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زعيتر : لماذا ال يتم الحديث عن مخلفات المياه 
في الزراعة المائية ؟

أجرى 10,000 عملية قلب مفتوح منها 2000 زراعة صمامات 

جراح القلب إحسان ناطور: أريد إحداث تغيير 
بالنظام الصحي للمرضى

النباط – �صايل ال�صبيحات 

رئي�سة  م��ع  "االنباط"  اج��رت��ه��ا  مقابلة  يف 

الطبيعة  حل��م��اي��ة  للعربية  االإداري������ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

م�شكلة  ح���ل  ،ح�����ول  زع���ي���ر  رزان  امل��ه��ن��د���ش��ة 

املائية  ال��زراع��ة  ع��ن ط��ري��ق  االأردن  ال��غ��ذاء يف 

ال��زراع��ة  اأن���ه  وم��ن خ��ال تقنية  ببنت زعير 

اأن  اإ�شافة  ورقيات  غالبيتها  املحا�شيل  املائية 

الورقية  املحا�شيل  انتاج هذه  لدينا فائ�ض يف 

يف ب��ع�����ض االح���ي���ان وال��ت��ي ال ت��وف��ر ال�����ش��ع��رات 

احل���راري���ة ال��ك��اف��ي��ة ل��اإن�����ش��ان، ل��ذل��ك يعترب 

تقدميها يف �شلم اأولويات دعم القطاع الزراعي 

احلقيقية  امل�شكلة  اأن  اإال  ال���رف  م��ن  ���ش��رب��اً 

اآخر وحتتاج لكل جهد معنوي  تكمن يف مكان 

القطاع  لهذا  امل��ردي  الو�شع  لتجاوز  وم��ادي 

ذات  واحلقيقية  الذكية  التقنيات  با�شتخدام 

الفاعلية الكبرية والتي اأدى تهمي�شها وت�شتيت 

اإىل  اأدى  اأج��م��ع مم��ا  ال��ع��امل  االن��ت��ب��اه عنها يف 

ارتفاع عدد اجلياع.

واأ�شارت زعير اإىل اأن املحا�شيل التي تعترب 

ُتزرع  االأردن ال  الغذائي يف  االأم��ن  مل�شكلة  حًا 

حمدد  وب�شكل  املائية،  ال��زراع��ة  بتقنية  اأ���ش��ًا 

القمح  م��ث��ل  ال���زراع���ات احلقلية  ع��ن  ن��ت��ح��دث 

وال�شعري وغريها من احلبوب.

واأو�شحت ، اأن تقنية الزراعة املائية تعطي 

امل��ح��ددة مقارنة  امل�شاحة  وح���دة  اأك���رب يف  ك��م��اً 

ان  اإال  ال���رب���ة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف  ال����زراع����ة  م���ع 

اخلو�ض  يتجنبون  التقنية  لهذه  املتحم�شون 

و�شعوبة  تفا�شيلها  يف  ق�شد  ب��دون  اأو  بق�شد 

تطبيقها، ويتجه تركيزهم على توفري كميات 

اأن  مبينة  ال���زراع���ة،  ب��ه��ذه  امل�شتخدمة  امل��ي��اه 

تغذية  وح��ده��ا  ت�شتطيع  ال  امل�شتخدمة  امل��ي��اه 

النباتات، بل حتتاج الأ�شمدة خا�شة ت�شّنع على 

�شكل عبوات �شائلة وذلك لتعوي�ض ما تقدمه 

الربة "با مقابل".

التفا�صيل �ص »3«

  النباط - لطيفة حممد القا�صي 

����ش���در ح���دي���ًث���ا ل��ل��ط��ب��ي��ب اإح�������ش���ان ن��اط��ور 

به  املعرف  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب،  ج��راح 

اأ���ش��ل فل�شطيني  دول���ًي���ا يف ه��ول��ن��دا وه���و م��ن 

 when life comes to a ك���ت���اب���ه 

االإجن���ل���ي���زي���ة  ب���ال���ل���غ���ات    "standstill
والهولندية واالأملانية وقريًبا باللغة العربية.

ال����ط����ب����ي����ب ن������اط������ور م����وؤ�����ش���������ض ج��م��ع��ي��ة 

الهولندية   /https://stilgezet.nl
التي تدعم املر�شى واأقاربهم، وذلك من خال 

العديد من االأن�شطة وامل�شاريع الفنية من اأجل 

اإحداث تغيري يف النظام ال�شحي للمر�شى.

اأجرى 10،000 عملية قلب مفتوح،   ناطور 

ومنها 2000 عملية زراعة �شمامات. يقطن يف 

بعد  من  15عاما  منذ  بهولندا  احل��ايل  الوقت 

االأق���دار  ل��ه  ع��اًم��ا فرتبت   20 اأمل��ان��ي��ا  مكوثه يف 

ف��ر���ش��ة درا���ش��ت��ه فيها الطب  اآم���ال���ه وم��ن��ح��ت��ه 

القلب وتخ�ش�ض يف زراعة �شمامات  وجراحة 

القلب وجراحة االأورطي اأو "ال�شريان االأبهر" 

ليتم زراعته يف قلب، ورئة االإن�شان. 

واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن���ه م��ن��ذ13 ع��ام��ا، وه��و 

االأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شفيات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ي��ع��م��ل 

العديد  على  ب��االأ���ش��راف  وي��ق��وم  والهولندية. 

العامل  اأن��ح��اء  الطبية م��ن جميع  ال��وف��ود  م��ن 

لا�شتفادة من خربته وجتاربه اجلراحية.  

 when life"بعنوان اجل���دي���د  ع��م��ل��ه   

ال�شادر    "comes to a standstill
 german publisher    عن دار الن�شر

���ش��دور  اأول  وك���ان   ،:scorpio verlag
ل��ل��ك��ت��اب ب��ال��ل��غ��ة االأمل���ان���ي���ة ث���م مت���ت ت��رج��م��ت��ه 

لاإجنليزية والهولندية.
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النباط – الكرك   

اأك�������دت ����ش���ي���دات وم���ث���ق���ف���ات يف حم��اف��ظ��ة 

ال���ك���رك، اأه��م��ي��ة االإدم������اج احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��م��راأة 

وتعزيز م�شاركتها يف عملية �شنع القرار.

و�����ش����ددن يف ح���دي���ث م����ع وك����ال����ة االأن����ب����اء 

االأردنية ، على �شرورة امتاك املراأة للموارد 

واملقدرة على اال�شتفادة منها واإدارتها و�شوال 

قطاعات  خمتلف  يف  االإجن�����ازات  حتقيق  اإىل 

للعمليات  �شاملة  تغيريات  واإح���داث  املجتمع 

امل�����ش��وؤول��ة ع��ن رف���ع م��ك��ان��ة امل����راأة يف املجتمع 

مب�����ش��اع��دة اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، وال��رك��ي��ز على 

لتمكينها  اجلماعي،  والعمل  ال�شيا�شة  اأهمية 

من و�شع جدول اأعمالها واأهدافها بنف�شها.

واأكدت ال�شحفية ليايل الطراونة، �شرورة 

لت�شتطيع  م��راب��ط��ة  عنا�شر  ث��اث��ة  ت��واف��ر 

املراأة .
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النباط – وكالت 

ال�����ش��ل��ط��ة  “انهيار  م���ل���ف  ع�����اد  ج���دي���د  م����ن 

الفل�شطينية” ليت�شدر اأولوية البحث والنقا�ض 

ع��ل��ى ط��اول��ة احل��ك��وم��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة املتطرفة 

التي يراأ�شها بنيامني نتنياهو، بعد م�شتجدات 

امللف  ه��ذا  فتح  الإع��ادة  دع��ت  و�شيا�شية  ميدانية 

ال��ك��ث��ري حتى  ال�����ش��ائ��ك وامل��ل��غ��وم وال����ذي يخ�شى 

االقراب منه.

فمنذ ع���دة اأ���ش��اب��ي��ع وال��ك��ث��ري م��ن االأ���ش��وات 

داخ���ل اإ���ش��رائ��ي��ل ت��دع��و ���ش��راح��ًة اإىل اإن��ه��اء دور 

)االأم��ن��ي-ال�����ش��ي��ا���ش��ي-  الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة 

اأخرى تدعو  اأ�شوات  واالقت�شادي(، فيما هناك 

للتعقل وعدم االقراب من لهيب و�شرارة  هذا 

امللف ملا يحمله من خماطر كبرية على اإ�شرائيل.

ما ي�شمى بوزير االأمن القومي االإ�شرائيلي، 

االأ���ش��وات  اأب��رز  ك��ان  بن غفري،  اإيتمار  املتطرف 

واإن��ه��اء  الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  حل��ل  ال��داع��ي��ة 

ال��ذي طاملا �شجع  نتنياهو  بالكامل، لكن  دوره��ا 

على القتل واالإرهاب وتنفيذ اأب�شع اجلرائم بحق 

الفل�شطينيني، ال يزال يخ�شى التجاوب مع تلك 

االأ�شوات، مع بع�ض التلميحات التي يطلقها يف 

كل حمافله ال�شيا�شية حول قرب انهيار ال�شلطة 

اإن�����ش��ائ��ه��ا-وف��ق  ع��ل��ى  م�شى  ال��ت��ي  الفل�شطينية 

واإ�شرائيل-  التحرير  منظمة  بني  اأو�شلو  اتفاق 

الذي  لليوم  واال�شتعداد  عاما،  الثاثني  قرابة 

يلي ذلك.

ول��ك��ن، م��ع ه���ذا ال��ت��ط��ور وال�����ش��ي��ن��اري��و التي 

ب�”املرعب”،  العربية  ال�شحف  بع�ض  و�شفته 

ت��خ��رج ال��ك��ث��ري م���ن االأ���ش��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت��ب��ح��ث عن 

اإج���اب���ات وا���ش��ح��ة وع��م��ل��ي��ة ول��ع��ل اأب����رزه����ا، هل 

ال�شلطة؟،  انهيار  ليوم  فعلًيا  ا�شتعدت  اإ�شرائيل 

وه�����ل ���ش��ت��ت��ح��م��ل ع���ب���ئ ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني م��ال��ي��ا 

واقت�شاديا وحتى �شيا�شًيا؟، وما م�شري الرئي�ض 

ع��ب��ا���ض وق�����ادة ال�����ش��ل��ط��ة؟، وه���ل ه���ذه اخل��ط��وة 

ال�شفة  يف  ج��ارف��ة  �شعبية  ان��ت��ف��ا���ش��ة  �شت�شعل 

الغربية؟

لهذا  تطرقت  العربية  “هاآرت�ض”  �شحيفة 

خطورة  م��ن  �شراحًة  وح���ذرت  احل�شا�ض،  امللف 

ال�شيا�شات االإ�شرائيلية، التي توؤدي اإىل “انهيار 

اإ�شرائيل  تكون  اأن  دون  الفل�شطينية،  ال�شلطة 

م�شتعدة لليوم التايل، �شواء فيما يتعلق باحلياة 

اليومية للفل�شطينيني اأو ب�شبب غياب التن�شيق 

االأمني”.

وح��������ذر م���������ش����وؤول ����ش���ع���ب���ة اال����ش���ت���خ���ب���ارات 

�شيناريو  اأن  م��ن  يدلني”،  “عامو�ض  ال�شابق 

ت��ه��دي��ًدا  ي�شكل  الفل�شطينية  ال�شلطة  ان��ه��ي��ار 

ا���ش��رات��ي��ج��ًي��ا م��ت��ع��دد االأب����ع����اد ل��ل��ك��ي��ان، داع��ًي��ا 

الإعطاء م�شاحة اأكرب لعمل االأجهزة االأمنية يف 

ال�شفة الغربية املحتلة.
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الكرك: سيدات ومثقفات 
يؤكدن أهمية تعزيز مشاركة المرأة 

بعملية صنع القرار

هل حان وقت انهيار السلطة 
الفلسطينية؟.. وما هو مصير الرئيس 

عباس؟.. ولماذا ال تخشى إسرائيل 
هذا السيناريو المرعب ؟

النخبة: الوصاية الهاشمية خط الدفاع األول عن المقدسات 
االسالمية والمسيحية بالقدس 

قادة الكتل والتيارات العراقية: مواقف األردن بقيادة 
الملك عبد اهلل ال ينساها العراقيون

النباط  - وكالت 

اأك���������دت ف�������ش���ائ���ل و����ش���خ�������ش���ي���ات ر���ش��م��ي��ة 

فل�شطينية، اأن جرمية اغتيال ال�شهداء الثاثة 

ع���ز ال���دي���ن ح��م��ام��رة واأجم�����د خ��ل��ي��ل��ي��ة وي���زن 

ال�شبت،  ي��وم  فجر  جنني،  خميم  اجلعربمين 

لن تثني ال�شعب عن املقاومة بل تزيده اإ�شرار 

ون�شال �شد االحتال االإ�شرائيلي وجرائمه .

ذوي  ا�شتية،  حممد  ال���وزراء  رئي�ض  وع��زى 

وعز  اجل��ع��ربي،  �شامر  ي��زن  الثاثة  ال�شهداء 

واأجمد عدنان خليلية،  با�شم حمامرة،  الدين 

الذين ارتقوا بر�شا�ض االحتال فجر ال�شبت، 

باإ�شابته  متاأثرا  اأح��ده��م  جنني،  حمافظة  يف 

قبل نحو اأ�شبوعني.

املتطرفة  االح��ت��ال  حكومة  ا�شتية  وحّمل 

مطالبا  اجلرائم،  هذه  م�شوؤولية  والعن�شرية 

ال���ع���امل مب���وق���ف وا����ش���ح، وب��ت��وف��ري احل��م��اي��ة 

اخلارجية  وزارة  قالت  كما  ل�شعبنا.  ال��دول��ي��ة 

االحتال  وجرائم  انتهاكات  الفل�شطينية،"اإن 

التم�شك  ع��ل��ى  ا����ش���رارا  اال  �شعبنا  ت��زي��د  ل���ن 

بحقوقه".
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المقاومة مستمرة..إدانة رسمية وشعبية فلسطينية لقيام جيش 
العدو اإلسرائيلي باعدام »الشبان الثالثة«

النباط – مرمي القا�صم 

م��اه��ي��ة   elite-النخبة م��ل��ت��ق��ى  اأو�����ش����ح    

االإ�شامية  املقد�شات  على  الها�شمية  الو�شاية 

وامل�شيحية يف فل�شطني ، وبني املتحدثون مفهوم 

الو�شاية  الها�شمية و ال�شند القانوين لها وطنياً 

واإق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً وت��اري��خ��ي��اً ، داع����ني االإع����ام 

ال�شوء  ت�شليط  اىل  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

على الو�شاية الها�شمية .

الكتابات  اأن  ال��ع��دوان  حممد  ال��دك��ت��ور  وب��ني 

الو�شاية  عن  احلديث  عند  انح�شرت  واالبحاث 

االأردين  امل��ل��ك��ي  االإع���م���ار  م��و���ش��وع  يف  الها�شمية 

ال�����ش��خ��رة  ل��ق��ب��ة  االأق�����ش��ى  للم�شجد  ال��ه��ا���ش��م��ي 

امل�����ش��رف��ة واالوق������اف االإ���ش��ام��ي��ة وامل�����ش��ي��ح��ي��ة يف 

فل�شطني فقط .
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النباط – بغداد 

ب��رئ��ا���ش��ة  االأردين  ال���ربمل���اين  ال���وف���د  اخ��ت��ت��م 

زيارته  ال�شفدي  اأح��م��د  ال��ن��واب  جمل�ض  رئي�ض 

والتي  بغداد،  العراقية  العا�شمة  اإىل  الر�شمية 

جاءت بدعوة من رئي�ض جمل�ض النواب العراقي 

حممد احللبو�شي.

ال�شفري  بح�شور  ال��ربمل��اين،  ال��وف��د  واأج���رى 

م�شوؤولني  لقاًء مع   20 العقلة،  االأردين منت�شر 

ع��راق��ي��ني وق������ادة ومم��ث��ل��ني ل��ل��ك��ت��ل وال���ت���ي���ارات 

ال�شيا�شية املختلفة يف الربملان العراقي.

���ش��اع��ة  يف  ل���ق���اءات���ه  االأردين  ال���وف���د  واأن���ه���ى 

الوزراء  رئي�ض  بلقاء مع  اأم�ض اجلمعة،  متاأخرة 

ال��ع��راق��ي االأ���ش��ب��ق ع���ادل ع��ب��د امل���ه���دي، ورئي�ض 

حتالف ال�شيادة.
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النقل: البحث جار في تطوير قطاع النقل والقرار سيكون لمصلحة الجميع
  النباط – عمان 

 قالت وزارة النقل اإن اللجنة امل�شكلة لبحث 

حت��دي��ات ال��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال���ع���ام، خ��ا���ش��ة النقل 

القطاع  تطوير  تبحث يف  زال��ت  ال  ب��احل��اوي��ات، 

م��ن خ��ال و���ش��ع االآل��ي��ات وامل���ح���ددات املنا�شبة 

وم���ع���اجل���ة االخ����ت����االت ال��ق��ائ��م��ة وم��ط��ال��ب��ات 

االأج��ور  و�شرف  العادل  ال��دور  لتنظيم  القطاع 

مل  اأن���ه  م��وؤك��دة  للناقلني،  واملُ���ق���ررة  املُ�شتحقة 

اأي  واأن  اخل�شو�ض،  بهذا  ق��رار  اأي  اتخاذ  يجر 

جميع  مل�شلحة  �شيكون  اللجنة  �شت�شدره  ق��رار 

االأطراف.

اإىل  ال�شبت،  اأم�ض  بيان،  ال���وزارة يف  واأ���ش��ارت 

النقل  ق��ط��اع  ممثلي  جميع  ت�شم  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 

ال��ع��ام واخل��ا���ض وال�����ش��رك��اء امل��ت��ع��ددي��ن، مب��ا يف 

ونقابات  االأف��راد  وامل�شغلني  النقل  �شركات  ذلك 

النقل والتخلي�ض، واأن العمل جٍار ب�شكل يومي 

بالت�شارك مع مكونات القطاع للخروج بالت�شور 

ال��ن��ه��ائ��ي ال�����ذي ي��خ��دم��ه وي���ع���زز م���ن ق��درت��ه 

حقوق  على  وي��ح��اف��ظ  وا���ش��ت��دام��ت��ه  التناف�شية 

الناقلني بجميع مكوناته، االأفراد وال�شركات، يف 

االأحمال  ال�شوقية من  الفر�ض  االأجور وتوفري 

ال�شركات  من  اخلا�ض  القطاع  ويحفز  بعدالة 

العاملة يف املجال على النمو واال�شتثمار.

جميع  ت�شمل  اجل��اري��ة  املباحثات  اأن  وبينت 

طر 
ُ
لاأ املختلفة  واحل���االت  واملعايري  امل��ح��ددات 

واالآليات املمكنة يف تنظيم الدور واالأجور.

واأك����دت ال�����وزارة ���ش��رورة ال��و���ش��ول ل�شيغة 

النهائي  ب��االإط��ار  ل��ل��خ��روج  ومر�شية  توافقية 

مع التاأكيد على عدم امل�شا�ض باملعايري املُعتمدة 

واملعمول بها.

التفا�صيل �ص »5«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

جمعية المصدرين تنظم بعثة اقتصادية إلى جورجيا

المهندسين تسلم مفاتيح ثالثة 
منازل السر عفيفة في عجلون  

جلسة مستديرة في إربد حول تعزيز نظام 
حماية الشهود والمبلغين بقضايا الفساد

االنباط – عمان 

 تنظم جمعية امل�سدرين االأردنيني بالتعاون 

وال�سناعة يف جورجيا خالل  التجارة  مع غرفة 

جورجيا  اإىل  اقت�سادية  بعثة  املقبل،  اآذار  �سهر 

والتجارية  االقت�سادية  العالقات  تعزيز  بهدف 

بني البلدين.

وق����ال رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة اأح��م��د اخل�����س��ري يف 

بيان، اأم�س ال�سبت، اإن الزيارة اإىل جورجيا تاأتي 

جورجيا  جمهورية  ���س��ف��ارة  م��ع  اأي�����س��ا  بالتعاون 

االأردن��ي��ة  ال�سركات  متكني  ب��ه��دف  اململكة  ل��دى 

اأ�سواق  وفتح  املهم  ال�سوق  هذا  على  التعرف  من 

وامل��زاي��ا  للفر�س  وال��رتوي��ج  ج��دي��دة،  ت�سديرية 

اال�ستثمارية املتاحة باململكة.

تت�سمن  االقت�سادية  البعثة  زي���ارة  اأن  وب��ني 

ع��ق��د ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات االأردن����ي����ة مع 

القطاع اخلا�س يف جورجيا والتعريف مبتطلبات 

الدخول اإىل هذا ال�سوق احليوي واملهم والفر�س 

املتاحة اأمام �سادرات اململكة.

عقد  اأي�����س��ا  ت�����س��م��ل  ال����زي����ارة  اإن  اإىل  ول���ف���ت 

ل��ق��اءات م��ع ج��ه��ات حكومية يف ج��ورج��ي��ا لبحث 

التبادل  زي��ادة  االقت�سادي وفر�س  التعاون  اآف��اق 

التجاري واال�ستثماري بني البلدين.

واأكد اخل�سري اأهمية ال�سادرات ال�سناعية يف 

حتريك عجلة االقت�ساد الوطني من خالل زيادة 

وتوفري  القائمة  باال�ستثمارات  والتو�سع  االإنتاج 

املزيد من فر�س العمل عدا عن تعزيز احتياطي 

اململكة من العمالت االأجنبية.

من جهته، اأكد مدير عام اجلمعية حليم اأبو 

اأن ال�سوق اجلورجية تعترب من الفر�س  رحمة، 

ال�سناعية  املنتجات  اأم���ام  ال��واع��دة  الت�سديرية 

االأردنية خ�سو�سا ال�سناعات البال�ستيكية واملواد 

الغذائية واالأ�سمدة واالألب�سة واالأثاث، اإ�سافة اإىل 

اأنها تعترب مركز انطالق اإىل اأ�سواق جماورة لها.

واأو����س���ح اأب���و رح��م��ة اأن ال���زي���ارة ت��اأت��ي �سمن 

جتارية  عالقات  لبناء  اجلمعية  وبرامج  خطط 

م��ع خمتلف ال����دول وف��ت��ح اأ����س���واق ج��دي��دة اأم���ام 

ال�سادرات الوطنية.

التي  االأردن���ي���ني  امل�����س��دري��ن  جمعية  وت�سعى 

منتوجات  ت�سدير  دع��م  اإىل   1988 ع��ام  تاأ�س�ست 

الن�ساطات  وتنفيذ  ال�سناعي،  القطاع  وخدمات 

الهادفة لتنمية �سادرات اململكة وترويج املنتجات 

وامل�ساركة  العاملية  االأ����س���واق  مبختلف  االأردن���ي���ة 

باملعار�س الدولية وعقد ندوات وحلقات نقا�سية 

متخ�س�سة.

االأ����س���م���دة  ج���ورج���ي���ا  اإىل  االأردن  وي�������س���در 

هناك  من  ي�ستورد  فيما  امليت،  البحر  ومنتجات 

واملك�سرات  ومعادن  نباتية  وزي��وت  حيوانات حية 

وحم�سرات علفية وم�ستلزمات طبية.

االنباط – عجلون

نقيب  نائب  م�سعد  ف���وزي  املهند�س  رع��ى 

مفاتيح   ت�سليم  حفل  االردن��ي��ني  املهند�سني 

ث���الث���ة م���ن���ازل الأ����س���ر ع��ف��ي��ف��ة يف حم��اف��ظ��ة 

اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل��ه��ا  وترميمها  ع��ج��ل��ون ج���رى 

اأه��ل  التي  ب�سكل  كامل  �سمن حملة فزعة 

�سنوياً،  االأردنيني  املهند�سني  نقابة  تطلقها  

بح�سور رئي�س جمل�س فرع نقابة املهند�سني 

يف عجلون  املهند�س خالد العنانزة واأمني عام 

نقابة املهند�سني املهند�س علي نا�سر ونائب  

رئي�س  حملة فزعة اهل املهند�س عبد النا�سر 

وعدد  الفرع  واأع�ساء من جمل�س  الكلباين  

من املهند�سني. 

وق����ال ن��ائ��ب ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���س��ني املهند�س 

“ ه��ي حملة  اأه���ل  “فزعة  اإن  ف���وزي م�سعد  

يف  م��ن��زال   80 ترميم  اجن���زت  �سنوية  وطنية 

 240 خمتلف املحافظات بكلفة بلغت ح��وايل 

الف دينار، م�سريا اإىل اأنه يتم ترميم 20 اىل 

25 منزال �سنويا يف كافة حمافظات اململكة.

ف�سل  خ��الل  ت��اأت��ي  احلملة  ان  اإىل  ولفت 

على  م�ساعفة  خطورة  ي�سكل  ال��ذي  ال�ستاء 

منازل اال�سر العفيفة، ما يتطلب منا التدخل 

املبا�سر وا�سناد تلك املنازل.

اأك��د نائب رئي�س حملة فزعة  من جانبه، 

اأهل املهند�س عبدالنا�سر الكلباين اإن عمليات 

اإختيارها بدقة من  يتم  ملنازل  تتم  الرتميم 

قبل جلان متخ�س�سة تت�سمن اعادة االن�ساء 

امل��وا���س��ف��ات  ب��اأع��ل��ى  وال�����س��ي��ان��ة  والت�سطيب 

واملقايي�س.

املهند�سني  نقابة  اأن  اىل  الكلباين  ولفت 

ٌت�ساهم مب�ساركة فعالة وجمانية من خالل 

فنّية  درا���س��ة  تاأمني مهند�سني خ��رباء لعمل 

عن املنازل امل�ستهدفة، ومن ثم تقدير كلفتها 

ح�سب ال�سوق املحلي، حتى مرحلة التعاقد و 

االإ�سراف على عملية اال�ستالم والت�سليم.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د رئ��ي�����س ف���رع ال��ن��ق��اب��ة يف 

حمافظة عجلون املهند�س خالد العنانزة اإن 

كانت  الرتميم  بعمليات   امل�ستهدفة   املنازل 

ت��ع��اين م��ن اأو����س���اع �سعبة ج���دا وم���ن اأدن���ى 

متطلبات العي�س االآمن.

وبني العنانزة  اأن عدد املنازل  التي �سملتها 

عمليات الرتميم  يف حمافظة عجلون يف هذه 

املرحلة  بلغت  ثالثة منازل بكلفة  اإجمالية 

و�سلت اىل ٦٦00 دينار ، الفتا اىل اأن املنازل 

التي مت ت�سليمها تقع يف عني جنا، وكفرجنة،  

وحالوة.

اأنه منذ اإ�ستالم املجل�س  واأ�ساف العنانزة 

احل��ايل لنقابة املهند�سني االأردن��ي��ني يف فرع 

عجلون ولغاية االآن مت ترميم �ستة منازل يف 

وبكلفة و�سلت اىل   املحافظة  معظم مناطق 

15 األف دينار .

وا���س��ت��م��ل ح��ف��ل ت�����س��ل��ي��م امل����ن����ازل ل��الأ���س��ر 

العفيفة الذي اأقيم يف قاعة نقابة املهند�سني 

“ فيديو” عن  ع��ل��ى ع��ر���س  ف����رع ع��ج��ل��ون 

اأعمال الرتميم  التي جرت يف املنازل الثالثة 

كما مت تكرمي اجلهات الداعمة وامل�سرفة على 

عملية الرتميم. 

االنباط – اربد 

اأم�����س  االأردين،  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م��رك��ز  ن��ظ��م 

ال�سبت، جل�سة م�ستديرة يف اإربد، وذلك �سمن 

املبلغني  برنامج م�سروع تعزيز نظام حماية 

مع  بالتعاون  امل��رك��ز،  ينفذه  ال��ذي  وال�سهود 

ال�سندوق الكندي للمبادرات املحلية.

واأ���س��ار م�ساعد حم��اف��ظ اإرب���د رام���ي بدر 

الذي افتتح اجلل�سة بح�سور مدراء الدوائر 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ومم��ث��ل��ي م��ن��ظ��م��ات وم��وؤ���س�����س��ات 

اأه��م��ي��ة  امل����دين يف امل��ح��اف��ظ��ة، اإىل  امل��ج��ت��م��ع 

ان�سجاما  املو�سوعات التي تطرحها اجلل�سة 

امللكية ببذل اجلهود لتطوير  التوجهات  مع 

ال�سهود  حماية  فيها  مبا  الرقابية  االأج��ه��زة 

القيام  على  امل��واط��ن��ني  لت�سجيع  وامل��ب��ِل��غ��ني، 

بدورهم جتاه اأية �سبهة ف�ساد تعزيزا ل�سيادة 

ال���ق���ان���ون ورف�����ع ك���ف���اءة م��ن��ظ��وم��ة ال��ن��زاه��ة 

اإىل  الف�ساد  ومكافحة  والعدالة  وال�سفافية 

وتعميق  احلقوق  بحفظ  ذل��ك  اأهمية  جانب 

الثقة مبوؤ�س�سات واأجهزة الدولة.

الرئي�سة  امل��رك��ز،  ع��ام  وق��ال��ت نائب مدير 

التنفيذية للمركز، هيلدا عجيالت اإن االأردن 

يقدم خطوات كبرية لتوفري احلماية لل�سهود 

مبكافحة  تت�سل  التي  الق�سايا  يف  واملبِلغني 

الف�ساد وحتقيق معايري النزاهة وال�سفافية، 

ال��دول العربية يف هذا  ما و�سعه يف مقدمة 

اجلانب.

تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع  اأن  واأ���س��اف��ت 

جهود مكافحة الف�ساد بني موظفي القطاع 

ال���ع���ام م���ن خ���الل ب��ن��اء ال���ق���درات وال��ت��وع��ي��ة 

وامل��ن��ا���س��رة ب�����س��اأن ت��داب��ري احل��م��اي��ة املتاحة 

ل��ل��م��ب��ل��غ��ني وال�������س���ه���ود و����س���ح���اي���ا ال��ف�����س��اد 

املبلغني  بنظام حماية  يتعلق  ما  وبالتحديد 

وال�����س��ه��ود وامل��خ��ربي��ن واخل�����رباء يف ق�سايا 

الف�ساد واأقاربهم واالأ�سخا�س وثيقي ال�سلة 

بهم.

امل��ائ��دة  جل�سة  اأن  اإىل  عجيالت  واأ����س���ارت 

امل�ستديرة تاأتي يف اإطار م�سروع تعزيز وحماية 

امل��ب��ل��غ��ني وال�����س��ه��ود ال����ذي ي���اأت���ي ب��دع��م من 

ال�سندوق الكندي للمبادرات املحلية يف عدد 

جهود  تعزيز  بهدف  اململكة،  حمافظات  من 

مكافحة الف�ساد وبناء القدرات والتوعية.

ال���رام���ي���ة  امل����رك����ز وج����ه����وده  وب���ي���ن���ت دور 

للحفاظ على املال العام ومراقبة املوؤ�س�سات، 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل رف���ع م�����س��ت��وى ال��وع��ي ل��دى 

املواطنني يف ق�سايا مكافحة الف�ساد.

وا���س��ت��ع��ر���س��ت ع��ج��ي��الت مل�����س��رية امل��رك��ز 

واإجنازاته وقدمت نبذة عن امل�سروع واأهدافه 

وحماوره واالأن�سطة املنبثقة عنه واملخرجات 

املتوقعة منه والإطاره الزمني.

ون��وه��ت ب��اأن��ه �سي�سار الح��ق��ا اإج����راء هذه 

اجلل�سات ملناق�سة الروؤية التحديثية ملنظومة 

احلماية لل�سهود واملبِلغني.

وت�����س��م��ن��ت اجل��ل�����س��ة حم���ا����س���رات ح���ول 

الف�ساد،  ملكافحة  والوطنية  الدولية  اجلهود 

املبِلغني  وحماية  الف�ساد  جرائم  اإىل  اإ�سافة 

قدمها  وال��دول��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  الت�سريعات  يف 

املحامي فهد جرب.

العيسوي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة اإلنجاز 
بمشروع تأهيل تالل الفوسفات

األميرة منى الحسين تستقبل وفدًا من إقليم كردستان العراق

بني مصطفى  تتفقد عددا من الجمعيات الخيرية ومساكن األسر الفقيرة في محافظة المفرق

االنباط – عمان 

اأكد رئي�س الديوان امللكي الها�سمي يو�سف ح�سن العي�سوي، 

امل��ل��ك، ���س��رورة ت��ع��اون اجلميع  رئي�س جلنة م��ب��ادرات ج��الل��ة 

وت�سارع وترية االإجناز مب�سروع تاأهيل تالل الفو�سفات يف لواء 

بها  والنهو�س  املنطقة  لتطوير  ال��زرق��اء  مبحافظة  الر�سيفة 

لتكون ترفيهية وتنموية ا�ستثمارية تزخر باحلدائق ال�سديقة 

للبيئة وامل���الع���ب واالأم���اك���ن ال��رتف��ي��ه��ي��ة وت��خ��دم اأب���ن���اء ل��واء 

الر�سيفة يف حمافظة الزرقاء والعا�سمة.

وقال العي�سوي، خالل اجتماع عقد، اأم�س ال�سبت يف الديوان 

االإدارة  ووزي���ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  بح�سور  الها�سمي،  امللكي 

كري�سان،  توفيق  امل�سروع،  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  املحلية، 

املهند�س ماهر  النقل  العامة واالإ�سكان ووزي��ر  االأ�سغال  ووزي��ر 

واأم��ني  املهند�س خالد احلنيفات،  ال��زراع��ة  ال�سمن، ووزي��ر  اأب��و 

امل�سروع  اإن  اللجنة،  واأع�ساء  ال�سواربة،  يو�سف  الدكتور  عمان 

الذي اأطلق مببادرة ملكية، يحظى باهتمام جاللة امللك عبداهلل 

الثاين.

واأ�ساف اأن امل�سروع �سي�سهم يف احلفاظ على البيئة وحمايتها 

من التلوث، وكذلك النهو�ِس بواقع املجتمعات املحلية وتنميتها، 

وتوفري البيئة ال�سحية والرتفيهية املالئمة لالأهايل يف اإطاِر 

منظومٍة متكاملْة ُتراعي �سماِن اال�ستدامة.

اإىل  الر�سيفة  للواء  زيارته  اأ�سار خالل  امللك،  وك��ان جاللة 

ال�سعوبات التي يواجهها �سكان اللواء جراء التلوث البيئي، حيث 

البيئية،  امل�سكالت  االإ�سراع يف معاجلة  ب�سرورة  اأوع��ز جاللته 

االأو���س��اع  حت�سني  واأهمية  الفو�سفات،  ت��الل  م�سكلة  خ�سو�سا 

اخلدمية والبنية التحتية يف املنطقة.

قائد م�سرية  امللك،  اهتمام جاللة  اأن  اإىل  العي�سوي  واأ���س��ار 

و�سمان  عليها  واحل���ف���اظ  البيئة  بحماية  واالإجن������از،  ال��ب��ن��اء 

ملكية  م��ب��ادرات  تنفيذ  خ��الل  ترجمته من  ا�ستدامتها يجري 

القطاع  تطوير  االأ�سا�سي  هدفها  تطويرية  وخطط  متعددة 

البيئي.

وجاء عقد االجتماع يف اإطار املتابعة امل�ستمرة واحلثيثة لهذا 

امل�سروع وال��وق��وف على ال��دور ال��ذي قامت به كل جهة، خالل 

اأر���س الواقع  الفرتة املا�سية وكذلك خططها امل�ستقبلية على 

و�سمان جناح وا�ستدامة امل�سروع.

االإجن����ازات  اأه���م  م��ن جهته،  ك��ري�����س��ان،  ال��وزي��ر  وا�ستعر�س 

واالإجراءات التي جرى تنفيذها خالل الفرتة املا�سية، م�سريا 

بتجاوز  امل�سروع  بتاأهيل  املعنية  اجلهات  تقوم  اأن  ���س��رورة  اإىل 

اإط��ار  �سمن  امل�سروع،  تنفيذ  تواجه  التي  والتحديات  املعيقات 

زمني حمدد.

