
الكشف عن حفريات إسرائيلية متسارعة 
وغامضة في محيط األقصى

االنباط – وكاالت

ك�����ش��ف ال���ب���اح���ث يف �����ش�����ؤون ال��ق��د���س 

ت�شارع خطري يف  ع��ن  دي��اب،  اأب���  فخري 

�شلطات  ريها  تجُ التي  احلفريات  اأعمال 

الحتالل الإ�شرائيلي يف حميط امل�شجد 

اجلن�بية  اجلهتني  من  املبارك  الأق�شى 

الغربية. واجلن�بية 

ونقلت “�شفا” عن اأب� دياب، اأن هناك 

يف  وغام�شا”  “ملفتا  وت�شارعا  ا�شتدادا 

اأعمال احلفريات الإ�شرائيلية يف حميط 

الأق�����ش��ى، مب��ا ي��ه��دد ب��ان��ه��ي��ار اأ���ش��ا���ش��ات 

العريقة. واأبنيته  واأ�ش�اره  امل�شجد 

تلك  ا�شتمرار  على  يدلل  “ما  وق��ال: 

املكثفة، وج�د عمال ومعدات  احلفريات 

واآليات خا�شة باأعمال احلفر يف املنطقة 

ت��ف��ري��غ  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل�������ش���ت���ه���دف���ة، 

اأ�شفل  واأت���رب���ة م��ن  وا���ش��ت��خ��راج ���ش��خ���ر 

اإىل  ونقلها  اأكيا�س  يف  وو�شعها  املنطقة، 

اأماكن جمه�لة”.

ومل ت��ت���ق��ف ���ش��ل��ط��ات الح���ت���الل عن 

حفرياتها ال�ا�شعة وال�شخمة يف حميط 

امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى واأ����ش���ف���ل���ه، و���ش��اح��ة 

ال�������راق، مت���ه���ي���ًدا ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع��ه��ا 

ال��ت��ه���ي��دي��ة، م��ا ي�����ش��ك��ل خ��ط���رة ك��ب��رية 

على وج�ده.

املنطقة  اأن  املقد�شي  الباحث  وي��شح 

امل�������ش���ت���ه���دف���ة ب���احل���ف���ري���ات والأع�����م�����ال 

ال��ت��ه���ي��دي��ة ت�����ش��م ال��ق�����ش���ر الأم����ي���ة، 

وال�ش�ر  ال��راق،  وحائط  املغاربة،  وب��اب 

لالأق�شى اجلن�بي 
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ت��ت���ا���ش��ل وب����ت���ريٍة ع��ال��ي��ٍة ح��م��الت 

ال����ت����ح����ري���������س امل����ن����ه����ج����ّي����ة م������ن ق��ب��ل 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني، ق������ادًة وم�����ش��ت���ط��ن��ني 

طريْف  من  الفل�شطينيني  �شّد  واإعالًما 

تنفيًذا  الأخ�شر،  اخّلط  عليه  يجُطلَق  ما 

ل���ل����ع����د الن���ت���خ���اب���ّي���ة ب��ت��ح���ي��ل ك��ي��ان 

ال��ف���ق��ّي��ة  دك���ت���ات����رّي���ة  اإىل  الح����ت����الل 

العربّي  ال�ج�د  و”تنظيف”  اليه�دّية 

التاريخّية. يف فل�شطني 

ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، وه���ذا غ��ي�����ٌس من 

اإ�شرائيليٌّ من اليمني  في�ٍس، قال نائٌب 

احلك�مّي  بالئتالف  وع�ش�  املتطرف 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي م��ن ح��زب )ل��ي��ك���د( ال��ذي 

ل  يف�شّ اإّن���ه  نتنياه�،  بنيامني  ي��راأ���ش��ه 

العرب”  القتلة  على  ال��ي��ه���د  “القتلة 
خ�����الل اج���ت���م���اٍع ل��ل��ج��ن��ٍة ب���رمل���ان���ّي���ٍة يف 

الكني�شت.

ودع����ا ال��ن��ائ��ب ح��ان���خ م��ي��ل���دف�����ش��ك��ّي 

الفل�شطينيني  م��ع��اق��ب��ة  ����ش���رورة  اإىل 

ال���ذي���ن ي��ن��ف��ذون ه��ج��م��اٍت ق��ات��ل��ٍة �شد 

الإ�شرائيليني، عر ما و�شفه ب�)الأدوات 

البدائية( مثل عق�بة الإعدام، وتريد 

من  الفل�شطينيني  اإ���ش��رائ��ي��ل  م���اط��ن��ي 

ج��ن�����ش��ي��ات��ه��م، والن���ت���ق���ام م���ن ع��ائ��الت 

امل�شتبه بهم، على حد تعبريه.

ل  اأّن��ه  على  العن�شرّي  النائب  و�شّدّد 

ي�شعر باأّي حاجٍة لترير م�قفه املتعلق 

ب��احل��ق��ي��ق��ة ال��ت��ي ت��ق���ل اإّن����ه يف ال��دول��ة 

“اأجل،  ال���ي���ه����د.  ��ل  ��ف�����شّ يجُ ال���ي���ه����دي���ة، 

القتلة  على  ال��ي��ه���د  القتلة  ��ل  اأف�����شّ اأن���ا 

على حّد تعبريه. العرب”، 

الإ�شرائيلّي  الكني�شت  و���ش��ّدق  ه��ذا   

التمهيدية  ب��ال��ق��راءة  الأرب���ع���اء،  اأم�����س 

على م�شروع قان�ن �شحب اجلن�شية من 

اأرا�شي  اأْي  الفل�شطينّي،  الداخل  اأ�شرى 

ال�����ش��ف��ة  اإىل  واإب���ع���اده���م   ،1948 ال���ع���ام 

تلقيهم  اإثبات  حال  يف  املحتلة،  الغربية 

يف  الفل�شطينّية  ال�����ش��ل��ط��ة  م��ن  روات����ب 

مدينة رام اهلل املجُحتّلة.

وذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة )م���ك����ر ري�����ش���ن( 

اأّن م�����ش��روع ق��ان���ن  ال��ي��م��ي��ّن��ة ال��ع��رّي��ة، 

ال��ذي��ن  الأ����ش���رى  م��ن  اجلن�شية  ���ش��ح��ب 

ي��ت��ل��ق���ن م��ك��اف��اآت م��ن ال�����ش��ل��ط��ة يف رام 

بني  بالت�افق  عليه  ��ّدق  ���شجُ املجُحتّلة  اهلل 

واملعار�شة. الئتالف 

وق������ال رئ���ي�������س )ال���ك���ن���ي�������ش���ت( اأم����ري 

اأوحانا، وه� من حزب )ليك�د( احلاكم 

بقيادة رئي�س ال�زراء بنيامني نتنياه�، 

ّدق عليه بف�شل  اإّن “م�شروع القان�ن �شجُ

واملعار�شة”،  الئتالف  بني  نادر  ت�افق 

على حّد تعبريه.

تل  يف  ال�شيا�شّية  امل�����ش��ادر  وبح�شب 

على  ينجُ�ّس  القان�ن  م�شروع  ف��اإّن  اأبيب، 

اأ�شمته  مب��ا  �شخ�س  اإدان����ة  ح��ال  يف  اأّن���ه 

وفر�شت  الإرهابّية،  باملخالفات  امل�شادر 

ف�شيتم  الفعلّي،  ال�شجن  عق�بة  عليه 

الإق���ام���ة  ت�����ش��ري��ح  اأْو  جن�شيته  ���ش��ح��ب 

من  الأم�ال  تلقيه  اإثبات  حال  الدائمة 

اإىل  اإب��ع��اده  �شيّتم  كما  اهلل،  رام  �شلطة 

مناطق ال�شلطة بعد انتهائه من ق�شاء 

عق�بته، وفق ما اأّكدته امل�شادر عينها.

اأب���ي���ب اإىل  واأ�����ش����ارت امل�����ش��ادر يف ت���ل 

اأّن�����ه مّت ت��ق��دمي م�����ش��روع ال��ق��ان���ن من 

ق��ب��ل رئ��ي�����س الئ����ت����الف احل���ك����م���ي يف 

من  كات�س،  اأوف��ري  النائب  )الكني�شت(، 

حزب )ليك�د(، 
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ر وتعبئة عاّمة بالسجون انتفاضة الزنازين.. الهجمة على األسرى النتزاع حقوقهم تستعِّ

األمير الحسن يؤكد أهمية االستثمار برأس المال البشري قوة االنتشار السريع األردنية مالي 
االنباط- عامن3 تغادر إلى أرض المهمة

رع�������ى �����ش����م����� الأم�����������ري احل���������ش����ن ب��ن 

للعل�م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ط����الل، 

فعاليات  اخلمي�س،  اأم�س  والتكن�ل�جيا، 

التي  القطاعية  الدرا�شات  نتائج  اإط��الق 

اأع���ده���ا امل���رك���ز ال���ط��ن��ي ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����ارد 

الب�شرية.

جانبي  حتديد  اإىل  الدرا�شات  وتهدف 

ال���ع���ر����س وال���ط���ل���ب يف ق���ط���اع ال����زراع����ة، 

ويف ق��ط��اع اإم�����دادات ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة 

املتجددة.

وح�شر اللقاء رئي�س ال�زراء، الدكت�ر 

ب�����ش��ر اخل�������ش���اون���ة، وع�����دد م���ن ال�������زراء 

وامل�ش�ؤولني وروؤ�شاء اجلامعات.

اأن�شنة  اأهمية  له  كلمة  يف  �شم�ه،  واأكد 

املحلية  املجتمعات  اإىل  لل��ش�ل  الأرق��ام 

وف���ه���م اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ع��ايف 

ال��ق��ادر ع��ل��ى ال��ث��ب��ات، لف��ت��اً اإىل ���ش��رورة 

والطبيعية  الب�شرية  امل����ارد  ب��ني  اجلمع 

والقت�شادية.

لال�شتثمار  احلاجة  اإىل  �شم�ه  واأ���ش��ار 

فئات  جميع  لتمكني  الب�شري  املال  براأ�س 

����ش���رورة  اإىل  م���ن����ه���اً  امل���ح���ل���ي،  امل��ج��ت��م��ع 

ت���ف��ري ال���درا����ش���ات امل����ّث���ق���ة ب��امل��ع��ل���م��ات 

املثبتة. املطلقة والأرقام 

وج����دد ���ش��م���ه ال���دع����ة لإق���ام���ة ن��ظ��ام 

م��ع��ل���م��ات وط��ن��ي ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ت���ف��ري 

املعرفة ال�طنية، وامل�اءمة بني املعل�مات 

اإمنائية. لغايات 

م��ن��ظ���م��ة  ت��ب��ن��ي  �����ش����رورة  اإىل  ول���ف���ت 

تمع بني املياه والبيئة والغذاء والطاقة 

للدرا�شة  ومت�شابكة  متداخلة  كمجالت 

املعنية  ال���زارات  بني  والتن�شيق  والعمل، 

للبعد عن العمل الفردي.

واأ����ش���اد ���ش��م���ه ب��ع��م��ل امل���رك���ز ال���ط��ن��ي 

ل��ت��ن��م��ي��ة امل������ارد ال��ب�����ش��ري��ة ك������ش��ي��ط بني 

املعل�مات  وتنظيم  العمل  و�ش�ق  التعليم 

دقيق. ب�شكل 

م����ن ج���ان���ب���ه، ع���ر����س رئ���ي�������س امل���رك���ز 

ال�طني لتنمية امل�ارد الب�شرية، الدكت�ر 

الدرا�شتني  نتائج  اأب��رز  عبابنة،  اهلل  عبد 

ال��ق��ط��اع��ت��ني، وال���ت���ي ج�����اءت م��ن�����ش��ج��م��ة 

التحديث  ل��روؤي��ة  التنفيذية  اخلطة  م��ع 

الق���ت�������ش���ادي ال���ت���ي اأق���رت���ه���ا احل��ك���م��ة 

يف  ال�����اردة  للت��شيات  وت��رج��م��ة  اأخ����ريا، 

ال�شرتاتيجية
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الأردنية  ال�شريع  النت�شار  ق�ة  غادرت 

اأر������س  اإىل  اخل���م���ي�������س،  اأم���������س   ،3 م�����ايل 

املتحدة  الأمم  ب�اجب  للم�شاركة  املهمة 

ج���م���ه����ري���ة  يف   )MINUSMA(

م���ايل، وك���ان يف وداع��ه��م م�����ش��اع��د رئي�س 

ه���ي���ئ���ة الأرك����������ان امل�������ش���رتك���ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 

والتدريب العميد الركن حمم�د دروي�س 

ال�����ش���اع��ري وم���دي���ر ال��ع��م��ل��ي��ات احل��رب��ي��ة 

ال�شنات�ه. العميد الركن ح�شن 

وق����دم ق���ائ���د ق�����ة الن��ت�����ش��ار ال�����ش��ري��ع 

اإيجازاً  املهريات  اإبراهيم  الركن  العقيد 

ع���ن ال��ت��ح�����ش��ريات ال���ت���ي مت���ت ل��ت��م��ك��ني 

الق�ة من تنفيذ ال�اجبات 
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من  الأردن  ان  دويل  م�����ش���ؤول  ق���ال 

الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  دول  اأف�����ش��ل 

ف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق مب������خ������زون احل����ب�����ب 

وت�فريها اأثناء الزمة الوكرانية.

واأ�����ش����اف مم���ث���ل م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة 

يف  “الفاو”  املتحدة  ل��الأمم  وال��زراع��ة 

ان��ط��الق  خ����الل  ع�����ش��اف  ن��ب��ي��ل  الأردن 

ت��دري��ب��ي��ة تنظمها  ع��م��ل  اأع��م��ال ور���ش��ة 

بعن�ان  اأم�����س  امل��ي��ت  البحر  يف  املنظمة 

اأج���ل  م���ن  ال���زراع���ي  ال��ب��ح��ث  “حت�شني 
التنمية 
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امللكية ل�ش�ؤون  اللجنة  اأمني عام  اأكد 

دع���م  اأن  ك����ن����ع����ان،  ع����ب����داهلل  ال����ق����د�����س 

الإع���الم  وت��ع��زي��ز  الها�شمية  ال������ش��اي��ة 

مرتكزان رئي�شان للدفاع عن القد�س.

وقال كنعان يف بيان اأم�س
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مل�شروع  الت�جيهية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 

بني  ال�شريع  الرتدد  حافالت  “ت�شغيل 

ع��م��ان وال���زرق���اء وداخ����ل ح���دود اأم��ان��ة 

النقل  وزي��ر  برئا�شة  الكرى”،  عمان 

اأب� ال�شمن املهند�س ماهر 
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كنعان: دعم الوصاية الهاشمية مرتكز األردن من أفضل دول المنطقة بمخزون الحبوب
رئيس للدفاع عن القدس

توجيهية الباص السريع بين عمان والزرقاء 
تعقد اجتماعها األول في العام الحالي
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تنفيذا للتوجيهات الملكية، 
العيسوي يستكمل لقاءات وجهاء 

وممثلي العقبة

االنباط- عامن

ت���ن���ف���ي���ذا ل���ل���ت����ج���ي���ه���ات امل���ل���ك���ي���ة، 

ال��دي���ان  رئي�س  ل��ل��ق��اءات  وا�شتكمال 

امل���ل���ك���ي ال���ه���ا����ش���م���ي ي��������ش���ف ح�����ش��ن 

ال���ع���ي�������ش����ي، رئ���ي�������س جل���ن���ة م��ت��اب��ع��ة 

ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات ج���الل���ة امل���ل���ك، مع 

قد  عجُ العقبة،  مدينة  وممثلي  وجهاء 

امللكي  ال���دي����ان  اخل��م��ي�����س، يف  اأم�����س 

منهم  جمم�عة  م��ع  ل��ق��اء  الها�شمي، 

لل�ق�ف على مطالبهم ومقرتحاتهم 

واحتياجاتهم.

وا�����ش����ت����ه����ل ال����ع����ي���������ش�����ي ال����ل����ق����اء 

ب��ال��رتح��ي��ب ب��احل�����ش���ر م���ن وج��ه��اء 

على  وال��ت��اأك��ي��د  العقبة  وب��ن��ات  واأب��ن��اء 

ال����ط���ن  ب����ن����اء  دوره���������م يف م�������ش���رية 

وانتمائهم  وا���ش��ت��ق��راره  اأم��ن��ه  وح��ف��ظ 

الها�شمية  ولقيادته  ل��الأردن  ال�شادق 

م�شرية  يف  الكبري  ودوره��م  احلكيمة، 

بناء ال�طن.

وقال العي�ش�ي، خالل اللقاء الذي 

امللك ل�ش�ؤون  ح�شره م�شت�شار جاللة 

احل��ج��اي��ا،  ع��اط��ف  ال��دك��ت���ر  الع�شائر 

ورئ����ي���������س ����ش���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

وحمافظ  الفايز،  نايف  القت�شادية 

اللقاء  هذا  اإن  احلجاج،  خالد  العقبة 

ج�����اء ب��ت���ج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة م��ب��ا���ش��رة، 

ل���ش��ت��ك��م��ال احل���دي���ث ح����ل اأول����ي���ات 

العقبة. ومطالب واحتياجات مدينة 

اأن ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ات، ���ش���اء  واأك����د 

يف  امللكي  اللقاء  خ��الل  ط��رح��ت  ال��ت��ي 

الثاين من ال�شهر احلايل، وتلك التي 

ب��ه��م يف  ل��ق��ائ��ه الأول  ط��رح��ت خ���الل 

وكذلك  احل���ايل،  ال�شهر  م��ن  ال�شابع 

التن�شيق مع  �شيتم  الي�م،  �شيطرح  ما 

املخت�شة اجلهات 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة    13 / 1 / 2023 

االنباط- عمان

امللكية، وا�ستكماال للقاءات  تنفيذا للتوجيهات 

رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي ي��و���س��ف ح�سن 

م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  العي�سوي، 

العقبة،  مدينة  وممثلي  وجهاء  مع  امللك،  جاللة 

اأم�س اخلمي�س، يف الديوان امللكي الها�سمي،  ُعقد 

لقاء مع جمموعة منهم للوقوف على مطالبهم 

ومقرتحاتهم واحتياجاتهم.

وا�ستهل العي�سوي اللقاء بالرتحيب باحل�سور 

م��ن وج��ه��اء واأب��ن��اء وب��ن��ات العقبة وال��ت��اأك��ي��د على 

دوره������م يف م�����س��رية ب���ن���اء ال���وط���ن وح���ف���ظ اأم��ن��ه 

ولقيادته  ل��الأردن  ال�سادق  وانتمائهم  وا�ستقراره 

الها�سمية احلكيمة، ودورهم الكبري يف م�سرية بناء 

الوطن.

ال���ذي ح�سره  ال��ل��ق��اء  العي�سوي، خ��الل  وق���ال 

الدكتور  الع�سائر  ل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار 

العقبة  منطقة  �سلطة  ورئي�س  احلجايا،  عاطف 

االقت�سادية نايف الفايز، وحمافظ العقبة خالد 

ملكية  بتوجيهات  ج���اء  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  اإن  احل��ج��اج، 

م��ب��ا���س��رة، ال���س��ت��ك��م��ال احل���دي���ث ح����ول اأول����وي����ات 

ومطالب واحتياجات مدينة العقبة.

طرحت  التي  ���س��واء  الطلبات،  جميع  اأن  واأك���د 

خالل اللقاء امللكي يف الثاين من ال�سهر احلايل، 

وت��ل��ك ال��ت��ي ط��رح��ت خ���الل ل��ق��ائ��ه االأول ب��ه��م يف 

م��ا �سيطرح  ال�سهر احل���ايل، وك��ذل��ك  ال�سابع م��ن 

ال���ي���وم، ���س��ي��ت��م ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل���ه���ات املخت�سة 

االأول��وي��ات  ح�سب  ومتابعتها،  لدرا�ستها  واملعنية 

واالإم��ك��ان��ي��ات، ومب��ا ين�سجم مع خطط احلكومة 

وبراجمها، ومبتابعة من الديوان امللكي الها�سمي.

ولفت العي�سوي اإىل اهتمام جاللة امللك الدائم 

لتخفيف ال�سغوط املعي�سية عن املواطن، واإيجاد 

الفر�س للحد من ُم�سكلتي الفقر والبطالة، من 

واملتو�سطة  ال�سغرية  بامل�ساريع  االه��ت��م��ام  خ��الل 

وامل�ساريع املنزلية لل�سباب وال�سيدات واجلمعيات، 

النوع من  ه��ذا  وت�سهيل عملية متويل وترخي�س 

امل�ساريع.

وقال العي�سوي اإن املبادرات امللكية، وبتوجيهات 

“نهر جار ال  باأنها  اإياها  وا�سفا  ملكية م�ستمرة، 

يتوقف”، واأنه �سيتم الرتكيز خالل املرحلة املقبلة 

ُت�وفر  ال��ت��ي  والتنموية  االإن��ت��اج��ي��ة  امل�ساريع  على 

العديد  اإىل تنفيذ  لل�سباب، م�سريا  الَعمل  ُف�َر�س 

من امل��ب��ادرات امللكية يف خمتلف مناطق حمافظة 

العقبة خالل ال�سنوات املا�سية.

من جهتهم، ثمن اأبناء وبنات العقبة االهتمام 

لتكون  ب��ه��ا،  والنهو�س  العقبة  مبحافظة  امللكي 

منطقة جاذبة �سياحيا وا�ستثماريا، م�سريين اإىل 

ح��ر���س ج��الل��ة امل��ل��ك و�سمو االأم���ري احل�سني بن 

عبداهلل الثاين، ويل العهد، على التوا�سل امل�ستمر 

اإىل  واال�ستماع  للوقوف  املنطقة  وبنات  اأب��ن��اء  مع 

كافة  التحديات  احتياجاتهم ومطالبهم، وتذليل 

املقدمة  اخلدمات  وحت�سني  التنمية  تواجه  التي 

للمواطنني.

املطالب  م��ن  العديد  اإىل  املتحدثون  وت��ط��رق 

ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  ال�سيما  خمتلفة،  جم���االت  يف 

وتوفري  التحتية  البنية  وحت�سني  واالق��ت�����س��ادي 

الق�ساء  �ساأنها  م��ن  التي  لل�سباب،  العمل  فر�س 

االأع��م��ال لتكون  وال��ب��ط��ال��ة، وري��ادي��ة  الفقر  على 

حا�سنة لتاأهيل وتدريب ال�سباب واأ�سحاب امل�ساريع 

ال�سغرية.

واأ�ساروا اإىل اأهمية انعكا�س خمرجات منظومة 

التحديث ال�سيا�سي، وروؤي��ة التحديث االقت�سادي 

بارقة  متثل  كونها  ال��واق��ع،  اأر����س  على  واالإداري 

اأمل اأمام ال�سباب واملجتمع، جلهة عملية التمكني، 

واحلد من البطالة والفقر وتكافوؤ الفر�س.

ال��ت�����س��ري��ع��ات  ب�����ني  ال����ت����داخ����ل  اإىل  ول����ف����ت����وا 

و�سالحيات املوؤ�س�سات املختلفة، مبا ي�سمن اإزالة 

جميع العوائق اأمام اال�ستثمار وال�سياحة، والدعوة 

اإىل التو�سع االأفقي يف تنفيذ امل�ساريع اال�ستثمارية 

يف مناطق العقبة.

وطالبوا باإن�ساء ناد للمعلمني، اأ�سوة مبحافظات 

للت�سهيل  باملدنية  للعدل  ق�سر  وك��ذل��ك  اململكة، 

والتجارة،  لل�سناعة  واإن�ساء غرفة  املواطنني  على 

و�سرورة تزويد م�ست�سفى االأمري ها�سم الع�سكري 

بالكوادر الطبية، وحتويل امل�ست�سفى امليداين اإىل 

م�ست�سفى حكومي بالتدريج، واإعادة تفعيل غ�سيل 

الكلى ووحدة تقومي االأ�سنان، وحل م�سكلة النقل 

داخل املدنية.

ودعوا اإىل اإن�ساء مركز للزوار وحتديد م�سارات 

لل�سياح، متكن ال�سياح وال���زوار من االط��الع على 

املواقع االأثرية والتاريخية والرتفيهية باملدينة.

العمق  يف  م�ساحة  اإي��ج��اد  اأهمية  اإىل  واأ����س���اروا 

ال�سيد  مناطق  حتويل  بعد  لل�سيادين،  البحري 

مهنة  ت�سكل  حيث  بحرية،  حممية  اإىل  القدمية 

ال�����س��ي��ادي��ن م�����س��در دخ����ل ل��ل��ع��دي��د م���ن االأ����س���ر 

والعائالت بالعقبة.

ولفتوا اإىل �سرورة االهتمام بالعمالة املحلية، 

م��ن خ���الل اإن�����س��اء م��رك��ز ت��اأه��ي��ل��ي ل��ه��م، ميّكنهم 

العمالة  حاليا  ت�سغلها  التي  باملهن  االلتحاق  من 

الوافدة.

اأ���س�����س احل�سول  ال��ن��ظ��ر يف  اإع�����ادة  اإىل  ودع����وا 

على التاأمني ال�سحي لالأ�سرة الفقرية من خالل 

ت�سهيل االإج����راءات، ورف��ع دخ��ل االأ���س��رة امل�ستحقة 

حتى تتمكن من اال�ستفادة منه، اإىل جانب االهتمام 

باجلانب الثقايف ودعم اجلمعيات الثقافية، واإيجاد 

معر�س للفن الت�سكيلي باعتباره مكونا اأ�سا�سيا يف 

عملية الرتويج ال�سياحي.

