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 الدالبيح: إعادة النظر بملف الفاليهات المرخصة وفق »نظام الفاليه«

»الڤاليه« غير المرخص ٠٠ فرض لـ »االتاوة« 
وتهديد واعتداء على ملكية الدولة

 االنجماد والصقيع خطر يداهم المزروعات ٠٠ 
خبراء يوضحون أساليب الوقاية وطرق الحماية

الأنباط – نزار البطاينة

“الفاليه”  اث���ار ظ��اه��رة  امل��واط��ن��ون  ي��ع��اين 

للكثريين،  مزعجا  �أ�صبح  �لذي  �ملرخ�ص  غري 

وبات حمال ماديا عليهم ، مو�صحني �أنها ت�صكل 

خطر� كبري� عليهم وعلى �صالمتهم مطالبني 

�جلهات �ملخت�صة باإيجاد حلول �صريعة و�تخاذ 

�إجر�ء�ت ر�دعة بحق  يعمل يف هذ� �ملجال دون 

ترخي�ص.

“�لأنباط” لهذه  م��ت��اب��ع��ة  خ���الل  وم���ن     

“الفاليه” �أ�صبح  �ن  قال مو�طنون  �لظاهرة، 

منت�صر� كالنار يف �له�صيم يف �صو�رع �لعا�صمة، 

ح��د  “على  م���ه���ن���ة  ل����ه  ل���ي�������ص  م����ن  و”مهنة 

تعبريهم.

�أ�صبحت  بانها  �ملهنة  ه��ذه  �آخ���رون  وو�صف 

ي��ف��ر���ص��ه��ا  �ل���ت���ي  “�لإتاوة”  ف���ار����ص���ي  م���ث���ل 

مف�صرين  ج��دي��دة،  بحلة  ل��ك��ن  “�لزعر�ن” 
مهنة  ممتهني  م��ن  ع����دد�  �أن  ه���ذ�  ت�صبيههم 

ويفتعلون  �ل�صو�بق،  �أ�صحاب  من  “الفاليه” 
�مل�صاكل مع من يرف�ص �لدفع.

   و�صكى �لعاملون يف قطاع تو�صيل �لطعام 

ب�صكل  يتعر�صون  �أن��ه��م  م��ن  “�لديليفري” 

“الفاليه”  يف  �لعاملني  من  مل�صايقات  يومي 

غ���ري �مل��رخ�����ص ع��ن��دم��ا ي��ق��ف��ون ع��ن��د �مل��ط��اع��م 

ل�صتالم �لطلب، وذكر عدد منهم عن تعر�صه 

للتهديد بالعتد�ء على �ملركبة يف حال رف�ص 

�لدفع لهم �أو رف�صه تغيري مكان �ملركبة.

وبني مو�طنون �أن فاتورة “الفاليه” تكون 

ع��ال��ي��ة �ل�����ص��ع��ر خ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون �مل�����ص��و�ر 

لأكرث من مكان يف �ليوم نف�صه، لفتني �ىل �أن 

�أ�صحاب  �ل�صو�رع �لتي يقفون بها لي�صت ملك 

“الفاليه” .
التفا�صيل �ص »2«

النباط- فرح مو�صى

لتقلبات  �ل��ب��الد  تتعر�ص  �ل�صتاء  ف�صل  يف    

ج��وي��ة م��ث��ل ه��ط��ل �لم��ط��ار وح����دوث �لجن��م��اد 

�ليقظة  �مل��ز�رع  للثلوج مما يحتم على  وت�صاقط 

و�لنتباه حلماية مزروعاته و�ل حلت به خ�صائر 

تدمر مو�صمه �لزر�عي.

م��دي��ر زر�ع����ة حم��اف��ظ��ة �رب���د �ل��دك��ت��ور عبد 

�حل��اف��ظ �ب��و ع��ر�ب��ي ق���ال: ي��و�ج��ه �مل��ز�رع��ون يف 

�لتي  و�لجن��م��اد  �ل�صقيع  م��ن  م��وج��ات  �ل�صتاء 

�ملك�صوفة  باملزروعات  ج�صيمة  �أ���ص��ر�ر�ً  تلحق  قد 

و�مل��ح��م��ي��ة ����ص��اف��ة ل��ت��اأث��ريه��ا يف ق��ط��اع �ل���رثوة 

�حليو�نية.

   و��صاف: عند �نخفا�ص درجة حر�رة �لرتبة 

�أو �لهو�ء �ملحيط بالنباتات �ملزروعة �إىل ما دون 

خاليا  يف  �مل��وج��ودة  �ملياه  تتجمد  �ملئوي  �ل�صفر 

وحياته  ن�صاطه  يف  ي��وؤث��ر  مم��ا  و�أن�صجته  �لنبات 

ت�صمى هذه �لظاهرة بال�صقيع.

وبني �بو عر�بي �ن �لنتائج �ملرتبطة بحدوث 

وجود  عند  بو�صوح  تظهر  �لجنماد  �أو  �ل�صقيع 

�ذ ت�صل درجات �حلر�رة  كتلة هو�ئية باردة جد�ً 

نوع  �ن  �ىل  م�صري�  �مل��ئ��وي  �ل�صفر  دون  م��ا  �ىل 

�لرتبة ورطوبتها قد تزيد من �حتمالية حدوث 

�لودية  �ملنخف�صة وجماري  �ملناطق  �ل�صقيع يف 

و�ملناطق ذ�ت �لرتبة �جلافة.

وح�����ذر �ب����و ع���ر�ب���ي م���ن خ���ط���ورة �ل�����ص��ق��ي��ع 

�ن��دف��اع  نتيجة  ي��ح��دث  �ل���ذي  �ل�صتوي  �ملتحرك 

ري��اح  تر�فقها  وج��اف��ة  ج��د�ً  ب���اردة  جبهة هو�ئية 

���ص��رق��ي��ة �أو ���ص��م��ال��ي��ة ���ص��رق��ي��ة ق��ط��ب��ي��ة ���ص��دي��دة 

�لربودة يف �لليايل �ل�صافية �خلالية من �لغيوم 

و�لرياح �ذ يزد�د فقد�ن ��صعاع �لر�ص عدة ليال 

تنخف�ص فيها درجة �ل�صاكنة ( ويحدث عادة من 

نهاية �صباط حتى نهاية ني�صان .

و��صار �ىل تفاوت درجات �صرر �ل�صقيع على 

�ل��ن��ب��ات��ات �ع��ت��م��اد� ع��ل��ى ن���وع �مل��ح�����ص��ول و درج��ة 

�حلر�رة و�ملدة �لزمنية �لتي تنخف�ص فيها درجة 

�نخفا�ص درج��ات �حل��ر�رة  �ن  �حل���ر�رة مو�صحا 

حتدث �ل�صرر.

التفا�صيل �ص »4«

الأنباط - رامز اأبو يو�صف 

ندوة  �لثقافية  عمان  �أبناء  جمعية  نظمت 

يوم �ل�صبت تاريخ 07/01/2023 يف قاعة 

�ملحفظة �لوطنية يف �ل�صمي�صاين ملناق�صة و�قع 

�خلدمات �ل�صحية يف �لأردن و�لتحديات �لتي 

�لحتياجات  تلبية  حيث  م��ن  �ل��دول��ة  ت��و�ج��ه 

�ل�صحية للمو�طنني يف ظل �لتز�يد �ل�صكاين 

�لطبيعي وغري �لطبيعي �لذي ت�صهده �لبالد 

و�لذي ي�صكل مع ندرة �ملو�رد وكرثة �لأزمات 

���ص��غ��ط��اً ك���ب���ري�ً ع��ل��ى �مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات و�مل���ر�ك���ز 

�لطبية �لتابعة للحكومة �ملدنية و�لع�صكرية .

��صت�صافت  و�ملاأمول  �لو�قع  وللحديث عن 

�جلمعية معايل �.د وليد �ملعاين وزير �ل�صحة 

�ل�����ص��اب��ق ورئ��ي�����ص �جل��ام��ع��ة �لأردن���ي���ة �ل�صابق 

و�أحد رموز �لقطاع �لطبي �لبارزين يف �لأردن 

وكذلك د.فادية.

التفا�صيل �ص »6«

النباط – وكالت 

م�صروع  ط��رح  �لإ�صر�ئيلية  �حلكومة  تعتزم 

فل�صطينيي  �أ����ص���رى  ���ص��ُي��ح��رم  مب��وج��ب��ه  ق���ان���ون 

�لد�خل من حقهم يف �جلن�صية �لإ�صر�ئيلية، حال 

ثبوت تلقيهم �أمو�ًل من �ل�صلطة �لفل�صطينية �أو 

من جهات �أخرى، لتنفيذ عمليات �صد �إ�صر�ئيل 

يف �ل�صنو�ت �ملا�صية.

�أحرونوت”  ي��دي��ع��وت  ل�”�صحيفة  ووف���ق���اً 

�ل��ع��ربي��ة، ف��ق��د ح��ظ��ي م�����ص��روع ق��ان��ون �إ���ص��ق��اط 

�جل��ن�����ص��ي��ة �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة لأ����ص���رى �ل���د�خ���ل يف 

�أع�صاء،   10 تاأييد  على  ل��ه  �لتمهيدية  �ل��ق��ر�ءة 

وعار�صه نائبان فقط.

�لقانون  م�����ص��روع  يتم ط��رح  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 

د�خ�����ل �ل��ك��ن��ي�����ص��ت ل��ل��ت�����ص��وي��ت ع��ل��ي��ه ومت���ري���ره 

بالقر�ء�ت �لثالث خالل �لأ�صبوعني �لقادمني؛ 

لي�صبح ت�صريعاً ملزماً تطبيقه.

وح�صب موقع �لكني�صت، فاإن م�صروع �لقانون 

فل�صطينيي  م���ن  �أ����ص���ري  “كل  �أن:  ع��ل��ى  ي��ُن�����ص 

�لد�خل �أو من له �إقامة يف �لقد�ص، �عتقل على 

ط��رف  �أي  م��ن  م��ك��اف��اأة  تلقى  �أو  �أم��ن��ي��ة  خلفية 

و�إقامته  جن�صيته  عن  ُمتنازًل  �صيكون  �أجنبي، 

�صاعة  �لغربية  لل�صفة  و���ص��رُيّح��ل  �إ�صر�ئيل،  يف 

�لإفر�ج عنه«.

بحقوق  �لإ�صر�ئيلي  �لقانون  م�صروع  مي�ص 

لهيئة  ف��وف��ق��اً  �لفل�صطينيني،  �لأ����ص���رى  م��ئ��ات 

���ص��وؤون �لأ���ص��رى و�مل��ح��رري��ن، ف��اإن �إج��م��ايل عدد 

�لأ�صرى �لفل�صطينيني يف �ملعتقالت �لإ�صر�ئيلية 

و�صل ل�4700 �أ�صري.

�أم�����ا �مل�����ص��ت��ه��دف��ون ب��ال��ق��ان��ون �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 

من  �ل��د�خ��ل  فل�صطينيي  �أ���ص��رى  فهم  �مل��رت��ق��ب 

ح��ام��ل��ي �جل��ن�����ص��ي��ة �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل���ذي���ن يبلغ 

�لقد�ص من  و�أ���ص��رى مدينة  �أ���ص��ري�ً،   26 عددهم 

نحو  عددهم  يبلغ  �لذين  �لإق��ام��ة  وثائق  حملة 

530 �أ�صري�ً.

وحال ُطّبق م�صروع �لقانون �صي�صبح �لأ�صرى 

�ملفَرج عنهم بال وثائق، و�صت�صقط كل حقوقهم، 

مبا فيها حق �متالك جو�ز �ل�صفر، وحق �لتنقل 

�لد�خل  يف  �أو  �لغربية  �ل�صفة  د�خ��ل  مكان  لأي 

للقاء ذويهم.

مثلت مظاهر �لحتفال بالأ�صري �ملحرر كرمي 

يون�ص، نقطة حتول يف عودة �لنقا�ص �لإ�صر�ئيلي 

خا�صة  �لأمنيني،  �ل�صجناء  على  �لتحري�ص  يف 

�لإ�صر�ئيلية  �جلن�صية  حملة  من  �لفل�صطينيني 

�أو من �ملقيمني يف �لقد�ص.

وطلب وزير �لأمن �لقومي، �إيتمار بن غفري 

�صبتاي فتح  لل�صرطة يعقوب  �لعام  �ملفو�ص  من 

ب�����ص��اأن م��ظ��اه��ر �لح��ت��ف��ال �لتي  حتقيق د�خ��ل��ي 

حظي بها �لأ�صري كرمي يون�ص.

التفا�صيل �ص »9«

»أبناء عمان الثقافية 
تنظم ندوة حول »واقع الخدمات 

الصحية والتحديات«

 إسقاط الجنسية والترحيل للضفة.. 
تفاصيل مشروع قانون جديد 

في إسرائيل يستهدف األسرى 
الفلسطينيين في الداخل

االختبارات الدولية ... خطوة مهمة لالرتقاء بالعملية التعليمية 

»الهيدروبونيك« ٠٠ سالح لمواجهة شح المياه وتحديات
 القطاع الزراعي

النباط  - وكالت 

مل ي��ك��ن �لن���ف���ج���ار �ل�����ص��ع��ب��ي ل��ي��ح��دث يف 

�لفل�صطيني  بالد�خل  �لأط��ر���ص-���ص��ع��وة  قرية 

�مل��ح��ت��ل يف �حل�����ادي ع�����ص��ر م���ن ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون 

دفة، و�إمنا كان نتيجة عديد  2022 �صُ ثاين 

�لرت�كمات �لتي ُتّوجت مبا ُعرف “هبة �لنقب«

للهبة  �لأوىل  �ل����ذك����رى  �ل����ي����وم،  وي����و�ف����ق 

و�لتي  �ملحتل،  �لفل�صطيني  �لنقب  يف  �ل�صعبية 

و�لت�صجري  �لتجريف  هجمة  �أثر  على  �ندلعت 

و�لهدم �لإ�صر�ئيلية يف �لنقب

و�صبق �لنفجار �ل�صعبي يف قرية �لأطر�ص-

�إ�صر�ئيلية،  و�عتد�ء�ت  �صعوة، عمليات جتريف 

ق��وب��ل��ت مب���و�ج���ه���ات م��ت��ف��رق��ة، ك���ل يف م��ك��ان 

�ل����ص���ت���ه���د�ف، ح���ت���ى ���ص��ب��ت �جل���م���اه���ري ج���ام 

غ�صبها على �لحتالل، باأر��صي �صعوة

وق���ري���ة �لأط����ر�����ص و�ح�����دة م���ن 45 ق��ري��ة 

فل�صطينية يف �لنقب، تنفذ “�إ�صر�ئيل” �صدها 

�صكانها  لقتالع  يهدف  ��صرت�تيجًيا،  خمطًطا 

وت��ه��ج��ريه��م، وت��رك��ي��زه��م يف �أق�����ل ب��ق��ع��ة من 

�لأر�ص،.

التفا�صيل �ص »9«

 توقعات بمواجهة جديدة.. في ذكراها األولى.. ِلم فّجرت 
»األطرش« هبة النقب؟

النباط – �صذى حتامله 

  تعد �لختبار�ت �لدولية مقيا�صا مهما ملعرفة 

م�صتوى  و�د�ء �لطلبة  و�ملهار�ت �لتي �كت�صبوها 

خالل �لعملية �لتعليمية ، ومعرفة نقاط �ل�صعف 

�لتي يعانيها �لطلبة �لأردنية و�لبحث عن حلول 

ممكنة ملعاجلتها با�صرع وقت ، وذلك متا�صيا مع 

روؤى �لتحديث �لقت�صادي �لتي ت�صمنت �ولويات 

�أد�ء  حت�صني  ط��ري��ق  ع��ن  �لتعليم  ق��ط��اع  تطوير 

�لدولية لتجويد و��صالح  �لطلبة يف �لختبار�ت 

�لعملية �لتعليمية . 

�بر�هيم  �لدكتور  �ل�صابق  �لرتبية  وزير  و�أك��د 

ج��ودة  تقي�ص  �ل��دول��ي��ة  �لخ��ت��ب��ار�ت  �أن   ، ب����در�ن 

�ل��ت��ع��ل��ي��م م��ق��ارن��ة م��ع �ل����دول �مل�����ص��رتك��ة يف ه��ذه  

�لختبار�ت  نتائج  كانت  �إذ�   ،مبيناً  �لخ��ت��ب��ار�ت 

�ل��دول��ي��ة ج��ي��دة وم��رت��ف��ع��ة ف���ان ذل���ك ي��ع��ن��ي �أن 

�لتعليم يف �لردن يتفوق على �لتعليم يف �لبلد�ن 

�مل�صتوى  �أقل من  �لنتائج  �أن كانت  �لخ��رى فيما 

�أن هناك ��صكالية يف �لتعليم  �ملطلوب يعني ذلك 

�لختبار�ت  �أن  �إىل  ولفت   . ولب��د من معاجلتها 

�ل���دول���ي���ة ي��ج��ب �أن ت���اخ���ذ مب��ن��ظ��ور �ل��ت��ح�����ص��ني 

و�لتجويد وهذ� ينعك�ص على �لتعليم �جلامعي.

التفا�صيل �ص »5«

النباط – �صايل ال�صبيحات

�ملهند�ص  مع  “�لأنباط”  �أجرتها  مقابلة  يف 

�ملائية بني  �لزر�عة  �لب�ص حول  �لزر�عي حممد 

فيها �أن موجات �جلفاف وقلة �ملياه �لتي حت�صل 

يف �لعامل �إ�صافة �إىل �لزر�عات �ملكثفة يف �ملناطق 

�يجاد  �ىل  �ل���دول  دع��ا  كبري،  �صكانها  ع��دد  �لتي 

دون  �قل  ت�صتخدم كميات مياه  للزر�عة  طريقة 

ت��رب��ة ول��ذل��ك مت��ت در�����ص���ة �ح��ت��ي��اج��ات �ل��ن��ب��ات 

�ل�صمادية �لغذ�ئية �لتي تاأخذها من �لرتبة.

و�أ�صار �إىل �أنه ميكن ��صتعمال ��صمدة و�غذية 

م��ائ��ي غذ�ئي  ع��ن ط��ري��ق عمل حم��ل��ول  للنبات 

�مل��اأخ��وذة  �ل�صمادية  �لنبات  لحتياجات  مماثاًل 

عليه  يعتمد  ع��ن�����ص��ر�   18 وت��وف��ري  �ل��رتب��ة  م��ن 

�لنبات. 

التفا�صيل �ص »3«

»البوتاس العربية« و »العربية للتعدين« توقعان مذكرة تفاهم إليجاد 
شراكات واستثمارات مستقبلية مشتركة

النباط- الريا�ص 

�ل��ع��رب��ي��ة و�ل�صركة  �ل��ب��وت��ا���ص  ���ص��رك��ة  وق��ع��ت 

�ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ع��دي��ن يف م��دي��ن��ة �ل��ري��ا���ص �أم�����ص 

م��ذك��رة ت��ف��اه��م لإي��ج��اد ���ص��ر�ك��ات و����ص��ت��ث��م��ار�ت 

م�صتقبلية م�صرتكة بني �ل�صركتني.

�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لتفاهم  م��ذك��رة  ووق��ع 

�أب��و  �صحادة  �ملهند�ص  �لعربية  �لبوتا�ص  �صركة 

�لعربية  �ل�صركة  �إد�رة  جمل�ص  ورئي�ص  هديب، 

للتعدين �ملهند�ص حممد �أحمد بن عبد �لعزيز 

ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  بح�صور  �ل�صحي، 

�لبوتا�ص �لعربية �لدكتور معن �لن�صور، ومدير 

�ل��ت��ك��روري،  ح�صن  للتعدين  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����ص��رك��ة 

وعدد من كبار �ملوظفني من �جلانبني.

هام�ص  على  �لتفاهم  م��ذك��رة  توقيع  وج���اء 

�لتعدين  م��وؤمت��ر  م��ن  �لثانية  �لن�صخة  �أع��م��ال 

�مللك  ي��وم �م�ص يف مركز  �نطلق  �ل��ذي  �ل��دويل 

ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �ل�����دويل ل��ل��م��وؤمت��ر�ت يف م��دي��ن��ة 

�لريا�ص .

التفا�صيل �ص »7«

2
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* المدينة الجديدة تأتي استجابة لتطلعات 
الدولة األردنية في مئويتها الثانية

* فكرة المدينة الجديدة ستسهم 
في تحفيز النمّو االقتصادي

* ستسهم المدينة في استيعاب جانب 
من الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية

* مساحة المرحلة األولى من المدينة 
تبلغ حوالي 25 كيلو مترا مربعًا

* البناء على مخرجات الدورة الثانية 
لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

* الحلبوسي: لن ينسى العراقيون 
مواقف الملك في دعم وحدة العراق

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س   12/ 1 / 2023

 المستقلة لالنتخاب: 29 نيسان موعدا 
النتخابات رئاسة بلدية باب عمان في جرش

القوات المسلحة تتابع العثور على رفات 
15 شخصا يعتقد أنها تعود لجنود أردنيين

»الفاليه« غير المرخص ٠٠ فرض لـ»االتاوة« 
وتهديد واعتداء على ملكية الدولة

مواطنون: ينتشر ك»النار في الهشيم« 
وأصبح »مهنة من ال مهنة له«

 الدالبيح: إعادة النظر بملف الفاليهات 
المرخصة وفق »نظام الفاليه«

االنباط- عّمان

امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  ق��رر   

لالنتخاب برئا�سة املهند�س مو�سى املعايطة، 

انتخابات رئا�سة بلدية باب عمان يف  اإج��راء 

حمافظة جر�س 2023 يف التا�سع والع�سرين 

من ني�سان املقبل، بعد اأن اأبلغت وزارة االإدارة 

بلدية  رئي�س  مقعد  ب�سغور  الهيئة  املحلية 

باب عمان ب�سبب وفاته.

وتن�س املادة 49 من قانون االإدارة املحلية 

رقم 22 ل�سنة 2021 على اأنه “اإذا تويف رئي�س 

ُيبلغ ذلك  البلدي  املجل�س  اأو ع�سو  البلدية 

وين�سر  االإداري  واحل��اك��م  ول��ل��وزي��ر  للهيئة 

كما  الر�سمية”،  اجلريدة  يف  الوفاة  اإع��الن 

ن�ست الفقرة اأ من املادة 50 “اإذا �سغر مركز 

رئي�س البلدية الأي �سبب يقوم نائب الرئي�س 

مبهامه ملدة اأق�ساها اأربعة اأ�سهر يتم خاللها 

انتخاب رئي�س جديد للمدة املتبقية للرئي�س 

امل��دة ال تزيد على  اإذا كانت تلك  اإال  ال�سابق 

�سنة عند اإذ ي�ستمر نائب الرئي�س يف القيام 

املقررة،  امل��دة  لنهاية  البلدية  رئي�س  مبهام 

انتخاب نائب للرئي�س  ويف هذه احلالة يتم 

للمدة املتبقية«.

يف  املجل�س  ق���رر  ال��ه��ي��ئ��ة،  ب��ي��ان  وبح�سب 

الطلب  االأرب��ع��اء،  اليوم  التي عقدت  جل�سته 

من دائرة االأحوال املدنية واجلوازات اإعداد 

اأمت����وا  ال���ذي���ن  ل��ل��ن��اخ��ب��ن  االأويل  اجل�����دول 

يوما   90 قبل  العمر  م��ن  �سم�سية  �سنة   18

م���ن ال���ي���وم امل���ح���دد ل���الق���رتاع، وذل����ك ب��ن��اء 

�سمن  قيودها  يف  املثبت  االإقامة  مكان  على 

منطقة بلدية باب عمان يف حمافظة جر�س، 

الط��الع  االأول��ي��ة  اجل����داول  ن�سر  و�سيجري 

العموم عليها يف تاريخ 25 من ال�سهر احلايل 

اأي����ام، ليتبع ذل���ك ف���رتة االع��رتا���س   7 مل���دة 

ال�سخ�سي واالعرتا�س على الغري.

وبح�سب الرزنامة االنتخابية التي اأقرها 

املجل�س فاإن فرتة الرت�سح �ستبداأ يف ال�سابع 

اأيام،  املقبل وملدة ثالثة  اآذار  ع�سر من �سهر 

املوظفن  من  بالرت�سح  الراغبن  على  واأن 

اأو امل�ستخدمن يف اأي وزارة اأو دائرة حكومية 

هيئة  اأو  بلدية  اأو  عامة،  ر�سمية  موؤ�س�سة  اأو 

عربية اأو اإقليمية اأو دولية، اأن يكون قد تقدم 

با�ستقالته قبل 60 يوما من موعد فتح باب 

 ،39 املادة  اأ من  الفقرة  اأحكام  الرت�سح، وفق 

والتي ن�ست اأي�سا اأنه على حمامي البلدية 

الراغب يف الرت�سح للرئا�سة اأن ينهي عقده 

م��ع البلدية خ��الل ه��ذه امل���دة، االأم���ر ال��ذي 

ال��وظ��ائ��ف  ت��ق��دمي اال���س��ت��ق��ال��ة م��ن  يتطلب 

املذكورة قبل 16 من ال�سهر احلايل.

امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  واطلع 

العمليات  م��دي��ري��ة  ع��ل��ى خ��ط��ة  ل��الن��ت��خ��اب 

الإج������راء االن���ت���خ���اب���ات وف����ق امل�����دد ال��زم��ن��ي��ة 

ال�����س��ادرة  التنفيذية  والتعليمات  امل��ح��ددة، 

امل��ح��ل��ي��ة،  االإدارة  ق���ان���ون  اأح����ك����ام  مب���وج���ب 

ك��م��ا اط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ال��ت�����س��ور االأويل 

الناخبن،  ل��ع��دد م��راك��ز االق����رتاع وت��وزي��ع 

االح��ت��ي��اج��ات  ت��اأم��ن  متطلبات  يف  وال��ن��ظ��ر 

والكوادر امل�ساندة لتاأمن متطلبات العملية 

االنتخابية

االنباط- عمان

 قال م�سدر ع�سكري م�سوؤول يف القيادة 

اجلي�س   - االأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة 

وبالتن�سيق مع  امل�سلحة  القوات  اإن  العربي، 

تتابع  املغرتبن،  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة 

م��ن��ذ ي���وم ال��ث��الث��اء خ��ر ال��ع��ث��ور رف���ات 15 

اأردن��ي��ن  جل��ن��ود  ت��ع��ود  اأن��ه��ا  يعتقد  �سخ�سا 

التحتا«  »حنينا  ب��ي��ت  ب��ل��دة  يف  ا���س��ت�����س��ه��دوا 

التي  امل��ع��ارك  خ��الل  القد�س  مدينة  �سمال 

حزيران  ح��رب  يف  العربي  اجلي�س  خا�سها 

عام 1967.

 11 واأك�������د امل�������س���در اأن������ه مت ي�����وم ام�������س 

ع�سكري  فريق  اإر�سال   ،2023 الثاين  كانون 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة الإج�����راء 

الرفات،  هوية  ملعرفة  الالزمة  الفحو�سات 

اإال اأن�����ه م���ن امل��ب��ك��ر احل���ك���م ع��ل��ى ه��وي��ت��ه��ا 

امل��زي��د من  ف��ن��ي��ة وط��ب��ي��ة تتطلب  الأ���س��ب��اب 

املخرية. الفحو�سات 

الحقاً  االإع��الن  �سيتم  اأن��ه  امل�سدر  وتابع 

تبن  ج��ه��ود  اأو  ف��ح��و���س��ات  اأي  ن��ت��ائ��ج  ع��ن 

هوية تلك الرفات.

االأنباط – نزار البطاينة

يعاين املواطنون اثار ظاهرة “الفاليه” 

غ�����ري امل����رخ���������س ال��������ذي اأ�����س����ب����ح م���زع���ج���ا 

ل���ل���ك���ث���ريي���ن، وب������ات ح���م���ال م����ادي����ا ع��ل��ي��ه��م 

، م��و���س��ح��ن اأن����ه����ا ت�����س��ك��ل خ���ط���را ك��ب��ريا 

اجلهات  مطالبن  �سالمتهم  وعلى  عليهم 

امل��خ��ت�����س��ة ب��اإي��ج��اد ح��ل��ول ���س��ري��ع��ة وات��خ��اذ 

اإج��راءات رادع��ة بحق  يعمل يف هذا املجال 

دون ترخي�س.

“االأنباط” لهذه     ومن خالل متابعة 

“الفاليه”  ان  م��واط��ن��ون  ق���ال  ال��ظ��اه��رة، 

�سوارع  اله�سيم يف  كالنار يف  منت�سرا  اأ�سبح 

مهنة  ل���ه  ل��ي�����س  م���ن  و”مهنة  ال��ع��ا���س��م��ة، 

“على حد تعبريهم.
وو�سف اآخرون هذه املهنة بانها اأ�سبحت 

يفر�سها  ال��ت��ي  “االإتاوة”  ف��ار���س��ي  م��ث��ل 

مف�سرين  جديدة،  بحلة  لكن  “الزعران” 
م����ن مم��ت��ه��ن��ي  ع������ددا  اأن  ه�����ذا  ت�����س��ب��ي��ه��ه��م 

ال�����س��واب��ق،  اأ���س��ح��اب  م��ن  “الفاليه”  مهنة 

ويفتعلون امل�ساكل مع من يرف�س الدفع.

تو�سيل  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ون يف  و���س��ك��ى     

اأنهم يتعر�سون  “الديليفري” من  الطعام 

ال��ع��ام��ل��ن يف  مل�����س��اي��ق��ات م��ن  ي��وم��ي  ب�سكل 

يقفون  عندما  املرخ�س  غ��ري  “الفاليه” 
عدد  وذك��ر  الطلب،  ال�ستالم  املطاعم  عند 

على  باالعتداء  للتهديد  تعر�سه  منهم عن 

املركبة يف حال رف�س الدفع لهم اأو رف�سه 

تغيري مكان املركبة.

“الفاليه”  ف��ات��ورة  اأن  م��واط��ن��ون  وب��ن 

يكون  ع��ن��دم��ا  خ��ا���س��ة  ال�سعر  ع��ال��ي��ة  ت��ك��ون 

امل�����س��وار الأك���ر م��ن م��ك��ان يف ال��ي��وم نف�سه، 

ي��ق��ف��ون بها  ال��ت��ي  ال�����س��وارع  اأن  الف��ت��ن اىل 

هي  ب��ل  “الفاليه”  اأ���س��ح��اب  م��ل��ك  لي�ست 

م��ل��ك ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ن، اإ����س���ارة اىل اأن��ه��م 

ي��ع��ت��دون ع��ل��ى م��ل��ك��ي��ات ال���دول���ة وي���اأخ���ذون 

املواطنن  ا���س��ت��خ��دام  مقابل  م��ادي��ة  مبالغ 

لها. 

م���ن ن��اح��ي��ت��ه ب���ن ن��ائ��ب م��دي��ر امل��دي��ن��ة 

الدالبيح  يو�سف  والبيئة  املناطق  ل�سوؤون 

اأن�����ه ي��ت��م م��ن��ح ����س���رك���ات خ���دم���ة ال��ع��م��ل يف 

جم�����ال ا����س���ط���ف���اف امل���رك���ب���ات )ال���ف���ال���ي���ه( 

اأع���م���ال مهنة  ت�����س��اري��ح ل��غ��اي��ات مم��ار���س��ة 

خ��دم��ة ا���س��ط��ف��اف امل���رك���ب���ات  ���س��ري��ط��ة اأن 

اأ�سحاب  مع  متعاقدة  ال�سركات  هذه  تكون 

امل��ن�����س��اآت االق��ت�����س��ادي��ة وال��ف��ن��ادق وغ��ريه��ا 

اأخذ  ويتم  مهني،  ترخي�س  على  احلا�سلة 

تاأمن  دي��ن��ار   10000 قيمتها  بنكية  كفالة 

اأخ���رى  ���س��روط  اىل  اإ���س��اف��ة  بنكية،  ك��ف��ال��ة 

ال��ع��ام��ل��ة  ب��ال��ك��وادر  متعلقة  ���س��روط  م��ن��ه��ا 

و)م��واف��ق��ة اأم��ن��ي��ة(و)ارت��داء زي ر���س��م��ي (

يتجاوز  ال  بحيث  االأج���رة  �سعر  و)حت��دي��د 

دي���ن���اري���ن ك���ح���د اأع����ل����ى ل���ل���خ���دم���ة( وذل����ك 

وف��ق��ا ل��ن��ظ��ام خ��دم��ة ا���س��ط��ف��اف امل��رك��ب��ات 

وتعديالته رقم 28/ 2017 .

اإي��ق��اف ت�ساريح  اأن��ه مت  ال��دالب��ي��ح  وب��ن 

تاريخه  ولغاية   2019 ع��ام  منذ  الفاليهات 

وب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب��ات م��ق��دم��ة م��ن اأ���س��ح��اب 

مهني  ترخي�س  على  احلا�سلة  الفاليهات 

لتلك اخلدمة؛ مت  ت�ساريح  باإعادة منحهم 

االإيعاز من قبل اأمن عمان الكرى باإعادة 

على  احلا�سلة  الفاليهات  ملف  يف  النظر 

حم��ددة  ���س��روط  و�سمن  مهني،   ترخي�س 

منبثقة عن نظام الفاليه امل�سار اليه اأعاله 

اأم��ان��ة  يف  املعنين  م��ن  جل��ن��ة  ت�سكيل  وه��ي 

ع��م��ان الإ����س���دار ن��ظ��ام وت��ع��ل��ي��م��ات ج��دي��دة 

ت��ن��ظ��م ت��ل��ك امل��ه��ن��ة ب�����س��ك��ل ك���ام���ل وم��ن��ظ��م 

وب��ط��ري��ق��ه ح�����س��اري��ة واج��ت��م��اع��ي��ة واإداري����ة 

جيدة، ومنح رخ�سة العمل ل�سركات خدمة 

ترخي�س مهني  على  احلا�سلة  اال�سطفاف 

حمددة  �سروط  و�سمن  موؤقتة(  )ت�ساريح 

حل����ن اإ������س�����دار ال���ن���ظ���ام امل����ع����دل خل��دم��ة 

املركبات. ا�سطفاف 

 واأ�سار  اىل اأن كوادر دائرة �سبط البيع 

ال��ع�����س��وائ��ي ت���ق���وم ب��ال��ت��ف��ت��ي�����س وا���س��ت��ق��ب��ال 

وغري  الع�سوائية  الفاليهات  على  ال�سكاوى 

احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س م��ه��ن��ي وات��خ��اذ 

بحقهم  ال���الزم���ه  ال��ق��ان��ون��ي��ه  االإج��������راءات 

باخل�سو�س واإيداع املخالفن لدى اجلهات 

االإج����راءات  ال�ستكمال  واالإداري�����ة  االأم��ن��ي��ة 

الالزمة معهم.

الشبول: المدينة الجديدة مشروع استراتيجي 
وطني يسهم في تقديم نوعية حياة أفضل

الصفدي : ضرورة أمن واستقرار الجانب السوري 
لمواجهة تهريب المخدرات منه إلى المملكة

الصفدي: أهمية تقديم كل اإلمكانات لدعم أمن العراق واستقراره
 خالل مباحثات اجراها مع نظيره العراقي

 الحكومة لن تلجأ القتراض داخلي أو خارجي لغايات هذا المشروع الوطني

خالل لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

االنباط-برتا

 ق����ال وزي�����ر االت�������س���ال احل���ك���وم���ي ال��ن��اط��ق 

اإن  ال�����س��ب��ول،  ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة في�سل  ال��ر���س��م��ي 

امل��دي��ن��ة اجل��دي��دة م�����س��روع ا���س��رتات��ي��ج��ي وطني 

من  اأف�سل،  حياة  نوعية  تقدمي  يف  ي�سهم  كبري 

خالل اإن�ساء قطب منو عمراين جديد، لتخفيف 

ال�سغط ال�سكاين عن املدن الكرى، مثل عمان 

احلياة  ج��ودة  حت�سن  اإىل  باالإ�سافة  وال��زرق��اء، 

واخلدمات يف هذه املدن.

واأ����س���اف ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب���رتا(: 

تاأتي  حتديثية  فكرة  ت�سكل  اجلديدة  املدنية  اإن 

مئويتها  يف  االأردنية  الدولة  لتطلعات  ا�ستجابة 

ال��ث��ان��ي��ة، م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر ال���ق���درات وت��وف��ري 

احل���ل���ول االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة وال�����س��ك��ان��ي��ة 

باأبعادها املختلفة.

واأك�����د ال�����س��ب��ول اأن ف��ك��رة امل��دي��ن��ة اجل��دي��دة 

واإي��ج��اد  االق��ت�����س��ادي،  النمّو  حتفيز  يف  �ست�سهم 

القطاع  م��ع  بال�سراكة  ج��دي��دة،  ت�سغيل  ف��ر���س 

اخلا�س وت�سجيعه على اال�ستثمار، باالإ�سافة اإىل 

تقدمي منوذج معا�سر للمدن املرنة عر تطبيق 

مبا  احل�سري؛  التو�سع  يراعي  تخطيطي  فكر 

نظم  وف��ق  املتوقع،  ال�سكاين  النمو  مع  يتنا�سب 

التخطيط العاملية.

ا�ستيعاب  يف  ك��ذل��ك  امل��دي��ن��ة  �ست�سهم  وق���ال: 

جانب من الزيادة ال�سكانية احلالية وامل�ستقبلية 

ال�سغط على مرافق  اململكة، والتخفيف من  يف 

تقدم  مثلما  ال��زرق��اء،  ومدينة  عمان  العا�سمة 

احل����ل����ول امل����درو�����س����ة وامل�������س���ت���دام���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

البنى  وم�ساكل  االأرا���س��ي  وت��ط��وي��ر  احل�����س��ري، 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال���ت���ن���ق���ل، وامل����وا�����س����الت، واأن��ظ��م��ة 

اأنواع ال�سكن  البيئة، والطاقة النظيفة، وتوفري 

ف�ساًل  املالئم،  وبال�سعر  عالية  بجودة  املختلفة 

وال��ت��ح��دي��ات،  امل�ساكل  م��ن  الكثري  معاجلة  ع��ن 

اإيجاباً  ينعك�س  مب��ا  القائمة  امل��دن  ت��واج��ه  التي 

على البيئة يف مدينتي عمان والزرقاء ويح�سن 

نوعية احلياة واخلدمات فيها يف جماالت النقل 

وال�سحة  والكهرباء  وامل��ي��اه  والتعليم  وال��ط��رق 

واالقت�ساد االأخ�سر.

االأوىل  املرحلة  م�ساحة  اأن  ال�سبول  واأو���س��ح 

مربعاً،  م��رتا  كيلو   25 ح��وايل  تبلغ  املدينة  م��ن 

وتعتر يف مرحلتها االأوىل نواة لتو�سع م�ستقبلي 

خمطط لغاية 2050 حيث �ستبلغ امل�ساحة الكلية 

من  اأن��ه  مبيناً  مربعا،  م��رتا  كليو   270 للمدنية 

من  االأوىل  املرحلة  �سكان  ع��دد  يبلغ  اأن  املتوقع 

املدنية نحو 157 األف ن�سمة، و�سواًل اإىل مليون 

ن�سمة يف حلول عام 2050 يف ظل النمو واجلذب 

جميع  اكتمال  عند  املدينة  يف  املتوقع  ال�سكاين 

م���راح���ل امل�������س���روع. واأك�����د اأن امل��دي��ن��ة اجل��دي��دة 

اأي�سا  وه��ي  للدولة،  مملوكة  اأر���س  على  �ستقام 

حماطة باأر�س متلكها الدولة، ما ي�سهل الكثري 

م��ن االإج�������راءات وات���خ���اذ ال���ق���رارات يف خمتلف 

مراحل امل�سروع، وال�سيما ما يتعلق بالتخطيط 

والتنظيم، متوقعا اأن توفر املدينة نحو 83 األف 

وظيفة دائمة عند انتهاء املرحلة االأوىل يف عام 

مبا�سرة  وظيفة  األ��ف   100 اإىل   90 ونحو   ،2033

وغري مبا�سرة خالل مراحل التنفيذ.

جممل  اإن  ال�����س��ب��ول  ق���ال  ����س���وؤال،  ع��ل��ى  ورداً 

اال����س���ت���ث���م���ارات يف امل���دي���ن���ة اجل����دي����دة ���س��ت��ك��ون 

بال�سراكة مع القطاع اخلا�س املحلي، اإىل جانب 

امل�ساهمة  اإىل  باالإ�سافة  االأجنبية،  اال�ستثمارات 

اأن احلكومة لن تلجاأ اإىل اأي  احلكومية، موؤكداً 

اأو خارجي لغايات هذا امل�سروع  اقرتا�س داخلي 

)برتا(  االأردنية  االأنباء  وكالة  وتن�سر  الوطني. 

واأ�سباب  االأه����داف  اأه���م  يت�سمن  اإنفوجرافيك 

اختيار موقع املدنية اجلديدة، و�سماته واالإطار 

املوؤ�س�سي لها، ونواتها والنموذج االقت�سادي لها، 

وطرق التمويل وا�سرتاتيجية التطوير ومراحل 

التنفيذ وموؤ�سرات النجاح املتوقعة لها

االنباط- عمان

ال��وزراء وزي��ر اخلارجية  التقى نائب رئي�س   

و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ن، اأمي�����ن ال�������س���ف���دي، ام�����س 

ال��رو���س��ي  للرئي�س  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  االأرب���ع���اء، 

ل�سوؤون الت�سوية ال�سورية، الك�ساندر الفرينتيف، 

يف اج��ت��م��اع رك����ز ع��ل��ى ����س���رورة ت��ث��ب��ي��ت االأم����ن 

واال�ستقرار يف اجلانب ال�سوري ومواجهة حتدي 

تهريب املخدرات منه اإىل اململكة.

واأك�����د ال�����س��ف��دي اأن ت��ث��ب��ي��ت اال����س���ت���ق���رار يف 

اجل���ن���وب ال�������س���وري، وم��واج��ه��ة ت��ه��دي��د تهريب 

امل���خ���درات واالإره������اب ووج����ود امل��ل��ي�����س��ي��ات خطر 

ي��ل��زم من  م��ا  ك��ل  ال���ذي يتخذ  االأردن،  ي��واج��ه��ه 

رو�سيا  مع  للتعاون  وي�سعى  ملواجهته  اإج���راءات 

الإنهائه.

الرو�سي  ال��دور  اأهمية  على  ال�سفدي  و�سدد 

ال�سوري،  اجل��ن��وب  يف  ا�ستقرار  عامل  باعتباره 

وعلى اأهمية الدور الرو�سي ك�سامن لال�ستقرار 

التي  وامل�ساحلات  الت�سعيد  خف�س  اتفاقيات  يف 

مت التو�سل اإليها يف العام 2018.

�سيا�سي  حلل  التو�سل  اأن  ال�سفدي  اأك��د  كما 

ينهي االأزمة ال�سورية، ويحقق طموحات �سعبها 

وحدتها  ويحفظ  االإره���اب  من  �سوريا  ويخل�س 

و�سالمة اأرا�سيها، ويعيد لها اأمنها وا�ستقرارها 

ودورها ويهئ الظروف الالزمة للعودة الطوعية 

ل��الج��ئ��ن وف���ق ال���ق���رار االأمم����ي 2254 اأول��وي��ة 

لالأردن.

والوفد  ال��رو���س��ي،  املبعوث  ال�سفدي  وو���س��ع 

املرافق له، يف �سورة الطرح االأردين لبلورة دور 

ع��رب��ي ق��ي��ادي يف ج��ه��ود ح��ل االأزم����ة م��ن خالل 

االنخراط املبا�سر مع �سوريا والتقدم الذي اأجنز 

نحو اإطالق هذا الدور.

التن�سيق  اأهمية  والفرينتيف  ال�سفدي  واأكد 

يف  للتحديات  الت�سدي  يف  ال��رو���س��ي   - االأردين 

احلل  نحو  التقدم  جهود  ويف  ال�سوري،  اجلنوب 

ال�سيا�سي لالأزمة ال�سورية وفق القرار 2254..

ورّح�����ب ال�����س��ف��دي ب��اع��ت��م��اد جم��ل�����س االأم���ن 

اإدخ���ال  بت�سهيل  اخل��ا���س   2672 للقرار  ال���دويل 

احل��دود  ع��ر  �سوريا  اإىل  االإن�سانية  امل�ساعدات 

االإن�سانية  االحتياجات  بتوفري  �سي�ساعد  ال��ذي 

الأكر من 4.1 مليون مواطن �سوري.

