��اع م��ف��اج��ئ يف  اأ���س��ي��ب  اإذ 

�ال��ت��ه��اب رئ���وي ح���اّد، م��ا ا���س��ت��دع��ى نقله 

ن�سال  اللواء  توىل  حيث  امل�ست�سفى،  اإىل 

اأبو دخان قائد المن الوطني َنقل خازم 

حل�سني  اململوكة  امل�ست�سفى  اإىل  ب�سّيارته 

ال�سيخ

خ��ازم  املنا�سل  دف��ع حمبي  الأم��ر  ه��ذا 

ما  هل  يلي،  ما  اأب��رزه��ا  ت�سا�ؤلت،  لطرح 

ما  اأم���ٍر  نتيجة  اأن��ه  اأم  طبيعي  ل��ه  ح�سل 

الرجل؟ �كيف ملطاَرد يف ِمثل  �س له  تعرَّ

مدينة  داخ��ل  تنّقله  حتى  َي�سعب  حالته 

يحتاج  التي  اهلل  رام  اإىل  ُينقل  اأن  جنني، 

اإليها �ساعتني بال�سيارة، �املر�ر  الو�سول 

على حواجز الحتالل �امل�ستوَطنات، من 

�تن�سيقاً  ت��دّخ��اًل  ذل��ك  ي�ستدعي  اأن  د�ن 

م��ن اأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات �ر�ؤ����س���اء الأج��ه��زة 

ال�����س��ل��ط��ة  رئ��ي�����س  اإىل  الأم���ن���ي���ة �����س���وًل 

نف�سه؟

يف  اللبنانية،  الخبار  �سحيفة  �نقلت 

خ��ازم  عائلة  اأف���راد  اأح���د  ع��ن  �سابق  �ق��ت 

اأنه منذ فرتة طويلة حتا�ل  اإىل  ا�سارته 

ال�����س��ل��ط��ة اإق���ن���اع خ����ازم ب��ت�����س��ل��ي��م ن��ف�����س��ه، 

املخيم  امل��ق��ا�م��ة يف  اإن���ه���اء ح��ال��ة  ب��ه��دف 

عليها �الق�ساء 

لوعكة  تعّر�س  ال��رج��ل  اأن  اىل  �اأ���س��ار 

���س��ّح��ي��ة ���س��دي��دة �ان��ه��ي��ار ج�����س��دي، �اأن 

اأ���س��خ��ا���س��اً ح��ول��ه ك��ان��وا ي��رع��ون��ه اأ���س��ّر�ا 

على اإخراجه من املخّيم للعالج، من د�ن 

اأن تكون ال�سلطة قد ا�ستغّلت  اأن ي�ستبعد 

لتنفيذ خّطتها املوقف 

اأبو  اغتيال  هنا هل مت  ال�سوؤال  �يبقى 

رع���د ع��ن ط��ري��ق د����س ال�����س��م ل����ه؟.. �م��ن 

�ساعد على تنفيذ ذلك؟

 غموض حول المطارد أبو رعد وعائلته تفجر مفاجئة والمتهم االحتالل

من دس السم ل»ابو رعد« وهل يتكرر سيناريو اغتيال عرفات؟؟؟

 خشية إسرائيلية من إلغاء السلطة للتنسيق األمني

 تقرير أممي يكشف عدد الوفيات بين األطفال عام 2021

النباط-�كالت

ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ث الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأم��ن الحتالل،  اأج��ه��زة  اإن  )م��ك��ان(، 

تخ�سى من اإمكانية اأن تلغي ال�سلطة 

مع  الأم��ن��ي  التن�سيق  الفل�سطينية 

اأع���ق���اب  يف  ُت��ق��ل�����س��ه��ا  اأ�  اإ����س���رائ���ي���ل 

اخلطوات املُتخذة �سدها

)مكان( عن م�سدر  اإذاع��ة  �نقلت 

ال��ت��ن�����س��ي��ق  اإل����غ����اء  اإن  ق���ول���ه:  اأم���ن���ي 

الأم���ن���ي ق��ب��ل ع���ام �ن�����س��ف ال��ع��ام يف 

اإىل  اأّدى  ال���ق���رن(،  )���س��ف��ق��ة  اأع��ق��اب 

حما�س  حركتي  بني  التن�سيق  تعميق 

نفوذهما  �زيادة  الإ�سالمي  �اجلهاد 

اأن  م�����وؤك�����داً  ال���غ���رب���ي���ة،  ال�����س��ف��ة  يف 

يف  ي�ساهم  ال�سلطة  �ج��ود  ا�ستمرار 

ال�ستقرار

�ك����ان ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ت��ني امل��رك��زي��ة 

حل���رك���ة ف��ت��ح �ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ن��ظ��م��ة 

ال���ت���ح���ري���ر، ع�����زام الأح����م����د، ق����ال ل��� 

اجتماع  اآخ��ر  “يف  الوطن”:  “دنيا 
خرجت  التحرير  منظمة  لتنفيذية 

بانتظار  نحن  �قلنا  �ا�سح،  مبوقف 

�سن�ستاأنف  يتوقفوا  مل  اإذا  اأ���س��ب��وع، 

النظر  لإع����ادة  ال���ق���رارات  ك��ل  تنفيذ 

معهم.« بالعالقة 

النباط-�كالت

ت��ويف ما يقدر بنحو 5 ماليني طفل قبل 

���س��ن اخل��ام�����س��ة، �ف��ق��د 2.1 مليون  ب��ل��وغ��ه��م 

طفل ��ساب ترتا�ح اأعمارهم بني 5-24 عاما 

التقديرات  لآخ���ر  �ف��ق��ا   ،2021 ع���ام  حياتهم 

ال�سادرة عن جمموعة الأمم املتحدة

��جدت جمموعة الأمم املتحدة امل�سرتكة 

بني الوكالت املعنية بتقدير �فيات الأطفال، 

يف تقرير اأن 1.9 مليون طفل قد �لد�ا ميتني 

كان  اأن���ه  اإىل  م�سرية  نف�سها،  ال��ف��رتة  خ���الل 

من املمكن منع العديد من هذه الوفيات من 

خالل التوفري العادل �عايل اجلودة للرعاية 

ال�سحية لالأمهات �املواليد اجلدد �املراهقني 

�الأطفال

“�فاة م��ا يقرب  �ح����ذرت امل��ج��م��وع��ة م��ن 

عام  ح��ل��ول  قبل  ����س��اب  م��ن 59 مليون طفل 

2030، �فقدان ما يقرب من 16 مليون طفل 

ب�سبب الإمال�س )املواليد املوتى(، اإذا مل يتم 

اخل��دم��ات  لتح�سني  �سريعة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ 