البيئية،  اإق��ام��ة احلديقة  اأع��م��ال  اإىل م��راح��ل تنفيذ  واأ���س��ار 

اإ�سافة  امللكية،  امل��ب��ادرات  اإط���ار  يف  االأل��ع��اب  مبختلف  وتاأمينها 

اإط��ار خطة لتخ�سري  اأعمال زراعية للمناطق املحيطة يف  اإىل 

للمنطقة  فا�سل  ج��دار  اإقامة  �سيجري  كما  املنطقة،  وت�سجري 

امل�سمولة باأعمال اإعادة التاأهيل والتطوير.

ا�ستدامة  واأك��د كري�سان �سرورة وج��ود خطة للحفاظ على 

املوقع بيئيا وعدم وقوع اأي اعتداءات جديدة ال�ستدامة امل�سروع 

وكذلك �سمان ا�ستدامة احلديقة البيئية واإدارتها.

واأ�سار املهند�س اأبو ال�سمن، من جانبه، اإىل االإج��راءات التي 

املعيقات  بع�س  اإىل  الفتا  امل�سروع،  تنفيذ  يف  ال���وزارة  اتخذتها 

والتحديات التي واجهت �سري العمل، والعمل على جتاوزها من 

خالل م�ساعفة اجلهود يف خمتلف مراحل امل�سروع.

كما حتدث املهند�س احلنيفات عن االإجراءات التي قامت بها 

ال��وزارة، من حيث زراع��ة االأ�سجار التي تتنا�سب وطبيعة تربة 

املنطقة ومناخها، وفقا للدرا�سات املخت�سة.

واأكد الدكتور ال�سواربة، اأن االأمانة قامت بتاأهيل وزراعة زهاء 

20 دومنا ، الفتا اإىل اأنه �سيجري التو�سع الحقا بزراعة م�ساحات 

اأكرب �سمن مراحل امل�سروع، خلدمة اأهايل واأبناء وبنات املنطقة.

وحت��دث عدد من اأع�ساء اللجنة عن اأب��رز االإج���راءات التي 

اأن  التي يجري تنفيذها حاليا، موؤكدين  اتخذها وتلك  جرى 

واملعيقات  العقبات  جميع  حلل  و�ساق  ق��دم  على  يجري  العمل 

ال�ستكمال  التنفيذية  االإج�������راءات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

امل�سروع.

باملوقع  املتعلقة  امل�سروع  اأب��رز حم��اور  اإىل  وتطرق االجتماع 

االأر����س،  وت�سوية  احلفائر  وردم  الكربلة  لعمليات  املخ�س�س 

تاأهيله  ج��رى  وال��ذي  الكربى  عمان  الأمانة  املخ�س�س  واملوقع 

احلديقة  م�سروع  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل��رج��ي��ة،  باالأ�سجار  وزراع��ت��ه 

ل��الأه��ايل  اآم���ن  ترفيهي  متنف�س  اإي��ج��اد  اإىل  ال��ه��ادف  البيئية، 

م�سارات  وتخ�سي�س  الفو�سفات،  ت��الل  منطقة  يف  واأطفالهم 

للم�ساة ومواقف لل�سيارات.

ق�سايا  ملعاجلة  التنفيذية  االإج����راءات  االجتماع  تناول  كما 

وقف االأنقا�س واملياه العادمة يف املنطقة، واحلد من االعتداءات 

على االأرا�سي يف املنطقة، اإ�سافة اإىل م�سروع احلديقة البيئية، 

وحتريج املنطقة املحاذية مل�سروع احلديقة، والعمل على توفري 

قطعة اأر�س متهيدا لرتحيل �سوق احلالل.

وت�سمن االجتماع عر�سا تقدمييا ملختلف مراحل امل�سروع، 

من خالل مقارنة واق��ع احل��ال قبل تنفيذ امل�سروع وما حتقق 

حتى االآن على اأر�س الواقع.

وح�سر االجتماع حمافظ الزرقاء، واأمني عام وزارة البيئة، 

االأرا���س��ي  دائ��رة  ع��ام  املحلية، ومدير  االإدارة  ع��ام وزارة  واأم��ني 

ومدير  بالوكالة،  املياه  �سلطة  ع��ام  واأم��ني  بالوكالة،  وامل�ساحة 

االإدارة امللكية حلماية البيئة وال�سياحة، ورئي�سا بلديتي الزرقاء 

مناجم  �سركة  يف  واملناجم  التعدين  اإدارة  ومدير  والر�سيفة، 

واملوؤ�س�سات  ال�����وزارات  ممثلي  م��ن  وع���دد  االأردن���ي���ة  الفو�سفات 

املعنية.

  االنباط – عمان 

احل�سني  م��ن��ى  االأم�����رية  �سمو  ا�ستقبلت   

رئي�س املجل�س التمري�سي االأردين، وفداً من 

اإقليم كرد�ستان العراق.

العالقات  تعزيز  اأه��م��ي��ة  �سموها  واأك����دت 

امل��ه��ن��ي��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني خل��دم��ة االإن�����س��ان��ي��ة 

التمري�س واخل��دم��ات  ���س��اأن  وت��ع��زي��ز ورف���ع 

اخل��ربة  ونقل  امل�سرية  ه��ذه  ودع��م  ال�سحية، 

االأردنية الإقليم كرد�ستان العراق.

اأن االأردن  ال��وف��د،  اأع�����س��اء  اأك���د  ب��دوره��م 

منوذج يف تقدمي اخلدمة ال�سحية، والقطاع 

ال�سحي فيه ميتاز ببنية حتتية متخ�س�سة 

االإق���ل���ي���م  ���س��ع��ي  اإىل  م�������س���ريا  وم���ت���ق���دم���ة، 

لال�ستفادة من التجربة االأردنية.

جاء ذلك خالل زيارة ر�سمية للوفد �سحي 

من االإقليم اإىل االأردن ا�ستمرت خم�سة اأيام، 

االأردين،  التمري�سي  املجل�س  مع  بالتن�سيق 

بهدف االإط���الع على اخل��دم��ات ال�سحية يف 

القطاع  يف  االأردن��ي��ة  التجربة  ونقل  اململكة، 

ال�سحي والتمري�سي اإىل االإقليم.

وقال اأمني عام املجل�س التمري�سي االأردين 

الدكتور هاين النوافلة، اإن مت خالل الزيارة 

بحث الق�سايا وخطط نقل التجربة االأردنية 

اإىل االإقليم م�ستقبال، مبينا اأن هناك جملة 

من االإجراءات لتفعيل امل�ساركة بني اجلانبني 

خالل الفرتة القادمة.

احل�سني  منى  االأم����رية  �سمو  اإن  واأ���س��اف 

اإق��ل��ي��م  اأك�����دت ����س���رورة ت�سهيل م��ه��م��ة وف����د 

االأردن��ي��ة  التجربة  ون��ق��ل  ال��ع��راق،  كرد�ستان 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وحتقيقها  ل��الإق��ل��ي��م، وت��ل��ب��ي��ة 

خدمة املر�سى وتعزيز قدرات املهن ال�سحية 

املختلفة.

وق�����ال ن��ق��ي��ب امل���ه���ن ال�����س��ح��ي��ة يف اإق��ل��ي��م 

لوكالة  رحيم،  عبداجلبار  العراق،  كرد�ستان 

التمري�سي  املجل�س  اإن   ، االأردن���ي���ة  االأن���ب���اء 

زي��ارات واجتماعات مع عدة موؤ�س�سات،  ن�سق 

والت�سريعية  التحتية  البنية  على  ل��الإط��الع 

التمري�س  مهنة  خا�سة  ال�سحية،  للمهن 

علميا ومهنية.

ابتعاث  اإىل  ي�سعى  االإقليم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ك��وادره ال�سحية احلا�سلة على �سهادة دبلوم 

االأردن��ي��ة،  اجلامعات  مع  بالتعاون  للتج�سري 

واإر�سال ك��وادره التمري�سية والطبية لغايات 

التدريب، واعتماد امل�ست�سفيات يف االإقليم من 

قبل هيئة اعتماد املوؤ�س�سات ال�سحية، واعتماد 

اع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ة  م��ع  بالتن�سيق  التخ�س�سات 

جودتها  و�سمان  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات 

التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 

ال��ظ��روف  وتهيئة  االأردين،  ال��ب��ورد  واع��ت��م��اد 

الإر�سال املر�سى اإىل امل�ست�سفيات االأردنية.

االأعلى  املجل�س  رئي�س  قالت  جهتها،  من 

كرد�ستان  اإقليم  يف  الطبية  لالخت�سا�سات 

ال��ع��راق، ال��دك��ت��ورة اري��ان��ا خال�س ج����واد، اإن 

ت��وج��ه االإق��ل��ي��م ي��ه��دف اإىل اال���س��ت��ف��ادة من 

النظام  اإل��ي��ه  ال���ذي و���س��ل  امل��رم��وق  امل�ستوى 

ال�سحي االأردين.

تطوير  اإىل  ي�سعى  املجل�س  اإن  واأ���س��اف��ت 

االإقليم،  يف  وال�سحية  التمري�سية  ال��ك��وادر 

ورف����ده����ا ب����اخل����ربات وال��ت��ج��رب��ة االأردن����ي����ة، 

موؤكدة �سرورة تطوير الت�سريعات واالأنظمة 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��م��ه��ن ال��ط��ب��ي��ة يف 

وامل�ستجدات على  التطورات  لتواكب  االإقليم 

م�ستوى العامل.

ال�سحة  وزارة  ع����ام  م��دي��ر  ق����ال  ب������دوره، 

ل��ل�����س��وؤون امل��ال��ي��ة واالإداري�������ة ال��دك��ت��ور معاف 

اإن الزيارة كانت ناجحة بكل  عبداهلل ك��رمي، 

تطوير  يف  اململكة  بجهود  م�سيدا  املقايي�س، 

املهن الطبية والبنية التحتية ب�سكل م�ستمر.

واأك�����د ����س���رورة اال���س��ت��ف��ادة م���ن التجربة 

االأردنية ونقلها اإىل االإقليم، واال�ستفادة من 

القوانني واالأنظمة والتعليمات االأردنية.

بدوره قال نائب رئي�س نقابة املهن ال�سحية 

اإن  طاهر،  خانو  عي�سى  ال��ع��راق  كرد�ستان  يف 

من  مم���ي���زة،  ط��ب��ي��ة  ب�سمعة  ي��ح��ظ��ى  االأردن 

ناحية الكوادر الب�سرية ال�سحية والتمري�سية 

والبنى التحتية واخلطط العالجية واإجراء 

واملتقدمة،  املتخ�س�سة  اجلراحية  العمليات 

م����وؤك����دا �����س����رورة ا���س��ت��م��رار ال��ت��وا���س��ل بني 

اجل��ان��ب��ني يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات خ��ا���س��ة يف 

جمايل ال�سحة والتمري�س.

امل�ست�سفيات  اإىل  ال���وف���د  زي�����ارة  وخ�����الل 

امل�ست�سفات  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  اأك����د  اخل��ا���س��ة، 

ا�ستعداد  احلموري،  ف��وزي  الدكتور  اخلا�سة 

اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات مع 

لرفع  االإق��ل��ي��م  اإىل  ون��ق��ل جتربتها  االإق��ل��ي��م 

م�ستوى اخلدمات ال�سحية فيه.

التمري�سي،  املجل�س  ال�سيف،  الوفد  وزار 

اجل��ام��ع��ة  وم�ست�سفى  االأردن����ي����ة  واجل��ام��ع��ة 

االأردن������ي������ة، وم����رك����ز احل�������س���ني ل��ل�����س��رط��ان، 

وامل�ست�سفى التخ�س�سي وم�ست�سفى العبديل، 

باالإ�سافة اإىل هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم 

العايل و�سمان جودتها. 

االنباط- املفرق 

التنمية االجتماعية وفاء  تفقدت وزيرة 

بني م�سطفى عددا من اجلمعيات اخلريية 

وم�ساكن االأ�سر الفقرية يف حمافظة املفرق 

حمافظ  فيها  رافقها  تفقدية  جولة  �سمن 

امل��ف��رق ���س��ل��م��ان ال��ن��ج��اد اط��ل��ع��ت ف��ي��ه��ا على 

وتلبية  اخلريية  اجلمعيات  ن�ساطات  اأب��رز 

اح��ت��ي��اج��ات االأ����س���ر ال��ف��ق��رية م���ن ���س��ي��ان��ة 

االجتماعية  اخل��دم��ات  وخمتلف  مل�ساكنها 

االأخرى.

بيت  م��ن  جولتها  م�سطفى  بني  وب���داأت 

ا�سماعيل  امل��ن��ط��ق��ة  ن���واب  ب��ل��ق��اء  امل��ح��اف��ظ��ة 

اأبو العي�س ونواف اخلوالدة  امل�ساقبة ورمي 

اأن  اأ����س���ارت اىل  ال�����س��رح��ان ح��ي��ث  وه���ادي���ة 

ه���ذه ال���زي���ارات ت��اأت��ي ب��ت��وج��ي��ه م��ن جاللة 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ح��ف��ظ��ه اهلل ورع���اه 

وتلم�س  للميدان  التوجه  بتوجيه احلكومة 

اح���ت���ي���اج���ات وت��ل��ب��ي��ة م���ط���ال���ب امل���واط���ن���ني 

ما  والتن�سيق  التعاون  اأهمية  على  م��وؤك��دة 

بني اأع�ساء الالمركزية والوزارة يف توفري 

اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة الأه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة 

ملا  املالية  املخ�س�سات  يف  املوائمة  و�سرورة 

للمنطقة. الفعلي  يلبي االحتياج 

امل����ف����رق ومب���ا  اأن حم���اف���ظ���ة  واأ�����س����اف����ت 

ي��ت��واج��د ب��ه��ا م���ن اأع������داد ك��ب��ري ل��الج��ئ��ني 

اخلدمات  توفري  يف  خا�س  باهتمام  حتظى 

االجتماعية، مبينة يف الوقت ذاته اأن العمل 

املواطنني  ا�ستهداف  معادالت  حت�سني  على 

امل��ن��ت��ف��ع��ني م���ن خ���دم���ات ���س��ن��دوق امل��ع��ون��ة 

ال��وط��ن��ي��ة وت��و���س��ي��ع ق���اع���دة امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود يف 

االجتماعية  التنمية  وزارة  واأن  املجال  هذا 

التي  امل�ساريع  كافة  تنفيذ  تاألو جهدا يف  ال 

مع  بالتعاون  عملها  اخت�سا�س  �سمن  تقع 

ال�سركاء. جميع 

م�����س��ك��ن   100 ه���ن���ال���ك  ان  واأو�����س����ح����ت 

�سيانتها  على  العمل  �سيتم  املفرق  ملحافظة 

الرنويجي  املجل�س  مع  بالتعاون  وترميمها 

يف  تنفيذها  يف  واملبا�سرة  العمل  �سيتم  واأنه 

ان�ساء  برنامج  يعد  حيث  القريب  امل�ستقبل 

التنمية  وزارة  يف  امل�ساكن  و���س��راء  و�سيانة 

اأولوية  اأهم الربامج وذات  االجتماعية من 

دون  تنفيذها  على  العمل  ي��ج��ري  ق�سوى 

ت��اأخ��ري مل��ا ل��ه��ذه اخل��دم��ة م��ن اأث��ر ملمو�س 

ناحية  ومن   ، املواطنني  حياة  حت�سني  على 

اأخرى اأكدت اأن برنامج االأ�سر املنتجة اأي�سا 

ت��ع��م��ل ال�����وزارة ع��ل��ى ال��ت��و���س��ع ب��ه وت��وف��ريه 

الأك�����رب ع����دد مم��ك��ن م���ن ط��ال��ب��ي��ه مل���ا ل��ه��ذا 

الربنامج من اأثر يف اإخراج االأ�سر من دائرة 

ال��ع��وز اإىل االإن��ت��اج واالإع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ذات 

ال���دورات  ت��وف��ري  على  ال����وزارة  تعمل  حيث 

وذلك  املنتجة  االأ�سر  برنامج  يف  التدربيبة 

يف  ال���الزم���ة  وامل���ع���ارف  امل���ه���ارات  لتمليكهم 

اإدارة م�ساريعهم باقتدار وجناح.

ووا���س��ل��ت ب��ن��ي م�����س��ط��ف��ى ج��ول��ت��ه��ا اإىل 

ج��م��ع��ي��ة ال�������س���م وال���ب���ك���م اخل����ريي����ة ح��ي��ث 

اف��ت��ت��ح��ت م�����س��روع وح�����دة ف��ح�����س ال�����س��م��ع 

امل��م��ول  اجلمعية  يف  االإع���اق���ات  وت�سخي�س 

م���ن ���س��ن��دوق دع����م اجل��م��ع��ي��ات م��ب��ي��ن��ة اأن 

توفري مثل هذه اخلدمات يف اأقرب املناطق 

للمواطنني يوفر عليهم عناء االنتقال اىل 

اأماكن بعيدة للح�سول عليها.

رعاية  جمعية  م�سطفى  بني  وزارت  كما 

الطفل اخلريية وجالت يف مرافق اجلمعية 

االعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  من  بعدد  والتقت 

يف ور�سة تدريبية بعنوان “حت�سني الفر�س 

االجتماعية واالقت�سادية لالأ�سخا�س ذوي 

واقتنا�س  التمكني  يف  خم�س�سة  االعاقة” 

ف��ر���س ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة ، ك��م��ا اط��ل��ع��ت على 

بعدد  والتقت  اجلمعية  يف  اخلياطة  م�سغل 

من ال�سيدات اللواتي يتلقني التدريب على 

مهنة اخلياطة.

ج��م��ع��ي��ة  م�����س��ط��ف��ى  ب���ن���ي  وزارت  ك���م���ا 

يف  االج��ت��م��اع��ي��ة   للتنمية  ب�سمة  االأم����رية 

م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ادي��ة ال�����س��رق��ي��ة واط��ل��ع��ت على 

والتقت  اجلمعية،  تقدمها  التي  اخلدمات 

ب��ع��دد م��ن اأه����ايل امل��ن��ط��ق��ة وا���س��ت��م��ع��ت اإىل 

بتلبيتها. واأوعزت  واحتياجاتهم  مطالبهم 

رافقها  ال��ت��ي  ال��وزي��رة  ج��ول��ة  �سياق  ويف 

ف��ي��ه��ا اأم�����ني ع����ام ال��������وزارة ال���دك���ت���ور ب��رق 

ال�����س��م��ور  وم���دي���ر ع����ام ����س���ن���دوق امل��ع��ون��ة 

ال���وط���ن���ي���ة خ����ت����ام ����س���ن���ي���ك���ات و ع�������ددا م��ن 

امل�������س���وؤول���ني  ت��ف��ق��دت ع�����ددا م���ن م�����س��اك��ن 

الغربية   البادية  من  كل  يف  الفقرية  االأ�سر 

ال�سيانة  باإجراء  موعزة  ال�سرقية  والبادية 

الالزمة مل�ساكن هذه اال�سر وتقدمي الدعم 

لهم. املنا�سب 

االحد   15/ 1 / 2023
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 الحلبوسي يؤكد للصفدي: خط أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة سيرى النور قريبًا

االنباط – سايل الصبيحات 

“االنباط” مع رئي�سة  يف مقابلة اجرتها 

الطبيعة  حلماية  للعربية  االإداري�����ة  الهيئة 

م�سكلة  ح���ل  ،ح����ول  زع��ي��رت  رزان  امل��ه��ن��د���س��ة 

املائية  ال��زراع��ة  االأردن ع��ن طريق  ال��غ��ذاء يف 

ببنت زعيرت اأن��ه  وم��ن خ��ال تقنية الزراعة 

اأن  اإ�سافة  املائية املحا�سيل غالبيتها ورقيات 

لدينا فائ�ض يف انتاج هذه املحا�سيل الورقية 

ال�سعرات  ت��وف��ر  وال��ت��ي ال  االح��ي��ان  بع�ض  يف 

احل���راري���ة ال��ك��اف��ي��ة ل��اإن�����س��ان، ل��ذل��ك يعترب 

تقدميها يف �سلم اأولويات دعم القطاع الزراعي 

احلقيقية  امل�سكلة  اأن  اإال  ال���رتف  م��ن  �سرباً 

تكمن يف مكان اآخر وحتتاج لكل جهد معنوي 

وم��ادي لتجاوز الو�سع امل��رتدي لهذا القطاع 

ذات  واحلقيقية  الذكية  التقنيات  با�ستخدام 

الفاعلية الكبرية والتي اأدى تهمي�سها وت�ستيت 

اإىل  اأدى  اأج��م��ع مم��ا  ال��ع��امل  االنتباه عنها يف 

ارتفاع عدد اجلياع.

التي  املحا�سيل  اأن  اإىل  زع��ي��رت  واأ����س���ارت 

تعترب ح��ًا مل�سكلة االأم��ن الغذائي يف االأردن 

ال ُتزرع اأ�سًا بتقنية الزراعة املائية، وب�سكل 

ال��زراع��ات احلقلية مثل  حم��دد نتحدث ع��ن 

القمح وال�سعري وغريها من احلبوب.

واأو�سحت ، اأن تقنية الزراعة املائية تعطي 

امل��ح��ددة مقارنة  امل�ساحة  اأك��رب يف وح��دة  كماً 

م���ع ال���زراع���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ال���رتب���ة، اإال ان 

اخلو�ض  يتجنبون  التقنية  لهذه  املتحم�سون 

اأو ب��دون ق�سد يف تفا�سيلها و�سعوبة  بق�سد 

تطبيقها، ويتجه تركيزهم على توفري كميات 

اأن  مبينة  ال���زراع���ة،  ب��ه��ذه  امل�ستخدمة  امل��ي��اه 

تغذية  وحدها  ت�ستطيع  ال  امل�ستخدمة  املياه 

النباتات، بل حتتاج الأ�سمدة خا�سة ت�سّنع على 

�سكل عبوات �سائلة وذلك لتعوي�ض ما تقدمه 

الرتبة “با مقابل”، وكثرياً منها ال تتوفر 

ا���س��ت��رياده��ا،  ي�ستوجب  م��ا  املحلي  ال�����س��وق  يف 

وت�ساف كلفها املرتفعة اإىل كلف البنى التحتية 

ب��اه��ظ��ة ال��ت��ك��ال��ي��ف، م��ع ك��ل��ف م��ع��دات اأخ���رى 

وتقنيات  اخلا�سة،  الداخلية  البيئة  ل�سبط 

بع�ض  يف  احل���اج���ة  م���ع  خ��ا���س��ة  واأدوات  ب��ن��اء 

االأحيان لاإنارة ال�سناعية كون هذا النوع من 

االأم��ر  ال�سم�ض،  �سوء  اإىل  يحتاج  ال��زراع��ة ال 

ال��ذي يعيق  معظم امل��زارع��ن من اال�ستثمار 

فيها ب�سكل جم��دي، كونها اأي�ساً حتتاج لعلم 

وخ��ربة تقنية عالية ت�ستوجب وج��ود تقنين 

اليومي  لاإ�سراف  مرتفعة  مبعا�سات  اأك��ّف��اء 

عليها، خ�سو�ساً اأن اأي خلل يف البيئة الداخلية 

�سيت�سبب  ال��ك��ه��رب��اء،  ان��ق��ط��اع  مثل  للمزرعة 

ب�سدمة حيوية للنباتات وبالتايل تلفها.

ولفتت اإىل اأن الزراعة املائية حتتاج ب�سكل 

اأو نوع خا�ض  اأ�سا�سي مل�ساحات مغطاة بزجاج 

من البا�ستيك ال�سميك يف منطقة اال�ستنبات 

تختلف  الأح���وا����ض معينة  امل�����زارع  وي��ح��ت��اج   ،

اإ�سافة  ال��ن��ب��ات��ات،  ن���وع  ب��اخ��ت��اف  مقا�ساتها 

الأج���ه���زة خ��ا���س��ة ل��ق��ي��ا���ض درج����ة احل��م��و���س��ة، 

ودرجة نقاوة املياه، و�سبط احلرارة والرطوبة، 

امل��ل��وح��ة، وم�����س��خ��ات وخ���ط���وط ري معدة  و 

ب�سكل تقني وغريها ،م�سرية اإىل اأن منتجات 

هذه التقنية اأ�سرع تلفاً وقيمتها الغذائية اقل 

مقارنة مع املزروعة يف الرتبة.

واأكدت زعيرت  دور الهيئة العربية حلماية 

امل��زارع��ن خا�سة  دع��م ومت��ك��ن  الطبيعة يف 

ال�سغار ،  من مدخات االإنتاج وم�ساعدتهم 

التي  والعلمية  العملية  واخل����ربة  ب��امل�����س��ورة 

الطبيعة  حلماية  العربية  ان  كما  منتلكها، 

اأهمية  على  رك��زن��ا  اإذ  ن�سيحتها  يف  تبالغ  ال 

احلا�سنة  كونها  اال�ستثنائي  ودوره���ا  الرتبة 

ما  االآن  اإىل  وال��ت��ي  ل��ل��ن��ب��ات��ات  “املعجزة” 
ي��زال العلماء يحاولون فهم مكوناتها احلية 

ب��ل نتجاوز  ال��زراع��ة،  وغ��ري احلية يف عملية 

ه��ذا اجل��ان��ب ل��دوره��ا املعنوي واالأ���س��ا���س��ي يف 

ارتباط االإن�سان مع اأر�سه ومت�سكه فيها وعدم 

التفريط بها.

احل��دي��ث عن  يتم  مل���اذا ال  زعيرت  وت�ساألت 

خملفات املياه من الزراعة املائية ؟ فهي مياه 

وتتطلب  ف���رتة،  ك��ل  للتجديد  حتتاج  ماحلة 

ت��ق��ن��ي��ات خ��ا���س��ة وم��ك��ل��ف��ة مل��ع��اجل��ت��ه��ا، ولي�ض 

تعالج  التي  التقليدية  التنقية  عرب حمطات 

املياه الرمادية وحتولها اإىل �ساحلة للزراعة 

اأن��ه��ا حت��ت��اج لنظام م��ائ��ي يف ه��ذه امل���زارع  ،اإال 

بتمديدات خا�سة ت�سمن عدم ت�سرب خملفات 

املياه ال�سلبة وال�سارة بالرتبة واملياه اجلوفية 

ما يت�سبب باإيذاء البيئة الطبيعة املحيطة.

وح��ذرت زعيرت من االآف��ات الزراعية التي 

ت�سببها الزراعة املائية كون الرطوبة الناجتة 

عنها ت�سّكل و�سطاً حيوياً تتكاثر فيه م�سببات 

االأمرا�ض، وما يعني م�ساريف اأخرى لاأدوية 

الزراعة  تطبيق  و�سعوبة  الوقاية،  وتقنيات 

الع�سوية النظيفة عربها.

االنباط – بغداد 

رئي�ض  برئا�سة  االأردين  الربملاين  الوفد  اختتم 

جمل�ض النواب اأحمد ال�سفدي زيارته الر�سمية اإىل 

العا�سمة العراقية بغداد، والتي ج��اءت بدعوة من 

رئي�ض جمل�ض النواب العراقي حممد احللبو�سي.

واأج������رى ال���وف���د ال���ربمل���اين، ب��ح�����س��ور ال�سفري 

م�سوؤولن  م��ع  ل��ق��اًء   20 العقلة،  منت�سر  االأردين 

عراقين وقادة وممثلن للكتل والتيارات ال�سيا�سية 

املختلفة يف الربملان العراقي.

واأنهى الوفد االأردين لقاءاته يف �ساعة متاأخرة 

العراقي  ال����وزراء  رئي�ض  م��ع  بلقاء  اأم�����ض اجلمعة، 

االأ�سبق عادل عبد املهدي، ورئي�ض حتالف ال�سيادة 

يف الربملان خمي�ض خنجر، ورئي�ض املجل�ض االأعلى 

االإ���س��ام��ي ال��ع��راق��ي همام باقر ح��م��ودي، ورئي�ض 

اجلبهة الرتكمانية العراقية ح�سن ت��وران، وزعيم 

ع��ب��د احل�سن  )الف�سيلة(  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ه��ج  ح���زب 

الكلداين،  ري���ان  بابليون  حركة  ورئي�ض  امل��و���س��وي، 

ورئي�ض كتلة ال�سند وزير العمل وال�سوؤون االجتماعية 

اأحمد االأ�سدي.

وك����ان ال��وف��د ا�ستهل ال��ل��ق��اءات مب��ب��اح��ث��ات مع 

عبد  اجلمهورية  رئي�ض  م��ع  ل��ق��اء  ث��م  احللبو�سي، 

ال��ل��ط��ي��ف ر���س��ي��د، ورئ��ي�����ض ال�������وزراء حم��م��د �سياع 

ال�سوداين، ثم اأجرى لقاءات مع رئي�ض تيار احلكمة 

الق�سائي  املجل�ض  ورئي�ض  احلكيم،  عمار  الوطني 

االأع���ل���ى ف��ائ��ق زي�����دان، وال��ت��ق��ى ق���ي���ادات يف االإط����ار 

الفتح يف  رئي�ض حت��ال��ف  م��ع  ال��ع��راق��ي،  التن�سيقي 

ال��وزراء  ورئي�ض  العامري،  ه��ادي  العراقي  الربملان 

االأ�سبق، رئي�ض ائتاف دولة القانون، نوري املالكي، 

ال���وزراء االأ�سبق، رئي�ض ائتاف الن�سر يف  ورئي�ض 

الربملان، حيدر العبادي، واأمن عام حركة ع�سائب 

اأهل احلق قي�ض اخلزعلي، ورئي�ض كتلة حزب االحتاد 

الوطني الكرد�ستاين هارمي كمال اآغا.

املكونات  خمتلف  تاأكيد  اإىل  ال��زي��ارة  وخل�ست 

العراقية دعمها للم�ساريع االأردنية العراقية الثنائية 

من جهة، والثاثية مع م�سر من جهة اأخ��رى، يف 

موقف يتوافق مع خمرجات موؤمتر بغداد لل�سراكة 

املا�سي  ال�سهر  االأردن  ا�ست�سافه  ال���ذي  وال��ت��ع��اون 

بدعوة من جالة امللك عبد اهلل الثاين.

واأجمع ق��ادة الكتل ال�سيا�سية العراقية على اأن 

املواقف االأردنية الداعمة للعراق بقيادة جالة امللك 

عبد اهلل الثاين، تلقى يف نفو�ض العراقين التقدير 

الكبري، موؤكدين دعمهم لكل خطوات التقارب مع 

االأردن، ودعم املوقف االأردين الثابت بقيادة جالة 

امللك يف ال��دف��اع عن الق�سية الفل�سطينية وحمله 

الأمانة الو�ساية الها�سمية على املقد�سات االإ�سامية 

وامل�سيحية يف القد�ض.

واأكدوا اأهمية احلاجة اإىل تو�سيع قاعدة النقا�ض 

والتاأثري واالأث��ر لفوائد امل�ساريع االأردنية العراقية 

امل�سرتكة ب�سكل تتفهمه املكونات ال�سعبية العراقية 

يتعلق  فيما  بخا�سة  املختلفة،  الربملانية  والكتل 

واملدينة  العقبة،  اإىل  الب�سرة  م��ن  النفط  باأنبوب 

ال�سناعية امل�سرتكة، وم�ساريع الربط الكهربائي.

واأ����س���ار ال��وف��د ال��ربمل��اين االأردين وق����ادة الكتل 

ال�����س��وائ��ب الب�سيطة  اإزال�����ة  اأه��م��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة اإىل 

امل�سرتكة،  امل�ساريع  تنفيذ  تاأخري  يف  اأ�سهمت  التي 

موؤكدين اأن مواقف كا البلدين والتعاون يف ملف 

حماربة االإرهاب ودعم االأردن جلهود جناح العملية 

ال�سيا�سية العراقية، وعدم التدخل يف �سوؤون العراق 

الداخلية و�سبط حدوده اأثناء احلرب على ع�سابة 

داع�ض االإرهابية، جميعها عوامل ت�سهم يف ت�سريع 

وترية تنفيذ امل�ساريع التي تعود بالنفع على البلدين 

ال�سقيقن.

ويف ت�سريحات �سحفية لرئي�ض جمل�ض النواب 

ن��ظ��ريه احللبو�سي يف مطار  م��ع  ال�سفدي  اأح��م��د 

بغداد، اأكد ال�سفدي اأن الوفد االأردين مل�ض من جميع 

بقيادة  ل���اأردن  كبرياً  تقديراً  ال�سيا�سية  التيارات 

جالة امللك، حيث اأكد القادة العراقيون باأن جالته 

ب��ره��ن على حكمته وع��م��ق نظرته ح��ي��ال خمتلف 

امللك  جالة  بقيادة  االأردن  وبقي  املنطقة،  اأزم���ات 

اجلار الويف للعراق وال�سند والعون الأمته عند املحن.

واأ�ساف ال�سفدي �سنقوم بعمل جلان م�سرتكة 

العقبات  اأج��ل تذليل  البلدين من  بن برملان كا 

الت�سريعية اأمام امل�ساريع امل�سرتكة، موؤكداً اأن االأردن 

العراق،  ال�سيا�سية يف  العملية  حري�ض على جن��اح 

ليعود كما ك���ان ق��وي��اً ف��اع��ًا وم���وؤث���راً يف حميطه 

ومنطقته.

واح���دة من  يقف على م�سافة  االأردن  اأن  واأك���د 

جميع التيارات ال�سيا�سية يف ال��ع��راق، وح��ن ب��داأت 

اأعمالها االإج��رام��ي��ة يف  ع�سابة داع�����ض االإره��اب��ي��ة 

اإىل  امللك  جالة  بتوجيهات  االأردن  وق��ف  ال��ع��راق 

مكوناته،  ب��ك��ل  ال�سقيق  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  ج��ان��ب 

وك��ان حري�ساً على عدم مترير خمططات تهجري 

امل�سيحين من ال�سرق، ورف�ض ا�ستهداف اأي مكون 

عراقي، انطاقاً من روؤية �ساملة مفادها الت�سدي 

الداخلية  ال��ع��راق  ب�سوؤون  التدخل  حم���اوالت  لكل 

واإف�سال اأجندات تق�سيم العراق.

جمل�ض  تقدير  جهته،  م��ن  احللبو�سي،  واأك����د 

ملواقف  ال��ع��راق��ي  وال�سعب  عالياً  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب 

جالة امللك عبد اهلل الثاين الداعمة للعراق، قائًا: 

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  بقيادة  االأردن  بقي 

�سوت حكمة واع��ت��دال، وبقي جالة امللك �سامداً 

الق�سية  راأ�سها  اأمته وعلى  ثابتاً يف خدمة ق�سايا 

الفل�سطينية، ومل يدخر جهداً يف م�ساعدة العراق 

عند كل املحن والكروب التي مر بها.

واأ���س��ار اإىل اأن خط النفط من الب�سرة للعقبة 

اأن هنالك الكثري من  �سريى النور قريباً، م��وؤك��داً 

فر�ض التعاون واال�ستثمار امل�سرتكة بن البلدين، 

وقد جاءت هذه الزيارة املقدرة لتذليل اأي عقبات قد 

تواجه م�ساريع التعاون االأردين العراقي.

وكان رئي�ض ال��وزراء العراقي االأ�سبق عادل عبد 

اأك��د اأن االأردن بقي ال�سند والعون للعراق،  املهدي، 

يف عهد الراحل امللك احل�سن و�سوالً لعهد جالة 

امللك عبد اهلل الثاين، وك��ان الكثري من العراقين 

يلجاأون لاأردن ويجدون فيه احل�سن الدافئ.

واأك��د عبد املهدي، دعمه لكل امل�ساريع االأردنية 

بخط  ال�سروع  اأهمية  م��وؤك��داً  امل�سرتكة،  العراقية 

اأنبوب الب�سرة العقبة، ليكون واح���داً من البدائل 

واخليارات العراقية يف ت�سدير النفط.