من جانبه، ثّمن املبعوث الرو�سي الدور الذي 

ال��ت��و���س��ل حلل  ب��ه اململكة يف دع���م ج��ه��ود  ت��ق��وم 

�سيا�سي ينهي االأزمة ال�سورية، باالإ�سافة لدورها 

يف ا�ست�سافة الالجئن ال�سورين.

واأكد اأن بالده �ستتعاون مع اململكة يف مواجهة 

ما  يف  ال�سوري، خ�سو�ساً  التحديات يف اجلنوب 

يتعلق بتهريب املخدرات، ويف العمل على تثبيت 

اال���س��ت��ق��رار. واأك����د ال�����س��ف��دي وال��وف��د ال��رو���س��ي 

اأهمية اال�ستمرار يف دعم جهود املبعوث االأممي 

ل�سوريا غري بيدر�سون وم�ساعيه لتحقيق تقدم 

يف العملية ال�سيا�سية.

وت����اأت����ي زي������ارة امل���ب���ع���وث اخل���ا����س ل��ل��رئ��ي�����س 

راأ���س  على  ال�سورية  الت�سوية  ل�سوؤون  الرو�سي 

وفد م�سرتك رفيع امل�ستوى ي�سم عدداً من كبار 

ال�سوري من  بال�ساأن  املعنين  الرو�س  امل�سوؤولن 

متابعًة  الرو�سيتن  وال��دف��اع  اخلارجية  وزارت��ي 

ل��زي��ارة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي اإىل ع��ّم��ان يف 

�سهر ت�سرين الثاين املا�سي.

 االنباط- بغداد

اأج��رى رئي�س جمل�س النواب اأحمد ال�سفدي 

اأم�������س االأرب����ع����اء، م��ب��اح��ث��ات ر���س��م��ي��ة م���ع نظريه 

العراقي حممد احللبو�سي، بح�سور روؤ�ساء الكتل 

الرملانية يف كال املجل�سن.

االأردين  ال�سفري  بح�سور  ال�����س��ف��دي،  واأك����د 

على  البناء  اأهمية  العقلة،  منت�سر  العراق  ل��دى 

للتعاون  بغداد  ملوؤمتر  الثانية  ال���دورة  خمرجات 

وال�سراكة، وال��ذي اأقيم يف االأردن قبل نحو �سهر 

من االآن، بدعوة من جاللة امللك عبد اهلل الثاين، 

�سياع  حممد  العراقي  ال����وزراء  رئي�س  وبح�سور 

ال�سوداين، وعدد من روؤ�ساء وممثلي دول املنطقة 

باالإ�سافة للرئي�س الفرن�سي.

و����س���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت���ق���دمي ك���ل االإم���ك���ان���ات 

العراق وا�ستقراره، وجهوده لرت�سيخ  اأمن  لدعم 

وبناء  وتعزيز احلوكمة  والقانون  الد�ستور  دول��ة 

واإع���ادة  التقدم  موا�سلة  على  ال��ق��ادرة  املوؤ�س�سات 

االإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات �سعبه.

واأ�ساف ال�سفدي” اإننا يف برملايّن كال البلدين 

لتدعيم  الت�سريعية  العقبات  بتذليل  معنيون 

االأردن وم�سر  ب��ن  ال��ث��الث��ي  ال��ت��ع��اون  خ��ط��وات 

االتفاق  مت  التي  االقت�سادية  وامل�ساريع  والعراق 

الكهربائي  ال��رب��ط  م�ساريع  ذل��ك  يف  مب��ا  عليها، 

بينها«.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د رئ��ي�����س ال����رمل����ان ال��ع��راق��ي 

جاللة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  مل��واق��ف  الكبري  التقدير 

امللك يف دعم العراق، قائاًل: لن ين�سى العراقيون 

مواقف جاللة امللك يف دعم وحدة العراق واأمنه 

يف  ال��ع��راق  م�ساندة  يف  االأردن  ودور  وا���س��ت��ق��راره 

احلرب على داع�س.

م�ستوى  على  العمل  اأهمية  احللبو�سي  واأك��د 

ال��روؤى وتفعيل االتفاقيات  الرملانين؛ لتوحيد 

م�ستوى  على  ال��ت��ع��اون  وا�ستمرار  البلدين،  ب��ن 

ال��رمل��ان العربي واالآ���س��ي��وي واالإ���س��الم��ي واحت��اد 

ال��دويل لتبني ق�سايا م�سرتكة، م�سريا  الرملان 

اإىل اأولوية الق�سية الفل�سطينية واملوقف الداعم 

لها من قبل العراق واالأردن.

يدعم خمرجات  ال��ن��واب  اأن جمل�س  واأ���س��اف 

القمة الثالثية واالتفاقيات الثنائية بن البلدين 

وملف  والتجاري  وال�سناعي  االأم��ن��ي  القطاع  يف 

ومد  الكهربائي  الربط  اإجن���از  واأهمية  الطاقة، 

اأنبوب النفط اإىل ميناء العقبة؛ لزيادة االإيرادات 

الوطنية وتعدد منافذ الت�سدير.

وك����ان ال��ن��ائ��ب ع��م��ر ال��ع��ي��ا���س��رة، اأك����د اأه��م��ي��ة 

االن���ت���ق���ال م���ن م��رح��ل��ة امل����راوح����ة يف امل�����س��اري��ع 

االقت�سادية اإىل التنفيذ الفعلي، فيما قال النائب 

اأبو �سعيليك اإن العالقات االقت�سادية بن  خري 

البلدين يجب بنائها على الفوائد امل�سرتكة على 

قاعدة رابح رابح، م�سيفا اأن اإن�ساء اأنبوب النفط 

العراقي مرورا ً باالأرا�سي االأردنية ي�سكل م�سدر 

اإيراد للحكومة العراقية وينوع منافذ الت�سدير، 

كما اأنه �سرورة لقطاع الطاقة االأردين.

املنطقة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �سعيليك  اأب����و  و����س���دد 

منتجاتها  اأن  اعتبار  على  امل�سرتكة  االقت�سادية 

يوؤهلها  مم���ا  االأردين،  امل��ن�����س��اأ  ���س��ف��ة  �ستكت�سب 

لدخول االأ�سواق االأمريكية دون ر�سوم اأو جمارك 

م�ستفيدة من اتفاقية التجارة احلرة التي يرتبط 

بها االأردن مع الواليات املتحدة.



املحلي
30

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س   12 / 1 / 2023 

االنباط – سايل الصبيحات

مع  “االأنباط”  اأج��رت��ه��ا  م��ق��اب��ل��ة  يف 

امل��ه��ن��د���س ال���زراع���ي حم��م��د ال��ب�����س ح��ول 

ال����زراع����ة امل��ائ��ي��ة ب���ن ف��ي��ه��ا اأن م��وج��ات 

اجلفاف وقلة املياه التي حت�سل يف العامل 

املناطق  يف  املكثفة  ال��زراع��ات  اإىل  اإ�سافة 

اىل  ال��دول  دع��ا  كبري،  �سكانها  ع��دد  التي 

كميات  ت�ستخدم  للزراعة  طريقة  ايجاد 

درا�سة  متت  ولذلك  تربة  دون  اق��ل  مياه 

اح��ت��ي��اج��ات ال��ن��ب��ات ال�����س��م��ادي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة 

التي تاأخذها من الرتبة.

ا�سمدة  ا�ستعمال  ميكن  اأنه  اإىل  واأ�سار 

حملول  عمل  طريق  عن  للنبات  واغذية 

النبات  الحتياجات  مماثاًل  غذائي  مائي 

ال�سمادية املاأخوذة من الرتبة وتوفري 18 

النبات.  عن�سرا يعتمد عليه 

تربة  ب��ال  املائية  ال��زراع��ة  اأن  واو���س��ح، 

احل��ل��ول  م���ن  ت��ع��د  “الهيدروبونيك” 
ال���زراع���ي���ة مل���واج���ه���ة م�����س��ك��ل��ة ���س��ح امل��ي��اه 

وحت���دي���ات ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ،الف���ت���اً اأن 

ومنها  متعدد  فوائد  لها  املائية  ال��زراع��ة 

لذا   %90 بن�سبة  امل�ستهلكة  امل��ي��اه  ت��وف��ري 

املائية  ال��زراع��ة  يف  امل�ستخدمة  املياه  ف��اإن 

غري  فاقد  وبن�سبة  �سئيلة  بن�سبة  تكون 

امل�ستخدمة  املياه  اأن  اإىل  ،اإ�سافة  مذكور 

فيها يتم اإعادة تدويرها لال�ستخدام مرة 

اخرى وان هناك بع�س من املنتجات يتم 

اخ��رى  م��رة  و�سمادها  مياهها  ا�ستخدام 

الب�سل  مثل  ج��ودة  اق��ل  منتجات  لزراعة 

واجلزر وغريهما من اخل�سار.

حتد  املائية  الزراعة  اأن  الب�س  واأ�ساف 

م���ن ان��ت�����س��ار ام���را����س ال���رتب���ة امل��ن��ت�����س��رة 

ت���������وؤدي اىل خ��ف�����س  ق�����د  ال����ت����ي  ح����ال����ي����اً 

ال��زراع��ي��ة، م�سرياً  وال��ن��وع��ي��ة  االن��ت��اج��ي��ة 

من  اق���ل  تكلفتها  ال���زراع���ة  ه���ذه  اأن  اإىل 

ال���زراع���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب��ال��رتب��ة مل��ا ت��وف��ره 

الرتبة  اال�سمدة وحت�سري  من م�ساريف 

تكلفة قبل  م��ن  امل�����س��روع وغ��ريه��ا  وب��ن��اء 

ت��وف��ر  امل��ائ��ي��ة  ال����زراع����ة  ان  اال  ال����زراع����ة 

من  ويتم  الت�سغيلية  امل�ساريف  من   %80

خاللها ا�ستخدام كميات ا�سمدة بتكاليف 

اق��ل ،ك��م��ا ان��ه��ا مت��ك��ن م��ن زراع���ة كميات 

كميات  ب�  والفواكه  اخل�سار  من  �سخمة 

مياه اأقل.

على  تعمل  امل��ائ��ي��ة  ال��زراع��ة  اأن  وت��اب��ع 

اجلوفية  املياه  تلوث  اث��ار  من  التخفيف 

ب�سبب  بالرتبة؛  مائي  فاقد  وج��ود  لعدم 

املياه يف م�ساطب مغلقة وحمافظ  وجود 

تلوث  ان  كما  �سخها،  اإع���ادة  وتتم  عليها 

امل����ي����اه ي���ح���دث يف ال����زراع����ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

)الزراعة بالرتبة ( ملا حتتويه من اأمالح 

و�سلت  اذا  ملوثات  تعترب  ومواد  ونرتات 

اىل املياه اجلوفية.

وخ��ت��م ال��ب�����س ح��دي��ث��ه اأن ت��ل��وث امل��ي��اه 

نباتية  اأم��را���س��اً  ت�سبب  خ��ط��رية  ظ��اه��رة 

انت�سارها  ي����وؤدي  اجل����ذور  اأم���را����س  م��ث��ل 

ب��ال��ك��ام��ل ل��ذل��ك  اإىل خ�����س��ارة امل��ح�����س��ول 

م���ن امل���ه���م و����س���ع ج���ه���از ل��ل��ت��ع��ق��ي��م لقتل 

ج��م��ي��ع اجل��راث��ي��م واع�����ادة ت���دوي���ر امل��ي��اه 

امل�ستخدمة.

االنباط- عامن

وال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  اأك���د   

املهند�س وجيه عزايزة، اأهمية اللقاءات احلوارية 

مع خمتلف �سرائح املجتمع، لتعزيز الو�سول اإىل 

م�ساركة اأو�سع يف �سناعة القرار وحتقيق النتائج 

االإيجابية على م�ستوى القطاعات كافة.

تتطلب  للدولة  الثانية  املئوية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ت���وف���ري امل���ن���اخ امل��ن��ا���س��ب ل��ت��ط��ب��ي��ق ال��ت�����س��ري��ع��ات 

باعتبارها  الثالثة  التحديث  مل�سارات  واالأنظمة 

منظومة متكاملة ومرتابطة وفقا للروؤى امللكية 

ال�سامية.

ج��اء ذل��ك خ��الل جل�سة ح��واري��ة عقدت اأم�س 

ال��ث��الث��اء، م��ع ع���دد م��ن النا�سطن واحل��زب��ي��ن 

وممثلن عن موؤ�س�سات جمتمع مدين وفعاليات 

�سيا�سية، حول “اآفاق منظومة التحديث ال�سيا�سي 

وامل�ساركة ال�سيا�سية”، يف مدينة احل�سن لل�سباب، 

بح�سور اأمن عام الوزارة الدكتور علي اخلوالدة.

وبن عزايزة اأن احلوارات التي تنظمها الوزارة 

خا�سة يف املحافظات تاأتي للحديث حول انعكا�س 

العالقة  ذات  واالأن��ظ��م��ة  وال��ق��وان��ن  الت�سريعات 

باحلياة ال�سيا�سية التي اأقرت وطريقة العمل بها 

ب�سكل اإيجابي وت�ساركي خالل املرحلة املقبلة مع 

جتاوز كافة التحديات لتحقيق الهدف الرئي�سي 

م���ن ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ي��ا���س��ي، م�����س��رياً اإىل وج���ود 

تن�سيق بن اجلهات احلكومة والر�سمية لتطبيق 

خم���رج���ات ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث ملنظومة 

�سرورة  مع  وت�ساركي  اإيجابي  ب�سكل  ال�سيا�سية 

والفعاليات  امل���دين  املجتمع  موؤ�س�سات  اإ����س���راك 

واأهمية  اجل��ه��ود  ه���ذه  يف  وال�سعبية  ال�سيا�سية 

ت�سليط ال�سوء عليها من خالل و�سائل االإعالم 

املختلفة.

اأف�سل خالل  ل��واق��ع  االن��ت��ق��ال  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

املرحلة املقبلة يتطلب جهوداً كبرية من اجلهات 

ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  تو�سيع  ع��ل��ى  للعمل  ك��اف��ة 

والتمثيل احلزبي خا�سة داخل املحافظات خللق 

ن��ق��اط ارت���ك���از ل��ل��دول��ة داخ����ل امل��ج��ت��م��ع وتطوير 

م�����س��ارك��ة ال��ن��خ��ب ك���اإح���دى ح��ل��ق��ات ال��و���س��ل بن 

املجتمع  واإي�سال ممثلن عن  وامل��واط��ن  ال��دول��ة 

داخ������ل ال����ربمل����ان م����ن خ�����الل ب����رام����ج ت��ع��رب عن 

احتياجات وق�سايا املواطنن داخل جمتمعاتهم، 

العمل احل��زب��ي عرب  تو�سيع  اإط���ار  وذل���ك �سمن 

ال��ت��درج بالتمثيل احل��زب��ي داخ���ل ال��ربمل��ان وعلى 

ثالث مراحل.

وفيما يتعلق بقانون االنتخاب؛ بن عزايزة اأن 

هنالك ثالثة مفا�سل رئي�سية عمل القانون على 

والقوائم  الوطنية  القوائم  خ��الل  من  تعزيزها 

املحلية وتو�سيع الدوائر االنتخابية وهي، م�ساركة 

املواطنن  اأم��ام  الفر�سة  واإت��اح��ة  امل���راأة وال�سباب 

للتوا�سل على نطاق اأو�سع وب�سكل براجمي.

واأو�سح اأن التدرج يف الو�سول اإىل احلكومات 

داخ���ل  االأح�������زاب  وج����ود  اإىل  ي�ستند  ال��ربمل��ان��ي��ة 

ال��ق��وائ��م الوطنية احلزبية  ال��ربمل��ان م��ن خ��الل 

كذلك القوائم املحلية داخل املحافظات.

 عزايزة : أهمية اللقاءات الحوارية في تعزيز المشاركة األوسع بصناعة القرار

االنباط- عامن

 اأق�����رَّ جم��ل�����س ال�������وزراء يف ج��ل�����س��ت��ه ال��ت��ي 

عقدها، ام�س االأربعاء، برئا�سة رئي�س الوزراء 

��ن��ظ��ي��م  ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة ن��ظ��ام ال��تَّ

االإداري لوزارة االإدارة املحليَّة ل�سنة 2023.

اآليات  تطوير  بهدف  النَّظام  اإق��رار  وياأتي 

م��ب��داأ  وتفعيل  ��ة،  امل��ح��ل��يَّ االإدارة  وزارة  ع��م��ل 

�س فيها، ومتكينها من القيام باملهام  التخ�سّ

عاتقها  على  املُ��ل��ق��اة  وال��واج��ب��ات  بها  املنوطة 

مبوجب الت�سريعات املُتعّلقة بعملها.

��ظ��ام، ���س��ي��ج��ري ا���س��ت��ح��داث  ومب��وج��ب ال��نِّ

اأحدهما )اأم��ن  ل��ل��وزارة،  اأم��ن ع��ام  من�سبّي 

���ة( وي���ت���وىلَّ  ���وؤون ال���ف���ن���يَّ ع����ام ال��������وزارة ل���ل�������سُّ

ذات  وال���وح���دات  ��ات  امل��دي��ريَّ اإدارة  ��ة  م�����س��وؤول��يَّ

عام  واالآخر)اأمن  الفنيَّة،  بال�سوؤون  العالقة 

ويتوىلَّ  ��ة(  وامل��ال��يَّ ����ة  االإداريَّ وؤون  لل�سُّ ال���وزارة 

ذات  وال���وح���دات  ��ات  امل��دي��ريَّ اإدارة  ��ة  م�����س��وؤول��يَّ

الطابع املايل واالإداري.

��ع��دي��ل اإىل امل�����س��اه��م��ة يف  وي��ه��دف ه���ذا ال��تَّ

ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء املُ��ل��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق االأم���ن 

العام، ورفع فعالّية االأمور الفنيَّة يف الوزارة 

وال�سوؤون االإداريَّة واملاليَّة فيها.

هيكل  و���س��ع  اجل��دي��د  ال��نِّ��ظ��ام  ي�سمل  كما 

وزارة  م���ه���ام  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ُي�����س��ه��م  ت��ن��ظ��ي��م��ي 

ال��وح��دات  ارت��ب��اط  وحت��دي��د  املحليَّة،  االإدارة 

التنظيمية فيها واأ�ساليب االت�سال والتن�سيق 

فيما بينها.

واأق�������رَّ جم��ل�����س ال��������وزراء ن���ظ���ام ���س��ن��دوق 

ب��ال��ب�����س��ر ل�سنة  م�����س��اع��دة ���س��ح��اي��ا االجت�����ار 

امل��ادة )14( من  الأحكام  2023؛ وذل��ك تنفيذاً 

قانون منع االجتار بالب�سر ل�سنة 2009، التي 

ت على اإن�ساء �سندوق لتقدمي امل�ساعدات  ن�سّ

من  ري��ن  وامل��ت�����س��رِّ عليهم  للمجني  ال��الزم��ة 

اجل����رائ����م امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف ال���ق���ان���ون، 

واأوج����ه  ��ن��دوق  ال�����سّ اإدارة  حت��دي��د  ول��غ��اي��ات 

وؤون املتعلِّقة به. االإنفاق منه وجميع ال�سُّ

اًل لنظام  ك��م��ا اأق����رَّ امل��ج��ل�����س ن��ظ��ام��اً م���ع���دِّ

ات  امل�ستقَّ بقطاع  املتعِلّقة  االأن�سطة  ترخي�س 

البرتوليَّة ل�سنة 2023؛ وذلك لغايات حتديد 

خ�����س��ة ل��ه��ذه  �����س��ري��ح وال��رُّ ����س���روط م��ن��ح ال��تَّ

تعديلها  اأو  منحها  ر�سوم  االأن�سطة، وحتديد 

ادرة  ال�سَّ خ�سة  الرُّ ة  اأو جتديدها، ولبيان مدَّ

��اق��ة وامل���ع���ادن،  ع��ن ه��ي��ئ��ة تنظيم ق��ط��اع ال��طَّ

اأو  ح  امل�سرَّ التزام  عدم  على  غرامات  وفر�س 

ه عند  ادرة يف حقِّ �س له باالإنذارات ال�سَّ املرخَّ

ات  امل�ستقَّ وقانون  النَّظام  اأحكام هذا  خمالفة 

البرتوليَّة رقم )11( ل�سنة 2018.

اًل  ك��م��ا اأق����رَّ جمل�س ال�����وزراء ن��ظ��ام��اً م��ع��دِّ

االأع��ل��ى  للمجل�س  االإداري  التَّنظيم  ل��ن��ظ��ام 

حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ل�سنة 2023؛ 

بهدف توحيد اآليَّات العمل يف املجل�س، واإيجاد 

�����س��ي،  �����س��ة ب��ال��تَّ��ط��وي��ر امل��وؤ���سَّ وح�����دة م��ت��خ�����سِّ

القطاعن  �سات  ملوؤ�سَّ الفنِّي  عم  الدَّ ولتقدمي 

ال��ع��ام واخل��ا���س، وت��دري��ب اجل��ه��ات املختلفة 

االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�س  مع  التَّوا�سل  على 

التَّي�سرييَّة  تيبات  والرتَّ الو�سول  واإمكانيَّة 

وتهيئة بيانات العمل من خالل وحدة اإداريَّة 

�سة. متخ�سِّ

رات  ووافق املجل�س كذلك على اعتماد موؤ�سِّ

احل�سابات ال�سحيَّة الوطنيَّة للعامن )2018 

و2019(، متهيداً لن�سرها واعتمادها يف جميع 

الوثائق واخلطط الر�سميَّة ذات العالقة.

ال���وزراء  ر جمل�س  ق���رَّ اآخ���ر،  وع��ل��ى �سعيد 

امل�سحونة من  املركبات  ا�ستثناء  املوافقة على 

 31/1/2023 ول��غ��اي��ة   31/12/2022 ت��اري��خ 

ال����وزراء،  ق���رار جمل�س  م��ن  )م��ودي��ل 2017( 

��ارات  ال�����س��يَّ ا���س��ت��رياد ج��م��ي��ع  ب�حظر  امل��ت��ع��لِّ��ق 

تزيد  م��دة  ت�سنيعها  تاريخ  على  م�سى  التي 

اإج��راءات  �سنوات؛ وذلك ال�ستكمال  على )5( 

التَّخلي�س املحلِّي عليها قبل نهاية يوم عمل 

.1/2/2023

وا�سرتط القرار اأن ال ي�سمل هذا اال�ستثناء 

امل��رك��ب��ات ال��ت��ي و���س��ل��ت م��ي��ن��اء ال��ع��ق��ب��ة بعد 

اإيداع  تاريخ  واأن يكون   ، تاريخ 31/12/2022 

املركبات امل�سمولة بعد تاريخ 1/12/2022.

املنقولة  الب�سائع  اإعفاء  املجل�س  ر  قرَّ كما 

من ميناء احلاويات اإىل مواقع قرية العقبة 

الفح�س  ب��دالت  م��ن  لتجزئتها  اللوج�ستيَّة 

�سا�س اجلمركي. ة واأثمان الرَّ باالأ�سعَّ

ال���وزراء  ر جمل�س  ق���رَّ اآخ���ر،  وع��ل��ى �سعيد 

��ل��ف��ي��ت��ي  ت��ع��ي��ن ع��ث��م��ان ب���دي���ر و���س��ام��ي��ة ال�����سَّ

��ل��ن ع���ن ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف  ع�����س��وي��ن مم��ثِّ

جمل�س اإدارة �سندوق املعونة الوطنيَّة.

 مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم اإلداري لوزارة اإلدارة المحلية

إجراء تعديالت  تناقش  النيابية  المستقبل   
النواب ومدونة السلوك على داخلي 

االنباط- عامن

خالل  النيابية،  امل�ستقبل  كتلة  ناق�ست 

اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه ام�����س االأرب����ع����اء، ب��رئ��ا���س��ة 

املقرتحات  من  جملة  �سرمي،  ميادة  النائب 

اإجراء تعديالت على النظام الداخلي  حول 

ملجل�س النواب ومدونة ال�سلوك النيابية.

وقالت �سرمي اإن تعديل النظام الداخلي 

واأ���س��ب��ح  م��ل��ح��اً  مطلباً  ب��ات  ال��ن��واب  ملجل�س 

ا�ستحقاقاً ال بد منه ليتالءم مع التعديالت 

اأن هنالك  اإىل  الد�ستورية االأخرية، م�سرية 

اقت�ستها  التي  الوجوبية  التعديالت  بع�س 

الد�ستورية. التعديالت 

م����ن ج��ه��ت��ه��م، ع���ر����س اأع�������س���اء ال��ك��ت��ل��ة 

ال����ن����واب )اح���م���د ال�������س���راح���ن���ة، رائ�����د رب���اع 

العمو�س،  رميا  ال�سعوب،  مروة  الظهراوي، 

عبد اهلل عواد، �سالح الوخيان، عمر الزيود 

و�سرار احلرا�سي�س(، روؤيتهم ومقرتحاتهم 

ال�سلوك  ال��داخ��ل��ي وم��دون��ة  ال��ن��ظ��ام  ب�����س��اأن 

املتعلقة  االآل��ي��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

بعمل املجل�س، موؤكدين ا�ستعدادهم لتزويد 

ال��ل��ج��ن��ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ب��ج��م��ي��ع امل���ق���رتح���ات 

واملالحظات بهذا اخل�سو�س.

امل�ستقبل  واأع�ساء كتلة  واأو�سحت �سرمي 

الكتل  م��ع  الفاعل  الت�سبيك  تعزيز  اأهمية 

النيابية و النواب امل�ستقلن للنهو�س بواقع 

دور املجل�س جتاه الت�سريع و الرقابة.

واأ�����س����اروا اإىل ����س���رورة ت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود 

النيابية للخروج بنظام داخلي يعزز امل�سرية 

املنظور  النيابي  االأداء  وي��ج��ّود  الت�سريعية 

مبا يخدم م�سلحة الوطن.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����واق����ع ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

تعزيز  اأهمية  الكتلة  اأع�ساء  اأكد  الربملانية، 

االأط������ر ال���ع���ام���ة ب���ه���ذا االجت������اه مل�����س��اه��م��ت��ه 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  االأداء  ب��ت��ج��وي��د  ال���ف���اع���ل���ة 

���س��اأن��ه تقريب وجهات  م��ن  ال��ذي  ال��ربمل��اين 

ال���ن���ظ���ر و امل�����واق�����ف ال���ربمل���ان���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة 

امل�سرتكة حيال عديد  والدولية  واالإقليمية 

من الق�سايا ذات االهتمام، ال�سيما الق�سية 

الو�ساية  دور  على  والتاأكيد  الفل�سطينية 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع���ل���ى امل���ق���د����س���ات االإ����س���الم���ي���ة 

وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف.

 البس: الزراعة المائية توفر 90٪ من المياه المستهلكة

»الهيدروبونيك« ٠٠ سالح لمواجهة شح المياه 
وتحديات القطاع الزراعي

مادة  تدر�س  اليابان  ففي  االإن�سان  وبناء  والكفاءه  واالإجن��از  العمل  يف  العامل  تقدم 

الرتبيه االخالقيه من الرو�سه وديننا احلنيف االإ�سالمي هو من و�سع اأ�س�س الرتبيه 

ر�سولنا  وقدوتنا  �سيدنا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  تعاىل  اهلل  وو�سف  االخالقيه 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم قال تعاىل )انك لعلى خلق عظيم( �سدق اهلل العظيم 

ال��غ��ري والنميمه  اك��ل حل��م  ال�سخ�س م��ن  اأم��ت��ن��ا  واالأخ���الق متنع  ���س��ادت  ب��االأخ��الق 

واحلقد واحل�سد واالتهاميه واالفرتاءات  والكذب فاالإن�سان اخللوق ميتنع عن القيام 

التوا�سل  لقنوات  �سئء  ا�ستخدام  اأو  �سخ�سيه  لقاءات  عرب  لالخرين  ي�سئء  عمل  باأي 

االآخرين وال يظهر  يت�سيد  ومبا�سرا وال  وا�سحا  يكون  واالإن�سان اخللوق  االجتماعي  

مبظهر امل�سكن وهو كالثعلب يحر�س االخرين ويعمل �سد اخرين بوا�سطة اخرين   

واالإن�سان اخللوق يعتمد على عمله وكفاءته واجنازه وو�سوحه،وال يتدخل �سلبا يف 

االخرين ويكون �سادقا و�سهما  و�سجاعا يف احلق وكرميا 

اأخالق  من  لي�ست  والغدر   والكذب  واالف��رتاءات  واالتهاميه  والقيل  القال  ولذلك 

االإن�سان بل ال ي�سبح اإن�سانا من يت�سرف هكذا 

ولذلك اأن االوان يف تعزيز الرتبيه االخالقيه يف التعليم والعمل

وقال  ال�ساعر  

اإمنا االأخالق ما بقيت فاإن هم ذهبت اخالقهم ذهبوا

اأو  رج��ال  وجن�سه  ومنبته  وا�سله  ومذهبه  دينه  عن  النظر  بغ�س  اخللوق  االإن�سان 

امراأه يجب اأن يحرتم 

االأخالق تزيد من العمل واالإجناز واملتابعه واالخال�س  

وقيل )ان خدعت بع�س النا�س بع�س الوقت ال تخدع كل النا�س كل الوقت(

وقيل )ام�س عدل يحتار عدوك فيك(

اإىل درو�س  والو�سوليون واالنتهازيون والكذابون وامل�سو�سون وامل�سوهون يحتاجون 

يف الرتبيه االخالقيه 

فاخللوق يتقدم ومهما كانت عراقيل من معيقي التقدم وعدميي االأخالق 

بقيم االأخالق ت�سود االمم وترتقي 

د. مصطفى محمد عيروط

 األخالق

 حبس 4 أطباء حتى 3 سنوات 
بعد أن تسببوا بوفاة سيدة

االنباط- عامن

 دانت الهيئة الق�سائية املخت�سة بق�سايا 

�سلح جزاء  ل��دى حمكمة  الطبية  امل�سوؤولية 

عمان برئا�سة القا�سي عطية ال�سعود، 4 اأطباء 

بجرمية الت�سبب بالوفاة خالفا الأحكام املادة 

343 من قانون العقوبات، وقررت حب�سهم ملدد 

تراوحت بن 6 اأ�سهر و3 �سنوات.

امل�ستكى  ق��راره��ا بحق  املحكمة  واأ���س��درت 

لال�ستئناف  ق��اب��ال  �سيكون  وال����ذي  عليهم، 

ثبت  اأن  بعد  ب��ذل��ك،  املخت�سة  املحكمة  اأم���ام 

�سفط  عملية  اأج����روا  امل��دان��ن  اأن  للمحكمة 

ت�سببت  م�ساعفات  عنها  جنم  ل�سيدة  ده��ون 

مل��دة 3  بوفاتها، وق���ررت حب�س طبيب ج���راح 

�سنوات، وطبيب جراح اآخر وطبيب متخ�س�س 

مل��دة �سنة واح��دة، وطبيب تخدير  بالتخدير 

ملدة 6 اأ�سهر.

وت���ب���ن ل��ل��م��ح��ك��م��ة م���ن خ����الل ال��ب��ي��ن��ات 

والوقائع واال�ستماع لل�سهود اأن ال�سيدة اأدخلت 

الإح��دى امل�ست�سفيات الإج��راء عملية ت�سحيح 

ندب جراحية و�سفط ده��ون، واأثناء العملية 

اأخ�����رى مل يت�سمنها  ل��ه��ا ع��م��ل��ي��ات  اأج���ري���ت 

واأجرى  ب�ساأنها،  اأدخلت  التي  العملية  و�سف 

متخ�س�سا  لي�س  ج��راح��ة  طبيب  العمليات 

طويلة  مل��دة  ده���ون  ب�سفط  وق���ام  بالتجميل، 

جتاوزت ثالث �ساعات، رغم اأن احلجم الفعلي 

للعمل اجلراحي الكبري الذي اأجري لل�سحية 

وهو  حثيثة،  عمليات  غ��رف��ة  وج���ود  يتطلب 

الذي مل يكن متوفرا.

واأثناء �سري  املدانن  اأن  اإىل  القرار  واأ�سار 

العملية ورغم تدهور حالة ال�سحية اإال اأنهم 

يتاأكدوا  اأن  دون  العملية  اإج���راء  يف  ا�ستمروا 

ال��الزم��ة ومل  ال���دم وم�ستقاته  م��ن حت�سري 

العمل  الإي��ق��اف  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  يتدخلوا 

اجلراحي للحيلولة دون وفاتها.

وبن تقرير اللجنة الفنية العليا الذي مت 

ما  اأن  ال�سحة،  وزارة  للمحكمة من  تقدميه 

ح�سل مع ال�سحية كان نتيجة تدهور حالتها 

الطويل  اجل��راح��ي  التداخل  اأث��ن��اء  ال�سحية 

اأخ���ذ االحتياطات ال��الزم��ة وال��واج��ب  وع���دم 

ات��خ��اذه��ا وع����دم ال��ت��دخ��ل م��ن ق��ب��ل االأط��ب��اء 

املوقف  لتدارك  املنا�سب  الوقت  يف  املعاجلن 

واإجرائهم العملية يف بيئة غري جمهزة متاما 

الإجراء جراحي بهذا احلجم.

ت��وث��ي��ق  ع������دم  اإىل  امل���ح���ك���م���ة  وخ���ل�������س���ت 

االإج��������راءات ال��ط��ب��ي��ة ال���الزم���ة، وق���ي���ام اأح���د 

االأطباء باإجراء عمليات ملر�سى اآخرين يف ذات 

الوقت الذي كان يجري فيه عملية ال�سحية، 

العالمات احليوية  انتكا�س خطري يف  ورغ��م 

يف  ا�ستمر  ان���ه  اإال  العملية  خ���الل  لل�سحية 

اإجراء العملية، وقام باإجراء عمليات جتميل 

مل ت��ك��ن ب��ال��و���س��ف ال���ذي اأدخ��ل��ت ب��ه احل��ال��ة 

للم�ست�سفى.

وروى �سهود يف الق�سية للمحكمة، اأنه مت 

دفع مبلغ 10 اآالف دينار للطبيب الرئي�س يف 

العملية وهي كامل الكلفة، واأن��ه قام ب�سفط 

ده����ون اأك����رب م��ن امل�����س��م��وح ب��ه وف���ق امل��ع��اي��ري 

الطبية حيث اأن احلد امل�سموح به 3-4 ليرتات 

يف العملية الواحدة لكنه قام ب�سحب 7 لرتات، 

واأن الوقت الذي متكثه يف مثل هذا النوع من 

العمليات هي ن�سف �ساعة، ويف حالة ال�سحية 

ا�ستمرت 3 �ساعات، وخ�سعت لعمليات ا�ستمرت 

العملية مل  امل�سوؤول عن  12 �ساعة والطبيب 

ميكث يف غرفة العمليات اأكرث من �ساعة.

اأن حت��دي��د �سبب  ال��ت��ج��رمي  وب���ن ق����رار 

بحتة،  فنية  م�ساألة  حقيقته  يف  ه��و  ال��وف��اة 

اأه��ل  راأي  اإىل  ال��رج��وع  املحكمة  على  ويجب 

اخلربة يف تقرير ذلك، وتو�سلت اخلربة التي 

اأج��ري��ت اأم���ام امل��دع��ي ال��ع��ام وتقرير اخل��ربة 

اللجنة  وتقرير  املحكمة  اأم���ام  اأج��ري��ت  التي 

ال�سدمة  ه��و  ال���وف���اة  �سبب  اأن  اإىل  الفنية 

ال��دم��وي��ة ال��ن��ازف��ة االأم����ر ال���ذي اأف�����س��ى اإىل 

ال��ق��ول ب���اأن جم��ادل��ة وك���الء امل�ستكى عليهم 

حرية بااللتفات عنها.



املحلي

من حني لآخر ت�سحبني اأمي يف جولة يف ربوع الوطن ا�ستذكر بها رحالت الطفولة املبكرة 

عندما كنت و والديا نذهب كل جمعة نرتي�ض يف اح�ضان الطبيعة اخلالبة اتذكر جيدا رحالتنا 

اىل وادي �ضعيب و غور الأردن و جر�ض و جبال عجلون ال�ضاهقه و ب�ضاتني اربد املزينة باأنواع 

الثمار ذكية الرائحة و كاأنها الأم�ض القريب نلهث وراء الطبيعة اخلالبة التي خلقها اهلل لنا لكي 

نتنف�ض هواء عليال ، ونزيح الهموم مب�ضهد حبات املطر املت�ضاقط على اجلبال ،  او الندى حني 

يغ�ضل النباتات و ال�ضجار والزهور بعد العوا�ضف والنواء التي هاجمتها .

اأمتع ناظري واأريح قلبي واأطلق روحي تهيم يف ملكوت اجلمال الرباين الذي وهبه اهلل تعاىل 

لالأردن عرب جبالها وغاباتها وطبيعتها ال�ضاحرة ومناخها اجلميل ، فا�ضتمد من اللون الأخ�ضر 

لالأ�ضجار والغابات والزهور واملرتفعات طاقة روحية اأزعم انها حتييني من عدم .

العلل  ، فنحن نرتاح باجلمال ون�ضفى من  واأ�ضكنه  ب��الردن ي�ضكنني  الآخ��ذ  ف�ضحر الطبيعة 

امل��روج  و�ضط  نعي�ض  عندما  احل��ي��اة  حت��دي��ات  مواجهات  على  اأنف�ضنا  يف  جم��ددا  الم��ل  ويتولد 

اخل�ضراء  كاأننا يف جنات اهلل على الر�ض .

وما اأكرث املناطق الطبيعية اخلالبة بالردن ، والتي يفوح منها عبق التاريخ ومداد احل�ضارات 

وتعاقبها ، وقد�ضية الأديان وجتلياتها ، مثل  جبال عجلون وغابات برق�ض وغريها

فالغطاء الخ�ضرالن�ضر الذي يك�ضو غابات برق�ض ،  ي�ضرق انظارنا وعقولنا وقلوبنا  بينما 

التي  الطيور الربية  الطبيعة وجمال  ، وما بني �ضحر  العليلة  بن�ضمات هوائها  اأرواحنا  تنتع�ض 

حتلق يف �ضمائها ت�ضعر ببكارة امل�ضاعر الن�ضانية حني ترى اجلمال لأول مرة فتنجذب ل�ضحره 

وتذوب فيه ع�ضقا وتاأمال يف بيئة مل تف�ضدها اأيدي الن�ضان .

تتمتع هذه الغابات والتي تغطيها اأ�ضجار ال�ضنديان و البلوط واأ�ضجار جار احلرجية النادرة 

والدائمة اخل�ضرة ، التي ميتد عمر بع�ضها لأكرث من ٥٠٠ �ضنة بتنوع الغطاء النباتي وال�ضجري 

، حيث تنمو فيها ازهار برية نادرة مودانه باألوان بديعة مثل الدحنون وال�ضو�ضنة ال�ضوداء.

البلوط  مثل  برق�ض  الخ�ضر  بلونها  تغطي  التي  احلرجية  �ضجار  ال  من  نوعا   47 فهناك 

وامللول والقيقب والبطم والزعرور وال�ضماق وال�ضوح والرز وال�ضلمون وال�ضدر وال�ضرو والدوم 

والجا�ض الربي.

وبخا�ضة  الربية  للحيوانات  منها حممية طبيعية  ال�ضاحرة لربق�ض جعلت  الطبيعة  وهذه 

طبيعتها  حتت�ضنه  ما  بجانب   . والفزنت  والطاوو�ض  احلجل  مثل  الربية  وللطيور   ، الغزلن 

ال�ساحرة  من “ مغارة الظهر “ والتي اكت�ضفت موؤخرا وت�ضكلت عرب ماليني ال�ضنني ب�ضبب املياه 

اجلوفية التي تذيب ال�ضخور 

وما ان نخرج من برق�ض و�ضحر غاباتها و مغارتها ، واذا بنا نعرج على جبال عجلون ، والتي 

طاملا األهمت املبدعني وهام بها ال�ضعراء ع�ضقا ومنهم الدكتور �ضفيق ربابعة ، يف و�ضفه لها ب�ضفو 

الفوؤاد واأر�ض اجلنان ...

عجلون يا �ضفو الفوؤاد     هواِك ُم�ضٍف للعليْل

اإْن قلُت اأين هي اجلناْن ؟ قالْت اأنا الرو�ض اجلميْل

كانت حم�ضن  اي�ضا  فانها   ، و جمال طبيعة خ��الب  �ضحر  به من  وجبال عجلون مبا متتاز 

لتعاقب ح�ضاري ب�ضبب موقعها اجلعرايف الذي جعلها مبثابة حلقة و�ضل بني بالد ال�ضام �ضاحل 

البحر املتو�ضط ومنطقة اإ�ضرتاتيجية بني ار�ض الفرات و النيل .

حتفل مدينة عجلون بالطبيعة اجلبلية املرتفعة وت�ضاري�ضها اخلالبة وغطائها من الأ�ضجار 

الكثيفة وغابات اللزاب وال�ضنديان وال�ضنوبر ، بجانب طق�ضها املعتدل �ضيفا والبارد �ضتاء،.

ومتتاز عجلون باملرتفعات اجلبلية والتي يزيد البع�ض منها عن ارتفاع 11٥٠ م فوق م�ضتوى 

�ضطح البحر ، وت�ضم العديد من الوديان واله�ضاب وجماري الأودية والينابيع  دائمة اجلريان 

طوال العام .

كما ت�ضم حممية طبيعية متتد على رقعة اأر�ض دائرية من الغابات على م�ضاحة 13 كم مربع، 

تتنوع فيها  ف�ضائل النباتات واحليوانات ، وهي اي�ضا مرتع  ملحّبي النزهات وريا�ضة امل�ضي، يف 

اأن��واع النباتات والأزه��ار الربية. فهذه املناطق يع�ضقها  ف�ضل الربيع حني تزهر املحمية ب�ضّتى 

ال�ضائح العربي و الجنبي على حد �ضواء لنها 

ت�ضم العديد من املواقع الأثرية التاريخية الدينية امل�ضيحية وال�ضالمية مثل كني�ضتي مار 

العامل  دول  كافة  من  امل�ضيحي  للحج  اعتمادها  ايل  الفاتيكان  دفع  مما   ، اجلبل  و�ضيدة  اليا�ض 

الو�ضطى  الع�ضور  الع�ضكرية لعرب  املعمارية  الهند�ضة  �ضاهدا ح�ضاريا على عبقرية  تعد  ، كما 

عرب  قلعة عجلون ال�ضاخمة على املرتفع فنادرا ما جتتمع الثار حماطه بطبيعه خالبة و طق�ض 

جميل فالردن متر عليه الف�ضول الربعة كل منها اآخذا حقه بعناية.

الدين  قادة �ضالح  اأحد  اأ�ضامة بن منقذ  بن  الدين  بناها عز  التي  لقلعة عجلون  بالعودة  و 

الأيوبي كانت مبوقع و�ضطي على طرق املوا�ضالت مع دم�ضق و �ضمال �ضوريا ، ومن ي�ضاهدها 

ي�ضعر وكاأنه يعي�ض ازدهار احل�ضارة ال�ضالمية يف الع�ضور الو�ضطى.

رميون  وم�ضجد  جر�ض،  مدينة  يف  الأم��وي  امل�ضجد  منها  اثرية  م�ضاجد  منها  القرب  وعلى 

املن�ضوب  للع�ضر الأيوبي واململوكي .

فم�ضار عجلون ميتد مل�ضافة 8٠ كم، ي�ضم اأهم املواقع الأثرية ومنها ، اآثار مدن الديكابول�ض 

الدير  واآث��ار   ، اأيد�ض  بيت  كني�ضة  امل�ضيح،  ال�ضيد   ، زق��الب  ،  و�ضد  وبيال  قي�ض  اأم  يف  الرومانية 

املناظر الطبيعية الريفية  اإيليا ،فتمتد حتى   النبي  راأ�ض  اإليا�ض، م�ضقط  البيزنطي يف تل مار 

اجلميلة يف قرية العيون.

انها �ضل�ضلة متوا�ضلة من اجلمال احلقيقي الذي ينتظر من كل واحد منا ان يتحرك قليال 

ا�ضتغالل ما وهبه اهلل لنا من خريات طبيعية  الك�ضاد فيعمل على  و  البطالة  بدل من �ضكوى 

فامل�ضاريع الرتفيهية و ال�ضياحية يجب ان متالأ املكان ب�ضرط ان تكون من�ضقه مبا ل ي�ضر البيئة 

و الطبيعة فوارد ال�ضياحة يف بع�ض بلدان العامل كان كفيال ان يغري م�ضارها القت�ضادي كاملة 

فال�ضياحة الداخلية و اخلارجية يجب ان تكون يف خريطة امل�ضتثمرين 

سارة السهيل

 ابداع الخالق وتجليات جمال 
الطبيعة باألردن

  اخلمي�س   12  / 1  / 2023

 االنجماد والصقيع خطر يداهم المزروعات ٠٠ 
خبراء يوضحون أساليب الوقاية وطرق الحماية

خالل كلمة له في مجلس النواب العراقي 

الصفدي من بغداد: األردن سيبقى سندا للعراق في مواجهة اإلرهاب

االنباط- فرح مو�سى

لتقلبات  البالد  تتعر�ض  ال�ضتاء  ف�ضل  يف    

الجنماد  وح���دوث  الم��ط��ار  هطل  مثل  جوية 

وت�ضاقط للثلوج مما يحتم على املزارع اليقظة 

والن���ت���ب���اه حل��م��اي��ة م���زروع���ات���ه وال ح��ل��ت به 

خ�ضائر تدمر مو�ضمه الزراعي.