اأن  م��ن  ال��رغ��م  “على  م�سيفة:  ال�سحية”، 

يف   29 بها  الكربى  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا 

املائة فقط من املواليد الأحياء يف العامل، اإل 

اأن املنطقة كانت م�سوؤ�لة عن 56 يف املائة من 

الأطفال د�ن �سن اخلام�سة يف  جميع �فيات 

عام 2021، �جنوب اآ�سيا بن�سبة 26 يف املائة«

املولودين يف  “الأطفال  اأن  التقرير  �ذك��ر 

لأعلى  معر�سون  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا 

معدلت خطر الوفاة يف العامل -اأعلى مبقدار 

ال����ذي يتعر�س  ب��اخل��ط��ر  15 م����رة- م��ق��ارن��ة 

ل��ه الأط��ف��ال يف اأ�ر�ب���ا �اأم��ري��ك��ا ال�سمالية”، 

م�سريا اإىل اأن “الأمهات يف هاتني املنطقتني 

)اإف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����س��ح��راء �ج��ن��وب اآ���س��ي��ا( 

تتحملن اأي�سا الفقد امل��وؤمل لالأطفال ب�سبب 

الإمال�س مبعدل ا�ستثنائي، حيث حدثت 77 

يف املائة من جميع حالت الإمال�س )املواليد 

املوتى( عام 2021 يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء 

يقرب من  ما  �ح��دث  اآ�سيا.  �جنوب  الكربى 

اإف��ري��ق��ي��ا جنوب  ن�سف ح���الت الإم��ال���س يف 

ال�سحراء الكربى«

 تحذير من تصفية يونس00 مخطط خطير لالحتالل يستهدف عرب الداخل

 تمنح المتشددين نفوذًا أكبر على مكارثي.. مجلس النواب 
األمريكي يتبنى قواعد تثير غضب الديمقراطيين
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شباب االردن يتجه لجيل الشباب 

الكلوب يتعاقد مع الفيصلي 

االرثوذكسي يواصل صدارة  سلة الممتاز 

زيدان لن يرد على التصريحات الساخرة 

االنباط - عامن 

ال��ف��ي�����ص��ل��ي  ال���ن���ادي  ادارة   ت���ع���اق���دت 

ال�صلط ومنتخب  ر�صميا مع جنم فريق 

الأردن حممد كلوب. ووقع كلوب عقده 

نائب  وبح�صور  الفي�صلي،  ن��ادي  مبقر 

كلوب  وك��ان  ال��وري��ك��ات.  اأح��م��د  الرئي�س 

ق��د ب���رع م��ع ف��ري��ق ال�����ص��ل��ط يف امل��وا���ص��م 

املا�صية، و�صكل خيارا هجوميا مميزا يف 

عدنان  العراقي  ليقوم  الألعاب،  �صناعة 

منتخب  ل�����ص��ف��وف  ب��ا���ص��ت��ق��ط��اب��ه  ح��م��د 

للفي�صلي  ك��ل��وب  و���ص��ي��ل��ع��ب  ال��ن�����ص��ام��ى. 

معه  التعاقد  ج��اء  حيث  مو�صمني  مل��دة 

للفي�صلي  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  م��ن  ب��ت��و���ص��ي��ة 

جمال اأبو عابد، والذي يعرف اإمكانيات 

الالعب جيدا عندما درب قبل مو�صمني 

اأول  الفي�صلي  ويعترب  ال�صلط.  ف��ري��ق 

انطالق  قبل  ر�صمية  �صفقة  ينجز  ن��اد 

امل��و���ص��م اجل��دي��د ال���ذي م��ا ي���زال موعد 

انطالقه جمهول.

االنباط - عامن 

ح��ق��ق ف��ري��ق الأرث���وذك�������ص���ي ال��ع��الم��ة 

ال��ك��ام��ل��ة يف اجل���ول���ة اخل��ام�����ص��ة وخ��ت��ام 

الأول من بطولة  للدور  الذهاب  مرحلة 

وذل���ك بعد  ال�صلة  ل��ك��رة  امل��م��ت��از  ال���دوري 

فوزه على نادي اجلبيهة بنتيجة ٩٣-٧٠ 

اللقاء الذي جمع الفريقني يف �صالة  يف 

لل�صباب.  احل�صني  مبدينة  حمزة  الأمري 

وب���ه���ذا الن��ت�����ص��ار وا����ص���ل الأرث��وذك�����ص��ي 

 ١٠ بر�صيد  ال��دوري  فرق  ترتيب  ت�صدر 

يتلقى  اأن  ودون  انت�صارات   ٥ م��ن  نقاط 

اأي خ�����ص��ارة. وع���زز ال���ن���ادي الأه���ل���ي من 

تواجده يف املركز الثاين بر�صيد ٩ نقاط 

بعد اأن حقق الفوز على كفريوبا بنتيجة 

الفريقني  جمع  الذي  اللقاء  يف   ١١٥-٥٩

يف �صالة الأمري حمزة. ويف اللقاء الذي 

اإرب��د،  مبدينة  احل�صن  �صالة  احت�صنته 

الأ���ص��رف��ي��ة بنتيجة  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ص��ي  ف���از 

اإىل  ر���ص��ي��ده  ال��ري��ا���ص��ي  ل��ريف��ع   ١٠١-٨٣

وبقي  الثالث.  املركز  يف  الثامنة  النقطة 

اجل��ب��ي��ه��ة يف امل���رك���ز ال���راب���ع ب��ر���ص��ي��د ٧ 

نقاط وكفريوبا خام�صاً بر�صيد ٦ نقاط 

والأ�صرفية �صاد�صاً بر�صيد ٥ نقاط.

باريس - وكاالت 

ع��ل��ق زي���ن ال��دي��ن زي�����دان، اأ���ص��ط��ورة 

ال����ك����رة ال���ف���رن�������ص���ي���ة، ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��ر، 

ع��ل��ى ال�����ص��خ��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا من 

احت���اد  رئ���ي�������س  ج���ري���ه،  ل���و  قبل نويل 

ال����ك����رة ال���ف���رن�������ص���ي. وك�����ان ل�����و ج��ري��ه 

اأط���ل���ق ت�����ص��ري��ح��ا ���ص��اخ��را م���ن زي����دان، 

معني،  لربنامج  يحتاج  قائال: “رمبا 

ي��ع��م��ل  اأو م��ن��ت��خ��ب��ا  ن���ادي���ا  ي���ج���د  ح���ت���ى 

م����ع����ه.. ل اأه����ت����م ب���اإم���ك���ان���ي���ة ت��دري��ب��ه 

ل�����ل�����ربازي�����ل.. مي���ك���ن���ه ال�����ذه�����اب ح��ي��ث 

لأنني  منتخب،  اأو  ف��ري��ق  ���ص��واء  ي��ري��د، 

ب��ال��ك��اد اأه��ت��م ب���اأي ���ص��يء ي��خ�����ص��ه.. لن 

اأج��ي��ب«. ب���ه، واإذا ه��ات��ف��ن��ي ل��ن   ات�����ص��ل 

واعتذر لو جريه عن ت�صريحه، بعد اأن 

�صخ�صيات  من  قوية  لنتقادات  تعر�س 

ب��ارزة.  و�صيا�صية  ريا�صية  وموؤ�ص�صات 

وق���ال ك���ري�������ص���ت���وف دوج����������اري، زم��ي��ل 

عرب  فرن�صا،  منتخب  يف  ال�صابق  زيدان 

ت�صريح اأبرزته �صبكة “لو �صبورت ١٠” 