االأ�سخا�س ذوي  اإىل ���س��رورة م��راع��اة  ون��وه��وا 

االإع����اق����ة، ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ال���و����س���ول اإىل ال�����س��ط 

البحري، وتفعيل ال�سالة املخ�س�سة لهم، مثمنني 

ال�سمعية  للعناية  م��رك��ز  باإن�ساء  امللكي  التوجيه 

وم�سابي التوحد.

واأك��������دوا �����س����رورة ال��ت�����س��ب��ي��ك ب���ني اجل��ام��ع��ات 

الأبناء  درا�سية  منح  وتقدمي  العقبة،  يف  امل��وج��ودة 

املنطقة ودعم املبادرات الريادية ال�سبابية، وكذلك 

االهتمام بالبحث العلمي، ملا له من مردود اإيجابي 

على م�ستقبل املنطقة.

االنباط – عامن 

امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى 

ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، 

العامة،  بالقيادة  اأم�س اخلمي�س، يف مكتبه 

ال�����س��ف��ري ال���ب���ول���ن���دي يف ع���ّم���ان ل��وك��ج��ان 

كاربين�سكي.

ال��ذي  للنهج  ا���س��ت��م��راًرا  ال��ل��ق��اء  وي���اأت���ي 

تعزيز  اإىل  ال��رام��ي  العامة  القيادة  تنفذه 

بني  امل�����س��رتك  الع�سكري  ال��ت��ع��اون  اأوا���س��ر 

االأردن والدول ال�سقيقة وال�سديقة.

وب���ح���ث ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي م��ع 

ال�������س���ي���ف، ب��ح�����س��ور ن���ائ���ب رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة 

االأرك��������ان امل�����س��رتك��ة وامل���ل���ح���ق ال��ع�����س��ك��ري 

القوات  �سباط  كبار  من  وع��دد  البولندي 

اأوج��ه  العربي،  اجلي�س   � االأردن��ي��ة  امل�سلحة 

امل�����س��رتك يف خمتلف  ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق 

والتدريبية  العملياتية  الع�سكرية  املجاالت 

املرجوة  االأه��داف  يحقق  مبا  واللوج�ستية 

خل���دم���ة ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة يف ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سديقني.

االنباط- عامن

رع���ى ���س��م��و االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ط��الل، 

رئي�س املجل�س االأعلى للعلوم والتكنولوجيا، 

اأم�������س اخل��م��ي�����س، ف��ع��ال��ي��ات اإط�����الق ن��ت��ائ��ج 

ال��درا���س��ات ال��ق��ط��اع��ي��ة ال��ت��ي اأع��ده��ا امل��رك��ز 

الب�سرية. املوارد  الوطني لتنمية 

اإىل حت��دي��د جانبي  ال��درا���س��ات  وت��ه��دف 

ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب يف ق��ط��اع ال���زراع���ة، ويف 

قطاع اإمدادات الكهرباء والطاقة املتجددة.

الدكتور  ال���وزراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

ب�������س���ر اخل���������س����اون����ة، وع�������دد م����ن ال��������وزراء 

وامل�سوؤولني وروؤ�ساء اجلامعات.

اأن�سنة  اأه��م��ي��ة  ل��ه  كلمة  ���س��م��وه، يف  واأك���د 

املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  اإىل  ل��ل��و���س��ول  االأرق�����ام 

القادر  التعايف  لتحقيق  احتياجاتها  وفهم 

بني  اجلمع  �سرورة  اإىل  الفتاً  الثبات،  على 

واالقت�سادية. والطبيعية  الب�سرية  املوارد 

لال�ستثمار  احل��اج��ة  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 

فئات  جميع  لتمكني  الب�سري  امل���ال  ب��راأ���س 

توفري  �سرورة  اإىل  منوهاً  املحلي،  املجتمع 

ال���درا����س���ات امل���وّث���ق���ة ب��امل��ع��ل��وم��ات امل��ط��ل��ق��ة 

املثبتة. واالأرقام 

وج������دد ����س���م���وه ال����دع����وة الإق����ام����ة ن��ظ��ام 

م���ع���ل���وم���ات وط���ن���ي ل��ل��م�����س��اع��دة يف ت��وف��ري 

املعلومات  بني  وامل��واءم��ة  الوطنية،  املعرفة 

اإمنائية. لغايات 

م��ن��ظ��وم��ة  ت���ب���ن���ي  ������س�����رورة  اإىل  ول����ف����ت 

والطاقة  والغذاء  والبيئة  املياه  بني  جتمع 

ك��م��ج��االت م��ت��داخ��ل��ة وم��ت�����س��اب��ك��ة ل��ل��درا���س��ة 

املعنية  ال�����وزارات  ب��ني  والتن�سيق  وال��ع��م��ل، 

للبعد عن العمل الفردي.

واأ�ساد �سموه بعمل املركز الوطني لتنمية 

املوارد الب�سرية كو�سيط بني التعليم و�سوق 

العمل وتنظيم املعلومات ب�سكل دقيق.

الوطني  املركز  رئي�س  من جانبه، عر�س 

اهلل  عبد  الدكتور  الب�سرية،  امل��وارد  لتنمية 

القطاعتني،  الدرا�ستني  نتائج  اأبرز  عبابنة، 

وال�����ت�����ي ج��������اءت م���ن�������س���ج���م���ة م�����ع اخل���ط���ة 

االقت�سادي  التحديث  ل��روؤي��ة  التنفيذية 

اأخ����ريا، وترجمة  اأق��رت��ه��ا احل��ك��وم��ة  ال��ت��ي 

ل��ل��ت��و���س��ي��ات ال�������واردة يف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
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�ست�سهمان  الدرا�ستني  اإن  عبابنة  وق��ال 

املهني  واالإر�ساد  التوجيه  عملية  خدمة  يف 

ل��ل��ط��ل��ب��ة، وت���وج���ي���ه ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وال����ت����دري����ب ورف������ع ال���ك���ف���اءة، 

وم�������س���ان���دة جم���ال�������س ت���ط���وي���ر امل����ه����ارات 

ال��ق��ط��اع��ي��ة يف حت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا، وت��وف��ري 

للقطاعني  العمل  �سوق  واق��ع  ع��ن  بيانات 

كما  املقبلة،  الثالث  لل�سنوات  امل�ستهدفني 

ت�سهم يف التعرف على اأبرز امل�سكالت التي 

وقراءة  امل�ستهدفة  القطاعات  منها  تعاين 

احللول املقدمة من اأ�سحاب العمل للعمل 

معاجلتها. على 

مندوبا عن الملك.. رئيس الديوان 
الملكي يعزي آل األسد

االنباط- عامن

م��ن��دوب��ا ع���ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين، ق����دم رئ��ي�����س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي 

ال��ه��ا���س��م��ي ي���و����س���ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي 

واج����ب ال���ع���زاء ب��وف��اة ع��واط��ف ح��اف��ظ 

حم���م���د اأ����س���م���اع���ي���ل، اأرم����ل����ة امل���رح���وم 

الدكتور نا�سر الدين االأ�سد.

بيت  زي��ارت��ه  خ��الل  العي�سوي،  ونقل 

ال��ع��زاء، ت��ع��ازي وم��وا���س��اة ج��الل��ة امللك 

اإىل اآل االأ�سد واآل حافظ والأ�سرة وذوي 

الفقيدة.

أوراق  السفير مساعدة يقدم 
الفنزويلي للرئيس  اعتماده 

االنباط – عامن 

لدى  املعتمد  االأردين  ال�سفري  قدم 

ال���رازي���ل ال��دك��ت��ور م��ع��ن م�����س��اع��دة، 

جمهورية  رئي�س  اإىل  اعتماده  اأوراق 

ف���ن���زوي���ال ال���ب���ول���ي���ف���اري���ة ن��ي��ك��وال���س 

مادورو؛ �سفريا فوق العادة، ومفو�سا 

جمهورية  ل��دى  للمملكة  مقيم  غ��ري 

ج��م��ه��وري��ة ف���ن���زوي���ال ال��ب��ول��ي��ف��اري��ة، 

ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني 

الفنزويليني.

ون���ق���ل ال�����س��ف��ري م�������س���اع���دة خ���الل 

م���را����س���م ر���س��م��ي��ة ج�����رت يف ال��ق�����س��ر 

ال���رئ���ا����س���ي ب��ال��ع��ا���س��م��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 

كاراكا�س، حتيات جاللة امللك عبداهلل 

ومتنيات  الفنزويلي،  للرئي�س  الثاين 

جاللته لل�سعب الفنزويلي مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

م��ادورو،  الرئي�س  طلب  جهته،  من 

ن��ق��ل حت��ي��ات��ه واأم��ن��ي��ات��ه ال��ط��ي��ب��ة اإىل 

ولل�سعب  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

توطيد  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا  االأردين، 

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

املجاالت كافة.

وال���ت���ق���ى م�����س��اع��دة اأث����ن����اء زي���ارت���ه 

ع�����ددا من  ف���ن���زوي���ال  ج��م��ه��وري��ة  اإىل 

تعزيز عالقات  اأطر  لبحث  امل�سوؤولني 

التعاون الثنائي بني البلدين.

تنفيذا للتوجيهات الملكية، العيسوي يستكمل 
لقاءات وجهاء وممثلي العقبة

رئيس هيئة األركان يلتقي السفير البولندي

األمير الحسن يؤكد أهمية االستثمار برأس المال البشري

الهجوم  تدين  الخارجية 
أفغانستان في  اإلرهابي 

  االنباط- عامن

و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دان���ت 

ال��ذي  االإره��اب��ي  الهجوم  املغرتبني 

اخلارجية  وزارة  م��ن  ب��ال��ق��رب  وق��ع 

واأ�سفر  االربعاء،  كابل،  االأفغانية يف 

ع�����ن وق��������وع ع������دد م�����ن ال�������س���ح���اي���ا 

واالإ�سابات.

بيان �سحفي  ال���وزارة، يف  واأك��دت 

اململكة  ا���س��ت��ن��ك��ار  اخل��م��ي�����س،  ال��ي��وم 

واالإره���اب  العنف  الأ���س��ك��ال  ال�سديد 

ك���اف���ة، م��ع��رب��ًة ع���ن ت��ع��ازي��ه��ا الأ���س��ر 

ال�������س���ح���اي���ا وال���ت���م���ن���ي���ات ب��ال�����س��ف��اء 

للم�سابني. العاجل 

جلسة تعريفية في جرش حول 
التطوعي للعمل  الحسين  جائزة 

  االنباط- جرش

ن��ظ��م��ت م���دي���ري���ة ���س��ب��اب حم��اف��ظ��ة 

جر�س، اأم�س اخلمي�س، جل�سة تعريفية 

ب��ج��ائ��زة احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، ب��ح�����س��ور روؤ����س���اء 

ال�سبابية. املراكز 

���س��ب��اب ج��ر���س يحيى  وق����دم م��دي��ر 

الرت�سح  خطوات  حول  عر�سا  املومني 

ل���ل���ج���ائ���زة وم����ع����اي����ريه����ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

وال���ف���رع���ي���ة واآل����ي����ة ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م 

اجلائزة  اأن  م��وؤك��دا  اجل��ائ��زة،  وحوكمة 

ت��رت��ك��ز ع��ل��ى م��ب��ادئ ال��ع��ط��اء وال��ري��ادة 

واالب���ت���ك���ار وت���ك���اف���وؤ ال��ف��ر���س وال��ع��م��ل 

ال�سفافية  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��رب��ح��ي،  غ��ري 

واال�ستدامة. والتحفيز 

تقييم  عملية  اأن  اإىل  املومني  ولفت 

تخ�سع  اجلائزة  لنيل  الرت�سح  طلبات 

الأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات امل���ع���م���ول ب��ه��ا يف 

ال�سباب  حتفيز  اإىل  داعيا  املجال،  ه��ذا 

عر  اجلائزة  يف  والت�سجيل  للم�ساركة 

حتى  ت�ستمر  والتي  الر�سمي،  موقعها 

28 �سباط املقبل.

وا���س��ت��م��ل��ت اجل��ل�����س��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف 

ب���روؤي���ة ور���س��ال��ة اجل���ائ���زة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

ال��ت��م��ي��ز يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي خل��دم��ة 

ن�سر  يف  وال��ت��و���س��ع  االأردين،  امل��ج��ت��م��ع 

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

االأفراد واملوؤ�س�سات من تطبيق معايري 

ال��ت��م��ي��ز يف م�����س��اري��ع��ه��م وم��ب��ادرات��ه��م 

ال��ت��ط��وع��ي��ة، وحت��ف��ي��ز وت��ق��دي��ر ج��ه��ود 

امل���ت���ط���وع���ني وامل����وؤ�����س���������س����ات وال���ع���م���ل 

اجلماعي.

ك����م����ا ا����س���ت���م���ل���ت ع����ل����ى ال���ت���ع���ري���ف 

مب��ج��االت ال��ت��ق��دم ل��ل��ج��ائ��زة يف دورت��ه��ا 

االأوىل و فئاتها الثالث وهي: االأعمال 

ال��ت��ط��وع��ي��ة ال����ف����ردي����ة، واجل���م���اع���ي���ة، 

وامل���وؤ����س�������س���ي���ة، وامل��ت��م��ث��ل��ة يف امل���ج���االت 

والتعليمية  وال�����س��ح��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

وال��ف��ن��ي��ة  وال���ري���ا����س���ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  اأو 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اإىل  اإ�����س����اف����ة  وال���ث���ق���اف���ي���ة، 

وال�سياحية وجمال الريادة واالبتكار.

قوة االنتشار السريع األردنية مالي 3 
تغادر إلى أرض المهمة

االتباط – عامن 

غادرت قوة االنت�سار ال�سريع االأردنية مايل 

3، اأم�س اخلمي�س، اإىل اأر�س املهمة للم�ساركة 

 )MINUSMA( بواجب االأمم املتحدة

يف جمهورية م��ايل، وك��ان يف وداعهم م�ساعد 

امل�����س��رتك��ة للعمليات  االأرك�������ان  رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة 

وال��ت��دري��ب العميد ال��رك��ن حم��م��ود دروي�����س 

العميد  احلربية  العمليات  ومدير  ال�سواعري 

الركن ح�سن ال�سناتوه.

وق�������دم ق����ائ����د ق������وة االن���ت�������س���ار ال�����س��ري��ع 

عن  اإي��ج��ازاً  امل��ه��ريات  اإبراهيم  الركن  العقيد 

من  ال��ق��وة  لتمكني  مت��ت  ال��ت��ي  التح�سريات 

كفاءة  بكل  منها  املطلوبة  ال��واج��ب��ات  تنفيذ 

واقتدار.

واأكد امل�ساعد للعمليات والتدريب يف كلمة 

له “اإن م�ساركة القوات امل�سلحة االأردنية يف 

ال�سورة  نتيجة  ج��اءت  ال�سالم  حفظ  ق��وات 

العايل  وامل�ستوى   ، بها  التي حتظى  امل�سرقة 

واإمياناً  ملنت�سبيها،  واملهنية  االحرتافية  من 

ب���ال���دور  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  وق���ي���ادت���ه  االأردن  م���ن 

االإن�ساين املهم الذي تقوم به االأمم املتحدة يف 

ن�سر االأمن وال�سالم يف جميع اأنحاء العامل”.

ك��م��ا عهدكم  ت��ك��ون��وا  اأن  “ نتمنى  وق���ال 

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع����ل����ى  ال��ق��ائ��د  ج���الل���ة 

الثاين حمافظني على �سمعة  امللك عبداهلل 

االأردن و�سمعة اجلي�س العربي النا�سعة بني 

االأمم”.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة    13 / 1 / 2023 

األنباط- دينا محادين

عبداهلل  امللك  جالله  توجيهات  على   بناء 

االأخ�������ريه اىل حم��اف��ظ��ة  زي����ارت����ه  ال���ث���اين يف 

التعليم  قطاع  تطوير  وبخ�سو�ص  العقب������ة  

لل�سوؤون  العام  االأمني  زارت  املهني  والتدريب 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  واملالية  االإداري���ة 

جن����وى ال��ق��ب��ي��الت حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة ح��ي��ث 

اط��ل��ع��ت ع��ل��ى  جم��م��وع��ه م��ن امل���ب���ادرات التي 

تنعك�ص  ان  يتوقع  وال��ت��ي  ال����وزارة  �ستنفذها 

قطاع  وا�سالح  التعليم  م�ستوى  على  ايجابا 

ال��ت��ع��ل��ي��م يف جم���ال االب��ن��ي��ة امل��در���س��ي��ة حيث 

���س��ي��ت��م  ب���ن���اء جم��م��وع��ة م���ن امل����دار�����ص وف��ق 

ي��وف��ر متطلبات  ال���ذي  ال��ب��ن��اء احل��دي��ث  ك���ود 

ي�سمح  وال���ذي  واالمنهجي  املنهجي  التعليم 

م��ع  ال���ت���ع���ل���ي���م  م����ن  االع�����اق�����ة  ل��ل��ط��ل��ب��ة ذوي 

اىل  تهدف  م��ب��ادرات  اىل  باال�سافه  اق��ران��ه��م 

اختبارات  واج��راء  التعليمي  الفاقد  معاجلة 

الفاقد  واق��ع  حتديد  اىل  تهدف  ت�سخي�سية 

ت�سررا  االك��ر  النتاجات  ه��ي  وم��ا  التعليمي 

ال��وزارة  خطة  اىل  باال�سافه  الطلبة  تعلم  يف 

ابتكار   خ��الل  م��ن  املهني  التعليم  تطوير  يف 

ال�سياحة  يف  العمل  �سوق  تخدم  التخ�س�سات 

وال �سيما املجال الفندقي .

 وج��رى خ��الل ال��زي��ارة  مناق�سة ع��دد من 

القطاع  امل��ل��ف��ات يف  اأه���م  و  ال��ه��ام��ة  امل��وا���س��ي��ع 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف امل��ح��اف��ظ��ة مل��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات 

العملية  �سري  تواجه  التي  ال�سعوبات  وتذليل 

امللفات  ه��ذه  وت�سدرت  والرتبية.  التعليمية 

م��ل��ف امل����دار�����ص وت���ط���وي���ره���ا وم���ل���ف ال�����س��ك��ن 

الوظيفي وملف الت�سكيالت املدر�سية والروؤيا 

وال�سيانة   واالأبنية  للتعليم  امل�ستقبلية 

حيث ت�سعى الوزارة جاهدة الجنازها وحل 

يف  التعليمية  العملية  ل�سري  فيها   العقبات 

املحافظه.

»ل��الأن��ب��اط » على  اك��دت قبيالت  ب��دوره��ا   

اه��م��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ح���ول ت�����س��غ��ي��ل  جممع 

م���دار����ص ال��ع��ق��ب��ة ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ثالثة 

ي�ستهدف  ال���ذي  وث��ان��وي��ة  ا�سا�سية  م��دار���ص  

اي���ج���اد من����وذج ج��دي��د يف ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن حيث 

واليه  املدر�سة  وادارة  املعلمني  اختيار  طريقة 

ا�سافية يف هذه  وايجاد مناهج  املناهج  تنفيذ 

املدار�ص 

نقل  م���و����س���وع  ان  ق��ب��ي��الت  واأ����س���اف���ت      

ال��ط��ل��ب��ة ل��ه��ذه امل���دار����ص ي��ن��اق�����ص م���ع ���س��رك��ه 

اأن  ح��ي��ث  ال��ث��ان��ي��ج  للمرحلة  ال��ع��ق��ب��ه  ت��ط��وي��ر 

ه��ن��اك خ��ط��ة ت���اأم���ني امل���وا����س���الت ل��ل��م��دار���ص 

وت�سغيلها بكامل طاقتها .

ب������دوره، اأث���ن���ى م��دي��ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

على  لالنباط  الرفوع  �سامل  العقبة  ملحافظة 

زيارة الدكتورة جنوى القبيالت  م�سريا اىل 

التعليم يف  الزيارة هامة لبحث واقع  ان هذه 

تطوير  ل�سركة  ب��زي��ارة  ق��ام��ت  ح��ي��ث  العقبة 

العقبة و�سلطة منطقة العقبة اخلا�سة جرى 

خ��الل��ه��ا ب��ح��ث ت��ن��ف��ي��ذ امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 

ان�ساء  م�سروع جممع مدار�ص العقبة وت�سمل 

ل��ري��ا���ص االأط���ف���ال وم��در���س��ة مهنية  جم��م��ع 

باالإ�سافة لبحث الية نقل الطلبة 

ت�ستمل على  امل��دار���ص  ان  ال��رف��وع  واأ���س��اف 

من  خمتلطة  اأ�سا�سية  مدر�سة  مدار�ص  ثالث 

للذكور  وثانوية  اخلام�ص،  اإىل  االأول  ال�سف 

من ال�سف ال�ساد�ص اإىل الثاين ع�سر، وثانوية 

ل���الإن���اث م���ن ال�����س��ف ال�����س��اد���ص اإىل ال��ث��اين 

اىل   باال�سافة  االأطفال  لريا�ص  وق�سم  ع�سر، 

املرافق واخلدمات االأخرى.

امل���دار����ص اىل  تت�سع  ان  امل��ت��وق��ع  م��ن  ح��ي��ث 

ال���ك���ادر  ت���ع���ي���ني   ���س��ي��ت��م  ٣٠٠٠ ط���ال���ب ح���ي���ث 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف امل�����دار������ص ع���ل���ى ن���ظ���م ����س���راء 

اخل���دم���ات وف����ق م��ع��اي��ر ومم���ي���زات وا���س��اف��ة 

لالإ�سهام  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  م��ن��اه��ج 

برفع �سوية العملية التعليمية يف العقبة.

جمل�ص  م��ع  القبيالت  بحثت   جهتها  م��ن 

بح�سور  و  املحافظة  دار  يف  العقبة  حمافظة 

حم��اف��ظ ال��ع��ق��ب��ة خ��ال��د احل��ج��اج ال��ت��ح��دي��ات 

ال����وزارة ق��ي��د التنفيذ  ت��واج��ه م�����س��اري��ع  ال��ت��ي 

للعام احلايل  امل�ستقبلية  وامل�ساريع 

ال��������وزارة  اأن  االج����ت����م����اع  خ�����الل  واأك���������دت 

البناء  ك��ود  وف��ق  امل��دار���ص  ان�ساء  يف  م�ستمرة 

مبا  امنة  مدر�سية  بيئة  يوفر  ال��ذي  اجلديد 

امل��دار���ص  االك��ت��ظ��اظ يف  م��ن  ي�ساهم يف احل��د 

والعمل جاري  النها نظام الفرتتني 

و����س���ددت ع��ل��ى اأن ال�����وزارة ت���ويل االأه��م��ي��ة 

الإ������س�����راك ال�������س���رك���اء يف جم��ل�����ص امل��ح��اف��ظ��ة 

باختيار امل�ساريع التي �سيتم البدء فيها  وفق 

عليها  االتفاق  يتم  التي  واالول��وي��ات  احلاجة 

�سمن خطط وا�س�ص معينه 

ك��م��ا ت��ف��ق��دت امل��خ��ي��م ال��ك�����س��ف��ي ال���دائ���م يف 

امل��ح��اف��ظ��ة  ل���الط���الع ع��ل��ى ح���اج���ات امل��خ��ي��م 

اع��ادة  على  والعمل  �سيانه  من  يحتاجه  وم��ا 

ب�سكل كامل تاأهيله 

االنباط –البحر امليت

اأف�سل  قال م�سوؤول دويل ان االأردن من 

يتعلق  فيما  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  دول 

االزم��ة  اأث��ن��اء  وتوفريها  احلبوب  مبخزون 

االوكرانية.

واأ�ساف ممثل منظمة االأغذية والزراعة 

نبيل  االأردن  يف  “الفاو”  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 

اأع��م��ال ور���س��ة عمل  ان��ط��الق  ع�ساف خ��الل 

امليت  البحر  يف  املنظمة  تنظمها  تدريبية 

اأم�ص بعنوان “حت�سني البحث الزراعي من 

املوؤ�س�سية  ال��رواب��ط  وتعزيز  التنمية  اأج��ل 

اأن��ظ��م��ة البحوث  ال��ف��اع��ل��ة يف  ب��ني اجل��ه��ات 

االردن  ان  االأردن”،  يف  الوطنية  الزراعية 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وطنية  ب���اإع���داد  ���س��ب��اق��ا  ك���ان 

ل��دي��ه جمل�ص  ي��ك��ون  ال��غ��ذائ��ي وان  ل��الأم��ن 

دوال  اأن  اىل  م�سريا  الغذائي،  لالأمن  اأعلى 

عديدة حاولت االقتداء باالأردن.

الغذائي  االأم���ن  ان حت��دي��ات  واأ���س��ار اىل 

واالأم����ن ال��ط��اق��وي ب���ازدي���اد خ��ا���س��ة ونحن 

ال��زراع��ة  ق��ط��اع  يف  انتقالية  مرحلة  ن�سهد 

مليارات   1٠ �سيكون  ال�سكان  ع��دد  اأن  حيث 

ال���ت���وج���ه  م�����ن  ب�����د  ال  ل����ذل����ك   2٠5٠ ع������ام 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ب���ح���ث واالب����ت����ك����ار ب��ع��د 

االحتياجات. حتديد 

وت��ب��ادل اخل��رات يف  النقا�سات  ان  وب��ني 

الور�سة التدريبية �سرتفع كفاءة امل�ساركني 

و����س���ي���ك���ون ه���ن���اك ف���ه���م اأك������ر ل��ل��ت��ح��دي��ات 

ومواجهتها.