ال��دك��ت��ور عبد  ارب��د  زراع���ة حمافظة  مدير 

احلافظ اب��و عرابي ق��ال: يواجه امل��زارع��ون يف 

التي  والجن��م��اد  ال�ضقيع  من  موجات  ال�ضتاء 

قد تلحق اأ�ضراراً ج�ضيمة باملزروعات املك�ضوفة 

وامل��ح��م��ي��ة ا���ض��اف��ة ل��ت��اأث��ريه��ا يف ق��ط��اع ال���رثوة 

احليوانية.

   وا����ض���اف: ع��ن��د ان��خ��ف��ا���ض درج����ة ح���رارة 

الرتبة اأو الهواء املحيط بالنباتات املزروعة اإىل 

ما دون ال�ضفر املئوي تتجمد املياه املوجودة يف 

ن�ضاطه  يف  يوؤثر  مما  واأن�ضجته  النبات  خاليا 

وحياته ت�ضمى هذه الظاهرة بال�ضقيع.

وبني ابو عرابي ان النتائج املرتبطة بحدوث 

ال�ضقيع اأو الجنماد تظهر بو�ضوح عند وجود 

كتلة هوائية باردة جداً اذ ت�ضل درجات احلرارة 

نوع  ان  اىل  م�ضريا  املئوي  ال�ضفر  دون  ما  اىل 

ال���رتب���ة ورط��وب��ت��ه��ا ق���د ت��زي��د م���ن اح��ت��م��ال��ي��ة 

حدوث ال�ضقيع يف املناطق املنخف�ضة وجماري 

الودية واملناطق ذات الرتبة اجلافة.

اب����و ع���راب���ي م���ن خ���ط���ورة ال�ضقيع  وح����ذر 

اندفاع  نتيجة  يحدث  ال��ذي  ال�ضتوي  املتحرك 

رياح  وجافة ترافقها  ب��اردة جداً  جبهة هوائية 

���ض��دي��دة  قطبية  ���ض��رق��ي��ة  �ضمالية  اأو  ���ض��رق��ي��ة 

الربودة يف الليايل ال�ضافية اخلالية من الغيوم 

والرياح اذ يزداد فقدان ا�ضعاع الر�ض عدة ليال 

عادة  ويحدث   ) ال�ضاكنة  درج��ة  فيها  تنخف�ض 

من نهاية �ضباط حتى نهاية ني�ضان .

وا�ضار اىل تفاوت درجات �ضرر ال�ضقيع على 

درج��ة  و  املح�ضول  ن��وع  على  اعتمادا  النباتات 

فيها  تنخف�ض  ال��ت��ي  الزمنية  وامل���دة  احل����رارة 

درج��ات  انخفا�ض  ان  مو�ضحا  احل���رارة  درج��ة 

ال�ضغرية  الثمار  على  ال�ضرر  حت��دث  احل��رارة 

وم��رح��ل��ة ال��ع��ق��د احل��دي��ث��ة ل��ل��ث��م��ار والزه�����ار 

تتاأثر معظم  عام  وب�ضكل  الزهرية.،  فالرباعم 

وال��ف��واك��ه عندما تنخف�ض  اأن���واع اخل�����ض��روات 

مئوية. درجات   -6 اإىل  درجة احلرارة من 1 

املا�ضي  ال��ع��ام  يف  �ضبب  ال�ضقيع  ان  وذك���ر 

خ�����ض��ائ��ر ك���ب���رية مل���زارع���ي احل��م�����ض��ي��ات وامل����وز 

ت��ل��ف الف  ا���ض��اف��ة اىل   يف م��ن��اط��ق الغ������وار 

ال����دومن����ات امل����زروع����ة مب��ح��ا���ض��ي��ل ال��ب��ط��اط��ا، 

يف  املحا�ضيل  من  وغريها  الباذجنان  الكو�ضا، 

البيوت املحمية يف عدة مناطق حيث تراوحت 

%المر   100 اإىل    30 م��ن  ال�����ض��رر  ن�ضبة 

ك��م��ي��ات  وان��خ��ف��ا���ض  ت���راج���ع  اإىل  اأدى  ال�����ذي 

خالل  ملحوظ  ب�ضكل  ال�ضعار  وارتفاع  النتاج 

املو�ضم الزراعي، اذ  ح�ضرت وزارة الزراعة من 

اإىل  واإر�ضالها  ال�ضرار  الفنية  كوادرها  خالل 

�ضندوق املخاطر الزراعية لتعوي�ض املزارعني 

املت�ضررين من ال�ضقيع.

اأ���ض��رار ال�ضقيع والجن��م��اد يف  و للحد من 

امل���زروع���ات دع��ا اب��و ع��راب��ي اىل ال��وق��اي��ة منها 

مبتابعة الن�ضرات اجلوية ملعرفة حالة الطق�ض 

ب��ا���ض��ت��م��رار وجت��ن��ب اخ��ت��ي��ار م��وق��ع امل���زرع���ة يف 

املناطق التي تتعر�ض خلطر ال�ضقيع با�ضتمرار 

وجتنب اختيار املحا�ضيل وال�ضناف احل�ضا�ضة 

يف  اأ�ضناف  لختيار  املزارعني  وار�ضاد  لل�ضقيع 

الربيع متاأخرة يف الزهار ن�ضبياً .

ا�ضتخدام م�ضدات للرياح ملنع    و�ضدد على 

البارد للمزرعة وجتنب زراعتها  الهواء  ت�ضرب 

يف ال��ن��اح��ي��ة امل��ن��خ��ف�����ض��ة م���ن امل���زرع���ة واإزال�����ة 

الع�����ض��اب ال��ت��ي ت��ن��م��و حت��ت ال���ض��ج��ار امل��ث��م��رة 

ال�����ض��ق��ي��ع بحيث  ق��ب��ل ح����دوث  ال��ن��ب��ات��ات  وري 

يبداأ الر�ض قبل حدوث ال�ضقيع وي�ضتمر حتى 

التدخني  با�ضتخدام  امل��زارع��ني  ون�ضح  زوال���ه. 

وذلك بحرق بقايا املزارع اأو املخلفات احليوانية 

حيث يتم ت�ضكيل طبقه من الدخان توؤدي اإىل 

وتغطية  اليها  الر����ض  ا�ضعاع  م��ن  ج��زء  اع���ادة 

البال�ضتيكية  ب���امل���واد  امل��ك�����ض��وف��ة  اخل�����ض��روات 

ري  الم��ر  ل��زم  اإذا  وريها  الق�ض  اأو  القما�ض  اأو 

ال��ب��ي��وت  داخ����ل  ال��ت��دف��ئ��ة  وا���ض��ت��خ��دام  تكميلي 

البال�ضتيكية لرفع درجة حرارة الهواء املحيط 

ب���امل���زروع���ات واح���ك���ام اأغ��الق��ه��ا وع��م��ل ق��ن��وات 

ل��ت�����ض��ري��ف م���ي���اه الم����ط����ار وجت���ن���ب جتمعها 

بكميات كبرية حول البيوت البال�ضتيكية.

   كما دعا اىل النتظام يف عمليات الت�ضميد 

تكوين  مل��ن��ع  النيرتوجيني  الت�ضميد  وتقليل 

النموات احلديثة وزيادة الف�ضفور والبوتا�ضيوم 

ل���زي���ادة ت��رك��ي��ز ال��ع�����ض��ارة اخل��ل��وي��ة يف ال��ن��ب��ات 

والعمل على تدفئة خاليا النحل واإحكام اإغالق 

اخلاليا ا�ضافة اإغالق حظائر املوا�ضي والبقار 

وتزويدها باخللطات العلفية.

ودع���ا اب��و ع��راب��ي امل��زارع��ني لو�ضع اأج��ه��زة 

اإنذار لل�ضقيع داخل املزارع املحمية واملك�ضوفة 

اذ  ال��ث��ل��وج  لتجنب اخل�����ض��ائ��ر يف ح���ال ح����دوث 

باأول  اأول  املحمية  البيوت  عن  باإزالتها  ين�ضح 

لتفادي �ضقوط الهيكل املعدين للبيت ومتزيق 

البال�ضتيك

ال��زراع��ي ماجد عبندة ق��ال  تعرف  اخلبري 

امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة ح�����ض��ب م��و���ض��م��ه��ا فمنها 

هنالك  ي��ك��ون  واح��ي��ان��ا  وال�����ض��ت��وي��ة  ال�ضيفية 

ت���داخ���ل ب���ني امل���وا����ض���م ن��ت��ي��ج��ة اخ���ت���الف���ات يف 

الطق�ض من مو�ضم لأخر ال انها مل تكن توؤثر 

كثريا يف مواعيد الزراعة والنتاج .

امل��ح��ا���ض��ي��ل احلقلية  م��ع��ظ��م  ان  وا����ض���اف    

وال�ضعري  كالقمح  ال�ضتاء  يف  ت���زرع   ال�ضا�ضية 

وك��ذل��ك امل��ح��ا���ض��ي��ل ال��ب��ق��ول��ي��ة م�����ض��ريا اىل ان 

اهم اخل�ضار ال�ضتوية هي امللفوف والقرنبيط 

للب�ضل  ا�ضافة  والورقيات  اجلذرية  والنباتات 

والثوم والكراث .

وب���ني ان���ه نتيجة ال��ت��ط��ور ال���زراع���ي ال��ذي 

ال��ق��رن  م��ن  ال�ضبعينيات  م��ن��ذ  الردن  ���ض��ه��ده 

امل��ا���ض��ي وادخ������ال ط���رائ���ق ال����زراع����ة احل��دي��ث��ة 

ال��ري  وط��رائ��ق  البال�ضتيكية  البيوت  واهمها 

اهلل  حبانا  ما  اىل  ا�ضافة  احلديثة  والت�ضميد 

التي تنخف�ض  ب��ه م��ن وج��ود منطقة الغ���وار 

نحو3٠٠ - 4٠٠م حتت �ضطح البحر فقد دخلت 

ال�����ض��ي��ف��ي��ة اىل قائمة  ال��ن��ب��ات��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

وا�ضبحنا  العام  مدار  على  تنتج  التي  النباتات 

والباذجنان  والفلفل  واخل��ي��ار  ال��ب��ن��دورة  ننتج 

بتوفري  يتم  ذل��ك  لكن  و�ضتاًء  �ضيفا  والكو�ضا 

ال���ظ���روف ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل��ن��اخ��ي��ة امل��ن��ا���ض��ب��ة حيث 

او  كاأنفاق  بالبال�ضتيك  النباتات  تغطية  تتم 

او  املفردة  البال�ضتيكية  البيوت  داخ��ل  زراعتها 

متعددة القوا�ض حلمايتها من الربد ال�ضديد 

تزرع  ا�ضبحت  فقد  ال�ضتوية  اما   . ال�ضقيع  او 

�ضفاتها  يف  ت��غ��ي��ريات  اج����راء  ب��ع��د  ال�ضيف  يف 

لتتحمل درجات احلرارة وا�ضعة ال�ضم�ض .

ال���زراع���ة جل�����اأوا لتلك  وا����ض���اف ان ع��ل��م��اء 

العام  خالل  ودميومته  النتاج  لزيادة  احللول 

ومت��ك��ني ال��ن��ا���ض م���ن احل�����ض��ول ع��ل��ى ال��غ��ذاء 

م�ضريا  ال�ضترياد  عن  بعيدا  معقولة  باأ�ضعار 

ال��زراع��ة  او  املائية  ال��زراع��ة  تقنية  انت�ضار  اىل 

الرتبة  على  تعتمد  ل  زراع���ة  وه��ي  ت��رب��ة  دون 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��دع��ام��ة ل��ل��ن��ب��ات وا���ض��ب��ح��ت ه��ذه 

التقنية توفر خمتلف اخل�ضار على مدار العام 

وبالكفاءة نف�ضها، وبتوفري كبري باملاء وال�ضماد 

با�ضتخدام  وتقليل  الن��ت��اج  بعمر  وتخفي�ض 

مل�ضكلة  وان��ع��دام  والفطرية  احل�ضرية  املبيدات 

ما  التقنية  ه��ذه  انت�ضار  ان  ال   ، ال��رتب��ة  اآف���ات 

املتطلبات  ملزيد من  نتيجة حاجتها  زال قليال 

التاأ�ضي�ضية واخلربة العلمية .

فرا�ض قطيفان  واخلبري  الزراعي  املهند�ض 

ت����وؤث����ر يف من��و   ال���ت���ق���ل���ب���ات اجل����وي����ة  ان  ق�����ال 

امل��زارع  على  ف��ان  لذلك  كبري  ب�ضكل  املحا�ضيل 

ال��ربودة  ال��ق��ادرة على حتمل  املحا�ضيل  زراع��ة 

وهي معروفة عنده با�ضم املزروعات ال�ضليبية 

مثل امللفوف والزهرة والفجل واجلزر واللفت 

وال�ضبانخ واجلرجري والك�ضربة.

ام����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��م��زروع��ات الخ�����رى مثل 

تهيئة  فيلزم  �ضابهها  وم��ا  واخل��ي��ار  ال��ب��ن��دورة 

درج��ة  ل��ي��وف��ر  بال�ضتيكي  كبيت  خ��ا���ض��ة  بيئة 

وهناك  الجن��م��اد  ���ض��رر  متنع  منا�ضبة  ح���رارة 

طريقة اخرى يقوم بها املزارع باإ�ضعال اطارات 

لتوفري ح��رارة منا�ضبة  امل��زارع  ال�ضيارات حول 

تعمل على تدفئة اجلو.

املزروعات  ري  ا�ضلوب  ا�ضتخدام  من  بد  ول 

ب��ط��ري��ق��ة ال����ري ال�����ض��ب��اب��ي واله�����م م���ن ذل��ك 

م��راق��ب��ة احل��ال��ة اجل��وي��ة وال��ن�����ض��رات ال�����ض��ادرة 

دائ��رة الر���ض��اد اجلوية علما ان الجنماد  من 

الليل  مت�ضف  الثانية من  ال�ضاعة  بعد  يحدث 

اىل �ضروق ال�ضم�ض وبناء على ذلك يجب على 

امل�ضتلزمات  ك��ل  جتهيز  على  يعمل  ان  امل����زارع 

.داع��ي��ا  م��زروع��ات��ه  حماية  على  ت�ضاعده  ال��ت��ي 

لالبتعاد عن زراعة املحا�ضيل .

االنباط- بغداد

 اأكد رئي�ض جمل�ض النواب، اأحمد ال�ضفدي، 

اهلل  امل��ل��ك عبد  ب��ق��ي��ادة  الأردن  اأن  ب��غ��داد  م��ن 

الثاين �ضيبقى مع العراق عونا و�ضندا للق�ضاء 

على الإرهاب.

ل���ه يف جمل�ض  ال�����ض��ف��دي، يف ك��ل��م��ة  وق����ال 

النحو  “على  الأربعاء،  العراقي، ام�ض  النواب 

بغداد  ملوؤمتر  اخلتامي  البيان  به  خ��رج  ال��ذي 

ال���ث���اين ال�����ذي ع��ق��د ب�������الأردن اأخ������ريا، ن��وؤك��د 

اأه��م��ي��ة ب��ن��اء ال��ت��ع��اون ال��ث��الث��ي ب���ني الأردن 

التي  القت�ضادية  وامل�ضاريع  وال��ع��راق  وم�ضر 

مت التفاق عليها مبا يف ذلك م�ضاريع الربط 

الكهربائي«.

الذهاب  القمم  نتائج  يف  املهم  “من  وتابع 

الأخ��وة  وتعزيز  الق��ت�����ض��ادي،  التكامل  لغاية 

روح  واإر���ض��اء  املنطقة  �ضعوب  ب��ني  وال�����ض��داق��ة 

املحبة والت�ضامح«.

و����ض���دد ال�����ض��ف��دي ع��ل��ى ����ض���رورة ت��رج��م��ة 

اإىل  وال���ع���راق  الأردن  ب��ني  الأخ���وي���ة  ال��ع��الق��ة 

خ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة ي��ج��ن��ي ث���م���اره���ا ال�����ض��ع��ب��ني 

ال�ضقيقني.

ال�ضند  ويبقى  �ضينه�ض  ال��ع��راق  اإن  وق���ال 

والعون لالأمة، فهو املجد والتاريخ واحل�ضارة
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االنباط- عمان

اأن ت�ضجيل  ال��ك��ربى  ع��م��ان  اأم��ان��ة  اأك����دت 

الع���رتا����ض ع��ل��ى خم��ال��ف��ات ال�����ض��ري �ضتكون 

اإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ��الل خ��دم��ات اأم��ان��ة عمان 

الإلكرتونية على موقعها.

وق��ال��ت الأم���ان���ة يف ب��ي��ان ام�����ض الأرب���ع���اء، 

���ض��ي��ج��ري ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه اخل���دم���ة ب�����دءا من 

اأي  ت�ضجيل  ا�ضتقبال  يتم  ولن  املقبل،  الأح��د 

اع���رتا����ض ع��ل��ى خم��ال��ف��ات ال�����ض��ري ي��دوي��ا يف 

حمكمة الأمانة بعد هذا التاريخ، م�ضرية اإىل 

اأنه مت جتهيز الأنظمة ل�ضتقبال 600 طلب 

ت�ضجيل اعرتا�ض يوميا.

واأو������ض�����ح�����ت اأن��������ه م�����ن خ������الل ت�����ض��ج��ي��ل 

احل�ضول  يجري  املخالفات  على  العرتا�ض 

املحكمة  اإىل  للح�ضور  م�ضبق  م��وع��د  ع��ل��ى 

للنظر يف خمالفات ال�ضري، لأن احل�ضور اأمام 

القا�ضي اأمر اأ�ضا�ضي و وجاهي.

ويهدف هذا الإجراء اإىل خدمة املواطنني 

و  الوقت  توفري  خ��الل  من  املثلى  بالطريقة 

وتخفيف  املحكمة  يف  العمل  وتنظيم  اجلهد، 

الزدحامات و الأزمات املرورية.

و����ض���ي���ج���ري ت�����ض��ج��ي��ل الع�����رتا������ض ع��ل��ى 

خمالفات ال�ضري من خالل نافذة العرتا�ض 

www.( الكربى  عمان  اأم��ان��ة  موقع  على 

)ammancity.gov.jo

االنباط- عمان
غد  اململكة  يف  الكاثوليكية  الكنائ�ض  حتيي 

اجل��م��ع��ة ي���وم احل���ج ال�����ض��ن��وي ال��وط��ن��ي الثالث 

امل�ضيح  ال�ضيد  معمودية  موقع  اإىل  والع�ضرين 

)املغط�ض(.

للدرا�ضات  الكاثوليكي  امل��رك��ز  م��دي��ر  وق���ال 

والإعالم الأب الدكتور رفعت بدر، يف بيان ام�ض 

باتي�ضتا  بيري  البطريرك  غبطة  اإن  الأرب��ع��اء، 

ب��ي��ت�����ض��اب��ال ���ض��ي��رتاأ���ض ال��ق��دا���ض الح��ت��ف��ايل يف 

الكني�ضة الكاثوليكية – كني�ضة معمودية ال�ضيد 

امل�ضيح، ومب�ضاركة النائب البطريركي يف الأردن 

املطران جمال دعيب�ض، والقائم باأعمال ال�ضفارة 

البابوية املون�ضنيور ماورو ليل، ورئي�ض اأبر�ضية 

جوزيف  امل��ط��ران  الأردن  يف  الكاثوليك  ال���روم 

الكاثوليكية  الكنائ�ض  وممثلي  وروؤ�ضاء  جبارة، 

الكلدانية وال�ضريانية والأرمنية واملارونية.

 تسجيل االعتراض على مخالفات 
السير إلكترونيا األحد المقبل

 الكنيسة الكاثوليكية في المملكة 
تحيي يوم الحج إلى المغطس الجمعة 

االنباط- عّمان

بحثت جلنة ال�ضياحة وال��رتاث يف جمل�ض 

حممود  احلكيم  عبد  العني  برئا�ضة  الأعيان، 

الأردن  مكانة  تعزيز  الأربعاء،  ام�ض  الهندي، 

على اخلارطة ال�ضياحية وال�ضتثمارية.

وحت����دث ال��ع��ني ال��ه��ن��دي، خ���الل اج��ت��م��اع 

ال��ل��ج��ن��ة، ع���ن اله���ت���م���ام امل��ل��ك��ي يف ال��ق��ط��اع 

القت�ضاد  رفد  يف  اجلوهري  ودوره  ال�ضياحي 

رف���ع م�ضتوى  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ض��ريا  ال��وط��ن��ي، 

الهتمام املحلي والعربي والدويل لال�ضتثمار 

يف اجلنوب ويف العقبة خا�ضة.

ودعا اإىل رفع م�ضتوى التعاون مع القطاع 

اخلا�ض مبا يعود بالنفع على القطاع ال�ضياحي 

وعلى املواطنني واأو�ضاعهم القت�ضادية.

تقدمت  اللجنة  اإن  ال��ه��ن��دي  ال��ع��ني  وق���ال 

بعدد من املقرتحات والتو�ضيات اإىل احلكومة 

اإىل  تهدف  الأع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  بوا�ضطة 

ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ي، وو���ض��ع خ��ارط��ة 

طريق متطورة تواكب ال�ضياحة العاملية.

اإب��راز  اللجنة  تو�ضيات  اأه��م  م��ن  اأن  وب��ني 

وزيادة  اململكة،  ال�ضياحي يف  القطاع  اإجن��ازات 

ال��ت��ع��اون وال��ت�����ض��ب��ي��ك ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخل���ا����ض مب���ا ي�����ض��ه��م يف زي�����ادة ال���ض��ت��ث��م��ار، 

الأردين، مما  للم�ضتثمر  الت�ضهيالت  وتقدمي 

ُي�ضهم بتقليل حجم البطالة ويعمل على زيادة 

اإيجاد  ���ض��رورة  اإىل  بالإ�ضافة  العمل،  فر�ض 

خطط ترويجية لدعم وحتفيز ال�ضتثمار يف 

القطاع ال�ضياحي بجميع حمافظات اململكة.

اأه��م��ي��ة عقد  اإىل  ال��ه��ن��دي  ال���ع���ني  ول���ف���ت 

ال��ل��ج��ن��ة لج���ت���م���اع���ات دوري�������ة م����ع خم��ت��ل��ف 

اجلهات املعنية من القطاعني العام واخلا�ض 

وم���وؤ����ض�������ض���ات امل���ج���ت���م���ع امل������دين وال���ن���ق���اب���ات 

الت�ضريعي  ال�����دور  مل��وا���ض��ل��ة  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن، 

والرقابي للجنة ومتابعة امل�ضتجدات كافة يف 

القطاع ال�ضياحي.

ب����دوره����م، اأك�����د اأع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة اأه��م��ي��ة 

ال���ض��ت��ف��ادة م���ن اإم��ك��ان��ي��ات امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ن��وع��ة 

وع��ل��ى راأ���ض��ه��ا م��وق��ع الأردن اجل��غ��رايف، ال��ذي 

ت��ب��اي��ن  ج���ان���ب  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  ي��ت��و���ض��ط 

املنتج  به  يحظى  وما  فيه،  والت�ضاري�ض  املناخ 

ال�ضياحي الأردين من ح�ضور ومتيز واهتمام.

�ضاهدًة  ال�ضياحية  املواقع  اأن  اإىل  واأ���ض��اروا 

للديانات  ومهداً  الإن�ضانية،  احل�ضارات  على 

رئي�ضياً  ومعرباً  لالأنبياء،  وطريقاً  ال�ضماوية 

وال�ضعوب،  الأمم  وملتقى  التجارية  للقوافل 

مل��وق��ع الأردن ال���ض��رتات��ي��ج��ي عرب  مم��ا ج��ع��ل 

الع�ضور مكانة خا�ضة.

 سياحة األعيان تبحث تعزيز مكانة األردن على الخارطة 
واالستثمارية السياحية 
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التحديات ومواجهة  اأن نطلق عليها لقب حكومة  ت�ستحق هذه احلكومة  حقا 

الأزمات بجدارة، فمنذ اأن ت�سكلت هذه احلكومة والتحديات والأزمات تالحقها، 

اأن  اآخ���ر، وق��د ا�ستطاعت ه��ذه احل��ك��وم��ة  اإىل  ، وم��ن حت��دي  اأزم���ة  اأزم���ة تلو  م��ن 

الأزمة  واآخرها   ، ثقة و�سرب وهدوء  بكل  والتحديات  الأزم��ات  جتتاز جميع هذه 

�ساهم  النجاح  وه��ذا   ، احلكومة  ه��ذه  واجهتها  اأزم��ة  اأك��رب  تعترب  والتي  الأخ��رة 

والأجهزة  الربملان  موؤ�س�سة  مقدمتها  ويف   ، الأردنية  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  به 

بقيادة معايل  الإعالم احلكومي  واإعالمي، ويف مقدمته  �سعبي  ، وبدعم  الأمنية 

الإعالم  لأن  عالية،  مبهنية  والأزم��ات  الأح��داث  مع  تعامل  الذي  الإت�سال  وزير 

، وقد خرج علينا وزير الإت�سال يف  اأزمة  اأي  اأو اجتياز   ، اأي م�سروع  اأ�سا�س جناح 

لقاء مبا�سر على نب�س البلد على قناة روؤيا قبل اأيام يتحدث بكل ثقة واطمئنان 

عن م�ساريع احلكومة وخططها وبراجمها امل�ستقبلية، ويبدو اأن احلكومة ت�سر 

وال�سبق  الف�سل  لها  كان  التي  الثالث  املنظومات  تنفيذ  ا�ستكمال  باطمئنان نحو 

اأي  اإعالم احلكومة بقيادة وزير الإت�سال  ، لغاية الآن مل ي�سجل على  يف و�سعها 

العديد  الت�سريحات بعك�س ما كان يحدث وحدث مع  او ت�سارب يف  اأو خطاأ  زلة 

بت�سريحاتهم  احل��ك��وم��ة  ي��ح��رج��ون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�سابقني  الإع���الم  وزراء  م��ن 

الإع��الم  وزراء  معظم  لأن  اأخ��رى  اأحيانا  لل�سعب  وامل�ستفزة   ، اأحيانا  املتناق�سة 

املهام  بهذه  للقيام  توؤهلهم  التي  الكافية  اخل��ربة  ميلكون  يكونوا  مل  ال�سابقني 

يف  الإت�سال  وزي��ر  موقع  اأهمية  على  ودليل  موؤ�سر  وه��ذا   ، احل�سا�سة  الإعالمية 

   ، احلكومات  تواجهها  التي  وال�سعوبات  والتحديات  الأزم��ات  مع  التعامل  كيفية 

ولذلك كرثة   ، نف�سها  الأزم��ة  اإدارة  اأه��م من  الأزم��ات  الإعالمي يف  امل�سهد  اإدارة 

م�ستقبل  ت�ستهدف  واق��ع��ي��ة  وب��رام��ج  وخ��ط��ط  اإجن����ازات  دون  الإع��الم��ي  ال��ظ��ه��ور 

على  �سلبيا  بنتائجه  ينعك�س  املحتوى  فارغ  ظهور  هو  ورفاهيته  واملواطن  الوطن 

وثبات  وثقة  اأريحية  بكل  للعمل  الآن  انطلقت  احلكومة  فاإن  ولذلك   ، احلكومة 

والأعيان  النواب  جمل�س  من  برملاين  واإ�سناد  ملكي  بدعم  ثابته  بخطى  وت�سر 

اللذان ي�سران بوترة واحدة بكل توافق وان�سجام بينهما، ويف النهاية ل يوجد 

الوطن  �سوى  بنجاح  واجتيازها  والتحديات  الأزم���ات  ه��ذه  من  فائز  اأو  منت�سر 

واأمنه وا�ستقراره ، وللحديث بقية .

د. رافع شفيق البطاينة

 حكومة تحديات وإعالم 
متزن 

اخلمي�س  12 / 1 / 2023 

 األمير مرعد ووزيرة التنمية االجتماعية يبحثان مستجدات تنفيذ 
بنود االستراتيجية الوطنية لبدائل دور اإليواء

االنباط – شذى حتامله 

  تعد الختبارات الدولية مقيا�سا مهما 

وامل��ه��ارات  الطلبة   واداء  م�ستوى   ملعرفة 

التعليمية  العملية  خ��الل  اكت�سبوها  التي 

يعانيها  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ف  ن��ق��اط  وم��ع��رف��ة   ،

الطلبة الأردنية والبحث عن حلول ممكنة 

مع  متا�سيا  وذل��ك   ، وقت  با�سرع  ملعاجلتها 

ت�سمنت  التي  القت�سادي  التحديث  روؤى 

طريق  عن  التعليم  قطاع  تطوير  اولويات 

حت�سني اأداء الطلبة يف الختبارات الدولية 

التعليمية .  لتجويد وا�سالح العملية 

واأك����د وزي���ر ال��رب��ي��ة ال�����س��اب��ق ال��دك��ت��ور 

الدولية  الخ��ت��ب��ارات  اأن   ، ب���دران  اب��راه��ي��م 

ال��دول  م��ع  م��ق��ارن��ة  التعليم  ج���ودة  تقي�س 

اإذا   ،مبيناً  الخ��ت��ب��ارات  ه��ذه   يف  امل�سركة 

ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج الخ���ت���ب���ارات ال��دول��ي��ة ج��ي��دة 

يف  التعليم  اأن  يعني  ذل���ك  ف���ان  وم��رت��ف��ع��ة 

ال��ب��ل��دان  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  ع��ل��ى  ي��ت��ف��وق  الردن 

اأق���ل من  ال��ن��ت��ائ��ج  ك��ان��ت  اأن  الخ���رى فيما 

امل�����س��ت��وى امل��ط��ل��وب ي��ع��ن��ي ذل���ك اأن ه��ن��اك 

ا�سكالية يف التعليم ولبد من معاجلتها . 

اأن الختبارات الدولية يجب  اإىل  ولفت 

اأن ت��اخ��ذ مب��ن��ظ��ور ال��ت��ح�����س��ني وال��ت��ج��وي��د 

وه�����ذا ي��ن��ع��ك�����س ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي 

واخل��ري��ج��ني م���ن اجل��ام��ع��ات ف��ي��م��ا ب��ع��د ، 

وامل��ق��ارن��ات  الخ��ت��ب��ارات  ه���ذه  اأن  مو�سحا 

����س���روري���ة وج���ي���دة  ل��ك��ن ي��ج��ب اأن ت��وؤخ��ذ 

لفتا   ، ج��غ��راف��ي��ة  وب���روؤي���ة  وع��م��ق  بتفكر 

الذين   الطلبة  بني  التمييز  يجب  اأن��ه  اإىل 

اخرى  وطلبة  معينة  حمافظة  يف  تفوقوا 

للركيز  اخ���رى  حمافظة  يف  يتفوقوا  مل 

ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ي حت��ت��اج ل��دع��م اأك��رث 

العملية  وجت���وي���د  وم�����س��ان��دة  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 

التعليمية  وتاهيل املعلمني . 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة  اأن اخل���ط���وة  ب������دران  وب����ني 

الخ���ت���ب���ارات  يف  ال��ط��ل��ب��ة  اداء  ل��ت��ح�����س��ني 

ن��ق��اط ال�سعف  ال��ت��ع��رف اىل  ال��دول��ي��ة ه��ي 

ما  درا���س��ة  و   ، التعليمية  امل���واد  يف  الطلبة 

طالبها  �ساهم  التي  امل��دار���س  امكانات  هي 

اداء  حت�سني  ميكن  وكيف   ، الختبارات  يف 

معلميها  حتتاج  وهل  املواد  هذه  يف  الطلبة 

لتاهيل وتدريب . 

وتابع اأن هناك حاجة لدرا�سة تف�سيلية 

ي��ن��ظ��ر  اأن  ي��ج��ب  ول  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  مل��ع��رف��ة 

نتمكن  حتى  ،وذل��ك  ع��ام  ب�سكل  للمو�سوع 

�سواء من حيث  ال�سعف  نقاظ  من معرفة 

اأو  اللغة  اأو  املختربات  اأو  املدر�سية  البيئة 

قدرة الطالب على القراءة والتعلم الذاتي 

بدوره قال مدير املركز الوطني لتطوير 

املناهج ال�سابق الدكتور حممود امل�ساد ، اإن 

بع�س  يف  تعد  الدولية   الخ��ت��ب��ارات  نتائج 

والريا�سيات  “العلوم  الدرا�سية مثل  املواد 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام ،  يف  خم��ت��ارة  “ ل�����س��ف��وف 
تف�سي  م��ا  اأن  مبينا  ال���ق���راءة،  يف  وم��ث��ل��ه��ا 

اإل���ي���ه ال��ن��ت��ائ��ج يف ال���وق���وف ع��ل��ى م���ه���ارات 

ال��ف��ه��م وال���س��ت��ي��ع��اب وال��ت��ع��ب��ر ل��ت��ح��دي��د 

جودة  وم�ستوى    ، التعلم(  فقر   ( م�ستوى 

التعليم والتعلم، باعتبار اأن النتائج ك�سفت 

والنوعية  الكمية  املوؤ�سرات  الكثر من  عن 

التعليم  اأنظمة  ت�سنيف  على  ت�ساعد  التي 

ن��ت��ائ��ج الخ��ت��ب��ارات   اأن  ال��ع��امل،م�����س��ي��ف��ا  يف 

دول��ة  اأي   ( للدولة  كا�سفة  طريقة  تعترب 

مقارنة  التعليمي  نظامها  م�ستوى  حول   )

بدول العامل . 

ال��دول��ي��ة تعد  اأن الخ��ت��ب��ارات  واأ����س���اف 

تطوير  يف  راغبة  دول��ة  لأي  ذهبية  فر�سة 

ال��دول  نتائج  تدر�س  اذ  التعليمي  نظامها 

بعد  منها  وال�ستفادة  الناجحة  التجارب  و 

تكييفها لظروفها اخلا�سة ، م�سرا اإىل اأن 

هذا الجتاه العاملي يف و�سع اأنظمة التعليم 

 ، امليزان  الطاولة ويف  على  الراغبة  للدول 

اأي��ن هي  ال��دول على معرفة  بهدف وق��وف 

�سعفها  نقاط  واأي���ن  العاملي  املتو�سط  م��ن 

م���ن اأج����ل ال����س���الح وال��ت��ط��وي��ر وال��ل��ح��اق 

العاملي على طريق رفاهية  التناف�س  بركب 

ال�سعوب وتقدمها .

التعليم  اأنظمة  جميع  اأن  امل�ساد   وذك��ر 

العاملي،  املتو�سط  دون  العربية  ال���دول  يف 

احتلت  بينها  فيما  الت�سنيف  يف  اأن��ه��ا  اإل 

ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  ال�����س��اد���س��ة  امل��رت��ب��ة  الأردن 

ي��اأم��ل من  ان��ه  ال��ث��ان��ي��ة  ، مبينا  امل��رت��ب��ة  يف 

اجل��ادة  الوقفة  عموما  واحلكومة  ال���وزارة 

التدهور  ه��ذا  ل��ت��دارك  الوطنية  املخل�سة 

بالعمل على تطوير �سامل متكامل للنظام 

اللهاث وراء ترقيع لفائدة  التعليمي بدل 

منه .

الربوي  اخلبر  ق��ال  ذات��ه  ال�سياق  ويف 

الخ��ت��ب��ارات  اإن   ، ذوق���ان عبيدات  ال��دك��ت��ور 

الدولية فر�سة لتقييم الطلبة وفق معاير 

اأن  مبينا   ، التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ع��ن  خ��ارج��ة 

ولي�س  املحايد  التقييم  هو  اجليد  التقييم 

التقييم  ي��رك��ز  ح��ي��ث   ، ال��داخ��ل��ي  التقييم 

“ على  والريا�سيات  “ العلوم  على مادتي 

املادتني ل ترتبط بثقافة  اأن هاتني  اعتبار 

يف  �ساركت  الردن  اأن  اإىل  م�سرا   ، معينة 

اإذ  الت�سعينات  بداية  الدولية  الخ��ت��ب��ارات 

يف  اأن  اإل  الأول  عربيا  الردن  ترتيب  ك��ان 

ال�سنوات الخرة بات ترتيب الردن عربًيا 

ال�ساد�س . 

الأردن  يف  ال��ط��ل��ب��ة  حت�����س��ي��ل  اأن  وت��اب��ع 

التح�سيل  م�����س��ت��وى  م��ن  اأق����ل  ع���ام  ب�����س��ك��ل 

الختبارات  ا�سئلة  اأن  ذل��ك  وي��ع��ود  العاملي 

وال�ستنتاج  التفكر  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��دول��ي��ة 

يف  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  بينما  وال�ستك�ساف 

 ، وال��ت��ل��ق��ني  احل��ف��ظ  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  الأردن 

مدى  تك�سف  الدولية  ال�سئلة  اأن  مو�سحا 

على  الأردن  يف  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  اه��ت��م��ام 

التفكر . 

واأ���س��ار ع��ب��ي��دات اإىل اخل��ط��ط ال��ت��ي من 

يف  ال��ط��ل��ب��ة  اأداء  م���ن  حت�����س��ن  اأن  امل��م��ك��ن 

اأداء  الخ���ت���ب���ارات ال��دول��ي��ة وه���ي حت�����س��ني 

امل��ع��ل��م وامل��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، م�����س��ي��ف��ا اأن 

على  الطلبة  لتدريب جميع  �سرورة  هناك 

التعليم التفكري .

االنباط- عامن

 ب���ح���ث ����س���م���و الأم��������ر م����رع����د ب��ن 

حلقوق  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  رع���د، 

الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة، ال��ث��الث��اء، 

م����ع وزي��������رة ال���ت���ن���م���ي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة 

وف����اء ب��ن��ي م�����س��ط��ف��ى، ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون 

امل�����س��رك، وم�����س��ت��ج��دات ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ود 

دور  لبدائل  الوطنية  الإ�سراتيجية 

الإيواء.

ت�سافر  ���س��رورة  اإىل  ���س��م��وه  ول��ف��ت 

ال��ع��الق��ة  ب���ني اجل���ه���ات ذات  اجل���ه���ود 

بنود  لتنفيذ  املنا�سبة  البيئة  لتهيئة 

ال����س���رات���ي���ج���ي���ة وت���ع���زي���ز م��ن��ظ��وم��ة 

ال��ع��ي�����س امل�����س��ت��ق��ل ل��الأ���س��خ��ا���س ذوي 

الإعاقة، مبا ي�سمن لهم ال�ستقاللية 

وال���ع���ي�������س ب���ح���ري���ة ع���ل���ى اأ����س���ا����س م��ن 

امل�ساواة مع الآخرين.

واأك�������د ����س���م���وه ا����س���ت���ع���داد امل��ج��ل�����س 

ل�����ت�����ق�����دمي ج����م����ي����ع ال������دع������م ال���ف���ن���ي 

بنود  تنفيذ  وت���رة  لت�سريع  امل��ط��ل��وب 

الإ�سراتيجية.

اأن  م�سطفى  ب��ن��ي  اأك����دت  ب���دوره���ا، 

ال�سراكة  تعزيز  على  حتر�س  ال���وزارة 

ال�سريكة  الأعلى واجلهات  املجل�س  مع 

ال�سراتيجية. تنفيذ  ملتابعة 

ب�����س��دد  ال�������وزارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

ت�����س��ك��ي��ل جل�����ان ت�����س��م يف ع�����س��وي��ت��ه��ا 

واملجل�س  ال�سحة  وزارة  ع��ن  ممثلني 

الإيوائية. املوؤ�س�سات  لغايات متابعة 

واأب����������دت ب���ن���ي م�������س���ط���ف���ى ح���ر����س 

ال��ك��وادر  ق���درات  تطوير  على  ال����وزارة 

ال��ع��ام��ل��ة يف دور الإي�����واء، مبا  ال��ف��ن��ي��ة 

الوطنية  اخلطة  توجهات  مع  ين�سجم 

دم��ج  ي�سهم يف  الإي�����واء ومب���ا  ل��ب��دائ��ل 

املنتفعني يف تلك املوؤ�س�سات يف املجتمع 

م��ن خ���الل ا���س��ت��ف��ادت��ه��م م��ن ال��ربام��ج 

التي �سيجري ا�ستحداثها لهذه الغاية 

املجل�س. املبا�سر مع  بالتن�سيق 

وال�������وزارة  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ي���ن���ظ���م���ان ال����ع����دي����د م�����ن الأن�������س���ط���ة 

امل�����س��رك��ة ل��ت��ط��وي��ر خ���دم���ات ب��دي��ل��ة 

لالأطفال  الإيوائية  الرعاية  ملنظومة 

والبالغني من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

تعزيز  بهدف  ع�سرية،  خطة  اإط���ار  يف 

لالأ�سخا�س  امل�ستقل  العي�س  منظومة 

اإم���ك���ان���ي���ة  وت����وف����ر  الإع������اق������ة،  ذوي 

ال�����س��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة  اإىل  ال����و�����س����ول 

وال���ت���ع���ل���ي���م وال����رع����اي����ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

امل�����س��م��م��ة خ�����س��ي�����س��ا لح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 

وت���ق���دمي ال���دع���م ال����الزم ل��ع��ائ��الت��ه��م، 

التي  الرعاية  توفر  من  ميكنهم  مبا 

اأطفالهم لتطوير قدراتهم. يحتاجها 

 إغالق 35 صفحة ومجموعة تنتحل 
اسم وزارة التنمية وصندوق المعونة

االنباط- عامن

بالتعاون  الجتماعية  التنمية  وزارة  وا�سلت 

مع مديرية الأمن العام/وحدة مكافحة اجلرائم 

الإلكرونية، متابعة واإغالق �سفحات وجمموعات 

م���������زورة ع���ل���ى م����وق����ع ال����ت����وا�����س����ل الج���ت���م���اع���ي 

“في�سبوك”، تنتحل ا�سم الوزارة و�سندوق املعونة 
وبرنامج الدعم النقدي املوحد.

وق����ال ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي يف ال������وزارة اأ���س��رف 

خ��ري�����س ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة )ب����را(، ام�س 

الأربعاء، اإن ال��وزارة وبالتعاون مع وحدة مكافحة 

اجلرائم الإلكرونية و�سابط ارتباط الوحدة يف 

الوزارة، قاموا باإغالق 35 �سفحة وجمموعة على 

موقع التوا�سل الجتماعي الفي�سبوك تنتحل ا�سم 

الوزارة و�سندوق املعونة الوطنية وبرنامج الدعم 

النقدي املوحد.

واأك�������د خ���ري�������س، اأن ه�����دف ت��ل��ك ال�����س��ف��ح��ات 

وامل���ج���م���وع���ات ه����و الح����ت����ي����ال ع���ل���ى امل���واط���ن���ني 

واملنتفعني، حيث مت حتويل املتهمني اإىل الق�ساء 

اإ�سافة  وال�����س��ن��دوق،  ال����وزارة  �سفة  انتحال  بتهم 

لتهمة الحتيال على املواطنني.

ال��ع��ام/ ارت��ب��اط مديرية الأم���ن  وق���ال �سابط 

ال��وزارة،  الإلكرونية يف  وح��دة مكافحة اجلرائم 

اإن  ل����)ب���را(،  العفيف  ح�سني  امل��ه��ن��د���س  النقيب 

اإغالقها  مت  التي  واملجموعات  ال�سفحات  معظم 

م�سدرها من خارج الأردن، واأنه مت �سبط من�سئي 

ال�سفحات الذين يتواجدون داخل اململكة.

واأو�سح، اأن هدف تلك ال�سفحات واملجموعات 

الحتيال على املواطنني ومنتفعي �سندوق املعونة، 

الت�سجيل  بحجة  اأموالهم  على  احل�سول  بهدف 

رواب���ط وهمية  املعونة م��ن خ��الل  للح�سول على 

ت���ق���وم ب��خ�����س��م م��ب��ل��غ م����ايل م���ن ر���س��ي��د ال��ه��ات��ف 

وحتويل املبلغ للخارج.