مع زيدان  حت��دث��ت  “هل  ال��ف��رن�����ص��ي��ة: 

عن واقعة لو جريه؟ ل.. لكننا توا�صلنا 

ع���ل���ى جم���م���وع���ة ال����وات���������س اخل���ا����ص���ة 

وا���ص��ت��ط��رد   .»)٩٨ ف��رن�����ص��ا  ب��ن��ا )جن����وم 

من  ���ص��ر  اأي  اإف�������ص���اء  اأري�����د  ل  “لكني 
ال�صابق  النجم  اأ�صرار الدولة«. واأ�صاف 

قاله  ما  على  زي��دان  رد  لفرن�صا: “هل 

لو جريه؟ نعم.. لكني لن اأخربك ماذا 

البع�س«. اأو ما قلناه لبع�صنا  لنا،   قال 

منتخب الشباب يبدأ االستعداد لوديتي ايران 

مشاركات قوية لمنتخب التايكواندو والهدف باريس 

سان جيرمان يرضخ لشروط ميسي 

النابلسي يترأس اجتماع  وزراء الشباب والرياضة العرب 

االنباط - عامن 

ال����وط����ن����ي ت2٠  امل���ن���ت���خ���ب  ي�������ص���ت���اأن���ف 

ت��دري��ب��ات��ه ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��دن��ي��ة ال�����ص��ب��ت ١4 

نظريه  ملواجهة  ا�صتعدادا  ال��ث��اين،  كانون 

الإي�����راين ودي����ا م��رت��ني، ال�����ص��ه��ر اجل���اري 

يف ع���م���ان، حت�����ص��ريا خل��و���س ال��ن��ه��ائ��ي��ات 

اأوزبك�صتان.  يف  املقبل  اآذار  مطلع  القارية 

وا���ص��ت��دع��ى اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة امل��درب 

للمنتخب  اأول��ي��ة  ق��ائ��م��ة  ذي���اب���ات،  اإ���ص��الم 

عبد  ال��ف��ال��وج��ي،  م���راد  2٦ لع��ب��ا:  �صمت 

زيد  امل��ح��ارم��ة،  الرحمن حم��م��د، حم��م��ود 

كلبونة،  بكر  املبي�صني،  ها�صم  الأ���ص��ف��ر، 

دروي�����س،  ال��دي��ن  �صيف  ال��ت��ني،  اأب��و  عا�صم 

ي��و���ص��ف ح�����ص��ان، ���ص��ل��ط��ان ال�����ص��ي��اب، علي 

ال��ع��زاي��زة، ق�����ص��ي امل��ن�����ص��وري، ع���الء دي��ة، 

رائ��د، عمر �صالح،  اأب��و طه، حممد  مهند 

حم��م��د اأب�����و ه�����زمي، اأح���م���د اأمي������ن، م��ع��اذ 

الرحمن  عبد  احل���اج،  ع��رف��ات  العليمات، 

ال����زب����ن، ع��ل��ي ح��ج��ب��ي، و����ص���ام اخل��ط��ي��ب، 

اأح��م��د دل�����دوم، رج��ائ��ي اردك�����اين، حممد 

نظريه  الوطني  املنتخب  عبيدات.ويلتقي 

ع�����ص��ر اخلمي�س  ال��راب��ع��ة  ع��ن��د  الإي�����راين 

ال��ب��راء يف  �صتاد  ال��ث��اين، على  ك��ان��ون   ١٩

ل��ل�����ص��ب��اب، ف��ي��م��ا يتجدد  م��دي��ن��ة احل�����ص��ني 

ال��ل��ق��اء الأح�����د 22 ب��ن��ف�����س ال���وق���ت وع��ل��ى 

ت��دري��ب��ات��ه  امل��ن��ت��خ��ب  امل��ل��ع��ب. وي���ب���داأ  ذات 

يف  داخليا  مع�صكرا  يقيم  اأن  قبل  ال�صبت، 

اب��ت��داء من  ع��م��ان،  العا�صمة  ف��ن��ادق  اأح��د 

22 اجل���اري  الأح�����د  ١٧ وح��ت��ى  ال���ث���الث���اء 

ا����ص���ت���ع���دادا ل��ل��م��واج��ه��ت��ني. ب�������دوره، اأك���د 

ذيابات اأن القائمة الأولية للمنتخب خلت 

م��ن ال��الع��ب اأم����ني ال�����ص��ن��اي��ن��ة لرت��ب��اط��ه 

م���ع ف���ري���ق ال���رف���اع ال��ب��ح��ري��ن��ي، وزك���ري���ا 

ع����م����رو لل����ت����زام����ه ب�����اإح�����دى اجل���ام���ع���ات 

واأ���ص��اف:  الأمريكية.  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 

قبيل  لعبا  ل���2٣  القائمة  تقلي�س  �صيتم 

ا���ص��ت��ع��دادا  ال��ت��دري��ب��ي،  باملع�صكر  ال��دخ��ول 

للح�صول  نتطلع  حيث  اإي���ران،  ملواجهتي 

ع���ل���ى ال���ف���ائ���دة ال��ف��ن��ي��ة ورف������ع م�����ص��ت��وى 

وي��اأت��ي  الآ���ص��ي��وي��ة.  للنهائيات  اجل��اه��زي��ة 

ه����ذا امل��ع�����ص��ك��ر يف اإط������ار ح���ر����س الحت����اد 

اأع��ل��ى  ال��ق��دم، ع��ل��ى ت��وف��ري  ل��ك��رة  الأردين 

للو�صول  للمنتخب،  التح�صري  م�صتويات 

املطلوبة  والبدنية  الفنية  اجلاهزية  اإىل 

تت�صمن  ح��ي��ث  الآ���ص��ي��وي��ة،  امل��ح��ط��ة  قبيل 

خ��ط��ة الإع�������داد ���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن امل���واج���ه���ات 

املنتخب  اأن  ي��ذك��ر  واخل��ارج��ي��ة.  امل��ح��ل��ي��ة 

الوطني واجه �صوريا وديا مرتني يف عمان 

ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي، ح��ي��ث خ�����ص��ر ب��امل��واج��ه��ة 

وكانت   .٠-2 بالثانية  وف��از   ،2-١ الأوىل 

املنتخب  و�صعت  القارية  املناف�صات  قرعة 

م�صواره  يفتتح  حيث  الثالثة،  باملجموعة 

اآذار،   2 اخل��م��ي�����س  ط��اج��ي��ك�����ص��ت��ان  ب��ل��ق��اء 

ويلتقي كوريا اجلنوبية الأحد ٥، ويختتم 

الدور الأول مبواجهة ُعمان الأربعاء ٨.