االردنية  اجلمعية  رئي�ص  اأكد  جهته  من 

عميد  واالب����داع  وال���ري���ادة  العلمي  للبحث 

التكنولوجيا  كلية  وعميد  العلمي  البحث 

الدكتور  االأهلية  الزراعية يف جامعة عمان 

االردن  بني  ال�سراكة  اأهمية  اخلوالدة  ر�سا 

ومنظمة )الفاو( خا�سة ما يتعلق مبو�سوع 

االأمن الغذائي وجمل�ص االأمن الغذائي.

واأ�سار اىل اأهمية تعزيز التعاون وتوحيد 

اجل���ه���ود ب���ني ك���اف���ة امل���وؤ����س�������س���ات وامل���راك���ز 

االأولويات م�سرتكة، مقرتحا  الأن  البحثية 

ان ي���ك���ون ه���ن���اك جل��ن��ة ت��ن�����س��ي��ق ب���ني ه��ذه 

املراكز لتوجيه العمل وامل�ساريع البحثية.

ال���ت���ط���ورات  ن����واك����ب  اأن  ي���ج���ب  وق�������ال، 

تغيري  هناك  يكون  ان  ويجب  التكنولوجية 

مل��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات ال�����س��ري��ع��ة يف ال��ع��امل، 

ال��وط��ن��ي للبحوث  امل��رك��ز  ب��رام��ج  م�����س��ي��دا 

البحثية. التكنولوجيا  ونقل  الزراعية 

ودع�����ا م�������س���وؤول االب���ت���ك���ار ال����زراع����ي يف 

ال��دك��ت��ور عاطف  روم��ا  )ال��ف��او( يف  منظمة 

�سويلم اىل دعم البحث العلمي، م�سريا اىل 

ان نتائج البحث العلمي اذا مل توظف ويتم 

ف��ائ��دة،  ب��ال  البحث  ي��ك��ون  اال���س��ت��ف��ادة منها 

البحثية  املوؤ�س�سات  بني  البحثي  والت�سابك 

ما زال �سعيفا وغري موجه.

تنموية  �سيا�سة  اع��ت��م��اد  ���س��رورة  واأك����د 

تكامل  على  تركز  ال��زراع��ي  للبحث  وطنية 

االأدوار ولي�ص التناف�ص على االأدوار.

التي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ور���س��ة  ان  اىل  ي�����س��ار 

٣٠ م�����س��ارك��ا  ي���وم���ني مب�������س���ارك���ة  ت�����س��ت��م��ر 

وم�����س��ارك��ة م���ن امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��وث 

ال���زراع���ي���ة ون��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وم��دي��ري��ة 

م�ساريع  عن  وم�سوؤولني  الزراعي  االإر���س��اد 

دول��ي��ة وج��ام��ع��ات وخم��ت�����س��ني، ت��ه��دف اإىل 

دع���م ال��ب��ح��ث جل��ه��ود ال��ت��ن��م��ي��ة م���ن خ��الل 

ال�سرورية  ال��ق��درات  تعزيز  ب��رام��ج  توفري 

نهج  ح��ول  التدريبية  وال���دورات  واملطلوبة 

التقنيات  ون�سر  للبحث  ومتما�سك  متكامل 

وامل��م��ار���س��ات ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت ج���دواه���ا وال��ت��ي 

تعمل على حت�سني االإنتاجية.

امل����ت����درب����ني  ت�����زوي�����د  اىل  ت����ه����دف  ك����م����ا 

ب����ال����ك����ف����اءات امل���ط���ل���وب���ة ال����ت����ي ت���ت���ي���ح ل��ه��م 

الرئي�سية  للتحديات  اأف�سل  فهم  حتقيق 

التنموية،  الزراعية  البحوث  تواجه  التي 

وحت��دي��د وف��ه��م وحت��ل��ي��ل اأف�����س��ل الأ���س��ح��اب 

اإ�سراكهم  ينبغي  ال��ذي��ن  املعنيني  امل�سلحة 

يف خم��ت��ل��ف م��راح��ل ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه ال��ب��ح��وث 

ونقل  مدربني  ليكونوا  امل�ساركني  وتاأهيل 

التدريبية  ال��رام��ج  خ��الل  م��ن  تعلموه  م��ا 

وت��ع��زي��ز  م��وؤ���س�����س��ات��ه��م،  يف  زم���الئ���ه���م  اإىل 

ق���درة اأن��ظ��م��ة ال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار ال��زراع��ي��ة 

التوجيهية  امل��ب��ادئ  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة 

الفني  الدعم  توفري  خ��الل  من  املو�سوعة 

ذلك  دعم  و�سيتم  القدرات  الفجوة يف  ل�سد 

ودعم  امل�ستفادة  الدرو�ص  تبادل  خالل  من 

التدريبية  وال��وح��دات  التوجيهية  امل��ب��ادئ 

االأخرى ذات ال�سلة.

التعليم العالي: شمول 41 لواًء بمنح 
كلية وجزئية وقروض بنسبة %100

االنباط – عامن 

ال���ع���ايل  ال���ت���ع���ل���ي���م  وزارة  اأع����ل����ن����ت   

وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، اأم�����ص اخل��م��ي�����ص، اأن 

األوية اململكة جرت تغطية  41 لواًء من 

ف��ي��ه��ا م���ن مرحلة  امل��ت��ق��دم��ني  ال��ط��ل��ب��ة 

اإم��ا  ب��امل��ئ��ة،   1٠٠ بن�سبة  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 

مبنح كاملة، اأو جزئية، اأو قرو�ص.

ل�����واًء مت   18 اأن  ال������وزارة  واأ����س���اف���ت 

ت��غ��ط��ي��ة ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ق��دم��ني ف��ي��ه��ا من 

 1٠٠ بن�سبة  املتو�سط  ال��دب��ل��وم  مرحلة 

باملئة مبنح جزئية.

الغذاء والدواء: إتالف 17 طن 
الصالحية منتهية  غذائية  مواد 

االنباط-عامن

وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  اأغلقت   

وبالتعاون مع مديرية االأم��ن العام - االإدارة 

واالأج��ه��زة  وال�سياحة  البيئة  حلماية  امللكية 

الغذائية  املن�ساآت  اإح���دى  املخت�سة،  االأم��ن��ي��ة 

املخالفة يف عمان لتداول مواد غذائية منتهية 

ال�سالحية.

وق���ال م��دي��ر ع���ام املوؤ�س�سة ال��دك��ت��ور ن��زار 

الفرق  اإن  اخلمي�ص،  اأم�����ص  ب��ي��ان  يف  مهيدات 

اأتلفت  للموؤ�س�سة  التابعة  املخت�سة  الرقابية 

17 طنا من املواد الغذائية من املواد الغذائية 

امل�����س��ب��وط��ة ل���دى امل��ن�����س��اأة امل���ذك���ورة الن��ت��ه��اء 

�سالحيتها والتالعب بتاريخ �سالحيتها، كما 

حتفظت على كمية من مواد التجميل قدرت 

بنحو طن.

واأ�����س����اف، اإن امل��وؤ���س�����س��ة ب��ا���س��رت ب��ات��خ��اذ 

القائمني  بحق  اأ�سولًيّا  ال��الزم��ة  االإج����راءات 

ال�سبطية  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا  املن�ساأة،  على 

ت���اأت���ي ���س��م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات ال��رق��اب��ي��ة ال���دوري���ة 

امل�ستمرة التي تنفذها فرق الرقابة والتفتي�ص 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

ج��ودة  ت�سمن  وطنية  رق��اب��ي��ة  كجهة  اململكة 

وماأمونية و�سالحية غذاء املواطنني.

للتوا�سل معها  املواطنني  املوؤ�س�سة  ودع��ت 

اأو  ا�ستف�سار  اأو  مالحظة  اأي  وج���ود  ح��ال  يف 

���س��ك��وى م���ن خ���الل خ���ط ال�����س��ك��اوى امل��ج��اين 
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اأم�������ص  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م��ع��ه��د  وق�����ع 

م���ع وزارة  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  اخل��م��ي�����ص، 

الرتبية والتعليم، �سمن ال�سعي لتطوير 

اأداء  ���س��وي��ة  ورف�����ع  امل���وظ���ف���ني  م����ه����ارات 

اجلهاز احلكومي.

املعهد  عمل  �سمن  االت��ف��اق��ي��ة،  وت��اأت��ي 

امل���ع���ن���ي ب���ال���ت���دري���ب وب����ن����اء ال�����ق�����درات، 

ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث، وتقدمي  واإج����راء 

االإدارة  جماالت  خمتلف  يف  اال�ست�سارات 

ال��ع��ام��ة، وت��ن��ظ��ي��م ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 

لتاأهيل وتدريب املوظفني.

امل��ع��ه��د، رئي�ص  ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة ع��ن 

امل��دن��ي��ة ورئ��ي�����ص اللجنة  دي���وان اخل��دم��ة 

الوزارة  وعن  النا�سر،  �سامح  التوجيهية 

عزمي  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 

حمافظة.

نقلة  ي�سهد  املعهد  اإن  النا�سر،  وق��ال 

ن���وع���ي���ة م���ن���ذ ث�����الث ����س���ن���وات يف جم���ال 

كاملة،  التحتية  بنيته  بعد حتديث  عمله 

اأنه بداأ ياأخذ موقعا هاما على  الفتا اإىل 

امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي واالإق���ل���ي���م���ي، واأ���س��ب��ح 

ي��غ��ط��ي ن��ف��ق��ات��ه ع��ل��ى ح�����س��اب��ه اخل��ا���ص 

ب��ف�����س��ل ج���ه���وده وم����ا اك��ت�����س��ب��ه م���ن ثقة 

الدولة به.

حر�ص  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�ص  وث��م��ن 

ت��دري��ب  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

املعهد  �سواء من خالل  وتاأهيل كوادرها، 

امل��ت��خ�����س�����ص، مت��ا���س��ي��ا مع  ال���ت���دري���ب  اأو 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  توجيهات 

لرفع �سوية اأداء اجلهاز احلكومي.

املعهد  ك���وادر  اأن  اإىل  ال��ن��ا���س��ر  واأ���س��ار 

عملية  يف  اجل��ه��ود  ت�سافر  يف  �ست�ساهم 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر ب��ف�����س��ل اخل����رة 

برامج  اعتماد  و�سيتم  لديهم،  املكت�سبة 

تدريبية للرتفيع اجلوازي والوجوبي.

ال��دك��ت��ور حمافظة  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه، 

اأه��م��ي��ة رف��ع ك��ف��اي��ات ال��ك��وادر ال��رتب��وي��ة، 

وتزويدها  وتدريبها  تاأهيلها  خالل  من 

ركائز  كاأحد  الالزمة  واملعارف  باملهارات 

التطوير الرتبوي. عملية 

تر�سيخ  اأه��م��ي��ة  اىل  حم��اف��ظ��ة  واأ����س���ار 

التعاون مع املعهد الذي يعد جانبا مهما 

اىل  الفتا  ال����وزارات،  يف  املهني  للتطوير 

وتاأهيل  تدريب  يف  العريق  املعهد  تاريخ 

املوظفني.

ب����دوره����ا، ب��ي��ن��ت م���دي���ر ع����ام امل��ع��ه��د، 

هذه  اأه��م��ي��ة  اخل��وال��دة،  �سهام  املهند�سة 

ث��ق��ة وزارة  ل��دالل��ت��ه��ا ع��ل��ى  االت���ف���اق���ي���ة، 

�سرورة  موؤكدة  االإدارة،  مبعهد  الرتبية 

موؤ�س�سات  بني  والت�سارك  التعاون  تعزيز 

الدولة للعمل ب�سكل تكاملي.

وزارة  مع  التعاون  هذا  اأن  اىل  ولفتت 

وع��ل��ى  االأول،  ه���و  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 

احتوائها على عدد كبري من  الرغم من 

املوظفني، اإال اأنه مت جتاوز هذا التحدي 

تدريب  ليتم  امل�سرتكة،  اجل��ه��ود  بف�سل 

التعليم  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى  م�����س��ارك  األ����ف   4٠

على  م�����س��ارك  و15٠٠  ل���ل���وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 

من�سة معهد االإدارة.

وزارة  دور  ع���ل���ى  اخل�����وال�����دة  واث����ن����ت 

والت�سهيل،  التن�سيق  عملية  يف  الرتبية 

ت��ط��ورا ه��ذا  ���س��ه��د  امل��ع��ه��د  اأن  اإىل  الف��ت��ة 

ال���ع���ام يف ال���ع���دد وامل�����س��م��ون، ح��ي��ث ك��ان 

 5 يقارب  ما  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  ي��درب 

اآالف موظف، واأ�سبح االآن يدرب وجاهيا 

حوايل 2٠ األف موظف.

اتفاقية تعاون بين معهد اإلدارة العامة ووزارة التربية

بائع عطور سنتين مارس  حبس 
ُتجار ُعنوة البلطجة وأخذ مال 

االنباط- عامن

 ق����ررت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة 

ب���ال���ن���ظ���ر يف ق�������س���اي���ا ال���ب���ل���ط���ج���ة وط��ل��ب 

عمان  ج��زاء  �سلح  ل��دى حمكمة  االت���اوات 

برئا�سة القا�سي عطية اأبو ال�سعود، حب�ص 

بائع عطور يف العا�سمة عمان ملدة �سنتني، 

ق���وت���ه وه���دد  ب��ا���س��ت��ع��را���ص  ق����ام  اأن  ب���ع���د 

با�ستخدامها قا�سدا ترويع النا�ص وفر�ص 

اأ   / ع   15 اأ/  امل��ادة  الأحكام  خالفا  ال�سطوة 

مكررة من قانون العقوبات.

باإجراءات  ال�سري  بعد  املحكمة  ووجدت 

ال�سوابق  ذوي  اأحد  هو  امل��دان  اأن  املحاكمة 

املا�سة  اجلرائم  ع�سرات  وبحقه  اجلرمية 

وال�����س��روع  كال�سرقة  واالأخ����الق  ب��ال�����س��رف 

بها، وميثل خطرا على االأمن العام و�سبق 

عدة  اجل��ري��ة  االإق��ام��ة  عليه  فر�ست  واأن 

ع��ن خمالفة  املحاكم  اأم���ام  ول��وح��ق  م��رات 

قانون منع اجلرائم، ولعدد من املرات ومل 

يلتزم ب�سروط االإقامة.

بالتهجم  املدان قام  اأن  وثبت للمحكمة 

ع��ل��ى حم����الت ال��ق��ه��وة امل����وج����ودة يف اأح���د 

ال��ع��ا���س��م��ة ع���م���ان، وط���ل���ب منهم  ����س���وارع 

دفع  ال��ذي  االأم��ر  مالية عنوة،  دف��ع مبالغ 

اأ�سحاب هذه املحالت بالتبليغ عنه لكنهم 

مل يتقدموا ب�سكوى ر�سمية خوفا منه.

امل���دان  غ��اي��ة  اأن  اإىل  املحكمة  واأ����س���ارت 

اأ�سحاب  ترويع  هو  القوة  ا�ستعرا�ص  من 

بهم  االأذى  ب��اإحل��اق  وت��خ��وي��ف��ه��م  امل��ح��الت 

اأموالهم. وفر�ص ال�سطوة عليهم و�سلب 

و����س���در ال���ق���رار وج���اه���ي���ا ب��ح��ق امل����دان 

املخت�سة  املحاكم  اأمام  لال�ستئناف  وقابال 

بذلك.

الت�سدي  ع��ل��ى  االأردين  امل�����س��رع  وع��م��ل 

ل���ظ���اه���رة ال����رتوي����ع وال���ت���خ���وي���ف امل�����س��م��اة 

ب��ال��ب��ل��ط��ج��ة، وال���ت���ي ان��ت�����س��رت يف االآون�����ة 

االأخ�����رية، ح��ي��ث ي��ع��ت��ر ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات 

االجتماعية،  احل��ي��اة  مظاهر  م��ن  مظهرا 

وينبغي اأن ي�ساير روح الع�سر ومقت�سياته 

اأمر  لكل  والعقاب  بالتجرمي  يت�سدى  واأن 

الت�سدي  �سرورة  عن  احل��ال  واق��ع  يك�سف 

ل���ه وم����ن ث���م ك����ان ه����ذا ال���ف���رع م���ن ف���روع 

وم�سايرة  للتطور  عر�سة  االأك��ر  القانون 

املجتمع. الع�سر ومطالب  ملقت�سيات 

والزرقاء  بين عمان  السريع  الباص  توجيهية 
الحالي العام  تعقد اجتماعها األول في 
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عقدت اللجنة التوجيهية مل�سروع “ت�سغيل 

حافالت الرتدد ال�سريع بني عمان والزرقاء 

وداخل حدود اأمانة عمان الكرى”، برئا�سة 

وزي����ر ال��ن��ق��ل امل��ه��ن��د���ص م��اه��ر اأب����و ال�سمن، 

اجتماعها االأول يف العام 2٠2٣ بوزارة النقل.

النقل  وزارة  ع���ن  ����س���ادر  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب 

اأم�ص اخلمي�ص، ناق�ص املجتمعون ع��دًدا من 

املوا�سيع املطروحة على اللجنة وذلك التخاذ 

اأك��دوا �سرورة  املنا�سبة بذلك، كما  القرارات 

االإ����س���راع بتنفيذ امل�����س��روع مل��ا ل��ه م��ن اأهمية 

العجلة  ودف���ع  اال�ستثمار  ت�سجيع  يف  بالغة 

االأزم��ات  تخفيف  يف  وامل�ساعدة  االقت�سادية 

املرورية.

العامة  االأ���س��غ��ال  وزي���ر  �سدد  م��ن جانبه، 

التوجيهية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال��ن��ق��ل  ووزي�����ر 

امل��ه��ن��د���ص م��اه��ر اأب����و ال�����س��م��ن ع��ل��ى ���س��رورة 

االرت���ق���اء مب��ن��ظ��وم��ة ال��ن��ق��ل يف امل��م��ل��ك��ة من 

خالل وجود �سبكات نقل متنوعة ذات مالمح 

اأكمل  على  ب��دوره��ا  تقوم  ومنظمة  وا�سحة، 

وجه وتكون قادرة على خدمة املواطن بحيث 

توفر عليه ال��وق��ت واجل��ه��د واخل��دم��ة التي 

تليق به.

بدوره، اأّكد اأمني عمان الدكتور ال�سواربة، 

اإ�سافة  ي�سكل  ال�سريع،  البا�ص  م�سروع  اأّن 

ح�سارية ملدينة عمان ومنظومة متكاملة من 

اخلدمة ت�سمل رفع كفاءة الطرق على طول 

ا يوفر حلواًل مرورية على  م�سار البا�ص واأي�سً

التقاطعات.

النقل،  اأمني عام وزارة  وح�سر االجتماع 

املهند�سة و�سام التهتموين، واأمني عام وزارة 

االأ�سغال العامة واالإ�سكان بالوكالة، املهند�سة 

ن��ادي��ة امل�����س��احل��ة، وم��دي��ر ع��ام هيئة تنظيم 

النقل الري، طارق احلبا�سنة، ومدير املدينة 

يف اأم���ان���ة ع��م��ان ال���ك���رى، امل��ه��ن��د���ص اأح��م��د 

امللكاوي، اإ�سافة اإىل ممثلني عن وزارة املالية 

ووزارة اال�ستثمار.



املحلي
40

االنباط-عامن

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة مل�����ش��روع دع��م 

ق���ط���اع احل���م���اي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة، امل����م����ول من 

االحت��اد االأوروب���ي اجتماعها ال�شاد�س، برئا�شة 

الدكتور  االجتماعية  التنمية  وزارة  ع��ام  اأم��ن 

عدد  بح�شور  ال����وزارة،  مقر  ال�شمور، يف  ب��رق 

واخلا�س  العام  القطاع  موؤ�ش�شات  ممثلي  من 

املعنين بقطاع احلماية االجتماعية.

وق��ال ال�شمور، اإن ال��وزارة توا�شل جهودها 

يف تعزيز ال�شراكات الوطنية ومواءمة اأهدافها 

مع املانحن من االحتاد االأوروبي ملتابعة تن�شيق 

احل��م��اي��ة  ب��رام��ج  تنفيذ  يف  ال��ع��م��ل  متطلبات 

لت�شمل  امل�شتويات،  خمتلف  على  االجتماعية 

خمتلف �شرائح املجتمع نظرا للم�شتجدات التي 

اجتماعية  وم��ا يتطلبه من توفري نظم  تطراأ 

م�شتجيبة جلميع احلاالت.

اأن�����ش��ط��ة امل�����ش��روع وال��غ��اي��ات التي  وب���ن اأن 

و���ش��ع��ت الأج���ل���ه���ا ي��ج��ب اأن حت��ق��ق االأه������داف 

تعمل  اأن  الأن�شطته  ب��د  وال  امل��رج��وة،  والنتائج 

ب�����ش��ك��ل ت��ك��ام��ل��ي ب��ه��دف دع����م وت��ط��وي��ر ق��ط��اع 

احلماية االجتماعية وحت�شن جودة اخلدمات 

املقدمة للمواطنن.

ولفت اإىل اأهمية ما مت اإجن��ازه من امل�شروع 

خا�شة فيما يتعلق بتحديث املديريات واملراكز 

ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة م��ن اأج����ل ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 

املقدمة للمواطنن، وكذلك العمل على نظام 

امل��ع��ل��وم��ات االإداري�������ة ل��ع��دد م���ن امل���دي���ري���ات يف 

الوزارة.

اأ���ش��ارت املندوبة عن بعثة االحت��اد  ب��دوره��ا، 

الب�شرية  والتنمية  احلوكمة  رئي�شة  االأوروب���ي 

يف ق�شم التعاون ال��دويل يف االحت��اد االأوروب���ي 

ماري هورف�س، اإىل ا�شتمرارية العمل والتعاون 

امل�����ش��رك، وا�شتكمال م��ا مت اإجن����ازه م��ن عمل 

�شمن م��ك��ون��ات واأن�����ش��ط��ة م�����ش��روع دع���م قطاع 

احلماية االجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية 

االجتماعية.

وا���ش��ت��ع��ر���س م�����دراء م��ك��ون��ات امل�����ش��روع مع 

نظرائهم يف ال��وزارة اأبرز االإجن��ازات التي متت 

التي  والتحديات  املا�شية،  اأ�شهر  ال�شتة  خ��ال 

بذلها من  التي مت  واجل��ه��ود  امل�شروع  واج��ه��ت 

قبل فريق امل�شروع يف الوزارة واملنفذين لتفادي 

اأن�شطته املقررة،  اأي تاأخري على تنفيذ  حدوث 

من خال و�شع �شل�شلة من االإجراءات لت�شريع 

وترية العمل يف تنفيذ اأن�شطة امل�شروع للفرة 

املتبقية منه.

األنباط-عامن

اخ��ت��ت��م ف���ري���ق ال��ع��م��ل املُ�����ش��ك��ل م���ن وزارة 

ال�����ش��ي��اح��ة واالآث�������ار، اأم�������س اخل��م��ي�����س، زي��ارت��ه 

جلمهورية م�شر العربية، والتي جاءت ملتابعة 

جمال  يف  للتعاون  التنفيذي  ال��رن��ام��ج  ب��ن��ود 

ال�������وزارة ون��ظ��ريت��ه��ا امل�شرية  ب���ن  ال�����ش��ي��اح��ة 

لاأعوام )2022- 2024(.

وع��ق��د ف��ري��ق ال��ع��م��ل االأردين م��ع اجل��ان��ب 

امل�����ش��ري ال��ع��دي��د م���ن ور�����ش����ات ال��ع��م��ل ال��ت��ي 

ت�شمنت ع����ددا م��ن امل��وا���ش��ي��ع امل�����ش��رك��ة بن 

ال��ب��ل��دي��ن وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��رن��ام��ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 

واملعززات  واحلوافز  ال�شياحي،  املنتج  كتطوير 

لت�شهيل اال�شتثمار يف القطاع ال�شياحي، حيث 

يف  االأردن��ي��ة  ال�شفارة  عن  مندوب  فيها  �شارك 

القاهرة.

اجلانب  م��ع  االأردين  العمل  ف��ري��ق  وات��ف��ق 

لتنفيذ  زم��ن��ي  ت�شل�شل  و���ش��ع  ع��ل��ى  امل�����ش��ري، 

للتعاون يف جمال  التنفيذي  “الرنامج  بنود 

ال�شياحة” بن البلدين.

واأ�شار اجلانبان، اإىل التعاون القائم وامل�شتمر 

والهيئة  االأردن��ي��ة  ال�شياحة  تن�شيط  بن هيئة 

موؤكدان  ال�شياحة،  لتن�شيط  العامة  امل�شرية 

اأهمية العمل على تبادل اخلرات بن الهيئتن 

ال�شياحي،  وال���روي���ج  الت�شويق  يخ�س  فيما 

ال���واف���دة من  ال�شياحة  زي����ادة  وال��رك��ي��ز علي 

الدرب  �شياحة  وبرنامج  للبلدين،  اأ�شواق  عدة 

امل�شيحي لكل من البلدين.

العمل على جت��رب��ة اجلانب  ف��ري��ق  واط��ل��ع 

امل�شري باملوا�شيع املتعلقة بال�شياحة اخل�شراء، 

ال�شياحية،  واال���ش��ت��دام��ة  البيئية،  وال�شياحة 

اإ���ش��اف��ة اإىل االإط������اع ع��ل��ى واق����ع اخل��دم��ات 

املقدمة للزوار يف املواقع ال�شياحية واالأثرية.