وبني اأن تلك الروابط تقوم على حتويل املبالغ 

امل��ال��ي��ة م��ن امل��ح��اف��ظ الإل��ك��رون��ي��ة اإىل حمافظ 

املحتالني، كما يقوم املواطنون بتزويد ال�سفحات 

ال�سفر  املدنية وج��واز  امل���زورة ب�سور عن هويتهم 

وه����ي اأخ���ط���ر م���ا ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه يف ال��وق��ت 

احلايل، حيث يقوم املحتالون بفتح ح�سابات بنكية 

اإلكرونية باأ�سماء املواطنني و�سحب مبالغ مالية 

منها، و�سحب خطوط هاتف با�سمهم.

التعامل مع  اإىل عدم  املواطنني  العفيف  ودع��ا 

وزارة  �سفة  تنتحل  التي  واملجموعات  ال�سفحات 

التنمية و�سندوق املعونة، وعدم ار�سال �سور الهوية 

املدنية وجواز ال�سفر لتلك ال�سفحات واملجموعات، 

حتى ل يقعوا �سحية الحتيال.

 مياه الطفيلة: استمرار توفير 
مياه سقاية المواشي مجانا

االنباط- الطفيلة

 اأكدت اإدارة عقد مياه الطفيلة، اأم�س الأربعاء، 

ا���س��ت��م��راره��ا ب��ت��وف��ر م��ي��اه ���س��ق��اي��ة امل��وا���س��ي يف 

ملربي  جم��اين  ب�سكل  املحافظة  مناطق  خمتلف 

املوا�سي ومنها بئر احلرير.

اإب��راه��ي��م  املهند�س  العقد  اإدارة  م��دي��ر  وق���ال 

ات��خ��ذت  الإدارة  اإن  اأم�������س،  ب���ي���ان،  يف  ال���ه���ودي 

اإج��راءات تنظيمية يف بئر احلرير، ت�سمنت نقل 

املوا�سي،  لأ�سحاب  املياه  تعبئة  وم�سخة  مظلة 

وتخ�سي�س م�سخة اأخرى لل�سهاريج ذات ال�سعة 

الكبرة، التي ت�ستخدم مياهها لغايات ال�سرب اأو 

ال�ستخدامات الأخرى.

مل�ساعدة  ج����اءت  الإج��������راءات  ه���ذه  اأن  واأك�����د 

اأ���س��ح��اب امل��وا���س��ي ع��ل��ى تعبئة امل��ي��اه ب��ك��ل ي�سر 

دوره���م،  اأو  حقهم  على  التعدي  ودون  و�سهولة 

اأ�سحاب  اأم��ام  اإغ��الق حمطة بئر احلرير  نافيا 

املوا�سي.

مياه  ع��ق��د  اإدارة  �سعي  اإىل  ال���ه���ودي  واأ����س���ار 

الطفيلة مل�ساعدة اأ�سحاب املوا�سي وتوفر مياه 

ال�سقاية ب�سكل متوا�سل لهم من خالل حمطات 

�سخ منت�سرة يف جميع مناطق املحافظة، خا�سة 

اجلنوبية وال�سرقية منها.

وي��ع��د ب��ئ��ر احل���ري���ر ال����ذي ي��ب��ع��د ح����وايل 20 

كيلومرا جنوب �سرقي مدينة الطفيلة، من اأبرز 

ينابيع املياه القدمية يف املحافظة.

االختبارات الدولية ... خطوة مهمة لالرتقاء بالعملية التعليمية 

 الملتقى الوطني لدعم المقاومة ينظم 
لقاء وطنيا رفضا لالعتداء على األقصى

االنباط- عامن

 ن��ظ��م امل��ل��ت��ق��ى ال��وط��ن��ي ل���دع���م امل��ق��اوم��ة 

وح���م���اي���ة ال����وط����ن ل���ق���اء وط���ن���ي���ا ال���ث���الث���اء، 

مب�����س��ارك��ة ع����دد م���ن الأح��������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

املجتمع  وموؤ�س�سات  الوطنية  وال�سخ�سيات 

املدين.

واأكد امل�ساركون يف امللتقى، اأهمية الو�ساية 

ال���ه���ا����س���م���ي���ة ع���ل���ى امل���ق���د����س���ات الإ����س���الم���ي���ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س ال�����س��ري��ف، ورف�����س 

الع�����ت�����داءات ل��ل��م�����س��ج��د الأق�������س���ى امل���ب���ارك 

الحتالل  ميار�سه  ال��ذي  ال�سارخ  وال��ع��دوان 

واملقد�سات. الفل�سطينيني  �سد  وحكومته 

يف  الأردين  ال�������س���ع���ب  ح����ق  اأك����������دوا  ك���م���ا 

وال�سعب  والأم��ة،  الوطن  ق�سايا  عن  الدفاع 

الفل�سطيني يف املقاومة حتى الن�سر والعودة 

اإىل اأر����س���ه، وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة امل��ق��اوم��ة ل��دى 

الأجيال.

العمل  ال��ع��ام حل���زب جبهة  الأم���ني  وق���ال 

هذا  اإن  الع�سايلة  م��راد  املهند�س  الإ�سالمي 

امل��ل��ت��ق��ى ي�����س��م ط��ي��ف��ا وا���س��ع��ا م���ن الأح�����زاب 

الوطنية؛  ال�سخ�سيات  من  وع��ددا  الأردن��ي��ة 

ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة وط��ن��ي��ة اأردن���ي���ة راف�����س��ة 

املتطرفة،  الإ�سرائيلية  احلكومة  ملمار�سات 

وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات  وتهديدها 

يف القد�س ال�سريف.

ب�������دوره، ����س���دد رئ��ي�����س امل��ل��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور 

ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال���ك���ي���الين، ع��ل��ى ح���ق ال�����س��ع��ب 

ومقاومته  اأر�سه  على  و�سموده  الفل�سطيني 

ت�سافر  و����س���رورة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ل��ل��م�����س��روع 

ك��ل اجل��ه��ود ل��ت��ق��دمي ج��م��ي��ع اأ���س��ك��ال ال��دع��م 

الفل�سطينية. للمقاومة   النقل: إشراك جميع األطراف بمباحثات صرف الحد األدنى لألجور
االنباط- عامن

اأ�سركت  اأن��ه��ا  النقل  وزارة  اأو���س��ح��ت 

ال���ن���ق���ل  ج���م���ي���ع الأط������������راف يف ق����ط����اع 

باللقاءات واملباحثات بهدف اإيجاد احلل 

ل�سرف  منا�سبة  اآل��ي��ة  لعتماد  الأم��ث��ل 

على  العاملني  نقل  لأجور  الأدنى  احلد 

واآل��ي��ة  ب��احل��اوي��ات  الب�سائع  نقل  من��ط 

الدور. تنظيم 

�سحفي  ب���ي���ان  يف  ال�������وزارة  و����س���ددت 

ام�����س الأرب���ع���اء، ع��ل��ى اأن ك��ل ال��ق��رارات 

معاير  �سمن  ���س��ت��ك��ون  �ستعتمد  ال��ت��ي 

ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال�����س��وق��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة مبا 

يخدم م�سلحة جميع الأطراف.

وب��ي��ن��ت اأن��ه��ا ���س��ك��ل��ت جل��ن��ة ���س��م��ت يف 

ع�����س��وي��ت��ه��ا اأط�����راف ع��م��ل��ي��ة ال��ن��ق��ل من 

ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س ل��درا���س��ة 

وو������س�����ع احل�����ل�����ول والأط����������ر ال����الزم����ة 

ل��ت��ح��دي��ات ق��ط��اع ن��ق��ل ال��ب�����س��ائ��ع منذ 

اأزمة ال�ساحنات ال�سهر املا�سي. بداية 

ي��ت��واف��ق  اأن  ع��ل��ى  واأك�������دت ح��ر���س��ه��ا 

ج��م��ي��ع الأط�������راف ع��ل��ى الآل����ي����ات ال��ت��ي 

���س��ت��ن��ف��ذه��ا، وا����س���ت���م���رار ال��ت��وا���س��ل مع 

كافة  التجارية والقت�سادية  القطاعات 

خ���الل الأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

قطاع النقل والتخلي�س على الب�سائع.

ع��ل��ى  ال���ت���ام  اإىل ح��ر���س��ه��ا  واأ�����س����ارت 

وال�سوقية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ع��اي��ر  ات��ب��اع 

النقل  ومعاير  مبادئ  وفق  والتجارية 

ي�سمن  م���ا  احل��دي��ث��ة،  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ات 

والتطوير  احلداثة  ب�سيا�سات  الل��ت��زام 

القت�سادي  التحديث  روؤية  يف  املعتمدة 

وب�سكل  تبنيها،  ج��رى  ال��ت��ي  وخططها 

ملمار�سة  املنا�سبة  البيئة  توفر  ي�سمن 

التناف�سية  قدرته  وزي��ادة  النقل  اأعمال 

امل��ح��ل��ي��ة والإق���ل���ي���م���ي���ة، ب�������س���ورة ت��ك��ف��ل 

م���ب���ادئ وم���ع���اي���ر ال���ت���ك���اف���وؤ وال���ع���دال���ة 

وال�سفافية
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االنباط- عمان

اأك����د م��دي��ر ع���ام دائ����رة ���ض��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

نظام  اأن  علي  اأب��و  ح�ضام  الدكتور  واملبيعات 

ال��ف��وت��رة ال��وط��ن��ي الإل���ك���روين روع���ي فيه 

اأي  ي��رت��ب  ل  وان  وب�ضيطا  �ضهال  ي��ك��ون  اأن 

اأ���ض��اف��ي��ة على  او  اأع��ب��اء م��ادي��ة  اأو  ت��ك��ال��ي��ف 

اإليه. امللزمني بالن�ضمام 

ك��م��ا روع�����ي ف��ي��ه اأن ي���ك���ون ق������ادرا ع��ل��ى 

ا����ض���ت���ي���ع���اب ج���م���ي���ع الأن����ظ����م����ة امل��ح��ا���ض��ب��ي��ة 

للتعامل  وال��ت��ك��ي��ف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال��ق��ط��اع��ات 

على  ت��غ��ي��رات  اأي  ي��رت��ب  اأن  ودون  م��ع��ه��ا 

الأن����ظ����م����ة امل���ح���ا����ض���ب���ي���ة امل�������ض���ت���خ���دم���ة م��ن 

امللزمني.

واأعلن عن اأن الدائرة �ضتتخذ الإجراءات 

امل���ن���ا����ض���ب���ة ال����ت����ي ت��ت��ع��ل��ق ب������اأي ق����ط����اع م��ن 

وت�ضهيل  ال��ن��ظ��ام  م��ع  للتكيف  ال��ق��ط��اع��ات 

الوطني  الفوترة  لنظام  ان�ضمامه  اإجراءات 

الإل���ك���روين وال��رب��ط ع��ل��ي��ه وا���ض��ت��خ��دام��ه، 

وت���وف���ر ال���دع���م وامل�����ض��اع��دة ال��ف��ن��ي��ة ل��ه��ذه 

ال��ق��ط��اع��ات ك���ل ح�����ض��ب ط��ب��ي��ع��ة ن�����ض��اط��ه��ا، 

و�ضيتم منح القطاعات الوقت الكايف لغايات 

ل��غ��اي��ات  ت��واج��ه��ه��م  اأي حت���دي���ات  م��ع��اجل��ة 

امل���واءم���ة م���ع ن��ظ��ام ال��ف��وت��رة الإل���ك���روين 

الأردين.

يف  �ضي�ضاهم  ال��ن��ظ��ام  اإن  ع��ل��ي  اأب���و  وق���ال 

وت�ضهيل  ال��ب�����ض��ري  ال��ت��دخ��ل  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل 

و�ضرعة  املكلفني  م��ل��ف��ات  ت��دق��ي��ق  اإج����راءات 

على  ح�ضولهم  وت�ضريع  معامالتهم  اإجناز 

اإبراء الذمة ال�ضريبية.

قطاع  اأي  ي�ضتثني  ل  النظام  اأن  واأو���ض��ح 

من القطاعات امللزمة و�ضيعمل على توحيد 

يتم  التي  الفواتر  واأرك���ان  اأ�ض�س  وتطبيق 

وال�ضتغناء  املكلفني  جميع  م��ن  اإ���ض��داره��ا 

التقليدية. الفواتر  عن تنظيم 

م��ن�����ض��ة على  ت��وف��ر  اأن����ه مت  اإىل  واأ����ض���ار 

الإلكروين لتتيح للمكلفني  الدائرة  موقع 

يكن  مل  اإذا  خاللها  م��ن  ال��ف��وات��ر  اإ���ض��دار 

مع  املبا�ضر  الربط  اأو  فواتر  نظام  لديهم 

ال�ضريبة اإذا كان لديهم نظام فواتر.

ال��دخ��ل  ���ض��ري��ب��ة  ق���ان���ون  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

اأحكام  خ��الل  م��ن   ،2018 ل�ضنة   38 رق��م 

ب��ان  اأوج����ب  امل����ادة )23(  ال��ف��ق��رة )و( م��ن 

اأ�ضولية  ف��ات��ورة  ب��اإ���ض��دار  ال�ضخ�س  يلتزم 

يف  �ضلعة  اأي  بيع  اأو  خدمة  اأي  تقدمي  لقاء 

اململكة، ويتم تنظيم جميع ال�ضوؤون املتعلقة 

باأنظمة الفوترة واإ�ضدارها والرقابة عليها 

ن��ظ��ام  مبقت�ضى  م��ن��ه��ا  امل�����ض��ت��ث��ن��اة  وال��ف��ئ��ات 

ي�ضدر لهذه الغاية.

الدائرة خ�ض�ضت فرق  اإن  اأبو علي  وقال 

الفئات  مل�ضاعدة  متخ�ض�ضة  قطاعية  عمل 

التي ي�ضملها نظام الفوترة، بهدف اللتقاء 

وم�ضاعدتهم  وت��وع��ي��ت��ه��م  واإر����ض���اده���م  ب��ه��م 

اإج��راءات  يف  عليهم  والت�ضهيل  وتقنيا،  فنيا 

ال���رب���ط ع��ل��ى ال���ن���ظ���ام وا����ض���ت���خ���دام اإح����دى 

املن�ضات التي تنا�ضب كل مكلف منهم .

االنباط- مادبا

 اأك���د رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة م��ادب��ا ال��ك��رى ع��ارف 

زاد  التح�ضيل  كفاءة  حت�ضني  اأن  ال��رواج��ي��ح، 

من حجم موازنة البلدية للعام املا�ضي بنحو 

دينار. مليون   5.5
وق�������ال خ������الل م����وؤمت����ر ����ض���ح���ف���ي، ام�������س 

الأربعاء، اإن حجم املوازنة للعام املا�ضي ارتفع 

اأن  16.5 مليون دينار، بعد  اإىل   10.5 من 

�ضركتي  من  لها  م�ضتحقات  البلدية  لت  ح�ضّ

الكهرباء والت�ضالت وموؤ�ض�ضات تعليمية ما 

اأ�ضهم يف زيادة اإيراداتها.

تنموية  م�ضاريع  ال��رواج��ي��ح،  وا�ضتعر�س 

وخ���دم���ي���ة ن��ف��ذت��ه��ا ال���ب���ل���دي���ة، م��ن��ه��ا امل��ج��م��ع 

)البناء  اجل��دي��د  البلدية  ملبنى  ال�ضتثماري 

وتو�ضعة  دينار،  ماليني   5 بتكلفة  الأخ�ضر( 

مليوين  ع��ن  زادت  بتكلفة  احلرفية  املنطقة 

دي����ن����ار، وت��ن��ف��ي��ذ خ���دم���ات ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ب�5 

ماليني دينار.

وبني اأن من اأبرز امل�ضاريع التي تعمل عليها 

البلدية: اإن�ضاء �ضوق منوذجي للموا�ضي تبلغ 

توفرها  �ضيجري  دي��ن��ار،  ماليني   7 تكلفته 

ا�ضتمالك  بعد  املانحة،  اجلهات  مع  بالتعاون 

ق��ط��ع��ة الأر�������س ل��ت��ن��ف��ي��ذه ب���دع���م م���ن وزارة 

الإدارة املحلية.

امل��وا���ض��ي  ���ض��وق  اأّن  اإىل  ال��رواج��ي��ح  واأ����ض���ار 

اإداري�����ا،  ���ض��ي��وف��ر ف��ر���س ع��م��ل ل�29 م��وظ��ف��ا 

الوظائف  وع�����ض��رات  للم�ضلخ،  موظفا  و14 

ال�ضوق  م�ضروع  �ضيوفر  فيما  املبا�ضرة،  غ��ر 

املجتمع  لأب���ن���اء  ع��م��ل  ف��ر���ض��ة   90 ال�����ض��ع��ب��ي 

املحلي.

البلدية  تنفذه  رقمنة  م�ضروع  عن  وك�ضف 

ال��راب��ط��ة، يوفر  امل���دن  ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة 

عنونة بريدية، وي�ضهل الو�ضول اإىل اأي موقع 

يف مادبا با�ضتخدام تطبيق خا�س بذلك.

اأعدت دليل  البلدية  اأن  الرواجيح  واأ�ضاف 

و2023،   2022 ل��ل��ع��ام��ني  الح��ت��ي��اج��ات 

ل��الأع��وام  التنموية  ال�ضراتيجية  واخل��ط��ة 

والتغر  ال��ط��اق��ة  وخ��ط��ة   ،2023-2026

امل��ن��اخ��ي ب��دع��م م��ن الحت����اد الأوروب�������ي، اإىل 

البلدية،  موؤ�ض�ضة  هيكلة  درا�ضة  اإجناز  جانب 

وت��اأ���ض��ي�����س ن��ظ��ام م�����ض��روع ال��ن��اف��ذة ال��واح��دة، 

لإدارة  ج���دي���د  اإل�����ك�����روين  م���وق���ع  واإن���������ض����اء 

ال�ضكاوى واملقرحات.

ترخي�س  يف  الإ���ض��راع  اإىل  املواطنني  ودع��ا 

م��ن�����ض��اآت��ه��م ال��ت��ج��اري��ة، وال����ذي ���ض��ي��وف��ر نحو 

ي�ضهم يف  م��ا  ل��ل��ب��ل��دي��ة،  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  ن�ضف 

تقدمي خدمات اأف�ضل للمواطنني.

خالل  م��ادب��ا،  بلدية  م��وازن��ة  اأن  اإىل  ي�ضار 

 10.5 تتجاوز  مل  املا�ضية،  الثالثة  الأع��وام 

املوظفني  روات���ب  ن�ضبة  وتبلغ  دي��ن��ار،  مليون 

نحو 70 باملئة من موازنة البلدية.

اأو ق�ضد من  اأي هدف  او�ضح  املجايل ول  البا�ضا ح�ضني  الدفاع عن  ل�ضت ب�ضدد   اأنا 

القاها    التي  بها عر حما�ضرته  اأو حتدث  اأورده��ا  او جملة  اأو م�ضطلح  كلمة  اأي  وراء 

راأ�س العني عن : حتديات  الثقايف يف  7 /1 /2023 يف مركز احل�ضني  املوافق  ال�ضبت  يوم 

الأمن الوطني. 

فتاريخ الرجل الوطني )الع�ضكري والدبلوما�ضي والأمني و الوزاري( معروف وهو 

الإجن��ازات  و  الخال�س  و  بالعطاء  حافلة  الذاتية  �ضرته  و  عنه  ويدافع  يتحدث  من 

تواجه  التي  التحديات  يتبواأ مكانه كمحا�ضر عن  اأن  اإىل  وتوؤهله  اأهلته  التي  الوطنية 

الأمن الوطني على ال�ضعيدين الداخلي واخلارجي ، وهو اخلبر يف ال�ضوؤون الع�ضكرية 

كلية احلرب   ( ت�ضمى  كانت  والتي  الأردنية  الوطني  الدفاع  كلية  املوجه يف  و  والأمنية 

امللكية الردنية ( و املحا�ضر يف اكرث من لقاء خارجي و حمفل دويل .

و ما دفعني للكتابة هو ما نتج عن حما�ضرته من ردود فعل ايجابية و �ضلبية ل�ضببني 

على  الوطنية  الأمنية  اخلدمة  معه  جمعتني  وق��د  جيدا  الرجل  اأع��رف  اأن��ا  الأول: 

التي  القيادية  ال�ضفات  �ضنوات متوا�ضلة،  وقفت من خاللها على معرفة  مدار ثالث 

الظروف  ادق  بنجاح يف  الأمنية  الق�ضايا  توظيفها يف معاجلة  على  وقدرته  بها  يتمتع 

و ا�ضعبها . 

من  عدد  جانب  اإىل  عليها  عيني  و�ضاهد  املحا�ضرة  عاين  من  اأن��ا  الثاين:  وال�ضبب   

لأهمية  نظرا  احل�ضور  على  حر�ضنا  و   ، العام  الأم��ن  �ضباط  من  املتقاعدين  الزمالء 

املحا�ضرة ومكانة املحا�ضر وزمن املحا�ضرة على حد �ضواء ، وقد �ضمعنا كل كلمة قالها 

ال��ذوات:  وزراء  اأمام نخبة من  به  �ضوؤال ادىل  اورده وكل جواب عن  البا�ضا وكل مثال 

و  الكرماء  املواطنني  اطباء و�ضباط متقاعدون وجمهور خفر من  و  واأعيان  �ضابقون 

عدد من ال�ضحفيني املعروفني الذين ل يخفى عليهم خافية او يلتب�س عليهم قول اأو 

دللة م�ضطلح لغوي ف�ضيح اأو بالعامية. 

وللتاريخ  كلمة احلق هلل  واأق��ول  ا�ضهد  اأن  الواجب  انه من  ال�ضببني وجدت  لهذين    

لي�س اإل. 

 ول ميكن لرجل بوزن البا�ضا ح�ضني املجايل ويف حما�ضرة عن اأمن الوطن اأن يرمي 

يف  املتقدمة  الأمنية  القيادة  م�ضتوى  على  مبعيته  خدم  من  واأن��ا  عواهنه  على  الكالم 

مديرية الأمن العام ل �ضيما يف فرة الربيع العربي وما تالها من اأحداث و تداعيات 

اأمنية،  وقد خرت الرجل عن قرب ول اأحتاج ملن ي�ضهد يل بحقه اأو يو�ضح �ضفة من 

�ضفاته فاأنا على اإطالع وا�ضع للكثر مما يتحلى به من �ضفات قيادية واإدارية ونف�ضية 

اهلته ليكون امل�ضوؤول والقائد الأول لأكرث من موقع ويف اكرث من منا�ضبة

 وعودة على ما طرحه يف املحا�ضرة لبع�س اجلمل واملفردات على �ضبيل الت�ضبيهات 

يف  وحملت  املحا�ضر  اأراده  ال��ذي  معناها  ف��اأدت  اللغوي  ال�ضياق  يف  كانت  التي  اللغوية 

يوؤخذ  عندما  لكن  نظرها..  قل  وطني  هو  من  لكل  بليغة  ر�ضالة  الوطني  مفهومها 

اغتيال  ذات��ه  بحد  فهذا  ال��ت��اأوي��ل  او  الت�ضكيك  مبحل  يو�ضع  و  �ضياقه  غ��ر  يف  ال��ك��الم 

للمعنى  حتريف  انه  جانب  اإىل  وبهتان  وظلم  جور  و  املعنوية  للروح  وقتل  لل�ضخ�ضية 

املق�ضود الذي اأراده املحا�ضر يف �ضياق املحا�ضرة. 

حديث  من  الإلكرونية  وال�ضحف  املواقع  بع�س  تناقلته  ما  اورد  اأن  هنا  اأري��د  ول   

ال�ضحيح مما  املكان  الأ�ضلي ويف غر  الن�س  و و�ضعه خارج  املجايل  البا�ضا  ل�ضان  على 

جاء  الذي  املق�ضود  املعنى  واجتزاء  البناء  النقد  حدود  جتاوز  اىل  املعلقني  بع�س  دفع 

اتبعه  ال��ذي  املبا�ضر  والأ�ضلوب  للمحا�ضرة  القيمة  املعاين  ت�ضويه  ادى  مما  اأجله  من 

املحا�ضر وتف�ضرها على غر حقيقتها،  وقد ا�ضتغل بع�س القراء واملعلقني ما ورد من 

اأثر  ال�ضلبي الأحداث الأمنية الأخرة على  عناوين يف هذه املحا�ضرة وتناولوا بالنقد 

ارتفاع اأ�ضعار الوقود وما �ضبقها من اأحداث و التي راح �ضحيتها ثلة من �ضهداء الأمن 

العام )رحمهم اهلل ( و جتاوزوا حدود النقد عندما �ضككوا بقدرة العنا�ضر المنية التي 

نفذت مهامها و اأنها مل تكن بامل�ضتوى املطلوب يف مثل هذه العمليات ، وهم ل يدركون 

العملية  قائد  عاتق  على  امللقاة  والإن�ضانية  القانونية  امل�ضوؤولية  وحجم  املهمة  اأهمية 

ومن يعمل باأمرته. 

اإىل احلقيقة  انحازوا  و  كتبوا  الذين  واأق��در كل  ا�ضكر  اأن  املقام  يفوتني يف هذا   ول 

ا�ضحاب  اجلادين  ال�ضحفيني  الأخوة  من  و  املتقاعدين  ال�ضباط  الزمالء  الأخوة  من 

املق�ضود من �ضياق احلديث ونقلوه على حقيقته  املعنى  الذين فهموا  اخلرة واملعرفة 

الذين غردوا خارج حدائق  �ضاذج لأي من هوؤلء  اأو قول  راأي حاقد  اإىل  دون اللتفات 

الوطن وطاروا اإىل ما وراء حدوده. 

حمى اهلل الوطن والقائد وال�ضعب ، واهلل من وراء الق�ضد وهو ويل ال�ضابرين

الفريق المتقاعد محمد عبداهلل الرقاد 

 » عندما يجتزأ الكالم من سياقه 
ويوضع بمحل التشكيك والتأويل « »أبناء عمان الثقافية « تنظم ندوة حول  واقع الخدمات 

الصحية والتحديات

 المعاني: القطاع الصحي قادر على تقديم الخدمة الجيدة رغم الضغوطات

سمارة: األردن من أكثر الدول انفاقا على الصحة قياسا بعدد السكان والموارد

االأنباط - رامز اأبو يو�سف 

ال�ضبت  يوم  ندوة  الثقافية  عمان  اأبناء  جمعية  نظمت 

الوطنية  امل��ح��ف��ظ��ة  ق��اع��ة  يف   07/01/2023 ت��اري��خ 

يف ال�����ض��م��ي�����ض��اين مل��ن��اق�����ض��ة واق����ع اخل���دم���ات ال�����ض��ح��ي��ة يف 

تلبية  حيث  من  الدولة  تواجه  التي  والتحديات  الأردن 

الح���ت���ي���اج���ات ال�����ض��ح��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني يف ظ���ل ال��ت��زاي��د 

البالد  ت�ضهده  الذي  الطبيعي  وغر  الطبيعي  ال�ضكاين 

الأزم����ات �ضغطاً  امل���وارد وك���رثة  ن���درة  وال���ذي ي�ضكل م��ع 

كبراً على امل�ضت�ضفيات واملراكز الطبية التابعة للحكومة 

املدنية والع�ضكرية .

اجلمعية  ا�ضت�ضافت  وامل��اأم��ول  ال��واق��ع  عن  وللحديث 

ورئي�س  ال�ضابق  ال�ضحة  وزي��ر  امل��ع��اين  ول��ي��د  ا.د  م��ع��ايل 

الطبي  القطاع  رم��وز  واأح���د  ال�ضابق  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

املوؤ�ض�ضة  ���ض��م��ارة  د.ف��ادي��ة  وك��ذل��ك  الأردن  يف  ال��ب��ارزي��ن 

. “همتنا«  والرئي�ضة التنفيذية ملبادرة 

ويف ب��داي��ة ال���ن���دوة حت��دث��ت ال�����ض��ي��دة ق��م��ر ال�����ض��ف��دي 

فاأ�ضارت  الثقافية والجتماعية باجلمعية  اللجنة  رئي�ضة 

اإىل اأهمية مو�ضوع الندوة مما دعا اجلمعية اإىل املبادرة 

يف ت�ضليط ال�ضوء عليه كونه يهم كل الأردنيني .

ال�ضيد  للجمعية  الإداري�����ة  الهيئة  رئ��ي�����س  حت��دث  ث��م 

امل��ع��اين وال�ضيدة  ب��ال��وزي��ر  ال��ق��ط��ان ح��ي��ث رّح���ب  حم��م��د 

يف  للحديث  اجلمعية  دع���وة  تلبية  لهما  ���ض��اك��راً  ���ض��م��ارة 

للمحفظة  ال�ضكر  القطان  ال�ضيد  ق��ّدم  وك��ذل��ك  ال��ن��دوة 

الوطنية ل�ضت�ضافتها الندوة يف قاعتها.

الثقافية  اللجنة  ع�ضو  عمي�س  ليلى  ال�ضيدة  تلت  ثم 

قامت  والتي  اجلمعية  يف  الإداري��ة  والهيئة  والجتماعية 

ال�ضوء  لتلقي  ال��ن��دوة  م��و���ض��وع  يف  وال��ب��ح��ث  ب��ال��درا���ض��ة 

للمواطنني  معاناًة  ت�ضبب  التي  املتعددة  اجل��وان��ب  على 

توفر  وع��دم  امل�ضت�ضفيات  يف  الكتظاظ  بينها  من  والتي 

بع�س اأنواع الدواء والرهل الإداري وغرها مما يجعل 

احل�ضول على اخلدمة ال�ضحية اأمراً بعيد املنال اأو �ضعباً 

ال�ضيدة عمي�س  .كما عر�ضت  الأحوال  اأح�ضن  يف  ومرهقاً 

بالن�ضبة للغالبية العظمى من  ال�ضحي  التاأمني  معيقات 

املواطنني .

ث�����م حت�������دث ال������وزي������ر امل�����ع�����اين وع�����ر������س ب������الأرق������ام 

وحا�ضراً  ما�ضياً  الأردن  يف  الطبي  الواقع  والإح�ضائيات 

حيث قال:

اإن القطاع ال�ضحي ما زال قادراً على تقدمي اخلدمة 

اجل���ي���دة ل��ل��م��واط��ن��ني ب��ال��رغ��م م���ن ال�����ض��غ��وط��ات ال��ت��ي 

الطبيعية  الزيادة غر  ويف مقدمتها  لها موؤخراً  تعر�س 

املحيطة  ال�ضيا�ضية  والظروف  الهجرات  نتيجة  لل�ضكان 

وحمدودية املوازنات حيث مل تتطور املوازنات يف الثالث 

املوازنات  معظم  ال��روات��ب  التهمت  وق��د  الأخ��رة  �ضنوات 

النفقات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�����ض��ن��وات  ه��ذه  م��ن  �ضنة  ك��ل  يف 

للنفقات  تبقى  م��ا  اأن  لوحظ  حيث  الأخ���رى  الت�ضغيلية 

يزد  مل  والتحديث  بالتطوير  تعنى  وال��ت��ي  الراأ�ضمالية 

زي���ادة  ت��ط��راأ  اأن  ي��وؤم��ل  ف��ي��م��ا  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   44 ع��ل��ى 

هذا  موازنة  ال�ضحة يف  وزارة  ملحوظة على خم�ض�ضات 

لتخ�ضي�س  ت�ضر  والتي  املعرو�ضة  الأرقام  بح�ضب  العام 

للوزارة  دينار  مليون   700
واأ�ضاف د.املعاين اأن من الأخطاء التي ترتكب يف طلب 

اأطباء  واإىل  امل�ضت�ضفيات  اإىل  يتجهون  املر�ضى  اأن  العالج 

املراكز  يف  العامني  الأطباء  على  املرور  دون  الخت�ضا�س 

ال�ضغط  يزيد  مم��ا  اململكة  اأن��ح��اء  يف  املنت�ضرة  ال�ضحية 

م�ضتحقي  وي��ح��رم  امل�ضت�ضفيات  وع��ل��ى  عليهم  والإره����اق 

لهذه  نتيجة  املتخ�ض�ضة  للمعاجلة  املحتاجني  ال��ع��الج 

املزاحمة. يف الوقت الذي ي�ضتطيع فيه الطبيب العام اأن 

يعالج ن�ضبة عالية من الذين يتجهون اإىل امل�ضت�ضفيات .

اأن  ت�ضتطيع  ل  ال��دول��ة  اأن  اأي�����ض��اً  امل��ع��اين  د.  واأ���ض��اف 

وهي  ج��داً  مكلف  لأن��ه  �ضامل  �ضحي  تاأمني  نظام  تن�ضئ 

ال��ق��ادري��ن  امل��واط��ن��ني غ��ر  اأي�����ض��اً مل تتخلى ع��ن ع���الج 

اأن نظام التاأمني ال�ضحي املعمول به يف القطاعني  حيث 

امل����دين وال��ع�����ض��ك��ري وك��ب��ار ال�����ض��ن وامل�����ض��م��ول��ني ب��ال��دع��م 

بالإ�ضافة  املواطنني  من  عالية  ن�ضبة  يغطي  احلكومي 

واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  يف  اخلا�ضة  الطبية  التاأمينات  اإىل 

غر احلكومية وبذا تكون معظم �ضرائح ال�ضعب الأردين 

تتمتع بحماية طبية كافية .

الأدوي��ة  ا�ضتهالك  يف  الهدر  من  باحلد  يتعلق  وفيما 

ق��ال د. امل��ع��اين ان امل��راج��ع��ني ي��ذه��ب��ون لأك���رث م��ن جهة 

اأدوية مت�ضابهة لنف�س املر�س مما يوؤدي  ويح�ضلون على 

اإىل عدم ا�ضتعماله لكامل الكمية من هذا الدواء ويهدر 

كافة  على  معممة  ملفات  وجود  عدم  �ضببه  وهذا  الباقي 

ولو  املري�س  حالة  تبني  احلكومية  ال�ضحية  القطاعات 

زمنية  ب��ف��رات  مت�ضابهة  اأدوي���ة  ���ض��رف  يتم  ل��ن  وج���دت 

ق�ضرة .

به  ال��ذي تقوم  الهام ج��داً  ال��دور  اإىل  املعاين  د.  واأ�ضار 

املدار�س  يف  ال�ضحية  اخلدمات  تقدمي  يف  ال�ضحة  وزارة 

اأم��را���س  م��ن  تعاجلهم  ح��ي��ث  الب��ت��دائ��ي  الأول  ل��ط��الب 

كالتقو�س يف العامود الفقري واحلول وا�ضطراب ال�ضمع 

الأم��را���س اخل��ط��رة. وه��ذا غر ما يعتقد  وغرها من 

التطعيم  على  تقت�ضر  املدر�ضية  ال�ضحية  باأن  الكثرون 

والنظافة وبع�س الأمرا�س اجللدية الب�ضيطة .

من  الأردن  ان  �ضمارة:  فادية  الدكتورة  قالت  بدورها 

ال�ضكان  ب��ع��دد  قيا�ضاً  ال�ضحة  على  اإن��ف��اق��اً  ال���دول  اأك���رث 

الرعاية  مو�ضوع  على  الإنفاق  مبلغ  ي�ضل  حيث  وامل��وارد 

ذلك  ومع  دينار،  املليار  اأع�ضار  و�ضتة  مليارين  من  اأك��رث 

املقدمة  ال�ضحية  اخلدمات  عن  العام  الر�ضى  ن�ضبة  فاإن 

واخلا�س  ال��ع��ام  القطاعني  يف  ج��داً  متدنية  للمواطنني 

الذي يدفع مقابل اخلدمة غر را�ٍس والذي  اأن  مبعنى 

ل يدفع غر را�ٍس .

املدين  املجتمع  ومنظمات  املجتمع  م�ضاركة  اإن  وقالت 

والإ�ضناد  الدعم  التطوعي مهمة جداً يف تقدمي  والعمل 

ل��ل��م��ر���ض��ى لأن���ه���م ب��ح��اج��ة مل��ث��ل ه���ذا ال���دع���م ن���ظ���راً لأن 

املري�س يكون بحالة انك�ضار نف�ضي ب�ضبب وطاأة املر�س .

واأ�ضافت اأن الأردن حقق �ضمعة جيدة جداً يف م�ضتوى 

اخل����دم����ات ال�����ض��ح��ي��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ل��ل��م��ر���ض��ى خ��الل 

وا�ضحاً  تراجعاً  �ضهدنا  لالأ�ضف  لكن  املا�ضية  ال�ضنوات 

الإهمال والكتظاظ  اأهمها  اأ�ضباب  امل�ضتوى لعدة  يف هذا 

و���ض��وء الإدارة واأح��ي��ان��اً ع��دم ال��ع��دل يف ت��وزي��ع امل��ق��درات 

واخلدمات.

ثم عر�ضت د.�ضمارة اأهداف ومنجزات مبادرة “همتنا” 

واملتطوعات  املتطوعني  من  عدد  مب�ضاركة  اأ�ض�ضتها  التي 

اخلا�س  القطاع  مع  بال�ضراكة  املبادرة  هذه  نّفذت  حيث 

عدد  على  كبرة  حتديثات  واأج��رت  املترعني  من  وع��دد 

امل�ضت�ضفيات احلكومية  ال�ضحية يف  الأق�ضام واملرافق  من 

الب�ضر  م�ضت�ضفى  ال�ضرطان يف  رعاية مر�ضى  ق�ضم  مثل 

وعر�ضت  ال��ع��ني  راأ����س  يف  ب�ضمة  الأم���رة  �ضحي  وم��رك��ز 

وكيف  �ضابقاً  املرافق  هذه  عليه  كانت  ملا  �ضوراً  �ضمارة  د. 

املري�س ومقّدم  ، وهذا ما يخدم  اأ�ضبحت بعد التحديث 

اخلدمة على حٍد �ضواء خا�ضة من الناحية النف�ضية.

على  الركيز  همتنا  م��ب��ادرة  اأول��وي��ات  م��ن  اإن  وق��ال��ت 

اله��ت��م��ام ب��ك��رام��ة امل��ري�����س وال���ع���دال���ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

امل��ر���ض��ى ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن م�����ض��ت��وي��ات��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة 

واملادية ويف اأن�ضنت اأ�ضلوب التعامل بني مقدمي اخلدمة 

واملتلقني .

ويف ن��ه��اي��ة ال���ن���دوة اأج�����اب امل���ح���ا����ض���ران ع��ل��ى اأ���ض��ئ��ل��ة 

يعاين  الأردن  اأن  على  املحا�ضران  اأجمع  حيث  احل�ضور 

اإىل تراجع  اأدى  من �ضوء الإدارة يف كافة القطاعات مما 

وا���ض��ح يف الأداء ال��ع��ام مل��وؤ���ض�����ض��ات ال��دول��ة ك��اف��ة واإه���دار 

وهذه  امل��واط��ن  بني  الهوة  لت�ضاع  اأدى  مما  العام  للمال 

املوؤ�ض�ضات وتعمق حالة عدم الر�ضى باأدائها .

ال�ضيد  الثقافية  عمان  اأب��ن��اء  جمعية  رئي�س  ق��ام  وق��د 

الدكتور  ملعايل  تكرمياً  ال��دروع  بتقدمي  القطان  حممد 

تقديراً  �ضماره  ف��ادي��ه  ال��دك��ت��ورة  وال�ضيدة  امل��ع��اين  وليد 

الندوة  هذه  يف  للحديث  اجلمعية  لدعوة  ل�ضتجابتهما 

وعلى املعلومات القيمة التي قدماها من خاللها .

 الوطني للعدالة البيئية: الوقاية من تبعات 
التغير المناخي خير من العالج

االنباط- عمان

امل��ن��اخ��ي خر  ال��ت��غ��ر  ت��ب��ع��ات  م���ن  “الوقاية   

رئي�س ق�ضم  اخ��ت��زل  ال��ع��ب��ارة  ب��ه��ذه  العالج”،  م��ن 

الدرا�ضات وبحوث العدالة البيئية الدكتور حممد 

التي  والأب��ح��اث  الدرا�ضات  نتائج  الكيالين  ر�ضول 

بال�ضراكة  البيئية  للعدالة  الوطني  املركز  اأجراها 

فريق من  م��ع  وبالتعاون  الأردن��ي��ة،  اجلامعة  م��ع 

“املركز الوطني للتقليل من اآثار اجلفاف” التابع 
جل��ام��ع��ة ن��را���ض��ك��ا . واأ����ض���ار ال��ك��ي��الين يف حديث 

لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، اىل �ضل�ضلة تاأثرات 

ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي وت��ب��ع��ات��ه امل��ب��ا���ض��رة ع��ل��ى القطاع 

الزراعي وما ينجم عنها من اأ�ضرار على املحا�ضيل 

الزراعية، الأمر الذي ي�ضر مبعي�ضة املزارع وتاأثر 

دخله و ما يتبعه من ارتفاع على الأ�ضعار �ضواء يف 

املنتج اخلام اأو حتويالته ال�ضناعية.

وا���ض��ت�����ض��ه��د ال��ك��ي��الين مب��وج��ة اجل���ف���اف التي 

حما�ضيل  ل��زراع��ة  خم�ض�ضة  م�ضاحات  اجتاحت 

ا�ضراتيجية مثل القمح وال�ضعر يف عدة مناطق 

م��وؤاب خالل  كاملزار اجلنوبي ومنطقة  الكرك  يف 

امل�����ض��اح��ات خ��اوي��ة من  ت��ل��ك  وب��ات��ت   ،2022 �ضيف 

املحا�ضيل. وكان املزارعون حينها طالبوا اجلهات 

تقييم  بعد  لكن  اجل��ف��اف،  ح��ال��ة  ب��اإع��الن  املعنية 

امل��و���ض��م امل���ط���ري وامل����ع����دلت ال��ع��ام��ة وم�����ض��ت��وي��ات 

ال�ضدود، اأعلنت احلكومة اأن اعالن حالة اجلفاف 

الكيالين  دع��ا  فيما  الدولية،  املعاير  ي�ضتوف  مل 

اىل تطوير معاير اإعالن حالة اجلفاف يف الأردن 

وذلك با�ضتخدام موؤ�ضرين للجفاف، الأول يعتمد 

فقط على معدلت الهطول املطرية.

اأم����ا ال��ث��اين ف��ه��و ن�ضخة م��ط��ورة ع��ن امل��وؤ���ض��ر 

املطري  الهطول  بالعتبار  ي��اأخ��ذ  اأن  على  الأول 

الرطوبة من  بفقدان  مت�ضلة  عوامل  اىل  اإ�ضافة 

الربة والنبات مثل احلرارة، واأن يوؤخذ الحتبا�س 

احلراري بعني العتبار اأي اأن املقيا�س يتغر عك�ضيا 

مع ارتفاع درج��ات احل��رارة. وك�ضف الكيالين عن 

نتائج التحليل، مو�ضحا اأنه وعند ا�ضتخدام موؤ�ضر 

الهطول املطري فاإنه ل يتبني وجود حالة جفاف 

يف الكرك يف ع��ام 2022، وذل��ك يف�ضر ع��دم اعالن 

احلكومة حلالة اجلفاف يف املحافظة ا�ضتنادا اىل 

الهطول املطري وم�ضتويات ال�ضدود لتقييم و�ضع 

اجلفاف.

املطور تبني  املوؤ�ضر  ا�ضتخدام  انه عند  واأو�ضح 

اأن الكرك تعر�ضت ملوجة اجلفاف الأ�ضواأ منذ 40 

عاما، وقد تكون الأكرث حدة يف تاريخ املنطقة،حيث 

حتى  وا�ضتمرت  �ضباط  �ضهر  يف  ت��اأث��رات��ه��ا  ب���داأت 

نهاية مو�ضم احلبوب يف حزيران.

تعديل  ���ض��رورة  اأظ��ه��رت  النتائج  اإن  واأ����ض���اف، 

ح��ال��ة  لإع�����الن  الأردن  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  امل��ع��اي��ر 

اجلفاف، وتطوير نظام ط��وارئ حل��الت اجلفاف 

التي تكون ب�ضبب عوامل جوية متعددة ول تقت�ضر 

فقط على الهطول املطري، مبينا اأن الأ�ضلوب املتبع 

حاليا، يقت�ضر على قيا�س الهطول املطري فح�ضب. 

واأكد الكيالين اأهمية ا�ضتخدام موؤ�ضرات اأكرث دقة 

ودرا�ضة اأمناط حالت اجلفاف املرتبطة بالعوامل 

املحا�ضيل  تاأثراتها على  واأبعاد  املختلفة  اجلوية 

يف  ال�ضراتيجية  املحا�ضيل  وحت��دي��دا  الزراعية، 

اأن اخلطة ال�ضراتيجية للحكومة  اململكة. علما 

اأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  ت�ضمنت  اجل��ف��اف  م��ع  للتعامل 

مراقبة اجلفاف وتقييمه.