االنباط - عامن 

الوطنية  للمنتخبات  الفني  املدير  اأك��د 

الت�صنيف  اأن  الع�صاف،  فار�س  للتايكواندو 

ال��������دويل اجل����دي����د ل���الع���ب���ني يف ال����ع����امل، 

اأك����د ت��ف��وق امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة واأن�����ص��ف 

ال���ت���اي���ك���وان���دو الأردن������ي������ة ال����ت����ي ت���وا����ص���ل 

الإجن���ازات.  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  م�صاعيها 

وكان الت�صنيف الدويل الأخري ال�صادر عن 

لعبة  منح  للتايكواندو،  ال���دويل  الحت���اد 

املركز  ال�صادق  جوليانا  الوطني  املنتخب 

لعبنا  و���ص��ع  ك��م��ا  ك��غ��م،   ٦٧ وزن  يف  الأول 

جانب  اإىل  الثاين،  املركز  يف  م�صطفى  زيد 

ال�صرباتي  و�صالح  احللواين  زيد  الالعبني 

ال��ل��ذي��ن ي��ح��ت��الن م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة �صمن 

الع�صاف  واأ���ص��ار  ال��ع��امل.  يف  الأوائ���ل  ال�صتة 

التايكواندو  اأن  اإىل  )ب���را(  ل  ت�صريح  يف 

ح�صد  ملوا�صلة  كبريا  جهدا  تبذل  الأردنية 

العربية  ال�صعد  خمتلف  على  الإجن����ازات 

والآ����ص���ي���وي���ة والأومل���ب���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة، حيث 

�صهدت ال�صنوات املا�صية حتقيق الكثري من 

املنتخبات  يحمل  ال��ذي  الأم���ر  الإجن����ازات، 

ال��وط��ن��ي��ة م��زي��دا م��ن امل�����ص��وؤول��ي��ة مل��ح��اول��ة 

يف  عاليا  الوطن  علم  ورف��ع  املزيد،  حتقيق 

املوؤ�ص�صية  اأن  الع�صاف  واعترب  املحافل.  كل 

الأردين،  التايكواندو  بها احتاد  التي يعمل 

ال��ت��اي��ك��وان��دو  ت��ق��دم  م��ه��م��ا يف  دورا  ل��ع��ب��ت 

الأردن�����ي�����ة ع���امل���ي���ا، ح���ي���ث الح����راف����ي����ة يف 

�صهد  م��ا  وه��و  والإجن����از،  وال��ع��م��ل  التعامل 

اأك���ر م��ن منا�صبة.  ال���دويل يف  ب��ه الحت���اد 

الوطنية،  للمنتخبات  الفني  املدير  وك�صف 

ع��ن اأج���ن���دة ح��اف��ل��ة مل�����ص��ارك��ات امل��ن��ت��خ��ب يف 

املقبل  ال�صهر  اأن  اإىل  لفتا  املقبلة،  الفرة 

ي�����ص��ه��د زخ��م��ا يف ال��ب��ط��ولت وامل�����ص��ارك��ات، 

ح���ي���ث امل�������ص���ارك���ة يف ال���ب���ط���ول���ة ال��ع��رب��ي��ة 

وب��ط��ول��ة ال��ف��ج��رية واحل�����ص��ن ال��دول��ي��ة اإىل 

م�صر  بطولتي  يف  للم�صاركة  دعوات  جانب 

البطولت  ه��ذه  جميع  تقام  حيث  وتركيا، 

خ���الل ���ص��ب��اط امل��ق��ب��ل. وب���ني ال��ع�����ص��اف اأن 

حاليا،  التايكواندو  ملنتخب  الأكرب  الهدف 

ه��و ت��اأه��ي��ل اأك����رب ع���دد م��ن ال��الع��ب��ني اإىل 

اأوملبياد باري�س 2٠24.

باريس - وكاالت 

ذك����ر ت��ق��ري��ر اإ����ص���ب���اين، اأن ب���اري�������س ���ص��ان 

ب��ات قريًبا م��ن جتديد عقد لعبه  ج��ريم��ان 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي، ال����ذي يتمتع 

باهتمام متزايد من الهالل ال�صعودي. وقالت 

�صحيفة »ماركا« اإن العقد اجلديد ملي�صي مع 

باري�س �صان جريمان، بات جاهًزا على التوقيع 

املقبلة.  القليلة  الأي���ام  خ��الل  الطرفني  ب��ني 

وينتهي عقد مي�صي مع باري�س خالل ال�صيف 

املقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق يف ال�صهر 

ب���اأن ال��ت��ق��اري��ر تفيد بتجهيز  احل����ايل، ع��ل��ًم��ا 

الهالل لعر�س �صخم من اأجل �صم الربغوث. 

وتابعت ال�صحيفة “باري�س يتعامل مع عملية 

اأك��رب  اأن��ه��ا �صفقة  على  جت��دي��د عقد مي�صي، 

من جم��رد بقاء لع��ب، ولذلك ر�صخ النادي 

ل�����ص��روط ال���ربغ���وث م���ن ح��ي��ث م����دة العقد 

“باري�س �صيمنح  والراتب واملكافاآت«. ونوهت 

ي��ورو،  مليون   ٣٠ ق���دره  �صنويا  رات��ب��ا  مي�صي، 

النادي  �صيحقق  الأخ���رى  الناحية  على  لكن 

الفرن�صي، فوائد هائلة من بقاء ليو«. وقالت 

مي�صي،  ان�صمام  من  باري�س  “اإيرادات  ماركا 

بلغت ٧٠٠ مليون ي��ورو يف ال�صنة الأوىل، كما 

اأن وج��ود ال��ربغ��وث ج��ذب ١٠ رع��اة ج��دد مع 

زي��ادة قيمة الرعاية«. واأمت��ت “وجود مي�صي 

�صاهم يف زيادة عدد القم�صان املباعة لباري�س، 

وو�صلت اإىل اأكر من مليون قمي�س، بن�صبة 

اأكر من ٦٠% با�صم مي�صي«.