االإ�شراتيجية  الفريق، حماور  وا�شتعر�س 

ل����اأع����وام  االأردن  يف  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  ال���وط���ن���ي���ة 

امل�����ش��ري  اجل���ان���ب  ع��ر���س  ك��م��ا   ،2025-2021

ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ة اخل���ا����ش���ة ب�����وزارة 

ال�شياحة واالآثار امل�شرية.

كما اطلع فريق عمل وزارة ال�شياحة واالآثار 

املواقع  االأردين، خ��ال زي��ارت��ه على ع��دد م��ن 

ال�شياحية واالأثرية واملتاحف يف م�شر، وجتربة 

امل��واق��ع  وت��ط��وي��ر  اإدارة  يف  امل�����ش��ري  اجل���ان���ب 

ال�شياحية واأنظمة الت�شغيل والتطوير املتعددة 

يف ه��ذه امل��واق��ع، وجت��رب��ة اجل��ان��ب امل�شري يف 

ت�شنيع امل�شتن�شخات واحلرف اليدوية، متهيدا 

وتعظيم  امل��م��ل��ك��ة،  اإىل  ال��ت��ج��رب��ة  ه����ذه  ل��ن��ق��ل 

اال�شتفادة من هذه التجربة لت�شنيع املنتجات 

واحلرف التقليدية باأيد اأردنية متهيدا لو�شع 

�شعار �شنع يف االأردن على هذه املنتجات.

ج��اء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رن���ام���ج  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

ل��رغ��ب��ة ال��ب��ل��دي��ن يف امل�����ش��ي ق���دم���اً يف تعزيز 

وتقوية العاقات الودية بينهما عر االرتقاء 

واإدراك��ا  ال�شياحة،  الثنائي يف جم��ال  بالتعاون 

الأهمية ال�شياحة يف تعزيز التنمية االقت�شادية 

وال��ت��ف��اه��م امل��ت��ب��ادل وح�����ش��ن ال��ن��واي��ا وت��وث��ي��ق 

العاقات بن ال�شعبن ال�شقيقن.

ويتكون الرنامج الذي جاء تفعيًا التفاق 

التعاون ال�شياحي املوقع بن البلدين يف ني�شان 

1986، من 5 حماور هي، التن�شيط والت�شويق 

ال�شياحي،  وال��ت��دري��ب  ال�����ش��ي��اح��ي،  وال���روي���ج 

واالأنظمة  والت�شريعات  امل�شتدامة،  وال�شياحة 

ال�شياحية، وجلنة املتابعة.

اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية االجتماعية تعقد اجتماعها السادس

فريق عمل وزارة السياحة يختتم زيارته لمصر  

اجلمعة   13 /1/ 2023 

االنباط -عامن

اأكد اأمن عام اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س 

الها�شمية  الو�شاية  دع��م  اأن  ك��ن��ع��ان،  ع��ب��داهلل 

االإع��ام مرتكزان رئي�شان للدفاع عن  وتعزيز 

القد�س.

وق����ال ك��ن��ع��ان يف ب��ي��ان اأم�����س اخل��م��ي�����س، اإن 

االإ�شرائيلية  واجل��رائ��م  االن��ت��ه��اك��ات  ا�شتمرار 

ال��ي��وم��ي��ة ���ش��د االإن�����ش��ان واالأر������س وامل��ق��د���ش��ات 

القانون  ي��ع��ار���س  وب�شكل  ال��ق��د���س،  مدينة  يف 

يتطلب  ال����دول����ي����ة،  واالأع����������راف  وال�������ش���رع���ي���ة 

والهيئات  املنظمات  قبل  من  �شريعة  اإج���راءات 

ال�������ش���رع���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة، ل��ف�����ش��ح 

وتعزيز  االإ�شرائيلية  اال�شتعمارية  املمار�شات 

تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  ون�شال  �شمود 

م�شريه ونيل حقوقه باحلرية واإقامة الدولة 

الفل�شطينية على حدود عام 1967 وعا�شمتها 

هيئة  ق���رارات  مع  ان�شجاماً  ال�شرقية،  القد�س 

االأمم املتحدة ومبادرة ال�شام العربية.

واأ�شاف، “من املعلوم اأن الو�شاية الها�شمية 

التاريخية على املقد�شات االإ�شامية وامل�شيحية 

يف القد�س حتظى بتاأييد عربي واإ�شامي ودويل 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ق���رار  ذل���ك  يف  مب��ا 

اال�شتثنائي  اجتماعها  يف  االإ���ش��ام��ي  التعاون 

الها�شمية  الو�شاية  على  اأك���دت  وال��ت��ي  اأخ���ريا 

واأن وزارة االأوقاف االأردنية هي اجلهة املخولة 

باإدارة �شوؤون امل�شجد االأق�شى املبارك.

اخلتامية  البيانات  جميع  ذل��ك  اأك���دت  كما 

للقاءات والت�شريحات ال�شادرة عن معظم �شا�شة 

العامل وقياداته، لتكون مع االإعام العاملي احلر 

اإ�شافية م�شاندة للرباط املقد�شي ورعاية  قوة 

مقد�شاته االإ�شامية وامل�شيحية، ومبا ي�شاهم 

يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��و���ش��ع ال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م 

و�شمان االإبقاء على الهوية العربية املقد�شية 

الفل�شطينية يف ظل �شيا�شة التمييز العن�شري 

ال��ذي متار�شه �شلطات االحتال التي تقودها 

ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن االإ���ش��رائ��ي��ل��ي اجل���دي���دة بحق 

املدينة املقد�شة.

اقتحام  اىل  اخل�شو�س  بهذا  كنعان  واأ���ش��ار 

بن  املت�شدد  االإ�شرائيلي  القومي  االأم���ن  وزي��ر 

غفري اأخريا للم�شجد االأق�شى املبارك بت�شجيع 

اإ�شافة  اجل��دي��دة،  اال�شرائيلي  اليمن  حكومة 

ل��ق��وان��ن عن�شرية  ه����ذه احل��ك��وم��ة  ت�����ش��ري��ع 

واملعتقلن وتدعم  االأ���ش��رى  م��ن ح��ق��وق  ت��ن��ال 

اال�شتيطان، االأمر الذي يحتاج اإىل اإرادة وجهود 

يف  وت�شاهم  الها�شمية  الو�شاية  تدعم  دولية 

ماأ�ش�شة اإعام عاملي حر ين�شر احلقائق ويواجه 

الدعاية والرواية التوراتية.

اإن اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س  واأ�شاف، 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ق���رار  تثمن  وه��ي 

للو�شاية  ت��اأك��ي��ده��ا  يف  االإ����ش���ام���ي  ال��ت��ع��اون 

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة اإىل ج��ان��ب غ��ريه��ا م���ن امل��واق��ف 

وال��ت�����ش��ري��ح��ات وال����ق����رارات ال��دول��ي��ة، ف��اإن��ه��ا 

موؤ�ش�شات  وا���ش��ت��ح��داث  تعزيز  ���ش��رورة  ت��وؤك��د 

اإع��ام��ي��ة ع��رب��ي��ة واإ���ش��ام��ي��ة وع��امل��ي��ة معنية 

فيها  مبا  اللغات  وبكافة  وفل�شطن  بالقد�س 

العرية، خا�شة اإذا ما علمنا باأن عدد ال�شحف 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ارت��ف��ع م��ن��ذ ع���ام 1948 اىل 85 

�شحيفة، منها 50 باللغة االجنليزية موجهة 

اإىل 100 حمطة  اإ�شافة  الغربي،  العام  للراأي 

اإذاعية و6 �شركات تنقل البث وتبيعه كخدمات 

على القنوات التلفزيونية مبا يف ذلك حمطات 

براجمها  تبث  االإ�شرائيلية  ل��اأح��زاب  تابعة 

وخمططاتها امل�شمومة.

لتطوير  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  م��وؤ���ش��ر  وبح�شب 

االإع��ام االجتماعي املتعلق بتحري�س العنف 

�شدر  ف��ق��د   ،2020 ل��ع��ام  الفل�شطينين  ���ش��د 

األ�����ف حم���ادث���ة وم��ن�����ش��ور �شد  ح�����وايل 574 

اإ�شرائيلية  �شفحات  قبل  م��ن  الفل�شطينين 

 80 منها  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على 

“توير”،  و  “في�شبوك”  �شبكة  على  باملئة 

�شد  م���ادة  اأي  ن�شر  متنع  �شبكات  باأنها  علماً 

امل��وؤي��دة  ال�شفحات  وتتعر�س  االإ�شرائيلين 

للفل�شطينين لاإغاق.

ل�����ش��وؤون  امللكية  اللجنة  اإن  ك��ن��ع��ان،  وق����ال 

القد�س وانطاقاً من دوره��ا االإعامي ترى 

�شرورة تكثيف االأن�شطة االإعامية يف ف�شح 

اجل���رائ���م االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ودع���م احل���ق العربي 

تاأكيد  يف  املهم  دوره  جانب  اإىل  الفل�شطيني، 

اأهمية الو�شاية الها�شمية التاريخية واملطالبة 

ب��دع��م ج��ه��وده��ا امل��ت��وا���ش��ل��ة يف احل��ف��اظ على 

القد�س ومقد�شاته اأمام الهجمة اال�شتيطانية 

ال�شر�شة خا�شة يف هذا الوقت اخلطري الذي 

يحاول فيه االإع��ام االإ�شرائيلي وال�شهيوين 

مهاجمة مرتكزات ال�شمود والرعاية املقد�شية، 

و�شيبقى االأردن �شعبا وقيادة وموؤ�ش�شات ر�شمية 

واأهلية على عهده وواج��ب��ه يف دع��م االأه���ل يف 

فل�شطن والقد�س.

كنعان: دعم الوصاية الهاشمية مرتكز رئيس للدفاع عن القدس

الجمارك تشارك بورشة عمل حول االتجار 
غير المشروع بالممتلكات الثقافية

األنباط-عامن

االأردن��ي��ة  دائ��رة اجل��م��ارك  �شاركت 

امل���ج���م���وع���ة  ن����ّظ����م����ت����ه����ا  ور�������ش������ة  يف 

مع  ب��ال�����ش��راك��ة  للتنمية  االأك��ادمي��ي��ة 

لل�شرطة  العليا  الوطنية  االأكادميية 

الفرن�شية، بعنوان “مكافحة االإجتار 

الثقافية«. باملمتلكات  امل�شروع  غري 

امتدت  التي  الور�شة  ه��ذه  ورك��زت 

ال�شرقة  مكافحة  اآليات  على  اأي��ام،   5

وال���ن���ه���ب واالإجت���������ار غ����ري امل�������ش���روع 

ب��امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، ال����ذي ي���وؤدي 

مل���واق���ع ال���راث  اإىل ت��دم��ري م��ت��ع��م��د 

الثقايف.

و���ش��ارك يف ال��دورة خ��راء وعلماء 

ال���وزارات واجلهات  اآث��ار من خمتلف 

امل��ع��ن��ي��ة يف ك���ل م���ن ل��ب��ن��ان وال���ع���راق 

واالأردن وفرن�شا.

ت��اأت��ي  ال�����دورة  ه���ذه  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

ا���ش��ت��ك��م��اال ل���ل���دورات ال��ت��ي ُع��ق��دت يف 

ك��ل م��ن ب���ريوت وب��اري�����س ع��ل��ى م��دار 

ال�شابقن. العامن 

مذكرة تفاهم لتوفير المساعدة القانونية 
لضحايا االتجار بالبشر

 االنباط- عامن 

وقعت وزارة العدل ونقابة املحامن 

لتوفري  تفاهم  اأم�س اخلمي�س، مذكرة 

االجت��ار  ل�شحايا  القانونية  امل�شاعدة 

بالب�شر.

امل���ذك���رة م��ن��دوب��ا ع��ن رئي�س  ووق����ع 

بالب�شر  االجت��ار  ملنع  الوطنية  اللجنة 

وزي�����ر ال���ع���دل، ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 

الق�شائية  لل�شوؤون  ال��وزارة  عام  اأم��ن 

ونقيب  اللوزي  �شعد  الدكتور  القا�شي 

املحامن يحيى اأبو عبود.

اإىل  املذكرة تهدف  اإَنّ  اللوزي  وقال 

ماأ�ش�شة خدمات امل�شاعدة القانونية يف 

بن  بالب�شر  االجت���ار  مكافحة  جم��ال 

ح�شول  ل�شمان  وتطويرها  اجلانبن 

امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه��م م���ن ج���رائ���م االجت����ار 

والتمثيل  القانونية  للم�شورة  بالب�شر 

القانوين لهم اأمام اجلهات الق�شائية.

امل���ذك���رة  ه����ذه  ت��وق��ي��ع  اأن  واأ�����ش����اف 

التي  الوطنية  للجهود  ا�شتكماال  ياأتي 

تقوم بها اللجنة الوطنية ملنع االجتار 

اجلرمية،  هذه  منع  جمال  يف  بالب�شر 

ال�شحايا  وحماية  مرتكبيها،  ومعاقبة 

الف�شلى  واخل��دم��ات  الرعاية  وتوفري 

لهم.

امل��ذك��رة  اإَنّ  امل��ح��ام��ن،  نقيب  وق���ال 

به  تقوم  ال��ذي  الوطني  ال���دور  تكر�س 

ال������وزارة وال��ن��ق��اب��ة ل��ت��وف��ري ���ش��م��ان��ات 

اأن  اإىل  م�����ش��رًيا  ل��ل��ع��دال��ة،  ال���و����ش���ول 

ال���ن���ق���اب���ة ����ش���ت���ق���وم ب���ت���وف���ري امل�������ش���ورة 

عليهم  للمجني  القانونية  وامل�شاعدة 

م���ن ج���رائ���م االجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر جم��ان��ا 

م�����ن خ�������ال امل����ح����ام����ن امل���خ���ت�������ش���ن 

االجتار  حاالت  مع  للتعامل  واملوؤهلن 

الوطنية  االإحالة  الآلية  ووفقا  بالب�شر 

مع  للتعامل  املوحدة  العمل  واإجراءات 

حاالت االجتار بالب�شر.

مشروع صرف صحي يتسبب بأضرار 
بالغة بشوارع المفرق

مياه المفرق: حملة لتصويب أوضاع 
العدادات وتبديل التالفة

االنباط- املفرق

ان  ال��ك��رى،  املفرق  بلدية  اك��دت 

م�����ش��روع ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي ال���ذي 

املفرق،  حمافظة  مياه  اإدارة  تنفذه 

ت�����ش��ب��ب ب��اأ���ش��رار ب�����ش��وارع ال��ب��ل��دي��ة 

ت���ق���در ب���ح���وايل م��ل��ي��ون دي����ن����ار، يف 

املياه  اإدارة  فيه  بينت  ال��ذي  الوقت 

 600 تتعدى  االأ���ش��رار ال  قيمة  ب��اأن 

األف دينار.

وق��������ال رئ����ي���������س ب����ل����دي����ة امل����ف����رق 

ر�شيدة  اخ��و  ال��دي��ن  نا�شر  ال��ك��رى 

اإدارة  ق��ب��ل  م��ن  التن�شيق  غ��ي��اب  اإن 

م���ي���اه امل����ف����رق م����ع ال���ب���ل���دي���ة ك��ل��ف 

ال���ب���ل���دي���ة ج����ه����ودا ك���ب���رية وم��ب��ال��غ 

دينار،  املليون  بحوايل  تقدر  مالية 

اأدت يف  التي  الإ�شاح تلك االأ�شرار 

كثري من االأحيان حلدوث هبوطات 

يف ال�������ش���وارع ���ش��ي��م��ا ت��ل��ك ال��داخ��ل��ة 

�شمن م�شروع ال�شرف ال�شحي.

اإن����ه مت ال���ت���واف���ق بن  واأ�����ش����اف، 

و�شركة  املفرق  مياه  واإدارة  البلدية 

اتفاقية  مياه الريموك على توقيع 

ت��ن�����ش��ي��ق يف ح����ال ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع 

ت���خ�������س ����ش���رك���ة م����ي����اه ال����ريم����وك 

�شمن حدود البلدية ل�شمان اإعادة 

اأعمال  انتهاء  بعد  ال�شوارع  تاأهيل 

التنفيذ.

اإدارة مياه  من جهته، اكد مدير 

ب�شبو�س،  ب��ا���ش��ل  ال��دك��ت��ور  امل��ف��رق 

الذي  ال�شحي  ال�شرف  م�شروع  ان 

خارجية  مبنحة  ك��ان  امل��ف��رق  يف  مت 

وي���ع���ت���ر ع����ط����اء م����رك����زي����ا، الف���ت���ا 

لتقييم  جل���ان  ت�شكيل  مت  اأن���ه  اىل 

حلقت  التي  عنه  الناجمة  االأ�شرار 

ب�شوارع مدينة املفرق.

االأ����ش���رار  ق��ي��م��ة  اأن  اىل  واأ����ش���ار 

ال���ن���اج���م���ة ع�����ن امل���������ش����روع ق�����درت 

ي��ت��وف��ر  دي���ن���ار  األ�����ف   600 ب���ح���وايل 

تلك  الإ�شاح  دينار  األف   562 منها 

االأ�شرار يف ال�شوارع املت�شررة.

اأن����ه ���ش��ي�����ش��ار اىل ت��وق��ي��ع  وب����ن 

ات���ف���اق���ي���ة ت��ن�����ش��ي��ق ب����ن االأط������راف 

املعنية يف حال تنفيذ م�شاريع مياه 

اأو �شرف �شحي داخل حدود بلدية 

املفرق الكرى.

  االنباط- املفرق 

امل��ف��رق  م���ي���اه  اإدارة  م���دي���ر  ق����ال   

مياه  اإن  ب�شبو�س،  با�شل  ال��دك��ت��ور 

املفرق ب�شدد اإطاق حملة لت�شويب 

اأو�شاع عدادات املياه وتبديل التالف 

منها يف مناطق االخت�شا�س.

واأك������د اأن�����ه ���ش��ي��ت��م االن���ت���ه���اء م��ن 

نهاية  قبل  التالفة  العدادات  تغيري 

حزيران املقبل، م�شريا اإىل اأن حملة 

�شت�شاهم  التالفة  ال��ع��دادات  تغيري 

امل�شخوخة  امل��ي��اه  ك��م��ي��ة  ب��اح��ت�����ش��اب 

وبقراءات  �شفافية  بكل  للم�شركن 

الدقة. عالية 

ب�شرورة  طالبوا  مواطنون  وكان 

العدادات  تلك  على  احل�شي  الك�شف 

الإ�شاحها اأو تبديلها يف حال تلفها 

اأع���ب���اء  ت��ك��ب��ي��ده��م  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 

م��ال��ي��ة اإ����ش���اف���ي���ة ج�����راء ال����ق����راءات 

للعدادات احلالية. املت�شاربة 

  االنباط- الزرقاء

 ق���رر جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء 

لقطاع  دي��ن��ار  األ����ف   750 تخ�شي�س 

موازنة  �شمن  االجتماعية،  التنمية 

�شيتم  ح��ي��ث   ،2023 احل�����ايل  ال���ع���ام 

�شيانة  ب��ن  منا�شفة  امل��ب��ل��غ  ت��وزي��ع 

م����ن����ازل، و�����ش����راء واإن�������ش���اء م�����ش��اك��ن 

لاأ�شر الفقرية .

ج����اء ذل����ك خ����ال ج��ل�����ش��ة ع��ق��ده��ا 

الدكتور  برئا�شة  االأرب��ع��اء،  املجل�س 

م��اج��د اخل�����ش��ري وب��ح�����ش��ور م��دي��ر 

احل��اف��ظ  ع��ب��د  ع��ل��ي  ال���زرق���اء  تنمية 

وم���دي���ر ت��ن��م��ي��ة ال��ر���ش��ي��ف��ة ري��ا���س 

الها�شمية  ت��ن��م��ي��ة  وم��دي��ر  ع��رب��ي��ات 

ع�����ب�����داهلل ال�����زب�����ن وم�����دي�����ر م��ك��ت��ب 

بالزرقاء  الوطنية  املعونة  �شندوق 

ال�����ش��م��ادي وم���دي���رة مكتب  م��و���ش��ى 

بالها�شمية  الوطنية  املعونة  �شندوق 

وداد الزيود.

اجلل�شة  ه��ذه  ان  اخل�شري،  وب��ن 

خ�����ش�����ش��ت ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��م��ي��ة، ح��ي��ث 

من  العديد  حاجة  املجل�س  ا�شت�شعر 

املحافظة ل�شيانة منازلهم  االأ�شر يف 

املقرر  املبلغ  ن�شف  تخ�شي�س  فقرر 

ت��خ�����ش��ي�����ش��ه ل���ه���ذا ال����ع����ام، ل�����ش��ي��ان��ة 

م���ن���ازل االأ����ش���ر ال��ف��ق��رية، وال��ن�����ش��ف 

االآخ�������ر الإن�������ش���اء و�����ش����راء م�����ش��اك��ن، 

ال�����ش��ي��ان��ة  ع��م��ل��ي��ات  ان  اىل  م�����ش��ريا 

�شتكون من خال مديريات التنمية 

االج���ت���م���اع���ي���ة ال����ث����اث ال���ت���ي ت��ق��وم 

ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات االأه�������ايل ال��ت��ي 

حتتاج منازلهم اإىل �شيانة، ومن ثم 

املمكن  وتلبية  الطلبات  ه��ذه  درا�شة 

منها يف �شوء املوازنة املتاحة.

امل��ب��ل��غ  واأك������د ان ت��خ�����ش��ي�����س ه����ذا 

ل�شيانة منازل الفقراء ياأتي يف �شوء 

الزدياد  نظراً  لذلك،  امللحة  احلاجة 

ع�����دد امل����ن����ازل امل���ع���ر����ش���ة ل��ان��ه��ي��ار 

اجل���زئ���ي وامل���ن���ازل ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 

االأ�شر  ع�شرات  ان  مو�شحاً  �شيانة، 

راج�����ع�����ت م���ق���ر جم���ل�������س حم���اف���ظ���ة 

الزرقاء بخ�شو�س �شيانة منازلهم.

اق����ر  امل���ج���ل�������س  ان  اىل  وا�������ش������ار 

ه������ذا ال���ب���ن���د ب���������ش����ورة ع���اج���ل���ة م��ن 

اأج����ل م�����ش��اع��دة ه���ذه االأ����ش���ر، داع��ي��ا 

البند  هذا  من  باال�شتفادة  الراغبن 

ال��ت��ن��م��ي��ة  م���دي���ري���ات  م���راج���ع���ة  اىل 

االج���ت���م���اع���ي���ة وم���ك���ات���ب���ه���ا ل��ت��ق��دمي 

ودرا�شتها  لتبويبها  متهيدا  طلبات 

لتلبية املمكن منها .

م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال رئ���ي�������س جل��ن��ة 

ال��ت��ن��م��ي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة يف جم��ل�����س 

اأنه  ح��رب،  في�شل  ال��زرق��اء  حمافظة 

دينار  األ��ف   750 مبلغ  تخ�شي�س  مت 

ل�شراء  املا�شي،  العام  موازنة  �شمن 

م�����ش��اك��ن ل��اأ���ش��ر ال���ف���ق���رية، م��وؤك��دا 

ان��ه مت ���ش��رف ه��ذا املبلغ ل�����ش��راء 18 

م�شاكن  من  العديد  و�شيانة  م�شكناً 

الفقرية. االأ�شر 

ب����������دوره، او������ش�����ح م����دي����ر ت��ن��م��ي��ة 

ال���زرق���اء ع��ل��ي ع��ب��د احل���اف���ظ، نيابة 

ع����ن م��������دراء ال���ت���ن���م���ي���ة، اخل����دم����ات 

ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا م���دي���ري���ات ال��ت��ن��م��ي��ة 

اأب���واب  ان  اىل  م�شريا  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف 

امل�����دي�����ري�����ات م���ف���ت���وح���ة ال���ش��ت��ق��ب��ال 

من  باال�شتفادة  الراغبن  املواطنن 

املحافظة. خم�ش�شات جمل�س 

750 الف دينار لصيانة وإنشاء منازل لألسر الفقيرة في الزرقاء 
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األنباط-عامن

اأعلنت وزارة العمل عن اعتماد مديريات 

بكافة حمافظات  املنت�شرة  الت�شغيل  واأق�شام 

اخلببرة  �ببشببهببادات  عببلببى  للم�شادقة  اململكة 

العمل للعاملني  اأ�شحاب  ال�شادرة من قبل 

لديهم.

اخلمي�س،  اأم�س  بيان  يف  البببوزارة  وقالت 

اإنبببهبببا اأتبببباحببببت البببفبببر�بببشبببة امبببببام املبببراجبببعبببني 

اأي مكتب  مبببن  اخلببببرة  �ببشببهببادة  لببتبب�ببشببديببق 

�شكنهم  لأمببباكبببن  تببابببعببة  عببمببل  مببديببريببة  اأو 

العامل  ح�شور  التالية:  الإجببراءات  �شمن 

الدرجة  من  اأ�شرته  اأفببراد  احد  اأو  �شخ�شياً 

للعامل  ال�شخ�شية  البطاقة  اإبببراز  الأوىل، 

اإبببراز  التعريفية،  البطاقة  اإبببراز  الأردين، 

للعامل غري  ال�شفر  و جواز  العمل  ت�شريح 

اخلا�شة،  اخلببدمببة  وثيقة  واإببببراز  الأردين، 

مرو�شة  ورقة  على  مطبوعة  تكون  اأن  على 

ب�شعار و/ اأو ا�شم �شاحب العمل وعنوانه .