بينما قال رئي�ض حركة بابليون ريان الكلداين، 

لن نن�سى مواقف جالة امللك عبد اهلل واالأردن يف 

احت�سان املكون امل�سيحي بعد العمليات االإجرامية 

االإرهابية يف  داع�ض  ارتكبتها بحقهم ع�سابة  التي 

نينوى واملو�سل وغريها من املناطق.

واأكد اأن كتلته يف الربملان �ستكون داعمة مل�ساريع 

القوانن املتعلقة بالتعاون االأردين العراقي، الفتاً 

اأن الكلدان وغريهم من املكونات امل�سيحية يقدرون 

حن  وعوائلهم  �سبابهم  خل��رية  االأردن  احت�سان 

تهجروا من اأر�سهم جمربين بعد همجية ع�سابة 

داع�ض االإرهابية.

االإ�سامي  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ض  ق��ال  ب���دوره 

االأردنية  العاقة  اإن  حمودي،  باقر  همام  العراقي 

العراقية عميقة وننظر بتقدير كبري ملواقف جالة 

امللك عبد اهلل الثاين، الفتاً اإىل اأهمية العمل على 

اإزال��ة ال�سوائب العالقة بن البلدين على امل�ستوى 

ال�سعبي وتو�سيح بع�ض املواقف واالنطباعات التي 

قد تكون يف بع�سها غري �سحيحة وت�ستوجب جتاوز 

موؤ�س�سات  قبل  من  لقاءات  اإىل  الر�سمية  اللقاءات 

املجتمع املدين والقوى ال�سعبية يف كا البلدين.

اأم��ا رئي�ض حتالف ال�سيادة يف ال��ربمل��ان خمي�ض 

خنجر، فقد اأك��د دع��م كتلته لكل م�ساريع التعاون 

الكبري ملواقف  التقدير  العراقية، موؤكداً  االأردن��ي��ة 

وا�ستقراره،  واأم��ن��ه  للعراق  الداعمة  امللك  جالة 

قائًا: اإن حكمة جالة امللك ومواقفه الوازنة تلقى 

يف نفو�ض العراقين االرتياح والثقة، وجالته ي�سكل 

رمزاً للقائد املدافع عن ق�سايا اأمته.

يف حن اأكد رئي�ض اجلبهة الرتكمانية العراقية 

ح�سن ت���وران، دع��م كتلته يف ال��ربمل��ان الأي م�سروع 

ي�سهم يف تعزيز التعاون االقت�سادي بن البلدين، 

معرباً عن التقدير الكبري جلالة امللك ومواقف 

االأردن التي تت�سم دوم��اً باحلكمة وعدم التدخل يف 

�سوؤون االآخرين.

واأكد زعيم حزب النهج الوطني )الف�سيلة( عبد 

احل�سن املو�سوي، اأنه مل ُي�سجل ل��اأردن اأي تدخل 

�سلبي جتاه العراق، بل كان العون وال�سند له وقت 

الوفد االأردين لتذليل  زي��ارة  اأهمية  املحن، موؤكداً 

العقبات اأمام م�ساريع التعاون امل�سرتكة.

واأك��د رئي�ض كتلة ال�سند وزي��ر العمل وال�سوؤون 

االجتماعية اأحمد االأ�سدي، اأن االأردن بقي على مر 

ال�سنوات الرئة التي يتنف�ض منها العراقيون، موؤكداً 

دعم كتلته الأي تقارب وتعاون م�سرتك.

الوطني  احلكمة  ت��ي��ار  رئي�ض  اأك���د  واأن  و�سبق 

عمار احلكيم، اأن االأردن يدفع ثمن مواقفه الثابتة 

جتاه الق�سية الفل�سطينية، موؤكدا دعمه ووقوفه 

االإ�سامية  املقد�سات  الها�سمية على  الو�ساية  مع 

وامل�سيحية يف القد�ض والتي دافع عنها جالة امللك 

بثبات و�سابة.

فائق  االأع��ل��ى  الق�سائي  املجل�ض  رئي�ض  وع���رب 

االأردن��ي��ة  للمواقف  العراقين  تقدير  ع��ن  زي����دان، 

بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين، والتي ما انفكت 

تقدم �ستى اأ�سكال الدعم واالإ�سناد للعراق، موؤكداً اأن 

االأردن بقي الرئة التي يتنف�ض منها العراقيون وقت 

االأزمات.

كما اأ�ساد رئي�ض حتالف الفتح يف الربملان العراقي 

بقيادة  ال�سلب  االأردين  باملوقف  ال��ع��ام��ري،  هادي 

جالة امللك عبد اهلل الثاين يف الدفاع عن الق�سية 

الفل�سطينية واملقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية يف 

القد�ض، وقال اإن املوقف االأردين يقدره العراقيون 

اأثناء احل��رب على ع�سابة داع�ض االإرهابية، حيث 

�سبط االأردن حدوده ومل ي�سمح بت�سلل اأي اإرهابي 

منها.

ب��دوره اأك��د رئي�ض ائتاف دول��ة القانون نوري 

املالكي، اأن الزيارات والتوا�سل بن م�سوؤويل العراق 

واالأردن، �ست�سهم يف تر�سيخ العاقات وتفتح اآفاقا 

الراهن  الو�سع  اأن  م��وؤك��داً  البلدين،  بن  للتعاون 

بحاجة اإىل اآفاق للتن�سيق والعمل بن دول املنطقة 

ب�سكل عام، وبن العراق واالأردن على وجه خا�ض، 

بعد  خانقة  �سيا�سية  الأزم����ة  تعر�ض  ال��ع��راق  واأن 

االن��ت��خ��اب��ات، وق���د جت���اوز االأزم�����ة وج���رى ت�سكيل 

احل��ك��وم��ة واالآن ه���ي حت��ظ��ى ب��دع��م ك���ل ال��ق��وى 

ال�سيا�سية.

ويف ال��ل��ق��اء م��ع رئي�ض ال�����وزراء االأ���س��ب��ق حيدر 

العبادي، اأكد االأخري تقدير العراقين عالياً للدور 

امللك  ب��ق��ي��ادة ج��ال��ة  االأردن  ق��دم��ه  ال���ذي  الكبري 

ال��ع��راق باحلرب على  الثاين يف م�ساندة  عبد اهلل 

امللك  جالة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  االإره��اب��ي��ة،  الع�سابات 

االإرهابية  التنظيمات  خلطر  وح��ذر  نبه  م��ن  اأول 

واأجندتها التخريبية يف املنطقة.

م��ن جهته ع��رب االأم���ن ال��ع��ام حلركة ع�سائب 

ال�سيخ قي�ض اخل��زع��ل��ي، ع��ن تقديره  اأه���ل احل���ق 

للموقف االأردين بقيادة جالة امللك يف الدفاع عن 

الق�سية الفل�سطينية، م�سريا اإىل اأن احلركة تدرك 

موؤكدا  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  االأردن  على  ال�سغوطات 

دعمه لكل اأ�سكال التعاون مع اجلانب االأردين.

واأك�������د رئ��ي�����ض ك��ت��ل��ة ح�����زب االحت�������اد ال��وط��ن��ي 

الكرد�ستاين هارمي كمال اآغا، تقدير اأبناء االإقليم 

مل��واق��ف ج��ال��ة امل��ل��ك ال��داع��م��ة الإق��ل��ي��م كرد�ستان 

ال��ع��راق بخا�سة اأث��ن��اء احل��رب على ع�سابة داع�ض 

ال��ربمل��ان �ستدعم  اأن كتلته يف  االإره��اب��ي��ة، م��وؤك��دا 

خطوات التقارب مع االأردن وتنفيذ امل�ساريع املتفق 

عليها.

و�سم الوفد االأردين: روؤ�ساء كتل: التيار الوطني 

اأمي��ن املجايل، والعدالة جمحم ال�سقور، والقرار 

مريزا بوالد، وامل�ستقبل اندريه حواري، والربنامج 

���س��ل��ي��م��ان اأب�����و ي��ح��ي��ى، وال��ع��ه��د ت��وف��ي��ق امل��راع��ي��ة، 

واالإئتاف الوطني اأ�سماء الرواحنة، والنواب: خري 

اأبو �سعيليك، وعبد اهلل اأبو زيد، وعمر العيا�سرة، 

وعبد ال�سام ذيابات، وزهري �سعيدين.

الوفد البرلماني األردني يختتم زيارته لبغداد

قادة الكتل والتيارات العراقية: مواقف األردن 
بقيادة الملك عبد اهلل ال ينساها العراقيون

مسؤولون وقادة تيارات وكتل عراقية يؤكدون دعمهم لمشاريع التعاون االقتصادي المشتركة مع األردن

برنامج »الذكاء  لتنفيذ  إنجاز  العربي يدعم مؤّسسة  البنك 
الجامعات لطالب  السيبراني«  و«االمن  التقني« 

االنباط – عامن 

ج������دد ال����ب����ن����ك ال���ع���رب���ي���دع���م���ه 

ل����ل����ربن����ام����ج ال����ت����دري����ب����ي ال������ذي 

ت��ن��ف��ذه��م��وؤ���ّس�����س��ة اإجن������از ل��ط��ل��ب��ة 

ال���ذك���اء  اجل���ام���ع���ات يف جم������االت 

ال�سيربانيوذلك  واالم���ن  التقني 

لل�سنة الرابعة على التوايل.

ياأتي  وال��ذي  الربنامج  ويهدف 

التي  امل�ستمرة  التطورات  �سوء  يف 

التكنولوجياإىل  القطاع  ي�سهدها 

مت��ك��ي��ن��وت��ع��ري��ف ال���ّط���ل���ب���ة ب���اأه���م 

ال��ت��ق��ن��ي��ات واالأ����س���ال���ي���ب امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب�����ال�����ذك�����اء ال����ت����ق����ن����ي وجم��������االت 

االأم�����ان وال�����س��ام��ة ال�����س��ي��ربان��ي��ة 

وال���ت���ي ت��ع��ن��ىب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات 

نقلها  عند  تلفها  اأو  ال�سرقة  م��ن 

مع  م�����س��ارك��ت��ه��ا  اأو  ت��خ��زي��ن��ه��ا  اأو 

على  يركزالربنامج  االآخرين.كما 

املتعلقة  باملفاهيم  الّطلبة  توعية 

وانتحال  االل��ك��رتون��ي��ة  ب��اجل��رائ��م 

اال�سطناعي  والذكاء  ال�سخ�سية 

وان�����رتن�����ت اال�����س����ي����اء وال���ه���وات���ف 

ال��ذك��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��اوذل��ك من 

خ������ال االأن���������س����ط����ة ال���ت���ف���اع���ل���ّي���ة 

ال��ّت��ع��ل��ي��م  اأدوات  ت����وّظ����ف  ال����ت����ي 

االإلكرتوين. 

�سمن  م��وؤ���س�����س��ةاإجن��از  وت��ع��م��ل 

البنك  مع  اال�سرتاتيجي  تعاونها 

ال����ع����رب����ي ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذ ب���رن���ام���ج 

الذكاء التقني واالمن ال�سيرباين 

م��ن��ذ ث���اث ���س��ن��وات ع��رب خمتلف 

اململكة،  يف  وال��ك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ات 

ب��ه��دف م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي 

حماية  جمال  يف  الع�سر  ي�سهدها 

امل���ع���ل���وم���ات ال��رق��م��ي��ة واال����س���ه���ام 

امل���ع���رف���ي���ة  ال����ف����ج����وة  ت���ق���ل���ي���ل  يف 

ل�����دى ال���ط���ل���ب���ة يف ه�����ذا امل����ج����ال، 

اأك��ر  ال��ربن��ام��ج  م��ن  حيثا�ستفاد 

من 3000طالب وطالبة.

العربي لهذا  البنك  وياأتي دعم 

البنك  حر�ض  اإط���ار  يف  الربنامج 

ال�سباب  قطاع  دعم  على  املتوا�سل 

باملعرفة  ورفدهم  قدراتهم  وبناء 

وامل����ه����ارات ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ���س��وق 

ال��ع��م��ل مم���ا ي���ع���زز م���ن ف��ر���س��ه��م 

امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة وق�����درت�����ه�����م ع��ل��ى 

وامل�ساهمة  العمل  ب�سوق  االلتحاق 

يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف 

���س��وء ال���ت���ط���ورات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

العامل  ي�سهدها  ال��ت��ي  وال��رق��م��ي��ة 

م�سطرد. ب�سكل 

زعيتر : لماذا ال يتم الحديث عن مخلفات المياه في الزراعة المائية ؟

يف كل املحافل الدولية ومن خال جل�سات موؤمتر دافو�ض هناك ا�سادة من اخلرباء 

التي حققها االردن  بالنهج واالجنازات  العاملية  ال�سركات  التنفيذين لكربى  والروؤ�ساء 

بنهج  اي�ساً  واال���س��ادة   ، احل��ك��م   زم��ام  توليه  منذ  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  بقيادة 

احلكومة يف ادارة االقت�ساد ، واال�ساليب املتبعه يف املحافظة على اال�ستقرار ، والربامج 

واآلية   ، التحديث  جل��ان  اإق��رت��ه��ا  التي  التنفيذية  وال�سيا�سة  والتجارية  االقت�سادية 

التنفيذ التي تت�سف باملرونة الازمة للتكيف واعادة التقييم باال�ستناد اإىل املتغريات ، 

التي قد حت�سل يف املنطقة او الظروف العاملية ، والتقلبات االقت�سادية نتيجة الظروف 

القاهرة  .

منتدي  يف  امللفات  م��ن  الكثري  يحمل  ���س��وف   ان��ه  جن��د  امللك  جالة  بقيادة  االردن 

وامل��دراء  االعمال  ورج��ال  ال��دول  روؤ�ساء  من  كبري  عدد  ي�سم  وال��ذي  العاملي  االقت�ساد 

من  االأولية  تكون  بان  املوكد   من  امللفات  هذه    ، العاملية  ال�سركات  لكربى  التنفيذين 

لدن جالة امللك يف هذا املنتدي  ، ملف اال�ستثمار والطاقة وم�ستقبل التكنولوجيا يف 

االردن والُتقدم الذي ح�سل على هذا امللف  واملياه )الناقل الوطني( وال�سعى لتمويلة 

يف  اجليو�سيا�سية  وال�سراعات  االقت�سادية   واالزم��ات  امل�ساواة  وع��دم  املناخي  والتغري 

امللفات  وه��ذه   ، العامل  على  بل  االإقليم  على  واأثرها  الفل�سطينية  والق�سية   ، املنطقة 

تعزيز  زي��ادة  يف  امللكية  الرغبة  وحتقيق   ، اآلقه  واع��ادة  االقت�ساد  �سقل  يف  ت�سهم  التي 

واالن�سان  ب��االر���ض  ثقته  على  م�ستنداً   ، واق��ت�����س��ادي��اً  �سا�سياً  ب���االردن  ال��دول��ي��ة  الثقة 

ومقدرة احلكومة على تذليل كل  العقبات وال�سعوبات التي قد تواجه اي م�ستثمر او 

وقوانين وحت�سن  وبرامج   انتجته احلكومة من خطط  وما   ، الدولة  مل�ساريع  ممول 

الهيكلة االدارية وجتويد للقوانين بناًء على توجيهات جالة امللك  ، وتهيئة الظروف 

املنا�سبة جلذب اال�ستثمار  ، وخا�سة بعد دخول قانون البيئة اال�ستثمارية حيز التنفيذ 

، وال�سعى احلقيقي لفر�ض االردن على اأنها بيئة خ�سبة لا�ستثمار يف املحافل الدولية  

وبوابه  للقارات  عبور  وم��رك��ز  عبور  كمنطقة  ل��اردن  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  على  ،م��رت��ك��زاً 

للخليج العربي  .

محمد علي الزعبي 

الملك ومنتدى االقتصاد 
العالمي ) دافوس ( .. 

الخاليلة يوقع اتفاقية ترتيبات موسم 
حج لهذا العام مع وزير الحج السعودي

االنباط – عامن   

وق�����ع وزي�������ر االأوق����������اف وال���������س����وؤون 

حممد  الدكتور  االإ�سامية  واملقد�سات 

اخل��اي��ل��ة، ات��ف��اق��ي��ة ت��رت��ي��ب��ات م��و���س��م 

احل�����ج ل����ه����ذا ال����ع����ام م����ع وزي�������ر احل���ج 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  والعمرة 

ال��دك��ت��ور ت��وف��ي��ق ب��ن ف����وزان ال��رب��ي��ع��ة، 

وذل��ك خ��ال اأع��م��ال م��وؤمت��ر ومعر�ض 

“اك�سبو  وال����ع����م����رة  احل������ج  خ����دم����ات 

يف  م��وؤخ��را  اأق��ي��م  احل��ج 2023” ال���ذي 

ال�سعودية.

احلجاج  اأع��داد  االتفاقية  وتت�سمن 

املخ�س�سة  ال��ك��وت��ا  بح�سب  االأردن���ي���ن 

وو�سائل  احل��دودي��ة  وامل��ن��اف��ذ  ل����اأردن، 

التعليمات  وك��ذل��ك  وامل���غ���ادرة  ال��ق��دوم 

�سيوف  �سامة  تعزز  التي  التنظيمية 

وراحتهم. الرحمن 

واأ�����س����اد اخل���اي���ل���ة ب���اجل���ه���ود ال��ت��ي 

ت��ب��ذل��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

بقيادة خادم احلرمن ال�سريفن امللك 

�سلمان بن عبد العزيز، يف خدمة حجاج 

التطوير  م��ن خ��ال  ب��ي��ت اهلل احل���رام 

اأم���ام  ال��ع��ق��ب��ات  جميع  وذل��ي��ل  امل�ستمر 

الرحمن. �سيوف 

ُي�سار اإىل اأن اك�سبو احلج 2023 ُيعد 

باحلج  متعلقة  وف��ع��ال��ي��ة  جتمعا  اأك���رب 

وال����ع����م����رة، ف���ق���د ج���م���ع اأك������ر م����ن 57 

70 متحدثا وخبريا،  واأك��ر من  دول��ة، 

يف  متخ�س�سة  ���س��رك��ة   200 مب�����س��ارك��ة 

ق��ط��اع احل���ج وال��ع��م��رة، وح�����س��ور اأك��ر 

من 60 األف زائر للمعر�ض.



املحلي

 منذ 11 / 1 / 2016 ، مرت �سبع �سنوات على رحيل املرحوم املوؤ�س�س الدكتور اأحمد احلوراين 

و�ساحاتها  الأهلية  ليغ�سل مباين جامعة عمان  عام  الوقت من كل  املطر يف هذا  ياأتي  ، حيث 

واأ�سجارها وورودها من الغبار والتربة ومما علق بها ، متاما كما تاأتي هذه الذكرى لتغ�سل 

ما علق بامل�سرية من معوقات واأجندات املت�سلقني واملتاآمرين ، ولتبقى البو�سلة دوماً بالجتاه 

العائلة  عميد  راأ�سهم  وعلى  خلف  خري  وحكمة  قيادة  بف�سل   ، يكون  اأن  املرحوم  اأراده  ال��ذي 

الدكتور ماهر احلوراين .

�سبع �سنوات مرت وكاأنها دهور ... لأننا افتقدناك » اأبا ماهر« بحكمتك وكرمك ومواقفك 

وتعليقاتك  العذبة   « الفالحية   « وكلماتك  ووق��ارك  وهيبتك  اجلميلة  وابت�سامتك  النبيلة 

الذكية وق�سوتك احلنونة .

ال�سالح الذي رّبيت وعّلمت  ... ولكن عزاوؤنا يح�سر يف خلفك  نعم افتقدنا كل ذلك فيك 

ودّربت ليكونوا خري خلف خلري �سلف .

فلك اأن تفخر باأنك تركت فينا الدكتور ماهر ، وال�ستاذ عمر، كما تركت الفا�سلة اأم ماهر 

والب�ساطة  النا�س  حمبة  جميعاً  فيهم  زرعت  الذين   ، ورمي  وعبري  واينا�س  �سهري  والفا�سالت 

اأهل  ...وه��م  وتعظيمها  الجن��ازات  �سناعة  وكيفية  والعطاء  والكرم  التفكري  وعمق  والطيبة 

لذلك .

العائلة  عميد  يحققه  اإجن���از  ك��ل  م��ع  حا�سر  لأن��ك   ، �ُسويعات  وك��ان��ه��ا  م��رت  ���س��ن��وات  �سبع 

الدكتور ماهر ، الذي اأخذ منك وعنك الكثري واأ�سبح الأجنح والأ�سهروالأميز يف كل اجتاه .

�سموخاً  تزداد   « لواء » جمموعة احلوراين  املن�سوية حتت  وال�سركات  واملدار�س  فاجلامعة 

وتتعاظم اجنازاً.

فها هي عمان الأهلية قد اأ�سحت تناف�س كربى اجلامعات يف املنطقة وحتقق مكانة عاملية 

كل  حال  وكذلك  والريادة  التميز  نحو  بثبات  طريقها  اجلامعة  مدار�س  ت�سق  كما   ، مرموقة 

اأ�س�ست. التي  ال�سركات 

الكثري الكثري يقال يف ذكراك... كنت ا�ستثنائياً يف عطائك واجنازاتك ، وخلفك ا�ستثنائيا 

وعلى نف�س الدرب .

والعمر   ... اخللود  جنات  يف  واملغفرة  الرحمة  ...ل��ك  رب��ك  بجوار  مثواك  يف  روح��اً  فاهناأ 

املديد لكل اأفراد عائلتك الذين حافظوا على م�سرية حلمك واجنازاتك وعاظموها ....ورغم 

ذلك كله ....اإل اأننا نقولها وبحرقة »لك وح�سة«.... نفتقدك! .

أحمد عنبوسي

نفتقدك!!

  الأحد   15  / 1  / 2023

النخبة: الوصاية الهاشمية خط الدفاع األول عن المقدسات 
االسالمية والمسيحية بالقدس 

أجرى 10,000 عملية قلب مفتوح منها 2000 زراعة صمامات 

جراح القلب إحسان ناطور: أريد إحداث تغيير بالنظام 

للمرضى الصحي 

االنباط – مرمي القا�سم 

ماهية   elite-النخبة ملتقى  اأو����س���ح    

الو�ساية الها�سمية على املقد�سات الإ�سالمية 

امل��ت��ح��دث��ون  وب���ني   ، فل�سطني  يف  وامل�����س��ي��ح��ي��ة 

مفهوم الو�ساية  الها�سمية و ال�سند القانوين 

، داعني  وتاريخياً  ودولياً  واإقليمياً  لها وطنياً 

الإعالم وموؤ�س�سات املجتمع املدين اىل ت�سليط 

ال�سوء على الو�ساية الها�سمية .

وبني الدكتور حممد العدوان اأن الكتابات 

والب�����ح�����اث ان���ح�������س���رت ع���ن���د احل����دي����ث ع��ن 

ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة يف م��و���س��وع الإع���م���ار 

الأق�سى  للم�سجد  الها�سمي  الأردين  امللكي 

الإ�سالمية  والوق��اف  امل�سرفة  ال�سخرة  لقبة 

ق�سور  وه��ذا   ، فقط  فل�سطني  يف  وامل�سيحية 

وال��دور  الها�سمية  الو�ساية  اإع��ط��اء  يف  كبري 

ال��ق��د���س  م����ع  ت��ع��ام��ل��ه  جت�����اه  ح���ق���ه  الأردين 

وف��ل�����س��ط��ني وال��ت��ع��ام��ل ال���واق���ع���ي ومم��ار���س��ة 

عمل  خ��الل  من  وذل��ك   ، الها�سمية  الو�ساية 

م�������س���روع امل��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى  ���س��ك��وك ووث���ائ���ق 

الأرا�����س����ي يف ف��ل�����س��ط��ني، وم�����س��روع ال��ت��وث��ي��ق 

2002 يف ع��م��ان،  ن�����س��رع��ام  ال����ذي  ال��وط��ن��ي 

وا�س�س  وفنية  وحرفية  علمية  معاير  �سمن 

تنفيذية عاملية .

تبنى  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

م��ف��ه��وم ال��و���س��اي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات والر�����س 

العربية  الهوية  تثبيت  خ��الل  م��ن  والن�����س��ان 

القد�س  توثيق  ملف  اأن  حيث   ، فل�سطني  يف 

ك��ان م��ن اأه���م ملفات وث��ائ��ق امل��ل��ك امل��وؤ���س�����س ، 

مو�سحاً اأنه مار�س ممار�سة حقيقية للو�ساية 

الها�سمية يف فل�سطني وليكون متمما للجهد 

واهلها وعن  فل�سطني  الدفاع عن  الأردين يف 

احلق العربي فيها .

واكد العدوان اأن الو�ساية الها�سمية لي�ست 

ا�ستبدال �سجاد وترميم قبة وزخرفة حمراب 

واإن�ساء اأبواب وكهرباء وماء وحرا�سة و�سيانة 

، بل هي هوية وحق وثبات ي�ستند اإليه العربي 

احلديث  عند  فل�سطني  يف  والك�سيحي  امل�سلم 

عن ال�سل والثابت والتوثيق والهوية .

الها�سمية  الأردن��ي��ة  الو�ساية  اأن  واو���س��ح 

الدولية  الدبلوما�سية  اأوراق  اآخ��ر  هي  اليوم 

على  الطغيان  يف  الغربية  الهمجية  وج��ه  يف 

الأردن  ف�����اإن  وع��ل��ي��ه   ، الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��ال��ح 

ع���ن���دم���ا ي��ت��م�����س��ك ب���ال���و����س���اي���ة ه����و ي��ت��م�����س��ك 

الن�سانية  وال�سيا�سة  واجل��غ��راف��ي��ا  ب��ال��ت��اري��خ 

الردنية  والو�ساية   ، الناعمة  والدبلوما�سية 

ال��ذي  ال�سند  اإن��ه��ا  ب��ل  ت��رف  لي�ست  الها�سمية 

يجعل الفل�سطيني يتنف�س التنف�س ال�سناعي 

يف هذا الزمن اجلرثومي. 

الو�ساية  اأن  ملكاوي  حممود  ب��ني  ب���دوره 

ت��ع��ن��ى يف اله���ت���م���ام ب��امل��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة 

واأن   ، عليها  واحل��ف��اظ   ، بالقد�س  وامل�سيحية 

لل�سلطة  ولي�س  ل��الأردن  اإداري���اً  تبعيتها  تكون 

اأن عدد امل�ساجد  الفل�سطينية احلالية ، مبيناً 

الأردن��ي��ة يف مدينة  الأوق����اف  ل���وزارة  التابعة 

وع���دد   ، م�����س��ج��د   100 اأك�����ر م���ن  ال��ق��د���س 

امل��وظ��ف��ني يف امل��دي��ن��ة ي��ت��ج��اوز  800 موظف 

َيْتبعون لالوقاف الأردنية .

الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  اأن  اإىل  وا�سار   

مت��ار���س دوره���ا ممثلة مب��واق��ف ج��الل��ة امللك 

الثابتة ، و وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

اإج����راءات  ال��ت�����س��دي جلميع  ، يف  الإ���س��الم��ي��ة 

ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين اأح���ادي���ة اجل��ان��ب ، التي 

وهويتها  املقد�سة  املدينة  طابع  لتغيري  ترمي 

امل�سجد  لباحات  املتكررة  القتحامات  ظل  يف 

الأق�سى املبارك . 

اأه��م��ي��ة  اأن  ت��اي��ه  ذك���ر في�سل  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 

الإ�سالمية  املقد�سات  الها�سمية على  الو�ساية 

الو�سع  على  احل��ف��اظ  م��ن  تنبع   ، وامل�سيحية 

ال��ت��اري��خ��ي وال���ق���ان���وين يف ال��ق��د���س ، ف��ال��دور 

امل�سجد  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  الها�سمي  الأردين 

واإعمارها  مقد�ساته  وحماية  املبارك  الأق�سى 

زادت على  م���ر مب���راح���ل ط��وي��ل��ة  و���س��ي��ان��ت��ه��ا 

ال��ظ��روف  رغ��م  م�ستمر  وه��و  ع��ق��ود،  الثمانية 

ال�سيا�سية ال�سعبة واملعقدة ، موؤكداً اأن احلفاظ 

على الو�ساية الها�سمية  لي�ست م�ساألًة عبثيًة 

اأو اختيارية ، واإمنا هي ركيزة قانونية اأ�سا�سية 

يف احلفاظ على امل�سجد الأق�سى . 

م��ن جانبه ق��ال ن��زي��ه زي��ت��ون اإن���ه ل ميكن 

اختزال الو�ساية الها�سمية باملواقف الر�سمية 

اأن تثبيت الو�ساية  اأي جهة كانت ، حيث  من 

م���ن خ����الل م��ب��اي��ع��ة ال�����س��ع��ب��ني ل��ل��ه��ا���س��م��ي��ني 

ب��ح��ق ال��و���س��اي��ة لأن��ه��م الأح����ق ع��رب ال��ت��اري��خ 

وال�ساللة ، التي امتدت اإىل كل نواحي احلياة 

ت��اري��خ��ي��ا  ال��و���س��اي��ة  و���س��ت��ب��ق��ى   ، فل�سطني  يف 

وحا�سرا وم�ستقبال للها�سميني . 

ح��ال  اأن  اإىل  امل��ج��ايل  ه��ا���س��م  اأ����س���ار  بينما 

اأ�سبح يقرر  اأنه  اإىل  ال�سهيوين تطور  الكيان 

انه هو الدولة وهو القادر على منح حق تقرير 

امل�����س��ري ل���دول���ة ف��ل�����س��ط��ني ، وت��ق��ل�����س��ن��ا نحن 

مرحلة  م��ن  الن��ت��ق��ال  اإىل  وامل�سلمني  ال��ع��رب 

اإنكار وجود كيان حمتل كدولة اإىل ال�ستجداء 

فل�سطيني  ���س��ع��ب  ب���وج���ود  ب����الع����راف  م��ن��ه 

ا�سمها فل�سطني وعا�سمتها  ودولة م�ستقبلية 

القد�س ال�سرقية فقط ، فاملراقب يالحظ اأن 

رغباته  يف  ويتو�سع  يتمدد  ال�سهيوين  الكيان 

العرب  ونحن  وينفذها  واح��الم��ه  ومطالبه  

احللم  م��ن  عنها  ون��ت��ن��ازل  حقوقنا  يف  نتقزم 

الكبري اإىل حلم �سغري . 

ويف ال�سياق ذاته اأو�سح مو�سى م�ساعره اأن 

من �سمن الو�ساية الها�سمية على املقد�سات، 

قد�سية فل�سطني من النهر اإىل البحر، بحيث 

ا�ستمرت الو�ساية حتافظ على املقد�سات من 

ال�سرقية  ال��ق��د���س  لتبقى  الح��ت��الل  تدني�س 

وال��و���س��اي��ة   ، الفل�سطينية  ل��ل��دول��ة  ع��ا���س��م��ة 

الكيان  اإج��راءات  اأي�سا رف�س  الها�سمية تعني 

ا�ستيطانية  واأن�سطة  تهويد  م��ن  ال�سهيوين 

وه�����دم وم�������س���ادرة ارا�������س م�����س��ت��ن��دة يف ذل��ك 

اىل ال���ق���ان���ون ال������دويل وق��������رارات ال�����س��رع��ي��ة 

اإعالمياً  تق�سرياً  ه��ن��اك  اأن  مبينا  ال��دول��ي��ة، 

الو�ساية  معنى  لتو�سيح  وفل�سطينياً  اأردن��ي��اً 

الها�سمية  واهميتها. 

املهند�س  اأو���س��ح  القانونية  الناحية  وم��ن 

احمد العدوان انه عندما حدث فك الرتباط 

يف موؤمتر القمة العربية مت اإ�ستثناء املقد�سات 

الها�سمية  الو�ساية  حتت  لتبقى  الإ�سالمية 

تاأكيد   مت   1994 عام  ال�سالم  اتفاقيه  ويف   ،

الو�ساية الها�سمية على املقد�سات الإ�سالمية 

الها�سمية   للو�ساية  وام���ت���دادا   ، ال��ق��د���س  يف 

وق����ع  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ورئ��ي�����س دول���ة 

فل�سطني حممود عبا�س اتفاقية عام 2013 

جاء يف ن�سها اأن يكون امللك الها�سمي �ساحب 

الو�ساية على هذه املقد�سات واحلفاظ عليها 

الها�سمي  للتاريخ  امتداد  ذلك  وكل  ورعايتها 

بحقهم  وال�����س��ع��ب��ي  وال�����س��ي��ا���س��ي  ال���ق���ان���وين 

بالو�ساية على هذه املقد�سات . 

الأردن  اأن  ال�سرمان  عديل  الدكتور  ويرى 

بقوة  مم�سكاً  بقي  من  هو  الها�سمية  بقيادته 

املقد�سات  على  الو�ساية  وم��ا   ، اأ�سقائه  بحبل 

لقوة  ورم��زاً  دلل��ة  اإل  وامل�سيحية  الإ�سالمية 

الإم�������س���اك ب��احل��ب��ل ول��ه��ا دللت���ه���ا ال��وا���س��ع��ة 

ومعانيها العميقة، فال ميكن اختزال الو�ساية 

عززت  فالو�ساية   ، الرميم  واإع��ادة  بالإعمار 

ق�سيتهم  ع��ن  ال��دف��اع  يف  اأ�سقائنا  �سمود  م��ن 

خري  وكانت   ، العاتية  الرياح  وجه  يف  العادلة 

و�سيلة اإعالمية للدفاع عامليا عن الق�سية.

االنباط - لطيفة حممد ح�سيب القا�سي 

جراح  ناطور  اإح�سان  للطبيب  حديًثا  �سدر 

القلب، والأوعية الدموية املعرف به دولًيا يف 

 when هولندا وهو من اأ�سل فل�سطيني كتابه

  »life comes to a standstill
ب��ال��ل��غ��ات الإجن��ل��ي��زي��ة وال��ه��ول��ن��دي��ة والأمل��ان��ي��ة 

وقريًبا باللغة العربية.

https:// الطبيب ناطور موؤ�س�س جمعية

تدعم  ال��ت��ي  ال��ه��ول��ن��دي��ة   /stilgezet.nl
امل��ر���س��ى واأق��ارب��ه��م، وذل���ك م��ن خ��الل العديد 

من الأن�سطة وامل�ساريع الفنية من اأجل اإحداث 

تغيري يف النظام ال�سحي للمر�سى.

قلب  ع��م��ل��ي��ة   10،000 اأج������رى  ن���اط���ور   

مفتوح، ومنها 2000 عملية زراعة �سمامات. 

يقطن يف الوقت احلايل بهولندا منذ 15عاما 

له  فرتبت  عاًما   20 اأملانيا  من بعد مكوثه يف 

فيها  درا���س��ت��ه  فر�سة  ومنحته  اآم��ال��ه  الأق����دار 

زراع���ة  وتخ�س�س يف  ال��ق��ل��ب  وج���راح���ة  ال��ط��ب 

�سمامات القلب وجراحة الأورطي اأو »ال�سريان 

الأبهر« ليتم زراعته يف قلب، ورئة الإن�سان. 

اأن���ه منذ13 ع��ام��ا، وهو  واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر 

ي��ع��م��ل يف ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات الأمل��ان��ي��ة 

العديد  ب��الأ���س��راف على  وي��ق��وم  وال��ه��ول��ن��دي��ة. 