ال�ضرق  البيئية يف  ال��ع��دال��ة  اأن حت��دي��ات  وب��ني 

على  بال�ضغط  تتلخ�س  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط 

املناخية،  ال��ت��غ��رات  وت���اأث���رات  الطبيعية  امل����وارد 

لفتا اىل اأن الق�ضايا الأكرث انت�ضارا هي النزاعات 

املناخية  وال��ع��دال��ة  الأح��ف��وري  ب��ال��وق��ود  املرتبطة 

وق�ضايا املياه. واأ�ضار اىل اأن اأقل الق�ضايا التي وجد 

احليوي،  بالتنوع  املرتبطة  تلك  ه��ي  تقارير  لها 

واأك��رث ال��دول التي لها ن��زاع��ات بيئية موثقة هي 

التحاليل  اأ���ض��ارت  بينما  وفل�ضطني،  م�ضر  لبنان، 

ارتبطت  الأردن  البيئية يف  النزاعات  اأك��رث  اأن  اىل 

تكاتف  اىل  الكيالين  ودع���ا  امل��ي��اه.  ب����اإدارة م�ضادر 

ت�ضاركية  لتحقيق  املعنية  اجلهات  خمتلف  جهود 

فعالة من اأجل تنفيذ اخلطط الوقائية وال�ضباقة 

كوارث  الوقوع يف  لتجنب  املناخي  التغر  ملجابهة 

الوطني  امل��رك��ز  وتاأ�ض�س  عالجها.  ي�ضعب  ك��رى 

للعدالة البيئية عام 2012 ك��اأول موؤ�ض�ضة جمتمع 

مدين نا�ضطة يف احلقوق البيئية يف الأردن حتت 

جمموعة  وت�ضم  البيئة،  وزارة  واإ����ض���راف  مظلة 

واملتطوعني  املخت�ضني  القانونيني واخل��راء  من 

الأف��راد  باأحقية جميع  وت��وؤم��ن  البيئي،  املجال  يف 

النظر عن فوارقهم الجتماعية  الأردن بغ�س  يف 

للو�ضول اإىل غاية ومبتغى العدالة البيئية.
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حتولت العقبة اإىل منطقة اقت�سادية خا�سة عام 2001 ، بروؤية ملكية �سامية واإرادة وعزمية 

من امللك عبداهلل الثاين اإبن احل�سني، الذي ج�سد على ار�ض الواقع حلم الراحل الكبري املغفور 

له امللك احل�سني طيب اهلل ثراه، والذي كان يراها منطقة حرة متكاملة قبل ذلك، تقود ركب 

وقاطرة االقت�ساد الوطني نحو االنتعا�ض.

رائدها  وبجهود  املا�سية  �سنة  الع�سرين  اخلا�سة” خالل  االأحكام  ذات  “ العقبة  ا�ستطاعت 

ال�سد  قوى  على  تتغلب  ان  الوطن،   اأبناء  من  واخلريين  الوطن،  م�سرية  قائد  االأول  وداعمها 

العك�سي والتحديات وال�سعوبات ال�سيا�سية واالقت�سادية اإىل درجة كبرية.

وكارثة جائحة  برمته  والعامل  املنطقة  يف  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  عدم  حالة  الرغم من  فعلى 

كورونا، ووجود بع�ض القيادات يف بع�ض احلقب دون م�ستوى الطموح، فقد بقي االإ�سرار امللكي  

كبريا وعاليا، على ان يف العقبة كنز دفني، وان الثقة واالأمل بهذا امل�سروع ما زالت خيارا اردنيا، 

لت�سبح العقبة اأمنوذجاً للتنمية يف خمتلف املجاالت من تعليم وتدريب و�سحة و�سناعة وزراعة 

والنقل  واللوج�ستيات  وال�سياحة  الطبيعية،  وال��ك��وارث  االأزم��ات  واإدارة  املعلومات  وتكنولوجيا 

قائد  من  حثيثة  ملكية  مبتابعة  ذلك  وكل  وال�سباب(،  )امل��راأة  املجتمع   مكونات  لكافة  ومتكني 

الوطن ويل عهده حفظهما اهلل.

والب�سرية،  االقت�سادية  التنمية  يف  به  ُيحتذى  منوذجاً  اعتربت  اخلا�سة  العقبة  جتربة  اإن 

ولهذا بنيت عليها االآمال الكبرية، مما حذى باحلكومة اإىل نقل هذه التجربة الإن�ساء مناطق 

تنموية يف اكرث من حمافظة على رقعة اململكة.

امل�ستثمر  ور�سى  النا�ض  رف��اه  يعك�سه   ، الزمن  من  عقدين  م��دى  على  النجاح  مقيا�ض  والن 

واأمناط التعامل واالأداء الر�سمي،  فان هذا ي�ستدعي من رئي�ض ال�سلطة اجلديد معايل نايف 

بقراءة  ويعيد  ويراجع  التنموية،  العملية  مفا�سل  كل  اأم��ام  جدا  ومليا  مليا  يتوقف  ان  الفايز 

متاأنية ح�سيفة  بني ثنايا امل�سروع وطياته، ويرفع ال�سجاد ليك�سف ما حتته، ويعيد �سرد ق�سة 

العقبة اخلا�سة منذ البداية عل وع�سى ان يجد مف�سل التحويل لكي تعود  العقبة اخلا�سة اإىل 

�سابق جمدها وبهاء القها من جديد، كيف ال وهو �ساحب اخلربة الطويلة والن�ساأة القريبة من 

البيت الها�سمي �سواء يف الفكر وال�سلوك وبعد الروؤية والروؤى.

ال �سك ان جاللة امللك حفظه اهلل �سغط كثريا على امل�سروع وهو يحاكي يف املتابعة من يتابع 

املواطن تطورا  يلم�ض  ان  العقبة اخلا�سة تكمن يف  ويت�سوق ليقطف ثمره، وثمار  غر�سا زرعه 

وحت�سنا حقيقيا على م�ستوى معي�سته، ويرى تنمية م�ستدامة �ساملة متنحه االرتياح.

ولهذا كانت تغيريات جمال�ض املفو�سني كثرية جدا مبا يفوق احتياجات امل�سروع، ويف ذلك 

ثبت  ما  باخرى،  او  بطريقة  امل�سوؤولية  مواقع  اإىل  و�سلوا  امل�سوؤولني  من  بع�ض  ان  على  دليل 

بالقطع ان من ر�سحهم لها، ظلمهم وظلم العقبة معهم، يف وقت فيه اململكة اأحوج ما تكون اإىل 

م�سوؤول كفوء متخ�س�ض يعبي من�سبه ويرى الوطن بعني قلبه، ويقود موؤ�س�سته نحو االإجناز 

ال�ستثمار مقومات الزمان واملكان واالإن�سان باقل الكلف لتحقيق اكرب العوائد، يف اأتون ا�سعب 

احلقب واأكرثها ع�سرا على الدولة االأردنية، مما جعل التغيريات �سريعة، وقرار ا�ستبدال روؤ�ساء 

ومفو�سني الزاميا، بحيث طالت ال�سالح بعروى الطالح، من اجل اإنقاذ ما تبقى، ووقف النزف 

واإع��ادة  انحرافها،  البو�سلة وتعديل  واالن��ح��راف،  يف حماولة م�سروعة الإع��ادة ت�سويب وجهة 

و�سع العربة خلف احل�سان .

للعقبة اخلا�سة كم�سروع وللقائمني عليه يف خمتلف  امللكي  والدعم  الدفع  اأمتنى بعد هذا 

املواقع، ان ن�سهد تغيريات جذرية جراحية ملمو�سة جادة جريئة على يد الرئي�ض اجلديد معايل 

)اأبو في�سل( ، ت�سع االأمور يف ن�سابها، نربا�سها امل�سلحة الوطنية العليا بعيدا عن التدخالت 

والو�ساطات وامل�سالح واملنافع اخلا�سة، الن الوطن اغلى وابقى واكرب من اجلميع.

عمر الصمادي

 هل تحقق العقبة طموح 
ملك وشعب

االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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»األردني الكويتي« يستكمل صفقة االستحواذ على حصة 
مؤثرة من رأسمال مصرف بغداد

االنباط-عمان

اأعلن البنك االأردين الكويتي عن ا�ستكمال 

وال��ب��ن��ك  االأردين  امل����رك����زي  ال��ب��ن��ك  م���واف���ق���ة 

املركزي العراقي واجلهات الرقابية االأخرى يف 

كال البلدين ل�سراء ح�سة ن�سبتها 51.79%  

بغداد- م�سرف  لراأ�سمال  املكونة  االأ�سهم  من 

العراق ومن املتوقع تنفيذ عملية ال�سراء خالل 

فرتة ق�سرية. 

وبعد  الكويتي  االأردين  البنك  ويعتزم  ه��ذا 

احل�����س��ول ع��ل��ى امل��واف��ق��ات ال��رق��اب��ي��ة، اإ���س��دار 

���س��ن��دات راأ�����ض امل����ال  ال�����س��ق االأول )راأ�����ض امل��ال 

االإ�سايف( بحد اأق�سى  85 مليون دينار اأردين 

اأو ما يعادلها بالدوالر االأمريكي. 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سرح  املنا�سبة  وبهذه 

اللوزي  نا�سر  ال�سيد  الكويتي  االأردين  البنك 

الإ�سرتاتيجية  تنفيذاً  اخل��ط��وة،  ه��ذه  “تاأتي 
باالإ�سافة  امل��ايل،  واملركز  االأداء  بتعزيز  البنك 

اإىل التو�سع اإقليمياً على نحو �سي�ساهم بتنويع 

اللوزي عن  البنك.” واأع��رب  اإي���رادات  م�سادر 

جل��ه��وده��م  االأردين  امل���رك���زي  للبنك  ت��ق��دي��ره 

االرت��ق��اء  على  وحر�سهم  العالية  ومهنيتهم 

ولهيئة  االأردين  امل�سريف  اجلهاز  ومكانة  ب��اأداء 

جهودهم  على  عمان،  وبور�سة  املالية  االأوراق 

باال�ستثمار  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ق��در  ودوره�����م 

وحماية امل�ستثمرين، وللبنك املركزي العراقي 

واإدارة البنك وامل�ست�سارين القانونيني واملاليني 

على اجلهود التي مت بذلها يف �سبيل ا�ستكمال 

ال�سفقة. 

ال���ع���ام ال��ت��ن��ف��ي��ذي للبنك  امل���دي���ر  واأ�����س����اف 

االأردين الكويتي ال�سيد هيثم البطيخي “ اأقدم 

ثقتهم  على  للم�ساهمني  واأوف���اه  ال�سكر  اأج��زل 

اال�سرتاتيجني  �سركائنا  بالذكر  اأخ�����ض  و  بنا 

���س��رك��ة م�����س��اري��ع ال��ك��وي��ت ال��ق��اب�����س��ة – كيبكو 

ال�سمان  اأم���وال  ا�ستثمار  �سندوق  )ال��ك��وي��ت(، 

الإعادة  اأودي�سي  و�سركة  )االأردن(،  االجتماعي 

وهي   ، االأمريكية(  املتحدة  )الواليات  التاأمني 

فاينان�سال  ف��ريف��اك�����ض  ل�����س��رك��ة  ت��اب��ع��ة  ���س��رك��ة 

هولدنغز والذين ميلكون 50.9 ٪ و 21.04 

٪ و 5.85 ٪ من راأ�ض مال البنك على التوايل، 

ل��دع��م��ه��م وت���ع���اون���ه���م، م����وؤك����داً ح��ر���س��ن��ا على 

والعملية  اال�سرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  ا�ستثمار 

ت��ب��ادل االأع��م��ال  امل��زي��د م��ن  معهم ومب���ا يتيح 

وبناء  املجموعة.  اأع�ساء  وبني  بيننا  والفر�ض 

ع��ل��ى ال��ع��م��ق ال��ت��ج��اري وال���ع���الق���ات االأردن���ي���ة 

ال�سعبني  ب���ني  ت��اري��خ��ي��ا،  ال��وث��ي��ق��ة  ال��ع��راق��ي��ة 

من  الكويتي  االأردين  البنك  يتطلع  والبلدين 

االأردن  �سوقي  اإىل خدمة  ال�سفقة  خالل هذه 

والعراق. »

اأن م�سرف بغداد هو �سركة م�ساهمة  علماً 

عامة مدرجة يف �سوق العراق ل��الأوراق املالية، 

براأ�سمال مدفوع 250 مليار دينار عراقي )ما 

يعادل 170 مليون دوالر اأمريكي( وهو ع�سو 

يف جمموعة �سركة م�ساريع الكويت )القاب�سة( 

كيبكو، والذي ي�سم ت�سعة بنوك �سركاء: البنك 

 - ب��غ��داد  م�سرف  االأردن،   - الكويتي  االأردين 

بنك  �سورية،   - واخلليج  �سورية  بنك  ال��ع��راق، 

اخلليج اجلزائر - اجلزائر، بنك تون�ض العاملي 

- تون�ض، بنك برقان – الكويت، بنك برقان – 

تركيا، FIMBank – مالطا، وبنك اخلليج 

املتحد - البحرين.  

و ق����د ت����ط����ّور م�������س���رف ب����غ����داد ب���������االإدارة 

م�سرف  اإىل  حم��ّل��ي  م�����س��رف  م��ن  احل�سيفة 

واح��داً  ويعترب  املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل  عاملي 

من اأكرب امل�سارف التجارية اخلا�سة يف العراق 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ح��ج��م امل����وج����ودات، ح��ي��ث تزيد 

م��وج��ودات��ه ع��م��ا ي��ع��ادل امل��ل��ي��ار دوالر ك��م��ا اأن��ه 

تغطي  و  ربحية،  العراقية  البنوك  اأع��ل��ى  م��ن 

معظم مدن  فرعاً   36 والبالغة  فروعه  �سبكة 

وحمافظات العراق.

الشمالي: الواليات المتحدة من أهم الشركاء االقتصاديين للمملكة

العالوين: بيع مصفاة البترول إشاعة ال أساس لها من الصحة

االأنباط-عمان

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  ا�ستقبل 

االأرب��ع��اء،  اأم�ض  ال�سمايل،  يو�سف  العمل  ووزي��ر 

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

يزور  الذي  االأمريكية  القومي  االأم��ن  ملجموعة 

اململكة حاليا.

ال���ذي ح�سره  ال��ل��ق��اء  ال�سمايل خ��الل  واأك���د 

االأمني العام لوزارة ال�سناعة والتجارة والتموين 

دانا الزعبي، اأهمية ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني 

اململكة والواليات املتحدة يف العديد من املجاالت 

بخا�سة االقت�سادية منها.

ال�سركاء  اأه��م  املتحدة من  الواليات  اإن  وق��ال 

االق���ت�������س���ادي���ني ل��������الأردن، ح��ي��ث ت���ع���ززت اآف����اق 

التجارة احلرة بني  اتفاقية  التعاون بعد توقيع 

البلدين والتي �ساهمت يف زيادة حجم ال�سادرات 

االأردنية اإىل ال�سوق االأمريكية وعززت اجلاذبية 

اال�ستثمارية للمملكة.

ال��ذي  االق��ت�����س��ادي  بالدعم  ال�سمايل  واأ���س��اد 

ال��والي��ات املتحدة ل��الأردن وال��ذي �ساهم  تقدمه 

وزيادة  اأولوية  ذات  تنموية  م�سروعات  تنفيذ  يف 

التي  وخا�سة  التحديات،  مواجهة  على  املقدرة 

نتجت عن جائحة كورونا وتداعياتها والظروف 

العاملية ب�سبب اال�سطرابات.

اإ�سالحية  روؤى  وف��ق  يعمل  االأردن  اإن  وق��ال 

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

واالإداري�����ة  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  امل���ج���االت 

ن�سب  وزي��ادة  االقت�سادي  الو�سع  بهدف تطوير 

م�ستويات  وحت�سني  البطالة  من  واحل��د  النمو 

املعي�سة.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأع�����رب ال���وف���د االأم����ريك����ي عن 

اإعجابه بالتطورات واالإ�سالحات التي ي�سهدها 

االأردن يف العديد من املجاالت رغم التحديات.

ال�سوق  اإىل  االأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  حجم  وبلغ 

العام  من  االأوىل  اأ�سهر  ال�10  خالل  االأمريكي 

ح��وايل  وال����واردات  دي��ن��ار،  مليار   1.43 املا�سي 

دينار. مليون   885
التنفيذيني  االأع��م��ال  رج��ال  منظمة  وتعترب 

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

املديرين  كبار  وتتاألف من  ربحية وغري حزبية 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف جم����ال االأع����م����ال وال�����س��ن��اع��ة 

ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال���ذي���ن ي��ط��ب��ق��ون اأف�����س��ل 

االأمنية  التحديات  ملواجهة  التجارية  املمار�سات 

امللحة يف اأمريكا.

االأنباط-عمان

ل�����س��رك��ة م�سفاة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  اك���د 

ال����ب����رتول االأردن������ي������ة امل���ه���ن���د����ض ع��ب��دال��ك��رمي 

هو  ال�سركة  بيع  ح��ول  ي��رتدد  م��ا  اأن  العالوين 

ال�سركة  واأن  ال�سحة،  لها من  اأ�سا�ض  ال  اإ�ساعة 

م�ستمرة بعملها ول�سنا ب�سدد بيعها.

اأم�ض  ل��ق��اء �سحفي  ال��ع��الوي��ن خ��الل  واأك���د 

االأربعاء عدم ح�سول انقطاع للغاز خالل الفرتة 

طاقتها  ب��ك��ام��ل  ت��ع��م��ل  ال�����س��رك��ة  واأن  امل��ا���س��ي��ة، 

امل�ستقات  م���ن  امل��واط��ن��ني  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��اأم��ني 

النفطية وبخا�سة خالل ف�سل ال�ستاء.

امل�ستهلك  ال���غ���از  م���ن  ب��امل��ئ��ة   90 اإن  وق����ال 

م�ستورد، مو�سحا اأن ال�سركة تعاقدت مع مورد 

لتاأمني 350 الف طن غاز �سنويا واأن العطاء 

ينتهي يف �سهر ني�سان املقبل.

اال�ستهالك  حجم  اأن  اإىل  العالوين  واأ���س��ار 

ال���غ���از ي���زي���د ث���الث���ة اأ����س���ع���اف خ����الل ال�����س��ت��اء، 

ا�سطوانة  مليون   1.5 تعبئة  مت  ان��ه  مو�سحا 

خالل ع�سرة اأيام.

واأع����ل����ن ال���ع���الوي���ن ع����ن ت��ف��ع��ي��ل ال�����س��رك��ة 

حيث  امل�����س��ال،  ال��غ��از  وتعبئة  ل�سناعة  االأردن��ي��ة 

احلايل  العام  بداية  من  اعتبارا  عملها  با�سرت 

اأ����س���وة ب��ال�����س��رك��ة االأردن����ي����ة ل�����س��ن��اع��ة ال��زي��وت 

املعدنية التي با�سرت اأعمالها اعتبارا من االأول 

من ني�سان 2022.

ا�سطوانة  مليون   35 تعبئة  مت  اإن���ه  وق���ال، 

ي��ق��ارب )3( ماليني  بنمو  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  غ���از 

اإ�سطوانة عن عام 2021، م�سريا اىل ان معدل 

يوميا  ط��ن��ا   2513 ال��غ��از  ك��م��ي��ات  ا���س��ت��ه��الك 

 2022 ع���ام  م��ن  االأول  ال�سهر  خ���الل  م��ع��دل 

مقارنة مع 2193 طنا يوميا لذات ال�سهر من 

2021، فيما بلغ معدل ا�ستهالك كميات  عام 

من  االأوىل  الع�سرة  االي���ام  خ��الل  امل�سال  ال��غ��از 

العام احلايل 2609 اأطنان باليوم.

بالتعاقد  قامت  ال�سركة  ان  العالوين  وبني 

ال��غ��از امل�سال  األ���ف ط��ن م��ن   350 على ت��وري��د 

ميناء  اإىل  تباعا  بالغاز  املحملة  ال�سفن  وت�سل 

الغاز عن طريق متعهد  نقل  يتم  العقبة حيث 

�ساحنة   )100( ح��وايل  من  اأ�سطول  بوا�سطة 

اإىل حم��ط��ات ت��ع��ب��ئ��ة ال���غ���از ال���ث���الث يف ع��م��ان 

وارب���د وال���زرق���اء، ب��االإ���س��اف��ة اىل ت��وري��د 100 

التعاقد  مت  كما  �سماماتها،  مع  اإ�سطوانة  األ��ف 

على توريد 250 األف اإ�سطوانة مع �سماماتها 

ال�سهر احلايل،  نهاية  بدءا من  �سيتم توريدها 

اإ���س��اف��ة اىل ال��ت��ع��اق��د ع��ل��ى ت��وري��د 400 األ��ف 

�سمام اإ�سطوانة غاز �سيتم توريدها خالل العام 

احلايل.

لتعبئة  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة  اأن  اىل  وا����س���ار 

اإ�سطوانات الغاز يف املحطات الثالث يف كل من 

عمان وارب��د وال��زرق��اء ت�سل اإىل ح��وايل 280 

األف اأ�سطوانة يوميا.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ع���دد اإ����س���ط���وان���ات ج���وب���رتول 

 ،2022 العام  بيعها خ��الل  التي مت  اجل��دي��دة 

ب�  اإ�سطوانة غاز، مقارنة  األف   172 فقد بلغت 

150 األف اأ�سطوانة عام 2021، وبلغت اأعداد 
ال�سمامات التي مت تركيبها نحو ن�سف مليون 

اأن عدد  2022، م�سريا اىل  �سمام خالل عام 

االإ�سطوانات التي مت اإ�سالحها واإعادة تاأهيلها 

وده��ان��ه��ا يف ور���س��ة االإ���س��الح وال��ت��اأه��ي��ل خالل 

العام 2022 بلغ 179 األف اإ�سطوانة.

واأع����ل����ن ال���ع���الوي���ن، ع���ن ت��رك��ي��ب م��اك��ي��ن��ة 

ال��غ��از  اإ���س��ط��وان��ات  وت��ع��ق��ي��م  وت��ن��ظ��ي��ف  لغ�سيل 

غاز  تعبئة  مبحطة  التعبئة  خطوط  اأح��د  على 

اإ�سطوانة   )700( تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  عمان 

بال�ساعة الواحدة.

اأن��ه بعد جتربة ه��ذه املاكنة مل��دة )6(  واأك��د 

اأ���س��ه��ر ، ث��ب��ت جن��اح��ه��ا و���س��ي��ت��م ت��رك��ي��ب ماكنة 

ال��غ��از  اإ���س��ط��وان��ات  وت��ع��ق��ي��م  وت��ن��ظ��ي��ف  لغ�سيل 

التعبئة مبحطة غاز عمان  باقي خطوط  على 

�سالح  غ��از  تعبئة  مبحطات  التعبئة  وخطوط 

الدين باإربد وحمطة غاز املوقع بالزرقاء

ول���ف���ت اىل ان����ه مت ���س��ح��ب ك���ام���ل امل���خ���زون 

امل�سفاة ايل من�ساآت  اال�سرتاتيجي من من�ساآت 

ال�سركة اللوج�ستية للمرافق النفطية.

االأردن��ي��ة  ال��ب��رتول  م�سفاة  �سركة  ونظمت 

بعد اللقاء ال�سحفي، جولة على حمطة تعبئة 

خاللها  احل�سور  اطلع  عمان،  غ��از  اإ�سطوانات 

لعمل  ب��االإ���س��اف��ة  وق��درت��ه��ا،  املحطة  عمل  على 

ماكينة تنظيف وتعقيم االإ�سطوانات.

االنباط- الريا�ض 

وق��ع��ت ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���ض ال��ع��رب��ي��ة وال�����س��رك��ة 

العربية للتعدين يف مدينة الريا�ض اأم�ض مذكرة 

م�ستقبلية  وا�ستثمارات  ���س��راك��ات  الإي��ج��اد  تفاهم 

م�سرتكة بني ال�سركتني.

اإدارة  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ووق���ع 

���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���ض ال��ع��رب��ي��ة امل��ه��ن��د���ض ���س��ح��ادة اأب��و 

العربية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  ه��دي��ب، 

العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�ض  للتعدين 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  ال��رئ��ي�����ض  ب��ح�����س��ور  ال�����س��ح��ي، 

ومدير  الن�سور،  معن  الدكتور  العربية  البوتا�ض 

ال�سركة العربية للتعدين ح�سن التكروري، وعدد 

من كبار املوظفني من اجلانبني.

وج����اء ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى هام�ض 

اأع���م���ال ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م���وؤمت���ر ال��ت��ع��دي��ن 

الدويل الذي انطلق يوم ام�ض يف مركز امللك عبد 

الريا�ض  مدينة  يف  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال���دويل  ال��ع��زي��ز 

معدنية  توريد  �سال�سل  اإن�ساء  “نحو  �سعار  حتت 

اآ�سيا”،  اأفريقيا وغرب وو�سط  موثوقة ومرنة يف 

والذي يح�سره اأكرث من 6000 م�سارك من 79 

ال��دول،  ع��دد من  دول��ة، ووزراء وممثلي حكومات 

اإ�سافة اإىل م�ساركة قادة اال�ستثمار، وروؤ�ساء كربى 

يف  تقنيني  وخمت�سني  وخ��رباء  التعدين،  �سركات 

هذا املجال.  

التفاهم،  مذكرة  مبوجب  ال�سركتان  وتبحث 

اإن�ساء  واإم��ك��ان��ي��ة  اأم��ون��ي��ا،  م�سنع  اإن�����س��اء  اإمكانية 

���س��راك��ات يف جم���ال م�����س��اري��ع ���س��ن��اع��ة االأ���س��م��دة 

االأم���ن  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  تنعك�ض  وال��ت��ي  املتخ�س�سة 

ال��غ��ذائ��ي يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، اإ���س��اف��ة اإىل اإي��ج��اد 

ال�����س��رك��ت��ني يف م�ساريع  ب��ني  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  ف��ر���ض 

ال�سناعات التعدينية.

واأعرب املهند�ض اأبو هديب عن اعتزازه بتوقيع 

مذكرة التفاهم مع ال�سركة العربية للتعدين التي 

متلك قرابة 20 % من راأ�سمال �سركة البوتا�ض 

تعزيز  �ست�سهم يف  املذكرة  اأن هذه  العربية، مبيناً 

اأر�سية  واإي��ج��اد  ال�سركتني  ب��ني  التعاون  ع��الق��ات 

م�سرتكة يف جماالت رئي�سة حتقق املنفعة املتبادلة 

لهما.

وا���س��ت��ع��ر���ض امل��ه��ن��د���ض اأب����و ه���دي���ب، اخل��ط��ط 

اال�سرتاتيجية التي تتبناها “ البوتا�ض العربية” 

وتر�سيخ  العاملية  االأ���س��واق  يف  تناف�سيتها  ل��زي��ادة  

مكانتها املتقدمة  كفاعل رئي�ض يف دعم االقت�ساد 

ال��وط��ن��ي وحت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا امل��و���س��وع��ة واأه����داف 

م�ساهميها وم�ستثمريها، م�سرياً اإىل اأن “البوتا�ض 

العربية” تقوم باإمداد اأ�سواق متنوعة يف خمتلف 

من  �سنوياً   طن  مليون   2.6 يقارب  مبا  القارات 

مادة البوتا�ض التي متتاز باأهميتها اال�سرتاتيجية 

نظراً الرتباطها باالأمن الغذائي الدويل.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د امل��ه��ن��د���ض ال�����س��ح��ي، اأه��م��ي��ة 

للتعدين  العربية  ال�سركة  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة 

العمل  اأوا���س��ر  لتعزيز  العربية  البوتا�ض  و�سركة 

يف  البحث  خالل  من  امل�سرتك  التعاون  وعالقات 

بالنفع  ت��ع��ود  جم��دي��ة  م�ساريع  تاأ�سي�ض  اإمكانية 

والفائدة على ال�سركتني وم�ساهميهما. 

امل�سافة  القيمة  اإىل  ال�سحي  املهند�ض  ولفت 

ال��ع��ال��ي��ة وط��وي��ل��ة االأج�����ل ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ل�سركة 

التعدين العربية جراء ا�ستثمارها يف نحو 20% 

م��ن راأ���س��م��ال ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���ض ال��ع��رب��ي��ة، مبيناً 

الفر�ض  م��ن  امل��زي��د  اإي��ج��اد  يف  تبحث  ال�سركة  اأن 

ميتاز  ال���ذي  االأردن  داخ���ل  ا�ستثماراتها  لتعظيم 

ببيئته اال�ستثمارية االآمنة واجلاذبة.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ت��ط��رق ال��دك��ت��ور ال��ن�����س��ور، اإىل 

ال��ت��ي حققتها  ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة 

���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���ض ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��وات 

القليلة املا�سية رغم االأزمات املالية واالقت�سادية 

العامل،  �سهدها  التي  واجليو�سيا�سية  وال�سحية 

والراأ�سمالية  الرئي�سة  امل�ساريع  اأب��رز  اإىل  م�سرياً 

دميومة  ل�سمان  بتنفيذها  ال�سركة  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

االأع����م����ال االإن���ت���اج���ي���ة ف��ي��ه��ا وال���ت���ي م���ن اأب���رزه���ا 

م�ساريع التو�سع يف اإنتاج البوتا�ض باأنواعه واألوانه 

االأ�سمدة  ب�سناعات  اخلا�سة  وامل�ساريع  املختلفة، 

امل�ساريع  اإىل  اإ�سافة  العالية،  امل�سافة  القيمة  ذات 

امل�ستويات  الأع��ل��ى  طبقاً  االإن��ت��اج  ب��اإدام��ة  املتعلقة 

كلف  بتخفي�ض  املرتبطة  وامل�ساريع  امل�سانع،  يف 

االإنتاج الت�سغيلية.

البوتا�ض  ���س��رك��ة  اأن  ال��ن�����س��ور،  ال��دك��ت��ور  وب���ني 

من  االإن��ت��اج  كميات  م�ساعفة  اإىل  ت�سعى  العربية 

يف  املتوقع  النمو  لتلبية  التو�سع  م�ساريع  خ��الل 

اال�ستهالك العاملي من هذه املادة اال�سرتاتيجية، 

اإنتاج  اأي�ساً جدوى  اأن ال�سركة تدر�ض  اإىل  م�سرياً 

ق��درة  لتعظيم  التقليدية  اأو  اخل�سراء  االأم��ون��ي��ا 

ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن يف امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى اإي���ج���اد ف��ر���ض 

و�سناعات جديدة يف هذا املجال.

على هامش أعمال النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض

»البوتاس العربية« و »العربية للتعدين« توقعان مذكرة تفاهم إليجاد شراكات 
واستثمارات مستقبلية مشتركة

العمل تقرر إغالق شركة أدوية 
إذا لم تدفع رواتب العاملين المتأخرة 

منذ خمسة أشهر
االأنباط-عمان

اأعلنت وزارة العمل عزمها اإغالق اإحدى 

تدفع  ح���ال مل  املحلية يف  االأدوي�����ة  ���س��رك��ات 

روات������ب ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا امل�����س��ت��ح��ق��ة منذ 

خم�سة اأ�سهر بعد اأن قامت الوزارة مبخالفة 

ال�سركة عن جميع الرواتب املتاأخرة.

وق���ال م��دي��ر ع��الق��ات ال��ع��م��ل يف ال����وزارة 

االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  الدهام�سة  عدنان 

العمالية  ال��وزارة تابعت الق�سية  اإن  )ب��رتا( 

منذ البداية من خالل عقد عدة اجتماعات 

املتاأخرة،  ال��روات��ب  لدفع  ال�سركة  اإدارة  مع 

اأن يتم  ال�������وزارة  ن��ظ��ر  ح��ي��ث ك���ان���ت وج���ه���ة 

دف���ع ال���روات���ب امل��ت��اأخ��رة ع��ن اأ���س��ه��ر )8 ،9 

،10،11،12 ( مع رواتب االأ�سهر اخلم�سة 

االأوىل من العام اجلاري اإال اإن ال�سركة قالت 

اإال  املتاأخرة  ال��روات��ب  دف��ع  ت�ستطيع  ال  اإنها 

خالل عام 2023 كامال.

يوم  �سيعقد  اجتماعا  هنالك  اأن  وا�ساف 

غ���د اخل��م��ي�����ض م���ع وزي�����ر ال��ع��م��ل و���س��اح��ب 

ال�������س���رك���ة الت����خ����اذ ال�����ق�����رار امل���ن���ا����س���ب ب��ع��د 

االإجتماع.

يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�ض  وقال 

ل�)برتا(  غ��امن،  حممد  ال�سحية  اخل��دم��ات 

اإن العاملني يف م�سنع ال�سركة مل يتقا�سوا 

االأم��ر  ون�سف،  اأ�سهر  خم�سة  منذ  اأج��وره��م 

ال���ذي دف��ع��ه��م اإىل ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ع��م��ل اإىل 

و�سرف  ملطالبهم  الفورية  اال�ستجابة  حني 

الرواتب املتاأخرة، ما اأدى اإىل توقف عمليات 

االإنتاج يف امل�سنع.



االعالين
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انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

احمد عالء الدين 
محمود ميسرة

عالء سليمان صبح املفلح
وسيم سالم سالمة ابو شباب

عمر فارس عنرب العويسات
باسل حماده عوده الكعابنه

سليمان خلف سالمة الغويرين
سمية محمود عبد 

السميع الحن
انس جهاد محمود السعود

نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �شركة الربان 

للخدمات اللوج�شتيه دون مربر اكرث من 10 

ال�شركة  فان  ال�شركة  مراجعة  وعدم  ايام 

لديها  لعملكم  ال��ع��ودة  ب�����ش��رورة  ت��ن��ذرك��م 

خالل ثالثة ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار 

وبعك�س ذلك تعتربوا  فاقدين  لعملكم وذلك 

قانون  من   28 رق��م  امل��ادة  الحكام  ا�شتنادا 

العمل االردين .

شركة الربان للخدمات اللوجستيه

رقم : 2817 / 2022
اخطار بالنشر صادر 
عن محكمة الرصيفة 

الشرعية / التنفيذ
املو�شوع : املحكوم عليه 

عبد الرؤوف لطفي شاكر حمد
عنوان املحكوم عليه : جمهول مكان االقامة 

اململكة  ل��ه  ع��ن��وان  واخ����ر  ال��ب��الد  خ����ارج 

– الر�شيفة  – الزرقاء  الها�شمية  االردنية 

– الظاهرية – بجانب م�شجد عا�شم
مو�شوع الدعوى : مهر موؤجل

حمل �شدورها : حمكمة الر�شيفة ال�شرعية

تعلمك رئا�شة هذه املحكمة بانه يجب عليك 

دفع املبالغ املرتاكمة وامل�شتحقة يف الق�شايا 

ذات الرقم اعاله اىل املحكوم لها ) مليه نبيل 

مفلح هوديل ( خالل ا�شبوع من تاريخ تبلغك 

هذا االخطار .

واذا انق�شت املدة القانونية ومل توؤد الدين 

التنفيذ  ق�شم  �شيقوم  ت�شوية  تعر�س  او 

القانونية  التنفيذية  املعامالت  مببا�شرة 

الالزمة بحقك .

ماأمور التنفيذ ال�شرعي ملحكمة 

الر�شيفة ال�شرعية 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

ومرزوق  رامي  �شركة  ت�شفية  اج��راءات  ا�شتكمال  عن 

الرتيمات  

ال��رق��م  حت��ت  ت�����ش��ام��ن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2005/9/6 اعتبارا من تاريخ ن�شر  )77423 ( بتاريخ 

هذا االعالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على 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   العرين للخدمات 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  اللوج�شتية   

حمدودة حتت الرقم )18005( بتاريخ  2009/2/2  قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/12/28  املوافقة 

عي�شى  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على 

حممد مو�شى عدوان   م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عمان – الذراع الغربي – هاتف 0799727920

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لشركة  العاملية الدارة التامينات الطبيه  ذ.م.م 

ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2023/1/11 من �شركاء ميلكون 25%  من راأ�شمال 

البند  الحكام  ا�شتنادًا  لالجتماع  غريالعادي  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة 

وهيئات  االدارة  وجمال�س  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اج��راءات  من  رابعا 

ذات  وال�شركات  اخلا�شة  امل�شاهمة  وال�شركات  العامة  امل�شاهمة  لل�شركات  املديرين 

امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا 

وال�شادر   2020 ل�شنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة  من  البند)2(  الحكام 

حل�شور  دعوتكم  قررت  فقد   ،1992 ل�شنة   )13  ( رقم  الدفاع  قانون  احكام  مبقت�شى 

االجتماع يوم االثنني املوافق 2023/1/23 ال�شاعة العا�شرة �شباحا، يف مقر ال�شركة 

الكائن يف عمان – العبديل – عمارة الفريد رقم 66 – الطابق الثاين  ،وذلك لبحث 

املوا�شيع التالية :

تعديل عقد تاأ�شي�س ال�شركة ونظامها اال�شا�شي بتعديل االدارة لت�شبح مدير عام بدال 

من هيئة مديرين.

انتخاب مدير عام.

حتديد مفو�شي بالتوقيع.

يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اعاله .

د.وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   اللوج�شتية    للخدمات  العرين  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  )18005( 

بتاريخ ) 2009/2/2(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : عي�شى حممد مو�شى عدوان   

عنوان امل�شفي : عمان – الذراع الغربي – هاتف 0799727920

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

واملطاعم     والت�شدير  لال�شترياد  ب�شكني  �شركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  

) 11006 ( بتاريخ ) 2005/11/1(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : او�س م�شطفى حممد احلمد   

عنوان امل�شفي : عمان - �شفا بدران  – هاتف 0799900595

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م   �شواري     مطعم  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 44283 ( بتاريخ

)2016/6/7 ( 

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : او�س م�شطفى حممد احلمد   

عنوان امل�شفي : عمان - �شفا بدران  – هاتف 0799900595

م�شفي ال�شركة

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  مالذ ل�شيانة املركبات    ذ.م.م  وامل�شجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 62041 ( بتاريخ 

)2021/12/21 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : عبد القادر يو�شف عبد القادر العواد   

 – العمال   – �شارع  ال�شري  وادي  – بيادر  : عمان  امل�شفي  عنوان 

هاتف 0787766355

م�شفي ال�شركة

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 / 0775473034

م�شفي ال�شركة

اعالن طرح عطاء
للمرة االوىل

تعلن بلدية بني ها�شم - لواء البادية ال�شمالية ال�شرقية عن طرح عطاء �شراء �شيارة 

مراجعة  للعطاء  التقدم  الراغبني  فعلى  واح��د   عدد  مكعب  مرت   12 �شعة  ن�شح  تنك 

اوقات  وخالل  ال�شحيم  حمراء  بلدة  يف  الواقع  الرئي�شي  املركز  يف  البلدية  حما�شب 

الدوام الر�شمي ل�شراء ن�شخ العطاء واملوا�شفات املعدة من قبل وزارة االدارة املحلية 

وفق ال�شروط التالية.

1- ثمن ن�شخه العطاء )75( خم�شة و�شبعون دينار غري م�شرتده.

2- ان تكون رخ�شة املوؤ�ش�شة او ال�شركة �شارية املفعول.
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4- موعد ايداع العرو�س يوم االثنني املوافق 6 / 2 /2023 م ال�شاعة العا�شرة �شباحا 

البلدية  ال�شوؤون  ملديرية  الرئي�شي   مبنى  يف  ع�شره  احلادية  ال�شاعة  العرو�س  وفتح 

للواء البادية ال�شمالية/ ال�شعيدية.

5- كفالة دخول العطاء 3% من قيمه العر�س كفالة بنكية او �شيك م�شدق.

6- للبلدية احلق يف الغاء العطاء دون ابداء اية ا�شباب  

7- اأجور االإعالن مهما تكرر على من ير�شو عليه العطاء.

رئيس بلدية بتي هاشم
علي عواد املساعيد

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

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة عال اخلطيب و�شريكها  

الرقم  حتت  ب�شيطة   تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

)12471 ( بتاريخ 2006/9/21 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 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 / 0775473034

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن شراء عطاء وتوريد باص نقل موتى

عطاء رقم 5 / 2022

للمرة الثانية يف بلدية حوشا الجديدة

البادية  لواء   / املفرق  بلدية حو�شا اجلديدة / حمافظة  تعلن 

نقل  با�س  وتوريد  �شراء  عطاء  ط��رح  عن  الغربية  ال�شمالية 

موتى ح�شب املوا�شفات وال�شروط املعدة من قبل وزارة االإدارية 

املحلية.

يف  باال�شرتاك  الراغبة  واملرخ�شة  املخت�شة  ال�شركات  فعلى 

�شاعات  خ��الل   ) احلمراء  )منطقة  البلدية  مراجعة  العطاء 

املفعول  �شارية  مهن  رخ�شة  معهم  م�شطحبني  الر�شمي  ال��دوام 

و�شجل جتاري ال�شتالم ن�شخ العطاء وفق ال�شروط التالية:.

1 .  كفالة دخول العطاء :كفالة بنكية اأو �شيك م�شدق بقيمة) 

3% ( من قيمة العطاء.

2 .  ثمن ن�شخة العطاء ) 25 ( دينار اردين غري م�شرتدة.

3. اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر.

ال�شبت  يوم  دوام  نهاية  هو  العطاء  ن�شخ  ل�شراء  موعد  اخر   .4

املوافق2023/2/4 .

5. تقدم العرو�س على ن�شختني متطابقتني ا�شل و�شورة ويقدم 

والكفالة  منف�شلني  مبغلفني  امل��ايل  والعر�س  الفني  العر�س 

مبغلف ثالث ومكتوب على كل ظرف ا�شم ال�شركة ورقم العطاء 

واحد  ظرف  داخل  الثالثة  الظروف  وتكون  الظرف  وحمتويات 

ومكتوب عليه ا�شم ورقم العطاء .

6. يلتزم املناق�س بتقدمي ن�شخة الكرتونية حممية 

الفني فقط وال  لعر�شه     read only  )  soft copy cd  (

يقبل ورود اي �شعر �شمن هذه الن�شخة .

 )  10  ( ال�شاعة  هو  وفتحها  العرو�س  الي��داع  موعد  اخ��ر    .7

العا�شرة من يوم االحد املوافق 2023/2/5 يف

منطقة احلمراء . 

يكون  ان  دون  العطاء  ال�شراء  عملية  الغاء  للبلدية  يحق   .8

للمناق�شني احلق يف االعرتا�س على ذلك يف اي مراحله ودون ان 

يرتتب عليها اي تبعات مالية او قانونية لذلك 

محمد موسى نزال الخالدي
رئيس بلدية حوشا الجديدة

اعــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�شى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�س  ان   1966 ل�شنة   )  79  ( رقم  واالبنية  والقرى 

  2022/11/7 3/1675 ( تاريخ  االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 

املوافقة على خمطط  تغيري �شفة ا�شتعمال القطعة رقم ) 2425 

املجاورة  القطعة  �شبه مت�شل ح�شب احكام  �شكن  ( من نتف اىل 

رقم ) 2429 ( ولغايات التوحيد معها �شمن احلو�س رقم ) 7 ( 

الودي الغربي من ارا�شي الها�شمية .

وح�شب  الها�شمية  لواء   / اجلديدة  الها�شمية  بلدية  يف  وذلك 

وو�شعه   2022/11/26 تاريخ   )  27  ( رقم  التعديلي  املخطط 

مو�شع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن طرح عطاء
للمرة االوىل

تعلن بلدية بني ها�شم - لواء البادية ال�شمالية ال�شرقية عن طرح عطاء �شراء �شيارة 

لغايات نقل موتى عدد واحد  فعلى الراغبني التقدم للعطاء مراجعة حما�شب البلدية 

يف املركز الرئي�شي الواقع يف بلدة حمراء ال�شحيم وخالل اوقات الدوام الر�شمي ل�شراء 

ن�شخ العطاء واملوا�شفات املعدة من قبل وزارة االدارة املحلية وفق ال�شروط التالية.

1- ثمن ن�شخه العطاء )25( خم�شة وع�شرون دينار غري م�شرتده.

2- ان تكون رخ�شة املوؤ�ش�شة او ال�شركة �شارية املفعول.
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4- موعد ايداع العرو�س يوم االثنني املوافق 6 / 2 /2023 م ال�شاعة العا�شرة �شباحا 

البلدية  ال�شوؤون  ملديرية  الرئي�شي   مبنى  يف  ع�شره  احلادية  ال�شاعة  العرو�س  وفتح 

للواء البادية ال�شمالية/ ال�شعيدية.