االنباط - عامن 

ت���راأ����س وزي����ر ال�����ص��ب��اب رئ��ي�����س اللجنة 

وزراء  ملجل�س  امل��ع��اون��ة  ال�صبابية  الفنية 

ال�������ص���ب���اب وال����ري����ا�����ص����ة ال�����ع�����رب، حم��م��د 

نظمته  ال���ذي  اللجنة  اج��ت��م��اع  النابل�صي 

ال�صباب والريا�صة يف جامعة الدول  اإدارة 

ال��ع��رب��ي��ة الث���ن���ني ع���رب ت��ق��ن��ي��ة الت�����ص��ال 

امل���رئ���ي ب��ح�����ص��ور اأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة وزراء 

العام  والأم���ني  العرب  والريا�صة  ال�صباب 

امل�صاعد جلامعة ال��دول العربية ال�صفرية 

الجتماع  وت�صمن  غ��زال��ة.  اأب���و  هيفاء  د. 

ال�صبابية  والفعاليات  ال��ربام��ج  مناق�صة 

م�صتجدات  ومتابعة   ،2٠2٣ للعام  العربية 

العربية لل�صباب  العمل يف ال�صراتيجية 

مالحظات  ومناق�صة  والأم�����ن،  وال�����ص��الم 

بال�صراتيجية  املتعلقة  الأع�صاء  ال��دول 

اللجنة  �صي�صار بحثها م��ن خ��الل  وال��ت��ي 

امل��خ��ت�����ص��ة ب��و���ص��ع ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 

تراأ�صها الأردن وت�صم يف ع�صويتها اململكة 

العربية ال�صعودية، ودولة الإمارات العربية 

املتحدة، وجمهورية م�صر العربية، والتي 

الأمم  ق����رار  م���ن  ان��ط��الًق��ا  ت�صكيلها  مت 

املتحدة 22٥٠ “ال�صباب وال�صالم والأمن«. 

الأردن  ا�صت�صافة  الجتماع  خ��الل  وتقرر 

ل��ل��ق��اء ال��ث��ام��ن ع�����ص��ر ل�����ص��ب��اب ال��ع��وا���ص��م 

العربية حتت �صعار “ال�صباب و�صوق العمل 

ب��رن��ام��ج  واإق���ام���ة  وامل�صتقبل”  احل��ا���ص��ر 

�صالون ال�صباب العربي الرابع يف العا�صمة 

اإقامته عام 2٠2١  ال��ذي كان مقررا  عمان 

دون  كورونا حالت  اأن ظ��روف جائحة  اإل 

ت�����ص��م��ن الج���ت���م���اع مناق�صة  ك��م��ا  ذل�����ك. 

تو�صيات الدول الأع�صاء املتعلقة بالربامج 

اأكد  حيث   ،2٠2٣ للعام  العربية  ال�صبابية 

النابل�صي على رفع كافة التو�صيات للمكتب 

التنفيذي ملجل�س وزراء ال�صباب والريا�صة 

العرب. وثمن النابل�صي يف ختام الجتماع 

عن  املنبثقة  اللجان  بذلتها  التي  اجلهود 

العرب  والريا�صة  ال�صباب  وزراء  جمل�س 

واخلرباء العاملني يف اإعداد ال�صراتيجية 

كما  والأم����ن.  وال�����ص��الم  لل�صباب  العربية 

�صارك النابل�صي فعالية املوؤمتر ال�صحفي 

ال����ذي اأق��ام��ت��ه الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جلامعة 

ع��ام 2٠2٣ عاماً  العربية لإط���الق  ال���دول 

لل�صباب العربي بال�صراكة مع وزارة ال�صباب 

والريا�صة بجمهورية م�صر العربية.

االنباط - عامن 

الثنائي  م��ع  اح��راف��ي��ة  ع��ق��ود  ت��وق��ي��ع  ع��ن  الأردن  ���ص��ب��اب  اأع��ل��ن 

رئي�س  خ��ري،  �صليم  بح�صور  ح��ل��وة،  وح�����ص��ن  اأمي���ن  اأح��م��د  ال�����ص��اب، 

�صباب  لنادي  الإعالمي  للمركز  ت�صريحات  يف  خري،  واأك��د  النادي. 

فر�صة  الالعبني  منح  بهدف  ياأتي  العقود  هذه  توقيع  اأن  الأردن، 

اإثبات الذات، مع الفريق الأول لكرة القدم. وتابع: “�صباب الأردن 

اعتاد ال�صري على هذا النهج، مبا ي�صمن ا�صتمرارية الفريق الأول، 

من خالل رفده يف كل مو�صم بالعبني موهوبني«.
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

عاء الُرشد  موازنة 2023 ، إدِّ
بأثر رجعي ؟

د.أنور الخفش

ها النا�س وياأت باآخرين( 133 الن�صاء �صدق  يف رحم الأزمات )اإن ي�صاأ ُيذهبكم اأيُّ

اهلل العظيم. اإن تقييم ال�سيا�سات القت�سادية ال�سابقة مقرتحاً للحلول الإنقاذية 

خطة  عبقرية  بل  املنقذ،  عبقريَّة  لي�ست  نحتاجه  ما  املراجعة؟  من  منعك  من   ،

اء  اإنقاذيه للنهو�س يف القت�ساد الوطني ، فاإن راأ�س جاللة امللك غري م�سرتيح جرَّ

تكرار طلبه لهذه اخلطة .

2023 ، مل اأجد اأف�سل  اأيها النا�س ، بعد ال�ستماع خلطاب موازنة  فكِّروا كثرياً 

و�سف له ، كونه ادعاء الُر�سد واحلكمة باأثر رجعي؟ طاملا تو�سيف غالبية النواب 

م قراءة مو�سوعية يف  ُنقدِّ اأن  لنا  ، كيف  ال�سابقة  الأع��وام  ن�سخة مكررة عن  باأنها 

اخلتامي  احل�ساب  وكذلك   2022 لعام  امل��وازن��ة  تنفيذ  تقرير  عن  الإف�ساح  غياب 

ين  الدَّ الإف�ساح عن تقرير  2022 ؟ وكذلك عدم  لعام  العام والوحدات احلكومية 

هناك  اأن  الإف��ادة  نرجو  ين  الدَّ اإدارة  اإ�سرتاتيجية  وماهية  املا�سي  للعام  الفعلي 

امل��وازن��ة  م��ن  لكل  عامة  جممعة  متويلية  م��وازن��ة  م  ُت��ق��دِّ مل  مل��اذا  اأي�ساً   ، ت�سحيح 

واملاء  الكهرباء  و�سركة   2023 املالية  لل�سنة  احلكومية  الوحدات  موازنات  العامة 

واملوؤ�س�سات احلكومية واللتزامات امل�ستحقة على جميع موؤ�س�سات الدولة للقطاع 

ال�ساملة  اجلامعة  ال�سورة  لتكون   ، ُوج��دت  اإن  اخل��ارج  من  وامل�ستوردات  اخلا�س 

وكذلك اخليارات املمكنة وخطط ال�ستجابة للمديونية العامة للدولة الأردنية .