باللغة  البب�ببشببهببادة  تببكببون  اأن  وا�ببشببرطببت 

العربية تقدم  العربية ويف حال كانت بغري 

ترجمة قانونية من مكتب ترجمة معتمد، 

البب�ببشببهببادة  عببببدم خمببالببفببة  اإىل  ببببالإ�بببشبببافبببة 

لأحببكببام الببقببانببون وخبب�ببشببوع �ببشبباحببب العمل 

املُ�شدر لل�شهادة لأحكام القانون.

ونوهت الوزارة اىل �شرورة توافر بع�س 

املببعببلببومببات �ببشببمببن �ببشببهببادة اخلببببرة لإمتبببام 

تاريخ  بب:  وتتثمل  عليها  امل�شادقة  اإجراءات 

اأربعة  من  العامل/ة  ا�شم  ال�شهادة،  اإ�شدار 

مقاطع والرقم الوطني اأو الرقم ال�شخ�شي 

بها  عمل  التي  املهنة  الأردين،  غري  للعامل 

الببعببامببل عببلببى اأن تببكببون مببطببابببقببة لبببببيببانببات 

ت�شريح العمل للعامل غري الأردين، تاريخ 

اخلدمة  انتهاء  وتاريخ  بالعمل/  اللتحاق 

مطابقة  تكون  اأن  على  �شنة(  �شهر-  )يوم- 

غري  للعامل  العمل  ت�شريح  �شريان  لفرة 

الأردين.

تبب�ببشببلببل عمل  �بببشبببرورة  اأ�ببببشببببارت اىل  كببمببا 

الببعببمببل  �بببشببباحبببب  لببببدى  عبببمبببل  اإذا  البببعبببامبببل 

اأو مببهببنببة، وبببدايببة  بببباأكبببر مبببن وظببيببفببة و/ 

خدمته  اإنببهبباء  وتبباريببخ  منها  بكل  التحاقه 

اأو مببن  البببعبببمبببل  �بببشببباحبببب  وتبببوقبببيبببع  فبببيبببهبببا، 

والرقم  املوؤ�ش�شة  ا�شم  وتببوافببر  عنه،  ينوب 

اأو  ت�شجيلها  �شهادة  اأو  و/  للمن�شاأة  الوطني 

تكون  ان  على  الرخ�شة  رقببم  اأو  ترخي�شها 

للعامل  العمل  ت�شريح  لبيانات  مطابقة 

غري الأردين .

اخلرة  �شهادة  م�شادقة  اإمكانية  واكدت 

وزارة  قبل  من  اململكة  خببارج  من  ال�شادرة 

اخلارجية الأردنية، ومن ثم اإمتام اإجراءات 

املنت�شرة  الت�شغيل  مديريات  عر  امل�شادقة 

يف حمافظات اململكة.

اأن املديريات واملكاتب  واو�شحت الوزارة 

و�شمن  اخلببرة،  �شهادة  لت�شديق  املعتمدة 

اأقببببرب مببديببريببة ملببكببان �ببشببكببن الببعببامببل هببي: 

مببديببريببة عببجببلببون، املببفببرق، جببر�ببس، الببكببرك، 

ت�شغيل  مديرية  العقبة،  مببعببان،  الطفيلة، 

ت�شغيل  مديرية  )العبديل(،  الأوىل  عمان 

ت�شغيل  مديرية  )�ببشببحبباب(،  الثانية  عببمببان 

مببكببتببب عبببمبببل البببر�بببشبببيبببفبببة، مبببديبببريبببة عببمببل 

الببببزرقبببباء، مبببديبببريبببة عببمببل عبببمبببان الببرابببعببة 

عمل  مديرية  ناعور،  عمل  مكتب  اجليزة، 

�شويلح، مديرية عمل الزرقاء، مكتب عمل 

البب�ببشببلببيببل، مببديببريببة عببمببل مببباأدببببا، مببديببريببة 

مكتب  ارببببد،  عمل  مببديببريببة  ال�شلط،  عمل 

مديرية  ال�شناعية،  احل�شن  مدينة  عمل 

عمل اربد مكتب عمل الرمثا.

وجاءت �شل�شة الإجراءات لتوفري اجلهد 

املعامالت  واإجنبباز  املراجعني  على  والببوقببت 

املمكنة. بال�شرعة 

األنباط-عامن

املحروق  ماهر  البنوك  العام جلمعية  املدير  اأكد 

عببلببى اأحبببقبببيبببة البببببببنبببوك رفببببع اأ�بببشبببعبببار البببفبببائبببدة على 

املقر�شني، بح�شب العقود املرمة مع العمالء.

وقال املحروق، اإن البنوك تتفق مع العمالء على 

دورية رفع اأو تخفي�س الفائدة - هل هي كل 3 اأ�شهر 

“العميل موقع على  اأو عام-،  اأ�شهر   9 اأو  اأ�شهر   6 اأو 

هذا احلكي.. وما يف منهم حدا يفاجئ«.

“العقود املرمة بني البنوك والعمالء  واأ�شاف، 

توقع مبوجب تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة 

اأن يكون  القرارات دون  تاأخذ  و�شفافية، فالبنوك ل 

العميل موقعا على ذلك«.

ولفت اإىل اأن “املعطيات والأرقام العاملية تفر�س 

اأريد قراءة امل�شهد كفرد بل بالعموم،  علينا ذلك، ل 

حيث هنالك عالجات مّرة لكن كثري �شرورية«.

الفائدة،  اأ�شعار  رفع  من  بالرغم  اأنببه  اإىل  واأ�شار 

 0.06 بن�شبة  انخف�شت  املببتببعببرة  الببقببرو�ببس  ن�شبة 

باملئة، وارتفعت يف ذات الوقت الت�شهيالت والودائع، 

ما يدل على ح�شافة البنوك الأردنية.

يف  وتبب�ببشببري  اإيببجببابببيببة  لببديببنببا  “املوؤ�شرات  وخببتببم، 

ال�شليم«. الجتاه 

األنباط-عامن

قبببال الحتبببباد الببعببام لببنببقببابببات عببمببال 

لالأجور  الأدنبببى  احلببد  رفببع  اإن  الأردن، 

لببببلببببعببببام احلبببببببببايل مببببببا يبببببعبببببادل نبب�ببشبببببة 

بعد  التطبيق،  واجب  اأ�شبح  الت�شخم، 

باخل�شو�س  الر�شمية  الأرقبببام  �ببشببدور 

من قبل دائرة الإح�شاءات العامة.

�شحفي  بببيببان  يف  الحتببببباد  واأ�بببشببباف 

القيا�شي  الببرقببم  اإن  اخلببمببيبب�ببس،  اأمبب�ببس 

)الببتبب�ببشببخببم(  امل�شتهلك  لأ�ببشببعببار  الببعببام 

دائبببرة  وفبببق  املببا�ببشببي،  لببلببعببام  الأردن  يف 

الإح�شاءات العامة، ارتفع بن�شبة 4.23 

ينعك�س  اأن  يببجببب  البببذي  الأمببببر  ببباملببئببة، 

على مقدار زيادة احلد الأدنى لالأجور 

ورفببعببه ببببذات الببنبب�ببشبببببة، وذلبببك ا�ببشببتببنببادا 

الثالثية  اللجنة  اتخذته  �شابق  لقرار 

الإجببببراءات  وا�شتوفى  الببعببمببل،  لبب�ببشببوؤون 

القانونية الالزمة، ولكن جرى تاأجيل 

تطبيقه اإىل العام احلايل.

اتخذت  اللجنة  اأن  البببببيببان،  واأو�ببشببح 

قببببرارا مببطببلببع الببعببام املببا�ببشببي، بببتبباأجببيببل 

تببطبببببيببق قبببرارهبببا البب�ببشببابببق ببب�ببشبباأن ربببط 

احلببببببد الأدنبببببببببببى لببببببالأجببببببور مبببببع نبب�ببشببب 

البببتببب�بببشبببخبببم الببببب�بببببشبببببادرة عبببببن اجلبببهبببات 

الببر�ببشببمببيببة، وتببطبببببيببق البببقبببرار لببالأعببوام 

مببوؤكببدا   ،)2025  ،2024  ،2023( املقبلة 

احلبببد  “ربط  تببباأجبببيبببل  عبببببدم  �ببببشببببرورة 

الت�شخم”  بببنبب�ببشببب  لببببالأجببببور  الأدنببببببى 

وتطبيق القرار للعام احلايل.

اأن  اأي�شا  ت�شمن  القرار  اأّن  واأ�شاف، 

للعمال  لببالأجببور  الأدنببببى  احلببد  ي�شبح 

غري الأردنيني، 260 دينارا، ومن بداية 

العام 2023.

و�بببشبببدد البببببببيبببان، عببلببى �بببشبببرورة عببدم 

تببباأجبببيبببل الببببقببببرار مبببببرة اأخبببببببرى؛ نببظببرا 

التي  واملعي�شية  القت�شادية  لالأو�شاع 

تببلببقببي بببظبباللببهببا عببلببى عبببمبببال البببوطبببن، 

مبببببيببًنببا اأن احلبببد احلبببايل لببالأجببور دون 

العي�س  متطلبات  يحقق  الذي  امل�شتوى 

متطلبات  لببتببوفببري  يكفي  ول  الببكببرمي، 

احلياة، ما ي�شتوجب زيادته.

الببقببرار جبباء  اأن  البببببيببان، اىل  واأ�بببشبببار 

بهدف و�شع اآلية ثابتة لحت�شاب احلد 

وليعطي  �شنوي،  ب�شكل  لالأجور  الأدنى 

الببفببر�ببشببة لببلببقببطبباع اخلبببا�بببس لببتببنببظببيببم 

بخ�شو�س  وا�شحة  اآلية  �شمن  اأعماله 

الأجور. احت�شاب 

العمل تعلن إجراءات تصديق شهادات 
الخبرة من المديريات المعتمدة

اتحاد العمال: قرار الحد األدنى لألجور بعد صدور نسب التضخم أصبح واجب التطبيق

األنباط-عامن

يف  الفو�شفات،  مناجم  �شركة  قالت 

الأوراق  هيئة  مببوقببع  عببلببى  لببهببا  اإفبب�ببشبباح 

التفاقية  اإن  عببمببان،  وبببور�ببشببة  املببالببيببة 

اأبرمتها اأخريا مع جمموعة افكو  التي 

الهند”،  مببزارعببي  “تعاونية  الهندية 

نبب�ببشببت عببلببى زيببببببادة حببجببم الببب�بببشبببادرات 

من  بببدل  �شنويا  طببن  مبباليببني   3 بنحو 

العام  مببن  اعببتبببببارا  �شنويا،  مليون   2.1

احلايل.

اإن  اخلمي�س،  اأمبب�ببس  ال�شركة  وقببالببت 

التفاقية �شت�شهم بزيادة كمية مبيعات 

بببحببوايل مليون  الببفببو�ببشببفببات  وتبب�ببشببديببر 

طبببن �ببشببنببويببا وبببالببتببايل زيببببادة اإيبببببرادات 

واأرباح ال�شركة، كما �شتعمل على تعزيز 

تببنببافبب�ببشببيببة �ببشببركببة مببنبباجببم الببفببو�ببشببفببات 

الببب�بببشبببوق  وحبببب�ببببشببببورهببببا يف  الأردنبببببببيبببببببة 

العاملية،  ال�شركات  كاإحدى  الفو�شفات 

لالقت�شاد  وداعم  كرائد  دورها  وتعزيز 

مكا�شب  مببن  املببزيببد  وحتقيق  الببوطببنببي، 

قطاع التعدين الأردين.

التطوير الحضري تؤجل أقساط 
المستفيدين لشهر كانون الثاني

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 
العام الماضي بنسبة %4.23

ارتفاع أسعار المنتجين 
الصناعيين العام الماضي

الفوسفات: االتفاقية مع افكو 
ستسهم بزيادة حجم الصادرات

األنباط-عامن

قرر جمل�س ادارة املوؤ�ش�شة العامة 

لبببالإ�بببشبببكبببان والبببتبببطبببويبببر احلبب�ببشببري 

تبباأجببيببل اأقبب�ببشبباط املبب�ببشببتببفببيببديببن من 

الثاين  كانون  �شهر  عن  م�شاريعها 

احلايل.

ببببيبببان  املبببوؤ�بببشببب�بببشبببة يف  وا�ببببشببببافببببت 

فببيببمببا يتعلق  انبببه  اأمببب�بببس اخلببمببيبب�ببس، 

بببباملببب�بببشبببتبببفبببيبببديبببن غبببببري الببببراغبببببببببني 

بببالببتبباأجببيببل عببلببيببهببم البببتبببوا�بببشبببل مع 

الت�شال:  مركز  رقم  على  املوؤ�ش�شة 

 : املوؤ�ش�شة  مق�شم  اأو   ،064644307

.064649399

األنباط-عامن

لأ�شعار  العام  القيا�شي  الرقم  ارتفع 

عبببام  خببببالل  “الت�شخم”  املبب�ببشببتببهببلببك 

2022، بن�شبة 4.23 باملئة، ليبلغ 106.79 

مقابل 102.46 عام 2021.

يف  العامة  الإح�شاءات  دائببرة  وقالت 

اإن  اخلمي�س،  اأم�س  ال�شهري  تقريرها 

ما �شاهم يف هذا الرتفاع ب�شكل رئي�س، 

جمبببمبببوعبببة الببببوقببببود والإنببببببببببارة بببنبب�ببشبببببة 

باملئة،   5.56 بن�شبة  النقل  باملئة،   25.61

الثقافة  باملئة،   2.61 بن�شبة  اليجارات 

واحلبوب  باملئة،   9.58 بن�شبة  والرفية 

باملئة. ومنتجاتها بن�شبة 4.26 

الرقم  ارتفاع  اإىل  الببدائببرة،  واأ�ببشببارت 

ل�شهر  امل�شتهلك  لأ�شعار  العام  القيا�شي 

املببا�ببشببي 2022  الببعببام  الأول مببن  كببانببون 

 108.05 اإىل  لي�شل  باملئة،   4.36 بن�شبة 

عام  من  ال�شهر  لنف�س   103.54 مقابل 

.2021

وبببحبب�ببشببب الببتببقببريببر، �ببشبباهببم يف هببذا 

الرتفاع ب�شكل رئي�س، جمموعة الوقود 

والإنارة بن�شبة 35.96 باملئة، اليجارات 

 3.77 بن�شبة  النقل  باملئة،   5.17 بن�شبة 

 10.40 بن�شبة  والرفية  الثقافة  باملئة، 

باملئة، وال�شحة بن�شبة 6.45 باملئة.

األنباط-عامن

ارتبببفبببع البببرقبببم الببقببيببا�ببشببي الببعببام 

لأ�ببببشببببعببببار املبببنبببتبببجبببني البب�ببشببنبباعببيببني 

الببثبباين من  تبب�ببشببريببن  �شهر  لببنببهببايببة 

ببباملببئببة،   14.81 بن�شبة   ،2022 عبببام 

اإىل 141.92 مقابل 123.62  لي�شل 

لنف�س الفرة من عام 2021.

ال�شادر  ال�شهري  التقرير  واأ�شار 

عن دائرة الإح�شاءات العامة اأم�س 

اخلمي�س، اإىل اأن هذا الرتفاع جاء 

نببتببيببجببة لرتبببفببباع الببرقببم الببقببيببا�ببشببي 

لأ�بببشبببعبببار البب�ببشببنبباعببات الببتببحببويببلببيببة 

البببتبببي  بببببباملبببببئبببببة،   14.82 ببببنببب�بببشبببببببة 

الببنبب�ببشبببببيببة 86.01  اأهببمببيببتببهببا  تبب�ببشببكببل 

ببباملببئببة، والببرقببم الببقببيببا�ببشببي لأ�ببشببعببار 

بن�شبة  ال�شتخراجية  ال�شناعات 

34.74 باملئة، والتي ت�شكل اأهميتها 

حببني  يف  بببباملبببئبببة،   8.22 الببنبب�ببشبببببيببة 

لأ�شعار  القيا�شي  الببرقببم  انخف�س 

الكهرباء بن�شبة 7.69 باملئة، والتي 

 5.76 الببنبب�ببشبببببيببة  اأهببمببيببتببهببا  تبب�ببشببكببل 

باملئة.

ووفببقببا لببلببتببقببريببر، ارتببفببع الببرقببم 

الببببقببببيببببا�ببببشببببي لأ�بببببشبببببعبببببار املبببنبببتبببجبببني 

ال�شناعيني يف �شهر ت�شرين الثاين 

من عام 2022، لي�شل اىل 140.56 

من  ال�شهر  لنف�س   131.98 مقابل 

ن�شبته  ارتفاعاً  م�شجاًل   ،2021 عام 

6.50 باملئة.

اأببببببرز  البببتبببقبببريبببر، ان مببببن  وببببببني 

املجموعات ال�شناعية التي �شاهمت 

الببب�بببشبببنببباعبببات  الرتببببببفبببببباع،  هببببببذا  يف 

التحويلية بن�شبة 4.69 باملئة، التي 

الببنبب�ببشبببببيببة 86.01  اأهببمببيببتببهببا  تبب�ببشببكببل 

لل�شناعات  القيا�شي  والرقم  باملئة، 

ال�شتخراجية بن�شبة 42.70 باملئة، 

الن�شبية  اأهببمببيببتببهببا  تبب�ببشببكببل  والبببتبببي 

انببخببفبب�ببس  حببببني  يف  بببباملبببئبببة،   28.2

الكهرباء  لأ�شعار  القيا�شي  الرقم 

ت�شكل  الببتببي  ببباملببئببة،   9.36 بببنبب�ببشبببببة 

باملئة. الن�شبية 5.76  اأهميتها 

المحروق: يحق للبنوك رفع أسعار الفائدة

األنباط-عامن

التمور  من  القطري  ال�شوق  واردات  �شجلت 

 11 بن�شبة  ارتفاعا   ،2022 عببام  خببالل  الأردنببيببة 

باملئة مقارنة مع واردات عام 2021.

ووفبببقبببا لبببببيببانببات اإحبب�ببشببائببيببة اأوردهبببببببا جببهبباز 

اأم�س اخلمي�س،  القطري  والإح�شاء  التخطيط 

قطر  ا�ببشببتببوردت  فقد  الإلببكببروين  موقعه  عببر 

نحو 111 طنا من خمتلف اأنواع التمور الأردنية 

العام املا�شي، مقابل 100 طن خالل عام 2021.

اأنببببواعببببا عبببديبببدة من  تببنببتببج  اأن قببطببر  ورغببببم 

بن�شبة  تعتمد  اأنها  اإل  الرطبة واجلافة،  التمور 

اأ�شنافها  مبختلف  الأردنية  التمور  على  كبرية 

يحظى  الببذي  “املجول”  �شنف  خا�س  وب�شكل 

الأ�ببشببواق  يف  كبري  وقبول  ورواج  وا�شع  بانت�شار 

ب�شكل  العربي  اخلليج  دول  واأ�ببشببواق  القطرية، 

عام.

ويبب�ببشببتببورد الببتببجببار الببقببطببريببون الببتببمببور من 

ال�شوق  احتياجات  من  جانب  لتغطية  الأردن، 

الببقببطببري مببن هبببذه البب�ببشببلببعببة، حببيببث اأن الإنببتبباج 

املببحببلببي يف قببطببر ل يببغببطببي احببتببيبباجببات البببببالد 

كبببامبببلبببة، وببببالبببتبببايل يبببتبببم البببلبببجبببوء لببال�ببشببتببرياد 

�شهر  مثل  معينة،  اأوقببببات  يف  النق�س  لتغطية 

رمبب�ببشببان املبببببببارك والأعبببيببباد والأعببببرا�ببببس، حيث 

يت�شاعف ا�شتهالك التمور ب�شكل كبري .

البببقبببطبببري  الببب�بببشبببوق  اإىل  الأردن  ويببب�بببشبببدر 

“املجول”  هما  التمور  مببن  اأ�شا�شيني  نببوعببني 

و”الرحي«.

“التمور  حبببببول  درا�ببببشببببة  لأحبببببببدث  ووفببببقببببا 

اإدارة  اأعببدتببهببا  قطر”،  يف  والببطببازجببة  الببرطبببببة 

التنمية ال�شناعية يف وزارة التجارة وال�شناعة 

القطرية، تنتج قطر نحو 20 باملئة من حاجتها 

من التمور، فيما ت�شتورد 80 باملئة من الأ�شواق 

اخلارجية معظمها من الأردن والكويت واإيران 

املببتببحببدة  والبببوليبببات  والبببعبببراق  عببمببان  و�شلطنة 

الأمريكية.

الأنباء  وكالة  ح�شلت  التي  الدرا�شة  وتقول 

حجم  اإن  منها،  ن�شخة  على  )ببببرا(  الأردنببيببة 

�ببشببوق الببتببمببور الببقببطببري، يبببببلببغ حببالببيببا نببحببو 8 

ماليني كيلو جرام.

حقق  التمور  �شوق  ان  اىل  الدرا�شة  وت�شري 

منببببوا ممبباثببال ملببتببو�ببشببط احببتببيبباجببات منبببو عببدد 

القليلة  البب�ببشببنببوات  خبببالل  البببببببالد  يف  البب�ببشببكببان 

اأن  املتوقع  من  حيث  باملئة،   2.5 بواقع  املا�شية 

املعطيات  هببذه  على  بناء  ال�شوق  حجم  يرتفع 

العام  بحلول  جببرام  كيلو  مليون   8.7 نحو  اإىل 

املقبل.

يتجاوز  ال�شوق  حجم  اإن  الدرا�شة،  وت�شيف 

التمور  مل�شانع  والإنتاجية  الت�شميمية  الطاقة 

قليل  عببدد  وجببود  اإىل  لفتة  قطر،  يف  القائمة 

يجعل  ما  خم�شة،  يتجاوز  ل  امل�شانع  هذه  من 

احلببباجبببة مببا�ببشببة لببتبباأ�ببشببيبب�ببس مبب�ببشببانببع جببديببدة 

كميات  يف  املتوقعة  الببزيببادة  ا�شتيعاب  ت�شتطيع 

وال�شتهالك. الإنتاج 

ارتفاع واردات قطر من التمور األردنية
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االنباط – وكاالت

ك�����ش��ف ال���ب���اح���ث يف �����ش�����ؤون ال��ق��د���س 

ت�شارع خطري يف  دي��اب، عن  اأب���  فخري 

�شلطات  ريها  تجُ التي  احلفريات  اأعمال 

الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي يف حم��ي��ط  الح�����ت�����ال 

اجلهتني  م��ن  امل��ب��ارك  الأق�شى  امل�شجد 

الغربية. واجلن�بية  اجلن�بية 

دي�����اب،  اأب�������  ع����ن  “�شفا”  ون���ق���ل���ت 

“ملفتا  وت�����ش��ارع��ا  ا����ش���ت���دادا  ه��ن��اك  اأن 

احل���ف���ري���ات  اأع������م������ال  يف  وغام�شا” 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف حم��ي��ط الأق�����ش��ى، مبا 

واأ�ش�اره  امل�شجد  اأ�شا�شات  بانهيار  يهدد 

العريقة. واأبنيته 

تلك  ا�شتمرار  على  يدلل  “ما  وقال: 

احلفريات املكثفة، وج�د عمال ومعدات 

واآليات خا�شة باأعمال احلفر يف املنطقة 

ت��ف��ري��غ  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل�����ش��ت��ه��دف��ة، 

اأ�شفل  وا���ش��ت��خ��راج ���ش��خ���ر واأت��رب��ة م��ن 

اإىل  ونقلها  اأكيا�س  املنطقة، وو�شعها يف 

اأماكن جمه�لة”.

الح����ت����ال  ����ش���ل���ط���ات  ت���ت����ق���ف  ومل 

ع���ن ح��ف��ري��ات��ه��ا ال���ا���ش��ع��ة وال�����ش��خ��م��ة 

يف حم��ي��ط امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى واأ���ش��ف��ل��ه، 

و�����ش����اح����ة ال����������راق، مت����ه����ي����ًدا ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

م�شاريعها الته�يدية، ما ي�شكل خط�رة 

كبرية على وج�ده.

املنطقة  اأن  املقد�شي  الباحث  وي��شح 

امل�������ش���ت���ه���دف���ة ب���احل���ف���ري���ات والأع�����م�����ال 

ال��ت��ه���ي��دي��ة ت�����ش��م ال��ق�����ش���ر الأم����ي���ة، 

وال�ش�ر  ال��راق،  وحائط  املغاربة،  وباب 

القدمية،  وال��ب��ل��دة  لاأق�شى  اجل��ن���ب��ي 

ال�شمايل. ومدخل �شل�ان 

وي�شري اإىل اأن هذه احلفريات ا�شتدت 

وت��ريت��ه��ا م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام اجل����اري، اإذ 

حفريات  قبل  م��ن  مطلًقا  ن�شهد  “مل 
ب���ه���ذه ال��ك��ث��اف��ة وال�������ش���رع���ة يف حم��ي��ط 

الأق�شى”. امل�شجد 

الح���ت���ال  ���ش��ل��ط��ات  “كاأن  وي���ت���اب���ع 

وخطري  مدبر  ما  بعمل  للقيام  تجُخطط 

���ش��د امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى، ورمب���ا اإح���داث 

تغيريات ج�هرية يف املنطقة اأو تهيئتها 

ته�يدي”. ملخطط 

ويجُ�شرف على هذه احلفريات كل من 

“�شندوق  ي�شمى  وما  الحتال،  بلدية 

و”�شلطة  املبكى”،  ح����ائ����ط  ت��������راث 

واجل��م��ع��ي��ات  الإ�شرائيلية”،  الآث�������ار 

الأم��ن  وزي��ر  اإدارة  حت��ت  ال�شتيطانية، 

“ايتمار  املتطرف  الإ�شرائيلي  الق�مي 

بن غفري”.