العامل  اأن��ح��اء  م��ن جميع  الطبية  ال��وف��ود  م��ن 

لال�ستفادة من خربته وجتاربه اجلراحية.  

 when life»بعنوان اجل���دي���د  ع��م��ل��ه   

ال�سادر    »comes to a standstill
 german publisher الن�سر     دار  عن 

���س��دور  اأول  وك����ان   ،:scorpio verlag
ل��ل��ك��ت��اب ب��ال��ل��غ��ة الأمل���ان���ي���ة ث���م مت���ت ت��رج��م��ت��ه 

لالإجنليزية والهولندية، وي�سم اأبواًبا متنوعًة 

الإن�سانية  تفيد  ال��ت��ي  املختلفة  الن�سائح  م��ن 

واملر�سى.  الطبيب  ب��ني  الإن�����س��اين  والتوا�سل 

من  جمموعة  كتابه  يف  ناطور  الدكتور  ويقدم 

احلياُة  تفاِجُئنا  »عندما  م�سمى  الن�سائح حتت 

لطريق م�سدود«.

 when life comes ولو اأمعن قارئ 

من معطى  لأ�ستنبط  ملًيا   to standstill
تفا�سيل  م��ن��ج��ًزا، وتظهر  ي��ق��راأ  ب��اأن��ه  ال��ع��ن��وان 

مكنوناته يف التوا�سل الإيجابي بني الأ�سخا�س، 

ول ُبّد الإ�سارة باأن موؤلف الكتاب اجتهد لُيظهر 

مفاتيح اأف��ك��اره يف ال��ك��ت��اب، وه���ذا ي��ن��درج حتت 

املري�س  يتعامل  كيف  وه��ي:  األ  خا�سة  قناعة 

اأن ق��رر  ال���ع���الج؟ يف ح����ال  واأق����ارب����ه يف رح��ل��ة 

قلب  عملية  اإج����راء  ب��وج��وب  مل��ري�����س  الطبيب 

اأو تغيري �سمام للقلب، وكيف يكون رد  مفتوح 

العملية؟  اإج����راء  واأ���س��رت��ه جت��اه  امل��ري�����س  فعل 

واخلوف الذي ينتاب املري�س، وعائلته من هذه 

العملية.

وي�سمل ه���ذا ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ك��ل م��رح��ل��ة من 

مراحل عالج املري�س بداية من الت�سخي�س اإىل 

نهاية العالج، وكيفية اإحداث تغيري يف النظام 

ال�سحي للمر�سى.

ذلك  ف�ساء  يف  �سابحة  لأبقى  �سعيدًة  »كنُت 

ال��ك��ت��اب، وال��رغ��ب��ة املُ��ل��ح��ة مل��ع��رف��ة ���س��رب اأغ���وار 

العمل  ه���ذا  دروب  اإىل  ف��ي��ه،  امل��خ��ب��اأة  الأف���ك���ار 

لينفتح احلوار ب�سوؤايل عن اأهم م�سامني ذلك 

ما  ِب��رُز 
ُ
اأ اإح�سان:«  الدكتور  رد  الكتاب؟.. فجاء 

يف هذا الكتاب اإن�ساء وعي حول عملية الرعاية 

الطبية ال�سحيحة لتح�سني حياة كل مري�س، 

ال��ذي��ن يعي�سون  اأق���ارب  وجميع م��ن حوله م��ن 

معه معاناة املر�س؛ لأنهم ب�سببه يكونون اأكر 

والتفكري  عليه  القلق  فيواجهون  منه  ا  مر�سً

ال����دائ����م ب�����ه، وم�����ع م������رور ال����وق����ت ي�����س��ب��ح��ون 

مر�سى مثله ب�سبب معاي�سة حياة القلق معه«. 

وي�����س��ي��ف: »وُي���ع���دَّ ه���ذا ال��ك��ت��اب م��ه��ًم��ا ملناق�سة 

الخالق املهنية والرعاية ال�سحية للتعامل مع 

التقارب  وحتقيق  احل��ي��اة.  تهدد  التي  الأزم���ات 

بني املري�س والطبيب املعالج. كما يناق�س كيف 

نتعامل مع اأنف�سنا ومع من حولنا ذلك التعامل 

ال�سوي الذي ل ُبدَّ منه، وهذا له اأثر كبري على 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة للتعامل  اأف�����س��ل  ال�����س��ف��اء، وه���و 

لقاٌء بني  التي تهدد احلياة. وهو  الأزم��ات  مع 

املري�س، وعائلته والطاقم الطبي«.

وعن امنيته للعام اجلديد؟ قال: »علينا اأن 

ننظر اإىل الأم���ام يف ال��ع��ام  اجل��دي��د م��ن رحلة 

بها  التنبوؤ  ميكن  ل  التي  الرحلة  تلك  حياتنا. 

اأو غري  اأكانت عالجية  يف بع�س الأحيان �سواء 

فقط  لي�س  ن��ح��ن  حياتنا  رح��ل��ة  واأث���ن���اء  ذل���ك. 

ننمو ون��ت��ط��ور م��ن خ��الل ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي منر 

التفكري  خ��الل  م��ن  اأك���ر  نتطور  ولكننا  ب��ه��ا، 

يف جت��ارب��ن��ا، وخ���ربات���ن���ا، واأدوارن�������ا يف احل��ي��اة، 

وم�ساهماتنا، ودرو�ِسّنا التي نتعلمها يف احلياة. 

ت��ل��ك ال���درو����س ال��ت��ي ت��ك��ون ���س��غ��رية يف بع�س 

اإنها  ال�سنني  م��رور  م��ع  يتبني  ولكن  الأح��ي��ان، 

كانت درو�ًسا عظيمًة لنا يف وقت لحق«.

اإي��ج��اب��ي ل��دى  وح����ول كيفية اح����داث ف���رق 

���س��خ�����س؟ ق���ال :« مي��ك��ن��ك حم���اول���ة روؤي���ة  اأي 

وه��ذا  �سخ�س،  ك��ل  يف  واملنفرد  املتميز  اجل��ان��ب 

يحدث عندما ُتظهر التقدير والحرام والود 

اإيجابًيا  فرًقا  اإح��داث  ميكنك  فبذلك  لغريك؛ 

ل�سخ�س اآخر«.

وعن التوا�سل من خالل الإن�سانية واإحداث 

او�سح:  للمر�سى؟  ال�سحي  النظام  يف  تغيري 

»ولكن يبقى ال�سوؤال الآن واأنا اأنظر اإىل الوراء 

2022 فاأنا اأعرف ما هي اأمنية  يف نهاية عام 

اجلميع لعام 2023. جميعكم يتمنى ال�سحة 

اأرى  اأن  اأود  ولكنني  وال�سعادة.  واحل��ب  اجليدة 

الإن�����س��ان  ان��ت��ق��ال  كيفية  ع��ل��ى  م�سلًطا  ال�����س��وء 

املر�س، وكيف  اآخ��ر، ورحلته مع  اإىل  من و�سع 

يتعامل الأهل مع مري�سهم املوجود يف البيت؟ 

وكيف يتعامل الطبيب مع املري�س من اجلانب 

الإن�ساين؟«.

ناطور  اإح�سان  اجل���راح  احل��دي��ث  وي�ستكمل 

التوا�سل  خ��الل  فمن  لذلك  ونتيجة  ق��ائ��اًل:« 

البع�س  بع�سكم  اإعطاء  عليكم  يجب  الإن�ساين 

الهتمام ال�سادق. انظروا اإىل الداعم احلقيقي 

اأكر يف كثري من  لكم، ابحثوا عن معرفة اهلل 

الأمور الب�سيطة، ومن البديهي اإن هذا ل ياأتي 

اإل من خالل �سيء ب�سيط مثل طرح �سوؤال عن 

حال هذا ال�سخ�س، اأو التوا�سل معه بالعني، اأو 

كونه  اأو  بالوحدة  �سعوره  مالحظة  خ��الل  من 

�سيء املزاج.

ب��الإم��ك��ان  ي��ع��د  ول  تنك�سر  الأ���س��ي��اء  بع�س 

�سعوبة  بلغت  مهما  ولكن  ا�سرجاعها.  اإع���ادة 

نتجاوزها  اأن  فيمكننا  بها،  منر  التي  الأوق���ات 

طاملا ميكننا البقاء على توا�سل، وطاملا اأن هناك 

يرافقونكم  اأو  بكم،  مهتمني  حولكم  ا  اأ�سخا�سً

ي��وج��د يف كتابي  ه���ذا وذاك  وك���ل  يف رح��ل��ت��ك��م. 
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اأك����د م��دي��ر ع���ام دائ�����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

وامل��ب��ي��ع��ات ال��دك��ت��ور ح�����س��ام اأب���و ع��ل��ي �سمن 

ور�����س����ة ال���ت���وع���وي���ة ح������ول ال����ي����ة ال���ف���وت���رة 

املحامني  نقابة  عقدتها  التي  اللكرونية 

الإل��ك��روين مل  الوطني  الفوترة  ب��اأن نظام 

ياتي باي ترتيبات جديده ل يرتب الن�سما 

مادية  تكاليف  اع��ب��اء  اأي  وا�ستخدامه  اليه 

اإ�سافية على امللزمني بالن�سمام اليه

حت�سني  على  �سيعمل  النظام  ان  واو���س��ح 

ومت��ت��ني ال��ع��الق��ة ب��ني امل��ك��ل��ف��ني وامل��دق��ق��ني 

وتقدمي  املهنية  النقابات  اع�ساء  فيهم  مبا 

اخل����دم����ات ال�����س��ري��ب��ي��ة ل��ه��م ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة 

وي�����س��ر وت�����س��ه��ي��ل اإج�������راءات ت��دق��ي��ق ملفات 

املكلفني و�سرعة اإجناز معامالتهم وت�سريع 

ح�سولهم على اإبراء الذمة ال�سريبية. 

الوطني  ال��ف��وت��رة  ن��ظ��ام  ان  على  م��وؤك��دا 

���س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة ب���ني ال���دائ���رة 

واملكلفني وحتقيق العدالة ال�سريبية. 

وتر�سيخ �سيادة القانون

واأو����س���ح اأب���و ع��ل��ي اأن���ه مت ت��وف��ري من�سة 

ال��ف��وت��رة الإل��ك��رون��ي��ة على م��وق��ع ال��دائ��رة 

الإلكروين تتيح للمكلفني اإ�سدار الفواتري 

من خاللها اإذا مل يكن لديهم نظام فواتري 

ك��ان  اإذا  ال�����س��ري��ب��ة  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��رب��ط  اأو 

لديهم نظام فواتري.

من  ال��ع��دي��د  �سيحقق  ال��ن��ظ��ام  اأن  وب���ني 

املزايا لكل من ي�ستخدمه منها التخل�س من 

الفواتري  وفقدان  الورقية  الفوترة  خماطر 

الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ف��ات��ورة  ان  ح��ي��ث  تلفها  او 

يجري اإ�سدارها وحفظها ب�سيغة اإلكرونية 

اآم��ن وحممي   اإل��ك��روين  منظمة عرب نظام 

واملحافظة على ال�سرية .

ف��رق  خ�س�ست  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

واإر�سادهم وتوعيتهم  املكلفني  عمل مل�ساعدة 

ب��ك��ي��ف��ي��ة ال�����رب�����ط ع���ل���ى ن����ظ����ام ال����ف����وت����رة، 

كل  تنا�سب  التي  املن�سات  اإح��دى  وا�ستخدام 

مكلف منهم.

كل  خ�سو�سية  م��راع��اة  �سيتم  ان��ه  وق���ال 

ق���ط���اع م���ن ال���ق���ط���اع���ات ع��ن��د ال���رب���ط على 

ت�سكيلها  مت  التي  الفرق  خ��الل  من  النظام 

ل��ل��م�����س��اع��دة والر�����س����اد وال��ت��وج��ي��ه يف رب��ط 

النظمة املحا�سبية امل�ستخدمة او الن�سمام 

ل�ستخدام نظام الفوترة اللكروين.

وا�����س����ار ان ال���ن���ظ���ام م���ت���اح ل��ال���س��ت��خ��دام 

م���ن ج��م��ي��ع امل���ل���زم���ني و���س��ي��ت��م ال���س��ت��م��رار 

تقرير  حل��ني  جتريبي  ب�سكل  با�ستخدامه 

الفرق بان القطاعات قد قامت بالتكيف مع 

متطلبات النظام.

وم������ن ن���اح���ي���ت���ه ق������ال ن���ق���ي���ب امل���ح���ام���ني 

ال�ستاذ يحيى �سامل ابو عبود نحن يف نقابة 

�سيادة  الوطنية  مع  املوؤ�س�سة  املحامني هذه 

حكم القانون

ودعا اىل ت�سكيل فربق م�سرك مع دائرة 

هذه  مثل  لعقد  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��دخ��ل  �سريبة 

ل�سرح  املحامني  نقابة  اع�ساء  مع  اللقاءات 

والجابة  اليه  الن�سمام  واإج���راءات  النظام 

على ا�ستف�سارات واأ�سئلة امل�ساركني.

اللقاء ج��رى ح��وار مو�سع مع  نهاية  ويف 

الجابة  خالله  مت  املحامني  نقابة  اع�ساء 

التي مت  وال�سئلة  ال�ستف�سارات  على جميع 

طرحها .

ن��ق��اب��ة  جم��ل�����س  ع�����س��و  احل���������وار   وادار 

بح�سور  البطاينه  اي���اد  ال��دك��ت��ور  امل��ح��ام��ني 

م�ساعدي امل��دي��ر ال��ع��ام م���دراء امل��دي��ري��ات يف 

دائرة �سريبة الدخل واملبيعات.

.ابو علي : الفوترة الوطني نظام 
الكتروني لنقل البيانات إلكترونيا
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و���س��ع ق���ان���ون ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

وزارة  ����س���الح���ي���ات   ،2022 ل����ع����ام  اجل����دي����د 

العامة  ال�ستثمار، وو�سح املرتكزات وال�سيا�سات 

دعما  وق��دم  ال�ستثمارية،  العملية  يف  للحكومة 

ملحوظا للم�ستثمر.

وم����ن����ح ال����ق����ان����ون ال�������ذي ن�������س���ر ب���اجل���ري���دة 

الر�سمية اأخريا، وزارة ال�ستثمار �سالحيات مل 

اأعطاها  اإذ  ال�سابقة،  ال�ستثمار  قوانني  توليها 

جميع  يف  ا�ستثمارية  �سناديق  اإن�ساء  �سالحيات 

ت�سدر  اأن  على  باململكة،  القت�سادية  القطاعات 

ال�سناديق  تلك  باإن�ساء  خا�سة  تعليمات  ال��وزارة 

وحتدد اأعمالها .

وقالت وزارة ال�ستثمار يف بيان اأم�س ال�سبت، 

اإن القانون األغى �سروط احل�سول على موافقات 

فردية  موؤ�س�سة  اأو  �سركة  اأي  لرخي�س  م�سبقة 

غري  على  ت�سريع  اأي  ين�س  مل  ما  جهة  اأي  من 

ذلك، بحيث تقدم الوزارة اخلدمات ال�ستثمارية 

من  القت�سادية  الأن�سطة  لرخي�س  ال�ساملة 

اجلهات  مع  م�سركة  اإلكرونية  من�سة  خ��الل 

مينع  ول  والرخي�س،  الت�سجيل  عن  امل�سوؤولة 

ذلك تقدمي الطلب وجاهيا بالوزارة.

واأو�سح القانون املرتكزات العامة لال�ستثمار، 

الأردين،  وغ��ري  الأردين  امل�ستثمر  ب��ني  ف�ساوى 

من  والتحول  ال�ستثمارات،  حماية  على  ورك��ز 

الالحقة،  ال��رق��اب��ة  اإىل  امل�سبقة  ال��رق��اب��ة  م��ب��داأ 

اإ����س���اف���ة اإىل حت��ف��ي��ز وت�����س��ج��ي��ع ال���س��ت��ث��م��ارات 

القائمة، وتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

التعليمات  و�سرع  املناف�سة،  القانون  عزز  كما 

امل�ستهلك،  ح��م��اي��ة  و���س��م��ن  ل��الح��ت��ك��ار  امل��ان��ع��ة 

اإ�سافة اإىل تركيزه على التوجه الرقمي واأمتتة 

ج��م��ي��ع اإج��������راءات ال�������وزارة وخ���دم���ات���ه���ا، ودع���م 

القت�ساد  اإىل  والتحول  البيئة  حماية  توجهات 

الأخ�سر.

ومنحه  امل�ستثمر،  ح��ق��وق  ال��ق��ان��ون  و���س��م��ن 

موافقة على ا�ستخدام غري الأردنيني يف وظائف 

اإدارية وفنية بن�سب معينة، كما منحه �سالحيات 

اململكة  القابلة للتحويل داخل  حتويل العمالت 

اإنهاء  اأو  ت�سفية  وحرية  تاأخري،  دون  وخارجها 

يف  ال���س��ت��ث��م��ار  وح��ري��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة،  اأن�سطته 

اأو امل�ساركة كم�ساهم يف  اململكة بالتملك الكامل 

الأن�سطة ال�ستثمارية.

باملطالبة  احل��ق  امل�ستثمر  ال��ق��ان��ون  واأع��ط��ى 

امل��ت��ح��ق��ق��ة نتيجة  ب��ال��ت��ع��وي�����س ع���ن اخل�����س��ائ��ر 

اعتماده على قرارات جهات ر�سمية جتاهه، لغيا 

نزع ملكية اأي ا�ستثمار اأو جزء منه اإل مبقت�سى 

القانون، مع التعهد بدفع تعوي�س عادل له.

قانون تنظيم البيئة االستثمارية دعم المستثمر ووسع صالحيات الوزارة



  االنباط – عمان 

 قالت وزارة النقل اإن اللجنة امل�شكلة لبحث 

حت��دي��ات ال��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال��ع��ام، خ��ا���ش��ة النقل 

القطاع  زال��ت تبحث يف تطوير  ب��احل��اوي��ات، ال 

م��ن خ��ال و���ش��ع االآل��ي��ات وامل���ح���ددات املنا�شبة 

وم��ع��اجل��ة االخ����ت����االت ال��ق��ائ��م��ة وم��ط��ال��ب��ات 

االأج��ور  و�شرف  العادل  ال��دور  لتنظيم  القطاع 

مل  اأن���ه  م��وؤك��دة  للناقلني،  واملُ���ق���ررة  املُ�شتحقة 

اأي  واأن  اخل�شو�ص،  بهذا  ق��رار  اأي  اتخاذ  يجر 

جميع  مل�شلحة  �شيكون  اللجنة  �شت�شدره  ق��رار 

االأطراف.

اإىل  ال�شبت،  اأم�ص  ال��وزارة يف بيان،  واأ���ش��ارت 

النقل  ق��ط��اع  ممثلي  جميع  ت�شم  اللجنة  اأن 

ال��ع��ام واخل��ا���ص وال�����ش��رك��اء امل��ت��ع��ددي��ن، مب��ا يف 

ونقابات  االأف��راد  وامل�شغلني  النقل  �شركات  ذلك 

ب�شكل  ج����ٍار  ال��ع��م��ل  واأن  وال��ت��خ��ل��ي�����ص،  ال��ن��ق��ل 

للخروج  القطاع  مكونات  مع  بالت�شارك  يومي 

ب��ال��ت�����ش��ور ال��ن��ه��ائ��ي ال���ذي ي��خ��دم��ه وي��ع��زز من 

على  ويحافظ  وا�شتدامته  التناف�شية  ق��درت��ه 

ح��ق��وق ال��ن��اق��ل��ني ب��ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات��ه، االأف�����راد 

وال�شركات، يف االأجور وتوفري الفر�ص ال�شوقية 

اخلا�ص  القطاع  ويحفز  بعدالة  االأح��م��ال  م��ن 

م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ج��ال ع��ل��ى النمو 

واال�شتثمار.

جميع  ت�شمل  اجل��اري��ة  املباحثات  اأن  وبينت 

طر 
ُ
لاأ املختلفة  واحل��االت  واملعايري  امل��ح��ددات 

واالآليات املمكنة يف تنظيم الدور واالأجور.

واأك����دت ال�����وزارة ���ش��رورة ال��و���ش��ول ل�شيغة 

النهائي  ب��االإط��ار  ل��ل��خ��روج  ومر�شية  توافقية 

مع التاأكيد على عدم امل�شا�ص باملعايري املُعتمدة 

الناحية  م��ن  ال�����ش��وق  تنظيم  يف  ب��ه��ا  وامل��ع��م��ول 

االقت�شادية واملالية واال�شتثمارية.

معايري  االع��ت��ب��ار  بعني  �شيوؤخذ  اأن��ه  وبينت 

ال��ن��ق��ل وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ات امل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا وم��ا 

تت�شمنه من توفري املوثوقية من خال اأمتتة 

العمليات املختلفة وت�شهيل االإجراءات بالتعاون 

مع اجلهات املختلفة املعنية، مبا يخدم مكونات 

القطاع كافة وي�شهم يف نه�شته.

عن  تتوانى  ل��ن  اأن��ه��ا  على  التاأكيد  وج���ددت 

النقل  لل�شركاء يف قطاع  ال��ازم  الدعم  تقدمي 

كافة، وبحث اأي مطالب م�شتقبلية واأي معيقات 

االأ���ش��ول  وف���ق  بحثها  لي�شار  عملهم؛  ت��واج��ه 

ينعك�ص  ال��ع��اق��ة، مب��ا  ذات  اجل��ه��ات  ب��ح�����ش��ور 

اإيجابا على م�شتثمري القطاع.

خمت�شة  جلنة  ت�شكيل  ج��رى  اأن��ه  اإىل  ي�شار 

ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي اإث�����ر اإ�����ش����راب ���ش��اح��ن��ات نقل 

يراأ�شها  النقل  الب�شائع ملعاجلة حتديات قطاع 

النقل  ووزي��ر  واالإ���ش��ك��ان  العامة  االأ�شغال  وزي��ر 

ال��ن��ق��ل  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص   /

القطاع  مكونات  ع�شويتها  يف  وت�شم  ال���ري، 

من ال�شركات والناقلني االأفراد ونقابات النقل 

اللجنة  وتعقد  التجاري،  والقطاع  والتخلي�ص 

ي��وم��ي��ا اج��ت��م��اع��ات ل��ب��ح��ث ج��م��ي��ع ال��ت�����ش��ورات 

وامل����ح����ددات وامل��ع��ي��ق��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ق��ط��اع نقل 

ا احلاويات. الب�شائع خ�شو�شً

النقل: البحث جار في تطوير قطاع النقل والقرار سيكون لمصلحة الجميع
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ال�شوؤال ول�شت �شد طابع بلد اخلدمات باملطلق.. ولكن �شبب  يف الواقع طرحت هذا 

طرحي له هو حماولة ملعرفة خارطة الطريق.. وحتديد اجتاه بو�شلة اال�شتثمار.. وعدم 

وت�شجيع  بجلب  ُتعنى  التي  واجلهات  امل�شتثمرين  على  واجل��ه��د..  وامل��ال  الوقت  ا�شاعة 

اال�شتثمار على حٍد �شواء..

تنفيذها.. وجدت  تعتزم  التي  اال�شرتاتيجية  امل�شاريع  ن�شرات حكومتنا حول  اآخر  يف 

وبنظرة �شريعة.. انها تركز على اخلدمات.. وباملجمل تاأ�شي�ص لواقع خدماتي بامتياز..

مليارات  ع�شرة  من  وباكرث  االردن��ي��ة..  ال��دول��ة  تتبناها  التي  امل�شاريع  تكون  فعندما 

دينار اردين.. وهي ذات طابع خدمي بحت.. فهنا يتعني على من هم متابعني للن�شاطات 

الوانها  ب�شتى  ال�شناعة  هل  مهما..  ت�شاوؤال  يطرحوا  ان  اململكة  ار���ص  على  االقت�شادية 

وا�شكالها غري موجودة على اجندة احلكومة؟!.. ام انها �شتكون يف املرحلة التالية والتي 

لن تكون قبل االنتهاء من هذه امل�شاريع؟!..

ُبنى  انها  على  ت�شنيفها  ميكن  امل�شاريع  ه��ذه  اح��ده��م..  وي�شاألني  يل  يقول  وعندما 

حتتية.. وما دخل احلكومة يف ال�شناعة؟!..

الدول االقت�شادية.. ويف معظم  اجيبه بان هناك �شناعات ت�شع االردن على خارطة 

ال�شناعات  املثال  �شبيل  على  ومنها  ان�شائها..  يف  اال�شا�ص  هي  احلكومات  تكون  ال��دول 

الع�شكرية و�شناعة ال�شيارات واملنتجات الزراعية التحويلية..

وال ي�شتطيع احد ان ينكر القوة التي تتمتع بها اي حكومة يف اي دولة.. القناع ا�شحاب 

االموال يف �شخ االموال يف امل�شاريع ال�شناعية الكرى..

وهنا اي�شا يجب التذكري بان اي �شناعات اردنية يجب ان ال نربطها بحجم ال�شوق 

تتيح  اتفاقات جتارية  وامريكا مثا..  االوروب��ي  ف��االردن تربطه مع االحت��اد  االردين.. 

منتجاتهم  مع  قوية  بتناف�شية  الكبرية  اال���ش��واق  تلك  اىل  الدخول  االردن��ي��ة  للمنتجات 

ال  امل��ث��ال  �شبيل  على  وال��ك��وري��ة  ال�شنية  املنتجات  ع��ن  كبري  ايجابي  وب��ف��ارق  انف�شهم.. 

احل�شر..

وا�شتو�شح  احلكومة  اخاطب  ان  الر�شالة  ه��ذه  من  اردت  ولكنني  ال�شرد..  اطيل  لن 

منها.. هل تعلمون �شيئا خمفي عن علمنا ومعرفتنا.. بان االردن ُمقَدر له ان يعمل يف 

قطاعات اخلدمات.. وغري مرحب به يف ال�شناعة الثقيلة؟!..

فان كان اجلواب نعم.. فحبذا ان تديروا دفة اال�شتثمار ب�شفافية.. وم�شاعدة ا�شحاب 

روؤو�ص االموال لكي يتجهوا اىل ما ي�شاعد االردن يف النهو�ص والتخفيف من حدة الفقر 

والبطالة.. حتى وان كانت الفر�ص يف قطاعات اخلدمات..

وان كان اجلواب ال.. فامتنى اي�شا على احلكومة.. بان مت�شك بزمام االمور.. وتدير 

دفة اال�شتثمار وتوجه امل�شتثمرين وا�شحاب الرثوات الكبرية.. بان يتوجهوا لل�شناعات 

الثقيلة.. والتي ميكن لها ان تكون على ار�ص االردن..

امل�شلحة  اط��اق��ا بوطنية وح��ر���ص احل��ك��وم��ات على  ا�شكك  ان��ا ال  اق���ول..  يف اخل��ت��ام 

امل��ح��اوالت  ج��راء  �شمعتنا  نخ�شر  ال  لكي  مطلوبة  وال��و���ش��وح  ال�شفافية  ولكن  ال��ع��ام��ة.. 

يركزون..  ن�شاط  اي  على  لهم  تو�شيح  دون  و�شياأتون  اأت��وا  الذين  للم�شتثرنين  الفا�شلة 

ميكن  التي  الطاقة  مو�شوع  حتييد  مع  الكبري..  الدعم  �شياقي  ال��ذي  هو  ن�شاط  واي 

حلها من خال ت�شجيعهم على الطاقة البديلة.. وكذلك تكلفة االيدي العاملة.. والتي 

ا�شبحت اقل بكثري مقارنة بالعديد من الدول املجاورة ناهيك عن الدول الغربية التي 

ن�شتهدف ا�شواقها..

محمود الدباس

أصدقونا القول.. هل نحن بلد 
خدمات؟!.. مستشفى االميرة راية ..سوء في التشخيص ونقص في الكوادر والخدمات واكتظاظ بالطوارىء  

مدير المستشفى يمتنع عن الرد على المالحظات والشكاوى

ابو اليقين: جزء من المراجعين هدفهم تجديد العالجات المزمنة والوزارة بصدد رفع سوية المستشفيات الطرفية 

التربية ومبادرة مدرستي تكرمان الفائزين في مشروع التوأمة االلكترونية

الكرك: سيدات ومثقفات يؤكدن أهمية 
تعزيز مشاركة المرأة بعملية صنع القرار

مجلس محافظة الزرقاء يمول صيانة 65 
مدرسة وإضافات صفية لـ 13 أخرى

االأنباط- حنني االإعيده

ا���ش��ت��ك��ى م���واط���ن���ون ل������واء ال����ك����ورة م����ن ���ش��ح 

اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ون��ق�����ص  ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة 

واالكتظاظ  االخت�شا�شات  وبع�ص  والتمري�شية 

داخ���ل ق�شم ال���ط���وارىء وال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة، 

وال��ت��زاح��م على  اال���ش��رة  النق�ص يف  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

االمرية  م�شت�شفى  يف  اال�شعة  وغ��رف  املخترات 

الأك��رث من  يقدم خدماته  ال��ذي  راي��ة احلكومي 

الف مواطن يف اللواء .  200
ل�”االأنباط” من عدم وجود  وا�شتكى طال  

م�شت�شفى  يف  الدماغية  اجللطات  تعالج  وح��دة 

راية او حتى طبيباً خمت�شا يف هذا املجال ، مبيناً 

اأن التجارب كثرية مع هذا امل�شت�شفى الذي يعاين 

والكوادر  ال�شحية  اخلدمات  كبري يف  نق�ص  من 

اأو  مقيمني  ه��م  االط��ب��اء  فجميع   ، املتخ�ش�شة 

اإ�شافة  اخ��رى،  م�شت�شفيات  من  النق�ص  ي�شدون 

الرنني  كجهاز  ال�شرورية   االجهزة  يف  للنق�ص 

املغناطي�شي . 

واأ�شاف اأنه تعر�ص جللطة دماغية يف منزلة 

امل�شت�شفى  يف  ال��ط��وارىء  لق�شم  مبا�شرة  فتوجه 

اعرا�ص  اأن��ه يعاين من  امل��ن��اوب  الطبيب  واأخ��ر 

جلطة دماغية اإال اأنه مل يكرتث لكامه،  االأمر 

اإح��دى قريباته  ال��ذي دع��اه لطلب امل�شاعدة من 

لتحوله  امل�شت�شفى  ذات  يف  امتياز  طبيبة  وه��ي 

 ، الباطني  طبيب  وت�شتدعي  الطبقي  للفح�ص 

الذي اأر�شله مل�شت�شفى االمرية ب�شمه يف اربد، ما 

اأن ال  كلفه الكثري من اجلهد والوقت الذي كاد 

ويعر�ص على  العاج   ليتلقى  للو�شول   ي�شعفه 

طبيب خمت�ص. 

ل�”االأنباط”   “ “ح�شني..  ب��ني  ناحيته  م��ن 

اإ�شافة  الرئة  يف  �شحية  م�شاكل  من  يعاين  اأن��ه 

اإال اأنه مري�ص بال�شكري وغالبا ما ي�شعر بالتعب 

نقله  ي�شتدعي  م��ا  التنف�ص  يف  و�شيق  ال�شديد 

لق�شم  الطوارىء يف امل�شت�شفى ذاته ويعر�ص على 

م��ع حالته  يتعامل  ب���دوره  ال��ذي  ال��ع��ام  الطبيب 

وعندما  م�شكنة،  واإب���رة  حيوي  م�شاد  ب��اإع��ط��اءه 

طلب من منه عر�شه على الطبيب املخت�ص الأنه 

مل ي�شعر بتح�شن نهائيا وحالته ال�شحية تزداد 

اأنه يتم  العام رف�ص ذلك بحجة  الطبيب  �شوءاً، 

ا�شر  اأنه  اإال  فقط،  الطارئة  للحاالت  ا�شتدعائه 

الطبيب  مع  ح��وار  وبعد  املخت�ص  ا�شتدعاء  على 

العام انتهى باإجراء مكاملة ا�شتدعى فيها الطبيب 

ال���ذي رف�����ص  احل�����ش��ور قائا  امل��ن��اوب  الباطني 

 “ ياين  بدها  النا�ص  كل  عالطوارىء  بنزل  “اذا 
لي�شطر يف النهاية ورغم تعبه اأن يذهب بنف�شه 

لغرفة طبيب الباطني يف ق�شم العيادات ليك�شف 

عليه. 

ع��ي��ادة  يف  جتربتها  ع��ن  “تيماء...”  وق��ال��ت 

رغم  اإن��ه��ا  راي��ة  االم���رية  م�شت�شفى  يف  الن�شائية 

االن��ت��ظ��ار ل��ث��اث ���ش��اع��ات واأك���رث واالك��ت��ظ��اظ يف 

�شاحة االإنتظار مما ي�شطرها للمغادرة والعودة 

حالتها  ب�شبب  ال��ي��وم  نف�ص  يف  م���رة  م��ن  الأك���رث 

ال�شحية التي ال ت�شمح لها اجللو�ص على مقاعد 

اأن��ه��ا يف النهاية ال  اإال  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة،  االن��ت��ظ��ار 

الطبيب  ق��ب��ل  م��ن  الت�شخي�ص  يف  حقها  ت��اأخ��ذ 

حركة  ت�شاهد  ف��ا  عجلة  على  يكون  م��ا  ودائ��م��ا 

اجلنني من خال جهاز الفح�ص القدمي بح�شب 

و�شفها ، ويعطيها معلومات �شطحية عن و�شعها 

وو�شع اجلنني. 

واأ�شارت “اأنعام...” اأنها انتظرت جال�شة على 

العظام  اأمام عيادة  �شاعات  كر�شي متحرك لعدة 

هناك   اأن  انتهى  ال���ذي  االأم���ر  للطبيب  لتدخل 

واإج����راء  ال���ط���وارى  طبيب  م��ن  ت�شخي�ص  ���ش��وء 

خاطىء بتحويلها لعيادة العظام، وتبني اأن االأمل 

جللطة  تعر�شها  ع��ن  ن���اجت  رج��ل��ه��ا  يف  ال�����ش��دي��د 

دماغية ولي�ص ك�شراً او ر�شو�شاً ت�شتدعي تدخل 

طبيب العظام.

ه���ذه  ع���ل���ى  رد  اخ�����ذ  ح����اول����ت  “االأنباط”   

امل��اح��ظ��ات م��ع م��دي��ر م�شت�شفى االأم����رية راي��ة 

احلكومي الدكتور حممد عي�شى ابو حاوه، اإال 

اأنه اأمتنع عن الرد ب�شكل غريب!! .

الفنية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  مدير  اأو���ش��ح  باملقابل 

عماد  ال��دك��ت��ور  ال�شحة  وزارة  يف  للم�شت�شفيات 

مق�شمة  احلكومية  امل�شت�شفيات  اأن  اليقني،  اب��و 

وتعتر  وحتويلية  وطرفية  ومركزية  لتعليمية 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة االع���ل���ى وال���ت���ي ي��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ك��اف��ة 

االخ��ت�����ش��ا���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وال��ف��رع��ي��ة 

الرئي�شية  االخت�شا�شات  فيها  يتوفر  واملركزية 

الذي  الطرفية  وامل�شت�شفيات  الفرعية،  وبع�ص 

ي��ع��ت��ر م�����ش��ت�����ش��ف��ى االم�����رية راي����ة واح������داً منها 

اال�شا�شية  االخت�شا�شات  فيها  يتوفر  ما  وغالباً 

ال��ب��اط��ن��ي واجل���راح���ة والن�شاء  ؛  االرب���ع���ة، وه���ي 

االردن  يف  ال�شحي  النظام  ان  مبينا  واالأط��ف��ال 

ينق�شم لق�شمني وهما الرعاية ال�شحية االولية 

والرعاية  ال�شحية  امل��راك��ز  قبل  م��ن  تقدم  التي 

ال�شحية الثانوية التي تقدمها امل�شت�شفيات .

يخدم  راي���ة  االم����رية  م�شت�شفى  اأن  واأ����ش���اف 

ال��ف كما   200 البالغ ع��دد �شكانه  ال��ك��ورة  ل��واء 

عددها  �شحية  مراكز  جنب  اىل  جنبا  يخدمهم 

17 منها اأولية واخرى �شاملة يتوفر فيها بع�ص 
ا�شرة يحل حمل  اإ�شافة لطبيب  االخت�شا�شات، 

وه��ذه  االرب��ع��ة  الرئي�شية  االخت�شا�شات  اط��ب��اء 

املراكز منت�شرة بجميع مناطق اللواء، لذا االأ�شل 

يف املري�ص اأن يراجع املراكز ال�شحية يف منطقته 

لتلقي العاج ويف حال مت حتويلة من قبل املركز 

ال�شحي  ل��ل��م��رك��ز  اأوال ً  حت��وي��ل��ه  ي��ت��م  ال�����ش��ح��ي 

ال�شامل ومنه للم�شت�شفى ان ا�شتدعت احلاجه .