5- كفالة دخول العطاء 3% من قيمه العر�س كفالة بنكية او �شيك م�شدق.

6- للبلدية احلق يف الغاء العطاء دون ابداء اية ا�شباب  

7- اأجور االإعالن مهما تكرر على من ير�شو عليه العطاء.

رئيس بلدية بتي هاشم
علي عواد املساعيد

اعالن للمرة الثانية
دائرة االحوال املدنية والجوازات

اعالن عطاء استئجار مبنى مكتب احوال وجوازات بصريا / الطفيلة
تعلن دائرة االحوال املدنية واجلوازات عن رغبتها يف ا�شتئجار مبنى جديد ملكتب احوال وجوازات ب�شريا / الطفيلة  

و�شمن املوا�شفات التالية :

ان ال تقل امل�شاحة الكلية للمكتب عن ) 300 م2 ( وان يكون �شمن طابق واحد ويف�شل ان يكون ار�شي ويف حال كان 

طابق اول يتم توفري م�شاعد خم�ش�شة للدائرة .

ان يكون املوقع منا�شب خلدمة املواطنني وي�شرتط توفر مواقف لل�شيارات .

ان يتوفر يف املبنى  تدفئة مركزية وال�شروط ال�شحية واالمنية الالزمة وتوفري كند�شنات تغطي جميع املبنى .

يف�شل ان يكون م�شتقال واملدخل غري م�شرتك وان يكون هناك ممر خلدمات ذوي االحتياجات اخلا�شة او توفر م�شعد م�شتقل .

ان يلتزم �شاحب املبنى بالتق�شيمات الداخلية والت�شطيبات ح�شب رغبة الدائرة واملوا�شفة التي تو�شع من قبل اللجنة 

املخت�شة بالدائرة .

ان يقوم مالك املبنى بتوفري �شاعة مياه خا�شة باملكتب و�شاعة كهرباء )3 فاز / 32  امبري( .

تودع عرو�س االيجار لدى �شكرتري جلنة اال�شتئجار يف مت�شرفية ب�شريا / حمافظة الطفيلة الطابق االول لغاية يوم 

اخلمي�س ) 2023/2/2 ( ال�شاعة الثانية ظهرًا .

تفتح العرو�س بعد 21 يوم من االعالن يف ال�شحف املحلية .

مالحظة :

اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء .

 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

) دراي كلني ورد وحرير ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )210605( با�شم

املغني  عبد  �شالح  )غالب  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  ع�شفور(  بول�س  الفرد  )فار�س 

جابر( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام 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

 ( با�شم   )258743( بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل   ) احل�شينيه  عطار    (

معت�شم يون�س عبد الرحمن الطراونه ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) احمد عواد عطا 

اهلل الطراونه ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام 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

) مركز البحر االحمر للغو�س ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )47714( 

با�شم ) عبداهلل حممد عبداهلل املومني ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )�شركة عبداهلل 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب  املومني(  عبداهلل  حممد  وعمر 

االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

اعالن دعوه االجتماع الهئيه العامه 
لنادي ضرار بن االزور 

لالجتماع  العامه  الهيئة  اع�شاء  دعوة  االزور  بن  �شرار  للنادي  االداريه  الهيئة  ي�شر 

مقر  يف   23/2/17 املوافق  اجلمعه  يوم  اخلام�شه  ال�شاعه  متام  يف  وذلك  االنتخابي 

ح�شابات  مدقق  للتعني  واالداري  امل��ايل  والتقرير  االعمال  ج��دول  ملناق�شة  النادي 

قانوين انتخاب هيئة اداريه جديده علما بانه �شيتم فتح باب الت�شديد اال�شرتاكات 

23/1/21ولغايه  تاريخ  من  اعتبارا  ال�شاد�شه  ال�شاعه  ولغاية  الرابعه  ال�شاعه  من 

23/1/30يف مقر النادي ويف حال عدم اكتمال الن�شاب القانوين يوؤجل االجتماع مدة 

14يوم ليعقد بتاريخ 3/3 /23 مبن ح�شر من االع�شاء امل�شددين لال�شرتكات يف نف�س 

املكان والزمان املحددين بالدعوه   

  رئيس النادي كمال الشطي

اخلمي�س   12/ 1 / 2023

رقم العدد   6283

06-5200700

اعالن اعادة 
 طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن 

 STERILIZATION TRAY، ( 3 / 2022 /15 اعادة طرح عطاء رقم �س 

 .) ALUMINIUM
يوم  ظهر  من  الثانية  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  ال�شرءات  �شندوق  يف  العرو�س  تودع 

الثالثاء املوافق 2023/1/17 وال تقبل على االطالق اي مناق�شة ترد بعد التاريخ 

املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�شيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية
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االنباط-وكاالت

م�شروع  ط��رح  الإ�شرائيلية  احلكومة  تعتزم 

فل�شطينيي  اأ����ش���رى  ���ش��ُي��ح��رم  مب��وج��ب��ه  ق���ان���ون 

الإ�شرائيلية،  اجلن�شية  يف  حقهم  م��ن  ال��داخ��ل 

ح�����ال ث����ب����وت ت��ل��ق��ي��ه��م اأم����������واًل م����ن ال�����ش��ل��ط��ة 

لتنفيذ  اأخ������رى،  ج��ه��ات  م���ن  اأو  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

عمليات �شد اإ�شرائيل يف ال�شنوات املا�شية.

اأحرونوت”  ي��دي��ع��وت  ل�”�شحيفة  ووف���ق���اً 

ال��ع��ري��ة، ف��ق��د ح��ظ��ي م�����ش��روع ق��ان��ون اإ���ش��ق��اط 

اجل��ن�����ش��ي��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة لأ����ش���رى ال���داخ���ل يف 

اأع�شاء،   10 تاأييد  على  ل��ه  التمهيدية  ال��ق��راءة 

وعار�شه نائبان فقط.

وم��ن امل��ق��رر اأن ي��ت��م ط��رح م�����ش��روع ال��ق��ان��ون 

داخ�����ل ال��ك��ن��ي�����ش��ت ل��ل��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ي��ه ومت���ري���ره 

بالقراءات الثالث خالل الأ�شبوعني القادمني؛ 

لي�شبح ت�شريعاً ملزماً تطبيقه.

وح�شب موقع الكني�شت، فاإن م�شروع القانون 

فل�شطينيي  م���ن  اأ����ش���ر  “كل  اأن:  ع��ل��ى  ي��ُن�����ص 

الداخل اأو من له اإقامة يف القد�ص، اعتقل على 

ط��رف  اأي  م��ن  م��ك��اف��اأة  تلقى  اأو  اأم��ن��ي��ة  خلفية 

واإقامته  جن�شيته  عن  ُمتنازًل  �شيكون  اأجنبي، 

�شاعة  الغربية  لل�شفة  و���ش��ُرّح��ل  اإ�شرائيل،  يف 

الإفراج عنه«.

بحقوق  الإ�شرائيلي  القانون  م�شروع  مي�ص 

لهيئة  ف��وف��ق��اً  الفل�شطينيني،  الأ����ش���رى  م��ئ��ات 

���ش��وؤون الأ���ش��رى وامل��ح��رري��ن، ف��اإن اإج��م��ايل عدد 

الأ�شرى الفل�شطينيني يف املعتقالت الإ�شرائيلية 

و�شل ل�4700 اأ�شر.

اأم�����ا امل�����ش��ت��ه��دف��ون ب��ال��ق��ان��ون الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

من  ال��داخ��ل  فل�شطينيي  اأ���ش��رى  فهم  امل��رت��ق��ب 

ح��ام��ل��ي اجل��ن�����ش��ي��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ال���ذي���ن يبلغ 

القد�ص من  واأ���ش��رى مدينة  اأ���ش��راً،   26 عددهم 

نحو  عددهم  يبلغ  الذين  الإق��ام��ة  وثائق  حملة 

530 اأ�شراً.

وحال ُطّبق م�شروع القانون �شي�شبح الأ�شرى 

املفَرج عنهم بال وثائق، و�شت�شقط كل حقوقهم، 

مبا فيها حق امتالك جواز ال�شفر، وحق التنقل 

الداخل  يف  اأو  الغربية  ال�شفة  داخ��ل  مكان  لأي 

للقاء ذويهم.

مثلت مظاهر الحتفال بالأ�شر املحرر كرمي 

يون�ص، نقطة حتول يف عودة النقا�ص الإ�شرائيلي 

خا�شة  الأمنيني،  ال�شجناء  على  التحري�ص  يف 

الإ�شرائيلية  اجلن�شية  حملة  من  الفل�شطينيني 

اأو من املقيمني يف القد�ص.

وطلب وزير الأمن القومي، اإيتمار بن غفر 

فتح  �شبتاي  يعقوب  لل�شرطة  العام  املفو�ص  من 

ب�����ش��اأن م��ظ��اه��ر الح��ت��ف��ال التي  حتقيق داخ��ل��ي 

حظي بها الأ�شر كرمي يون�ص.

اأن مثل  مُي��ك��ن ت�شور  “ل  ب��ن غ��ف��ر:  وق���ال 

هذه الأحداث تقام داخل منزلنا، ل يوجد مكان 

ما  كل  �شاأفعل  الإره���اب،  يدعم  ملن  لالحتفالت 

يف و�شعي ملنع هذه الحتفالت، حتى يتم مترير 

قانون عقوبة الإعدام لالإرهابيني«.

اإهانة كرمي يون�ص، عميد  اإ�شرائيل  وتعّمدت 

الأ�شرى الفل�شطينيني، الذي ق�شى 40 عاماً يف 

خارج  احلافالت  موقف  يف  اأبقته  حينما  الأ�شر، 

ال�شجن، واقتحمت �شرطة حر�ص احلدود خيمة 

ع��ارة ق�شاء  بلدة  اأه��ايل  اأقامها  التي  الحتفال، 

املثلث �شمال فل�شطني املحتلة.

ب����ات خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة ه���و ال�����ش��م��ة الأب����رز 

اليمينية  الإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة  تتبناه  ال���ذي 

هام�ص  فعلى  الداخل،  فل�شطينيي  �شد  احلالية 

اإ�شقاط  قانون  م�شروع  حول  دار  ال��ذي  النقا�ص 

اجلن�شية داخل الكني�شت، برره النائب عن حزب 

“اأف�شل  بالقول:  ميلبيت�شكي،  هانوخ  الليكود، 

يف  اإن��ن��ي  ب��ل  ال��ع��رب،  القتلة  على  اليهود  القتلة 

ل اليهود على العرب غر  الدولة اليهودية اأف�شّ

املوالني«.

بدورها، قالت النائب ليمور �شون هار ميلخ، 

عن حزب الع�شبة اليهودية باأن من يقتل يهودياً 

يجب اأن ميوت، لذلك يجب تنفيذ حكم الإعدام 

على املقاومني كرادع لهم.

وي��خ�����ش��ى ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��و ال���داخ���ل م���ن خطط 

ال��ت��ه��ج��ر والإق�������ش���اء ال���ت���ي ت��ع��ت��زم احل��ك��وم��ة 

احل���ال���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ب��ح��ق��ه��م، يف ظ���ل خ��ط��اب 

ال���ك���راه���ي���ة وال���ت���ح���ري�������ص ال�����ذي ي��ت��ب��ن��اه ق����ادة 

الئتالف احلكومي.

امل�شاريع، ما تدعيه احلكومة  ومن بني هذه 

خ�ش�شت  التي  واجلليل  النقب  تطوير  بخطط 

لها مليارات دولرات يف اإطار اتفاقات الئتالف 

مئات  ب��ن��اء  اأ�شا�شها  امل�شاريع  وه���ذه  احل��ك��وم��ي، 

العربية  وال��ب��ل��دات  ال��ق��رى  وه���دم  امل�شتوطنات 

بحجة التطوير والبناء غر املرخ�ص.

االنباط-وكاالت

اأف�����ادت و���ش��ائ��ل اإع�����الم اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، ال��ي��وم 

الأربعاء، باأن الحتاد الأوروبي طالب اإ�شرائيل 

ب���دف���ع ت���ع���وي�������ش���ات ع����ن امل����ب����اين وامل��م��ت��ل��ك��ات 

ال�شفة  يف  منه  بدعم  بنيت  التي  الفل�شطينية 

ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وق��ام��ت ���ش��ل��ط��ات الح��ت��الل 

بهدم بذريعة البناء دون ترخي�ص

الإ�شرائيلية،  )ه��اآرت�����ص(  ل�شحيفة  ووف��ًق��ا 

جانيز  الأزم���ات  لإدارة  الأوروب���ي  املفو�ص  ق��ال 

دف��ع  اإ����ش���رائ���ي���ل  م���ن  “طلب  اإن�����ه  ل��ي��ن��اري��ت�����ص، 

الفل�شطينية  واملمتلكات  املباين  عن  تعوي�شات 

التي دمرتها يف ال�شفة الغربية املحتلة، والتي 

مت بناوؤها بتمويل من الحتاد الأوروبي«

امل��ف��و���ص الأورب����ي، ح��ي��ث ك�شف  ورد م��وق��ف 

ر���ش��ال��ة م�شرتكة  ع��ل��ى  ع��ن م��وق��ف��ه خ��الل رده 

ال����رمل����ان الأوروب�������ي  24 ع�����ش��وا يف  ب��ه��ا  ب��ع��ث 

�شلطات  ن��ي��ة  ب�����ش��اأن  الأوروب���ي���ة  امل��ف��و���ش��ي��ة  اإىل 

يف  املنازل  ع�شرات  ه��دم  الإ�شرائيلي  الحتالل 

منطقة م�شافر يطا، والتي مت بناوؤها مب�شاعدة 

مالية من الحتاد الأوروبي اأو الدول الأع�شاء 

فيه. وفق )عرب 48(

واأو������ش�����ح اأع�������ش���اء ال����رمل����ان الأوروب���������ي يف 

الإ�شرائيلية  ال�شلطات  جت��اه��ل  اإىل  ر�شالتهم 

لها  وجهت  التي  واملنا�شدات  للر�شائل  م�شبقا 

حيث  ال�شاأن،  بهذا  الدبلوما�شية  القنوات  عر 

تبعات  عن  امل�شوؤولية  حتمل  اإ�شرائيل  رف�شت 

الهدم غر القانونية وانتهاك حقوق الإن�شان

على  ل��ي��ن��اري��ت�����ص  الأوروب��������ي  امل���ف���و����ص  ورد 

ر�شالة اأع�شاء الرملان الأوروبي بالقول اإنه يف 

عدة مرات طلب من اإ�شرائيل اإعادة اأو تعوي�ص 

التي  الفل�شطينية  واملمتلكات  واملباين  الأ�شول 

مي��ول��ه��ا الحت����اد الأوروب�����ي وال��ت��ي دم��رت��ه��ا اأو 

و�شادرتها فككتها 

ي��وا���ش��ل  الأوروب�����ي  اأن الحت����اد  اإىل  واأ����ش���ار 

ال���ع���م���ل م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق ه�����ذه ال���غ���اي���ة م��ن 

الت�شال  قنوات  من  متعددة  جمموعة  خ��الل 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ح��ت��ى ي��ت��م اإل����زام 

اإ����ش���رائ���ي���ل دف����ع ت��ع��وي�����ش��ات ع���ن ه����دم امل��ب��اين 

الحتاد  من  بتمويل  اأقيمت  التي  الفل�شطينية 

الأوروبي

اأن مم��ث��ل��ي  الأوروب����������ي  امل���ف���و����ص  واأو������ش�����ح 

للتحذير  املنطقة  ي����زورون  م��ا  ك��ث��را  الحت���اد 

جميع  تتابع  املفو�شية  واأن  امل��ب��اين،  ه��دم  م��ن 

التي ميولها  الهدم وامل�شادرة للمباين  عمليات 

املانحون

امل��م��ك��ن��ة  اخل����ط����وات  ق��ائ��م��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ل�����ش��م��ان ت��ع��وي�����ص اإ����ش���رائ���ي���ل ع����ن ال��ت��م��وي��ل 

ينبغي  واأن��ه  بعد،  للنقا�ص  تطرح  مل  الأوروب���ي 

اأن يتخذ قرارا  الأوروب��ي  على جمل�ص الحت��اد 

ب�شاأن التبني املحتمل للو�شائل التي �شت�شتخدم 

التعوي�شات دفع  ل�شمان 

االنباط-وكاالت

فل�شطينية  ح��ق��وق��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ط��ال��ب��ت 

من  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  نا�شطة 

القاطنني هناك ومن اجلاليات  الفل�شطينيني 

ر�شائل  ار�شال  بتكثيف  والإ�شالمية،  العربية 

ال��ك��رتون��ي��ة اىل اأع�����ش��اء ال��ك��ون��غ��ر���ص اجل���دد 

حلثهم  مناطقهم،  ميثلون  الذين  والقدامى 

ع��ل��ى وق���ف ال��دع��م امل����ايل وال��ع�����ش��ك��ري ل��دول��ة 

الحتالل

اأن   ، وذكرت وكالة الأنباء الفل�شطينية وفا 

من  العاجل  بالتحرك  طالبت  املوؤ�ش�شات  تلك 

لدعم  احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  الن�شطاء  جميع 

الح��ت��الل  ي��ق��اوم  ال���ذي  الفل�شطيني  ال�شعب 

العنيف الإ�شرائيلي 

الفوري  بالتحرك  الكونغر�ص  طالبت  كما 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،  ل���ل���وق���وف اىل ج���ان���ب احل�����ق 

بنيامني  والعرتا�ص على ما متار�شه حكومة 

م�شافر  يف  ت��ط��رف��اً  الأك���ر  اليمينية  نتنياهو 

ي���ط���ا، ع����ر ت��ه��ج��ر ال�������ش���ك���ان وه�����دم امل���ن���ازل 

وال��ق��وان��ني  امل��واث��ي��ق  يخالف  ب�شكل  وامل��ن�����ش��اآت 

ال����دول����ي����ة، وي���ع���ت���ر ج���رمي���ة ح�����رب مب��وج��ب 

القانون الدويل

اأمريكا  اأن  اأن التقديرات ت�شر اىل  وذكرت 

ك��دع��م  دولر  م��ل��ي��ار   3.8 ن��ح��و  ���ش��ن��وي��ا  ت��دف��ع 

لدولة الحتالل

وجاء ذلك يف وقت طالبت فيه حملة اأخرى 

ان��ط��ل��ق��ت يف ك���ن���دا، ال��رئ��ي�����ص ال��ك��ن��دي ت���رودو 

مب��ق��اط��ع��ة احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ي��ن��ي��ة ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

التي يقودها نتنياهو املتطرفة 

العري�شة  على  وق��ع  التي  احلملة  واأ���ش��ارت 

ال���ت���ي اأه���دت���ه���ا يف ب���داي���ة ط��رح��ه��ا اأك�����ر من 

نتنياهو  حكومة  ان  اإىل  ك��ن��دي،  م��واط��ن  األ��ف 

تاريخ  يف  متطرفة  ميينية  حكومة  اأك��ر  تعد 

ي�شكلون  املتطرفني  اأع�شاءها  واأن   ، ا�شرائيل 

ت���ه���دي���ًدا ح��ق��ي��ق��ًي��ا وف����ورًي����ا ل�����ش��الم��ة واأم����ن 

لفل�شطينيني ا

وقد عر املوقعون عن ا�شتيائهم وغ�شبهم 

من تهنئة الرئي�ص الكندي لنتنياهو، قائلني: 

الكندية  احل��ك��وم��ة  ل���روؤي���ة  ب��ال��غ�����ش��ب  ���ش��ع��رن��ا 

ت��ه��ن��ئ ن���ظ���ام اإ����ش���رائ���ي���ل ال��ي��م��ي��ن��ي امل��ت��ط��رف 

خططه  اأو  ل��ت��ط��رف��ه  ذك���ر  اأي  دون  اجل���دي���د، 

ب�شكل  املحتلة  الغربية  ال�شفة  ل�شم  املقلقة 

غر قانوين

 إسقاط الجنسية والترحيل للضفة.. تفاصيل مشروع قانون 
جديد في إسرائيل يستهدف األسرى الفلسطينيين في الداخل

 االتحاد األوروبي يطالب االحتالل بتعويضات عن هدمه لمباٍن فلسطينية ُبنيت بدعمه

 حمالت في أمريكا وكندا لدفع المشرعين والرئاسة لمقاطعة الحكومة اإلسرائيلية

 الرئيس الفلبيني يتجاهل محاوالت 
زيلينسكي للتواصل

 اتفاق إسرائيلي الستيعاب أكبر عدد 
ممكن من األسرى الفلسطينيين

 كاتب إسرائيلي ..هكذا أعاد بن غفير القضية 
الفلسطينية إلى صدارة األجندة الدولية

االنباط-وكاالت

الأوكرانية  ال�شفارة  باأعمال  القائم  �شرح 

ل����دى ال��ف��ل��ب��ني، دي��ن��ي�����ص م��ي��خ��اي��ل��ي��وك، اأن 

حم�����اولت الت�������ش���ال ب��ال��رئ��ي�����ص ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي، 

فرديناند ماركو�ص، لرتتيب حمادثة هاتفية 

بينه والرئي�ص الأوكراين باءت بالف�شل

ع��ن   Inquirer ����ش���ح���ي���ف���ة  ون���ق���ل���ت 

حم���ادث���ة  “طلبنا  ق�����ول�����ه:  م���ي���خ���اي���ل���ي���وك 

والرئي�ص  زيلين�شكي  ال��رئ��ي�����ص  ب��ني  هاتفية 

ماركو�ص، اإل اأننا مل نتلق ردا بعد من مكتب 

منذ  اأن���ه  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  واأ����ش���اف  الرئي�ص”، 

من  مباركو�ص  الت�شال  يحاول   2022 يونيو 

م��رت��ني  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  خ���الل 

يف ال�����ش��ه��ر، وع���ن���دم���ا ���ش��ئ��ل ع���ن ���ش��ب��ب ع��دم 

قال  راأي���ه،  يف  الفلبينية  احلكومة  ا�شتجابة 

ان�شغال ماركو�ص بال�شوؤون  اإىل  اإن ذلك يعود 

للبالد الداخلية 

اأن ال��رئ��ي�����ص ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ف��ردي��ن��ان��د  ي��ذك��ر 

النتخابية  حملته  خ��الل  ق��ال  ق��د  م��ارك��و���ص 

اإن الفلبني “ل حتتاج اإىل التدخل يف ال�شراع 

بني رو�شيا واأوكرانيا«

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف��ت و����ش���ائ���ل اإع�������الم ع����ري����ة، ام�����ص 

الأرب������ع������اء، ع����ن ات����ف����اق اإ����ش���رائ���ي���ل���ي ي��ه��دف 

الأ���ش��رى يف  ع��دد ممكن م��ن  اأك��ر  ل�شتيعاب 

الحتالل معتقالت 

الأم��ن  اأن وزي��ر  العرية  امل�����ش��ادر  وذك���رت 

ال��ق��وم��ي يف ح��ك��وم��ة الح���ت���الل اإي���ت���م���ار بن 

ال�شجون  م�شلحة  مفو�شة  مع  اتفق  غفر، 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ب��ن��اء اأج��ن��ح��ة ج��دي��دة يف 

عدد  اأك��ر  ل�شتيعاب  نفحة  و  ع��وف��ر  �شجني 

ممكن مع الأ�شرى

ب���ن غفر  زار  امل���ا����ش���ي،  اخل��م��ي�����ص  وي�����وم 

واأو�شى  ال�شجن  اإدارة  والتقى  نفحة،  �شجن 

الفل�شطينيني،  بت�شديد اخلناق على الأ�شرى 

ورافقته يف جولته مفو�شة م�شلحة ال�شجون 

�شجون  م�شلحة  م�شوؤويل  وكبار  يبري  كات 

الحتالل

اأن  تاأكد من  اأن��ه  بن غفر حينها،  و�شرح 

ظ��روف  حت�شني  ت��ن��وي  ل  ال�شجون  م�شلحة 

�شجون  يف  الفل�شطينيني  الأ����ش���رى  اع��ت��ق��ال 

الحتالل

االنباط-وكاالت

امل���م���ار����ش���ات  اأن  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي،  ك���ات���ب  اأك�����د 

اليمينية  احلكومة  يف  وزراء  يرتكبها  ال��ت��ي 

التطبيع  اتفاقيات  بتخريب  كفيلة  اجلديدة 

الق�شية  اأن  اإىل  م�شرا  العربية،  ال��دول  مع 

الأج���ن���دة  ����ش���دارة  اإىل  ع����ادت  الفل�شطينية 

الدولية

واأو������ش�����ح ���ش��ل��وم��و ����ش���ام���ر، ال���ك���ات���ب يف 

ال���������ش����وؤون ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة، يف م���ق���ال ع��ل��ى 

اجلديدة  احلكومة  اأن  “معاريف”،  �شحيفة 

ت���ن���ذر مب���زي���د م����ن ال�������ش���ع���وب���ات وامل���ت���اع���ب 

على  ومهينة  ملحوظة  والنتيجة  لإ�شرائيل، 

ال���ش��ت��ف��زازات  م��ن خ��الل  ال��دول��ي��ة،  ال�شاحة 

غ��ر ال�����ش��روري��ة واخل��ط��رة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

وزراوؤها

وت��اب��ع ب���اأن ذل���ك جن��م ع��ن��ه ع���ودة ق�شية 

وو�شعها  ال��دول��ي��ة،  الأج���ن���دة  اإىل  فل�شطني 

اأول��وي��ات  �شلم  على  الأوىل  الأم��اك��ن  اأح��د  يف 

ب�شكل  ملحوظا  ب��ات  وه��ذا  ال��دويل،  املجتمع 

خا�ص يف �شاحة الأمم املتحدة

واأ�شاف اأن “هناك دلئل على اأن الق�شية 

واأ����ش���ب���ح���ت  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة مت حت���دي���ث���ه���ا، 

م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا ع��ل��ى راأ������ص اأول����وي����ات احل��ك��وم��ة 

اخل��ارج��ي��ة  وزارات  ب��ه��ا  وت��ه��ت��م  الأم��ري��ك��ي��ة، 

يف ال�����دول الأوروب�����ي�����ة، مب���ا يف ذل���ك ال���دول 

الق�شية  ه���ذه  ت��ك��ن  ح��ني مل  ال�����ش��دي��ق��ة، يف 

الأخ��رة،  ال�شنوات  يف  اهتماماتها  راأ���ص  على 

وكبار  ال�شفراء  ب��داأ  حني  العك�ص،  ح�شل  ثم 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني ي��ت��ح��دث��ون ع���ن ال��ق�����ش��ي��ة 

الفل�شطينية«

اأن  لالهتمام  امل��ث��ر  “من  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 

العاملية  املنظمة  ب��ال��ت��ح��دي��د،  امل��ت��ح��دة  الأمم 

اأن تتعامل م��ع الأزم���ات  امل��ف��رت���ص  ال��ت��ي م��ن 

الق�شية  اأع���ط���ت  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  وال�������ش���راع���ات 

الفل�شطينية مكانة ال�شراع غر القابل للحّل، 

اأعمال  ج��دول  على  منتظما  مو�شوعا  وباتت 

جمل�ص الأمن، وتتم مناق�شتها ب�شكل روتيني 

املناق�شة  ت�شمى  فيما  ���ش��ه��ر،  ك��ل  املجل�ص  يف 

لها،  �شيا�شيا  ق�شية ل حل  واأبقاها  ال��دوري��ة، 

ودون اأن يطرح اأحد مبادرة حلّلها«

واأو�����ش����ح اأن�����ه يف غ���م���رة ه����ذا الن�����ش��غ��ال 

ال����دويل ب��ال��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، ق���رر بن 

م�شهد  يف  الأق�����ش��ى،  امل�شجد  اق��ت��ح��ام  غ��ف��ر 

ل��ل��ت��ح��ّدي امل�������ش���ّور وامل���ع���ل���ن، وا���ش��ت��غ��رق 13 

ق�شية  اإح��ي��اء  اأع��ي��د  ل��ذل��ك  ونتيجة  دق��ي��ق��ة، 

فل�شطني من جديد

جرت  ال��ت��ي  اخلا�شة  “املناق�شة  اأن  واأك���د 

ب�شبب  �شيء،  بال  تنتِه  مل  الأم��ن  جمل�ص  يف 

خ��ط��وة م��ت�����ش��رع��ة م��ن ج��ان��ب وزي���ر ج��ن��ائ��ي، 

وم��دان  وعن�شري،  العظمة،  بجنون  م�شاب 

م����رت����ني، واأ�����ش����ب����ح ���ش��خ�����ش��ي��ة م���رك���زي���ة يف 

تن�شيط  مت  وب�����ش��ب��ب��ه  اجل����دي����دة،  احل��ك��وم��ة 

ملكانة  واإي�����ش��ال��ه��ا  فل�شطني،  ق�شية  واإح��ي��اء 

مرموقة، ومناق�شتها ودرا�شتها على ال�شاحة 

الدولية، لي�ص فقط يف الأمم املتحدة، بل يف 

وا�شنطن وبرلني ولندن«

ال��و���ش��ع  ي��ك��ون  اأن  “ل مي��ك��ن  اأن����ه  واأك�����د 

ب�شبب  والفظاعة  ال�شوء  ب��ه��ذا  الإ�شرائيلي 

تلقى ق�شية  اأن  اأ�شهم يف  الذي  ال�شلوك  هذا 

روؤ�شاء  بني  خا�شة  متجددة،  حياة  فل�شطني 

بعد  اخل��ل��ي��ج،  دول  وق�����ادة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 

على  اهتمام  م�شدر  لهم  ت�شكل  ل  كانت  اأن 

والدبلوما�شية،  ال�شيا�شية  الأ�شعدة  خمتلف 

يف  معها،  التطبيع  اتفاقيات  توقيع  بدليل 

بوجود  تهتم  مل  ال���دول  ه��ذه  اأن  اإىل  اإ���ش��ارة 

ال�����ش��ع��ب  م���ع���ان���اة  واأن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  ق�����ش��ي��ة 

مع  ال��ت��ف��او���ص  م��ن  متنعها  مل  الفل�شطيني 

الف�شل  هذا  لكن  معها،  والتوقيع  اإ�شرائيل، 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ع���الق���ات  يف  “اجلميل” 
اخلليجية انتهى، وتدمر، ومت تخريبه«

ي��ت��زام��ن مع  ال��ت��ده��ور  “هذا  اأن  واأ����ش���اف 

اأن  نتنياهو  بنيامني  ال����وزراء  رئي�ص  اإع���الن 

اأه����م اأه���داف���ه ي��ت��م��ث��ل يف حت�����ش��ني ال��ع��الق��ات 

م���ع ال�����ش��ع��ودي��ة، وال��ت��و���ش��ل لت���ف���اق تطبيع 

التو�شل ملزيد من  معها، متفائال عن فر�ص 

الرتتيبات، لأنه اأطلق هذه الت�شريحات، ويف 

الوقت ذاته جلب معه حلكومته تهمة �شيا�شية 

جانبية على هيئة بن غفر، وهكذا انفجرت 

القنبلة يف وقت اأبكر مما توقعه اأي اإ�شرائيلي«

ي��ن�����ش��ى  اأن  ل��ن��ت��ن��ي��اه��و  مي���ك���ن  »ول�����ذل�����ك 

مع  اأو  ال�شعودية،  م��ع  حت�شن  لأي  ال��رتوي��ج 

فهذا  امل�شتقبل،  يف  حتى  اخلليجية،  ال���دول 

م�شهد غر مرئي للعني، ف�شال عن حدوث 

ح���ال���ة م���ن ع����دم ال���ر����ش���ا يف ال���ع���الق���ات م��ع 

الوليات املتحدة والقوى والدول الغربية«

وت��ظ��ه��ر خ��ي��ب��ة الأم�����ل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اأن 

ال�شيا�شية  املحافل  ت�شود  الإحباط  من  حالة 

والدبلوما�شية التي عّلقت اآمال كبرة بعودة 

نتنياهو ل�شتئناف م�شرة اتفاقات التطبيع، 

لكن ما قام به بن غفر، وما �شيقوم به وزراء 

رئي�شهم،  تطلعات  بتخريب  كفيل  اآخ����رون، 

ف�����ش��ال ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة ت��ع��ط��ي��ل الت��ف��اق��ي��ات 

ال�شابقة، لأن حجم ال�شتفزاز الذي يقومون 

اندلع  اإىل  الفل�شطينيني قد يتطور  به �شد 

املحتلة  الأرا�شي  ا�شتعال  اأو  ثالثة،  انتفا�شة 

دول��ة  اأي  جماح  �شيكبح  م��ا  الأق�����ش��ى،  ب�شبب 

تتطلع للتطبيع مع دولة الحتالل

االنباط-وكاالت

مل يكن النفجار ال�شعبي ليحدث يف قرية 

املحتل  الفل�شطيني  بالداخل  الأطر�ص-�شعوة 

يف احلادي ع�شر من يناير/ كانون ثاين 2022 

الرتاكمات  عديد  نتيجة  ك��ان  واإمن��ا  دفة،  �شُ

التي ُتّوجت مبا ُعرف “هبة النقب«

للهبة  الأوىل  ال���ذك���رى  ال���ي���وم،  وي���واف���ق 

ال�شعبية يف النقب الفل�شطيني املحتل، والتي 

اندلعت على اأثر هجمة التجريف والت�شجر 

والهدم الإ�شرائيلية يف النقب

ال�������ش���ع���ب���ي يف ق���ري���ة  و����ش���ب���ق الن����ف����ج����ار 

واعتداءات  جتريف  عمليات  الأطر�ص-�شعوة، 

اإ�شرائيلية، قوبلت مبواجهات متفرقة، كل يف 

مكان ال�شتهداف، حتى �شبت اجلماهر جام 

غ�شبها على الحتالل، باأرا�شي �شعوة

وق���ري���ة الأط����ر�����ص واح������دة م���ن 45 ق��ري��ة 

“اإ�شرائيل”  ت��ن��ف��ذ  ال��ن��ق��ب،  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

ا�شرتاتيجًيا، يهدف لقتالع  �شدها خمطًطا 

بقعة  اأق��ل  يف  وتركيزهم  وتهجرهم،  �شكانها 

م�شاريع  ل�شالح  قراهم  مل�شادرة  الأر���ص،  من 

ال�شتيطان

خمطط متكامل

النقب  ال�شعبية يف  الهبة  �شبب وقوع  وعن 

ب��ق��ري��ة الأط���ر����ص، ي��ت��ح��دث ال��ق��ي��ادي وع�شو 

جل����ان ال���دف���اع ع���ن الأر�������ص ب��ال��ن��ق��ب، ع��ام��ر 

الهزيل، لوكالة “�شفا”، قائاًل: “اإن ما علينا 

معرفته بدايًة، اأن هذه القرية م�شنفة �شمن 

القرى املعرتف بها بعد عام 2000«

الأطر�ص  قرية  على  الهجوم  “اإن  ويقول: 

اإط���ار خمطط تهويد  امل��ا���ش��ي، ج��اء يف  ال��ع��ام 

مكثف  ب�شكل  والت�شريد  لالقتالع  متكامل، 

اإىل  ال��ن��ا���ص  ت��ه��ج��ر  الأوىل  ط��ري��ق��ني،  ع���ر 

الت�شجر  اخ���رتاع  والثانية  ال��رتك��ي��ز،  ب��ل��دات 

من اأجل هذا التهجر«

النقب،  يف  ال��ه��ب��ة  اأن  اإىل  ال��ه��زي��ل  وي�����ش��ر 

والتجريف  التهجر  لتكثيف  ن��ت��اًج��ا  ج���اءت 

على  ال�شبع،  ببئر  مناطق  عدة  يف  والت�شجر 

يد حكومة لبيد-بنيت ال�شابقة

اإىل  ال��ه��ج��م��ة  يف  “ا�شتمروا  وي�����ش��ي��ف 

مع  و����ش���دام  مت���ا����ص  ن��ق��ط��ة  اإىل  و���ش��ل��وا  اأن 

التي  الأطر�ص،  اجلماهر، وهنا نق�شد قرية 

يعي�ص فيها نحو 70 األف فل�شطيني، وهم من 

لهم الف�شل يف هذه الهبة«

ان��ف��ج��روا  ال��ق��ري��ة  اأه�����ايل  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 

يف وج��ه ق���وات الح��ت��الل، لأن��ه��ا ب��ال��رغ��م من 

اإل  فيه،  للعي�ص  كم�شطح  بالقرية  اعرتافها 

اأرا�شيهم،  م��ن  ال�شتفادة  م��ن  حترمهم  اأن��ه��ا 

وترف�ص اإمدادهم باخلدمات الأ�شا�شية

“اإ�شرائيل” اأرادت من  فاإن  الهزيل،  ووفق 

ت��ك��ون قرية  اأن  ب��ق��ري��ة الأط���ر����ص،  اع��رتاف��ه��ا 

من  ع���دًدا  فيها  جتمع  قرية  اأي  “تركيز”، 
النقب، تنوي تهجرها،  اأخ��رى يف  ق��رى  ب��دو 

دقيق  وخمطط  ا�شرتاتيجية  وف��ق  ه��ذا  وك��ل 

ومتكامل

اأوج ال�شدام و�شببه

“ال�شدام  اإن:  يقول  للهبة،  وا�شتح�شاًرا 

اجل���م���اه���ري ح����دث ح����ول ق���ري���ة الأط���ر����ص، 

ب��داأت��ه��ا  ���ش��ب��ق واأن  خ����الل ع��م��ل��ي��ات جت��ري��ف 

���ش��ل��ط��ات الح���ت���الل؛ ف��ت�����ش��دى اأه����ل ال��ق��رى 

لها، وهو ما جلب قطاعات �شعبية كبرة من 

اإىل  ال�شمال،  ومنطقة  النقب  ق��رى  خمتلف 

هذا ال�شدام«

“ا�شتباك  باأنه  القرية  يف  ال�شدام  وُو�شف 

األف   40 من  اأك��ر  بدايته  يف  �شارك  �شديد”، 

م��ت��ظ��اه��ر، وك���ان���ت ق����وات الح���ت���الل ج��اه��زة 

لذلك ب�شكل كبر، وفق الهزيل

“خالل ع�شر دقائق فقط، هجمت  ويتابع 

بالقنا�شة  املتظاهرين  على  الح��ت��الل  ق��وات 

وب�����ش��ك��ل ع�������ش���وائ���ي، ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ر���ش��ا���ص 

امل��ط��اط��ي، وا���ش��ت��خ��دم��ت ال��ط��ائ��رات امل�����ش��ّرة 

ت�شبب  ما  وه��و  الغاز،  قنابل  اإط��الق  يف  ا  اأي�شً

باإ�شابة الع�شرات بجراح بينها خطرة«

وال��ع��ن��ف  ال��ه��م��ج��ي��ة  اأن  ال���ه���زي���ل  وي������رى 

جاء  املتظاهرين،  مع  التعامل  يف  الإ�شرائيلي 

“اإ�شرائيل” من حجم الزحف  نتيجة �شدمة 

والوجود اجلماهري يف القرية

خلم�شة  وامل���واج���ه���ات  ال�������ش���دام  وا���ش��ت��م��ر 

العتداء  مت  التي  الكرى  املظاهرة  بعد  اأي��ام 

من  امل��ئ��ات  الح��ت��الل  ق���وات  واعتقلت  عليها، 

املتظاهرين، جميهم من ال�شباب والقا�شرين

�شجاعة اأهل القرية

لأ���ش��ح��اب  “ُيح�شب  اأن����ه  ال��ه��زي��ل  وي����رى 

ب���ادروا ب�شجاعة اإىل  اأن��ه��م  اأرا���ش��ي الأط��ر���ص، 

اجلماهر،  ا�شتدعوا  وبالتايل  ال�شدام،  ه��ذا 

ح��ت��ى اأن ال��ه��ب��ة ك����ان ل��ه��ا ام����ت����داد وت��ب��ع��ات 

ل�شهرين كاملني بعدها«

النقب،  يف  ال�شعبية  الهبة  اأح���داث  وت��وؤك��د 

الكفيل  وحده  هو  املكثف  ال�شعبي  الن�شال  اأن 

ووق����ف خمططاتها  الح���ت���الل  ق����وات  ب��ل��ج��م 

التي  النتيجة  وهي  الرتاجع،  على  واإجبارها 

ك��ان��ت ل��ل��ه��ب��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب��ال��ن��ق��ب، ك��م��ا ي��ق��ول 

الهزيل

وال����ت����ج����ري����ف  ال���ت�������ش���ج���ر  اأن  وي�������وؤك�������د 

وال���ش��ت��ي��ط��ان ل��ن ي��ت��وق��ف، خ��ا���ش��ة واأن����ه زاد 

ال��ذي  ال��ع��ام  ع��ن   %22 بن�شبة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 

قبله، م�شيًفا “بل اإن هجمة ال�شتيطان كانت 

وهو  لبيد-بنيت،  حكومة  عهد  يف  م�شاعفة 

�شيكونان  واملواجهة،  التوتر  اأن  اإىل  ي�شر  ما 

القادم يف النقب«

 توقعات بمواجهة جديدة.. في ذكراها األولى..
 ِلم فّجرت »األطرش« هبة النقب؟
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االنباط-وكاالت

�إقامة  �إىل  �أخرى، يلجاأ �الحتالل  مرة 

�جلدر ملحاولة بث روح �الأمان مل�ستوطنيه 

�لغيتو  لعقلية  تكري�س  يف  غزة،  غالف  يف 

�ملهيمنة على �ل�سهاينة على مر �لتاريخ

ف��ف��ي �خل���ام�������س م���ن ي��ن��اي��ر �جل�����اري، 

“�الإ�سر�ئيلي”  �حل�����رب  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

“جد�ر  ب���اأن���ه  م���ا و����س���ف  ب���ن���اء  �ل���ب���دء يف 

حول  م���ر�ت،  كيلو   4.6 بطول  عمالق” 

لقطاع  �ملحاذية  �الإ�سر�ئيلية  �مل�ستوطنات 

�أنها حتت مرمى نري�ن  ثبت  بعدما  غزة، 

�ملقاومة

وي�����ه�����دف �جل�����������د�ر- ب���ح�������س���ب ج��ي�����س 

ت���اأث���ري  م����ن  �ل����وق����اي����ة  �إىل  �الح�����ت�����الل- 

�ل�����س��و�ري��خ �مل�����س��ادة ل��ل��دب��اب��ات يف ق��ط��اع 

�أن��ه  غ���زة، وب��ي��ن��ت وز�رة ح���رب �الح��ت��الل 

بحركة  لل�سماح  �ملفرقات  الإخفاء  ي�سعى 

�ل����ط����و�رئ دون  �أوق������ات  �مل�����س��ت��وط��ن��ن يف 

خماوف من �لنري�ن �مل�سادة من �لقطاع

“�إ�سر�ئيل”  بناء  فاإّن  خرب�ء؛  وح�سب 

�جل����������د�ر �خل�����ر������س�����اين و�ل���ت���ح�������س���ي���ن���ات 

�ل��ع�����س��ك��ري��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ���س��رق ق��ط��اع 