اأن الح��ت��ال يعمل  دي��اب  اأب���  ويبني 

خ���ال احل��ف��ري��ات، ع��ل��ى ت��دم��ري الآث���ار 

والإ������ش�����ام�����ي�����ة يف حم��ي��ط  ال����ع����رب����ي����ة 

الأق���������ش����ى، وط���م�������س امل����ع����امل وت��ه���ي��د 

ا. املنطقة ب�شكل كبري جًدّ

االنباط – وكاالت

ارت���ق���ى ث��اث��ة ���ش��ه��داء يف ال�����ش��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة ب��ر���ش��ا���س ق�����ات الح��ت��ال 

الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي خ������ال ال���������24 ���ش��اع��ة 

املا�شية.

حربي  ع�ين  �شمري  هم،  وال�شهداء 

قلنديا  خميم  من  عاماً(   41( اأ�شان 

ب��ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، واأح��م��د ع��ام��ر اأب��� 

باطة  خميم  م��ن  ع��اًم��ا(   21( جنيد 

بنابل�س، و�شند حممد عثمان �شمامرة 

)18 عاماً( من بلدة ال�شم�ع باخلليل.

ب��ع��د  “اأ�شان”  وا����ش���ت�������ش���ه���د   

���ش��دره،  اخ��رق��ت  بر�شا�شة  اإ���ش��اب��ت��ه 

الحتال  جي�س  جن�د  عليه  اأطلقها 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي خ����ال ال����ع����دوان ع��ل��ى 

خميم قلنديا، وذلك اأثناء الدفاع عن 

جنله رمزي خال اعتقاله بهمجية.

جنيد”  “اأب�  ال�����ش��ه��ي��د  وارت����ق����ى 

م���ت���اأث���راً ب���ج���راح اأ���ش��ي��ب ب���ه���ا، خ��ال 

الح��ت��ال  ق����ات  م��ع  ا���ش��ت��ب��اك م�شلح 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ال��ت��ي اق��ت��ح��م��ت خميم 

ب���اط���ة ����ش���رق م���دي���ن���ة ن��اب��ل�����س ق��ب��ل 

ي�مني.

�شما�شرة  ال�شهيد  نفذ  اخلليل،  ويف 

م�شت�طنة  يف  ب��ط���ل��ي��ة  ط��ع��ن  عملية 

ال�شّم�ع  بلدة  قرب  يه�دا”،  “حفات 
اأ���ش��اب  وال��ت��ي  اخلليل،  مدينة  ج��ن���ب 

غا�شباً. �شهي�نّياً  م�شت�طناً  فيها 

خال  املقاومة  عمليات  وت�ا�شلت 

الأرب�������ع وع�������ش���ري���ن ����ش���اع���ة امل��ا���ش��ي��ة، 

الفل�شطيني  امل��ع��ل���م��ات  م��رك��ز  ووث���ق 

“معطي” 25 عمًا مقاوماً بينها 13 
ر�شق  عمليات  و7  ن��ار  اإط���اق  عملية 

حجارة وزجاجات حارقة.

 ووق����ع����ت ع��م��ل��ي��ة ط���ع���ن ب��ط���ل��ي��ة 

ج���ان���ب  اإىل  ال����غ����رب����ي����ة،  ال�������ش���ف���ة  يف 

اإل������ق������اء ع�����ب������ات ن���ا����ش���ف���ة واإح����������راق 

الحتال  جلي�س  ع�شكرية  ك��ام��ريات 

الإ�شرائيلي.

االنباط- وكاالت

ت���ت����ا����ش���ل وب������ت�����ريٍة ع���ال���ي���ٍة ح��م��ات 

ال�����ت�����ح�����ري�����������س امل�����ن�����ه�����ج�����ّي�����ة م�������ن ق���ب���ل 

الإ�شرائيليني، قادًة وم�شت�طنني واإعاًما 

يجُطلَق  م��ا  ط���ريْف  م��ن  الفل�شطينيني  ���ش��ّد 

ع��ل��ي��ه اخّل����ط الأخ�����ش��ر، ت��ن��ف��ي��ًذا ل��ل���ع���د 

اإىل  الح��ت��ال  كيان  بتح�يل  النتخابّية 

دكتات�رّية الف�قّية اليه�دّية و”تنظيف” 

ال�ج�د العربّي يف فل�شطني التاريخّية.

ال�����ش��ي��اق، وه�����ذا غ��ي�����ٌس من  ويف ه����ذا 

اليمني  م��ن  اإ�شرائيليٌّ  ن��ائ��ٌب  ق��ال  في�ٍس، 

امل��ت��ط��رف وع�����ش��� ب��الئ��ت��اف احل��ك���م��ّي 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي م���ن ح���زب )ل���ي���ك����د( ال���ذي 

��ل  ي���راأ����ش���ه ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه���، اإّن�����ه ي��ف�����شّ

العرب”  ال��ق��ت��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ي��ه���د  “القتلة 
خال اجتماٍع للجنٍة برملانّيٍة يف الكني�شت.

اإىل  ميل�دف�شكّي  ح��ان���خ  النائب  ودع��ا 

ال��ذي��ن  الفل�شطينيني  م��ع��اق��ب��ة  ����ش���رورة 

ينفذون هجماٍت قاتلٍة �شد الإ�شرائيليني، 

ع���ر م���ا و���ش��ف��ه ب����������)الأدوات ال��ب��دائ��ي��ة( 

م�اطني  وت��ري��د  الإع����دام،  عق�بة  مثل 

جن�شياتهم،  من  الفل�شطينيني  اإ�شرائيل 

على  بهم،  امل�شتبه  عائات  من  والنتقام 

حد تعبريه.

ل  اأّن���ه  على  العن�شرّي  ال��ن��ائ��ب  و���ش��ّدّد 

املتعلق  م�قفه  لترير  حاجٍة  ب��اأّي  ي�شعر 

ب��احل��ق��ي��ق��ة ال���ت���ي ت���ق����ل اإّن������ه يف ال���دول���ة 

اأن���ا  “اأجل،  ال��ي��ه���د.  ��ل  ��ف�����شّ يجُ ال��ي��ه���دي��ة، 

ل القتلة اليه�د على القتلة العرب”،  اأف�شّ

على حّد تعبريه.

 ه���ذا و����ش���ّدق ال��ك��ن��ي�����ش��ت الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي 

على  التمهيدية  بالقراءة  الأرب��ع��اء،  اأم�س 

م�شروع قان�ن �شحب اجلن�شية من اأ�شرى 

ال��ع��ام  اأرا���ش��ي  اأْي  الفل�شطينّي،  ال��داخ��ل 

ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  اإىل  واإب���ع���اده���م   ،1948

رواتب من  تلقيهم  اإثبات  املحتلة، يف حال 

اهلل  رام  مدينة  يف  الفل�شطينّية  ال�شلطة 

املجُحتّلة.

وذك�������رت ���ش��ح��ي��ف��ة )م����ك�����ر ري�������ش����ن( 

اليميّنة العرّية، اأّن م�شروع قان�ن �شحب 

يتلق�ن  ال���ذي���ن  الأ����ش���رى  م���ن  اجل��ن�����ش��ي��ة 

املجُحتّلة  اهلل  رام  يف  ال�شلطة  م��ن  م��ك��اف��اآت 

����ّدق ع��ل��ي��ه ب���ال���ت����اف���ق ب���ني الئ���ت���اف  �����شجُ

واملعار�شة.

اأوحانا،  اأمري  )الكني�شت(  رئي�س  وقال 

وه���� م��ن ح���زب )ل��ي��ك���د( احل��اك��م بقيادة 

اإّن  ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه���،  رئ��ي�����س ال��������زراء 

بف�شل  عليه  ��ّدق  ���شجُ ال��ق��ان���ن  “م�شروع 
واملعار�شة”،  الئ��ت��اف  ب��ني  ن���ادر  ت���اف��ق 

على حّد تعبريه.

امل�������ش���ادر ال�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة يف تل  وب��ح�����ش��ب 

اأبيب، فاإّن م�شروع القان�ن ينجُ�ّس على اأّنه 

امل�شادر  اأ�شمته  مبا  �شخ�س  اإدان��ة  حال  يف 

الإره���اب���ّي���ة، وف��ر���ش��ت عليه  ب��امل��خ��ال��ف��ات 

�شحب  ف�شيتم  ال��ف��ع��ل��ّي،  ال�����ش��ج��ن  ع��ق���ب��ة 

الدائمة حال  الإقامة  اأْو ت�شريح  جن�شيته 

اهلل،  رام  �شلطة  من  الأم���ال  تلقيه  اإثبات 

اإبعاده اإىل مناطق ال�شلطة بعد  كما �شيّتم 

انتهائه من ق�شاء عق�بته، وفق ما اأّكدته 

عينها. امل�شادر 

واأ�شارت امل�شادر يف تل اأبيب اإىل اأّنه مّت 

رئي�س  قبل  م��ن  ال��ق��ان���ن  م�شروع  ت��ق��دمي 

الئ����ت����اف احل���ك����م���ي يف )ال��ك��ن��ي�����ش��ت(، 

)ليك�د(،  حزب  من  كات�س،  اأوف��ري  النائب 

ال���ذي ق���ال ب��ع��د مت��ري��ر ال��ق��ان���ن: “لقد 

ات���خ���ذن���ا خ����ط�����ات م��ه��م��ة ال����ي�����م، ول��ق��د 

غ�ش�ن  يف  الت�شريع  �شنكمل  باأننا  تعهدت 

ح��ّد  ع��ل��ى  ذلك”،  و���ش��ن��ف��ع��ل  اأ����ش���ب����ع���ني، 

تعبريه.

ال��ك��ن��ي�����ش��ت  خ����ط�����ة  اأّن  اإىل  ي���������ش����ار 

�شحب  ق��ان���ن  م�شروع  ح���ل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي 

الأ�شري  عن  الإف���راج  بعد  تاأتي  اجلن�شية، 

كرمي ي�ن�س، وه� من قرية عارة يف املثلث 

ال�شمايّل، داخل ما يجُ�ّشمى اخّلط الأخ�شر، 

حتري�س  و�شط  عاًما   40 دام  اعتقال  بعد 

ب�شحب اجلن�شية منه. للمطالبة 

من جهتها، اأدانت هيئة �ش�ؤون الأ�شرى 

واأو�شحت  ال��ق��ان���ن،  م�شروع  وامل��ح��رري��ن، 

واأجهزته  مك�ناته  بجميع  الح��ت��ال  اأّن 

�شّن  عن  يت�قف  ل  وال�شيا�شة  الع�شكرية 

هجمة �شر�شٍة بحق الأ�شرى.

اإّن   ، �����ش����ح����ايفٍّ ت�������ش���ري���ٍح  يف  وق�����ال�����ت، 

اأ�شاليب  با�شتخدام  يكتفي  ل  الح��ت��ال 

ال��ق��م��ع وال���ت���ع���ذي���ب والن���ق�������ش���ا����س ع��ل��ى 

اإىل  ��ا  اأي�����شً ح��ق���ق الأ���ش��رى، واإّن���ا ي�شعى 

ن����زع ال��ب��ع��د ال�����ش��ي��ا���ش��ّي وال���ق���ان����يّن ع��ن 

وحماولة  وطني،  حت��رر  كق�شية  الأ���ش��رى 

�شّن  ال��ن�����ش��ال، ع��ر  ت��ري��ده��م م��ن �شفة 

والتي  الكني�شت،  ي�شرعها  تع�شفية  ق�انني 

ت�شتهدف الأ�شرى من خمتلف ال�شرائح.

م�����ش��روع  اأّن  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  وراأت 

ال����ق����ان�����ن ي����اأت����ي ج��������زًءا م����ن ال��ت�����ش��ع��ي��د 

والإج����������راءات ال�������ش���ارم���ة ل����زي���ر الأم����ن 

ال���داخ���ل���ّي ال���ق����م���ّي ب��ح��ك���م��ة الح��ت��ال 

الأ�شرى،  اإيتمار بن غفري، �شّد  املتطرف، 

املا�شية  الأيام  بداأ بتطبيقها خال  والتي 

عقب زيارته ملعتقل )هدارمي(.

اأب���ن���اء  اأّن  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  واأّك�������دت 

ال���ش��ت��ع��داد  اأمّت  ع��ل��ى  الأ�����ش����رية  احل���رك���ة 

ب��داأوا  فقد  �شدهم،  ت�شعيد  اأّي  مل�اجهة 

بالتعبئة العامة عر ت�شكيل جلان وطنية 

م����ن خم��ت��ل��ف ف�����ش��ائ��ل ال���ع���م���ل ال���ط��ن��ي 

��ق��ِدم  تجُ ق��د  تنكيلية  اإج����راءات  اأّي  مل���اج��ه��ة 

تنفيذها  على  الإ�شرائيلّية  ال�شج�ن  اإدارة 

ب��ح��ق��ه��م، وال���ت���ي ق���د ت�����ش��ت��ه��دف ح��ي��ات��ه��م 

ال��ي���م��ي��ة وا���ش��ت��ق��راره��م، وف���ق م��ا ج���اء يف 

البيان.

الأم��ن  وزي��ر  اأّن  بالذكر  وم��ن اجل��دي��ر 

اليه�دية”  “الق�ة  حزب  وزعيم  الق�مي 

ب��داأ  غفري،  ب��ن  اإي��ت��م��ار  املتطرف  اليمينّي 

يف  الفل�شطينيني  الأ���ش��رى  �شّد  حتركاته 

الإ�شرائيلّية. ال�شج�ن 

واأع�����ل�����ن ب����ن غ���ف���ري يف ت���غ���ري���دة ع��ر 

باتاه  خمططه  يف  ما�ٍس  اإّنه  “ت�ير”، 

على  الإع��دام  عق�بة  يفر�س  قان�ن  تبّني 

قتل  حم��اول��ة  اأْو  بقتل  املتهمني  الأ���ش��رى 

اإ�شرائيليني.

بناء  بعد  نفحة  �شجن  “زرت  واأ���ش��اف: 

اأّن ال��ذي��ن  زن���ازي���ن ج���دي���دة، ل��ل��ت��اأك��د م��ن 

ع��ل��ى ظ��روف  ل��ن يح�شل�ا  ال��ي��ه���د  ق��ت��ل���ا 

واأردف:  امل�ج�دة”،  ت��ل��ك  م���ن  اأف�������ش���ل 

�شجن  ظروف  مع  التعامل  يف  “�شاأ�شتمر 
اإىل وقف  اأهدف  بينما  الأمنيني،  الأ�شرى 

ال��ي���م  ح��ت��ى  ق��ائ��م��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�شيا�شة 

واإ�شدار قان�ن عق�بة الإعدام”. 

ومع نهاية 2022، ذكر تقرير م�ؤ�ش�شات 

اأّن ع��دد  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ّي��ة،  ����ش����ؤون الأ����ش���رى 

بلغ  ال�شج�ن  زال���ا يف  ما  الذين  الأ���ش��رى 

ط��ف��ًا  و150  اأ�����ش����رية،   29 ب��ي��ن��ه��م   ،4700

اإدارًي�������ا،  وط���ف���ل���ًة، وق���راب���ة 850 م��ع��ت��ق��ًا 

املجل�س  يف  ن����اب  وخ��م�����ش��ة  ���ش��ح��ف��ًي��ا  و15 

الفل�شطينّي. الت�شريعّي 

 330 الأ����ش���رى  ب��ني  م��ن  اأّن  اإىل  واأ����ش���ار 

اأ�شرًيا تاوز اعتقالهم 20 عاًما، بينهم 25 

معتقل�ن منذ ما قبل ت�قيع اتفاق اأو�شل� 

بحقهم  ���ش��درت  اأ���ش��رًيا  و552   ،1993 ع��ام 

امل�ؤبد. اأحكام بال�شجن 

ر وتعبئة عاّمة بالسجون انتفاضة الزنازين.. الهجمة على األسرى النتزاع حقوقهم تستعِّ

عرين األسود: قوات االحتالل 
فشلت في الوصول ألي من مقاتلينا

االنباط –وكاالت

ق��ال��ت جم��م���ع��ة »ع��ري��ن الأ����ش����د«، 

اق��ت��ح��م��ت  ال���ت���ي  ق������ات الح����ت����ال  اإن 

ف�شلت  اخلمي�س،  اأم�����س  �شباح  نابل�س 

مقاتلينا  من  قاتل  مجُ لأّي  ال��ش�ل  يف  

واعتقاله. 

واأك�������دت، يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي، ت��اب��ع��ه 

اأن  لاإعام”،  الفل�شطيني  “املركز 
��ة  جم��م���ع��ات��ه��ا اك��ت�����ش��ف��ت ق�����ة خ��ا���شَ

َت�َشلَلَت اإىل املنطقة الغربية  اإ�شرائيلية 

ل��ل��ب��ل��دة ال���ق���دمي���ة يف م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س 

ال�شاعة الثامنة �شباح الي�م اخلمي�س.

اأن عنا�شرها حا�شروا الق�ة  وبينت 

الأف��ران  اأحد  من  بالقرب  ال�شهي�نية 

كثيفا  ��ا  ن��ارًيّ ح��زاًم��ا  َو�َشَكل�ا  ال�شعبية، 

من  ال�شنع  حملية  النا�شفة  بالعب�ات 

املقتحمة  ���ة  ال��قجُ ك��ل الت��اه��ات ح����َل 

����ن����ذ ال���َت�������ش���لجُ���ْل وح����ت����ى ان�����ش��ح��اب��ه��م  مجُ

امل�شاندة. الق�ة  وان�شحاب 

من  مقاتلني  م�����ش��ارك��ة  اإىل  ول��ف��ت��ت 

ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق وال��ف�����ش��اِئ��ل املجُ�����َش��ل��ح��ة 

الإ�شرائيلية  ال��ق���ات  م��ع  ب��ال���ش��ت��ب��اك 

املقتحمة.

فل�شطينيني  م�اطنني   10 واأ�شيب 

اآخ��ري��ن،  م�اطنني   5 واعتقل  ب��ج��راح، 

اقتحام   خ��ال  اخلمي�س،  الي�م  �شباح 

�شهي�ين وا�شع لعدة مناطق يف مدينة 

نابل�س.

وق���ال���ت ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال الأح���م���ر 

وق��ع��ت  اإ���ش��اب��ات   10 اإن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 

ج���راء الق��ت��ح��ام ال�����ش��ه��ي���ين اجل���اري 

بالر�شا�س   5 بينها  من  نابل�س،  ملدينة 

ده�س  وحالتا  �شحفيان،  بينهم  احلي، 

ب�شظايا  اإ�شابات  و3  الحتال،  باآليات 

ر�شا�س ع�جلت ميدانيا.

اإن  الح��ت��ال،  اإذاع��ة جي�س   وقالت 

 5 اعتقلت  لنابل�س  املقتحمة  ال��ق���ات 

العملية  اأث��ن��اء  فل�شطينيني  م�اطنني 

نابل�س،  يف  الق�شبة  حي  يف  الع�شكرية، 

زاعمة اأن من بينهم “م�شتبها بتنفيذه 

عملية اإطاق نار”.   

 170 »إسرائيل« تعتقل أكثر من 
الجاري العام  بداية  منذ  فلسطينيا 

االنباط- وكاالت

اأظ����ه����ر ت���ق���ري���ر ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ، 

ال�����ش��ل��ط��ات  اأن  اخل��م��ي�����س،  ال���ي����م 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اع��ت��ق��ل��ت اأك���ر من 

170 فل�شطينيا يف ال�شفة الغربية 

العام  ب��داي��ة  منذ  القد�س  و���ش��رق 

اجلاري.

وقال نادي الأ�شري الفل�شطيني 

ب����ل����دات  اإن  ل��������ه،  ت����ق����ري����ر  يف   ،

ال�شفة  يف  ال��اج��ئ��ني  وخم��ي��م��ات 

اعتقال  ح��م��ات  �شهدت  الغربية 

ت�������ش���اع���دت  وق������ت  م�����ت�����ك�����ررة، يف 

احل�اجز  على  العتقال  عمليات 

الع�شكرية.

واأ����������ش���������ار ال�����ت�����ق�����ري�����ر ك����ذل����ك 

ب��ع��د  الع����ت����ق����الت  ت�����ش��اع��د  اإىل 

ا�شتدعاءات مل�اطنني فل�شطينيني 

ج���������رت م�������ن ق�����ب�����ل امل�����خ�����اب�����رات 

اعتقال  اإىل  اإ�شافة  الإ�شرائيلية، 

اأحد  على  ال�شغط  بهدف  اآخرين 

اأنف�شهم. لت�شليم  العائلة  اأفراد 

الع��ت��ق��ال  ع��م��ل��ي��ات  اأن  وذك�����ر 

ال���ف���ئ���ات مب���ا فيهم  ك���اف���ة  ط���ال���ت 

ال�شن  وك��ب��ار  وال��ن�����ش��اء  الأط���ف���ال 

وامل��ر���ش��ى، اإ���ش��اف��ة اإىل اجل��رح��ى، 

وتنكيل  تخريب  عمليات  ورافقها 

وا�شعة.

�شبعة  ف��اإن   ، التقرير  وبح�شب 

��ج��ل��ت  ���شجُ اع����ت����ق����ال  ح����ال����ة  اآلف 

“حيث  امل����ا�����ش����ي   ال����ع����ام  خ�����ال 

اإح��دى  الع��ت��ق��ال  عمليات  ت�شكل 

للجي�س  الثابتة  ال�شيا�شات  اأب��رز 

الإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي ب�������ش���ك���ل ي����م���ي 

م����اج���ه���ة  ح���ال���ة  اأي  ل��ت��ق���ي�����س 

�شده مت�شاعدة 

الكشف عن حفريات إسرائيلية متسارعة وغامضة في محيط األقصى

3 شهداء و25 عمال مقاومًا بالضفة خالل ال24 ساعة الماضية

االنباط- وكاالت

الاجئني  وت�شغيل  غ���ث  وك��ال��ة  ���دت  اأكَّ

من  اأك���ر  اأّن  “اأونروا”،  الفل�شطينيني 

40% م��ن ���ش��ّك��ان ق��ط��اع غ����ّزة ي��ع��ان���ن من 

ان���ع���دام الأم����ن ال��غ��ذائ��ي احل����اد، م��ا يعني 

ب���دون ط��ع��اٍم ب�شكٍل  ي��ع��ي�����ش���ن ي���م��ا  اأن��ه��م 

منتظم.

ل��ه��ا،  ب���ي���اٍن  يف  “اأونروا”  واأو����ش���ح���ت 

ال��ت���ت��رات وع���دم ال���ش��ت��ق��رار  ت�����ش��اع��د  اأّن 

وت��ك��رار  ك���ف��ي��د-19،  وج��ائ��ح��ة  ال�شيا�شي، 

الع����ت����داءات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، اإ����ش���اف���ًة اإىل 

16 ع���ام���اً م���ن احل�����ش��ار ال����ري واجل�����ي 

وال��ب��ح��ري، يف ق��ط��اع غ��زة ف��اق��م الأو���ش��اع 

حياٍة  اإىل  اأّدت  الأ���ش��ب��اب  وه���ذه  املعي�شية، 

األ��ف  و175  ملي�نني  نح�  يعي�شها  م��زري��ة 

ن�شمة.

جمتمعة  الع�امل  ه��ذه  اأّن  اإىل  ولفتت 

الأف����راد  ح��ي��اة  ا���ش��ت��ق��رار  زع��زع��ة  اإىل  اأّدت 

امل�شاعب  م��ن  وزادت  املحلية  واملجتمعات 

ال��ت��ي ي���اج��ه���ن��ه��ا، ح��ي��ث ت��ع��ّ�ل غ���زة على 

الدعم للبقاء على قيد احلياة، وفق تعبري 

“اأونروا”.
ال�شكان  م��ن    %80 اإّن  ال���ك��ال��ة،  وق��ال��ت 

ومع  الإن�����ش��ان��ي��ة،  امل��ع���ن��ات  على  يعتمدون 

ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة ب�شكل  ارت��ف��اع م��ع��دلت 

اله�شة  الإن�شانية  احل��ال��ة  ف��اإن  ا�شتثنائي، 

بحيث  التده�ر،  من  مبزيد  تهدد  بالفعل 

من  اأ�شخا�س  اأربعة  كل  من  ثاثة  يعتمد 

الطارئة  الغذائية  املع�نة  على  غزة  �شكان 

من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  “اأونروا”،  وك��ال��ة  م��ن 

ه���ذا ال���دع���م، ف�����اإّن م��ع��دل ان���ع���دام الأم���ن 

الغذائي اآخذ يف الرتفاع.

الأ���ش��ر  م��ع��ظ��م  اأّن  “اأونروا”،  وب��ّي��ن��ت 

للتكيف  امل��ال��ي��ة  اآل��ي��ات��ه��ا  جميع  ا�شتنفذت 

واأ���ش��ب��ح��ت ت��ك��اف��ح م��ن اأج���ل و���ش��ع اخلبز 

اأن تدمر القت�شاد بفعل  املائدة، بعد  على 

16 عاماً من احل�شار.

وق�����ال�����ت اإّن������ه������ا ع���م���ل���ت ع����ل����ى ت����ف���ري 

���ش��ري��ان ح��ي��اة اإن�������ش���اين ح��ي���ي ل��اج��ئ��ني 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف غ������زة، ح���ي���ث اأع���ط���ت 

جمم�عه  مل��ا  الغذائية  للمع�نة  الأول���ي��ة 

1،14 ملي�ن �شخ�س.