م�شت�شفى  يف  امل���ت���وف���رة  اخل���دم���ات  ان  وب����ني 

االم����رية راي���ة ت��ق��دم م��ن ارب���ع ع��ي��ادات رئي�شية 

واالطفال  والن�شائية  واجلراحة  الباطنية  وهي 

ب��اال���ش��اف��ة ل��ع��ي��ادة االن����ف واحل��ن��ج��رة وال��ع��ظ��ام 

والنف�شية  والعيون  البولية  وامل�شالك  واجللدية 

االأ�شغال  ن�شبة  وبلغت  ا�شنان تخ�ش�شية،  وعيادة 

 50 لنحو  لت�شل  ارتفعت  ث��م  باملئة   30 �شابقا 

باملئة لفرتات خمتلفة اال انها ال تتجاوز ال 60 

طبقي  جهاز  يوفر  كما  حاالتها،  اأع��ل��ى  يف  باملئة 

خدمات  ويقدم  ا�شا�شية  ا�شعة  واج��ه��زة  حم��وري 

املوجودة  العيادات  جميع  يف  اال�شا�شية  اجلراحة 

يف امل�شت�شفى .

اأم���ر  ال���ع���ي���ادات  يف  االزدح������ام  اأن  اإىل  وا����ش���ار 

يقابلها  ل�شاعات  االن��ت��ظ��ار  ف��ك��رة  وان  اع��ت��ي��ادي 

ال����دول ويف حم��اول��ة  الأ���ش��ه��ر يف بع�ص  ان��ت��ظ��اراً 

للتعامل مع هذا االأمر قامت الوزارة بزيادة عدد 

التي  للحاالت  طارئة  عيادة  وخ�ش�شت  العيادات 

ت�شتدعي تدخل الطبيب ب�شكل �شريع وعاجل  .

اال�شا�شية  امل�شكلة  اأن  ال��ي��ق��ني  اأب����و  وا����ش���اف 

كبري  ج��زء  هناك  ان  باالكتظاظ  تت�شبب  وال��ت��ي 

العيادات هدفهم اال�شا�شي جتديد  من مراجعي 

العاجات املزمنة و�شرفها رغم اأن هذه اخلدمة 

ميكن ان يتلقاها املري�ص يف املراكز ال�شحية بعد 

عاجه  لي�شرف  اإليها  ملفه  بتحويل  يقوم  اأن 

يتزاحمون  ما  املراجعني غالبا  ان  فيها عدا عن 

يف ال�شاعات الباكرة رغم ان دوام العيادات ينتهي 

املواطن  بثقافة  مرتبط  وه��ذا  الرابعة  ال�شاعة 

نف�شه . 

وتابع  ان الوزارة تتبع منطا جديداً بالتعاون 

االزدح���ام  تقليل  �شاأنه  م��ن  االأردين  ال��ري��د  م��ع 

املواطن من خال  الوقت واجلهد على  وتوفري 

الدوائي” عن طريق تطبيق  “التو�شيل  اج��راء 

ال��ك��رتوين ي�شجل امل��ري�����ص م��ن خ��ال��ه  ادوي��ت��ة 

وت�شله للمنزل عر الريد .

وع��ن االزدح����ام يف ق�شم ال���ط���وارىء ق��ال ابو 

لي�شت م�شكلة م�شت�شفى  امل�شكلة  اإن هذه  اليقني 

القطاع  ه��ي م�شكلة  اإمن���ا  وح���ده  راي���ة  االم����رية 

ال�شحي املدين والع�شكري يف اململكة، فاال�شل يف 

من يزور ق�شم الطوارىء اأن تكون حالته طارئة 

ف��ق��دان  دون  للحيلولة  ط��ب��ي  ت��دخ��ل  ت�����ش��ت��دع��ي 

احلياة اوح��دوث م�شاعفة يف املر�ص، ويف درا�شة 

اال�شعاف  ق�شم  ي��زور  م��ن  ح��ول  ال���وزارة  اجرتها 

20 ب��امل��ئ��ة  م��ن احل��االت  وال���ط���وارىء بينت ان 

80 باملئة غري طارئة  ت�شنف بالطارئة يف حني 

وبالعرف الطبي ال ت�شتدعي زيارة ق�شم اال�شعاف 

والطوارىء .

وبني اأن العرف الطبي العاملي و�شع ت�شنيفا 

ل��ل��ح��االت ال��ط��ارئ��ة فمنها ح���االت ان��ق��اذ احل��ي��اة 

وت�شمل توقف القلب والرئه والتح�ش�ص ال�شديد 

لتدخل  بحاجة  وح��االت طارئة  ال�شري  وح��وادث 

م�شاعفة  دون  للحيلولة  �شاعه  ب��اق��رب  طبيب 

املر�ص وزيادة خطورة احلالة كاجللطات القلبية 

ال���رب���وي���ة، وح����االت  االزم������ات  او  ال��دم��اغ��ي��ة  او 

ا�شابتها طارئة لكن ميكن تاأجيلها لعدة �شاعات 

وحاالت  واجل��روح  والك�شور  الب�شيطة  كاحلروق 

اال�شعاف  ق�شم  يف  م��ت��واج��دة  ت��ك��ون  اأن  يجب  ال 

والطوارىء وللطبيب ال�شاحيات يف اأن يتابعها 

احل��االت  معاجلة  م��ن  ف��رغ  اذا  �شاعات  �شت  بعد 

ال�شابقة .

اأن الن�شبة العظمى من املراجعني  اإىل  وا�شار 

ال���راب���ع وه���ذه احل����االت هي  الت�شنيف  ه��م م��ن 

الطبية  الرعاية  تقدمي  يف  االعتال  ت�شكل  من 

االإ�شعاف والطوارىء وهم من  العاجلة يف ق�شم 

اأنهم  مبيناً  الطبية،  للرعاية  املحتاج  يزاحمون 

يوؤثرون  و  والطبيب  ال�شحية  امل��راف��ق  يرهقون 

لو  وبالتايل  �شلبي،  ب�شكل  ال�شحي  النظام  على 

لن  ال�شحية  للمراكز  وحتويلهم  ا�شتثنائهم  مت 

يكون هناك تزاحم وال نق�ص يف اال�شرة و�شيتلقى 

ب�شكل اف�شل دون تزاحم وهذا  الرعاية  املري�ص 

االمر يتطلب التوعية واحداث تغيري يف الثقافة 

املجتمعية .

وعن عدم تواجد طبيب الباطني املخت�ص يف 

ق�شم الطوارىء با�شتمرار او�شح اأن ق�شم العناية 

والقلبية تعتر مناطق عالية االعتماد  احلثيثة 

اأكر  ب�شكل  فيها  ت��واج��ده  ويجب  الطبيب  على 

تقل  امل��دخ��ل  للمري�ص  االن��ت��ظ��ار  احتمالية  الأن 

يف حال حدوث م�شاعفات ب�شكل مفاجىء حيث 

يحتاج املري�ص لتدخل طبي فوري .

وبني ان االطباء املوجودين يف ق�شم اال�شعاف 

خا�شعني  الطرفية  امل�شت�شفيات  يف  وال��ط��وارىء 

الطبية  ال��رع��اي��ة  اأ���ش�����ص  ت��دري��ب��ي��ة يف  ل������دورات 

الطارئة  لتقييم وعاج جميع احلاالت  العاجلة 

العام  الطبيب  يتعامل  بحيث  ت�شلهم،  قد  التي 

م��ع��ه��ا ح�����ش��ب االأ����ش�������ص وال����روت����وك����ول ال��ط��ب��ي 

وبح�شب امل�شح االأويل يتم التن�شيق بني الطبيب 

ال��ع��ام وط��ب��ي��ب ال��ب��اط��ن��ي امل��خ��ت�����ص وا���ش��ت��دع��اءه 

ويقوم  ذل��ك  تطلبت  اذا  ويدخلها  احلالة  ليقيم 

حال  يف  التحويلية  امل�شت�شفيات  م��ع  بالتن�شيق 

ا�شتدعت تدخات اخرى  .

اإج���راء ترفع من  ال���وزارة ت�شيري يف  اأن  واك��د 

لتكون  الطرفية  امل�شت�شفيات  �شوية  من  خاله 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ي��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع االخ��ت�����ش��ا���ش��ات 

وال����ق����درات وت�����ش��ع��ى اي�����ش��ا ل��ل��ت��و���ش��ع يف ت��ق��دمي 

لتكون  التخ�ش�شية  ال���ط���وارىء  ط��ب  خ��دم��ات 

غالبية امل�شت�شفيات متخ�ش�شة .

  االنباط – عمان 

وم���ب���ادرة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ك��رم��ت 

م��در���ش��ت��ي اإح����دى م���ب���ادرات ج��ال��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا 

م�شروع  تنفيذ  عن  امل�شوؤولة  واجلهة  العبداهلل 

التواأمة االإلكرتونية يف االأردن، اأخريا، املعلمني 

ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل�����ش��اب��ق��ة امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ج��ودة �شمن 

م�����ش��روع ال��ت��واأم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة ل��ع��ام 2022 ، 

بدعم من االحتاد االأوروبي.

واأ�شادت مندوب االأمني العام لوزارة الرتبية 

اإدارة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م���دي���رة  ل��ل�����ش��وؤون  وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال��دك��ت��ورة خ��ت��ام عبابنة،  االإ����ش���راف وال��ت��دري��ب 

خال احلفل، بدور املدار�ص امل�شاركة يف امل�شابقة 

التي  اجلهود  على  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء 

بذلوها خال امل�شابقة.

واأكدت اأهمية ودور التواأمة االإلكرتونية التي 

انطلقت عام 2018، حيث قدم امل�شروع العديد 

اإىل  ا�شافة  للمعلمني  والتجارب  اخل��رات  من 

االأخرى  واللغات  التوا�شل  يف  املهارات  اإك�شابهم 

وقبول االآخر من خال الت�شبيك واالت�شال مع 

تعليمية  االأوربية �شمن من�شة  الدول  عدد من 

اآمنة.

املخرجات  اأب��رز  اأن من  اإىل  واأ���ش��ارت عبابنة، 

التي قدمها امل�شروع اأي�شا، اإجناز وعمل العديد 

م���ن امل�����ش��اري��ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ���ش��م��ن االإم��ك��ان��ي��ات 

امل�شاريع  ه��ذه  بع�ص  وحتويل  املتاحة،  املدر�شية 

اإىل فر�ص.

مدر�شتي،  م��ب��ادرة  مديرة  بينت  جهتها،  من 

ت���اال ���ش��وي�����ص، اأن امل���ب���ادرة ت��ب��ح��ث م��ع ال����وزارة 

االإلكرتونية �شمن  التواأمة  اإدماج م�شروع  �شبل 

ع��دد  اأك���ر  و���ش��م��ول  تفعيله  وزي����ادة  �شيا�شاتها 

ممكن من املدار�ص فيه.

واأ���ش��اف��ت اأن رح��ل��ت��ن��ا م��ع م�����ش��روع ال��ت��واأم��ة 

االإل��ك��رتون��ي��ة مل ت��ك��ن ع���ادي���ة، م�����ش��ي��دة بجهود 

وزارة  وت��ع��اون  واإجن��ازات��ه��م،  واملعلمات  املعلمني 

ال��رام��ج  خمتلف  يف  “مدر�شتي”  م��ع  الرتبية 

واملبادرات التعليمية.

ال�شعود  اأ�شماء  املعلمة  االأول،  املركز  يف  وف��از 

ق�شبة  املختلطة،  الثانوية  ارح��اب  مدر�شة  من 

ال��ط��ف��ي��ل��ة، وامل���رك���ز ال���ث���اين، ف�����ازت ب���ه امل��ع��ل��م��ة 

ه���ن���اء حم��م��د م���ن م��در���ش��ة اأم ك��ث��ري ال��ث��ان��وي��ة 

الثالث  امل��رك��ز  اأم��ا  البا�شا،  ع��ني  ل��واء  املختلطة 

الطالب من مدر�شة حي  نبيها  املعلمة  به  فازت 

االأغ��وار  لواء  املختلطة  االأ�شا�شية  االأم��ري ح�شن 

ال�شمالية.

)مدار�شنا  العام  لهذا  الرئي�شي  املحور  وعن 

جميلة، داجمة وم�شتدامة(، فازت املعلمة �شفاء 

الدغيم من مدر�شة كفرابيل االأ�شا�شية املختلطة 

لواء الكورة، فيما ح�شل 98 معلما على �شهادة 

اجلودة املحلية لعام 2022، وح�شل 46 معلما 

على تقدير 22 فما فوق.

تعتر  ال��ذي  االإلكرتونية  التواأمة  وم�شروع 

امللكة  جالة  م��ب��ادرات  اإح��دى  مدر�شتي  مبادرة 

اأح��د  ه��و  عنه،  امل�شوؤولة  اجلهة  ال��ع��ب��داهلل  ران��ي��ا 

االحتاد  من  املمول  بل�ص”  “ايرا�شمو�ص  برامج 

االأوروب������ي، وي��ع��م��ل ع��ل��ى رب���ط اأك���رث م��ن 400 

تابعة لوكالة  واأخ��رى  مدر�شة حكومية وخا�شة 

الغوث والثقافة الع�شكرية يف اململكة، عر من�شة 

اإلكرتونية ت�شهل توا�شل املعلمني واملعلمات مع 

اأوروب��ي��ة ودول اجل��وار  43 دول��ة  نظرائهم م��ن 

م�شرتكة  تعليمية  وم���ب���ادرات  م�����ش��اري��ع  ل��ع��م��ل 

ميكن تنفيذها يف املدار�ص ومع الطلبة.

االنباط – الكرك   

الكرك،  �شيدات ومثقفات يف حمافظة  اأك��دت 

اأه���م���ي���ة االإدم���������اج احل��ق��ي��ق��ي ل���ل���م���راأة وت��ع��زي��ز 

م�شاركتها يف عملية �شنع القرار.

و�شددن يف حديث مع وكالة االأنباء االأردنية 

امل���راأة للموارد وامل��ق��درة  ، على ���ش��رورة ام��ت��اك 

على اال�شتفادة منها واإدارتها و�شوال اإىل حتقيق 

االإجنازات يف خمتلف قطاعات املجتمع واإحداث 

رف��ع  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  للعمليات  �شاملة  ت��غ��ي��ريات 

مكانة املراأة يف املجتمع مب�شاعدة اجلهات املعنية، 

والرتكيز على اأهمية ال�شيا�شة والعمل اجلماعي، 

واأه��داف��ه��ا  اأعمالها  ج��دول  و�شع  م��ن  لتمكينها 

ال��ط��راون��ة،  ل��ي��ايل  ال�شحفية  ب��ن��ف�����ش��ه��ا.واأك��دت 

�شرورة توافر ثاثة عنا�شر مرتابطة لت�شتطيع 

امل��وارد  وه��ي  الفردية  اختياراتها  ممار�شة  امل��راأة 

يف  ال��ت��غ��ي��ري  واإح�������داث  واالإجن����������ازات،  واالإدارة 

العاقات التي تربط الرجل واملراأة معا، بحيث 

ال�����ش��ي��ط��رة على  اك���رث مت��ك��ن��ا م��ن  امل�����راأة  ت�شبح 

التي  اال�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  وحت��دي��د  حياتها 

تلك  على  بناء  والت�شرف  اإليها  الو�شول  تريد 

االأه���داف وات��خ��اذ ال��ق��رارات. م��ن جهتها، قالت 

توفري  يجب  اإن���ه  الع�شا�شفة،  �شجى  النا�شطة 

وع��دم  امل���راأة  لتمكني  وعملية  نظرية  اإمكانيات 

لتتمكن  ن��ظ��ري��ة  ����ش���ع���ارات  ح�����ش��ره��ا يف جم����رد 

املحلية  املجتمع  ثقافات  مع  التفاعل  من  امل��راأة 

تعزيز  اأهمية  مبينة  واالجتماعية،  وال�شيا�شية 

وال�شيا�شي واالجتماعي  النف�شي  االإر�شاد  عملية 

االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  خال  من  للمراأة 

وو�شائل االإعام كافة.

التطوعي  املجال  النا�شطة يف  اأكدت  بدورها، 

بقيمتها  ال�شعور  امل��راأة يف  الرهايفة، حق  و�شال 

وبذاتها وحقها يف التاأثري على توجهات النظام 

االج���ت���م���اع���ي واالق���ت�������ش���ادي ع���ل���ى امل�����ش��ت��وي��ني 

ال���وط���ن���ي وال�������دويل، الف���ت���ة اإىل �����ش����رورة دع��م 

القطاعات  اقت�شاديا يف جميع  والفتيات  الن�شاء 

التي  امل��راأة واحلقوق  الوعي بق�شايا عمل  ورفع 

ت�شمنها قانون العمل للمراأة.

اأماين احلبا�شنة  املهند�شة  من جانبها، دعت 

اإىل ���ش��رورة تغيري  ال��ك��رك،  م��ن م��دي��ري��ة عمل 

امل�شاركة  اإىل  امل���راأة  بدفع  تتعلق  التي  القوانني 

اإىل  م�شرية  اأو�شع،  نطاق  على  لتكون  ال�شيا�شية 

ت��اأ���ش��ي�����ص م��ن�����ش��ة وط��ن��ي��ة يف حمافظة  ����ش���رورة 

من  امل��وؤه��ات  الن�شاء  متكني  اإىل  ت�شعى  الكرك 

اخلا�ص  القطاع  يف  عليا  قيادية  منا�شب  �شغل 

االق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��ارك��ة  دع����م  ب��ه��دف  االأردين، 

زيادة  ال�شركات من خال  للمراأة، وتعزيز عمل 

التنوع والتوازن بني اجلن�شني فيها.

ك���م���ا دع�����ت ال��ن��ا���ش��ط��ة ال��ت��ط��وع��ي��ة ���ش��ك��ي��ن��ة 

املوؤ�ش�شات الوطنية  اإىل تعزيز قدرات  احل�شنات، 

بالتمكني  يتعلق  فيما  مراعية  خدمات  لتوفري 

االق��ت�����ش��ادي ل��ل��م��راأة وت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال��ائ��ق، 

باالإ�شافة اإىل �شرورة تعزيز روح ريادة االأعمال 

لدى الن�شاء وامل�شاهمة يف تهيئة بيئة مواتية لها.

ومن بلدة وادي حماد الواقعة �شمايل حمافظة 

ال��ك��رك، ط��ال��ب��ت االأرب��ع��ي��ن��ي��ة خ��ت��ام ال��ع��وي�����ش��ات، 

احتياجا  االأك��رث  الن�شاء  اإىل  الو�شول  ب�شرورة 

والفئات املهم�شة من عامات املنازل والعاطات 

ال�شعبية  املنظمات  م��ع  الإ���ش��راك��ه��ن  العمل  ع��ن 

ومنظمات املجتمع املدين واحل�شول على فر�ص 

ت�شاعدهن يف حت�شني امل�شتوي املعي�شي الأ�شرهن.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د م��دي��ر ع��م��ل ال���ك���رك حمد 

ال��ف��ت��ي��ن��ات، ���ش��ع��ي امل��دي��ري��ة اإىل ت��ع��زي��ز اإ���ش��راك 

الن�شاء والفتيات يف �شوق العمل �شمن بيئة عمل 

الئقة واآمنة تكفل تكافوؤ الفر�ص بني اجلن�شني.

االنباط – الزرقاء 

 ق����رر جم��ل�����ص حم��اف��ظ��ة ال�����زرق�����اء، مت��وي��ل 

�شفية  واإ���ش��اف��ات  مدر�شة   65 �شيانة  م�شروع 

ل�13مدر�شة اأخرى يف املحافظة.

وقال رئي�ص جمل�ص املحافظة الدكتور ماجد 

اإن  ال�شبت،  اأم�ص  اخل�شري يف ت�شريح �شحفي، 

املحافظة  جمل�ص  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  جل��ن��ة 

ع��ق��دت ع���دة اج��ت��م��اع��ات االأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي مع 

م��دي��ر ت��رب��ي��ة ال���زرق���اء االأوىل ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

ومدير  ال�شديفات  �شامي  والثانية  العيا�شرة 

تربية الر�شيفة خالد احلجاج، حيث اأن جمل�ص 

والتعليم  الرتبية  قطاع  اأوىل  الزرقاء  حمافظة 

جل اهتمامه وخ�ش�ص لهذا القطاع على موازنة 

العام املا�شي، مليونني ون�شف املليون دينار وهو 

مبلغ �شكل 22 باملئة من موازنة املجل�ص.

ت��ل��ك  اأن  اخل���������ش����ري،  ال����دك����ت����ور  واأو�������ش������ح 

لدرا�شة  الرتبية هدفت  م��دراء  االجتماعات مع 

اح��ت��ي��اج��ات امل��ح��اف��ظ��ة م���ن االأب���ن���ي���ة امل��در���ش��ي��ة 

وال�شيانة، حيث مت الرتكيز على م�شروع �شيانة 

التي حتتاج  النائية  املناطق  امل��دار���ص، خا�شة يف 

مدار�شها اإىل �شيانة عاجلة، موؤكداً اأن املحافظة 

احل��ايل جمموعة من  العام  ت�شهد خال  �شوف 

م�شاريع بناء املدار�ص املمول من املنح الدولية.

واأ�����ش����ار اإىل اأن�����ه خ����ال ال���ع���ام احل������ايل، مت 

دي��ن��ار  امل��ل��ي��ون  ورب���ع  مليونني  مبلغ  تخ�شي�ص 

باملئة   20 ي�شكل  مما  والتعليم  الرتبية  لقطاع 

من موازنة املجل�ص لهذا العام.

جمل�ص  يف  والتعليم  الرتبية  جلنة  اأن  واأك��د 

على  بجوالت  قاموا  املجل�ص  واأع�شاء  املحافظة 

ما يزيد عن مئة مدر�شة من مدار�ص املحافظة، 

ومت ر����ش���د اح��ت��ي��اج��ات ه����ذه امل����دار�����ص ور���ش��د 

واق��ع  اأن  مبينا  ل��ذل��ك،  ال���ازم���ة  امل��خ�����ش�����ش��ات 

الكثري من املدار�ص �شعب وحتتاج اإىل تو�شعة اأو 

�شيانة عاجلة.

االحد   15/ 1 / 2023



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأحد    15 /   1   /  2023  

»البيع« من أجل السداد.. اقتصاد مصر أمام مرحلة حاسمة

االأنباط-وكاالت

تعانيها  التي  االقت�سادية  امل�ساعب  و�سط 

اإىل حت��رك��ات  اإع��ام��ي��ة  ت��ق��اري��ر  م�����س��ر، ت�سري 

ل��ب��ي��ع ح�س�ص  ال��ر���س��م��ي��ة  جت��ري��ه��ا اجل���ه���ات 

حكومية يف ال�سركات، يف خطوة حتاول الدولة 

وتعهداتها  ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا  ال��وف��اء  خ��ال��ه��ا  م��ن 

الدين  ع��بء خ��دم��ة  يبلغ  اإذ  ال��دول��ي��ة،  امل��ال��ي��ة 

2022- �سداده يف  القاهرة  الذي يتعني على 

البنك  وفق  دوالر،  مليار   42 حوايل   2023
الدويل.

وت�����س��ع��ى ال���دول���ة امل�����س��ري��ة، وال���ت���ي تعترب 

واح��دة من بني خم�ص دول يف العامل معر�سة 

لفقدان قدرتها على »�سداد الديون« وفق وكالة 

»موديز«، لتوفري اأكرب قدر من عملة الدوالر.

وهو  الطروحات«  قبل  »ما  �سندوق  ويعمل 

���س��ن��دوق ت��اب��ع ل���«���س��ن��دوق م�����س��ر ال�����س��ي��ادي« 

حكومية  �سركات  عر�ص  اأج��ل  من  بالتح�سري 

والتي  بيعها،  اأج��ل  6 مليارات من  بنحو  تقدر 

عن  يعلن  اأن  ي��ت��وق��ع  اإذ  م��ت��درج  ب�سكل  �ستتم 

احل��ايل،  يناير  يف  ال�سركات  من  اأوىل  �سريحة 

3 مليارات  ل�  اإي��رادات قد ت�سل  بهدف حتقيق 

�سابقة  اإع��ام��ي��ة  ت�����س��ري��ح��ات  بح�سب  دوالر، 

لوزيرة التخطيط امل�سرية، هالة ال�سعيد.

�سندوق  اأن  اإع��ام��ي��ة  ت��ق��اري��ر  اأك����دت  فيما 

م�سر ال�سيادي �سم عدة �سركات متهيدا لبيع 

ح�����س�����ص ف��ي��ه��ا، وال���ت���ي ت�����س��م ���س��رك��ات ت��اأم��ني 

واأخرى تعمل يف جمال م�ستقات النفط اإ�سافة 

اإىل موؤ�س�سة مالية هامة.

وتاأتي هذه اخلطوات بعدما اأقرت ال�سلطات 

امل�����س��ري��ة يف ن��ه��اي��ة دي�����س��م��رب امل��ا���س��ي »وث��ي��ق��ة 

من   62 حت���دد  ال��ت��ي  ال���دول���ة«  ملكية  �سيا�سة 

الدولة  �ستن�سحب  التي  االقت�سادية  االأن�سطة 

منها ل�سالح القطاع اخلا�ص. 

�سندوق  قبل  من  مطلوبة  الوثيقة  وكانت 

على  ال�سهر  ه��ذا  واف���ق  ال���ذي  ال����دويل،  النقد 

���س��ه��را بقيمة   46 ح��زم��ة دع���م م���ايل م��دت��ه��ا 

تقرير  بح�سب  مل�����س��ر،  دوالر  م��ل��ي��ارات  ث��اث��ة 

ن�سرته وكالة رويرتز.

عام عدم اليقني وبيع الأ�صول

لتوفري  م�سر  يف  امل��واط��ن��ني  اأغ��ل��ب  ي��ع��اين 

املتطلبات االأ�سا�سية

اخلبري االقت�سادي امل�سري، وائل النحا�ص، 

قال اإن »عام 2023، �سيكون عام بيع االأ�سول 

وال�سركات التابعة للدولة امل�سرية، ناهيك عن 

اأنه عام ت�سيطر فيه حالة عدم اليقني«، موؤكدا 

م�سار  ي��ح��ددان  ق��د  املقبلني  »االأ���س��ب��وع��ني  اأن 

االقت�ساد امل�سري للفرتة املقبلة«.

يف  امل�سري  »االقت�ساد  اأن  نحا�ص  وي�سيف 

مرحلة خطرية، ويف فرباير املقبل على الدولة 

�سداد 3.1 مليار دوالر، ويف مار�ص ي�ستحق دفع 

�سي�سكل اختبارا  ما  وهو  دوالر،  مليارات   5.4
حقيقيا عما اإذا كانت احلكومة �ستنجح يف اإدارة 

االأزمة االقت�سادية اأم ال«.

واأ���س��ح ال��ن��ح��ا���ص اأن جن���اح خ��ط��ة اال���س��اح 

كبري  تاأثري  لها  �سيكون  ف�سلها  اأو  االقت�سادي 

خا�سة  الباد،  يف  الرئا�سية  »االنتخابات  على 

االأخ��ري  الربع  �سيكون يف  له  الرت�سح  ب��اب  واأن 

من العام احلايل«.

مل حت����دد وث��ي��ق��ة ���س��ي��ا���س��ة م��ل��ك��ي��ة ال��دول��ة 

ال��ت��خ��ارج  ال��ت��ي �سيتم  االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

اأن��ه يف مايو  اإال  القطاع اخلا�ص،  ل�سالح  منها 

االأ�سول  من  جمموعة  الدولة  ح��ددت  املا�سي 

م�ستثمري  ع��ل��ى  ���س��ت��ع��ر���ص  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، و���س��م��ل��ت االأع���م���ال �سناعة 

ال�سيارات الكهربائية ومراكز البيانات و�سبكات 

النفط والغاز، بح�سب رويرتز.

ال�����س��وؤون االإق��ل��ي��م��ي��ة يف مركز  ال��ب��اح��ث يف 

االأه�������رام ل���ل���درا����س���ات، ���س��ام��ح را����س���د، ق����ال اإن 

روؤو����ص  ج��ذب  اإىل  »ت�سعي  امل�سرية  احل��ك��وم��ة 

اأم����وال وا���س��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة لتبث احل��ي��اة يف 

���س��راي��ني االق���ت�������س���اد، وه�����ذا م���ا ي��دف��ع��ه��ا اإىل 

التخارج من بع�ص االأن�سطة االقت�سادية، حتت 

لها  يتعر�ص  ال��ت��ي  ال�سديدة  ال�سغوط  وط���اأة 

اقت�ساد الباد«.

واأك����د را���س��د مل��وق��ع »احل����رة« اأن ه���ذا االأم���ر 

باحلد  ال��دويل  النقد  �سندوق  مطالب  »يلبي 

من الدور احلكومي اأو دور املوؤ�س�سة الع�سكرية 

يف حركة االقت�ساد املحلي، واإف�ساح املجال اأمام 

»قبل  اأنه  اإىل  للعمل«، م�سريا  القطاع اخلا�ص 

ث��اث��ة اأع�����وام اأع��ل��ن ع��ن ت��وج��ه ل��ط��رح بع�ص 

�سركات اجلي�ص يف البور�سة، اإال اأن تنفيذ هذه 

اخلطوة مل يتبلور ب�سكل وا�سح«.

النقد  �سندوق  بو�سفة  »االل��ت��زام  اأن  وتابع 

ف�سيا�سة  ال���وح���ي���د.  ل��ي�����ص  ل��ك��ن��ه  م��ه��م،  ���س��ب��ب 

اخل�سخ�سة لها دوافع ذاتية اأي�سا«.

وواف����ق ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ع��ل��ى منح 

م�سر قر�سا بقيمة ثاثة مليارات دوالر ت�سدد 

على 46 �سهرا. 

ويبني را�سد اأن خطوة البيوعات �سرتافقها 

خطوات اأخرى » برفع الدعم احلكومي كاما 

اال�سرتاتيجية،  واخل��دم��ات  ال�سلع  بع�ص  ع��ن 

وخف�ص عدد العاملني يف املوؤ�س�سات احلكومية، 

واالأج��ن��ب��ي��ة،  اخل��ا���س��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات  وت�سجيع 

العملة  �سرف  �سعر  حترير  مع  ترتافق  والتي 

االأجنبية«.

وه��ب��ط��ت اأ���س��ع��ار ���س��رف اجل��ن��ي��ه امل�����س��ري، 

100 يف امل��ئ��ة م��ق��اب��ل  ب���اأك���ر م���ن  االأرب����ع����اء، 

 91 ال��رتاج��ع  ن�سبة  ت�سبح  اأن  قبل  ال����دوالر، 

امل�سرية  العملة  قيمة  خف�ست  بعدما  املئة،  يف 

ملطالب  ا�ستجابة  اأ�سهر،   10 يف  الثالثة  للمرة 

ن�سرته  تقرير  بح�سب  ال��دويل  النقد  �سندوق 

وكالة فران�ص بر�ص.

وت��ظ��ه��ر االأرق������ام ان��خ��ف��ا���ص ق��ي��م��ة اجلنيه 

م��ار���ص  عليه يف  ك���ان  ع��م��ا  امل��ئ��ة  يف   50 بن�سبة 

املا�سي، لي�سبح يتداول �سمن م�ستويات -29

32 جنيه مقابل الدوالر، مقابل م�ستوى 15 
جنيه مقابل الدوالر يف مار�ص املا�سي.

امل�سري،  التمويل  اأ���س��ت��اذ  االقت�ساد  خبري 

الدولة  ملكية  »وثيقة  اإن  يقول  نافع،  مدحت 

ح����ددت ���س��ي��ا���س��ة ان�����س��ح��اب ال���دول���ة م��ن بع�ص 

ا�سرتاتيجية  قطاعات  يف  وبقائها  القطاعات 

حمددة وذلك �سمن نطاق ثاث �سنوات«.

امل�سرية  »الدولة  اأن  واأ�ساف ملوقع »احلرة« 

ت�������س���ري ب�����اجت�����اه ع���ك�������س���ي مب���خ���ت���ل���ف اأذرع�����ه�����ا 

اآليات  خال  من  اإم��ا  �ستتم  والتي  لا�ستثمار، 

اأو  مبا�سر،  ب�سكل  ال�سركات  ه��ذه  ببيع  �سهلة 

ال�سوق  البور�سة يف  للتداول يف  �سيتم طرحها 

الثانوية«.

ال��ذي �سيكون  اأن��ه لي�ص عام »2023  واأك��د 

اإذ  ال�سركات،  التخارج من  اأو  االأ�سول  بيع  عام 

اأن االأعوام املقبلة �ست�سهد اأي�سا هذا النوع من 

امل��م��ار���س��ات االق��ت�����س��ادي��ة، وال��ت��ي لي�ست بهدف 

اإميان  لوجود  اإمنا  ال�سندوق،  متطلبات  تلبية 

لدى احلكومة بعدم وجود اأي بديل عن القطاع 

اخلا�ص لتحريك االقت�ساد«.

وبح�سب اجلهاز املركزي للتعبئة واالإح�ساء 

ال�سنوي حوايل  الت�سخم  بلغ »معدل  امل�سري، 

2022 مقابل  �سهر دي�سمرب  يف  املئة  يف   22
6.5 يف املئة يف ال�سهر نف�سه من العام ال�سابق«، 
اإىل  الت�سخم  الزيادة يف معدل  واأرج��ع اجلهاز 
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يف املئة.

كيف �صتدعم هذه البيوعات 

القت�صاد امل�صري؟ 

م�������س���ر اأن����ف����ق����ت ع���������س����رات امل�����ل�����ي�����ارات م��ن 

الدوالرات من اأجل �سبكة نقل لربط العا�سمة 

االإدارية اجلديدة

اخل���ب���ري ن���اف���ع ي����رى اأن »اإي���������رادات خ���روج 

احلكومة من ال�سركات ال يجب توجيهها نحو 

اإبقائها �سمن عجلة االقت�ساد  اخلزينة، واإمنا 

ع��ادة ما تبحث عن  اأن اخلزينة  اإذ  ع��ام،  ب�سكل 

تدفقات مالية«.

م��ن هذه  ج��زء  ا�ستغال  اأن���ه ميكن  وي���رى 

االأزم��ة  م��ن  م�سر  ب��خ��روج  امل�ساعدة  يف  املبالغ 

وتقليل  ال���دي���ون  بع�ص  ب�����س��داد  االق��ت�����س��ادي��ة، 

الفجوة التمويلية التي يعانيها االقت�ساد.

من جانبه يبني النحا�ص اأن ان�سحاب الدولة 

واملوؤ�س�سات  وامل�سانع  وال�سركات  االأ���س��ول  من 

املالية اململوكة اأكان للحكومة اأو حتى للجي�ص 

اإي��رادات للخزينة من جهة، و�ستعطي  »�ستوفر 

اأخ��رى ليعمل  دفعة للقطاع اخلا�ص من جهة 

بحرية ب�سكل اأكرب«، اإذ تريد احلكومة حتقيق 

بيع  خ���ال  م��ن  �سنويا  دوالر  م��ل��ي��ارات   10
اأ�سولها على مدار عدة �سنوات مقبلة.

اإىل و�سع �سوابط  النحا�ص  ويدعو اخلبري 

على اجلهات اال�ستثمارية وعمليات البيع، حتى 

اإىل  �سلبية« م�سريا  »ا�ستثمارات  اإىل  ال تتحول 

اأعلن عن �سفقات  املا�سية  ال�سنوات  اأنه خال 

و�سركة  للم�سروبات  »ل�سركة  اأجنبي  ا�ستحواذ 

ولكن  والثاجات،  الغ�ساالت  �سناعة  يف  تعمل 

بعدها مت ت�سفية هذه ال�سركات ب�سكل متعمد 

واإخراجها من ال�سوق«.

وح�����ذر م���ن »حت���وي���ل ه����ذه ال�����س��رك��ات من 

���س��ي��ط��رة احل��ك��وم��ة امل�����س��ري��ة، ل��ت�����س��ب��ح يف يد 

اإذ يجب  ج��ه��ات ا���س��ت��ث��م��اري��ة اأج��ن��ب��ي��ة واح�����دة، 

مراعاة التنويع يف امللكيات حفاظا على االأمن 

االقت�سادي«.