“�الإ�سر�ئيلي” يف  �لف�سل  غزة يدلل على 

�لعقدين  يف  �ملقاومة  مع  �ملو�جهة  ح�سم 

�الأخريين

�ل���ذي  �الأول  ل��ي�����س  �جل���دي���د  و�جل�����د�ر 

ي���ق���ي���م���ه �الح�������ت�������الل ب������ن ق�����ط�����اع غ����زة 

و�الأر��سي �ملحتلة منذ عام 1948، فهناك 

�لفا�سلة  و�الأ�سالك  �جلدر�ن  من  �سل�سلة 

بينهما

 ،2021 دي�����س��م��رب  �أول/  ك��ان��ون   7 ف��ف��ي 

“�جلد�ر  ب���ن���اء  ����س��ت��ك��م��ال  ج��ي�����س  �أع���ل���ن 

���س��ن��و�ت  ع���دة  ب��ع��د  غ����زة،  �الأمني” ح���ول 

�لعدو�ن على غزة  ت�سييده عقب  بدء  من 

�سيف عام 2014

ويحيط �جلد�ر بقطاع غزة من �ل�سرق 

و�رتفاع  كلم،   65 قر�بة  بطول  و�ل�سمال، 

�إن�ساء 6 حمطات  بناوؤه  30 مر�، وتطلب 

 220 ح��و�يل  فيه  و��ستخدمت  خر�سانية، 

�ألف �ساحنة خر�سانة، و140 �ألف طن من 

و�ل�سلب �حلديد 

تقوقع

وي������رى �ل���ك���ات���ب و�مل���ح���ل���ل �ل�����س��ي��ا���س��ي 

ت��وج��ه �الح��ت��الل  �أن  �مل���ده���ون  �إب���ر�ه���ي���م 

�خلطط  على  يركز  جتعله  �خلطوة  لهذه 

قوته  تر�جع  على  دليل  وه��ذ�  �لدفاعية، 

�لهجومية؛ �الأمر �لذي جعله يفكر كيف 

مبزيد  نف�سه  ي�سيج  وكيف  نف�سه  يحمي 

من �جلدر

و�أ����س���اف �مل���ده���ون يف ت�����س��ري��ٍح خ��ا���سٍّ 

ال   “ لالإعالم”،  �لفل�سطيني  ل�”�ملركز 

�سك �أن �الحتالل �الإ�سر�ئيلي �ليوم يدرك 

�أنه غري قادر على �قتحام غزة بالدبابات، 

�لذي  )�ل�سهيوين(  �لوحيد  �ل�سالح  و�أن 

يعمل د�خل غزة هو �سالح �لطري�ن«

“�الإ�سر�ئيلي”  �أن �لر�جع  �إىل  و�أ�سار 

�لدبابات  �قتحام  ع��دم  ح��د  عند  يقف  مل 

لغزة، بل بات يخ�سى من ��ستهد�فها وهي 

يف د�خل �الأر��سي �لتي يحتلها �لكيان

ومت��ك��ن��ت �مل��ق��اوم��ة ع�����س��ر�ت �مل�����ر�ت يف 

ت��وج��ي��ه ����س���رب���ات ق���وي���ة وم���ذل���ة الآل���ي���ات 

�الح����ت����الل ع����رب �����س���ت���ه���د�ف���ه���ا ب��ق��ذ�ئ��ف 

�لكورنيت، ووثقت تلك �لعمليات مبقاطع 

فيديو �أذلت كيان �الحتالل

حماولة انتزاع اأوراق قوة

�أمي��ن  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�����س��اأن  �ملخت�س يف 

يو��سل  �الحتالل  �إن  �إىل  ي�سري  �لرفاتي، 

ح��دود  على  و�لع�سكرية  �الأم��ن��ي��ة  ج��ه��وده 

�لفل�سطينية  �مل��ق��اوم��ة  مل��ن��ع  غ���زة  ق��ط��اع 

ت�ستطيع من  ق��وة  �أي ورق��ة  �م��ت��الك  م��ن 

خ��الل��ه��ا �ل�����س��غ��ط ع��ل��ى ك��ي��ان �الح��ت��الل 

وخا�سة خالل �ملو�جهات �لع�سكرية

و�أو����س���ح �ل��رف��ات��ي يف ت�����س��ري��ٍح خ��ا���سٍّ 

�أن  لالإعالم”،  �لفل�سطيني  ل�”�ملركز 

�حل��روب  خ��الل  غزة”  غ��الف  “منطقة 
�ل��ث��الث��ة �مل��ا���س��ي��ة ُوّج���ه���ت ل��ه��ا ���س��رب��ات 

�ل���������س����و�ري����خ �مل����وج����ه����ة جت������اه ع������دد م��ن 

�الأهد�ف �لع�سكرية لالحتالل �لتي كانت 

مت���ر م���ن ب��ع�����س �ل�������س���و�رع �ل��ق��ري��ب��ة من 

�لقطاع

�أن  ي���ري���د  �الح����ت����الل  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 

ي��ت��الف��ى ه���ذ� �الأم����ر، ع��رب ب��ن��اء ع���دد من 

من  �ملختلفة  �ملناطق  م��ن  ع��دد  يف  �جل��در 

من  �لفل�سطينية  �مل��ق��اوم��ة  مل��ن��ع  �ل��ق��ط��اع 

خلف  ت�سربها  �أن  مي��ك��ن  �أه����د�ف  �إي��ج��اد 

�حلدود

�سمن  ت���اأت���ي  �خل���ط���وة  ه���ذه  �أن  ور�أى 

حم��������اوالت �الح�����ت�����الل ت���ع���زي���ز م��ن��ط��ق��ة 

�حل����دود و�إق���ام���ة �جل����د�ر �ل��ت��ح��ت �أر���س��ي 

و�ل���ف���وق �أر����س���ي ع��ل��ى ح����دود ق��ط��اع غ��زة 

�الأنفاق ملو�جهة مع�سلة 

ووف���ق م��ا ���س��ب��ق �أع��ل��ن��ه �الح��ت��الل ف��اإن 

 2021 ع��ام  به  �لعمل  �نتهى  �ل��ذي  �جل��د�ر 

بعمق كبري  �الأر����س  ك��ان ج��زء منه حت��ت 

يف  وع���ّد  �إل��ك��رون��ي��ة،  جم�����س��ات  ويت�سمن 

ل��ل��ح��د م���ن فعالية  ف��ع��ال��ة  ح��ي��ن��ه و���س��ي��ل��ة 

�أنفاق �ملقاومة، وهو ما ثبت عدم �سحته

�ملع�سلة  �أن  �ل��رف��ات��ي  �خل��ب��ري  وي��وؤك��د 

�الأك��������رب ل���الح���ت���الل ب����ات����ت �ل�������س���و�ري���خ 

قطاع  من  تنطلق  و�لتي  للدروع  �مل�سادة 

غ����زة وت�����س��ت��ه��دف �مل���رك���ب���ات �ل��ع�����س��ك��ري��ة 

جل���ي�������س �الح�����ت�����الل، وب����ال����ت����ايل ي���ح���اول 

�الحتالل عبًثا �أن يحد من قدرة �ملقاومة 

على ��ستخد�م هذه �الأد�ة

ه��ذ�  ع��رب  �الح���ت���الل  ويتابع:” ي��ري��د 

�جلد�ر �أن يعطي �سورة �أخرى مل�ستوطنيه 

�الأمان  بحالة من  غزة  يف منطقة غالف 

�ل��د�ئ��م��ة م��ن ح��ال��ة �خل��وف  م��ع �سكو�هم 

�مل��ق��اوم��ة  حت��رك��ات  نتيجة  تنتابهم  �ل��ت��ي 

و����س��ت��ه��د�ف��ه��م �مل���رك���ز خ���الل �مل��و�ج��ه��ات 

�لع�سكرية بن �ملقاومة و�الحتالل«

وجن����ح����ت �مل�����ق�����اوم�����ة خ�������الل ج�����والت 

�ملو�جهة �ملختلفة منذ عام 2008 حتى عام 

2022، يف �إمطار م�ستوطنات �الحتالل يف 

�ل�ساروخية  �لقذ�ئف  ب��اآالف  غ��زة  غ��الف 

وق�����ذ�ئ�����ف �ل�����ه�����اون، م����ا �أج�������رب غ��ال��ب��ي��ة 

�مل�ستوطنن على �لرحيل عنها

مقاومة يقظة وم�ستعدة

�جل���د�ر �ل��دف��اع��ي و�ل��ر�ج��ع��ي، ح�سب 

�مل����ده����ون ل���ن ي��ن��ج��ح يف ح��م��اي��ة دب���اب���ات 

��ستهد�فات  م��ن  وم�ستوطنيه  �الح��ت��الل 

�لفل�سطينية �ملقاومة 

وب��ات��ت  م�ستعدة  �مل��ق��اوم��ة  �أن  ويعتقد 

و���س��ائ��ل��ه��ا  وت����ط����ور  �الآن  ت�����ط�����ور�ً  �أك������ر 

�ملقاومة  �أن  “�أتوقع  م�سيًفا  �لهجومية، 

فيها  تتجاوز  حلواًل  �ستجد  �لفل�سطينية 

�أو  �الإلكروين  �سو�ء  �أقيمت  �لتي  �جل��در 

وغريه  للدبابات  �مل�ساد  �جلديد  �جل��د�ر 

من �جلدر«

تبني  ب��ات��ت  �مل��ق��اوم��ة  �أن  ع��ل��ى  و����س���دد 

ولي�س  �لهجومية  �الآل��ي��ات  على  خططها 

�ل���دف���اع���ي���ة، وب���ال���ت���ايل �مل���ق���اوم���ة ل��دي��ه��ا 

تفرغ  بعمل  لتقوم  خمتلفة  �سيناريوهات 

هذه �جلدر من م�سمونها وهذ� ما يقلق 

�الإ�سر�ئيلي �الحتالل 

�سيحمي  �الحتالل  كان  و�أ�ساف:” �إذ� 

�أكر  �سيكون  فهو  �لكيان،  د�خ��ل  دباباته 

غ��زة،  ق��ط��اع  �إىل  ي��دخ��ل��ه��ا  �أن  م��ن  خ�سية 

كيف  تفكر  �أن  �ملقاومة  على  يجب  ولهذ� 

فر�س  يف  �الإ�سر�ئيلي  �ل��ر�ج��ع  ت�ستثمر 

معادالت جديدة«

�ملقاومة ملو�جهة هذه �جلدر  وعن دور 

وخم��ط��ط��ات �الح��ت��الل ي��ق��ول �ل��رف��ات��ي: 

�لتحركات  ه��ذه  م��ث��ل  ت��ت��اب��ع  �مل��ق��اوم��ة  �إن 

جتاوز  كيفية  تدر�س  ورمب��ا  �الإ�سر�ئيلية 

�ل���ع���و�ئ���ق �ل���ت���ي ي�����س��ن��ع��ه��ا �الح����ت����الل يف 

منطقة �سرق قطاع غزة«

وي��ت��وق��ع �ل��رف��ات��ي �أن ب��ن��اء �جل���در لن 

ت��ك��ون م���وؤث���رة ع��ل��ى م�����س��ار �أي م��و�ج��ه��ة 

حيث  و�الح��ت��الل  �مل��ق��اوم��ة  ب��ن  ع�سكرية 

م��ن حجم  ي��ق��ل��ل  �أن  ي��ري��د  �الح���ت���الل  �إن 

لها  ي��ت��ع��ر���س  �أن  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �خل�����س��ائ��ر 

�لكيان  يف  �لد�خلية  �جلبهة  على  وت��وؤث��ر 

�ل�سربات  حجم  تقليل  ع��رب  �ل�سهيوين 

�لتي تتعر�س لها

و��ستدرك م�سدًد� على �أن هذ� �الأمر ال 

يغني �سيئاً عن قدرة �ملقاومة على �لتاأثري 

�أم������ن �الح�����ت�����الل خ�����الل �مل���و�ج���ه���ات  يف 

�لع�سكرية

ومغالبة �سباق 

�الأمنية  �لق�سايا  يف  �ملخت�س  �لباحث 

ع��ب��د �هلل �ل��ع��ق��اد ي��وؤك��د �أن���ه “يف ك��ل م��رة 

�الح��ت��الل  ي��ت��خ��ذه  م��ا  �أن  �مل��ق��اوم��ة  تثبت 

�أمنية  وتد�بري  وحت�سينات  �إج��ر�ء�ت  من 

ل��ن ت��غ��ن��ي ع��ن��ه��م ���س��ي��ئ��ا، ف��امل��ق��اوم��ة جهاد 

م�ستمر، وفعل مكافئ الأي �عتد�ء و�إجر�ء 

�سهيوين«

ل�”�ملركز  ح��دي��ث��ه  يف  �ل��ع��ق��اد  و�أو����س���ح 

ميكن  ال  �أن�����ه  لالإعالم”  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ي�سعفها  �أو  �مل���ق���اوم���ة  ي�����س��د  �أن  ل�����س��يء 

م��ا مل ُت��ط��ع��ن م��ن خ��ا���س��رت��ه��ا ب��ات��ف��اق��ات 

و���س��ي��ا���س��ات غ���ري وط��ن��ي��ة؛ ف��ه��ذ� �جل���د�ر 

وغريه فقط �سي�سع �أمامها حتدياً، وهذ� 

�لتحدي �سيجعلها يف �سباق ومغالبة حتى 

�أو حتييده تغلبه وتذليله 

و�أ�سار �إىل �أن �جلد�ر �الأر�سي و�لتحت 

�أر�سي �لذي لّف كل قطاع غزة حتى و�سل 

ي��ع��ل��ن �الح���ت���الل عن  �أن  ن��ه��اي��ت��ه، وق��ب��ل 

�إجنازه كانت �ملقاومة قد �أثبتت يف معركة 

�سيف �لقد�س 2021 �أنه مل يغن عنهم ومل 

ينفعهم، و�أنه مل يكن عمليا يف �سيء

�الأول،  لي�س  �لعمالق  “�جلد�ر  وق��ال: 

فكما مل يعجز �ملقاومة ومل يوهن قدرتها 

وبر�عتها يف �لتعامل مع غريه �أو حتييده 

�ستكون قادرة على ذلك هذه �ملرة«

وي��ق��ي��م �الح���ت���الل ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ج��در 

�ل�����س��م و�ل��ت��و���س��ع يف �ل�����س��ف��ة و�ل��ق��د���س، 

م���ع م�سر  �حل������دود  �أم���ن���ي���ة يف  وج������در�ن 

ولبنان و�الأردن

توفر  لن  �أن هذه �جلدر  �ملوؤكد  ويبقى 

و�أن  ل���الح���ت���الل وم�����س��ت��وط��ن��ي��ه،  �الأم������ن 

�لعقلية  يف  �مل��ت��ج��ذرة  “�لغيتو”  عقلية 

ك�سر  يف  تفلح  ل��ن  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �الأم��ن��ي��ة 

نحو  �ل�ساعية  �لفل�سطينية  �ملقاومة  �إر�دة 

�حلرية

االنباط-وكاالت

�الإ�سالمي  �لتعاون  دول  منظمة  حذرت 

�إىل  ودعت  �الأق�سى،  بامل�سجد  �مل�سا�س  من 

�لقومي  �الأم��ن  وزي��ر  على  عقوبات  فر�س 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �مل��ت��ط��رف �إي��ت��م��ار ب��ن غفري، 

مطالبة �ملجتمع �لدويل بتحرك عاجل يف 

هذ� �ل�سدد

�ل��ب��ي��ان �خل��ت��ام��ي �ل�سادر  ج��اء ذل��ك يف 

�ل����ث����الث����اء، ع����ن �الج���ت���م���اع �ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 

ملنظمة  �لتنفيذية  للجنة  �لع�سوية  مفتوح 

�ل��ت��ع��اون �الإ����س���الم���ي ل��ب��ح��ث �الع���ت���د�ء�ت 

�ال���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �مل��ت��و����س��ل��ة ع��ل��ى �مل�����س��ج��د 

�الأق�سى

مبقر  �لثالثاء،  �لطارئ،  �الجتماع  ومت 

�مل��ن��ظ��م��ة )ت�����س��م 57 دول����ة ب��ي��ن��ه��ا ت��رك��ي��ا( 

على  ب��ن��اء  �ل�سعودية  غ��رب��ي  ج��دة  مبدينة 

وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  و�الأردن  ف��ل�����س��ط��ن  ط���ل���ب 

�الإ���س��الم��ي��ة  �ل��ق��م��ة  رئي�سة  �ل��ري��ا���س،  م��ع 

�حلالية، وفق �لبيان �خلتامي

ب��اأ���س��د  ب�����  �ل����ط����ارئ  �الج���ت���م���اع  و�أد�ن 

�ل��ع��ب��ار�ت �ق��ت��ح��ام �مل�����س��ج��د �الأق�����س��ى يف 3 

وزير  2023 من قبل  يناير  �لثاين/  كانون 

م���ع���روف ب��ت��ط��رف��ه يف ح��ك��وم��ة �الح��ت��الل 

تذكر  �أن  دون   ، �الإ�سر�ئيلي  �ال�ستعماري 

��سمه

وحت���ت ح��ر����س��ة م�����س��ددة م��ن �ل�����س��رط��ة 

قام  �ل���ذي  غفري  ب��ن  �قتحم  �الإ�سر�ئيلية 

بهذ� �الأم���ر، ب��اح��ات �الأق�����س��ى، وه��و �الأم��ر 

عربية  و�إد�نة  فل�سطينيا  غ�سبا  �أثار  �لذي 

و�إ�سالمية وحتفظات دولية

��ستفز�ز  �القتحام  هذ�  �أن  �لبيان  و�أك��د 

كافة  يف  �مل�سلمن  مب�ساعر  مي�س  خطري 

�أن��ح��اء �ل��ع��امل و�ن��ت��ه��اك ل��ل��ق��ان��ون �ل��دويل 

وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة

وح���ذر م��ن ع��و�ق��ب ����س��ت��م��ر�ر �ل��ت��ط��اول 

�إ�سر�ئيل  حممال   ، �الأق�سى  �مل�سجد  على 

م�سوؤولية ما يحدث له

عاجل  بتحرك  �الأم���ن  جمل�س  وط��ال��ب 

�الإ�سر�ئيلي  �لت�سعيد  ووقف  و�إد�نة  ردع  ل� 

، د�ع��ي��ا �إىل ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى �ل��وزي��ر 

�ملتطرف �لذي �عتدى على حرمة �مل�سجد 

�الأق�سى

و���س��ب��ق ل���ن غ��ف��ري، زع��ي��م ح���زب �ل��ق��وة 

�قتحم  �أن  �مل��ت��ط��رف،  �ليميني  �ل��ي��ه��ودي��ة 

�ل�سخ�سية وكنائب  �الأق�سى مر�ر� ب�سفته 

لكني�ست با

ب��ذل��ك  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �مل����رة �الأوىل  ل��ك��ن��ه��ا 

ب�����س��ف��ت��ه وزي�����ر� ���س��م��ن ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ن 

 29 يف  �لكني�ست  ثقة  ن��ال��ت  �ل��ت��ي  نتنياهو 

وتو�سف  �ملا�سي،  �الأول  كانون  دي�سمرب/ 

ب��اأن��ه��ا �حل��ك��وم��ة �الأك�����ر مي��ي��ن��ي��ة ب��ت��اري��خ 

�إ�سر�ئيل

�ل��ع��دو�ن  �إد�ن���ة  �خلتامي  �لبيان  وج��دد 

�ملتكرر على �الأماكن �ملقد�سة �مل�سيحية مبا 

فيها �العتد�ء �الأخري على �أوقاف �لكني�سة 

�الأرث��وذك�����س��ي��ة يف ب���اب �خل��ل��ي��ل و���س��ل��و�ن، 

وت��دن��ي�����س وحت��ط��ي��م ق��ب��ور �مل�����س��ي��ح��ي��ن يف 

�ل�سرقية �لقد�س 

ون���ا����س���د رج������ال �ل����دي����ن و�مل���رج���ع���ي���ات 

�ل�سماوية  للر�ساالت  �لدينية  و�ملوؤ�س�سات 

يف كافة �أنحاء �لعامل �إ�سد�ر موقف يدعو 

لوقف هذه �النتهاكات

�الح����ت����الل  ����س���ل���ط���ات  ف����ر�����س  و�أد�ن 

جماعية  عقوبات  �الإ�سر�ئيلي  �ال�ستعماري 

م�سوؤوليه  وعلى  �لفل�سطيني  �ل�سعب  على 

�لفل�سطينية �الأهلية  و�ملنظمات 

و�أك���������دت �مل���ن���ظ���م���ة م���و�����س���ل���ة م��ت��اب��ع��ة 

ت������ط������ور�ت �ل����و�����س����ع ب���ال���ق���د����س و�ت����خ����اذ 

�ملنا�سبة �الإجر�ء�ت 

�مل���ن���دوب  �أك�����د  ب���االج���ت���م���اع،  ويف ك��ل��م��ة 

�الإ�سالمي  �لتعاون  لدى  �لد�ئم  �ل�سعودي 

�سالح بن حمد �ل�سحيباين، �أَنّ �العتد�ء�ت 

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �مل��ت��و����س��ل��ة ع��ل��ى �مل�����س��ج��د 

�لفل�سطيني  و�ل�����س��ع��ب  �مل���ب���ارك  �الأق�����س��ى 

�ل�����س��ق��ي��ق ت�����س��ك��ل يف جم��م��ل��ه��ا �����س���ت���ف���ز�ز�ً 

�ل�سر�ع  وتغذي  �مل�سلمن  مالين  مل�ساعر 

�ملنطقة،  �ال���س��ت��ق��ر�ر يف  وع���دم  و�ل��ت��ط��رف 

�إ���س��اف��ة �إىل ك��ون��ه��ا ت��ع��د �ن��ت��ه��اك��اً ���س��ارخ��اً 

للقر�ر�ت �لدولية ذ�ت �ل�سلة

وج������دد �ل�����س��ح��ي��ب��اين م���وق���ف �مل��م��ل��ك��ة 

�لكاملة  �حلماية  توفري  ب�سرورة  �لثابت 

ل��ل��م�����س��ج��د �الأق�������س���ى ووق�����ف �الن��ت��ه��اك��ات 

�خلطرية و�ال�ستفز�ز�ت فيه

و�أ�ساف �أن �ململكة حتمل يف هذ� �ل�سدد 

�لكاملة  �مل�سوؤولية  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سلطات 

عن �أية نتائج �أو تد�عيات حيال ما تتخذه 

م��ن ���س��ي��ا���س��ات ومم��ار���س��ات ����س��ت��ف��ز�زي��ة يف 

م��دي��ن��ة �ل��ق��د���س و�الع����ت����د�ء ع��ل��ى �أه��ل��ه��ا 

�لنهاية  يف  تقو�س  �إنها  حيث  ومقد�ساتها، 

ج��ه��ود �ل�����س��الم �ل��دول��ي��ة، وت��ت��ع��ار���س مع 

�مل���ب���ادئ و�الأع�������ر�ف �ل���دول���ي���ة يف �ح����ر�م 

�لدينية �ملقد�سات 

تكاتف  ���س��رورة  �إىل  �ل�سحيباين،  ودع��ا 

�جل��ه��ود �ل��دول��ي��ة وت��ك��ث��ي��ف��ه��ا الإن���ه���اء ه��ذ� 

�أج��ل تعزيز  �أم��ده من  �ل��ذي طال  �ل�سر�ع 

برمتها �ملنطقة  ��ستقر�ر 

م��ن ج��ان��ب��ه، �أك���د �الأم���ن �ل��ع��ام ملنظمة 

طه،  �إبر�هيم  ح�سن  �الإ�سالمي،  �لتعاون 

�مل�سجد  �سد  �الإ�سر�ئيلية  �الع��ت��د�ء�ت  �أَن 

م�����س��ا���س��ا مب�ساعر  ت��ع��د  �مل���ب���ارك  �الأق�����س��ى 

�لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �مل�سلمن  وعقيدة 

للقانون  ���س��ارخ  �ن��ت��ه��اك  �أن��ه��ا  ع��ن  ف�سال 

�لدويل و�لقر�ر�ت �الأممية

على  �الج��ت��م��اع  خ��الل  كلمته  و���س��دد يف 

�أن���ه م��ن ���س��اأن ه��ذه �الع���ت���د�ء�ت �أن تغذي 

�لعنف و�لتوتر وتزعزع �الأمن و�ال�ستقر�ر 

يف �ملنطقة ، د�عيا �إىل حترك دويل م�سوؤول 

ي��ل��زم �إ���س��ر�ئ��ي��ل ب��وق��ف ه���ذه �الن��ت��ه��اك��ات 

�خلطرية باحلفاظ على �لو�سع �لتاريخي 

و�ل���ق���ان���وين �ل��ق��ائ��م يف �مل�����س��ج��د �الأق�����س��ى 

�مل���ب���ارك ب��اع��ت��ب��اره م���ك���ان ع���ب���ادة خ��ال�����س��ا 

وحدهم للم�سلمن 

وك�����س��ف ط���ه �أن����ه �أج����رى �ت�����س��االت مع 

�الأط���������ر�ف �ل���دول���ي���ة �ل���ف���اع���ل���ة ن���ق���ل م��ن 

خ��الل��ه��ا م���وق���ف �مل��ن��ظ��م��ة ب���ه���ذ� �ل�������س���اأن، 

و�الحت��اد  �ملتحدة  �الأمم  م��ن  ك��ال  و�سملت 

�ل�سغط  ممار�سة  على  حلثهما  �الأوروب���ي 

�خلطرية  �نتهاكاتها  لوقف  �إ�سر�ئيل  على 

بحق �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك

ج��ه��ود  وم�������س���اع���ف���ة  ح�����س��د  �إىل  ودع������ا 

�مل���ن���ظ���م���ة �ل�������س���ي���ا����س���ي���ة و�الق����ت���������س����ادي����ة 

و�الإع���الم���ي���ة م���ن �أج�����ل ح��م��اي��ة �ل��ق��د���س 

مو�جهة  يف  �أه��ل��ه��ا  �سمود  ودع���م  �ملحتلة، 

و�لدفاع  �الإ�سر�ئيلية  �لتهويد  خمططات 

�لثابتة �لفل�سطينية  عن �حلقوق 

ب������دوره، ع���رب �مل���ن���دوب �ل���د�ئ���م ل��دول��ة 

فل�سطن لدى �لتعاون �الإ�سالمي �ل�سفري 

م����اه����ر �ل����ك����رك����ي، ع����ن ����س���ك���ره ل��ل��م��م��ل��ك��ة 

�ملتو��سل  دعمها  على  �ل�سعودية  �لعربية 

ت��ق��وم به  �ل��ت��ع��اون �الإ���س��الم��ي وم��ا  ملنظمة 

ل��ل��دف��اع ع��ن ق�سايا  م��ن ج��ه��ود خم��ل�����س��ة 

�لق�سية  مقدمتها  ويف  �الإ�سالمية  �أمتنا 

�ل�سريف و�لقد�س  �لفل�سطينية 

�أن �القتحامات �الإ�سر�ئيلية  و�سدد على 

�مل��ت�����س��اع��دة ت���اأت���ي ب��ه��دف ت��غ��ي��ري �ل��و���س��ع 

�ل���ق���ائ���م يف �الأق�������س���ى وت��ق�����س��ي��م��ه زم��ان��ي��اً 

وم��ك��ان��ي��اً وف��ر���س �ل�����س��ي��ادة �ال���س��ت��ع��م��اري��ة 

ع��ل��ي��ه يف خ����رق ف��ا���س��ح ل��ل��ق��ان��ون �ل����دويل 

�لدولية �ل�سرعية  ومقرر�ت 

ويقول �لفل�سطينيون �إن �إ�سر�ئيل تعمل 

بوترية مكثفة على تهويد �لقد�س وطم�س 

ويتم�سكون  و�الإ�سالمية،  �لعربية  هويتها 

ب��ال��ق��د���س �ل�����س��رق��ي��ة ع��ا���س��م��ة ل��دول��ت��ه��م 

�ل�سرعية  ق����ر�ر�ت  �إىل  ����س��ت��ن��اد�  �مل��اأم��ول��ة، 

�لدولية �لتي ال تعرف باحتالل �إ�سر�ئيل 

يف  �إل��ي��ه��ا  ب�سمها  وال   1967 ع��ام  للمدينة 

1981

 ناشونال إنتريست: أمريكا تواصل المهمة 
الفاشلة في سوريا وال تريد االعتراف بالهزيمة

�النباط-وكاالت

ن�����س��ر م���وق���ع ن���ا����س���ون���ال �إن��ري�����س��ت 

ديفن�س  م��ع��ه��د  يف  ل��ل��زم��ي��ل  ر�أي  م��ق��ال 

�إن  فيه  ق��ال  ب��ر�ي��ور�ت��ي��ز جيف الم���ري، 

�سوريا،  �الأمريكي يف  �لع�سكري  �لوجود 

�أن  �إال  و�إن كانت كلفته منخف�سة جد�، 

يو�جه خماطر كبرية �أكر من �أي وقت 

م�سى

�لع�سكرية  �لعقيدة  �إن  �لكاتب  وقال 

�ستكون   2023 عام  �سوريا  يف  �الأمريكية 

ود�عا للجديد و�أهال بالقدمي

ف���رغ���م ع�����ودة �ل����ق����و�ت �الأم���ري���ك���ي���ة 

نتيجة  ق�����س��ري  ت��وق��ف  ب��ع��د  لعملياتها 

�����س����رب �ل������ط������ري�ن �ل�����رك�����ي ق����و�ع����د 

ل��ل��ج��م��اع��ات �ل���ك���ردي���ة �ل���ت���ي ت��دع��م��ه��ا 

�ل���وج���ود  �أن  �إال  �مل���ت���ح���دة،  �ل�����والي�����ات 

باملخاطر.  حمفوفا  ي��ز�ل  ال  �الأمريكي 

وق���ال �ل��ك��ات��ب �إن ق���ر�ر و����س��ن��ط��ن دع��م 

�الأهلية  �حل���رب  ب��د�ي��ة  منذ  �مل�سلحن 

لظهور  و�أدى  ك��ارث��ي��ا،  ك���ان  ���س��وري��ا،  يف 

و�جلماعات  �الإ�سالمية  �لدولة  تنظيم 

�ملت�سددة �الأخرى

�لتدخل  �أحدثها  �لتي  �لفو�سى  ومع 

وهزمية تنظيم �لدولة يف �لنهاية، ظل 

�ل��ت��ربي��ر �الأم��ري��ك��ي ل��ن�����س��ر �ل���ق���و�ت يف 

و�الآن،  متز�يد.  وب�سكل  م�سو�سا  �سوريا 

ف��امل��ن��ط��ق �مل��ن��ح��رف �ل����ذي ت�����س��ت��خ��دم��ه 

هو  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  لن�سر  �الإد�رة 

ح���م���اي���ة ن��ف�����س �ل�����ق�����و�ت. وظ���ل���ت ه���ذه 

�لدورة �لقائمة على �لتو�سل حلل لكل 

م�����س��ك��ل��ة، م�����س��ت��م��رة ل��وق��ت ط��وي��ل. ويف 

��سر�تيجية  ف��ي��ه  ظ��ل��ت  �ل���ذي  �ل��وق��ت 

�ل���و����س���ع  �أن  �إال  ج�����ام�����دة،  و�����س���ن���ط���ن 

ظ���ل م��ت��ح��رك��ا وحم���ف���وف���ا ب��امل��خ��اط��ر. 

�أطلقها  �لتي  �ل�ساروخية  فاملقذوفات 

�جل��ي�����س �ل���رك���ي ع��ل��ى م���و�ق���ع �أك�����ر�د 

ياردة من   130 �سوريا �سقطت على بعد 

�الأمريكية �لقو�ت 

و��سنطن  حلفاء  مع  تركيا  وتتعامل 

�الأك����ر�د ب��اأن��ه��م �إره��اب��ي��ون، يف وق��ت ز�د 

�ل��ت��ف��ج��ري �الأخ����ري مب��دي��ن��ة �إ���س��ط��ن��ب��ول 

تركية  ع�سكرية  عملية  �حتماالت  م��ن 

�لناتو،  يف  ع�سو  ه��ي  وت��رك��ي��ا  ج��دي��دة. 

تقدمت  �لتي  �لع�سوية  طلبات  وعلقت 

�ل�سويد وفنلند� لالن�سمام �إىل �حللف، 

للمتمردين  �لبلدين  ب�سبب دعم هذين 

�الأكر�د

�ملتحدة  �لواليات  �إن  �لكاتب  ويقول 

تورطها  �لكثري من مو��سلة  لن حتقق 

يف نز�ع م�ستمر منذ �سنو�ت �ل�سبعينات 

م��ن �ل��ق��رن �مل��ا���س��ي. و�أك����ر م��ن ه��ذه، 

ف��م��و����س��ل��ة ����س��ت��ع��د�ء ت��رك��ي��ا، ���س��ي��وؤث��ر 

ع��ل��ى مت��ا���س��ك ح��ل��ف �ل��ن��ات��و، �إذ� �أخ��ذن��ا 

تتعامل  �لتي  �لطريقة  �العتبار  بعن 

�الإرهابية.  �لتهديد�ت  مع  تركيا  فيها 

�لع�سكري  �ل��وج��ود  �أن  �ل��ك��ات��ب  وي��ع��ل��ق 

�الأمريكي ��ستنفد كل �أهد�فه �ملن�سودة. 

تنظيم  خ�سر  �مل��ا���س��ي��ة،  �الأ���س��اب��ي��ع  ففي 

ب�سبب  زعيمه  �لثالثة  وللمرة  �ل��دول��ة 

غارة جوية

�الأك����ر�د عن  �أم��ري��ك��ا  وت��وق��ف حلفاء 

�ل��دول��ة.  تنظيم  ���س��د  بعمليات  �ل��ق��ي��ام 

ت��ع��رّب فيه  �ل��ذي  �ل�سبب  ع��ن  و�ل�����س��وؤ�ل 

لتعري�س  ����س��ت��ع��د�ده��ا  ع���ن  و����س��ن��ط��ن 

ح����ي����اة �جل����ن����ود �الأم����ري����ك����ي����ن ل��ق��ت��ال 

ع���دو �أ���س��ب��ح م��ن �مل��خ��ل��وق��ات �مل��ع��ر���س��ة 

ل���الن���ق���ر�����س. وك����ان����ت ه���ن���اك �أ����س���ب���اب 

�الأم��ري��ك��ي��ة من  �ل��ق��و�ت  ل�سحب  ت��دع��و 

���س��وري��ا، ح��ت��ى ق��ب��ل �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��رك��ي��ة 

تدعمها  �ل��ت��ي  فامليلي�سيات  �الأخ�����رية، 

�لقو�ت  منظم  وب�سكل  ت�ستهدف  �إي��ر�ن 

ويجب  و���س��وري��ا.  �ل��ع��ر�ق  يف  �الأمريكية 

على �أمريكا �البتعاد عن �ملخاطر

ت�ستهدف  �مليلي�سيات  ه��ذه  و�ستظل 

على  جتربها  حتى  �الأمريكية  �ل��ق��و�ت 

�لتخلي  يعني  ال  فاخلروج  �الن�سحاب. 

ع��ن �مل���ب���ادرة �أو �الع�����ر�ف ب��ال��ه��زمي��ة، 

مالحقة  ��سر�تيجية  ب��اأن  �عر�فا  بل 

توؤد لنتائج. وو�جب  وقتل �لطريدة مل 

�ل�سعب  �أج��ل  من  هو  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

على  ت��ق��وم  لعملية  ول��ي�����س  �الأم��ري��ك��ي، 

ت��ف��ك��ري م�����س��ك��وك ف���ي���ه، وب��ن��ت��ائ��ج غ��ري 

م�سلحة  ���س��وري��ا  ت��ع��ت��رب  وال  م��ع��روف��ة. 

ج���وه���ري���ة ل����ل����والي����ات �مل����ت����ح����دة، ف��ه��ي 

ت���ق���ع ع���ل���ى ه���ام�������س �مل��ن��ط��ق��ة �ل���ت���ي مل 

ت��وؤك��د عليها يف  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  تعد 

�لدفاعية ��سر�تيجيتها 

وب��امل��ق��ارن��ة، ���س��وري��ا م��ه��م��ة الإي����ر�ن، 

ف��ه��ي ج����زء م���ن ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل����ردع 

باملوؤ�س�سة  �ملرتبطة  �لدينية  و�ل�سبكة 

تعترب  �ل����ذي  �ل���وق���ت  ويف  �الإي���ر�ن���ي���ة. 

�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة �ل���الع���ب �الأك�����رب، 

ل��ل��م��خ��اط��رة  م�����س��ت��ع��دة  �إي�������ر�ن  �أن  �إال 

ح�سورها  على  حت��اف��ظ  ك��ي  ���س��يء  بكل 

يف ���س��وري��ا، وه����ذ� ي��ع��ن��ي دع���م ه��ج��م��ات 

�أمريكا على  باملخاطر الإجبار  حمفوفة 

�الن�سحاب من �سوريا

���س��وري��ا عملية غري  �ح��ت��الل  وي��ب��دو 

م��ك��ل��ف��ة الأم���ري���ك���ا، ل��ك��ن ل��ي�����س ه���ذ� هو 

�ل����ق����و�ت ال  �أن ح���ج���م  �ل�����و�ق�����ع. وم�����ع 

�الأر���س��دة  �أن  �إال  ج��ن��دي،   900 ي��ت��ج��اوز 

ل��ل��ح��ف��اظ عليها  �ل�����س��روري��ة  و�جل��ه��ود 

ال  �لقليلة  �لكلفة  �أن  كما  مكلفة.  تبدو 

�لت�سعيد  خماطر  �العتبار  بعن  تاأخذ 

ق��د تكون م��دم��رة على  �لتي  �إي���ر�ن  م��ع 

�خلليج.  منطقة  يف  �الأمريكية  �لقو�ت 

�جل��ن��ود  م���ن  �الآالف  ع�����س��ر�ت  ف��ه��ن��اك 

و�ل����ع����ر�ق  �ل����ك����وي����ت  �الأم����ري����ك����ي����ن يف 

و�ل�سعودية و�الإمار�ت وقطر، �لو�قعن 

يف مدى �سربات �إير�ن

وت����و������س����ل و�����س���ن���ط���ن �إن����ف����اق �مل����ال 

ن���ز�ع مفتوح  ب������االأرو�ح يف  و�ل��ت�����س��ح��ي��ة 

ق���د ي��ع��رق��ل ح���ي���اة م���الي���ن �مل��دن��ي��ن. 

�أن  �إال  فمن �ل�سهل تاأييد هذه �لعملية، 

ر�ئحة �لف�سل تفوح منها لتجنب تغيري 

�لفا�سل و�لذي م�سى عليه  �ل�سكل  هذ� 

ع��ق��د م��ن �ل���زم���ان. و�خل�����س��ارة يف ه��ذه 

�لعملية تذهب �أبعد من �ساحة �ملعركة، 

ف���اأث���ره���ا ي���ط���ال �الأم����ه����ات و�الأط����ف����ال 

و�لعائالت �لتي تخاف من ن�سر �لقو�ت 

الأن  �لوقت  وح��ان  �أبنائها.  موت  خ�سية 

وجتلب  �ل�����س��د�ع  ه���ذ�  و����س��ن��ط��ن  تنهي 

�لقو�ت �إىل �لوطن

ُتنكل بعدة معتقلين   سلطات االحتالل 
واستجوابهم اعتقالهم  أثناء 

االنباط-وكاالت

و�ملحررين،  �الأ�سرى  �سوؤون  قالت هيئة   

وف��ق��ا الإف���اد�ت �أ���س��رى، �أن ق��و�ت �الح��ت��الل 

ُن��ك��ل��ت ب��ه��م، وت��ع��ر���س��و� ل��ل�����س��رب �ل�����س��دي��د 

و�مل����ع����ام����ل����ة �مل���ه���ي���ن���ة �أث������ن������اء �ع���ت���ق���ال���ه���م 

و��ستجو�بهم.

و�أو�����س����ح����ت �ل���ه���ي���ئ���ة، يف ت���ق���ري���ر ي���وم 

ن��ك��ل��ت  �الح�����ت�����الل  ق�������و�ت  �أن  �الأرب�������ع�������اء، 

قرية  م��ن  غ��ي��ظ��ان  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  بال�سابن 

�أب��و  دي���ر  ق��ري��ة  �لقبيبة و���س��ال��ح ع��ط��ا م��ن 

�ح��ت��ج��ازه��م��ا  �أث���ن���اء  �هلل،  ر�م  ق���رب  م�����س��ع��ل 

رنتي�س،  قرية  من  بالقرب  جي�س  مبع�سكر 

�ح��ت��ج��از كال  �الح��ت��الل  ج��ن��ود  تعمد  حيث 

�ل�����س��اب��ن ب�����س��اح��ة �مل��ع�����س��ك��ر الأك����ر م��ن 12 

�ساعة متتالية يف �لربد و�لعر�ء، ومل ي�سلما 

بهمجية  عليهما  و�الع���ت���د�ء  �ل�����س��رب  م��ن 

ط���و�ل �ح��ت��ج��ازه��م��ا، ون��ق��ال ب��ع��د ذل���ك �إىل 

ال���س��ت��ج��و�ب��ه��م��ا،  “عوفر”  حت��ق��ي��ق  م��رك��ز 

“عت�سيون”،  توقيف  م��رك��ز  �إىل  وب��ع��ده��ا 

�أن  �ملتوقع  وم��ن  توقيفهما  متديد  وج��رى 

ت�سدر �أو�مر �عتقال �إد�رية بحقهما.

�لقا�سر  �الأ�سري  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ�سارت 

م���ن خميم  ع����ام����اً(   16( غ������و�درة  حم���م���ود 

جنن، خ�سع ال�ستجو�ب قا�س د�خل زنازين 

فيها  و�ح��ت��ج��ز  “�جللمة”،  حتقيق  م��رك��ز 

ل�ساعات  خاللها  معه  ُح��ق��ق  ي��وم��اً   30 مل��دة 

ط��وي��ل��ة وه����و م��ق��ي��د �ل��ي��دي��ن و�ل��ق��دم��ن، 

�الأ�سبال يف  �الأ�سرى  ق�سم  �إىل  ُنقل  وبعدها 

�لقا�سر غو�درة هو  باأن  “�لد�مون”، علماً 
�رتقى  �لتي  غ��و�درة  حممد  �ل�سهيد  �سقيق 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  ه�سومري”  “تل  م�����س��ف��ى  يف 

ب��ج��روح��ه �خل��ط��رية �ل��ت��ي تعر�س  م��ت��اث��ر�ً 

لها �أثناء �عتقاله و�أدت �إىل �إ�سابته بحروق 

�سديدة.

�أن جي�س �الحتالل د�هم  �لهيئة  و�أكدت 

ع��ام��اً(   31( غطا�سة  حممد  �ل�����س��اب  م��ن��زل 

ي��ط��ا يف حم��اف��ظ��ة �خلليل� وع��اث  ب��ل��دة  م��ن 

بال�سرب  �ل�ساب  على  و�ع��ت��دى  خ��ر�ب��اً،  ب��ه 

�إف��الت  �الح��ت��الل،  تعمد جنود  كما  �مل��ربح، 

�ق��ت��ي��اده  وج���رى  ل��ي��ه��اج��م��ه،  بولي�سي  ك��ل��ب 

“عوفر”  حت���ق���ي���ق  م����رك����ز  �إىل  ب����ع����ده����ا 

ال�ستجو�به ومن ثم �إىل “عت�سيون” حيث 

يقبع �الآن
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االرثوذكسي يواجه ذوب اهن في السوبر االسيوي 

بوسكيتس يرفض عرض النصر 

جواو فيليكس معارا الى تشيلسي 

رونالدو يواصل قفزاته المشهورة 

مدريد - وكاالت 

عن  �إ���س��ب��اين،  �سحفي  تقرير  حت��دث 

و�سط  جنم  بو�سكيت�س  �سريجيو  موقف 

ب��ر���س��ل��ون��ة، م���ن �الن��ت��ق��ال �إىل ���س��ف��وف 

�لن�سر �ل�سعودي �لذي تعاقد موؤخًر� مع 

وكانت  رونالدو.  كري�ستيانو  �لربتغايل 

ت��ق��اري��ر ���س��ح��ف��ي��ة ق���د �أف�����ادت مب��ح��اول��ة 

ر�ت��ب  م��ق��اب��ل  بو�سكيت�س  ل�سم  �لن�سر 

�إط���ار  ي����ورو، يف  م��ل��ي��ون   13 يبلغ  ���س��ن��وي 

تدعيم �لفريق بنجوم من �لطر�ز �الأول. 

ال  �سحيفة �سبورت »بالتاأكيد  وق��ال��ت 

�إىل  �ملبلغ  هذ�  تقدمي  فريق،  الأي  ميكن 

ع��اًم��ا خالل   35 �سيبلغ  ق��دم  ك��رة  الع��ب 

من  ي��ب��دو  ذل����ك  “ومع  وت���اب���ع   .»2023

�أن ير�هن على  بو�سكيت�س،  �ل�سعب على 

�ل�����دوري �ل�����س��ع��ودي، �ل����ذي مل ي��ج��ذب��ه 

ت�سايف هرينانديز  �أن  يذكر  �الآن«.   حتى 

�سريجيو  �أقنع  لرب�سلونة،  �لفني  �ملدير 

�ملو�سم  نهاية  حتى  بالبقاء  بو�سكيت�س 

�حل�����ايل. ون���وه���ت ب��ع�����س �ل��ت��ق��اري��ر �أن 

����س���ريج���ي���و ب��و���س��ك��ي��ت�����س ي����در�����س ف��ك��رة 

خالل  �الأم��ري��ك��ي  �ل���دوري  �إىل  �النتقال 

يناير/كانون ثان �جلاري.