ويف وقٍت �شابق، ك�شفت وكالة “اأونروا” 

العائات يف قطاع  م��ن   %68 م��ن  اأك��ر  اأّن 

غزة يعان�ن من م�شت�يات حادة اأو معتدلة 

ال��غ��ذائ��ي؛ فيما تعاين  ان��ع��دام الأم���ن  م��ن 

نق�س  اليافعات يف غزة من  72% من  نح� 

يف فيتامني د، و64%  من نق�س يف فيتامني 

اأ، ومن �شاأن اأي تعطيل يف اإي�شال املع�نات 

تفاقم هذه  يزيد من  اأن  العينية  الغذائية 

الأو�شاع.

80% يعتمدون على المساعدات..«أونروا«: 40 % من سّكان غزة يعانون انعدام األمن الغذائي
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الروابدة يتعاقد مع سيالنجور الماليزي 

الرشدان يواصل مشواره مع الفيصلي 

أعالن قرعة بطولة مونديال االندية 

االنباط – عامن 

وقع جنم املنتخب  وفريق الفي�صلي 

على  ر�صميا  اخل��م��ي�����س،  ال���رواب���دة  ن��ور 

ليمثله  املاليزي  �صيالجنور  مع  عقده 

يف املو�صم اجلديد. واأكد على ال�صعيفي 

وكيل اأعمال الالعب ، اأن �صفقة انتقال 

ال����رواب����دة مت���ت ر���ص��م��ي��ا ل��ي��ن�����ص��م اإىل 

اأيام  زميله يزن العرب الذي جدد قبل 

املاليزي. ويعترب  عقده مع �صيالجنور 

الكرة  اأف�صل العبي  اأحد  الروابدة  نور 

له  و�صبق  االألعاب  �صناعة  يف  االأردن��ي��ة 

البحريني. وكان  املحرق  االحرتاف يف 

الالعب نور الروابدة قد بداأ م�صريته 

و�صاركه يف بطولة  مع فريق اجلزيرة، 

مرة،  من  اأكرث  االآ�صيوي  االحتاد  كاأ�س 

وب��ع��ده��ا اح�����رتف م���ع امل���ح���رق وح��ق��ق 

م��ع��ه اإجن�����ازات حم��ل��ي��ة وق���اري���ة. وع��اد 

االأردن  اإىل  املا�صي  املو�صم  يف  الروابدة 

الفي�صلي حيث  ل�صفوف فريق  وانتقل 

���ص��ارك��ه يف اإح����راز ل��ق��ب ب��ط��ول��ة دوري 

املحرتفني.

االنباط – عامن 

جنمه  ع��ق��د  الفي�صلي  ال��ن��ادي  ج��دد 

ال�����دويل ن�����زار ال���ر����ص���دان. ووق�����ع ن���زار 

مبقر  التجديد،  عقود  على  ال��ر���ص��دان، 

وج��اء  مو�صمني.  مل��دة  الفي�صلي،  ن���ادي 

جت��دي��د ع��ق��د ال��ر���ص��دان ب��ع��د امل�����ص��ت��وى 

امل��م��ي��ز ال���ذي ق��دم��ه م��ع ال��ف��ري��ق خ��الل 

لقبي  ح�صد  عن  واأثمر  املا�صي،  املو�صم 

بطولتي الدرع ودوري املحرتفني. وكان 

ج��م��ال اأب���و ع��اب��د امل��دي��ر ال��ف��ن��ي لفريق 

الفي�صلي، قد اأو�صى بتجديد عقد نزار 

الر�صدان. وبداأ نزار الر�صدان، م�صريته 

اإربد، ومثل  الكروية مع فريق احل�صني 

ي�صتقطبه  اأن  قبل  الوطنية  املتتخبات 

املا�صي.   املو�صم  يف  ل�صفوفه  الفي�صلي 

االرتكاز،  مركز  الر�صدان  ن��زار  وي�صغل 

وي��ت��م��ي��ز ب���ق���درت���ه ع��ل��ى ق��ط��ع ال���ك���رات 

يف  براعته  عن  ف�صال  اللعب،  و�صناعة 

الت�صديد من م�صافة بعيدة.

عواصم – وكاالت 

اأع��ل��ن االحت���اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم 

بطولة  قرعة  تفا�صيل  ر�صمي،  ب�صكل 

ت�صت�صيفها  التي  لالأندية  العامل  كاأ�س 

امل���غ���رب خ���الل ال�����ص��ه��ر امل��ق��ب��ل. وح���دد 

ال��ف��ي��ف��ا، م���ب���اراة االف���ت���ت���اح ب��ال��ب��ط��ول��ة 

م��ط��ل��ع ف���رباي���ر/����ص���ب���اط امل���ق���ب���ل ب��ني 

اأفريقيا،  قارة  و�صيف  امل�صري  االأهلي 

بطل  النيوزيالندي  �صيتي  واأوك��الن��د 

البي�صاوي  الوداد  ويبتعد  اأوقيانو�صيا. 

امل���غ���رب���ي ب���ط���ل اأف���ري���ق���ي���ا ع����ن ط��ري��ق 

للوائح.  وفقاً  امل�صري  االأهلي  و�صيفه 

ال�صعودي  ال��ه��الل  م��ع  ال����وداد،  ويلعب 

بطل  �صياتل االأمريكي  اأو  اآ���ص��ي��ا  بطل 

ونف�س  ال��ث��اين،  ال���دور  الكونكاكاف يف 

احل�������ال ل���الأه���ل���ي )ح�������ال ف�������وزه ع��ل��ى 

اأوك������الن������د(، ����ص���ي���واج���ه اأح���د ف��ري��ق��ي 

���ا. اأم����ا ري���ال  اأي�������صً ال���ه���الل اأو ���ص��ي��ات��ل 

م�����دري�����د ب���ط���ل اأوروب�����������ا وف���الم���ن���ج���و 

ليربتادوري�س،  ك��وب��ا  بطل  ال��ربازي��ل��ي 

توجيه  ومت  الذهبي  امل��رب��ع  يف  يلعبان 

اأ�صطورة  اإىل نور الدين نايبت  الدعوة 

املغرب، للم�صاركة يف البطولة باعتباره 

مونديال  يف  م�صاركة  االأك���رث  ال��الع��ب 

االأندية.

مجموعة متوازنة لمنتخب السيدات في التصفيات االسيوية 

بطولة الشتاء لفروسية القفز تنطلق الجمعة 

ماكرون يرشح بالتيني لرئاسة اتحاد الكرة 

المجالي أمينا عاما التحاد التضامن االسالمي 

االنباط – عامن 

للت�صفيات  االأول  ال���دور  ق��رع��ة  و�صعت 

االآ�صيوية املوؤهلة اإىل اأوملبياد باري�س 2024، 

وال���ت���ي ���ص��ح��ب��ت ���ص��ب��اح  اخل��م��ي�����س يف مقر 

ال���ق���دم، منتخب  ل��ك��رة  االآ����ص���ي���وي  االحت����اد 

جانب  اإىل  االأوىل،  املجموعة  يف  الن�صميات 

اأوزب��ك�����ص��ت��ان وت��ي��م��ور ال�����ص��رق��ي��ة وب���وت���ان. 

امل�صاركة  وح�صب القرعة، مت تق�صيم الفرق 

خالل  املناف�صات  وتلعب  جمموعات،   7 اإىل 

على  القادم،  ني�صان   11 حتى   3 من  الفرتة 

الحقا،  امل�صت�صيفة  ال��دول  حتديد  يتم  اأن 

ح��ي��ث ي��ت��اأه��ل م��ت�����ص��در ك���ل جم��م��وع��ة اإىل 

منتخبات  تاأهلت  املقابل،  يف  الثاين.  ال��دور 

ك���وري���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة، ال���ي���اب���ان، اأ����ص���رتال���ي���ا، 

ال�����ص��ني، وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ت��ل��ق��ائ��ي��اً اإىل 

ال����دور ال���ث���اين، ا���ص��ت��ن��اداً اإىل م��رك��زه��م يف 

الت�صنيف الدويل عن قارة اآ�صيا - اخلم�صة 

املنتخب  االأوائل. من جانبه، و�صف مدرب 

ا�صتقر بها  ديفيد نا�صمينتو املجموعة التي 

“املتوازنة«. ب�  املنتخب 

اأ�صاف: “لدينا ت�صور كامل عن منتخب 

االأخ��رى  الفرق  ر�صد  و�صنبداأ  اأوزبك�صتان، 

���ص��ع��ي��اً حل�����ص��د بطاقة  امل��ن��ا���ص��ب،  ل���الإع���داد 

التاأهل االأوىل للت�صفيات االأوملبية«. وقال: 

الثاين  ال��دور  اإىل  املنتخب  تاأهل  “فر�س 
مبنتخب  قدماً  امل�صي  نحو  ونتطلع  عالية 

خالل  املطلوب  امل�صتوى  تقدمي  على  ق��ادر 

الثاين  ال��دور  مناف�صات  وتلعب  البطولة« 

مب�����ص��ارك��ة ال���ف���رق ال���� 5 امل��ت��اأه��ل��ة ت��ل��ق��ائ��ي��اً، 

ال�صبع  اإىل مت�صدري املجموعات  باالإ�صافة 

من الدور االأول، ليتم تق�صيمهم اإىل ثالث 

املركز  اأ���ص��ح��اب  يتاأهل  بحيث  جم��م��وع��ات، 

ف��ري��ق  واأف�������ص���ل  ك���ل جم��م��وع��ة  م���ن  االأول 

تقام  اأن  على  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  على  يح�صل 

املناف�صات خالل الفرتة 23 اإىل 31 ت�صرين 

ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ي��ذك��ر   .2023 االأول 

ال��ن�����ص��وي ح���ل راب���ع���اً يف م��ن��اف�����ص��ات ال����دور 

الثاين من الت�صفيات االآ�صيوية املوؤهلة اإىل 

اأوملبياد طوكيو 2020.

االنباط – عامن 

العربي �صباح اجلمعة   نادي اجلواد  يقيم 

مو�صم  �صمن  االوىل  اجلولة  ال�صتاء  بطولة 

للفرو�صية  ال��ق��وة  �صركة  م��ع  بالتعاون   2023

واللجنة  امللكي  الفرو�صية  احت��اد  وب��اإ���ص��راف 

االومل��ب��ي��ب��ة، وف��ق��ا ل��ق��ان��ون االحت�����اد ال����دويل 

ت�صتمر  وتتكون من خم�س جوالت  للفرو�صية 

البطولة،  و�صت�صهد  امل��ق��ب��ل..  اذار   10 لغاية 

املغلقة   ال�����ص��ال��ة  يف  م��ن��اف�����ص��ات��ه��ا  ت��ق��ام  ال��ت��ي 

وفار�صات  فر�صان  م�صاركة  ال��ع��رب��ي،  للجواد 

اأ���ص��اف��ة اىل  ال��ف��رو���ص��ي��ة  م��ن خمتلف م��راك��ز 

العربي.  اجل��واد  ن��ادي  عدد كبري من فر�صان 

و���ص��ي��ق��ود ال��ب��ط��ول��ة اح��م��د ق��ري�����ص��ه م��دي��را، 

احلديد  معن  ال��دويل  احلكم  دوليني  وحكام 

وم�صمم  النابل�صي  ورمي  حماد  اب��و  و�صهيب 

امل�����ص��ل��ك ����ص���وزان ���ص��رمي ،وط��ب��ي��ب ال��ب��ط��ول��ة 

ال���دك���ت���ور اب���راه���ي���م ال���ه���را����س م���وزع���ة ع��ل��ى 

احلواجز  فئة  ارت��ف��اع  وه��ي:  الفئات  خمتلف 

ك����رو�����س، 60�����ص����م، 80�����ص����م ،90�����ص����م،100�����ص����م 

،110-115���ص��م ،120-125���ص��م ،130-135���ص��م..  

القري�صه   اأح��م��د  ال��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر  وب��ح�����ص��ب 

على  للحفاظ  اإج���راءات  �صيتخذ  ال��ن��ادي  ف��اإن 

اللجنة  ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  وف��ق��ا  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��الم��ة 

االوملبية، والبطولة ا�صتعدادا لبطولة العامل 

ال�صابعة  املنطقة  مناف�صات  �صمن  لالأطفال 

رامي  امل�صاركني،  الفر�صان  اب��رز  ان  ويذكر   .

،م��ريال  الزيني  ،عمرو  ح�صون  ،عمر  �صاهني 

النجار ،فرح النابل�صي ،الرا بدير ،عبد املجيد 

قري�صه،عبد العزيز الطوال ،كرمي اخلطيب.

باريس – وكاالت 

ذكرت تقارير �صحفية اأن مي�صيل بالتيني 

الرئي�س ال�صابق لالحتاد االأوروبي لكرة القدم 

)يويفا(، قد يخلف نويل لو جريت يف رئا�صة 

�صحيفة  واأ����ص���ارت  للعبة.  الفرن�صي  االحت����اد 

“�صود دويت�صه ت�صايتوجن” االأملانية اخلمي�س، 
اإىل اأن احتاد الكرة الفرن�صي يعمل على خطة 

اإم �صي  مع بالتيني. كما اأو�صحت حمطة »اآر 

الفرن�صي  الرئي�س  اأن  التليفزيونية،  �صبورت« 

اإميانويل ماكرون، ت�صاءل عما اإذا كان بالتيني 

لو جريت عن  ورح��ل  باملن�صب.  اهتمام  لديه 

رئا�صة االحتاد الفرن�صي  لكرة القدم، يف اأعقاب 

ت�صريحاته  بعد  لها  تعر�س  التي  االنتقادات 

�صد االأ�صطورة زين الدين زيدان. وكان زيدان 

بقوة  مر�صحا  فرن�صا،  ملنتخب  ال�صابق  القائد 

خل��الف��ة دي��دي��ي��ه دي�����ص��ان يف ت��دري��ب منتخب 

فرن�صا لكن لو جريت قال ملحطة “ار ام �صي” 

االإذاعية، اأنه لن يجري ات�صاال هاتفيا مع اأحد 

“اأنا  واأ���ص��اف:  تتويًجا،  فرن�صا  الع��ب��ي  اأك���رث 

ال اأب��ايل، ميكنه الذهاب اإىل اأي مكان يريد«. 

الفرن�صي  ال��ك��رة  ل��و ج��ري��ت واحت���اد  ويخ�صع 

اإ�صاءات  اإدع��اءات حول حدوث  للتحقيق ب�صاأن 

وبعد  االتهامات.  ه��ذه  نفى كل  لكنه  جن�صية، 

تهم  �صوي�صرية من  قبل حمكمة  تربئته من 

االحتيال يف متوز/يوليو املا�صي، قال بالتيني 

كرة  كم�صوؤول  العمل  ع��ن  يبحث  يعد  مل  اإن���ه 

االبتعاد  يرغب يف  نف�صه، مل  الوقت  ق��دم. يف 

متاًما عن عامل ال�صاحرة امل�صتديرة، واأكد اأنه 

�صيكون متاًحا اإذا كان هناك �صيء اإيجابي.

االنباط – عامن 

اأع���ل���ن االحت�����اد ال��ري��ا���ص��ي ل��ل��ت�����ص��ام��ن 

االإ�صالمي، برئا�صة االأمري عبد العزيز بن 

نا�صر  ال�صيد  تكليف  عن  �صعود،  اآل  تركي 

االأومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع��ام  االأم����ني  امل���ج���ايل، 

الريا�صي  لالحتاد  عاماً  اأميناً  االأردن��ي��ة، 

ل��ل��ت�����ص��ام��ن االإ����ص���الم���ي. وت���ق���دم  االأم���ري 

���ص��ع��ود، رئي�س  اآل  ال��ع��زي��ز ب��ن ت��رك��ي  ع��ب��د 

االإ�صالمي،  للت�صامن  الريا�صي  االحت��اد 

بخال�س ال�صكر والعرفان لالأ�صتاذ حممد 

ال��ق��رن��ا���س ع��ل��ى ال���ف���رتة ال��ت��ي ���ص��غ��ل��ه��ا يف 

ومتمنياً  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني  من�صب 

���ص��م��وه ال���ع���ون وال���ت���وف���ي���ق ل��ل��ق��رن��ا���س يف 

م��ه��م��ت��ه اجل����دي����دة ك��م�����ص��ت�����ص��اٍر ل��رئ��ي�����س 

الريا�صي  االحت���اد  وي�����ص��م  ه��ذا  االحت����اد. 

هيئة  وهي  دولة   57 االإ�صالمي  للت�صامن 

اعتبارية  �صخ�صية  ذات  م�صتقلة  ريا�صية 

منتمية ملنظمة التعاون االإ�صالمي وتعمل 

وفق احلركة االأوملبية والريا�صة الدولية. 

وج����اء ق����رار ت��اأ���ص��ي�����س االحت����اد ال��ري��ا���ص��ي 

للت�صامن االإ�صالمي خالل موؤمتر القمة 

االإ���ص��الم��ي ال��ث��ال��ث ال���ذي ان��ع��ق��د يف مكة 

امل��ك��رم��ة وم��دي��ن��ة ال��ط��ائ��ف ع���ام 1401ه����� 

اإن�����ص��اء  امل��واف��ق 1981م وال����ذي ن�����س ع��ل��ى 

االإ�صالمي  للت�صامن  الريا�صي  االحت���اد 

لالإ�صراف على تنظيم ريا�صي بني الدول 

االإ�صالمي.  امل��وؤمت��ر  منظمة  يف  االأع�����ص��اء 

للت�صامن  ال��ري��ا���ص��ي  االحت�����اد  وي�����ص��رف 

بني  ريا�صية  دورة  تنظيم  على  االإ�صالمي 

ال����دول االأع�����ص��اء، م���رة ك��ل اأرب����ع ���ص��ن��وات 

ت�صمى )دورة األعاب الت�صامن االإ�صالمي( 

تنظيم بطوالت  على  االإ�صراف  اإىل جانب 

االأل��ع��اب  خمتلف  يف  ريا�صية  وم�صابقات 

والعديد من املهام التي ترتقي بالريا�صة 

يف الدول االأع�صاء.
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التشخيص المبكر قد يمنع فقدان البصر.. كل ما يجب معرفته عن 
المياه الزرقاء في العين وطرق العالج

االنباط –وكاالت

ج����ري����ت ع��ل��ى 
ُ
�أف������ادت در������س����ة ج���دي���دة �أ

�ل��ف��ئ��ر�ن ب����اأن �ل�����س��ي��خ��وخ��ة ُت���ّث���ل ع��ام��ًا 

ب�سبكة  �لع�سبية  �خل��اي��ا  م��وت  يف  م��ه��م��اً 

من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�ص  لدى  �لعني 

�أي�ساً  ُيعرف  ما  �أو  �ل��زرق،  �أو  �جللوكوما، 

�لعني.  �لزرقاء يف  باملياه 

َرق، �أو �ملياه �لزرقاء، �أو �جللوكوما؛  و�لَزّ

من  جم��م��وع��ة  �إىل  ُت�����س��ر  �أ���س��م��اء  جميعها 

�أم���ر�����ص �ل��ع��ي��ن��ني �ل��ت��ي ُت�����س��ي��ب �أن�����س��ج��ة 

�ل��ع�����س��ب �ل���ب�������س���ري، �مل�������س���وؤول���ة ع���ن ن��ق��ل 

وميكنها  �لدماغ،  �إىل  �لعني  من  �ملعلومات 

�لروؤية بالكامل.  �إىل فقد�ن  �أن توؤدي 

وق����د �أف�����اد �ل��ب��اح��ث��ون �ل��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى 

 Aging دوري��ة  ن�سرتها  �لتي  �لدر��سة، 

ن��وف��م��ر/ت�����س��ري��ن  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة   Cell
يف  ت�ساعد  �لنتائج  تلك  ب��اأن   ،2017 �لثاين 

ت�سميم  عند  ج��دي��دة  م�����س��ار�ت  ����س��ت��ه��د�ف 

�جللوكوما. ملر�سى  حديثة  عاجات 

ت����و�����س����ح �ل������در��������س������ة ك����ي����ف ي���ت�������س���ّب���ب 

�لإج����ه����اد، م��ث��ل �رت���ف���اع ���س��غ��ط �ل���ع���ني، يف 

�سبكة  �أن�����س��ج��ة  يف  خلقية  ت��غ��ر�ٍت  �إح���د�ث 

�ل��ع��ني م�����س��اب��ه��ة ل��ل��ت��غ��ر�ت �ل��ن��اج��م��ة عن 

�لباحثون  ويو�سح  �لطبيعية.  �ل�سيخوخة 

�أي�������س���اً ك��ي��ف ي������وؤدي �لإج����ه����اد �مل���ت���ك���رر يف 

ح��دوث  �إىل  �ل�����س��اب��ة  �ل��ع��ني  �سبكة  �أن�����س��ج��ة 

للعني. مبكرة  �سيخوخة 

�ل��در����س��ة ت���وؤك���د، ع��ل��ى ن��ح��ٍو غ��ر ق��اب��ل 

و�سمنها  ج�سمنا،  خايا  جميع  �أن  لل�سك، 

�ل����ع����ني، ت���ت���اأث���ر م����ع ت���ق���ّدم���ن���ا يف �ل��ع��م��ر. 

�لطبيعية  �ل�����س��ي��خ��وخ��ة  �أن  �إىل  ل��ت��خ��ل�����ص 

�لإ�سابة  يف  ورئي�سياً  مبا�سر�ً  عامًا  ُتعّد 

مب��ج��م��وع��ة �لع���ت���الت �ل��ع�����س��ب��ي��ة، �ل��ت��ي 

�لزرقاء  �ملياه  �أو  �ل��زرق،  ��سم  عليها  ُيطلق 

�أو �جللوكوما.  �لعني،  يف 

ووف����ق����اً ل���ل���در�����س���ة، ف������اإن �ل���ت���ق���دي���ر�ت 

�إىل �رت���ف���اع ع���دد ح���الت  ُت�����س��ر  �حل��ال��ي��ة 

�أك���ر م��ن 110  �لإ���س��اب��ة ب��اجل��ل��وك��وم��ا �إىل 

ب�سبب  وذلك   ،2040 �لعام  بحلول  مايني 

زي�����ادة �أع������د�د ك���ب���ار �ل�����س��ن ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

�لعامل.

اجللوكوما اأعرا�ض 

�لزرقاء  �ملياه  ملر�ص  �لأوىل  �ملر�حل  يف 

جمال  بت�ساوؤل  �لإن�����س��ان  ي�سعر  �ل��ع��ني،  يف 

�إن��ه  �أي  �ل��ع��ني،  �أط�����ر�ف  ل��دي��ه يف  �ل���روؤي���ة 

ي��ف��ق��د �ل����ق����درة ع���ل���ى �ل�����روؤي�����ة �جل��ان��ب��ي��ة 

�لأن�����س��ط��ة  ج����د�ً يف  �مل��ه��م��ة  �مل��ح��ي��ط��ي��ة،  �أو 

و�لقيادة. �مل�سي  مثل  �ليومية 

�ل������زرق يف  م���ع���اجل���ة  ت���ت���م  ح����ال مل  ويف 

�إىل  �لأم���ر  ي��ت��ف��اق��م  ف��ق��د  �لأوىل،  م��ر�ح��ل��ه 

فقد�ٍن تدريجي للب�سر، مّما قد يوؤدي مع 

للب�سر. كامل  �إىل فقد�ٍن  �لوقت  مرور 

ج����ري����ت ع��ل��ى 
ُ
�أف������ادت در������س����ة ج���دي���دة �أ

�ل��ف��ئ��ر�ن ب����اأن �ل�����س��ي��خ��وخ��ة ُت���ّث���ل ع��ام��ًا 

ب�سبكة  �لع�سبية  �خل��اي��ا  م��وت  يف  م��ه��م��اً 

من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�ص  لدى  �لعني 

�أي�ساً  ُيعرف  ما  �أو  �ل��زرق،  �أو  �جللوكوما، 

�لعني.  �لزرقاء يف  باملياه 

َرق، �أو �ملياه �لزرقاء، �أو �جللوكوما؛  و�لَزّ

من  جم��م��وع��ة  �إىل  ُت�����س��ر  �أ���س��م��اء  جميعها 

�أم���ر�����ص �ل��ع��ي��ن��ني �ل��ت��ي ُت�����س��ي��ب �أن�����س��ج��ة 

�ل��ع�����س��ب �ل���ب�������س���ري، �مل�������س���وؤول���ة ع���ن ن��ق��ل 

وميكنها  �لدماغ،  �إىل  �لعني  من  �ملعلومات 

�لروؤية بالكامل.  �إىل فقد�ن  �أن توؤدي 

وق����د �أف�����اد �ل��ب��اح��ث��ون �ل��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى 

 Aging دوري��ة  ن�سرتها  �لتي  �لدر��سة، 

ن��وف��م��ر/ت�����س��ري��ن  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة   Cell
يف  ت�ساعد  �لنتائج  تلك  ب��اأن   ،2017 �لثاين 

ت�سميم  عند  ج��دي��دة  م�����س��ار�ت  ����س��ت��ه��د�ف 

�جللوكوما. ملر�سى  حديثة  عاجات 

ت����و�����س����ح �ل������در��������س������ة ك����ي����ف ي���ت�������س���ّب���ب 

�لإج����ه����اد، م��ث��ل �رت���ف���اع ���س��غ��ط �ل���ع���ني، يف 

�سبكة  �أن�����س��ج��ة  يف  خلقية  ت��غ��ر�ٍت  �إح���د�ث 

�ل��ع��ني م�����س��اب��ه��ة ل��ل��ت��غ��ر�ت �ل��ن��اج��م��ة عن 

�لباحثون  ويو�سح  �لطبيعية.  �ل�سيخوخة 

�أي�������س���اً ك��ي��ف ي������وؤدي �لإج����ه����اد �مل���ت���ك���رر يف 

ح��دوث  �إىل  �ل�����س��اب��ة  �ل��ع��ني  �سبكة  �أن�����س��ج��ة 

للعني. مبكرة  �سيخوخة 

�ل��در����س��ة ت���وؤك���د، ع��ل��ى ن��ح��ٍو غ��ر ق��اب��ل 

و�سمنها  ج�سمنا،  خايا  جميع  �أن  لل�سك، 

�ل����ع����ني، ت���ت���اأث���ر م����ع ت���ق���ّدم���ن���ا يف �ل��ع��م��ر. 