ملاذا وكيف و�صلنا اإىل هنا؟

وحكومات  التخطيط  وغ��ي��اب  تفكري  اأزم���ة  ج��وه��ره��ا،  يف  القت�سادية  الأزم���ة 

دون  ح��ال  مما   ، وم��ايل  اقت�سادي  فريق  تركيبة  من  ُبنيوي  خلل  ُيظلِّلها  ُمنبثقة 

�سنع �سيا�سات مالية واقت�سادية من�سفة وعقالنية، و�سمح بانت�سار ثقافة الف�ساد 

والهدر ، وقد عا�ست البالد. وبعد مرور عقود على اعتماد هذا النموذج القت�سادي 

التنفيذية  ال�سلطات  مكونات  جميع  واع���رتاف  ب��اإق��رار  ف�سله  ثبت  ال��ذي  وامل���ايل 

والفقر  املديونية  ارتفاع م�ستويات  ا�ستمرار  اقت�سادا  النتيجة  كانت   ، والت�سريعية 

الأم��وال  وقطاع  الإدارة،  �سوء  ي  تف�سِّ مظلة  حتت  تفجريية  ح��الت  اىل  والبطالة 

والبنوك والتاأمني منتفع م�ستفيد يف كل الأحوال والظروف .

البالد  ح��ال  ال��واق��ع  ه��ذا  و���س��ع  م��ن  ه��ي  تنفيذها  مت  ال��ت��ي  ال�سيا�سات  األي�ست 

 ، ال�سيا�سية  وانعكا�ساتها  واجتماعية  ومالية  اقت�سادية  اأزم��ات  مهب  يف  والعباد 

اأزمات متزامنة ومتكررة ومت�ساعفة الأخطار واأ�سبحت حالتها )مر�س  اإنها  نعم 

��ع اأن ت�سل ال��ف��ج��وة ب��ني الإي����رادات  اأزم���ة يف م��ي��زان امل��دف��وع��ات. ن��ت��وقَّ م��زم��ن( ، 

اأن  جميعاً  ُنِقر   ، امل��ايل  الف�سل  حالة  اىل  الفجوة  هذه  ردم  عدم  حال  يف  والنفقات 

ين املتزايد وكذلك  ين اخلارجي وخدمة الدَّ القت�ساد يواجه �سعوبة يف �سداد الدَّ

عجز امليزان التجاري وارتفاع كبري يف اأ�سعار ال�سلع امل�ستوردة؛ وتراجعاً يف الن�ساط 

م�ستويات  ارت��ف��اع  مع  متزامن  اقت�سادي  انكما�س  حالة  اىل  و���س��وًل  القت�سادي 

م احلقيقية . ل ميكننا جتاهل الأزمة يف املالية العامة مع ا�ستمرار ارتفاع  الت�سخُّ

حجم  م��ع  امل��ق��ارن��ة  تتم  حيث  ب��ارت��ف��اع  �سكلياً  احلكومية  الإي����رادات  ب���داأت  العجز 

ن�ساط اقت�سادي وجتاري كان متوقِّف ومتباطئ ما بعد جائحة كورونا والقالقل 

الإقليمية والدولية ، حالياً طاملا معدلت النمو يف الناجت املحلي دون 7 % ، الو�سف 

م واأ�سبحت ظاهرة الأزمة اأكرث  ال�سحيح اأن القت�ساد حتت وطاأة الُركود والت�سخُّ

عمقاً اأفقياً وعمودية ومزمنة . كما يرتاجع الإنفاق املعّدل احلقيقي )اأي الإنفاق 

م، ونتوّقع اأن تكون البالد اأمام عجز مايل . ويف ظل الو�سع  املح�سوب بعد الت�سخُّ

ين العام الداخلي واخلارجي. الراهن �سي�سعب متويل هذا العجز وت�سديد الدَّ

للمحافظة  تنفيذها  احلكومة  من  املطلوبة  املالية  الإج���راءات  الأك��ر  الغائب 

خطط  اإع���داد  م��ن  لب��د  كما  املُ��ع��ل��ن.  برناجمها  ِوف���ق  ال��ع��ام  ي��ن  ال��دَّ م�ستوى  على 

ربعية ل�سركة الكهرباء و�سلطة املياه والطاقة واملوؤ�س�سات امل�ستقلة واآلية املحا�سبة 

املايل والنتقال اىل  التوازن  التي تهدف اىل حتقيق  اأعمالها  احلكومية ومراقبة 

حتقيق اأرباح. كما اأن اآلية عمل اإدارة ال�ستثمارات احلكومية حتتاج اىل خطة عمل 

احلكومية  والراأ�سمالية  ال�ستثمارية  امل�ساريع  اأولويات  د  يحدِّ ب�سكل  واآمنة  حذرة 

حماباة  دون  للمق�سرين  واملحا�سبة  امل�سائلة  و�سرامة  تنفيذها  اآلية  �سوابط  مع 

اأن يكون هناك خط عري�س فا�سل ووا�سح للمواطن الأردين،  اأو جماملة. يجب 

وال��وط��ن  ج��ه��ة  م��ن  وم�سوؤوليتها  احل��ك��وم��ة  واأداء  م�ستقبل  ب��ني  لب�س  اأي  مي��ن��ع 

والدولة من جهة اأخرى .... النظام والوطن الأبقى. واهلل من وراء الق�سد.
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 مايكروسوفت تبحث
 استثمار 10 مليارات دوالر 

في الذكاء االصطناعي

االنباط- وكاالت

عن  “�سيمافور” الإخ��ب��اري  موقع  نقل 

م�سادر مطلعة باأن �سركة “مايكرو�سوفت” 

مليارات   10 ل�ستثمار  حم��ادث��ات  جت��ري 

املالكة  اإيه.اآي”  “اأوبن  ���س��رك��ة  يف  دولر 

ل��ل��درد���س��ة  تي”  ب���ي  ج���ي  “�سات  لتطبيق 

با�ستخدام الذكاء ال�سطناعي.

�سيوؤدي  التمويل  ف���اإن  التقرير  ووف���ق 

�سان  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  ال�سركة  تقييم  اإىل 

29 مليار  ع��ن��د  ل��ه��ا  م��ق��را  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و 

دولر.

ا�ستثمارات  ي�سمل  التمويل  اأن  واأ�ساف 

املغامر”،  امل��ال  “راأ�س  �سركات  م��ن  اأخ���رى 

ر�سلت اإىل م�ستثمرين 
ُ
واأن وثائق ال�سفقة اأ

حمتملني يف الأ�سابيع القليلة املا�سية.