مدريد - وكاالت 

�الأربعاء،  �أتلتيكو مدريد، ظهر  �أعلن 

فيليك�س،  جو�و  �لربتغايل  العبه  �إع��ارة 

�الإجن���ل���ي���زي.  ت�����س��ي��ل�����س��ي  ���س��ف��وف  �إىل 

ب��ي��ان ر�سمي  �أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د يف  وق���ال 

م��دري��د  �أتلتيكو  “تو�سل  م��وق��ع��ه  ع��رب 

�إعارة جو�و  ب�ساأن  �تفاق،  �إىل  وت�سيل�سي 

�جل���اري،  �مل��و���س��م  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  فيليك�س 

ملو�سم  نادينا  م��ع  عقده  �ل��الع��ب  وم��دد 

 .»2027 ي���ون���ي���و/ح���زي���ر�ن  ح��ت��ى  �آخ�����ر 

�إىل ���س��ف��وف  و�ن�����س��م ج����و�و ف��ي��ل��ي��ك�����س 

 ،2019 ع��ام  �سيف  يف  م��دري��د،  �أتلتيكو 

ب��ع��م��ر 19 ع����اًم����ا، ق����ادم����ا م����ن ب��ن��ف��ي��ك��ا 

 131 فيليك�س  ولعب جو�و  �ل��ربت��غ��ايل. 

 34 مدريد، و�سجل  مع �أتلتيكو  م��ب��ار�ة 

ه��دف��ا و���س��ن��ع 18 �آخ���ري���ن، و���س��اه��م يف 

�لليجا  بلقب  بالنكو�س  �لروخي  تتويج 

�أتلتيكو  بيان  و�أمت   .2021-2020 مو�سم 

كل  فيليك�س،  جل���و�و  “نتمنى  م��دري��د 

�ل���ن���ج���اح و�ل���ت���وف���ي���ق يف ه�����ذه �مل��رح��ل��ة 

ت�سيل�سي«. �جلديدة مع 

الرياض - وكاالت 

كري�ستيانو  �لربتغايل  �لنجم  �أث��ار 

رون���ال���دو �ه��ت��م��ام �ل�����س��ح��ف �ل��ع��امل��ي��ة 

ب����اإح����دى ع����اد�ت����ه �خل�����ارق�����ة، وذل����ك 

خ���الل ت��دري��ب��ات��ه م��ع ن��ادي��ه �جل��دي��د 

�ل��ن�����س��ر �ل�������س���ع���ودي.وك���ان �حل�����س��اب 

�ل��ر���س��م��ي ل��ن��ادي �ل��ن�����س��ر �ل�����س��ع��ودي، 

ق���د ن�����س��ر ����س���ورة ل���رون���ال���دو خ���الل 

ح�����س��ة ت��دري��ب��ي��ة، وق���د �رت��ق��ى ع��ال��ًي��ا 

وكتب:  زم��الئ��ه،  ع��ن  كبرية  مب�سافة 

�لن�سر«. يف  عالًيا  يرتقي  �“�الأف�سل 
وع��ل��ق��ت ���س��ب��ك��ة ج��ل��وب��و �ل��رب�زي��ل��ي��ة 

ع���ل���ى ه����ذه �ل���ق���ف���زة، وك���ت���ب���ت: “مع 

�ملهاجم  �أظهر  عاما،   38 من  �قرت�به 

�أن������ه يف ح���ال���ة ج���ي���دة«.  �ل����ربت����غ����ايل 

تقدميه،  م��ن  �أ�سبوع  “بعد  وتابعت: 

ينتظر  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ز�ل  م��ا 

�لن�سر، لكنه  �أول ظهور ر�سمي له يف 

�أظهر �أن ��ستعد�د�ته �لبدنية ر�ئعة«. 

“يف  �ل��رب�زي��ل��ي��ة:  �ل�سبكة  و�أو���س��ح��ت 

����س���ورة ن�����س��ره��ا �ل���ن���ادي )�ل��ن�����س��ر(، 

�أظ�����ه�����ر �مل����ه����اج����م �إح����������دى ����س���م���ات���ه 

�ل��رئ��ي�����س��ي��ة، يف �الرت����ق����اء �ل���ه���ائ���ل«. 

و�أ����س���اف���ت ع���ن �ل��ق��ف��زة �خل���ارق���ة �أن 

�ل���ه���و�ء،  يف  ك��ان��ت  رون���ال���دو  “ر�أ�س 
ورك��ب��ت��ه يف م�����س��ت��وى ���س��در زم��الئ��ه 

على  �أقد�مهم  كانت  �لذين  �الآخرين 

�الأر�س«. �جلدير بالذكر �أن رونالدو 

“خارقة”  بقفزة  قيا�سيا  رقما  �سجل 

�ل�سابق  فريقه  مع  مرت   2.93 مل�سافة 

يونايتد  مان�س�سرت  �سد  مدريد  ريال 

�أوروب���ا مو�سم 2012- �أب��ط��ال  ب��دوري 

.2013

منتخبنا االولمبي يواجه البحرين وديا 

منتخب الشابات وصيف بطولة غرب أسيا 

نادي توتنهام على مرمى حجر من قطر 

أزمة بين اتحاد الكيك بوكسينج  والمدربين 

االنباط - عامن 

يلتقي �ملنتخب �لوطني �الأوملبي لكرة �لقدم 

�ل�ساد�سة من  �ل�ساعة  �لبحريني، عند  نظريه 

�لتي  �لودية  �ملبار�ة  �ليوم �خلمي�س، يف  م�ساء 

�إطار  �ملبار�ة يف  �ملنامة. وتاأتي هذه  جتري يف 

�ملنتخب  يخو�سه  �ل���ذي  �ل��ت��دري��ب��ي  �ملع�سكر 

للت�سفيات  ��ستعد�د�  �لبحرين،  يف  �الأومل��ب��ي 

 �الآ���س��ي��وي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام خ���الل �أي���ل���ول �مل��ق��ب��ل.

يف  �ل�سقيقني  �ملنتخبني  بني  �للقاء  ويتجدد 

�ملنامة يوم �الأحد �ملقبل. وي�سرف على تدريب 

�لفني  �ملدير   23 �سن  حتت  �الأومل��ب��ي  �ملنتخب 

�ل��وط��ن��ي  منتخبنا  وك���ان  زم���ع.  �أب���و  ع��ب��د�هلل 

ق���د ب���دء م��ع�����س��ك��ره �ل��ت��دري��ب��ي و�ل�����ذي ميتد 

مبار�تني  ويتخلله  ذ�ته،  �ل�سهر  من   15 حتى 

وديتني مع �أ�سحاب �الأر�س. و�أجرى �ملنتخب 

�لبحريني،  �الحت���اد  م��الع��ب  على  ت��دري��ب��ات��ه 

العبا:   27 �ملع�سكر  يف  �ملنتخب  قائمة  وت�سم 

�أح����م����د �جل���ع���ي���دي، ق��ي�����س ع���ب���ا����س���ي، حم��م��د 

معت�سم  عفانة،  د�ن��ي��ال  ت��وه��ان،  ع��م��ار  ع��ي��اد، 

�جل��ع��ربي، ع��ام��ر ج��ام��و���س، ع���ون �مل��ح��ارم��ة، 

و���س��ي��م �ل���ري���االت، ف��ي�����س��ل �أب����و ���س��ن��ب، �أح��م��د 

ماهر  رح��ال،  �أب��و  ليث  ه�سام،  حممد  �سربة، 

�ل��ذي��اب��ات،  ه��اي��ل  �ل�سملتي،  ب��ه��اء  �ل�����س��ح��ري، 

ب�����س��ار �ل���ذي���اب���ات، ه��ا���س��م ب��ن��ي خ���ال���د، �سيف 

مهند  �ملح�سريي،  جعفر  �لب�ساب�سة،  �ل��دي��ن 

طه،  �أب��و  حممد  �لعمري،  مو�سى  �لعر�م�سة، 

�أحمد �سعادة، رزق بني  �أبو دقر،  عبد�لرحمن 

�إط��ار  �ملع�سكر يف  وي��اأت��ي  ع��الن.  ه��اين، مالك 

�ل��ت��ح�����س��ري�ت ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �ال���س��ت��ح��ق��اق��ات 

�الآ�سيوية  �لت�سفيات  مقدمتها  ويف  �ملقبلة، 

�ملوؤهلة �إىل �أوملبياد باري�س 2024.

االنباط - عامن 

ثانياً  ت17  �لن�سوي  �لوطني  �ملنتخب  حل 

 ،2023 للنا�سئات  �لثالثة  �آ�سيا  غرب  ببطولة 

يف   ،2-0 بنتيجة  ل��ب��ن��ان  �أم����ام  خ�����س��ارت��ه  ب��ع��د 

�مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت ع��ل��ى ملعب 

�لن�سوية  �للجنة  رئي�س  نائب  و�سلم  �لعقبة. 

يف �حت�����اد غ����رب �آ����س���ي���ا �أم�����ل ب���و����س���الخ ك��اأ���س 

نائب  بح�سور  �للبناين،  للمنتخب  �لبطولة 

�لقدم  ل��ك��رة  �الأردين  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �الأم���ني 

�ل��ع��ام الحت���اد غرب  �ل��دع��ج��ة، و�الأم���ني  فليح 

�للبناين  �الحتاد  ورئي�س  �ل�سامل،  خليل  �آ�سيا 

ه���ا����س���م ح����ي����در. وح�����س��ل��ت الع���ب���ة �مل��ن��ت��خ��ب 

�أف�سل  جائزة  على  �لبطاينة  �أروى  �لوطني 

�ملنتخب  ت�سكيلة  و�سمت  �لبطولة.  يف  العبة 

ب��ال��ل��ق��اء: ���س��ي��ل��ني ���س��ي��ف، م���الك خ�����س��ر�وي، 

عو�س  مايا  �سليمان،  ريحانة  �حل�سنات،  مل��ى 

زينة  �ل�ساحب،  جنان  �ل�ساحلي،  ليليا  �هلل، 

�خل��ا���س��وك  ر�م����ا  �ل��ب��ط��اي��ن��ة،  �أروى  �ل������د�ود، 

)م�������ري� �ل�����ع�����ط�����اري(، ج���ن���ة م���ع���ت���وق.وق���دم 

�الأول،  �ل�سوط  خ��الل  متفاوتاً  �أد�ء  �ملنتخب 

قليلة  منا�سبات  يف  �لنتيجة  �ف��ت��ت��اح  وح���اول 

�لت�سجيل  م��ن  “�للبناين”  يتمكن  �أن  ق��ب��ل 

�سي�سيل  �لالعبة  طريق  ع��ن   28 �لدقيقة  يف 

��سكندر و�أنهى �ل�سوط ل�ساحله. ويف �ل�سوط 

د  يف  بهدف  “�للبناين” تقدمه  ع��زز  �ل��ث��اين 

)60( م��ن �ل��الع��ب��ة ل��ي��ا �حل���اج ع��ل��ي، وح���اول 

م�سهد  من  �أك��ر  يف  �لنتيجة  تعديل  �ملنتخب 

�لنهاية.  �سافرة  حتى  ذلك  يف  يوفق  �أن  دون 

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، �أك����دت م��درب��ة �مل��ن��ت��خ��ب �أ���س��ي��ل 

�مل��ط��ل��وب��ة  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ف���ائ���دة  �أن  ب�����رب�����ر�وي، 

حت��ق��ق��ت، م���ا ي�����س��ه��م ب��ت��ع��زي��ز �خل�����ربة ل��دى 

�لقادمة.  �ال�ستحقاقات  خو�س  قبيل  �لفريق 

يف �ملقابل، حل �ملنتخب �لفل�سطيني ثالثاً بعد 

�مللعب.  ذ�ت  على   1-2 �لبحرين  على  تغلبه 

�لبطولة  م�����س��و�ره يف  �ف��ت��ت��ح  �مل��ن��ت��خ��ب  وك���ان 

يتغلب  �أن  قبل   ،0-0 فل�سطني  م��ع  بالتعادل 

لبنان  مع  ويتعادل    0-1 “�لبحريني”  على 

1-1 يف �ختتام م�سو�ره بالدور �الأول .

االنباط – عيل عويس

  ت�ستعد موؤ�س�سة قطر لال�ستثمار �لريا�سي 

نا�سر �خلليفي  �لقطري  �العمال  برئا�سة رجل 

هوت�سبري  توتنهام  ن��ادي  ل�سر�ء  عر�س  لتقدمي 

“مريور”  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب  �الجن����ل����ي����زي. 

ت�سعى  خطة  لديها  �ملوؤ�س�سة  ف��ان  �لربيطانية 

�الوروب��ي��ة  �الن��دي��ة  يف  لال�ستثمار  خاللها  م��ن 

ذ�ت �ل�سعبية �جلارفة كما جنحت يف جتربتها يف 

�ملالعب �لفرن�سية مع نادي باري�س �سان جريمان 

�لذي �سيطر على �اللقاب �ملحلية وي�سعى للتتويج 

�الوروبي . ومن �ملعروف �ن نادي مان�س�سرت �سيتي 

هو �حد �ندية جمموعة �سيتي لكرة �لقدم وهي 

�سركة ميتلكها من�سور بن ز�يد �ل نهيان �سقيق 

حممد بن ز�ي��د �ل نهيان حاكم دول��ة �الم��ار�ت 

�ال�ستثمار  �سندوق  و����س��رتى  �ملتحدة.  �لعربية 

�ل�سعودي نادي نيوكا�سل يونايتد �الجنليزي يف 

ب���340 مليون جنيه  �لعام �ملا�سي ب�سفقة ق��درت 

ن��ادي  ب��ني  �ل�سفقة  مت��ت  حالة  ويف  ��سرتليني. 

�سر�سة  �ملناف�سة  ف�ستكون  و�لقطريني  توتنهام 

ب���ني �ل�����دول �ل���ث���الث �خل��ل��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى �ل�سعيد 

�ملحلي �الجنليزي ويف �مل�سابقات �الوروبية قريبا. 

وذكرت �ل�سحيفة �ن �ملوؤ�س�سة ت�سع يف �ولوياتها 

�ال�ستثمار د�خل �جنلرت� ب�سر�ء نادي توتنهام 1

االنباط - عامن 

ت�سبب قر�ر �حتاد �ليك بوك�سينج و�ملو�ي 

�مل��م��ل��ك��ة وت�سفيات  ب��ط��ول��ة  ب��اق��ام��ة  ت����اي 

�ملنتخب �لوطني خالل فرتة �المتحانات 

�جلامعية و�مل��در���س��ي��ة  ب��ح��دوث �زم���ة بني 

�ل��ذي��ن ي�سرفون على  و�مل���درب���ني  �الحت����اد 

مر�كز �للعبة �لتي ت�سارك يف �لبطولة �ىل 

جانب �ن �الحت���اد ق��ام قبل ف��رتة ق�سرية 

مبطالبة �ندية ومر�كز �للعبة بدفع ر�سوم 

�ل��دويل  �الحت���اد  ل��دى  �لالعبني  ت�سجيل 

بو�قع خم�سة دنانري عن كل العب م�سجل 

ت��ذه��ب ل�����س��ن��دوق �الحت����اد �ل����دويل للعبة 

رغ��م �ن �الحت��اد �ل��دويل يتقا�سى مبلغ 3  

ي���ورو ع��ن ك��ل الع��ب وجلميع �لفئات كما 

ي��ق��ول �مل��درب��ني �ل��ذي��ن ق��دم��و� مطالبهم 

من  بالتحقق  ك��ذل��ك  مطالبني  ل��الحت��اد 

م��و���س��وع ح���رم���ان �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي من 

بوك�سينج  للكيك  ��سيا  بطولة  يف  �مل�ساركة 

تعيني مدربي  �ل��ي��ة  م��ن  ك��ذل��ك  و�لتحقق 

�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة وع�����دم ف��ت��ج �مل��ج��ال 

�لكفاء�ت  ��سحاب  م��ن  �جل��دي��دة  للوجوه 

�ملنتخبات  م��ن��ظ��وم��ة  يف  للعمل  و�خل����ربة 

�لوطنية وخل�س �ملدربون �حتجاجهم من 

خالل �لكتاب �ملوقع من جمموعة برية من 

�ندية ومر�كز �للعبة بالنقاط �لتالية :  1 - 

عدم �لتعاون مع �ملدربني و �ملر�كز بتاجيل 

�متحانات  م��ع  �ملتز�منه  �ململكة  ب��ط��والت 

مببلغ  �لتحقيق   -2 �مل��د�ر���س  و  �جلامعات 

�ل��دويل  5 دن��ان��ري �ملفرو�سه م��ن �الحت���اد 

3 - منع �ملنتخب �الردين من �مل�ساركة يف 

بطولة ��سيا 4 - �لتحقيق يف �لية تعني و 

توظيف �ملدربني يف �الحتاد .

االنباط - عامن 

ذوب  فريق  للقاء  ��ستعد�د�  �ي��ر�ن،  �إىل  �الأرثوذك�سي  فريق  غادر 

�آهن �الير�ين عند �ل�ساعة 4 من م�ساء �خلمي�س يف �سالة “�أز�دي” 

يف  �لثالثة  �جل��ول��ة  مناف�سات  �سمن  �مل��ب��ار�ة  ه��ذه  وت��اأت��ي  بطهر�ن. 

لكرة  �آ�سيا  غ��رب  �سوبر  دوري  لبطولة  �الأوىل  �ملجموعة  مباريات 

�ل�سلة “�ل�سوبرليغ” بنظامها �جلديد. ويحتل �الأرثوذك�سي �ملركز 

�لثالث بني فرق جمموعته �الأوىل بر�سيد 3 نقاط بعد فوزه على 

�حتاد �أهلي حلب �ل�سوري )59-40( وخ�سارته �أمام بريوت �للبناين 

بفارق  �الإي���ر�ين  �أ�سفهان  �آه��ن  ذوب  فريق  عن  متخلفا   ،)87-58(

يت�سدر  فيما  �لنقطي،  �لر�سيد  بنف�س  ثانيا  ياأتي  و�لذي  �لنقاط، 

بريوت �للبناين جدول �لرتتيب بر�سيد 4 نقاط.
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 أبل تبدأ إنتاج الكتب الصوتية 
عبر تقنية الذكاء االصطناعي

 الصحة العالمية تدعو
 لوضع الكمامات مع متحور 

كورونا الجديد

 تحذير لمن يفرطون في شرب 
القهوة.. الموت يتربص بكم

االنباط-وكاالت

ي�سعى متجر �لكتب �لرقمية �آبل بوك�س 

من�سورة  كتب  من  م�سموعة  ن�سخة  لإنتاج 

�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  بتقنية  بال�ستعانة 

�لتي ت�ستبدل �ل�سوت �لب�سري باآخر �آيل.

خ���ط���وة �آب�����ل ق��وب��ل��ت ب���اع���ر�����س كبري 

باتت  �أن  بعد  �ل�سوتيني  �ملعلقني  قبل  من 

�لتكنولوجيا تهدد م�سدر رزقهم.

�ل���رق���م���ي���ة  �ل����ك����ت����ب  م���ت���ج���ر  ط��������ّور  �إذ 

�أ���س��و�ت  �أرب��ع��ة  �لآن  حتى  بوك�س”  “�آبل 
�ل���س��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  رو�ة 

ل�ستخد�مها يف �إنتاج ن�سخة م�سموعة من 

�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  وخيالية،  رومان�سية  كتب 

�لكتب �لو�قعية وكتب تطوير �لذ�ت.

�آب����ل ب����ررت خ��ط��وت��ه��ا ب����اأن �إن���ت���اج ك��ت��اب 

�أ�سابيع  ي�ستغرق  ب�����س��ري  ب�����س��وت  م�سموع 

ويكلف �لنا�سر �آلف �لدولر�ت.

ويتوقع  لنتقاد�ت  عر�ستها  �آبل  خطوة 

قبل  م��ن  مطلقا  رف�سا  خطوتها  تثري  �أن 

�ملعلقني �ل�سوتيني.

�سعبية  ��ستغلت  �أب���ل  �إن  ق��ال��و�  خ���ر�ء 

�ل��ك��ت��ب �مل�����س��م��وع��ة �ل��ت��ي ت��ن��ام��ت �ل�����س��ن��و�ت 

�ملا�سية.

�ل�سوت  ثقافة  بني  �لبودكا�ست..  عامل 

و�قتحام �ل�سورة

�إىل  �ملا�سي  �لعام  حيث قفزت مبيعاتها 

�أرباح هذ� �لقطاع  قيمة  لت�سل  باملئة   25
�إىل �أكرث من مليار دولر.

�لكتب  �سركات  على  �لقائمون  ويتوقع 

�ل�سوتية �أن ت�سل �أرباح هذ� �لقطاع لأكرث 

بحلول  دولر  مليار  وث��اث��ني  خم�سة  م��ن 

�ألفني وثاثني.

ويف ه���ذ� �لإط�����ار ق���ال �ل�����ر�وي و�مل��ع��ل��ق 

نيوز  ل�”�سكاي  ف���رزيل،  �سمعان  �ل�سوتي، 

عربية«:

ربحية،  �سركات  �لتكنولوجيا  عمالقة 

ت��ب��ح��ث ع��ن �أ����س���و�ق حت��ق��ق ل��ه��ا �مل��زي��د من 

�لربح.

�مل�ستمع من �أكرث �ملت�سررين، لأن �سوت 

يجاري  �أن  ميكنه  ل  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء 

�ل�سوت �لب�سري باأحا�سي�سه.

ل ميكن تطبيق �سوت �لذكاء �ل�سناعي 

تطلب  كتب  فهناك  �لكتب،  �أن���و�ع  كل  على 

حالة �نفعالية معينة من �مللقي.

�لتكنولوجي،  �ل��ت��ط��ور  خ�سم  يف  نحن 

ول��ك��ن ي��ج��ب ع��ل��ى �مل��خ��رع��ني �أل ي��ك��ون��و� 

ماأ�سورين بتلك �لخر�عات.

االنباط- وكاالت

ق����ال م�������س���وؤول���ون يف م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة 

تدر�س  �أن  �ل���دول  على  يتعني  �إن��ه  �لعاملية 

ت��و���س��ي��ة �ل���رك���اب ب��و���س��ع ك��م��ام��ات خ��ال 

�لرحات �لطويلة يف ظل �لنت�سار �ل�سريع 

لأحدث متحور من فريو�س كورونا.

وذكر م�سوؤولو �ملنظمة يف �إفادة �سحفية 

متز�يد  لكن  �سغري  ع��دد  �كت�ساف  مت  �أن���ه 

�إك�س.بي.بي.1.5  باملتحور  �لإ�سابات  من 

يف �أوروبا.

وق����ال����ت ك���اث���ري���ن ����س���م���ول���وود، ك��ب��رية 

�ل�سحة  م��ن��ظ��م��ة  يف  �ل���ط���و�رئ  م�����س��وؤويل 

�لعاملية يف �أوروب��ا، �إنه ينبغي ن�سح �لركاب 

ب���و����س���ع ك���م���ام���ات يف �لأم�����اك�����ن ����س���دي���دة 

�خلطورة مثل �لرحات �لطويلة، م�سيفة 

للركاب  تو�سية  ه��ذه  تكون  �أن  “يجب  �أن��ه 

ينت�سر فيه مر�س  �أي مكان  �لقادمني من 

كوفيد19- على نطاق و��سع«. 

وقال م�سوؤولو �ل�سحة �إن �ملتحور �إك�س.

من  ل��ل��ع��دوى  نقا  �لأ���س��رع  بي.بي.1.5، 

�ل�سالة �أوميكرون، ميثل 27.6 باملئة من 

�لأ�سبوع  يف  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لإ�سابات 

�ملنتهي يف �ل�سابع من يناير.

متحورات كورونا: 

هل من نهاية قريبة؟

ومل يت�سح بعد �إن كان �ملتحور �جلديد 

���س��ي��ت�����س��ب��ب يف م��وج��ة ع��امل��ي��ة ج���دي���دة من 

�للقاحات  �إن  وي��ق��ول �خل���ر�ء  �لإ���س��اب��ات. 

�حلالية ما ز�لت توفر حماية من �لأعر��س 

�ل�سديدة ودخول �مل�ست�سفيات و�لوفاة.

و�أ������س�����درت وك����ال����ة ����س���ام���ة �ل���ط���ري�ن 

�لتابعة لاحتاد �لأوروبي و�ملركز �لأوروبي 

للوقاية من �لأمر��س ومكافحتها �لثاثاء 

ت��و���س��ي��ات ل��ل��رح��ات �جل��وي��ة ب��ني �ل�سني 

و�لحت��اد �لأوروب��ي مبا يف ذلك “�إجر�ء�ت 

�لفريو�س،  �نت�سار  م��ن  للحد  دو�ئ��ي��ة  غ��ري 

�مل�سافرين،  و�خ��ت��ب��ار  �لكمامة  و���س��ع  مثل 

�إن��ذ�ر  ك��اأد�ة  �ل�سرف  وكذلك مر�قبة مياه 

مبكر للك�سف عن �ملتحور�ت �جلديدة«.

االنباط-وكاالت

�أكرث  �سرب  على  �لنا�س  بع�س  يحر�س 

لأجل  �ل��و�ح��د،  �ليوم  يف  قهوة  فنجان  من 

�لبقاء يف حالة من �ليقظة و�لركيز، لكن 

ت��ن��ذر مبخاطر ج��م��ة، خا�سة  �ل��ع��ادة  ه��ذه 

لدى من يعانون �رتفاعا يف �سغط �لدم.

وك�سفت در��سة طبية حديثة يف �ليابان 

�أن م��ن ي��ع��ان��ون �رت��ف��اع��ا يف ���س��غ��ط �ل���دم، 

ي��ع��ر���س��ون �أن��ف�����س��ه��م خل��ط��ر ك��ب��ري يف ح��ال 

تناولو� كوبني �أو �أكرث من �لقهوة يف �ليوم 

�لو�حد.

�أل��ف   18 م��ن  عينة  �ل��در����س��ة  و�سملت 

�سخ�س، ن�ساء ورجال، و��ستمرت على مدى 

ع��ق��دي��ن، لأج���ل ر���س��د ت��اأث��ري �لإك���ث���ار من 

�سرب �لقهوة.

حالة  يف  �مل��خ��اط��ر  �إىل  �لتنبيه  وج���رى 

�أك�����رث، يف ح���ني مل يجر  �أو  ك��وب��ني  ���س��رب 

�لتحذير من �سرب كوب و�حد من �لقهوة 

�أو �حت�ساء �ساي �أخ�سر من قبل من يعانون 

�رتفاعا يف �سغط �لدم.

�لذين  �لأ�سخا�س  �أن  �لدر��سة  ووج��دت 

وي�سربون  �ل��دم  �سغط  يف  �رتفاعا  يعانون 

�حتمال  ي�ساعفون  قهوة،  كوبي  من  �أك��رث 

وفاتهم.

�أجريت  �لتي  �لدر��سة  نتائج  ن�سر  ومت 

من هيئة »JACC« �ليابانية يف �سحيفة 

كانت  فيما  للقلب،  �لأم��ريك��ي��ة  �جلمعية 

در����س��ات �سابقة ق��د �أو���س��ت ب��الع��ت��د�ل يف 

�مل�سروبات �ملنبهة.

االنباط-وكاالت

ك�سف خر�ء يف �سحة �لقلب، عن 3 تغيري�ت 

بفعالية  تطبيقها  مت  �إذ�  حياتك،  تنقذ  �أن  ميكن 

على منط �حلياة �ملتبع، مبا يف ذلك �إجر�ء فح�س 

لنوع معني من �لكولي�سرول.

وقال خر�ء من معهد فيكتور ت�سانغ لأبحاث 

�أن  �أو���س��ح��ت  �إن �لأب���ح���اث  �أ���س��ر�ل��ي��ا،  �ل��ق��ل��ب يف 

م��ن خطر  تقلل  �أن  �حل��ي��اة ميكن  تغيري�ت من��ط 

�مل��ائ��ة،  يف   50 بن�سبة  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �لإ���س��اب��ة 

لفتني �إىل �سهولة تطبيق �لكثري منها.

احل�سول على ق�سط جيد من النوم

يحتاجون  �لبالغني  �أن  �إىل  �أ�سار  جديد  بحث 

�إىل ما ل يقل عن 7 �إىل 9 �ساعات من �لنوم كل 

ليلة للحفاظ على �سحة قلوبهم.

“�لنوم  �أ�سافت للتو  جمعية �لقلب �لأمريكية 

�سحة  ع��ل��ى  للحفاظ  �أ���س��ا���س��ي��ة  ك����اأد�ة  �ل�سحي” 

�لقلب، �إىل جانب �لإقاع عن �لتدخني وممار�سة 

�لريا�سة و�تباع نظام غذ�ئي �سحي.

من  كوفا�سيت�س،  جي�سون  �لروفي�سور  وق��ال 

معهد فيكتور ت�سانغ: “�لدليل و��سح جد.. عاد�ت 

�لنوم �ل�سيئة مرتبطة باأمر��س �لقلب«.

قلة �لنوم )�أقل من 7 �ساعات(، �أو �لكثري من 

�لأ�سحاء(،  للبالغني  �ساعات   9 من  )�أك��رث  �لنوم 

ي���زي���د م���ن خ��ط��ر �لإ����س���اب���ة ب��ال�����س��م��ن��ة، و�رت���ف���اع 

�سغط �لدم، و�ل�سكري، و�أمر��س �لقلب و�لأوعية 

�لدموية.

بامللح  �ل��ع��ادي  �مل��ل��ح  با�ستبد�ل  خ���ر�ء  �أو���س��ى 

�ل��غ��ن��ي ب��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم، مل��ا ل��ه م��ن ت��اأث��ري ك��ب��ري يف 

خف�س �سغط �لدم.

�لعاملية،  لل�سحة  ج��ورج  معهد  �أج��ر�ه��ا  در��سة 

�ل�سكتة  م���ع���دلت  ك��ب��ري� يف  �ن��خ��ف��ا���س��ا  �أظ���ه���رت 

�ل��دم��اغ��ي��ة و�ل���ن���وب���ات �ل��ق��ل��ب��ي��ة و�ل����وف����اة، ل��دى 

�لأ�سخا�س �لذين ��ستبدلو� ملح �لطعام �لعادي ب� 

�ل�سوديوم و�لبوتا�سيوم. �مللح” منخف�س  “بديل 
�أن معظم �مللح �لذي نتناوله موجود  »يف حني 

بالفعل يف �لأطعمة �لتي ن�سريها، فاإن �أي تغيري 

�ليومي،  �ملنزل لطهي طعامنا  �إج��ر�وؤه يف  ميكننا 

قد ي�ساعد يف �حلفاظ على �سغط �لدم يف نطاق 

�سحي”، وفق كوفا�سيت�س.

�أ�سهل  “�أحد  هو  ه��ذ�  �أن  �عتر  �لقلب  طبيب 

�ل��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ت��ي يجب �إج���ر�وؤه���ا، لأن���ه ل يوجد 

�ختاف و��سح يف �لطعم بني �لأماح«.

ماحظة: من �ملهم �لتحدث �إىل طبيبك قبل 

تبديل �لأماح، لأن �رتفاع م�ستويات �لبوتا�سيوم 

�لأ�سخا�س  ي�سكل خطورة على  �أن  �ل��دم ميكن  يف 

�أول��ئ��ك  �أو  �ل��ك��ل��ى،  �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن م�ساكل يف 

�لذين يتناولون �أدوية معينة لرتفاع �سغط �لدم.

“ال�سار” الكولي�سرتول 

ل���ط���امل���ا ح�����ذر �خل��������ر�ء م����ن ن�����وع ����س���يء م��ن 

منخف�س  دهني  “بروتني  ي�سمى  �لكولي�سرول 

�آخ����ر  ن�����وع  ي���وج���د  ل���ك���ن   ،)LDL  ( �ل���ك���ث���اف���ة« 

و�أن  ب����ه  در�ي��������ة  ع���ل���ى  �ل���ن���ا����س  ي���ك���ون  �أن  ي���ج���ب 

�ل��ده��ن��ي«  “�لروتني  ي��دع��ى  بفح�سه،  ي��ق��وم��و� 

.)Lipoprotein(

�لدهنية  �لروتينات  �أو  �ل�سحمية  �لروتينات 

  ه��ي ب��ن��ي��ات ك��ي��م��اوي��ة ح��ي��وي��ة ذ�ت ���س��ك��ل ك���روي، 

�ل��ده��ون و�ل��روت��ي��ن��ات. تقوم  �ن��دم��اج  تنتج ع��ن 

�لروتينات �لدهنية بدور رئي�سي يف نقل �لدهون 

ثاثية �لغلي�سريد و�لكول�سرول يف بازما �لدم.

�لروتني �لدهني يرتبط ب�سكل �أكر بالور�ثة 

بدل من خيار�ت منط �حلياة، وهو معروف �لآن 

رئي�سي  وم�����س��در  �ل�����س��ر�ي��ني  لت�سلب  �سبب  ب��اأن��ه 

لأمر��س �لقلب.

عالية  م�ستويات  �ل��دم  يظهر فح�س  �أن  ميكن 

�أي  به  يقوم  �أن  �ملهم  من  ل��ذ�  �لكولي�سرول،  من 

�لقلب،  �أم��ر����س  م��ن  عائلي  ت��اري��خ  لديه  �سخ�س 

�ل�سكتة  �أو  �لقلب  باأمر��س  �أ�سيب  �سخ�س  �أي  �أو 

�لدماغية يف �سن مبكرة.

م���اح���ظ���ة: ه����ذ� ل��ي�����س �خ���ت���ب���ار� ي��ج��ب على 

�جلميع �إجر�وؤه، لكن يجب �إجر�وؤه �إذ� كنت ت�سك 

يف �أن مر�س �لقلب ي�سري يف عائلتك، �أو �إذ� كنت 

ذكر� �أقل من 55 عاما �أو �مر�أة �أقل من 60 عاما، 

وتعاين من �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية.

 لصحة قلب أفضل.. 3 نصائح بسيطة “قد تنقذ حياتك«

االنباط-وكاالت

�أ�����س����درت دول�����ة �لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 

�ملنتجات  و��ستخد�م  وت���د�ول  �إن��ت��اج  يحظر  ق��ر�ر� 

من  �عتبار�  �لو�حد  �ل�ستخد�م  ذ�ت  �لبا�ستيكية 

للحد  تهدف  مبادرة  �إط��ار  يف  �ملقبل،  �لعام  بد�ية 

من �لتلوث.

القرار تفا�سيل 

ي����ق����ن �ل������ق������ر�ر م�����ن ������س����ت����ه����اك �لأك����ي����ا�����س 

و����س��ت��خ��د�م  وت����د�ول  �إن��ت��اج  وي��ن��ظ��م  �لبا�ستيكية 

�ملنتجات ذ�ت �ل�ستخد�م �لو�حد ويحظر ��ستري�د 

�لبا�ستيكية  �لت�سوق  �أكيا�س  ت��د�ول  �أو  �إن��ت��اج  �أو 

يناير   1 م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل���و�ح���د  �ل���س��ت��خ��د�م  ذ�ت 

�لقابلة  �لبا�ستيكية  �لأكيا�س  مت�سمنة   ،2024
للتحلل.

تد�ول  �أو  �إنتاج  �أو  ��ستري�د  �لقر�ر  يحظر  كما 

�لأك��ي��ا���س ذ�ت �ل���س��ت��خ��د�م �ل���و�ح���د م��ه��م��ا ك��ان��ت 

�ملو�د �مل�سنوعة منها �عتبار� من 1 يناير 2024 

�أي�سا.

ويف �ل�سياق ذ�ته و�عتبار�ً من 1 يناير 2026 

�مل��ن��ت��ج��ات  ت�����د�ول  �أو  �إن���ت���اج  �أو  �����س���ت���ري�د  ي��ح��ظ��ر 

�أك���و�ب  ت�سمل  �ل��ت��ي  �ل�ستهاكية  �لبا�ستيكية 

)�مل��اع��ق  �مل���ائ���دة  و�أدو�ت  و�أغ��ط��ي��ت��ه��ا،  �مل��رط��ب��ات 

و�ل�سحون،  �لأكل(،  وعيد�ن  و�ل�سكاكني  و�ل�سوك 

و�مل���ا����س���ات، وع����ي����د�ن �ل���ت���ح���ري���ك، وم�����س��ت��وع��ب��ات 

وع���ل���ب �ل���ط���ع���ام �مل�����س��ن��وع��ة م����ن م����ادة)�ل����ف����وم( 

.)Styrofoam(

و�ل�سلطة  �ملعنية  �جلهات  جميع  �ل��ق��ر�ر  ودع��ا 

و�عتماد  على  �لعمل  �إىل  و�مل�ستهلكني  �ملخت�سة 

�آل����ي����ات ومم���ار����س���ات خ��ف�����س �إن����ت����اج و����س��ت��ه��اك 

ت�سمل  �ل��ت��ي  �ل���و�ح���د  �ل���س��ت��خ��د�م  ذ�ت  �مل��ن��ت��ج��ات 

كليا  �أو  جزئيا  �مل�سنعة  �لتغليف  وم��و�د  �لعبو�ت 

من مو�د با�ستيكية مبا يف ذلك تلك �مل�ستخدمة 

يف تغليف �لأغذية و�لقو�رير �لبا�ستيكية و�أعو�د 

�ل�سجائر  و�أع��ق��اب  �مل��ق��رم�����س��ات  و�أك��ي��ا���س  �ل��ق��ط��ن 

و�ملناديل �ملرطبة و�لبالونات وعيد�ن �لبالونات.

و�ل�سلطة  �ملعنية  �جلهات  جميع  �ل��ق��ر�ر  وح��ث 

�ملخت�سة و�مل�ستهلكني على تبني وت�سجيع �ملبادر�ت 

�ل��ت��ي ت�����س��اه��م يف زي����ادة �لع��ت��م��اد ع��ل��ى ����س��ت��خ��د�م 

مدى  من  و�لتاأكد  �ل�ستخد�م،  متعددة  �ملنتجات 

ج��اه��زي��ة وت���و�ف���ر �ل��ب��د�ئ��ل �مل��ن��ا���س��ب��ة و�مل�����س��ت��د�م��ة 

�لت�سوق  ����اّل  َمَ جميع  يف  �ل���س��ت��خ��د�م  و�مل��ت��ع��ددة 

اّل �لتجزئة ومنافذ �لبيع ب�سكل د�ئم. َمَ

وي�����س��ت��ث��ن��ى �ل���ق���ر�ر م��ن ت��ط��ب��ي��ق �حل��ظ��ر ع��دد� 

�لرقيقة  �لأك��ي��ا���س  ل��ف��ائ��ف  ت�سمل  �مل��ن��ت��ج��ات  م��ن 

�لذي  �لدليل  ملا يتم حتديده يف  �مل�ستخدمة وفقا 

بالتن�سيق  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  ت�سدره 

مع �جلهات �ملعنية.. و�ملنتجات �ملعدة للت�سدير �أو 

و�سم  يو�سع  �أن  على  �خل��ارج  �إىل  �لت�سدير  �إع��ادة 

�لت�سدير  �لإنتاج هو  �لغر�س من  �أن  يبني  و��سح 

�ملنتجات يف  �لت�سدير ومينع تد�ول هذه  �إعادة  �أو 

�أ�سو�ق �لدولة.

كبقرة  مربح  “با�ستيك”  م�ستد�م..  �أخ�سر 

حلوب، و�آَخر بطعم �جلمري!

�لأكيا�س  كذلك  �حلظر  من  �ل�ستثناء  وي�سمل 

من  �مل�سنوعة  �لو�حد  �ل�ستخد�م  ذ�ت  و�ملنتجات 

م���و�د م��ع��اد ت��دوي��ره��ا يف �ل���دول���ة وذل���ك وف��ق��ا ملا 

يتم حت��دي��ده يف �ل��دل��ي��ل ذ�ت���ه، و�مل��ن��ت��ج��ات و�مل���و�د 

�لأخ�����رى �ل��ت��ي ي��ت��م حت��دي��ده��ا و����س��ت��ث��ن��اوؤه��ا من 

�ل�����س��ل��ط��ة �مل��خ��ت�����س��ة وذل����ك ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع وز�رة 

�لتغري �ملناخي و�لبيئة �لإمار�تية.

 اإلمارات تقنن استهالك المنتجات ذات االستخدام الواحد

 

الكسواني: اإلبداع الوسيلة المثلى لنهضة األمة وهو ما دفعني إلنشاء المبادرة

»لمبة« تواصل فعالياتها منذ 2017
االنباط-مينا�س بني يا�سني

نحو  ج���اه���د�  �لردين  �ل�����س��ب��اب  ي�����س��ع��ى 

تطوير �مل�ستوى �لفكري و�لثقايف يف �ملجتمع 

ميتلكها  �ل��ت��ي  و�ل���ق���در�ت  �لإم��ك��ان��ات  �سمن 

�لتي  �ل�سعبة  �لقت�سادية  �ل��ظ��روف  ظل  يف 

�ل�سبان،  ه��وؤلء  �سمن  وم��ن  �لباد،  تعي�سها 

�أ���س�����س  �ل����ذي  �ل��ك�����س��و�ين يف ح��دي��ث  �سهيب 

�ملبادرة و�إقامة �لفعاليات. 

بامل�سوؤولية  “�سعور�  �ل��ك�����س��و�ين:  ي��ق��ول 

لت�سليط  �ملوهوبني و�ملخرعني  جتاه حاجة 

�لفن  يف  ومتكينهم  ودعمهم  عليهم  �ل�سوء 

و�ل��ث��ق��اف��ة، و�إمي����ان����ا م��ن��ي ب����ان �لإب�������د�ع هو 

�لأمر  دفعني  �لأم��ة،  لنه�سة  �ملثلى  �لو�سيلة 

�إىل �إن�ساء مبادرة “ملبة” يف عام 2017«. 

ويف ���س��وؤ�ل��ه ع��ن ف��ك��رة ����س��م �مل��ب��ادرة ق��ال: 

�لفكرة،  ن�سوء  من  “ملبة” ��ستوحيته  “��سم 

ف��د�ئ��م��ا م��ا ك��ن��ا ن�ساهد يف �ف���ام �ل��ك��رت��ون، 

ح��ي��ن��م��ا ت��خ��ط��ر يف ب����ال �ل�����س��خ�����س��ي��ة ف��ك��رة 

ر�أ���س  ف��وق  �سغرية  “ملبة”  تظهر  ج��دي��دة، 

�ل�����س��خ�����س��ي��ة، وم�����ن ه�����ذ� �مل��ن��ط��ل��ق �خ����رت 

و�لروح  �لفكار �خلاقة  للتعبري عن  �ل�سم 

�لبد�عية و�ملو�هب �لتي تنور �ملجتمع ب�سكل 

عام«. 

و�أكمل �لك�سو�ين : “ت�سعى �ملبادرة لإتاحة 

�لفر�سة �أمام �ل�سباب �لردين لإبر�ز مو�هبه 

وجن���اح���ات���ه م���ن خ����ال �إق����ام����ة �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

و�مل��ح��ا���س��ر�ت و�لن�����س��ط��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �سمن 

�لدعم  وتقدمي  �مل��و�ه��ب  و�حت�سان  �مل��ب��ادرة، 

لها على خمتلف �لأ�سعدة، وتنمية �ملحتوى 

�لفكري لدى �لفرد و�ملجتمع �لأردين، ون�سر 

و�لإب��د�ع  لابتكار  مفزة  بيئة  وخلق  �لفن 

�لقامات  با�ست�سافة  �لأردين،  �ل�سباب  ب��ني 

�ل��ث��ق��اف��ي��ة، و�ل��ر���س��ام��ني و�ل��ك��ت��اب و�أ���س��ح��اب 

�لخر�عات«. 

“ملبة”  مل  ت��اأ���س��ي�����س  “ م��ن��ذ  و�أ�����س����اف: 

�لتي كانت  �لفعاليات  �إقامة  �ت��و�ن حلظة يف 

حت��ت�����س��ن �ل���ر����س���ام���ني و�مل���ع���ار����س �ل��ف��ن��ي��ة، 

وع����رو�����س �ل��ت��م��ث��ي��ل �مل�������س���رح���ي، وم��ع��ار���س 

�ليدوية،  �ل�سغال  ��سحاب  وب��از�ر�ت  �لكتب، 

�إ���س��اف��ة �ىل ح��ف��ات �ل��ت��وق��ي��ع و�مل�����س��اب��ق��ات 

�لدب���ي���ة و�ل���ت���وع���وي���ة، م��ث��ل ف��اع��ل��ي��ة “�أننت 

نر��سا”  “كن  فعالية  و  ل��اإن��اث  �لفكرة” 

�لفعالية   “ و�آخ���ره���ا  وهاج”  “�سر�جها  و 

حتت  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  “وحي”  ع�سرة  �خلام�سة 

رعاية وز�رة �لثقافة و�لعديد من �ملوؤ�س�سات، 

و�حتوت �لفعالية �عمال  60 فنانا وفنانة يف 

�لفن �لت�سكيلي، و 12 كاتبا، �إ�سافة �إىل باز�ر 

من  �لفعالي�ة  ��سم  و��ستق  �ليدوية،  �ل�سغال 

�إيحائها  �إىل  �مل��وه��وب  ي�سعى  �لتي  �لر�سال�ة 

للمتلق�ي من خال عمل�ه �أو فن�ه«