�لطبيعية  �ل�����س��ي��خ��وخ��ة  �أن  �إىل  ل��ت��خ��ل�����ص 

�لإ�سابة  يف  ورئي�سياً  مبا�سر�ً  عامًا  ُتعّد 

مب��ج��م��وع��ة �لع���ت���الت �ل��ع�����س��ب��ي��ة، �ل��ت��ي 

�لزرقاء  �ملياه  �أو  �ل��زرق،  ��سم  عليها  ُيطلق 

�أو �جللوكوما.  �لعني،  يف 

ووف����ق����اً ل���ل���در�����س���ة، ف������اإن �ل���ت���ق���دي���ر�ت 

�إىل �رت���ف���اع ع���دد ح���الت  ُت�����س��ر  �حل��ال��ي��ة 

�أك���ر م��ن 110  �لإ���س��اب��ة ب��اجل��ل��وك��وم��ا �إىل 

ب�سبب  وذلك   ،2040 �لعام  بحلول  مايني 

زي�����ادة �أع������د�د ك���ب���ار �ل�����س��ن ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

�لعامل.

اجللوكوما اأعرا�ض 

�لزرقاء  �ملياه  ملر�ص  �لأوىل  �ملر�حل  يف 

جمال  بت�ساوؤل  �لإن�����س��ان  ي�سعر  �ل��ع��ني،  يف 

�إن��ه  �أي  �ل��ع��ني،  �أط�����ر�ف  ل��دي��ه يف  �ل���روؤي���ة 

ي��ف��ق��د �ل����ق����درة ع���ل���ى �ل�����روؤي�����ة �جل��ان��ب��ي��ة 

�لأن�����س��ط��ة  ج����د�ً يف  �مل��ه��م��ة  �مل��ح��ي��ط��ي��ة،  �أو 

و�لقيادة. �مل�سي  مثل  �ليومية 

�ل������زرق يف  م���ع���اجل���ة  ت���ت���م  ح����ال مل  ويف 

�إىل  �لأم���ر  ي��ت��ف��اق��م  ف��ق��د  �لأوىل،  م��ر�ح��ل��ه 

فقد�ٍن تدريجي للب�سر، مّما قد يوؤدي مع 

للب�سر. كامل  �إىل فقد�ٍن  �لوقت  مرور 

يف  م�ستمر  �حمر�ٍر  من  تعاين  كنَت  فاإذ� 

و�ل�سغط،  ب��احل��رق��ة،  و�ل�����س��ع��ور  �ل��ع��ي��ن��ني، 

�لأع��ر����ص  ه��ذه  فلي�ست  �ل��روؤي��ة،  وت�سو�ص 

ب�سكٍل  �لنوم  عدم  �أو  �لإرهاق  ب�سبب  ناجتة 

�أع��ر����س��اً  ت��ك��ون  ق��د  �أن��ه��ا  فاحلقيقة  ك���اٍف. 

حل���ال���ٍة ���س��ح��ي��ة ت�����س��ت��ل��زم ت��ل��ق��ي �ل��رع��اي��ة 

�لأو�ن. فو�ت  قبل  �لعاجلة  �لطبية 

وُي����ق����ا�����ص ����س���غ���ط �ل����ع����ني ب��امل��ل��ل��ي��م��ر 

10 و21 ملم زئبق.  �لزئبقي، وير�وح بني 

�ل��ع��ني فيكون  �ل���دم يف  �رت��ف��اع ���س��غ��ط  �أم���ا 

زئبقي. 21 ملم  يزيد على  عندما 

ميكن   ،Healthline ملوقع  ووف��ق��اً 

�أي�ساً  �ل��زرق��اء  ب��امل��ي��اه  �لإ���س��اب��ة  �أن حت��دث 

�أو  م��ث��ًا،  �ل��ع��ني  ج��ر�ء عملية ج��ر�ح��ي��ة يف 

وه��ن��اك  ���س��رط��اين.  ورم  �أو  ف��ي��ه��ا،  �إ���س��اب��ة 

�لكورتيكو�سترويد�ت  مثل  �لأدوية،  بع�ص 

ُت�ستعمل  �لتي   ،Corticosteroids
توؤدي  قد  خمتلفة  �أخرى  �أمر��ٍص  ملعاجلة 

�لزرق. �لإ�سابة مبر�ص  �إىل 

وم�����ع ذل�����ك ث���م���ة ح������الت حت�����دث ف��ي��ه��ا 

ن��اجت��ة  ت���ك���ون  �أن  دون  م����ن  �جل���ل���وك���وم���ا 

ع��ن �رت��ف��اع ���س��غ��ط �ل��ع��ني. وم���ع �ل��ت��ده��ور 

تظهر  �لب�سري،  �لع�سب  حلالة  �لتدريجي 

ب��ق��ع ع��م��ي��اء يف جم��ال �ل��روؤي��ة، لأ���س��ب��اٍب ل 

جيد�ً.  �لأطباء  يفهمها 

عالج املياه الزرقاء يف العني

كر�وت�سيك،  �سكورون�سكا  دوروت��ا  تقول 

بكلية  م�����س��اع��دة  و�أ���س��ت��اذة  �ل��ع��ي��ون  طبيبة 

كاليفورنيا:  جامعة  يف  للطب  “�إرفني” 
�ملُبكر،  �لت�سخي�ص  �أه��م��ي��ة  عملنا  “يوؤكد 
وكذلك �لوقاية و�إد�رة �لأمر��ص �ملرتبطة 

�لعمر، من بينها �جللوكوما”.  بالتقدم يف 

م���وق���ع  �إىل  ح����دي����ث����ه����ا  يف  وت���������س����ي����ف 

“ت�سر   :Good Men Project
�ل���ت���غ���ر�ت ف����وق �جل��ي��ن��ي��ة �مل���ر����س���ودة م��ن 

�لتغير�ت  �أن  �إىل  �لبحثي  �لفريق  جانب 

على م�ستوى �لكروماتني حتدث على نحٍو 

من  متكررة  ح��الت  ع��دة  بعد  �أي  تر�كمي، 

�ملبكر  �لت�سخي�ص  لنا  يتيح  ل��ذ�،  �لإجهاد. 

ل��ل��ج��ل��وك��وم��ا ف���ر����س���ًة ج���ي���دة مل��ن��ع ح���دوث 

للب�سر”. تام  فقد�ن 

ي��ت��ق��ل��ب  �ل���ع���ني  ���س��غ��ط  �أَنّ  �إىل  ون���ظ���ر�ً 

و�حد  قيا�ص  يكون  ما  غالباً  �ليوم،  خال 

ل�������س���غ���ط �ل����ع����ني غ����ر ك������اٍف ل��ت�����س��خ��ي�����ص 

�لإ�����س����اب����ة ب���ح���ال���ة �جل���ل���وك���وم���ا وحت���دي���د 

�ل�سديدة  �لتقلبات  لكن  تطورها.  مدى 

ق����ر�ء�ت ���س��غ��ط �لعني  �مل���دى يف  ط��وي��ل��ة 

�ملياه  حالة  تطور  على  قوياً  موؤ�سر�ً  تعد 

�لعني.  �لزرقاء يف 

معظم  يف  �جل��ل��وك��وم��ا  م��ع��اجل��ة  ت��ت��م 

�حل�����الت ب����الأدوي����ة، وغ���ال���ب���اً م���ا ت��ك��ون 

ق��ط��ر�ت ل��ل��ع��ي��ون ي��ج��ب �ل��ت�����س��دي��د على 

����س��ت��ع��م��ال��ه��ا ب�����س��ك��ٍل ي��وم��ي وث���اب���ت، كي 

وق��د  م��ت��وق��ع.  ه��و  ك��م��ا  فاعليتها  حت��ق��ق 

ت���ك���ون ه���ن���اك ح���اج���ة ل���ت���ن���اول �لأدوي������ة 

�لأم��ر  ع��ل��ى م��دى �حل��ي��اة، وق��د يتطلب 

م��ع��اجل��ة  �أو  �ل���ل���ي���زر  ب���اأ����س���ع���ة  م���ع���اجل���ة 

جر�حية.

وبالن�سبة �إىل �ملتقّدمني يف �ل�سن، لن 

�ل��روؤي��ة  لهم  يعيد  �أن  �ل��ع��اج  ي�ستطيع 

�ل���ت���ي ف����ق����دوه����ا، ل���ك���ن���ه ي�������س���اع���ده���م يف 

فالعاج  �لقائم.  �لو�سع  على  �حل��ف��اظ 

ُم����َع����ّد ل���وق���ف ع��م��ل��ي��ة ت���دم���ر �ل��ع�����س��ب 

�ل�سغط  تخفيف  طريق  ع��ن  �لب�سري، 

يف د�خل �لعني.

يعلم  حني  نف�سياً  �لإن�سان  يتاأثر  قد 

�إ���س��اب��ت��ه  ت��ث��ب��ت  �ل��ت�����س��خ��ي�����ص  ن��ت��ائ��ج  �أن 

ب��امل��ي��اه �ل���زرق���اء يف �ل���ع���ني، خ��ا���س��ًة �أن���ه 

تلك  ف��ق��د يف  ق���د  ي��ك��ون  �أن  �مل��م��ك��ن  م���ن 

�لروؤية،  على  قدرته  من  مزيد�ً  �لأثناء 

و�لتوجيه  �ل�سحيحة  �ل���س��ت�����س��ارة  لكن 

�مل��ائ��م��ني م���ن ���س��اأن��ه��م��ا م�����س��اع��دت��ه يف 

�لازمة  و�لو�سائل  �لطرق  �إىل  �إر���س��اده 

طبيعية. حياٍة  على  للمحافظة 

�ل��ع��اج  ي��ت��ط��ل��ب  �أن  �أن�����ه مي��ك��ن  ك��م��ا 

مثل  خمتلفة،  طبية  ن��ظ��ار�ٍت  ��ستعمال 

�أو  �ملطبوعة،  �لأح���رف  لتكبر  ن��ظ��ار�ت 

و�سائل  وكلها  وغرها؛  �لتلفاز  مل�ساهدة 

�أو  �ل���زرق  م��و�ج��ه��ة  يف  ت�ساعد  �أن  ميكن 

�جللوكوما.

�جللوكوما؟  �لوقاية من  هل ميكن 

ت���ك���ون  �أن  مُي����ك����ن  ن����ع����م،  �ل�����و�ق�����ع  يف 

�ملبكر،  �لت�سخي�ص  خ��ال  من  �لوقاية، 

ويتم ذلك عن طريق: 

�ل��ع��ني يف  ت��اري��خ �سحة  على  �ل��ت��ع��ّرف 

�لعائلة.

منتظمة  ف��ح��و���س��اٍت  ع��ل��ى  �حل�����س��ول 

. للعني

وع���ن���د �ل��ت�����س��خ��ي�����ص، �ل���ت���زم ب��ال��ع��اج 

بانتظام. �ملو�سوفة  �لعني  قطر�ت  وخذ 

يمكن أن تصل خطورتها إلى بتر المنطقة المصابة.. أسباب عضة الصقيع وطرق الوقاية منها
االنباط- وكاالت

�أو  ب������ارد ج�������د�ً،  ع���ن���د مل�������ص ����س���ط���ح 

�مل��ث��ل��ج، يكون  م��ام�����س��ة �جل��ل��د ل��ل��م��اء 

�لأمل،  ببع�ص  �ل�سعور  �لطبيعي  م��ن 

�ل���ل���ون  �إىل  �جل����ل����د  ل�����ون  ت����غ����ّر  م����ع 

�لأحمر.

�أن ت��ع��ر���ص �جل��ل��د  ت��ع��ل��م  ل��ك��ن ه���ل 

يت�سبب  �أن  �ملمكن  من  �ل�سديد  للرد 

�أو  �خل������ط������ورة،  �����س����دي����دة  ح�������روق  يف 

����س���رورة  �إىل  ي������وؤدي  �ل��ت��ج��م��د؟ مم���ا 

ت�سمى  �حلالة  وهذه  �لطبية،  �ملعاينة 

�ل�سقيع”. “ع�سة 
جتنب  طريقة  معرفة  يجب  لذلك 

وطرق  �ل�سقيع”،  ”ع�سة  ب� �لإ�سابة 

�لتعامل معها يف حالة �لإ�سابة، وكذ� 

ت�ساحبها. �لتي  �لأعر��ص 

خطورتها ودرجات  �ل�سقيع  ع�سة 

من  �ل�سقيع  ع�سة  خطورة  تختلف 

حالة �إىل �أخرى، ح�سب درجة تعر�ص 

�ملنخف�سة،  �حل���ر�رة  ل��درج��ات  �جل��ل��د 

و�لوجنتني،  �لأنف،  ت�سيب  ما  وغالباً 

و�لأذنني، و�لذقن، و�أ�سابع �لقدمني.

ع�سة  م���ن  �لأوىل  �ل���درج���ة  �إن  �إذ 

���د �جل��ل��د،  �ل�����س��ق��ي��ع ت��ت��م��ث��ل يف جت���ُمّ

د طبقة  و�لتي ميكن �أن ت�سل �إىل جتُمّ

�جللد. حتت  �ملتو�جدة  �لأن�سجة 

ف��ي��م��ا ه��ن��اك درج���ة �أك���ر خ��ط��ورة، 

وه���ي �ل��ت��ي ت�����س��ب��ب جت��م��د �مل��ف��ا���س��ل، 

�لأ�سود،  �للون  �إىل  �جللد  لون  وتغر 

�أن�سجة  م��وت  �إىل  ي�سر  �ل��ذي  �لأم��ر 

�مل��ن��ط��ق��ة �مل��ع��ر���س��ة ل���درج���ة �حل����ر�رة 

ل���ي���ك���ون �حل�����ل يف ه���ذه  �مل��ن��خ��ف�����س��ة، 

�مل�ساب. �حلالة هو بر �جلزء 

لع�سة  �لإن�سان  يتعر�ص  �أن  وميكن 

�ل�����س��ق��ي��ع ب�����س��ك��ل ���س��ري��ع وحل���ظ���ي، يف 

حال مل يقم بحماية نف�سه من �لرد 

لأ�سطح  مام�سته  عند  �أو  �ل�����س��دي��د، 

متجمدة.

اأعرا�ض ع�صة ال�صقيع 

ب���ع���د �ل���ت���ع���ر����ص ل���درج���ة �حل�����ر�رة 

ترز  �أعر��ص  عدة  هناك  �ملنخف�سة، 

�لإ����س���اب���ة ب��ع�����س��ة �ل�����س��ق��ي��ع، وت��ت��م��ث��ل 

يلي: فيما 

ل يف اجللد ال�صعور بخدر وتنُمّ

لت�سبح  �مل�سابة  �ملنطقة  لون  تغر 

باللون �لأحمر �أو �لأبي�ص �أو �لأ�سفر

�مل�سابة. �ملنطقة  حول  �أمل 

من  �ل�سقيع  ع�سة  كانت  ح��ال  ويف 

�ل����درج����ة �حل������ادة، ت���ك���ون �لأع����ر������ص 

يف:  وتتمثل  خمتلفة، 

1- تقرحات على �جللد.

�ل��ل��ون  �إىل  �جل��ل��د  ل���ون  2- حت���ول 

�لأ�سود.

و�لع�سات. �ملفا�سل،  ت�سلب   -3
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�مل�سابة. �ملنطقة 

�ل�سقيع  ع�سة  عاج  طرق 

من  �ل�سقيع  ع�سة  ك��ان��ت  ح��ال  يف 

تتم  �أن  ميكن  خطورة،  �لأقل  �لدرجة 

�مل���ن���زل، دون  �لإ���س��ع��اف��ات �لأول���ي���ة يف 

�ل�سريع. �لطبي  �لتدخل  �إىل  �حلاجة 

وت�����س��م��ل ه����ذه �لإ����س���ع���اف���ات �إع�����ادة 

ت��دف��ئ��ة �جل�����س��م، ع��ن ط��ري��ق �ح��ت�����س��اء 

ماب�ص  و�رت���د�ء  �ساخنة،  م�سروبات 

ث���ق���ي���ل���ة، وك��������ذ� ف�������رك �ل����ك����ف����ني م��ع 

ب��ع�����س��ه��م��ا �ل��ب��ع�����ص وو���س��ع��ه��م��ا حتت 

�لإبطني.

�ملاب�ص  م��ن  �لتخل�ص  يجب  فيما 

د�فئ،  �لقدمني يف ماء  �ملبتلة، وو�سع 

م���ع �لب��ت��ع��اد ع���ن جم��م��وع��ة م�����س��ادر 

و�لنار،  �مل�سابيح،  بينها  من  �سخونة، 

�أن  و�ل����ك����م����اد�ت، لأن����ه����ا م����ن �مل���م���ك���ن 

للجلد. حروق  يف  تت�سبب 

�ل�����س��ق��ي��ع من  ك��ان��ت ع�����س��ة  �إذ�  �أم���ا 

�ل���درج���ة �حل�����ادة، ف��ف��ي ه���ذه �حل��ال��ة 

يجب �لتوجه �إىل �لطبيب فور�ً، �لذي 

غ��ال��ب��اً م���ا ي��ط��ل��ب ت�����س��وي��ر�ً ب��ال��رن��ني 

�مل��غ��ن��اط��ي�����س��ي ل��ل��م�����س��اع��دة يف حت��دي��د 

����س���دة ق�����س��م��ة �ل�������س���ق���ي���ع و�ل��ت��ح��ق��ق 

�ل��ع�����س��ات، من  �أو  �ل��ع��ظ��ام  ت��ل��ف  م��ن 

�أج�����ل حت���دي���د �ل����ع����اج، �ل�����ذي ي��ك��ون 

�مل�سابة  �ملنطقة  ت�سميد  ط��ري��ق  ع��ن 

�مل�ساد�ت  وت��ن��اول  معقمة،  ب�سماد�ت 

�إىل  ت�سل  �أن  �مل��م��ك��ن  وم��ن  �حل��ي��وي��ة، 

م��رح��ل��ة �ل��ب��ر يف �حل���الت �خل��ط��رة 

جد�ً.

�حل���م���اي���ة م����ن �لإ�����س����اب����ة ب��ع�����س��ة 

ل�سقيع �

ميكن �ع��ت��م��اد ع��دة ط��رق م��ن �أج��ل 

لع�سة  �ل��ت��ع��ر���ص  م��ن  �جل��ل��د  ح��م��اي��ة 

عدة  �تباع  خال  من  وذلك  �ل�سقيع، 

كالتايل: وهي  خطو�ت، 

�رتد�ء ماب�ص د�فئة عند �لتو�جد 

ح�����ر�رت�����ه�����ا ج��د  درج���������ة  �أم������اك������ن  يف 

. منخف�سة

جت��ن��ب �ل��ب��ق��اء ل���ف���ر�ت ط��وي��ل��ة يف 

وكانت  ح��ال  يف  �خلارجية  �لف�ساء�ت 

�لتجمد. درجة �حلر�رة و�سلت حلد 

�أي جزء من �جللد عند  عدم ك�سف 

�خلروج يف �جلو �لبارد.

�ملاء. �رتد�ء ماب�ص ل تت�ص 

�أن����و�ع �ل��وق��اي��ة عند  ت��وف��ر ج��م��ي��ع 

�ملنزل. �خلروج من 

ت����وف����ر ج���م���ي���ع �أن����������و�ع �حل���م���اي���ة 

بع�سة  �لإ�سابة  ح��ال  يف  �ملنزل  د�خ��ل 

ل�سقيع. �
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االكتئاب اإللكتروني.. مختص 
ينصح بالتواصل مع الطبيب

يعيشان في مصرف مياه منذ 22 
عامًا لسبب غريب

وكالت �لنباط- 

من  لعدد  حمتوى  �إىل  �لكتئاب  ملر�ص  �لإلكروين  �لختبار  ��ستخد�م  موؤخًر�  حتول 

بجدية. و�لأخذ  �ل�سخرية  بني  ما  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  م�ستخدمي 

وق���ال �ل��دك��ت��ور �ل�����س��ع��ودي ح�����س��ني �ل�����س��م��ر�ين ����س��ت�����س��اري و�أ���س��ت��اذ ط��ب ومن��و �سلوك 

على  للتعرف  مهمة  خطوة  وه��ي  �لكتئاب  �ختبار  �لكثر  ي�ستخدم  �مل�سارك:  �لأط��ف��ال 

�أعر��ص  تييز  �لأحيان  بع�ص  يف  �ل�سهل  من  فلي�ص  عاجها،  ثم  ومن  �لكتئاب  حالت 

�ل�سخ�ص. عند  �لكتئاب 

�لفح�ص  م��ن  ك��ن��وع  �لنف�سية  �لخ��ت��ب��ار�ت  م��ن  �ل��ن��وع  ه���ذ�  ن�����س��ت��خ��دم  ل��ذل��ك  وت��اب��ع: 

هذ�  يعطي  و  ومي�سرة  �سهلة  وبطريقة  بنف�سه  ��ستخد�مها  لل�سخ�ص  ميكن  حيث  �لذ�تي 

. �كتئاب ودرجته  �إ�سار�ت قد تدل على وجود  �لفح�ص 

�أن هذ� �لفح�ص  �أن نعلم  �أويل فقط، فمن �ملهم  و�أ�ساف: ينبغي �ن ي�ستخدم كفح�ص 

�لتو��سل  �إيجابية، يجب  نتيجة  دقيقاً، فعند وجود  ت�سخي�ساً طبياً  ولي�ص  يعطي دللت 

ومن  طبي  ت�سخي�ص  على  �حل�سول  �أج��ل  من  �لنف�سي  �ملعالج  �أو  �لنف�سي  �لطبيب  مع 

�لعاج. ثم 

االنباط- وكاالت

ل  قد  �لأمر  لكن  و�ل�سكينة،  �لر�حة  �إىل  �لإن�سان  فيه  يخلد  �لذي  �ملكان  هو  �ملنزل  �أن  �سك  ل 

عاماً.  22 نحو  منذ  للمياه  م�سرف  يف  يعي�سان  كولومبيني  لزوجني  بالن�سبة  كذلك  يكون 

م�سجع  �مل��خ��در�ت  ج��ر�ئ��م  ق�سايا  وتق�ص  ن�سمة،  �أل��ف   50 ح��و�يل  كولومبيا  �سكان  ع��دد  يلغ 

وعندما  �ملخدر�ت،  على  لاإدمان  عبيد�ً  �أي�ساً  ميغيل  وزوجها  ماريا  وكانت  و�حلكومة.  �ل�سكان 

هذه  من  �لتخل�ص  قرر�  تزوجا،  �أن  وبعد  �مل��ال.  ميلكان  يكونا  مل  �لبع�ص  بع�سهما  حب  يف  وقعا 

�لزوجان  �أم�سى  �ل�سبب  ولهذ�  فيه،  للعي�ص  منزًل  ميلكان  يكونا  مل  ولكنهما  �ل�سيئة،  �ل��ع��ادة 

�إىل  بحاجة  باأنهما  ي�سعر�ن  كانا  لكنهما  �لطريق،  على  �لبع�ص  بع�سهما  مغازلة  يف  �أيام  ب�سعة 

على  �أجرتهما  �ل�سعبة  ظروفهما  �أن  غر  ومم��ط��ر�ً،  ب��ارد�ً  �جل��و  يكون  عندما  لاإقامة  منزل 

ملياه  م�سرفاً  ميغيل  ر�أى  �لوقت،  ذلك  ويف  نيوز.  بيبا  موقع  بح�سب  �ل�سارع،  يف  م�سردين  �لبقاء 

فيه  يكن  ومل  �مل�سرف  ه��ذ�  يت�سرر  ومل  كولومبيا.  مدينة  عن  قليًا  بعيد�ً  �ل�سحي  �ل�سرف 

�ليوم  ذل��ك  ومنذ  فيه،  �لعي�ص  باإمكانهما  �أن  معتقد�ً  بزوجته  �ت�سل  لذلك  ج��اري،  مياه  تيار 

حيث  لل�سكن،  �سالح  مكان  �إىل  �مل�سرف  لتحويل  �لعمل  ميغيل  وب��د�أ  �ملجاري.  يف  يعي�سان  ب��د�أ� 

�حتفل  كما  جيد  ب�سكل  �ملنزل  نف�ص  تزيني  ومت  و�ملياه.  و�لكهرباء  لاإ�ساءة  نظام  بركيب  قام 

�لكري�سما�ص. بعيد  فيه  �لزوجان 

�ملنزل  ه��ذ�  يف  �سنبقى  نحن  “ل،  �ل��زوج��ان  ق��ال  للم�ساعدة،  �ملحليون  �ل�سكان  ج��اء  وعندما 

هنا”. �سعد�ء  نحن  �أحد،  م�ساعدة  �إىل  بحاجة  ول�سنا 
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