تاأ�سي�س  م��ن  اإيه.اآي”  “اأوبن  و���س��رك��ة 

التنفيذي  الرئي�س  اإيلون ما�سك  امللياردير 

األتمان،  �سام  وامل�ستثمر  “ت�سال”،  ل�سركة 

تي”  ب����ي  ج����ي  “�سات  ت��ط��ب��ي��ق  واأت�����اح�����ت 

لالختبار املجاين يف 30 نوفمر املا�سي.

ت��ط��ب��ي��ق��ا  تي”  ب����ي  ج����ي  “�سات  وي���ع���د 

امل��ح��ادث��ات  ل��ي��ح��اك��ي  م�سمما  اإل��ك��رتون��ي��ا 

ال��ب�����س��ري��ة ا���س��ت��ن��ادا اإىل ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي 

يقدمها امل�ستخدم للتطبيق.

نهاية  تي” يف  ب��ي  ج��ي  “�سات  واأط���ل���ق 

يف  م�ستخدم  مليون  لديه  واأ�سبح  نوفمر 

اأقل من اأ�سبوع، اإذ اأثار تقليده للمحادثات 

الب�سرية تكهنات حول قدرته على ا�ستبدال 

ال���ك���ت���اب امل���ح���رتف���ني ب���ل وت���ه���دي���د اأع���م���ال 

البحث الأ�سا�سية لدى “غوغل«.

االنباط-وكاالت

دفع ارتفاع اأ�سعار الب�سل يف الفلبني ال�سلطات 

ال��ب��الد ل�سترياد  ل��الإع��الن ع��ن حاجة  ال��زراع��ي��ة 

م���ار����س،  ���س��ه��ر  ب��ح��ل��ول  ط���ن   22000 ح�����وايل 

لزيادة الإم��دادات املحلية املت�سائلة ووقف ارتفاع 

التكاليف.

وي��ع��د ال��ب�����س��ل ع��ن�����س��را اأ���س��ا���س��ي��ا يف امل���اأك���ولت 

يقرتن  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  اآ���س��ي��ا،  �سرق  املحلية يف جنوب 

بالثوم كقاعدة للعديد من الأطباق.

على  للبالد  ال�سهري  الطلب  متو�سط  ويبلغ 

اخل�سار حوايل 17000 طن مرتي.

ب��ي��ع الب�سل  ي���وم الإث���ن���ني، مت  واع���ت���ب���ارا م���ن 

بيزو   600 مقابل  الفلبني  يف  والأبي�س  الأحمر 

بناًء على مراقبة  للكيلوغرام،  )10.88 دولرا( 

وزارة الزراعة لأ�سعار ال�سوق يف منطقة مانيال.

ال��دج��اج و  اأ�سعاف �سعر   3 ه��ذا يكلف ح��وايل 

اأغلى من حلم اخلنزير  باملئة   50 اإىل  باملئة   25
اأو حلم البقر.

ما �صبب ارتفاع الأ�صعار؟

�سبب  التحقيق يف  الفلبينيون  امل�سرعون  يريد 

زي����ادة ال�����س��ع��ر، م��وؤك��دي��ن اأن ال��رئ��ي�����س ف��ردي��ن��ان��د 

ماركو�س جونيور، الذي ي�سغل اأي�سا من�سب وزير 

الزراعة، م�سوؤول ب�سكل مبا�سر.

يلقي قطاع الأعمال باللوم على وزارة الزراعة 

ل��الإم��دادات على  دقيقة  توقعات  لف�سلها يف و�سع 

الرغم من حتذيرات العام املا�سي.

نق�س حمتمل يف  ال��زراع��ة من  م�سوؤولو  ح��ذر 

الب�سل والثوم يف وقت مبكر من اأغ�سط�س، عندما 

كان �سعر الب�سل الأحمر املحلي ل يتجاوز 140 

بيزو )2.54 دولر(.

تهريب الب�صل

يف ال�سهر املا�سي، اعرت�ست �سلطات اجلمارك 

ما يقدر �سعره بنحو 362 األف دولر من الب�سل 

امل��ه��رب م��ن ال�سني خم��ب��اأة يف علب من  الأح��م��ر 

اخلبز ومنتجات املعجنات وما يقدر �سعره ب�309 

اأخرى من الب�سل الأبي�س املهّرب يف  اآلف دولر 

حاويات يفرت�س اأنها حتتوي على مالب�س.

وقال م�ساعد وزير الزراعة، ريك�س اإ�ستوبرييز، اأن 

الواردات التي مت الإعالن عنها �ستكون “حال موؤقتا«.

مع  ثنائية  اتفاقية  م��وؤخ��را  الفلبني  واأب��رم��ت 

ال�سني لزيادة التعاون الزراعي والتجاري، ولي�س 

�ستكون  الب�سل  واردات  كانت  اإذا  ما  الوا�سح  من 

جزًءا من هذا التعاون.

 »مفارقة عجيبة«.. البصل أغلى من اللحم في دولة آسيوية

االنباط-وكاالت

ت���ويف امل�����س��ور ال��ف��رن�����س��ي ال�����س��ه��ري، اأدول���ف���و 

حافلة  م�سرية  بعد  عاما،   97 عن  كامين�سكي، 

خدمة  لأج���ل  الر�سمية  امل�ستندات  ت��زوي��ر  م��ن 

لدعم  ث��م  ال��ن��ازي��ني،  ���س��د  الفرن�سية  امل��ق��اوم��ة 

لال�ستعمار. املناه�سة  احلركات 

وق����ال����ت �����س����ارة ك��ام��ي��ن�����س��ك��ي ال���ت���ي ن�����س��رت 

يف امل��ا���س��ي ���س��رية ح��ي��اة وال���ده���ا يف ك���ت���اب، اإن 

ومقاوماً  وم�����س��وراً  “اإن�سانياً  ك��ان  كامين�سكي 

ف��رن�����س��ي��اً، م��ت��خ�����س�����س��اً يف ت���زوي���ر امل�����س��ت��ن��دات 

الر�سمية«.

وك������ان اأدول������ف������و، وه�����و ي����ه����ودي م����ن اأ����س���ل 

م��زوراً  اأ�سبح  ثم  موهوباً  “م�سوراً  اأرجنتيني، 

واليهود  الفرن�سية  املقاومة  ي��زود  وب��داأ  ب��ارع��اً، 

مب�ستندات مزورة، قبل اأن ينخرط بعد احلرب 

ع��ل��ى ما  اأخرى”،  ق�����س��اي��ا  اأج���ل  ن�����س��اط م��ن  يف 

دو  بور ل ميموار  “فوندا�سيون  ذكرت موؤ�س�سة 

ل �سوا” )موؤ�س�سة من اأجل ذاكرة املحرقة(.