االأجنبي يف  النقد  االحتياطي من  وتراجع 

مليار   41 مقابل  دوالر  مليار   34 اإىل  م�سر 

يف فرباير. وي�سمل هذا االحتياطي 28 مليار 

اخلليج  دول  اأودعتها  التي  ال��ودائ��ع  من  دوالر 

احلليفة مل�سر لدى البنك املركزي امل�سري.

�ساهم  ال��ت��ي  االأج��ن��ب��ي  النقد  اأزم���ة  وب�سبب 

20 مليار دوالر من م�سر  فيها خ��روج قرابة 

ب�سبب قلق امل�ستثمرين عقب اندالع احلرب يف 

اأوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد ال�سحب 

ب����ال����دوالر خ�����ارج م�����س��ر، ك��م��ا رف���ع���ت ع��م��ول��ة 

االئ��ت��م��ان��ي��ة يف عمليات  ال��ب��ط��اق��ات  ا���س��ت��خ��دام 

ال�����س��راء يف اخل���ارج م��ن 3 يف امل��ئ��ة اإىل 10 يف 

املئة.

الر�سمية  »ال��دواف��ع  اأن  ي��رى  را�سد  الباحث 

ل��ي�����س��ت حم�����س��ورة يف ط��ل��ب��ات ال�������س���ن���دوق، اإذ 

اأن���ه ي��وج��د ع��ج��ز ���س��دي��د يف م��ي��زان امل��دف��وع��ات 

امل�����س��ري��ة، وه���و م��ن االأ���س��ب��اب االأ���س��ا���س��ي��ة وراء 

ت���راج���ع ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة، م���ا ي��ع��ن��ي اأن 

مالية  �سيولة  اإىل  ما�سة  ح��اج��ة  يف  احل��ك��وم��ة 

ول��و جزئيا، خا�سة يف ظل  العجز  ذل��ك  تغطي 

تراكم اأق�ساط ديون خارجية �سابقة، ف�سا عن 

ا�ستحقاقات خدمة الديون«.

وال يعتقد اأن بيع االأ�سول وال�سركات �سيحل 

جتلب  ال��ب��ي��وع  الأن  امل�����س��ري،  االقت�ساد  »اأزم����ة 

اأموال ورمبا تقلل الفجوة يف ميزان املدفوعات، 

وكذلك بالن�سبة ل�سعر ال�سرف، لكن كل ذلك 

يندرج يف نطاق ال�سيا�سات النقدية، وهي جمرد 

جزء من نطاق اأو�سع �سمن ال�سيا�سات املالية«.

ويرى را�سد اأن »االأزمة االقت�سادية امل�سرية 

هيكلية اأي اأن اخللل يف �سميم دوالب االقت�ساد 

اإنتاجي، فا هو �سناعي وال زراعي،  الأنه غري 

حد  اإىل  وخدمي  باالأ�سا�ص  ريعي  اقت�ساد  وهو 

للو�سع  ج��زئ��ي��ة  م��ع��اجل��ات  اأي  وب��ال��ت��ايل  م���ا. 

ال��ع��ك�����ص تلك  م��وؤق��ت��ة، وع��ل��ى  ال��ن��ق��دي �ستظل 

ال�سيا�سات  ت��ع��دي��ل  ح��ت��ى  اأو  ال��ن��ق��دي��ة  احل��ل��ول 

املالية، قد يعني تاأجيل االأزمة وتعميقها ولي�ص 

حلها«.

املفرت�سة لاأ�سول  »املبيعات  اأن  اإىل  واأ�سار 

امل�ستقبل خ�سو�سا فيما  لن تفي با�ستحقاقات 

ناهيك  وامل��رتاك��م��ة،  اجل��دي��دة  بالديون  يتعلق 

ك��ل �سفقة بيع ه��ي خ�سم م��ن ق��درات  اأن  ع��ن 

الدولة ال�ساملة يف جانبها االقت�سادي، خا�سة 

اإذا كانت املبيعات الأ�سول ذات طابع ا�سرتاتيجي 

املوؤقتة  امل�سكنات  فلهذه  كبرية،  اأهمية  لها  اأو 

خماطر �سديدة متو�سطة وطويلة االأجل، على 

القومي  االأم��ن  على  وبالتايل  الكلي  االقت�ساد 

امل�سري«.

ويعترب را�سد اأن »ن�سائح وو�سفات �سندوق 

ال��ن��ق��د مل ت��ن��ج��ح اأب����دا يف اإن���ق���اذ االق��ت�����س��ادات 

املتعرة وال�سعيفة، فهي كما يف املثل ال�سيني 

تقر�ص اجلائع �سمكة لكنها ال تعلمه ال�سيد«.

االأنباط-وكاالت 

جن���ح���ت دول������ة ق���ط���ر يف حت��ق��ي��ق م���وؤ����س���رات 

االقت�سادي  ال�سعيدين  على  ومهمة  متقدمة 

واالجتماعي على م�ستوى دول الوطن العربي، ال 

العاملي،  �سيما بعد االأزم��ات االقت�سادية والركود 

وبن�سبة منو بلغت نحو 3.6%.

ووف�������ق ت����ق����دي����رات ال���ل���ج���ن���ة االق���ت�������س���ادي���ة 

قطر  ف��اإن  »االأ�سكوا«،  اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية 

مل��ا حققته من  ت��اأت��ي يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��رب��ي��اً 

لتحقيق  املر�سومة  اخلطة  وف��ق  ال�سري  يف  جن��اح 

االإدارة املتكاملة للموارد املائية، بح�سب التقرير 

االقت�سادي العربي املوحد لعام 2022.

وذك�����ر ال��ت��ق��ري��ر -ال������ذي ����س���در ح���دي���ث���اً عن 

�سمن  تعترب  قطر  اأن  ال��ع��رب��ي-  النقد  �سندوق 

اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات القيمة  ال�����دول ال��ت��ي ح��ق��ق��ت 

م�ستوى  ع��ل��ى  التحويلية  لل�سناعات  امل�����س��اف��ة 

بني  الرابع  الرتتيب  �سجلت  اإذ  العربية،  ال��دول 

الدول العربية.

من  ال��ف��رد  ن�سيب  م��ت��و���س��ط  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

االأول بنحو  املركز  بلغ  ال�سناعي يف قطر  الناجت 

28.5 األف دوالر للفرد، عازياً هذا التح�سن اإىل 
بدايات التعايف من اآثار جائحة كورونا، ولربامج 

اإعادة تن�سيط االقت�ساد.

ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر االق��ت�����س��ادي ال��ع��رب��ي اإىل اأن 

قطر جنحت اأي�ساً يف توفري مياه ال�سرب االآمنة، 

وكذلك خدمات ال�سرف ال�سحي جلميع ال�سكان.

اخلليج  دول  اق��ت�����س��ادات  م��ن  كثري  ي���زال  وال 

تزيد  التي  وال��غ��از  النفط  ���س��ادرات  على  يعتمد 

ال�����س��ادرات  اإج���م���ايل  م���ن   70% ع��ل��ى  ن�سبتها 

ال�سلعية يف الكويت وقطر وال�سعودية وُعمان.

ك��م��ا ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ت��ي 

تتعدى %70 من اإجمايل االإيرادات احلكومية 

يف ال��ك��وي��ت وق��ط��ر وع��م��ان وال��ب��ح��ري��ن، بح�سب 

التقرير.

ال��ك��ب��ري يف م�ساهمة  ال��ت��غ��ري  وت���اب���ع: »ورغ����م 

ال���ق���ط���اع���ات غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

اأكرب  االآن  النفطية  غري  فالقطاعات  االإجمايل، 

ن�سبياً يف كل دول جمل�ص التعاون مما كانت عليه 

قبل 10 �سنوات«.

حققت  املنطقة  دول  جميع  اأن  التقرير  وبني 

نحو  بلغ  حيث   ،2% ن�سبة  جت��اوز  موجباً  من��واً 

%3.6 يف قطر، ونحو %3.4 يف الكويت، على 
يف  للتطورات  االإيجابية  االنعكا�سات  من  الرغم 

اأ�سواق النفط على االقت�سادات اخلليجية.

الوقت  التقرير- ي�سري يف  ذل��ك -وف��ق  اأن  اإال 

ذات�����ه اإىل احل���اج���ة ل��ت��ع��زي��ز وت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود 

لزيادة  املبذولة من جانب احلكومات اخلليجية 

درجة التنوع يف االقت�ساد، والبناء على املكت�سبات 

لتو�سيع  الرامية  ا�سرتاتيجياتها  املتحققة جراء 

النفطية،  غ���ري  االق��ت�����س��ادي��ة  االأن�����س��ط��ة  ن��ط��اق 

وتقلي�ص درجة االعتماد على املوارد النفطية يف 

رفد املوازنات احلكومية.

بنسبة 3.6%.. قطر تتصدر دول المنطقة العربية بنمو االقتصاد

المغرب يتوقع نمو االقتصاد
 3.3% في 2023  

االقتصاد البريطاني يحقق نموا مفاجئا 
بفضل كأس العالم

انكماش االقتصاد الفنلندي.. 
ما التفاصيل! 

االأنباط-وكاالت

للتخطيط  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ن��دوب��ي��ة  ق���ال���ت 

النمو  يرتفع  اأن  املتوقع  م��ن  اإن  امل��غ��رب،  يف 

ع��ام  يف   3.3% اإىل  للمملكة  االق��ت�����س��ادي 

مدفوعا   ،2022 يف   1.3% من   2023
بالطلب املحلي.

تفرت�ص  التوقعات  اأن  املندوبية  وذك��رت 

اإنتاجا متو�سطا للمحا�سيل بعد اأ�سواأ موجة 

ج��ف��اف م��ن��ذ ع��ق��ود، وان��خ��ف��ا���س��ا يف الطلب 

عند  للنفط  واأ���س��ع��ارا  ال�سلع،  على  االأجنبي 

للربميل. دوالرا   90
وق�����ال م�������س���وؤول���ون يف امل���ن���دوب���ي���ة خ��ال 

التوقعات  اإن  اخلمي�ص،  يوم  �سحايف  موؤمتر 

اأي�����س��ا  تعتمد   2023 ل��ل��ع��ام  االق��ت�����س��ادي��ة 

ل�سنة  املالية  لقانون  اجلديدة  »االآف��اق  على 

بال�سيا�سة  يتعلق  م��ا  يف  خا�سة   ،2023
اأ�سعار  العمومي ودعم  اجلبائية واال�ستثمار 

اال�ستهاك«.

بخ�سو�ص  توقعاتها  املندوبية  بنت  كما 

على   2022-2023 ال����زراع����ي  امل���و����س���م 

»ت���اأخ���رال���ت�������س���اق���ط���ات امل���ط���ري���ة وت���داع���ي���ات 

اجل����ف����اف ال������ذي ع���رف���ه امل���و����س���م امل���ا����س���ي«، 

»ب�سكل  ال�سناعي  القطاع  يتاأثر  اأن  وتوقعت 

وا�ستقرار  اخلارجي  الطلب  برتاجع  �سلبي 

اأ�سعار املواد االأولية يف م�ستويات عالية رغم 

انخفا�سها الطفيف«.

ال��ب��ن��اء  ي���ت���اأث���ر ق���ط���اع  اأن  ت���وق���ع���ت  ك���م���ا 

واالأ�����س����غ����ال ال���ع���م���وم���ي���ة ب�����زي�����ادة ت��ك��ال��ي��ف 

التمويلية،  ال�����س��روط  وت�����س��دي��د  امل���دخ���ات 

بعد   1.2% �سعيفا  من��وا  �سي�سجل  حيث 

انخفا�ص بن�سبة %0.4 يف 2022.

واأ�سارت املندوبية، اإىل اأن هذه االأرقام ال 

تزال عر�سة للتغري نتيجة الغمو�ص الناجم 

وكذلك  اجليو�سيا�سية  التوترات  تاأثري  عن 

خماطر اجلائحة واملناخ.

ب��ال��واردات،  املدفوع  الت�سخم،  اإن  وقالت 

م��ق��ارن��ة   ،2023 ع���ام  يف   1.9% �سيبلغ 

االأ�سعار  �ستعرف  اإذ   ،2022 يف   5% مع 

طفيفة  زي������ادة   2023 خ����ال  ال���داخ���ل���ي���ة 

»نتيجة تراجع ال�سغوطات على اأ�سعار املواد 

االأولية على ال�سعيد العاملي«.

�سي�سجل  املغربي  االقت�ساد  اأن  واأ�سافت 

رغم  ال��داخ��ل��ي  الطلب  يف  طفيفا  »انتعا�سا 

امل�ستويات املرتفعة لاأ�سعار، حيث �سيوا�سل 

الطلب الداخلي دعمه للنمو االقت�سادي يف 

الناجت  منو  يف  م�ساهمته  لرتتفع   ،2023
الداخلي االإجمايل مقارنة مع 2022«.

و���س��ريت��ف��ع ا���س��ت��ه��اك االأ����س���ر امل��غ��رب��ي��ة 

من »الزيادة املرتقبة يف  م�ستفيدا   ،2.4%
املداخيل الفاحية، وتعزيز النتائج اجليدة 

لتحويات« املغرتبني يف اخلارج من العملة 

ال�سعبة.

واأك����د م�����س��وؤول��و امل��ن��دوب��ي��ة، اأن »ال��دول��ة 

����س���ت���وا����س���ل دع���م���ه���ا ل��ل��ن��م��و االق���ت�������س���ادي 

املخ�س�سة  امليزانية  الوطني من خال رفع 

اإىل  �ست�سل  وال��ت��ي  ال��ع��م��وم��ي  ل��ا���س��ت��ث��م��ار 

دوالر(  مليار   30 )نحو  درهم  مليار   300
خال 2023«.

»انتعا�ص  اأن  ت��وق��ع��ت  امل��ن��دوب��ي��ة  اأن  غ��ري 

اال����س���ت���ث���م���ار اخل����ا�����ص ����س���ي���ت���اأث���ر ب��ت�����س��دي��د 

خ��ال  ال��ث��ق��ة  وت��راج��ع  ال��ن��ق��دي��ة  ال�سيا�سية 

لي�سجل  احل��ال��ي��ة«،  االق��ت�����س��ادي��ة  الو�سعية 

يف   0.6% م����ع  م���ق���ارن���ة   2.6% زي�������ادة 

.2022
ك��م��ا ���س��ي��وؤدي ت��راج��ع ال��ط��ل��ب اخل��ارج��ي 

واخلدمات  ال�سلع  �سادرات  منو  تقل�ص  اإىل 

اإىل  ال���واردات  منو  و�سيتباطاأ   ،4.2% اإىل 

.3.7%
اإىل  ���س��ي��ت�����س��ع  امل����ايل  ال��ع��ج��ز  اأن  وذك�����رت 

يف  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   5.2%
انخفا�ص  على خلفية   3.9% 2023 من 
على  االإن��ف��اق  وزي���ادة  ال�سريبية  االإي�����رادات 

الدعم و�سبكات ال�سمان االجتماعي.

املعرو�ص  اإن  ال�سامية  املندوبية  وق��ال��ت 

النقدي �سريتفع %5.1 يف 2023 مقارنة 

مع %6.1 يف 2022

االأنباط-وكاالت 

مفاجئ  ب�سكل  الربيطاين  االقت�ساد  منا 

التي  للتوقعات  خم��ال��ف  ب�سكل  ن��وف��م��رب،  يف 

اأن ارتفع  رجحت انكما�سه بنحو،  وذلك بعد 

االإن���ف���اق يف ال��ق��ط��اع اخل���دم���ي وحت���دي���دا يف 

ق��ط��اع االأط���ع���م���ة وامل�������س���روب���ات خ����ال ف��رتة 

بطولة كاأ�ص العامل

واأظ�����ه�����رت ب���ي���ان���ات ر���س��م��ي��ة م����ن م��ك��ت��ب 

االإح�������س���اءات ال��وط��ن��ي��ة اجل��م��ع��ة اأن ال��ن��اجت 

امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ال��ربي��ط��اين ارت��ف��ع 0.1 

باملئة يف نوفمرب.

روي���رتز  ا�ستطلعت  اق��ت�����س��اد  خ���رباء  ك���ان 

املحلي  ال��ن��اجت  انخفا�ص  توقعوا  ق��د  اآراءه���م 

ب��امل��ئ��ة يف ن��وف��م��رب م��ق��ارن��ة   0.2 االإج���م���ايل 

باأكتوبر.

ك���م���ا اأظ����ه����رت ب���ي���ان���ات اجل���م���ع���ة اأن������ه يف 

االأ�سهر الثاثة حتى نهاية نوفمرب، انكم�ص 

نف�سها  الن�سبة  وه��ي  باملئة،   0.3 االقت�ساد 

التي توقعها ا�ستطاع رويرتز.

وق���������ال داري�����������ن م������ورج������ان م������ن م��ك��ت��ب 

االإح�ساءات الوطنية »منا االقت�ساد قليا يف 

نوفمرب بدعم ارتفاع يف قطاعات االت�ساالت 

دفع  على  �ساعد  مما  احلا�سوبية،  والربجمة 

وال��ب��ارات  احل��ان��ات  اأن  كما  ق��دم��ا.  االقت�ساد 

اإذ خرج النا�ص مل�ساهدة  �سهدت ن�ساطا جيدا، 

مباريات كاأ�ص العامل«.

يعني النمو االأقوى من املتوقع يف نوفمرب 

ف�سليني  تراجعني  ت�سجل  ل��ن  بريطانيا  اأن 

م��ت��ت��ال��ي��ني ل��ل��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل، وه��و 

عادة تعريف الركود يف اأوروب��ا، اإال اإذا �سجلت 

هبوطا حادا اإىل حد ما يف االإنتاج يف دي�سمرب 

كانون االأول.

�سلبية  نتيجة  لت�سجيل  اإن��ه  املكتب  وق��ال 

اأن  ال��ع��ام، يجب  ال��راب��ع م��ن  ال��رب��ع  للنمو يف 

ينخف�ص الناجت املحلي االإجمايل يف دي�سمرب 

بنحو 0.5 باملئة، وذلك على افرتا�ص اأنه لن 

تكون هناك مراجعات اأخرى بالتعديل.

وو�سل ت�سخم اأ�سعار امل�ستهلكني اإىل اأعلى 

11.1 باملئة يف  41 عاما عند  م�ستوياته يف 

م�ستويات  على  ال�سغط  ي��ه��داأ  ومل  اأك��ت��وب��ر، 

املعي�سة بعد، يف حني توقعت اجلهة احلكومية 

املعنية مبراقبة امليزانية يف نوفمرب اأن االإنتاج 

�سينخف�ص 1.4 باملئة يف 2023.

وق����ال وزي����ر امل��ال��ي��ة ج��ريمي��ي ه��ان��ت بعد 

بيانات الناجت املحلي االإجمايل »اأهم م�ساعدة 

ميكن اأن نقدمها هي التم�سك بخطة خف�ص 

العام حتى جنعل  الن�سف هذا  اإىل  الت�سخم 

االقت�ساد ينمو مرة اأخرى«.

وان���ك���م�������ص االق����ت���������س����اد ال����ربي����ط����اين يف 

االأ�سهر الثاثة حتى نهاية �سبتمرب، و�سيعد 

انخفا�ص الناجت يف االأ�سهر الثاثة حتى 31 

دي�سمرب ركودا.

وكان بنك اإجنلرتا قد توقع وقوع اقت�ساد 

الربع  خ��ال  رك���ود  ح��ال��ة  يف  املتحدة  اململكة 

الثالث من عام 2022.

االأنباط-وكاالت

ت�����راج�����ع ال�����ن�����اجت امل���ح���ل���ي االإج�����م�����ايل 

املا�سي؛ نتيجة  الفنلندي يف �سهر نوفمرب 

ت��راج��ع ن�����س��اط ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة وت��ب��اط��وؤ 

ق��ط��اع اخل���دم���ات ب���درج���ة اأق�����ل. واأظ���ه���رت 

ناجت  اأن  الفنلندي  االإح�ساء  مكتب  بيانات 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ت���راج���ع يف ن��وف��م��رب، 

امل���ئ���ة، بعد  4ر0 يف  ت��ب��ل��غ  ���س��ن��وي��ة  ب��ن�����س��ب��ة 

ت�سجيل منو بن�سبة 3ر0 يف املئة يف ال�سهر 

ال�سابق عليه.

الفنلندي  االقت�سادي  الناجت  وانخف�ص 

يف نوفمرب بن�سبة 4ر0 يف املئة بعد تراجعه 

بن�سبة 5ر0 يف املئة يف ال�سهر ال�سابق عليه.

قد  فنلندا  يف  االقت�سادي  ال��ن��اجت  وك��ان 

تراجع اآخر مرة يف �سهر مار�ص 2022.
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األنباط-وكاالت

�أع���ل���ن���ت م��ق��اط��ع��ات وم�����دن رئ��ي�����س��ّي��ة يف 

ة بها لهذ�  �ل�سني، عن �أهد�ف �لنمّو �خلا�سّ

ومع   .٪5 من  باأعلى  معظمها  وج��اء  �ل��ع��ام، 

�أّي وق��ت م�سى  �أك���ر م��ن  �ل�����س��ني  �ق���ر�ب 

�لعزلة  �سنو�ت من  �إىل �النفتاح، بعد ثالث 

ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ف�����اإّن �ل��ت��وّق��ع��ات 

ل��ع��ام 2023،  ت���اأت���ي م��رت��ف��ع��ة  �الق��ت�����س��ادّي��ة 

�إن”  �إن  “�سي  ن�سرته  تقرير  ح�سب  وذل��ك 

�الأمريكّية.

وك����ان����ت �ل���ق���ي���ود و�الإغ������الق������ات ب�����س��ب��ب 

ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا، ق����د ع���ّط���ل���ت ���س��ال���س��ل 

�ل��ت��وري��د و�إحل����اق �ل�����س��رر ب��ت��دّف��ق �ل��ت��ج��ارة 

�ليوم حتّديات  �ل�سني  وتو�جه  و�ال�ستثمار، 

�لنمّو  كبرية، تتعّلق بنق�س �لطاقة وتباطوؤ 

�لعامل  ي�سهده  م��ا  وه��و  �لت�سّخم،  و�رت��ف��اع 

�أّن  ك��ّل��ه، وي��رّج��ح خ���ر�ء �ق��ت�����س��ادّي��ون، �إىل 

عملّية �إعادة �الفتتاح، �ستكون غري منتظمة 

وم��وؤمل��ة، وذل��ك مع دخ��ول �ل�سني يف طريق 

عام  من  �الأوىل  �الأ�سهر  خالل  �سالكة،  غري 

.2023

�النكما�س  �إّن  �قت�سادّية،  در��سات  وقالت 

�ل�سني،  �ل��ع��ق��ار�ت يف  ق��ط��اع  �ل��ت��اري��خ��ّي يف 

يت�سّببا  �أن  �مل��م��ك��ن  م��ن  �ل��ع��امل��ّي،  و�ل���رك���ود 

مبزيد من �مل�ساكل يف عام 2023.

وك���ان���ت �حل���ك���وم���ات �مل��ح��ل��ّي��ة يف ج��م��ي��ع 

�أجل  �الجتماع من  بد�أت  قد  �ل�سني،  �أنحاء 

لتحديد  �ل�����س��ن��وّي��ة،  �لت�سريعّية  �جل��ل�����س��ات 

��ة ل��ه��ذ� �ل��ع��ام،  �أه�����د�ف ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا �خل��ا���سّ

�لتي  �لرملانّية  باجلل�سة  تتّوج  �سوف  و�لتي 

�ستعقد يف �آذ�ر/ مار�س 2023، حيث �سيك�سف 

�لوزر�ء عن هدف منّو �لناجت �ملحلّي  رئي�س 

�الإجمايّل للبالد.

تعتر  و�لتي  غو�نغدونغ،  �سركة  و�أعلنت 

غ��و�ن��غ��دون،  مقاطعة  يف  �لت�سنيع  ع��م��الق 

�القت�سادّي  �ل��ن��اجت  ُع�سر  م��ن  �أك��ر  ومت��ّث��ل 

�أّنها تهدف  �الإجمايّل لل�سني يف عام 2021، 

�أك��ر  �أو   ٪5 بن�سبة  �ق��ت�����س��اده��ا  تنمية  �إىل 

لعام 2023.

يف  ويت�سونغ،  و�نغ  �ملقاطعة،  حاكم  وقال 

بنحو  تو�ّسع  �ملقاطعة  �قت�ساد  �إّن  ل��ه،  بيان 

2٪ فقط يف عام 2022، متخّلًفا عن �لهدف 

�الأم��ر  م����ّرًر�  �سئيل،  ب��ف��ارق   ٪5.5 �ل��ب��ال��غ 

مل  �سعوبات  و�ج��ه  �ل�سينّي  �القت�ساد  ب��اأّن 

ذلك  يف  مب��ا  ع��دي��دة،  �سنو�ت  منذ  يو�جهها 

نق�س �لطلب، و�نقطاع �سال�سل �لتوريد.

�النتعا�س

“�نعد�م  ل�سيا�سة  �ل�سريع  �لتفّكك  وبعد 

�أّول/  ك��ان��ون  �أو�ئ����ل  يف  كوفيد” �ل�����س��ارم��ة 

دي�������س���م���ر �مل����ا�����س����ي، ح�������ّول �ل�������س���ي���ا����س���ّي���ون 

وخ���ّف���ف���و�  �ل���ن���م���ّو،  ت���ع���زي���ز  �إىل  ت���رك���ي���زه���م 

�لتكنولوجيا  �سناعات  م��ن  موقفهم  ح���ّدة 

باأزمة �سديدة، وعّززت  �لتي متّر  و�لعقار�ت 

�الإ�سار�ت ثقة �مل�ستثمرين بانتعا�س كبري يف 

�القت�ساد �ل�سينّي لعام 2023.

تعتر  و�لتي  ت�سجيانغ،  مقاطعة  وكانت 

ق����ّوة �ق��ت�����س��ادّي��ة ك����رى، �أم�������س �خل��م��ي�����س، 

5٪ من  �أكر من  ت�ستهدف  �أّنها  ك�سفت عن 

�القت�ساد  ع��ل��ى  ب��ال��رك��ي��ز  م��ت��ع��ّه��دة  �ل��ن��م��ّو، 

�ل��رق��م��ّي جل��ع��ل��ه حم����ّرك من���ّو �أك����ر، وم��ن 

�مل���ع���روف ع��ن ه���ذه �مل��ق��اط��ع��ة، �أّن���ه���ا موطن 

للعديد من �سركات �لتكنولوجيا و�لت�سنيع 

بابا”  “علي  �لبالد، وت�سّم �سركات مثل  يف 

و”غيلفي” و”غيلي �أوتو” �ل�سهرية.

خ���الل  بابا”،  “علي  ����س���رك���ة  ووّق����ع����ت 

�الأ������س�����ب�����وع �مل�����ا������س�����ي، �ّت�����ف�����اق�����ّي�����ة ت����ع����اون 

حيث  �لتكنولوجيا،  تكّتل  مع  �إ�سر�تيجّي 

�أ�ساد كبار �مل�سوؤويل يف �ملدينة بدور �ل�سركة 

�ل�سني،  �مل��ح��ل��ّي يف  �الق��ت�����س��اد  م�����س��اع��دة  يف 

وح�����س��ب ب��ي��ان �حل���ك���وم���ة، ف���اإّن���ه���م ت��ع��ّه��دو� 

ب�”دعم ثابت” لل�سركة.

وك���ان���ت م��دي��ن��ة ���س��ن��غ��ه��اي، و�ل���ت���ي ت��ع��ّد 

�لبالد،  يف  �لبحرّي  و�ل�سحن  �مل���ايّل  �مل��رك��ز 

وق��ال  ك��ورون��ا،  �إغ��الق��ات  بفعل  ق��د ت�سّررت 

�إّن  ت�سينغ،  غ��ون��غ  �سنغهاي،  ب��ل��دّي��ة  رئ��ي�����س 

�لعام  خالل  �نكم�س  للمدينة  �مل��ايّل  �لدخل 

منّو  بن�سبة  �ل�سابق  هدفه  خمالًفا  �ملا�سي، 

تبلغ 6٪، �إذ كان قطاع �لفنادق و�ملطاعم هو 

بن�سبة  ا  �نخفا�سً �سّجل  �إذ  ت�����س��ّرًر�،  �الأك��ر 

63٪ من �الإير�د�ت.

�لعاملي… وقطاع  �ل��رك��ود  م��ن  خم��اوف 

يت�سّدع �لعقار�ت 

ي�����س��ت��م��ّر �خل������ر�ء يف م���ر�ق���ب���ة ���س��ان��ع��ي 

�ل�����س��ي��ا���س��ات وخ��ط��و�ت��ه��م��م الإ����س���الح ���س��وق 

�ل���ع���ق���ار�ت �مل���ت�������س���ّرر، و�ل�����ذي ي��ث��ق��ل ك��اه��ل 

ما  ميّثل  �لقطاع،  وهذ�  �ل�سينّي،  �القت�ساد 

يقرب من 30٪ من �لناجت �ملحلّي �الإجمايّل.

وب��د�أت �الأزم��ة يف �أو�خ��ر ع��ام 2021، بعد 

�سد�د  عن  �لقائمني  من  �لعديد  تخّلف  �أن 

دي��ون��ه��م، و�ل��ت��ي �أّخ���رت ب��ن��اء �مل��ن��ازل �ملباعة 

�أث��ار  مّم��ا  �ل�سني،  �أن��ح��اء  جميع  يف  م�سبًقا 

�ح��ت��ج��اج��ات م���ن ق��ب��ل �أ���س��ح��اب �مل�����س��اك��ن، 

و�ل���ذي���ن رف�����س��و� دف���ع �أق�����س��اط ق��رو���س��ه��م 

ع��ل��ى م���ن���ازل غ���ري م��ك��ت��م��ل��ة، وب���ذل���ت بكني 

قطاع  الإنقاذ  �ملحاوالت  من  �سل�سلة  حينها 

وك�سفت  �ملتتالية،  �النهيار�ت  من  �لعقار�ت 

مبيعات  لكّن  �الأزم��ة،  لتخفيف  خّطتها  عن 

�ل��ع��ق��ار�ت يف �ل�����س��ني ت��ر�ج��ع��ت ب��اأك��ر من 

26٪، و�نخف�س �ال�ستثمار بن�سبة ٪9.8.

“�إّن  �ق����ت���������س����ادّي����ون  حم����ّل����ل����ون  وق�������ال 

�ل��ت��ي مّت �الإع����الن ع��ن��ه��ا حّتى  �الإج������ر�ء�ت 

�ل���ت���ح���ّول  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك���اف���ي���ة  ل��ي�����س��ت  �الآن، 

�ملطلوب”.

وي�����س��ّك��ل �ل��رك��ود �ل��ع��امل��ّي م�����س��در �لقلق 

مع  �ل�سني  يف  �القت�سادّي  للم�سهد  �الأك��ر 

�لكثري  �لتجارة  ع��ّززت  �إذ   ،2023 عام  بد�ية 

من  �سابق  وق��ت  يف  �الق��ت�����س��ادّي  �لنمّو  م��ن 

بارتفاع  �ل�����س��ادر�ت  وت��ع��ّززت  �ملا�سي،  �لعام 

�الأ�سهر �الأخرية، بد�أ  �ل�سلع، لكن يف  �أ�سعار 

خم�س  نحو  ي�سّكل  و�ل���ذي  �ل��ت��ج��ارة،  قطاع 

وي��وّف��ر  لل�سني،  �الإج���م���ايّل  �مل��ح��ل��ّي  �ل��ن��اجت 

من  ت�سّدعات  يظهر  وظيفة،  مليون   180

�لتباطوؤ يف �لنمّو �القت�سادّي.

يف  �ل�����س��ادرة  �ل�سني  �سحنات  وتقّل�ست 

 ،2021 ع��ام  عن   ٪8.7 بن�سبة  �ملا�سي  �لعام 

لكّن   ،2020 ف��ر�ي��ر  م��ن��ذ  �أد�ء  �أ����س���و�أ  وه���و 

يعني  �الأف��ق،  يف  يلوح  �ل��ذي  �لعاملّي  �لركود 

�أن يكون لديهم �ملزيد من  �أّنه من �ملحتمل 

�النخفا�س، كما ي�سري خر�ء.

األنباط-وكاالت

و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لنخب  تلتقي 

طاحمة  د�فو�س  يف  �ملقبل  �الأ�سبوع  �لعاملية 

بني  م��ا  م�سرذم”  ع��امل  يف  “�لتعاون  �إىل 

�حل����رب يف �أوك���ر�ن���ي���ا و�الخ���ت���الل �مل��ن��اخ��ي 

و�لعوملة �لتي تو�جه �أزمة وجودية.

و�أع����ل����ن رئ���ي�������س �مل���ن���ت���دى �الق���ت�������س���ادي 

�ل���ع���امل���ي ب���ورغ���ه ب���ري���ن���دي خ����الل �إح���اط���ة 

���س��ح��اف��ي��ة ه���ذ� �الأ����س���ب���وع �أن �ل��ق��م��ة �ل��ت��ي 

جتري يف منتجع �الألب �ل�سوي�سرية تنعقد 

جيو�سيا�سي  و���س��ع  ظ��ل  “يف  �ل�����س��ن��ة  ه���ذه 

وج��ي��و�ق��ت�����س��ادي ه��و �الأك����ر ت��ع��ق��ي��د�ً منذ 

عقود”.

و�����س����اه����م ت���ف�������س���ي وب��������اء ك����وف����ي����د-19 

و�خلالفات �لتجارية بني �لواليات �ملتحدة 

�أوكر�نيا  على  �لرو�سي  و�لهجوم  و�ل�سني 

�ل�سقاقات  ت��ز�ي��د  يف  �الأخ���رية  �ل�سنو�ت  يف 

�جل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة وت�������س���اع���د �ل�����س��ي��ا���س��ات 

�حلمائية.

ور�أى موؤ�س�س �ملنتدى كالو�س �سفاب �أن 

�ل�سرذمة  لهذه  �لرئي�سية  �الأ�سباب  “�أحد 
هو نق�س يف �لتعاون” ما يوؤدي �إىل �عتماد 

مندد�ً  و�أنانية”  �الأمد  ق�سرية  “�سيا�سات 
مفرغة”. ب�”حلقة 

وح����م����ل ه������ذ� �ل����و�����س����ع �ل���ب���ع�������س ع��ل��ى 

�لت�ساوؤل حول م�ستقبل �لعوملة �لتي ت�سكل 

منذ ن�سف قرن حمور فل�سفة د�فو�س.

وق�����ال�����ت ك�����اري�����ن ه����اري���������س �ل�������س���ري���ك���ة 

م���ك���ت���ب  يف  �الق�����ت�����������س�����ادي�����ة  و�خل�������ب�������رية 

�أن���د ك��وم��ب��اين لوكالة  ب��اي��ن  �ال���س��ت�����س��ار�ت 

ف��ر�ن�����س ب��ر���س �إن���ه ك���ان ه��ن��اك يف وق���ت ما 

�العتيادي  �لو�سع  �إىل  ب��ال��ع��ودة  “�الأمل 
ما”  ح��ّد  �إىل  معومل  ع��امل  و�سع  �ل�سابق، 

باأن  �ليوم  �إق��ر�ر  ثمة  �أن  “�أعتقد  م�سيفة 

هذه �حلقبة يف طور �النتهاء” حتى لو �أنه 

�سيبقى منها نقاط تعاون “حول جمموعة 

�أكر �نح�سار�ً من �مل�سائل”.

تتحول  �مل��ن��اخ  م�ساألة  “حتى  �أن���ه  ور�أت 

بهذ�  م�سرية  �نعز�لية”،  �أكر  معركة  �إىل 

�لت�سخم”  من  �حلد  “قانون  �إىل  �ل�سدد 

�ل��������ذي ي���ن�������س ع����ل����ى م���������س����اع����د�ت ك����رى 

�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �مل��ت��م��رك��زة  لل�سركات 

و�لطاقات  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  قطاع  يف 

�حلدود  على  �لكربون  و�سر�ئب  �ملتجددة، 

�لتي يجري �عتمادها يف �أوروبا.

�الأوكر�نية �لق�سية 

بعد حو�ىل عام على بدء �لغزو �لرو�سي 

الأوك���ر�ن���ي���ا، م��ن �مل��ت��وق��ع �أن ي��ح��ت��ل �ل��ن��ز�ع 

و�ن��ع��ك��ا���س��ات��ه ع��ل��ى �ل�����س��ي��ا���س��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف 

جم��ايل �ل��ط��اق��ة و�ل��دف��اع، ح��ي��ز�ً ك��ب��ري�ً يف 

د�فو�س. مناق�سات 

�ملنتدى  عن  �ستتغيب  رو�سيا  كانت  و�إن 

�أوكر�نيا  فاإن  �لتو�يل،  على  �لثانية  لل�سنة 

�سر�سل وفد�ً، كما �أن �لرئي�س فولودميري 

زيلين�سكي يعتزم �إلقاء كلمة عر �لفيديو.

للم�سوؤولني  منا�سبة  �ملنتدى  و�سي�سكل 

�الأوكر�نيني للتوجه �إىل مئات �ل�سخ�سيات 

�الأمل��اين  �مل�ست�سار  مثل  �لكرى  �ل�سيا�سية 

ل���الأمم  �ل���ع���ام  و�الأم������ني  ���س��ول��ت�����س  �أوالف 

�لعام  �أنطونيو غوتريي�س و�الأمني  �ملتحدة 

�إ�سافة  للحلف �الأطل�سي ين�س �ستولتنرغ، 

و�ل��ع��دي��د  ���س��رك��ة  رئ��ي�����س   600 ح����و�ىل  �إىل 

�ملجتمع  عن  وممثلني  �الإع��الم  و�سائل  من 

�ملدين من منظمات غري حكومية وباحثني 

وح��ت��ى جن���وم ب��ي��ن��ه��م �مل��م��ث��ل �إدري�������س �إل��ب��ا 

فليمينغ. رينيه  �ل�سوبر�نو  ومغنية 

وم���ن �مل��و����س��ي��ع �الأ���س��ا���س��ي��ة �مل��ط��روح��ة 

للبحث �أي�ساً �ملناخ، �إذ ي�سعى �ملنظمون الأن 

للمفاو�سات  �لتمهيد  يف  �ملباحثات  ت�ساعد 

�الأط���ر�ف  م��وؤمت��ر  �إط���ار  يف  �ملقبلة  �لعاملية 

حول �ملناخ )كوب28( �ملقرر عقده يف نهاية 

�ل�سنة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يف �مل���ق���اب���ل ي���ع���ت���زم ن���ا����س���ط���ون �غ��ت��ن��ام 

�الج������ت������م������اع ل����ت����ذك����ري �ل������������دول �ل���غ���ن���ي���ة 

وجم���م���وع���ات �ل���ط���اق���ة ب�������س���رورة مت��وي��ل 

�لطاقة  جم��ال  يف  �لنامية  �ل���دول  �ن��ت��ق��ال 

وت�������س���دي���د �ل���ت���ع���وي�������س���ات ع����ن �ل����ك����و�رث 

�ملناخ. �ملو�كبة لتغري  �لطبيعية 

�سريحة” “حمادثات 
�ال�����س����ر�ك����ي����ة  “�ل�سبيبة  ودع����������ت 

يف  �الأح�����د  �ل��ت��ظ��اه��ر  �إىل  �ل�سوي�سرية” 

“�سريبة  ب���ف���ر����س  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  د�ف����و�����س 

ت�ستهدف �الأثرياء من �أجل �لبيئة و�سطب 

ديون” دول �جلنوب.

د�ف���و����س  يف  �ل���ن�������س���اط���ات  �أب�������رز  �أن  �إال 

���س��ت��ج��ري ك��م��ا يف ك��ل ���س��ن��ة يف �ل��ك��و�ل��ي�����س، 

و�مل�ستثمرون  �ل�����س��رك��ات  روؤ���س��اء  يغتنم  �إذ 

و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ون وج����وده����م يف �مل���ك���ان ذ�ت���ه 

الإج�����ر�ء م�������س���اور�ت ع��ل��ى ه��ام�����س �مل��وؤمت��ر 

�لر�سمي.

ور�أى �ل�سحايف �الأمريكي بير غودمان 

بعنو�ن  �ملا�سي  �لعام  كتاب  له  �سدر  �ل��ذي 

�أ���س��ح��اب  �ل��ت��ه��م  ك��ي��ف  د�ف����و�����س:  “رجل 
�أي��ام  �أربعة  “خالل  �أن��ه  �لعامل”،  �ملليار�ت 

�أعمال �أكر  يف جناح خا�س، ميكنهم �إمتام 

حول  �ل��رح��الت  من  �أ�سهر  يف  يفعلون  مما 

ميكن  �إ���س��ه��ام  �أك���ر  �أن  و�ع��ت��ر  �لعامل”. 

باجتاه  �ل��دف��ع  �سيكون  د�ف��و���س  يقدمه  �أن 

�إ�سالح �لنظام �ل�سريبي �لعاملي للحد من 

�الجتماعي. �لتباين 

د�ف������و�������س  ه�����اري�����������س يف  ت�������اأم�������ل  ك�����م�����ا 

�ن��ع��ك��ا���س  ح����ول  �سريحة”  ب�”حمادثات 

�لواليات  يف  لي�س  �لعاملي  �القت�ساد  تطور 

�مل���ت���ح���دة و�أوروب���������ا و�ل�������س���ني ف��ح�����س��ب ب��ل 

ما  غالبا  �لتي  �لنا�سئة  “لالأ�سو�ق  كذلك 

ت��ك��ون �ل��ط��رف �خل��ا���س��ر ج���ر�ء �ل��ت��ط��ور�ت 

�القت�سادية”.

ما هي خطة الصين االقتصادية 2023؟

منتدى دافوس يبحث أوكرانيا وقضايا العالم وعولمة متعثرة

الأحد   15 /1/ 2023 

انكماش االقتصاد الفنلندي.. ما التفاصيل! 
األنباط-وكاالت

�لفنلندي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  تر�جع 

يف �سهر نوفمر �ملا�سي؛ نتيجة تر�جع ن�ساط 

ق��ط��اع �ل�����س��ن��اع��ة وت���ب���اط���وؤ ق��ط��اع �خل��دم��ات 

بدرجة �أقل. و�أظهرت بيانات مكتب �الإح�ساء 

تر�جع  �لوطني  �القت�ساد  ن��اجت  �أن  �لفنلندي 

�ملئة،  يف  4ر0  تبلغ  �سنوية  بن�سبة  نوفمر،  يف 

بعد ت�سجيل منو بن�سبة 3ر0 يف �ملئة يف �ل�سهر 

�القت�سادي  �ل��ن��اجت  و�نخف�س  عليه.  �ل�سابق 

�ملئة بعد  �لفنلندي يف نوفمر بن�سبة 4ر0 يف 

تر�جعه بن�سبة 5ر0 يف �ملئة يف �ل�سهر �ل�سابق 

فنلند� قد  �القت�سادي يف  �لناجت  وك��ان  عليه. 

تر�جع �آخر مرة يف �سهر مار�س 2022.

األنباط-وكاالت

ت��وق��ع وزي����ر �خل���ز�ن���ة �الأ����س���ر�يل جيم 

�أحد  �إىل  �لطبيعية  �لكو�رث  ت�ساملرز حتول 

�لعو�مل �لرئي�سية �لتي تخيم على �قت�ساد 

بالده يف 2023.

�لتي  �لفي�سانات  ب�سبب  �القت�ساد  تكبد 

مليار�ت   5 �لبالد خ�سائر جتاوزت  �سهدتها 

دوالر �أ�سر�يل )3.5 مليار دوالر �أمريكي(، 

مبا يعادل ربع نقطة من معدل منو �لناجت 

-2021 �ملالية  �ل�سنة  يف  �الإج��م��ايل  �ملحلي 

22، كما تفاقمت م�ستويات �لت�سخم.

�أ�������س������در ت���������س����امل����رز حت���ل���ي���ل �حل���ك���وم���ة 

�ساوث  نيو  والي��ة  �إىل  زي��ارت��ه  قبل  �الأخ���ري 

وي��ل��ز ل��ت��ف��ق��د ج��ه��ود �إع�����ادة �الإع���م���ار عقب 

�ملنطقة  �جتاحت  �لتي  �ملدمرة  �لفي�سانات 

�أن  �إىل  �خل���ز�ن���ة  وزي����ر  و�أ�����س����ار   .2022 يف 

جتهيز  على  جزئياً  �سركز  مايو  ميز�نية 

�أ���س��ر�ل��ي��ا �����س���ت���ع���د�د�ً مل��و�ج��ه��ة �ل���ك���و�رث، 

بعد  �لبالد مل مير  �قت�ساد  �أن  من  حمذر�ً 

�ل�سابق. �لعام  باالآثار �لكاملة لفي�سانات 

ق��درة  �أدرك��ن��ا  “لطاملا  ت�����س��امل��رز:  �أ���س��اف 

م�سار  عن  �إبعادنا  على  �لطبيعية  �لكو�رث 

حالة  تكون  �أن  ونتوقع  �أ�سر�ليا،  يف  �لنمو 

�لرئي�سية  �لعو�مل  �أح��د  ه��ذه  �ليقني  ع��دم 

�ل��ت��ي ُت��ل��ق��ي ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى �ق��ت�����س��ادن��ا يف 

.”2023

�أ�سر�ليا �آثار �لفي�سانات يف 

“�إيه  قناة  مر��سلة  ب��ارك،  �إي��ري��ن  قالت 

م��وق��ع  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف  نيوز”،  ���س��ي  ب���ي 

مدى  وتبني  �ملياه  “�نح�سرت  “توير”: 
�الأ����س���ر�ر �ل��ت��ي حل��ق��ت ب��ج�����س��ر ف��ي��ت��زروي. 

جرى  �ل��ذي   )1 �ل�سريع  )�لطريق  هو  هذ� 

منطقة  بني  �لوحيد  �لر�بط  وُيعّد  �إغالقه 

كيمريل �ل�سا�سعة. كما قطعت �لفي�سانات 

�ستمر  ب���روم ودي��رب��ي.  ب��ل��دت��ي  �إىل  �ل��ط��رق 

ب�سعة �أيام قبل �أن نعرف يقيناً ما �إذ� كانت 

�جل�سور �الأخرى قد �نهارت مع تدفق �ملياه 

.” غرباً

�أ���س��ع��ار  �رت���ف���اع  يف  �ل��ف��ي�����س��ان��ات  ت�سببت 

�ل��ف��اك��ه��ة و�خل�������س���ر�و�ت ب���اأك���ر م���ن ٪16 

�أظهره  ملا  وفقاً  �سبتمر،  حتى  �لعام  خالل 

�مل���ت���وق���ع  وم�����ن  �خل�����ز�ن�����ة،  وز�رة  حت���ل���ي���ل 

����س��ت��م��ر�ر �رت���ف���اع �أ���س��ع��ار �مل�����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�لطازجة خالل �الأ�سهر �ملقبلة.

�أظ����ه����رت ب���ي���ان���ات �����س����ادرة ع���ن �ل��ه��ي��ئ��ة 

�أن  �أ�سر�ليا  يف  �ل��ط��و�رئ  الإد�رة  �لوطنية 

ي��ع��ي�����س��ون يف م��ن��اط��ق  �مل��و�ط��ن��ني  68٪ م���ن 

تاأثرت بكارثة طبيعية خالل 2022.

�ل���ف���ي�������س���ان���ات �ل����ت����ي ح���ف���زه���ا �إع�������س���ار 

�����س���ت���و�ئ���ي، و�ج���ت���اح���ت م��ن��ط��ق��ة ك��ي��م��ريل 

�ل��ن��ائ��ي��ة �ل��و�ق��ع��ة ���س��م��ال غ���رب �أ���س��ر�ل��ي��ا، 

�لنائية خالل  �لكثري من �ملجتمعات  عزلت 

�الأ����س���ب���وع �مل���ا����س���ي، ك��م��ا �أحل���ق���ت �أ�����س����ر�ر�ً 

و�ملنازل. �لتحتية  بالبنية  ج�سيمة 

�لنينا ظاهرة 

مت���ر �أ����س���ر�ل���ي���ا ل��ل�����س��ي��ف �ل��ث��ال��ث على 

مناخية  ظاهرة  وهي  ب�”�لنينا”،  �لتو�يل 

بع�س  يف  غ��زي��رة  �أم���ط���ار  ب��ه��ط��ول  تت�سبب 

ب���ل���د�ن ن�����س��ف �ل���ك���رة �جل��ن��وب��ي، م���ع وق���وع 

باأمريكا  �أخ��رى  مناطق  يف  جفاف  موجات 

و�جلنوبية. �ل�سمالية 

مع  جتارتها  مل�ساعفة  ت�سعى  �أ�سر�ليا 

�لهند

�أ�سار مكتب �الأر�ساد �جلوية يف �أ�سر�ليا 

توقعات  مع  “�لنينا”،  ظاهرة  تباطوؤ  �إىل 

يف 2023. عادًة ما  “�لنينو”  بهبوب طق�س 

كبري يف  بارتفاع  “�لنينو”  تت�سبب ظاهرة 

درج���ات �حل���ر�رة وم��وج��ات ج��ف��اف، ف�ساًل 

عن �حتمال ن�سوب حر�ئق �لغابات.

يف هذ� �الإطار، حّذر �ملكتب من �أن فائدة 

يف  �ل�سيف  �أ���س��ه��ر  منذ  �ملناخية  �ل��ت��ن��ب��وؤ�ت 

�أ�سر�ليا قد تكون حمدودة.

در����س��ات  مركز  مدير  كينغ،  ديفيد  ق��ال 

“توقف  كوك:  جيم�س  جامعة  يف  �لكو�رث 

و�ل��ف��ي�����س��ان��ات ال يعني  �ل��غ��زي��رة  �الأم���ط���ار 

و�إمن��ا  �ل��ب��الد،  يف  �لقا�سي  �لطق�س  �ن��ت��ه��اء 

ننتقل من تهديد �إىل �آخر”.

الكوارث الطبيعية تكبد اقتصاد أستراليا 3.5 مليار دوالر

68 % من األستراليين يعيشون في مناطق تأثرت بكارثة طبيعية خالل العام الماضي

الفيضانات المدمرة اجتاحت عدة واليات في 2022 وآثارها لم تختِف بعد

االقتصاد األلماني يتراجع تحت 
وطأة أزمة الطاقة

األنباط-وكاالت 

يف  �لق�سوى  �ل��رك��ود  �حتماالت  ت��ر�ج��ع 

�ل�ستاء  ف�سل  �القت�ساد  يجتاز  حيث  �أملانيا 

و�أزمة �لطاقة ب�سكل �أف�سل مّما كان متوّقعاً، 

غري �أّنه يتحّتم عليه �خل�سوع لعملّية حتّول 

ل�سمان م�ستقبله.

و�أع����ل����ن �مل��ع��ه��د �ل���وط���ن���ي ل��الإح�����س��اء�ت 

‘دي�ستاتي�س’ �جلمعة �أن منو �إجمايل �لناجت 
�لتوقعات  ع��ام 2022 تخطى  �الأمل���اين  �ملحلي 

م�سجال 1،9٪ بالرغم من ‘�لبيئة �ل�سعبة’ 

�لناجمة عن �حل��رب يف �أوك��ر�ن��ي��ا و�الرت��ف��اع 

�حلاد يف �الأ�سعار.

وك��ان��ت �حلكومة تعول يف �خل��ري��ف على 

منو  ب��ع��د   2022 يف  ف��ق��ط   ٪1،4 بن�سبة  من��و 

بن�سبة 2،6 باملئة يف 2021.

‘�أي  �مل�سرفية  �ملجموعة  يف  �ملحلل  لكن 

�أن  م��ن  ح���ذر  بيجي�سكي  ك��ار���س��ن  جي’  �إن 

يز�ل  ‘ال  �ليورو  �الأول يف منطقة  �القت�ساد 

)يو�جه( �لركود’.

�أولية ملعهد دي�ستاتي�س  فاأفادت تقدير�ت 

�أن �إجمايل �لناجت �ملحلي �سجل ‘ركود�’ خالل 

�الأ�سهر �لثالثة �الأخرية من 2022، ما �سمح 

�إىل  �لر�جع  بتفادي  �لوقت �حلا�سر  له يف 

ن�سبة منو �سلبية.

ف��ب��ني ���س��م��ود �ال���س��ت��ه��الك و�مل�����س��اع��د�ت 

�ل��ط��اق��ة يف �لقطاع  �حل��ك��وم��ي��ة وم���ّدخ���ر�ت 

�ل�سناعي، ال تز�ل �أملانيا �سامدة بوجه �الأزمة 

حتى لو �أن ‘�خل�سائر �القت�سادية �الإجمالية 

كانت رغم كل �سيء ج�سيمة �إذ كانت �لتوقعات 

قبل �لهجوم �لرو�سي على �أوكر�نيا ت�سري �إىل 

�أو�سح  ب��ح��و�ىل مّرتني’، على م��ا  �أك��ر  من��و 

�إف يف’  ‘كاي  ب��ن��ك  �خل��ب��ري �الق��ت�����س��ادي يف 

فريتزي كولر غايب.

- طق�س معتدل -

و�أع���ل���ن وزي����ر �الق��ت�����س��اد روب����رت هابيك 

على  �ل�سيطرة  يف  ‘جنحنا  �رت��ي��اح��ه  مبديا 

هذه �الأزمة... �سيكون �لتباطوؤ �ل�ستائي �أكر 

�عتد�ال و�أق�سر مما كان متوقعا’.

وال تز�ل �حلكومة تتوقع �نكما�سا بن�سبة 

�أق��ل  �مل��ع��اه��د  معظم  ل��ك��ن   ،2023 ع���ام   ٪0،4

ت�ساوؤما.

�حلرب  �لناجمة عن  �لطاقة  �أزم��ة  و�أدت 

�أوكر�نيا �إىل زعزعة �لنموذج �القت�سادي  يف 

�الأمل������اين �ل�����ذي ي��ع��ت��م��د ب�����س��ك��ل خ��ا���س على 

�ال�ستري�د �لهائل للغاز �لرخي�س من رو�سيا.

و�أوقفت �حل��رب �الإم���د�د�ت �لرو�سية، ما 

ت�سبب يف �رت��ف��اع ح��اد يف �الأ���س��ع��ار يف �أوروب���ا 

خالل ق�سم من �لعام. و�رتفع معدل �لت�سخم 

مع زيادة تكاليف �الإنتاج يف �ل�سناعة، حمرك 

�لنمو �الأمل���اين، ما �أث��ار خم��اوف من حدوث 

�أزمة �قت�سادية كرى يف �لبلد.

�أن  دي�ستاتي�س  �أو���س��ح  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 

�ال�ستهالك �خلا�س بات ‘�لدعامة �لرئي�سية’ 

للنمو �ل��ع��ام �ملا�سي، م��ع ع��ودة �الإن��ف��اق �إىل 

م�ستوياته �ل�سابقة لتف�سي وباء كوفيد-19.

و�أت�����اح�����ت �مل�������س���اع���د�ت �ل�����س��خ��م��ة �ل��ت��ي 

�ل�سر�ئية،  �لقوة  لدعم  خ�س�ستها �حلكومة 

ت��ف��ادي �ن��ه��ي��ار �الإن���ف���اق �خل��ا���س م��ع �رت��ف��اع 

�أ�سعار �لطاقة و�ملو�د �لغذ�ئية ب�سكل كبري.

�أما �ل�سناعات، فرهنت عن ‘ح�س خالق’ 

يف �ّدخار �لغاز، بر�أي يان كري�ستوفر �سريير 

�خلبري يف معهد ‘دي �ي يف’ �القت�سادي.

و�أظ��ه��رت در����س��ة �أع��ده��ا معهد �الأب��ح��اث 

�أرباع’  ‘ثالثة  �أن  �أو’  �إف  ‘�إي  �القت�سادية 

خف�ست  �ل��غ��از  ت�ستخدم  �ل��ت��ي  �ل�����س��ن��اع��ات 

��ستهالكها بدون �حلد من �إنتاجها.

ك���ذل���ك تر�ج����ع����ت �أ����س���ع���ار �ل���ط���اق���ة يف 

�الأ�سهر �الأخرية بف�سل طق�س معتدل هذ� 

�ل�ستاء وجهود برلني لزيادة �إمد�د�تها من 

�لغاز �لطبيعي �مل�سال.

وع��ل��ى �سعيد �ل��ع��ر���س، ف���اإن �ل��ر�ج��ع 

�لتدريجي لل�سغوط على �سال�سل �الإمد�د 

تخفيف  �إىل  �أدى  �ل��ع��امل��ي��ة  �الأ�����س����و�ق  يف 

�ل�سغط عن �ل�سناعة �لت�سديرية.

�ل��ت��اأث��ري  ‘هذ�  �أن  ب��ي��ج��ي�����س��ك��ي  و�أك������د 

�الإيجابي عّو�س جزئيا عن تبعات �حلرب 

و�أ�سعار �لطاقة �ملرتفعة’.

- ‘�أ�سهر قادمة �سعبة’ -
�أوليفر  و�ع��ت��ر  تنته  مل  �الأزم����ة  لكن 

هولتمولر �لباحث يف معهد ‘�إيه يف �ت�س’ 

�أن ‘�الأ�سهر �ملقبلة �ستكون �سعبة’.

يف  تر�جعت  �لغاز  �أ�سعار  كانت  �إن  لكن 

�الأ�سهر �ملا�سية يف �أ�سو�ق �لعقود �لق�سرية 

�الأج��ل، فاإنها �ستبقى لفرة طويلة �أعلى 

من م�ستوياتها قبل �الأزمة.

مليار   200 ب��رل��ني  خ�س�ست  بالطبع، 

يورو لفر�س �سقف الأ�سعار �لكهرباء و�لغاز 

�سي�سمح بتجميد �الأ�سعار يف 2023 و2024، 

لكن هذ� �الإجر�ء لن يتمكن من �لتعوي�س 

عن كل �خل�سائر وال �سيما يف حال عاودت 

�ال�سعار �الرتفاع ب�سورة مفاجئة.

وما يعزز �ملخاوف �أن �حل�سابات �لعامة 

�سبق �أن �سجلت عجز� بقيمة 101،5 مليار 

يورو عام 2022، ما ميثل 2،6٪ من �إجمايل 

�إىل  ي��زد�د  �أن  �ملتوقع  �لناجت �ملحلي، ومن 

3،25٪ هذه �ل�سنة.

و�أف����������اد �الحت��������اد �الأمل����������اين ل�����س��ان��ع��ي 

�ل�سيار�ت �أن هذ� �لقطاع �سي�سجل جمدد� 

عام 2023 رقم مبيعات ‘�أدنى بن�سبة �لربع 

لتف�سي  �ل�سابقة  �ل�سنة   ’2019 يف  منه 

كوفيد.

ك��م��ا �أن ب��ع�����س �ل�����س��ن��اع��ات �ل�����س��دي��دة 

قد  �لكيمياء  م��ث��ل  للطاقة  �ال���س��ت��ه��الك 

بح�سب  �ل��ب��ل��د،  م���غ���ادرة  �إىل  ح��ت��ى  تعمد 

حتذير�ت خر�ء، بعدما تر�جع �الإنتاج يف 

ت�سرين  يف   ٪12،9 بن�سبة  �لقطاعات  هذه 

عام  بعد  �سنوي،  مبعدل  �لثاين/نوفمر 

2019 عانى من تبعات �الأزمة �ل�سحية.

�إىل  للدعوة  متز�يدة  �أ���س��و�ت  وترتفع 

�ل��ت��خ��ل��ي ع���ن ه���ذه �ل���ف���روع �الق��ت�����س��ادي��ة 

ك��ب��رية،  تناف�سية  ب��ق��درة  تتمتع  ال  �ل��ت��ي 

تكنولوجية  ب�سناعات  عنها  و�ال�ستعا�سة 

�أكر و�أقل ��ستهالكا للطاقة.

السفر الجوي في الصين يتعافى 
على الرغم من المخاوف من كورونا

األنباط-وكاالت

 ي�ستاأنف �سكان �ل�سني �ل�سفر قبيل بدء 

�لرغم من  على  �لقمرية �جلديدة،  �ل�سنة 

�مل��خ��اوف م��ن �ل��ع��دوى بعد �أن �أل��غ��ت بكني 

قيود مكافحة كوفيد-19 �ل�سهر �ملا�سي، �إذ 

�أع��د�د �لركاب يف �لرحالت �جلوية  تعافت 

�إىل 63 باملئة من م�ستويات عام 2019 منذ 

�سونغ  وق���ال  �ل�سنوي.  �ل�سفر  مو�سم  ب��دء 

�مل��دين  �ل��ط��ري�ن  �إد�رة  رئي�س  ي��ون��غ،  ت�سي 

للقطاع  �ل�����س��ري��ع  �ل��ت��ع��ايف  �إن  �ل�����س��ني،  يف 

يتحدى قدرة �سركات �لطري�ن على �سمان 

كبري�  �هتماما  �الأم���ر  ويتطلب  �ل�سالمة، 

�سونغ  و�أ���س��اف  بالوباء.  �ملتعلقة  باملخاطر 

يف ب��ي��ان �جل��م��ع��ة �أن �ل��ق��ط��اع ب��ح��اج��ة �إىل 

“فهم كامل للطبيعة �خلا�سة و�لتعقيد يف 
مو�سم �ل�سفر �خلا�س بعطلة عيد �لربيع يف 

وقالت �الإد�رة �ملعنية بتنظيم  عام 2023”. 

�لطري�ن �إنه منذ بدء مو�سم �ل�سفر �ل�سنوي 

يف �ل�سابع من يناير/ كانون �لثاين، �إذ يعود 

لق�ساء  ��ستعد�د�  بلد�تهم  �إىل  �ل�سينيون 

�ل��ع��ط��ل��ة �ل��ت��ي ت��ب��د�أ يف 21 ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون 

�ل��ث��اين، بلغ ع���دد رك���اب �لنقل �جل���وي 63 

�جلائحة.  قبل   2019 يف  �ل��ع��دد  م��ن  باملئة 

و�أعادت �ل�سني فتح حدودها يف �لثامن من 

فجاأة  تخلت  �أن  بعد  �لثاين  كانون  يناير/ 

�الأول عن نظام �سارم  يف دي�سمر/ كانون 

�ملتكررة  �لفحو�س  من  �لفريو�س  ملكافحة 

وقيود �ل�سفر وعمليات �الإغ��الق �جلماعي 

�ل��ت��ي �أج���ج���ت �ح��ت��ج��اج��ات ت��اري��خ��ي��ة على 

م�ستوى �لبالد يف �أو�خر نوفمر/ ت�سرين 

�لثاين. وتوقعت وز�رة �لنقل �أن تقفز �أعد�د 

�لركاب بن�سبة 99.5 باملئة على �أ�سا�س �سنوي 

خالل مو�سم �ل�سفر يف �لعطلة، �لتي ت�ستمر 

�إىل  �نتعا�سها  �أو  �سباط،  حتى 15 فر�ير/ 

وتعد   .2019 م�����س��ت��وي��ات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   70.3

�أي�سا وقتا مهما الإط��الق �الأف��الم  �لعطلة 

�جلديدة يف �ل�سني. وقالت �سركة �سم�سرة 

�إن �إير�د�ت �سباك �لتذ�كر �ل�سينمائية تتجه 

 1.5( ي���و�ن  م��ل��ي��ار�ت  ع�سرة  ت�سجيل  نحو 

م��ل��ي��ار دوالر( خ���الل ف���رة ع��ي��د �ل��رب��ي��ع. 

وعلى �لرغم من �أن �لرقم مت ت�سجيل مثله 

ي�سري  �أن��ه  �إال  ع��ام 2022،  تقريبا يف عطلة 

�إىل �نتعا�س يف مبيعات �لتذ�كر �ل�سنوية، �إذ 

تر�جعت �أعد�د رو�د دور �ل�سينما بعد تفاقم 

جائحة كورونا، مما �أدى �إىل �إغالق يف ربيع 

�ملركز  مثل  �لكرى  �مل��دن  يف  �ملا�سي  �لعام 

�لتجاري �سنغهاي. ومع ذلك، من �ملتوقع �أن 

تزيد �إ�سابات كورونا يف �ملناطق �لريفية مع 

عودة مئات �ملاليني من �ملدن �لكرى �إىل 

دي��اره��م. وينعك�س ه��ذ� �خل��وف يف �لتد�فع 

�إذ  �الأك�����س��ج��ني،  م��ع��د�ت توليد  ���س��ر�ء  على 

نفدت معظم منتجات �لعالمات �لتجارية 

�الأك�������ر م��ب��ي��ع��ا ع���ل���ى م��ن�����س��ات �ل���ت���ج���ارة 

كوم”،  دوت  دي  “جيه  مثل  �الإل��ك��رون��ي��ة 

وف���ق���ا الأب���ح���اث ل���روي���رز وت��ع��ل��ي��ق��ات من 

م�سرين عر �الإنرنت.



االعالين
08

اعالن فقدان شهادة جامعية

فقدان شهادة جامعية 

) كرتونة ( رقم ) 56 / 49 / م (

املهدي  عبد  حممود   ( با�سم 

ظاهر ال�سوره (

����س���ادرة م��ن ج��ام��ع��ة م��وؤت��ه 

وعلى  1994/6/12م  بتاريخ 

اىل  ت�سليمها  ي��ج��ده��ا  م���ن 

اجلامعة او اقرب مركز امني 

او االت�����س��ال ع��ل��ى ه��ات��ف : 

0795122811

اعـــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�س  ان   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  واالبنية  والقرى 

االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 1/1721 ( تاريخ 2022/11/16  

املوافقة على خمطط  تعديالت تنظيمية �سمن احلو�س رقم ) 

17 ( اجلرف االحمر من ارا�سي بريقة .

الغربية  ال�سمالية  البادية  ل��واء   / البا�سلية  بلدية  يف  وذل��ك 

 2022/12/11 تاريخ   )  4  ( رق��م  التعديلي  املخطط  وح�سب 

وو�سعه مو�سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لشركة  التقنيه العامه لصناعة 

االجهزة املنزلية  ذ.م.م. 
ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2023/1/12 من �سريك ميلك اكرث من 25%  من 

راأ�سمال ال�سركة واملت�سمن دعوة الهيئة العامة غريالعادي لالجتماع ا�ستنادًا الحكام 

البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة وجمال�س االدارة وهيئات 

ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين 

امل�سوؤولية املحدودة ال�سادرة عن وزير ال�سناعة والتجارة والتموين ال�سادرة ا�ستنادا 

وال�سادر   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة  من  البند)2(  الحكام 

حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   ،1992 ل�سنة   )13  ( رقم  الدفاع  قانون  احكام  مبقت�سى 

فندق  يف   ، �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة   2023/1/24 املوافق  الثالثاء  يوم  االجتماع 

الريجن�سي – الكائن يف ال�سمي�ساين – دوار الداخلية  ،وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

اقالة مدير عام ال�سركة .

انتخاب مدير عام جديد لل�سركة .

حتديد مفو�س بالتوقيع عن ال�سركة .

يرجى ح�سور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اعاله .

د.وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن بلدية أم الجمال الجديدة
شراء حاويات معدنية

املرة الثالثة
 200 اأم اجلمال اجلديدة عن طرح عطاء �سراء حاويات معدنية عدد )  تعلن بلدية 

فعلى  املحلية  االإدارة  وزارة  قبل  من  املعدة  واملوا�سفات  ال�سروط  وح�سب  حاوية    )

ال�سركات الراغبة بدخول العطاء م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سجل جتاري �سارية 

الر�سمي  الدوام  �ساعات  خالل  اجلديدة  اجلمال  اأم  بلدية  حما�سب  مراجعة  املفعول 

�سمن ال�سروط التالية:-

1- ثمن  ن�سخة العطاء مقابل )25( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة .

2 - اأخر يوم الإيداع العرو�س ال�ساعة  ) 11:00 ( احلادية ع�سر �سباحا من يوم االحد 

املوافق 29 /2023/1م .

 3-موعد فتح العرو�س مبا�سرًة بعد اإيداعها وح�سب التاريخ والوقت املحدد اعاله .

 4 -تقدمي كفالة دخول العطاء بقيمة )3%( من قيمة العر�س املقدم واأن ال تقل مدة 

ال�سريان عن  (90(  يوم من اآخر يوم م�سموح به من تقدمي العرو�س .

5- يحق للبلدية اإلغاء العطاء دون اإبداء االأ�سباب .

6- اأجور االإعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر.

حسن فهد الرحيبة
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

إعالن صادر عن  مصفي 

شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

ون��ازان  ح�سان  �سفيان  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997

�سركات  �سجل  (  يف   121713  ( الرقم  وامل�سجلة حتت  اكبولت  

 200181884  ( الوطني  ورقمها   2021/5/30 تاريخ  ت�سامن 

ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  ب��اأن   )

ي�سار  ن��ازان  ال�سيدة  وتعيني   2023/1/11 بتاريخ  وت�سفيتها 

�سعبان اكبولت م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : عمان – �سارع م�سجد التقوى – منزل 62

  خلوي : 0790930680

  nazanakbulut@yahoo.com: الربيد االلكرتوين

م�سفي ال�سركة 

نازان ي�سار �سعبان اكبولت

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )272/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة والتموين

 ( رق��م  ب��ال��دع��وى  عمان  ب��داي��ة  حمكمة  ل��ق��رار  وا�ستنادا  ان��ه 

2020/424/ حتت الت�سفية غ.ق (ال�سادر بتاريخ 2023/1/12 

انه تقرر ف�سخ �سركة ) العربية لال�ستثمار والتجارة الدولية ( 

حتت الت�سفية وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات م�ساهمة عامة 

من  اعتبارا   1976/1/1 تاريخ   )  99  ( الرقم  حتت  حم��دودة 

تاريخ القرار .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )272/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة والتموين

 ( رق��م  ب��ال��دع��وى  عمان  ب��داي��ة  حمكمة  ل��ق��رار  وا�ستنادا  ان��ه 

2020/215/ حتت الت�سفية غ.ق (ال�سادر بتاريخ 2023/1/12 

الت�سفية  حت��ت   ) لل�سرافة  االوىل   ( �سركة  ف�سخ  تقرر  ان��ه 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية حمدودة حتت 

الرقم ) 15350 ( تاريخ 2007/12/5 اعتبارا من تاريخ القرار .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعـــوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
للشركة سانتوريني لصناعة بديل الرخام ذ.م.م.