امل��ن��اه�����س��ة  احل����رك����ات  اإىل  امل���ق���اوم���ة  وم�����ن 

الأب���رز  امل���زود  كامين�سكي  اأ���س��ب��ح  لال�ستعمار، 

بن�سالت  املرتبطة  امل���زورة  الر�سمية  ل���الأوراق 

الع�سرين كلها. القرن 

اآي����ر�����س  ب���وي���ن�������س  ك���ام���ي���ن�������س���ك���ي يف  وول��������د 

اليهود،  املهاجرين  من  لوالدين  الأرجنتينية 

ان�سم  اأن��ه  اإل  ر�ساماً.  ي�سبح  اأن  وك��ان يحلم يف 

17 اإىل املقاومة يف باري�س. يف �سن ال�

ويف خمتر �سري، ا�ستثمر معرفته بالكيمياء 

واحل���ف���ر ال�����س��وئ��ي ال�����س��روري��ني ل��ت��غ��ي��ري ل��ون 

م�ستندات  اإ���س��دار  يف  �سُي�ستخدم  ال��ذي  احل��ر، 

مزّورة، مما اأنقذ اآلف الأرواح.

وع��م��ل ل�����س��ال��ح امل��خ��اب��رات ال��ف��رن�����س��ي��ة حتى 

اأحجم عن   ،1971 العام  ويف  اأملانيا.  ا�ست�سالم 

امل�ستندات. تزوير 

عدة  متاحف  يف  كم�سّور  اأع��م��ال��ه  وُع��ر���س��ت 

عام  يف  اليهودية  وت��اري��خ  الفن  متحف  اأب��رزه��ا 

.2019

 »أشهر مزور«.. وفاة المصور الفرنسي كامينسكي عن 97 عاما

 

 4 أنظمة غذائية فعالة جدا.. ضرورية لحياة أطول

االنباط-وكاالت

املت�ساربة على  املعلومات  مع وجود بحر من 

الغذائي  النظام  اختيار  مهمة  ت�سبح  الإنرتنت، 

الأن�سب واملوثوق �سعبة للغاية.

وحلل هذه امل�سكلة، اقرتح باحثون من جامعة 

بناًء  غذائية  اأنظمة   4 “هارفارد” الريطانية، 
ع��ل��ى م���دى ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا يف ت��ق��ل��ي��ل خم��اط��ر امل���وت 

املبكر.

ميل”  “ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك������رت  وح�����س��ب��م��ا 

ال��ري��ط��ان��ي��ة، ف��ق��د رك����زت الأن���ظ���م���ة ال��غ��ذائ��ي��ة 

الكاملة  احلبوب  من  املزيد  تناول  على  الأرب��ع��ة 

والفواكه واخل�سروات واملك�سرات والبقوليات.

ووفق درا�سة اجلامعة الريطانية فاإن اأولئك 

الذين يركزون يف نظامهم الغذائي على الأطعمة 

ال�����س��ح��ي��ة ذات الأ����س���ل ال��ن��ب��ات��ي، وي��ت��ج��اه��ل��ون 

ال�سكر  اللحوم احلمراء واملعاجلة، ول يتناولون 

اأق��ل  وال��ده��ون غ��ري ال�سحية وال��ك��ح��ول، ك��ان��وا 

باملئة   19 بن�سبة  �سحية  لأ�سباب  للوفاة  عر�سة 

مقارنة مبن ل يتبعون هذا النظام.

نظاما  اتبعوا  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س  وبالن�سبة 

والفواكه  اخل�سروات  ي�سمل  متو�سطيا،  غذائيا 

وامل���ك�������س���رات واحل����ب����وب ال��ك��ام��ل��ة وال��ب��ق��ول��ي��ات 

والأ�سماك بدل من اللحوم احليوانية، قللوا من 

خطر الوفاة بن�سبة 18 باملئة.

اأم���ا ال��ذي��ن ح��ر���س��وا ع��ل��ى ات��ب��اع ن��ظ��ام الأك���ل 

ال�����س��ح��ي ال���ب���دي���ل، ف��ق��د ق��ل��ل��وا م���ن اح��ت��م��الت 

 19 اإىل  الن�سبة  وو�سلت  باملئة،   20 بن�سبة  الوفاة 

ال�سحي  الأك���ل  موؤ�سر  طّبق  مل��ن  بالن�سبة  باملئة 

الأمريكي يف نظامه الغذائي.

وا����س���ت���ن���دت ال����درا�����س����ة ع���ل���ى ت��ق��ي��ي��م ب��ي��ان��ات 

ا�ستق�سائية لأكرث من 100000 رجل وامراأة متت 

متابعتهم ملدة 36 عاما، ُطلب منهم ملء ا�ستبيان 

غذائي كل �سنتني اإىل اأربع �سنوات يو�سح ما اإذا 

نظام  مثل  ال�سحي  الأك��ل  اأمن��اط  يتبعون  كانوا 

ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط ال��غ��ذائ��ي اأو ت��ن��اول الأط��ع��م��ة 

النباتية.

ك��ذل��ك ���ُس��ج��ل امل�����س��ارك��ون يف م��وؤ���س��ر الأك����ل 

ال�����س��ح��ي الأم���ريك���ي والأك�����ل ال�����س��ح��ي ال��ب��دي��ل، 

وك��اله��م��ا يعطي درج����ات ب��ن��اًء ع��ل��ى ع���دد امل���رات 

وغري  �سحية  اأطعمة  ال�سخ�س  فيها  ياأكل  التي 

�سحية.

وي��ق��ي�����س م��وؤ���س��ر الأك����ل ال�����س��ح��ي الأم��ريك��ي 

ال��ف��واك��ه  ع���دد   100 اإىل  م���ن ���س��ف��ر  ب���ال���درج���ات 

واخل�سروات واحلبوب الكاملة ومنتجات الألبان 

واملاأكولت البحرية التي يح�سل عليها ال�سخ�س 

لكل 1000 �سعرة حرارية ي�ستهلكها الفرد.

اأما موؤ�سر الأكل ال�سحي البديل فريكز على 

الكاملة  ت��ن��اول اخل�����س��ار وال��ف��اك��ه��ة، واحل���ب���وب 

واأكل  يوميا،  التوفو  اأو  املك�سرات  والروتني من 

الأ�سماك بانتظام.

التغذية  خبري  ق��ال  ال��درا���س��ة،  على  وتعليقا 

هذه  تهدف  ه��و:  “هارفارد” ف��ران��ك  جامعة  يف 

غذائية  ن�سائح  ت��ق��دمي  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ع��اي��ري 

وتقلل  اجليدة،  ال�سحة  تعزز  العلم  على  قائمة 

من الأمرا�س املزمنة اخلطرية«.

ف��ح�����س  الأه���م���ي���ة مب���ك���ان  “من  واأ������س�����اف: 

الأمناط  هذه  بني  اأ�سبابها  ومعرفة  الرتباطات 

طويلة  ال�سحية  والنتائج  بها  املو�سى  الغذائية 

الأجل، وخا�سة الوفيات«.

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