حضرة الشريك السيد/علي رميح تركي حسني املطريي املحرتم

 1997 ل�سنة   )22( رق��م  ال�سركات  ق��ان��ون  الأح��ك��ام   ا�ستنادًا 

العادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  تقرر  فقد 

ظهرًايوم  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  ال�سركة  مقر  يف  عقده  املقرر 

االربعاءبتاريخ

النحو  بال�سركةعلى  االأموراملتعلقه  ملناق�سة  2023/1/25وذلك 

التالية:

الت�سدير التي حتمل الرمز  اأن�سطة اال�سترياد و  ال�سافة غاية  

)461030(

ال�سركة

املدير العام 

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

و�سركاه   الها�سم  �سخر  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997

الت�سامن  121957 (  يف �سجل �سركات  وامل�سجلة حتت الرقم ) 

باأن   )  200183061  ( الوطني  ورقمها   2021/8/22 تاريخ 

جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها 

بتاريخ 2023/1/13 وتعيني املحامي حازم ال�سرايري م�سفيا لها 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : عمان

  خلوي : 0797515610

م�سفي ال�سركة 

املحامي حازم ال�سرايري

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

حتت  وامل�سجلة  يا�سني   ومطيع  طه  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته 

 2008/10/14 تاريخ  الت�سامن  �سركات  �سجل  (  يف   92374  ( الرقم 

قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  باأن   )  200098894  ( الوطني  ورقمها 

وتعيني   2023/1/10 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا 

املحامي حممد �سحاده حممد زيدان م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : العقبة

  خلوي : 0795696961

  mohammad.ziedan@gmail.com: الربيد االلكرتوين

م�سفي ال�سركة 

املحامي حممد �سحاده حممد زيدان

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) الغذائية  للمواد  عمان  �سنابل  م�سنع   (

)38311( با�سم ) فادي معني عبداللطيف يون�س ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) هيثم 

معني عبد اللطيف يون�س ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) مفرو�سات الكروان ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )112735( با�سم ) 

علي �سليمان داود مقبل ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عمر علي �سليمان مقبل ( وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) متعن االردن لل�سياحة ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )144549( با�سم 

) ابراهيم احمد حممد احل�سنات ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة حليمة �سليمان 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) و�سركائها  احل�سنات  احمد 

االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) واالداره  البيئة  ال�ست�سارات  حمى   (

)160716( با�سم ) �سركة اللبدي وحمدان ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة خمترب 

حمى للفحو�سات البيئية ذ م م ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

االحد   15/ 1 / 2023

رقم العدد   6285

06-5200700

إعالن دعوة عطاء للمرة الثالثة
صادر عن بلدية املفرق الكربى

برنامج قدرة 2 : تعزيز صمود الالجئني والنازحني داخليا والعائدين واملجتمعات 
املضيفة استجابة لالزمتني السورية والعراقية اللتني طال امدهما

عملية شراء رقم ) 14 / 2022 (
بخصوص :صيانة حديقة املرحوم عطاهلل الشبيل وحديقة حي الحسني

يدعى املقاولني امل�سنفني لدى دائرة العطاءات احلكومية فئة خام�سة او رابعة فما فوق ان�ساء ابنية والراغبني 

التا�سعة  ال�ساعة  من   2023/1/15 تاريخ  االحد  يوم  من  اعتبارا  املفرق  بلدية  مراجعة   ، ال�سراء  وثائق  ب�سراء 

ولغاية ال�ساعة الواحده ظهرا وفقا ملا يلي : 

ثمن ن�سخة املناق�سة الواحدة ) 75 ( دينار اردين غري م�سرتدة .

اخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة هو ال�ساعة الواحدة ظهرا يوم الثالثاء تاريخ 2023/1/24 وعلى مندوب ال�سركة 

املفو�س قبل ا�ستالمه للوثائق تزويد البلدية بو�سائل االت�سال ) رقم موبايل ووات�س اب وبريد الكرتوين ( .

2023/1/24 ويطلب من جميع املناق�سني االلتزام  �ستكون زيارة املوقع يف ال�ساعة العا�سرة يوم الثالثاء املوافق 

بزيارة املوقع .

على  املقاول التاكد من ا�ستالم كافة وثائق العطاء .

مالية  مطالبة  اية  االلغاء  هذا  عن  يرتتب  ان  وب��دون  اال�سباب  اب��داء  دون  العطاء  الغاء  العمل  ل�ساحب  يحق 

اوقانونية .

تقدم كفالة دخول املناق�سة يف مغلف منف�سل عن العر�س املقدم ،على ان تت�سمن ما يلي :

 قيمة الكفالة ) 3% من قيمة العر�س املقدم ( �سارية ملدة ) 120 ( يوما من تاريخ االيداع با�سم رئي�س بلدية املفرق 

باال�سافة لوظيفته وعلى ان تكون مطابقة للنموذج املعتمد مبينا عليها ا�سم ورقم العطاء وا�سم املناق�س كما هو 

يف الت�سنيف .

اخر موعد ال�ستالم اال�ستف�سارات هو نهاية دوام يوم االربعاء  تاريخ 2023/1/25 على امييل 

 Mafraq_cit_mun@yahoo.com
وكذلك  ال�سركة  عن  �سادر  ر�سمي  تفوي�س  مبوجب  ال�سركة  مندوب  قبل  من  وا�ستالمها  العطاء  وثائق  �سراء  يتم 

املالحق التي قد ت�سدر للعطاء .

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات الكائن يف بلدية املفرق يف موعد اق�ساه ال�ساعة العا�سرة والن�س  يوم االحد 

تاريخ 2023/1/29 و�سيتم فتح العرو�س يف ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من اليوم يف جل�سة علنية .

كلفة االعالن يف ال�سحف يتحملها املناق�س الذي ير�سو عليه العطاء مهما تكرر االعالن .

جلنة ال�سراء غري ملزمة باالحالة على املناق�س �ساحب اقل اال�سعار .

رئيس بلدية املفرق الكربى
ناصر الدين عبداهلل اخورشيدة

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

. ) laboratory disposable ( /  Lab Disp / 2022 /36 رقم �س

على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 200 ( دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم االحد املوافق 

العر�س وال  ( من اجمايل قيمة   %  3  ( بقيمة  م�سروطة  بنكية غري  بكفالة  2023/2/5 وترفق 

تقبل على االطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

) اجور االعالن يف ال�سحف املحلية على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر ( .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.jaf.mil.jo الطبية امللكية
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كلنا نريد اخلري لهذا البلد وكلنا مع التطور والزدهار من خالل الإقدام على امل�شاريع التي يتوقع 

لها الريادة والنجاح، وبتنوع الأطروحات تتنوع ال�شاليب لتحقيق اف�شل الطموحات، واليوم ارتاأيت ان 

اكتب عن ما يجول به اخلاطر من توقعات واآمال وتكهنات وحماذير قد جتانب او قد ل جتانب ال�شواب 

فاملنظور قد ُيختلف على �شحته باإختالف اأماكن ناظريه، ومن خالل الت�شاوؤل وال�شوؤال �شنرثي معكم 

البحث عن اجلواب فرمبا ي�شوقنا للقرار احل�شيف املاكن من خالل الدرب ال�شحيح الآمن.

ال�شوؤال الأول

طاملا ان القطاع اخلا�ص هو الذي �شي�شتثمر بهذه املدينة ويتمم اإجنازها، فهل مت عمل ا�شتطالع راأي 

ل�شتق�شاء روؤية الجتاه العام لهذا القطاع نحو اجلوانب املختلفة مل�شروع هذه املدينة؟

ال�شوؤال الثاين

اأيهما اأف�شل ان�شاء التجمعات الإداري��ة واخلدماتية وال�شكنية ومن ثم البحث عن م�شادر الطاقة 

واملياه وبالتايل ارتفاع تكاليف اي�شالها لها ،ام من البداية ان�شائها بالقرب من م�شادرها؟

ال�شوؤال الثالث

هل الرقم الذي طرح وهو قرابة الن�شف مليار )442 مليون( دينار والتي �شت�شبق قدوم اي م�شتثمر 

تكفي لإن�شاء بنية حتتية وطرق دولية ملدينة ذكية بهذا امل�شتوى؟

ال�شوؤال الرابع

ما هو م�شتقبل خمطط عمان ال�شمويل وم��اذا عن مناطق الب��راج والبناء متعدد ال�شتخدامات 

والتدرج العمراين، وم��اذا عن منطقة العبديل وتو�شعها الذي نقل الطابع العام للمدينة للم�شتوى 

العاملي املميز، اأمل يكن القرار بعد كل تلك اجلهود احلكومية والتي نقدرها للم�شتثمر لنجاح اي منها؟ 

ال�شوؤال اخلام�ص

ملاذا تركيز هذا الجنازات وغريها بالعا�شمة وما حولها ول يكون هذا الإجناز لإن�شاء مدينة جديدة 

فر�شة ذهبية لتطوير اي من املحافظات التي هي باأم�ص احلاجة لهكذا م�شاريع؟

ال�شوؤال ال�شاد�ص

 مدينة عمان حاليا م�شاحتها ت�شاهي م�شاحة مدينة لندن، والن يوجد مبنطقة املا�شونة التي تقع 

باجتاه املدينة اجلديدة العديد من امل�شاريع والتي �شتعمل على ت�شجيع اقامة ال�شكانات وغريها، ومبا 

اأن امل�شافة بني مدينة عمان و منطقة املدينة اجلديدة 40 كيلومرت وقد ح�شبت من و�شط مدينة عمان 

ولي�ص من اأطرافها لذلك من الطبيعي وح�شب امل�شافة املتبقية لعدم وجود اأي عمران 20 كيلومرت، فهذا 

يعني ان هذه املدينة مع التطور العمراين املتوقع بتلك امل�شافة القليلة �شتلتحم مبدينه عمان، فهل 

�شت�شبح م�شاحة عمان اكرب م�شاحة مدينة بالعامل؟

ال�شوؤال ال�شابع

كو�شائل  للموا�شالت  ن��ظ��ام  اأي  او  ال��ط��رق  جم��ري��ات  على  وال�شيطرة  للمراقبة  ���ش��واء  ن��ظ��ام  اي 

والت�شالت كتقنية او اأي نظام للطاقة واملياه وال�شرف ال�شحي او اي من النظم ب�شكل عام للمتابعة 

والتطوير وال�شيانة للبنية التحتية او الفوقية لن ينجح ان جتزاأت اإدارته )للمناطق املتوا�شلة( فال بد 

من مركزية لكل نظام، وبالطبع بالإمكانيات املتطورة املنا�شبة التي تتنا�شب تكلفتها مبعادلة طردية 

مع امل�شاحة والكثافة ال�شكانية، ومع ذلك فاإن كان ميكن �شمان جناح تلك النظمة يف املدن ذات الكثافة 

ال�شكانية العالية فال ميكن �شمان جناح اأي منها  لتلك امل�شاحات الغري م�شبوقة للمدن، وقد ذكرت �شيئاً 

من التف�شيل ملا يتوقع ان تكون م�شتقبال تلك امل�شاحة مبحتوى ال�شوؤال ال�شابق، فهل مت الفهم والإدراك 

وبو�شوح ملن اختار املوقع الفروقات بني ادارة املدن املتباعدة عن بع�شها وبني اإدارة املدينة الكبرية او 

املناطق املتوا�شلة الغري م�شبوقة امل�شاحة؟

مهما كان لدينا من اختالف بالراأي للجوانب املتعددة التي تتعلق بهذا امل�شروع والتي تطرح بهذا 

الوقت الذي ي�شبق بدء العمل لجنازه فاإننا بالنهاية نتمنى له النجاح والتوفيق، وبغ�ص النظر عن ما 

قدمته من اآراء �شيفهم اجتاهها من �شياق وم�شمون الأ�شئلة ال�شابقة فال بد اإن مت ال�شري مبا خطط له 

لإجناز هذه املدينة اأن ننتقل من حالة اجلدل القائم بخ�شو�ص �شرورة ان�شائها من عدمه اإىل متابعة 

ح�شن وكفاءة الجناز لكافة املراحل املتعلقة بها، وذلك ل�شمان حتقيق الروؤية احلقيقية للهدف الرئي�ص 

لهكذا م�شاريع وهو حتقيق الرفاه والزدهار للم�شتوى املعي�شي للمواطن.

مهنا نافع

المدينة الجديدة بين 
التساؤل والسؤال

االنباط – وكاالت 

ال�����ش��ل��ط��ة  “انهيار  م���ل���ف  ع������اد  ج����دي����د  م����ن 

والنقا�ص  البحث  اأولوية  الفل�شطينية” ليت�شدر 

ع��ل��ى ط���اول���ة احل��ك��وم��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة املتطرفة 

م�شتجدات  بعد  نتنياهو،  بنيامني  يرتاأ�شها  التي 

امللف  ه��ذا  فتح  لإع����ادة  دع��ت  و�شيا�شية  ميدانية 

ال��ك��ث��ري حتى  ال�����ش��ائ��ك وامل��ل��غ��وم وال�����ذي يخ�شى 

القرتاب منه.

فمنذ عدة اأ�شابيع والكثري من الأ�شوات داخل 

ال�شلطة  دور  اإن��ه��اء  اإىل  �شراحًة  تدعو  اإ�شرائيل 

والقت�شادي(،  )الأمني-ال�شيا�شي-  الفل�شطينية 

وع��دم  للتعقل  تدعو  اأخ���رى  اأ���ش��وات  هناك  فيما 

الق��رتاب من لهيب و�شرارة  هذا امللف ملا يحمله 

من خماطر كبرية على اإ�شرائيل.

الإ�شرائيلي،  القومي  الأم��ن  بوزير  ي�شمى  ما 

امل��ت��ط��رف اإي��ت��م��ار ب��ن غ��ف��ري، ك��ان اأب���رز الأ���ش��وات 

الداعية حلل ال�شلطة الفل�شطينية واإنهاء دورها 

�شجع على  ط��امل��ا  ال���ذي  نتنياهو  ل��ك��ن  ب��ال��ك��ام��ل، 

ال��ق��ت��ل والإره������اب وت��ن��ف��ي��ذ اأب�����ش��ع اجل���رائ���م بحق 

الفل�شطينيني، ل يزال يخ�شى التجاوب مع تلك 

الأ���ش��وات، مع بع�ص التلميحات التي يطلقها يف 

كل حمافله ال�شيا�شية حول قرب انهيار ال�شلطة 

الفل�شطينية التي م�شى على اإن�شائها-وفق اتفاق 

قرابة  واإ���ش��رائ��ي��ل-  التحرير  منظمة  ب��ني  اأو�شلو 

الثالثني عاما، وال�شتعداد لليوم الذي يلي ذلك.

ولكن، مع هذا التطور وال�شيناريو التي و�شفته 

بع�ص ال�شحف العربية ب�”املرعب”، تخرج الكثري 

م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة ال��ت��ي تبحث ع��ن اإج���اب���ات وا�شحة 

وع��م��ل��ي��ة ول��ع��ل اأب���رزه���ا، ه��ل اإ���ش��رائ��ي��ل ا�شتعدت 

ال�شلطة؟، وهل �شتتحمل عبئ  انهيار  فعلًيا ليوم 

�شيا�شًيا؟،  وحتى  واقت�شاديا  ماليا  الفل�شطينيني 

وما م�شري الرئي�ص عبا�ص وقادة ال�شلطة؟، وهل 

هذه اخلطوة �شت�شعل انتفا�شة �شعبية جارفة يف 

ال�شفة الغربية؟

لهذا  تطرقت  ال��ع��ربي��ة  “هاآرت�ص”  �شحيفة 

امل��ل��ف احل�����ش��ا���ص، وح����ذرت ���ش��راح��ًة م��ن خ��ط��ورة 

“انهيار  اإىل  ت��وؤدي  التي  الإ�شرائيلية،  ال�شيا�شات 

اإ�شرائيل  ت��ك��ون  اأن  دون  الفل�شطينية،  ال�شلطة 

التايل، �شواء فيما يتعلق باحلياة  م�شتعدة لليوم 

التن�شيق  غياب  ب�شبب  اأو  للفل�شطينيني  اليومية 

الأمني”.

ال�شابق  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  �شعبة  م�����ش��وؤول  وح���ذر 

“عامو�ص يدلني”، من اأن �شيناريو انهيار ال�شلطة 
متعدد  ا�شرتاتيجًيا  تهديًدا  ي�شكل  الفل�شطينية 

الأبعاد للكيان، داعًيا لإعطاء م�شاحة اأكرب لعمل 

الأجهزة الأمنية يف ال�شفة الغربية املحتلة.

الفل�شطينية  ال�شلطة  “بقاء  اأن  يدلني  واأك���د 

اإ�شرائيلية”، م�شدًدا على �شرورة  اأمنية  م�شلحة 

اإت��اح��ة امل��ج��ال اأم����ام اأج��ه��زة الأم����ن الفل�شطينية 

ل��ت��ح��ب��ط ال��ع��م��ل��ي��ات ب�����دًل م���ن ت���دخ���ل اجل��ي�����ص، 

وبالتايل منح الأمن الفل�شطيني املزيد من حرية 

العمل”.

من  الإ�شرائيلية  امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة  وتخ�شى 

اإ���ش��رائ��ي��ل  ا���ش��ط��رار  اإىل  ال�شلطة  ح��ل  ي����وؤدي  اأن 

املدنية  ال�شوؤون  واإدارة  الأمنية  امل�شوؤولية  لتحمل 

غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  ال�شفة  يف  للفل�شطينيني 

درا�شات  “معهد  لتقرير حديث �شادر عن  ووفقاً 

ف��اإن  اأب��ي��ب،  ت��ل  القومي” التابع جلامعة  الأم���ن 

»نقاط ال�شعف الإدارية لدى ال�شلطة وح�شاباتها 

منذ  نف�شها  ع��ن  تعرب  اخل��اط��ئ��ة  ال�شرتاتيجية 

فرتة طويلة، بل منذ النق�شام بني غزة وال�شفة 

الغربية قبل 15 عاماً.

ال�شراع  تعقيدات  على  ق��رب  ع��ن  يطلع  وم��ن 

الفل�شطيني الإ�شرائيلي، ل ي�شتغرب قلق اإ�شرائيل 

من �شيناريو انهيار ال�شلطة، اإذ اإن اجلهات الأمنية 

انهيار  اأن  ت���درك  اإ���ش��رائ��ي��ل  والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

ب�شورة  الأمني  الو�شع  لتدهور  �شيوؤدي  ال�شلطة 

ل�شخ  اإ�شرائيل  ا�شطرار  يعني  ما  ج���داً،  خطرية 

اأعداد كبرية من قواتها داخل املناطق الفل�شطينية، 

عبا�ص  حم��م��ود  الرئي�ص  م�شري  �شيكون  ك��ذل��ك 

ا ول دور له على ال�شاحة. غام�شً

والأم��ر مل يتوقف عند املخاوف الإ�شرائيلية، 

ا�شتية دخل  الفل�شطيني حممد  ال���وزراء  فرئي�ص 

واأطلق حتذيًرا غري م�شبوق  كذلك على اخل��ط، 

بقرب انهيار ال�شلطة الفل�شطينية بالكامل ب�شبب 

خطوات اإ�شرائيل النتقامية.

بات  ال�شلطة  ان��ه��ي��ار  �شيناريو  اأن  م��ن  ف��ح��ّذر 

فر�شتها  التي  العقوبات  من  �شل�شلة  بعد  و�شيكاً، 

احلكومة الإ�شرائيلية عليها، اآخرها قرار اقتطاع 

139 مليون �شيكل )40 مليون دولر( من عائدات 

ال�شرائب الفل�شطينية.

وقال اأ�شتية يف ت�شريحات ن�شرت له قبل اأيام، 

قتلى  ع��ائ��الت  ل�شالح  الأم����وال  اقتطاع  ق���رار  اإن 

قيمة  اقتطاع  موا�شلة  اإىل  بالإ�شافة  العمليات، 

لالأ�شرى  ال�شلطة  تدفعها  التي  للرواتب  مماثلة 

وال�شهداء ي�شكل م�شماراً اإ�شافياً يف نع�ص ال�شلطة 

الفل�شطينية.

على  ب�شن حرب  الإ�شرائيلية  واتهم احلكومة 

وا�شح،  ب�شكل  “لنقراأ اخلريطة  وق��ال:  ال�شلطة، 

زيادة البناء يف امل�شتوطنة اإىل جانب عزل مدينة 

القد�ص عن ال�شفة و�شم مناطق )ج(، والآن جاء 

دور تدمري ال�شلطة، هذه هي اخلطة التي تعمل 

حكومة اإ�شرائيل بناًء عليها”.

ورف�ص اأ�شتية التهام الإ�شرائيلي باأن اخلطوات 

الأخرية يف الأمم املتحدة خطوات اأحادية اجلانب 

من ال�شلطة الفل�شطينية، وبناًء عليه مت اقتطاع 

الأم��وال، معقباً: »الحتالل كله اأح��ادّي اجلانب، 

والبناء يف امل�شتوطنات اأح��ادّي اجلانب، وكل �شيء 

اأحادّي اجلانب«.

حتذيرات اأ�شتية التي مل تلَق اآذان��اً �شاغية يف 

الفل�شطينيون  اإ�شرائيل، ج��اءت يف وقت نقل فيه 

ر�شائل  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  الأم��ريك��ي��ني  لنظرائهم 

الإ�شرائيلية  ال�شيا�شة  هذه  ا�شتمرار  باأن  وا�شحة 

عن  النظر  بغ�ّص  فل�شطينية،  ب��ق��رارات  �شتقاَبل 

النتيجة على الأر�ص وهي “انهيار ال�شلطة”.

الر�شائل  ف��ح��وى  اإن  مطلعة،  م�شادر  وق��ال��ت 

تت�شمن تهديدات باأن القيادة الفل�شطينية �شتفّعل 

قرارات املجل�ص املركزي املتعلقة باإلغاء التفاقات 

مع اإ�شرائيل وجتميد العرتاف بها، حتى لو اأدى 

ذلك اإىل اإجراءات اإ�شرائيلية انتقامية �شتقود اإىل 

ثمن  يدفع  اأن  اجلميع  على  واأن  ال�شلطة،  انهيار 

اأح��د مبا يف  التي ل يريدها  والنتيجة  ت�شرفاته 

ذلك اإ�شرائيل.

واجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي، اأق����رت ح��ك��وم��ة الح��ت��الل 

الإ�شرائيلي 5 اإج��راءات �شد ال�شلطة هي: حتويل 

اأم��وال  �شيكل )39 مليون دولر( من  139 مليون 

يف  قتلوا  اإ�شرائيليني  قتلى  عائالت  اإىل  ال�شلطة 

عمليات فل�شطينية، وخ�شم فوري لدفعات ال�شلطة 

ال�شهداء يف  وع��ائ��الت  الأ���ش��رى  اإىل  الفل�شطينية 

2022، وجتميد بناء الفل�شطينيني يف املناطق “ج”، 

تقود  فل�شطينية  ل�شخ�شيات  “منافع  و���ش��ح��ب 

ال�شراع الق�شائي ال�شيا�شي �شد اإ�شرائيل”

اجلدير ذكره اأن التن�شيق الأمني بني ال�شلطة 

ملحوًظا  ت��راج��ًع��ا  �شهد  واإ���ش��رائ��ي��ل  الفل�شطينية 

�شمال  مناطق  يف  �شيما  ل  الأخ�����رية،  الأ���ش��ه��ر  يف 

ال�شفة الغربية مثل جنني ونابل�ص، ما اأثار غ�شب 

داخل  الأمنية  الدعوات  توا�شل  فميما  اإ�شرائيل، 

انهيارها  وم��ن��ع  ال�شلطة  دور  لتعزيز  الح��ت��الل 

لإعادة احلياة للتن�شيق الأمني من جديد.

وبنظرة حتليلية للواقع القائم، يرى املخت�ص 

اأن هناك  العد�ص  اأب��و  ع��زام  الإ�شرائيلي  ال�شاأن  يف 

اختالًفا يف وجهات النظر بني “نتنياهو” و”بن 

غفري” بخ�شو�ص حل ال�شلطة الفل�شطينية.

واأو�شح اأبو العد�ص اأن “نتنياهو” يقي�ص الأمور 

وفًقا ل�شيا�شة املكا�شب واملخا�شر، “فاحلفاظ على 

ال�شلطة مك�شب اإ�شرتاتيجي، ُيعفي الحتالل من 

عبء اأمني، وا�شتنزاف اإ�شرتاتيجي، واأنه يجب اأن 

يبقى كيان فل�شطيني متحكم يف الفل�شطينيني”.

املبا�شرة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  “ال�شيطرة  اأن  وذك���ر 

واأم��ن��ًي��ا،  وم���ادًي���ا  ب�����ش��رًي��ا  الح���ت���الل  �شت�شتنزف 

اليومي  التعامل  اإىل  الح��ت��الل  ذل���ك  و�شيدفع 

م���ع ك��ت��ل��ة ب�����ش��ري��ة ���ش��خ��م��ة، وب���ال���ت���ايل ���ش��ي��ك��ون 

غفري”  “بن  ل��ك��ن  عارمة”،  ان��ت��ف��ا���ش��ة  ه���ن���اك 

وال��ق��ول للمخت�ص اأب��و العد�ص ي��رى الأم���ور من 

الهيكل، وقمع  اإقامة  وهو  بحت،  ديني  “منظور 
الفل�شطينيني”.

بدوره ا�شتبعد املحلل ال�شيا�شي را�شم عبيدات، 

من  الفل�شطينية”  ال�شلطة  “حل  خ��ي��ار  ف��ك��رة 

اجلانب الإ�شرائيلي.

وعلل عبيدات ب�”التوازنات ال�شيا�شية احل�شا�شة 

ال��ق��رار،  ه��ذا  م��ن  واملخا�شر  واملكا�شب  والدقيقة، 

ولذلك حتى الآن املخا�شر تبدو اأكرث”.

واأم����ام ه��ذه ال��ت��ط��ورات يبقى ال�����ش��وؤال الأك��رب 

انهيار  م��وع��د  اق���رتب  فعلًيا  ه��ل  الآن..  امل��ط��روح 

ال�شلطة الفل�شطينية؟ ومل�شلحة من �شيكون ذلك؟

هل حان وقت انهيار السلطة الفلسطينية؟.. وما هو مصير الرئيس 
عباس؟.. ولماذا ال تخشى إسرائيل هذا السيناريو المرعب ؟

نائب إسرائيلي يعد مشروع قانون لضم غور األردن.. 
يشكل نحو 30% من الضفة ويحوي مواقع أثرية وصناعية

األونروا : غزة بالكاد تصلح للعيش ومئات 
اآلالف يعانون من اضطرابات نفسية

االنباط – وكاالت 

ق���ال ن��ائ��ب اإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف الئ���ت���الف احل��اك��م 

مطلع الأ�شبوع املا�شي اإنه يجهز لتقدمي م�شروع 

قانون ل�شم غور الأردن، الذي ي�شكل حوايل %30 

 Middle موقع  املحتلة.  الغربية  ال�شفة  من 

East Eye الربيطاين قال اإن م�شروع القانون 
اخلا�ص ب��داين دان���ون، ال��ذي ك��ان ي�شغل من�شب 

���ش��ف��ري اإ���ش��رائ��ي��ل ل���دى الأمم امل��ت��ح��دة، ي��ه��دف 

الكاملة  الإ�شرائيلي  القانون  �شيادة  “ب�شط  اإىل 

ت�شمل  ال��ت��ي  الأردن”،  غ��ور  مناطق  جميع  على 

رئي�شية، ح�شبما  واأثرية وطرقاً  مواقع �شناعية 

الأرب��ع��اء  ي���وم   Jewish News م��وق��ع  اأف����اد 

“�شم  دان����ون:  ق��ال  اإذ  ال��ث��اين.  يناير/كانون   11

غور الأردن ق�شية مهمة لإ�شرائيل من الناحية 

ال��ت��اري��خ��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة وك��ذل��ك م��ن املنظور 

الأم��ن��ي احل��ي��وي. ونعلم اأن الئ��ت��الف احلكومي 

ي��دع��م��ان ب�شط �شيادة  ال�����ش��واء  وامل��ع��ار���ش��ة ع��ل��ى 

اإ�شرائيل على غور الأردن”. واأ�شاف: “اأنا متفائل 

اأع�شاء الكني�شت على اجلانبني  باأن العديد من 

اأف�شل من هذا  �شيعرّبون عن دعمهم. ول وقت 

اجلهود  توحيد  وعلينا  ال�شيادة،  لب�شط  ال��وق��ت 

م م�شروع  لنفعلها قريباً”. ومل يت�شح متى �شُيقَدّ

ع�شو  ودان���ون  الإ�شرائيلي،  ال��ربمل��ان  يف  القانون 

ال���وزراء  رئي�ص  يتزعمه  ال��ذي  الليكود،  ح��زب  يف 

بنيامني نتنياهو، الذي �شّكل ما يعتربه كثريون 

احل��ك��وم��ة الأك������رث مي��ي��ن��ي��ة وت���ط���رف���اً يف ت��اري��خ 

ت�شم  التي  الثاين،  دي�شمرب/كانون  يف  اإ�شرائيل 

يف  �شرعية  غ��ري  م�شتوطنات  يف  يعي�شون  وزراء 

ال�شفة الغربية. فيما تعهد نتنياهو يف اخلطوط 

“تعزيز  ب�  العري�شة ل�شيا�شة احلكومة اجلديدة 

وتطوير ال�شتيطان” يف ال�شفة الغربية واجلليل 

والنقب، وقال اإن “لل�شعب اليهودي حقاً ح�شرياً 

ل جدال فيه يف جميع مناطق اأر���ص اإ�شرائيل”، 

التي من بينها ال�شفة الغربية املحتلة والقد�ص 

م�شتوطن  األ���ف   700 ق��راب��ة  ويعي�ص  ال�شرقية. 

ا�شتيطانية  وب���وؤرة  م�شتوطنة   250 م��ن  اأك���رث  يف 

يف  ال�شرقية  والقد�ص  الغربية  ال�شفة  اأن��ح��اء  يف 

�شم  نتنياهو  وح���اول  ال����دويل،  للقانون  انتهاك 

غور الأردن يف �شيف عام 2020، لكنه تراجع عن 

ه���ذه اخل��ط��ة ب��ع��د ���ش��غ��وط م��ن ال����دول الغربية 

واعرتا�شات من الأردن وال�شلطة الفل�شطينية.

الغني  الأردن  غ���ور  الفل�شطينيون  وي��ع��ت��رب 

باملعادن واملياه والأرا�شي ال�شاحلة للزراعة جزءاً 

من دولتهم امل�شتقبلية. وُينظر اإىل �شم اإ�شرائيل 

لهذه املنطقة على اأن��ه �شربة كبرية لأي اأم��ل يف 

حل الدولتني.

االنباط – وكاالت 

الالجئني،  وت�شغيل  ال��غ��وث  وك��ال��ة  ح��ذرت 

ال���ي���وم ال�����ش��ب��ت، اأن ق��ط��اع غ���زة ب��ال��ك��اد ي��ك��ون 

�شاحلا للعي�ص به ب�شبب الأو�شاع القت�شادية 

والإن�شانية ال�شعبة.

وق��ال مدير �شوؤون الون��روا بغزة، توما�ص 

ال��وك��ال��ة  اإن  �شحفية،  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  واي����ت، 

تقّدر  مالية  بالتزامات  اجل��دي��د  ال��ع��ام  دخلت 

هذا  اأن  اإىل  م�����ش��رًيا  دولر،  مليون   80 بنحو 

املبلغ حملته “اأونروا” من العام املا�شي.

الأو������ش�����اع  ت�������ردي  اأن  واي���������ت،  واأ�������ش������اف 

اأثر على  القت�شادية وا�شتمرار حالة ال�شراع 

النف�شية” ل�شكان القطاع. “احلالة 
وح���ول ال��و���ش��ع امل���ايل ل���الأون���روا، اأك���د ان��ه 

اأن  مبيًنا   ،2022 ع��ام  خ��الل  ج��دا  �شعبا  ك��ان 

وكالته لديها التزامات مالية لعام 2023 تقّدر 

بنحو 80 مليون دولر حملتها معها من العام 

املا�شي، واأنهم متكنوا ب�شعوبة من دفع رواتب 

الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب/  �شهر  ع��ن  موظفيها 

 24 اأن الونروا �شتطلق يف  املن�شرم.واأ�شار اإىل 

يناير/ كانون الثاين اجلاري “نداء الطوارئ 

م����ع امل�����وازن�����ة ال���ع���ام���ة ل�����الأون�����روا ل��الج��ئ��ني 

مدير  اأو�شح  ال�شياق،  يف  و�شوريا”.  فل�شطني 

ي��زداد  اأن الو�شع الإن�����ش��اين يف غ��زة  الون����روا 

���ش��وءا ج���راء احل�����ش��ار الإ���ش��رائ��ي��ل��ي املتوا�شل 

امل���وارد  اأن  اإىل  16 ع��ام��ا، م�����ش��رًيا  لأك���رث م��ن 

اأعداد هائلة  بغزة قليلة و”هناك  القت�شادية 

من البطالة يف �شفوف ال�شكان مثال يف خميم 

جباليا ن�شبة الفقر تتعدى ال�90 باملئة”.

ت�����ردي الأو�����ش����اع الق��ت�����ش��ادي��ة  اأن  ول���ق���ت 

الغذائي  الأمن  انعدام  “ن�شب  زيادة  ت�شبب يف 

ال��ي��وم عن  م���دار  ع��ل��ى  ع��ائ��الت  بحيث تعجز 

امل�شاعدات  وحول  الغذائية”.  وجباتها  توفري 

لالجئني  “اأونروا”  تقّدمها  ال��ت��ي  الغذائية 

امل�شتفيدين منها و�شل  اأن ع��دد  ذك��ر  يف غ��زة، 

واإنها تقدم مرة  األف لجئ،  اإىل مليون و100 

4 م����رات �شنويا،  ب��واق��ع  اأ���ش��ه��ر   3 ك��ل  واح����دة 

اأع���داد  يف  ت��زاي��دا  �شهد   2022 ع��ام  اأن  م�شيًفا 

الالجئني امل�شتفيدين من امل�شاعدات الغذائية 

اإثر الو�شع القت�شادي ال�شعب بغزة.

النباط – وكالت 

اأكدت ف�شائل و�شخ�شيات ر�شمية فل�شطينية، اأن 

جرمية اغتيال ال�شهداء الثالثة عز الدين حمامرة 

واأجم���د خليلية وي���زن اجل��ع��ربمي��ن خميم جنني، 

فجر يوم ال�شبت، لن تثني ال�شعب عن املقاومة بل 

الإ�شرائيلي  الحتالل  �شد  ون�شال  اإ���ش��رار  تزيده 

وجرائمه .

وع�����زى رئ��ي�����ص ال��������وزراء حم��م��د ا���ش��ت��ي��ة، ذوي 

ال�شهداء الثالثة يزن �شامر اجلعربي، وعز الدين 

با�شم حمامرة، واأجمد عدنان خليلية، الذين ارتقوا 

ب��ر���ش��ا���ص الح���ت���الل ف��ج��ر ال�����ش��ب��ت، يف حمافظة 

جنني، اأحدهم متاأثرا باإ�شابته قبل نحو اأ�شبوعني.

وح���ّم���ل ا���ش��ت��ي��ة ح��ك��وم��ة الح���ت���الل امل��ت��ط��رف��ة 

وال��ع��ن�����ش��ري��ة م�����ش��وؤول��ي��ة ه���ذه اجل���رائ���م، مطالبا 

الدولية  احلماية  وبتوفري  وا�شح،  مبوقف  العامل 

ل�شعبنا. كما قالت وزارة اخلارجية الفل�شطينية،”اإن 

ال  �شعبنا  ت��زي��د  ل��ن  الح��ت��الل  انتهاكات وج��رائ��م 

ا�شرارا على التم�شك بحقوقه”.

ب��ي��ان، �شلطات الح��ت��الل  ال������وزارة يف  وح��م��ّل��ت 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة وامل��ب��ا���ش��رة عن 

ومنازله،  واأر���ش��ه،  �شعبنا،  �شد  املتوا�شلة  اجلرائم 

وممتلكاته، ومقد�شاته، والتي اأدت منذ مطلع العام 

اجل��اري اإىل ا�شت�شهاد 12 مواطنا، بينهم 3 اأطفال، 

وكان اآخرهم 3 �شهداء يف جنني.  

القتل  جرائم  ميار�ص  الح��ت��الل  اأن  واأو�شحت 

خ����ارج ال��ق��ان��ون، والع����دام����ات امل��ي��دان��ي��ة، واإط����الق 

الفل�شطينيني،  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ا���ص احل���ي 

ب����ه����دف ال����ق����ت����ل، وا����ش���ت���ب���اح���ة ح����ي����اة امل���واط���ن���ني 

ال�شيا�شي  امل�شتويني  من  بتعليمات  الفل�شطينيني، 

والع�شكري يف دولة الحتالل.

الأمريكية  والإدارة  ال���دويل  املجتمع  وطالبت 

مبمار�شة �شغط حقيقي على دولة الحتالل لوقف 

ت�شعيدها الدموي �شد �شعبنا، كما طالبت حمكمة 

اجلنائية الدولية ب�شرعة النتهاء من حتقيقاتها، 

و�شول ملحا�شبة دولة الحتالل ومرتكبي اجلرائم.

تزايد هذه اجلرائم تدلل على  اأن  اإىل  واأ�شارت 

اأن العام اجلاري �شيكون اأ�شواأ من العام الذي �شبقه، 

الذي اعترب اأكرث دموية من الأعوام ال�شابقة.

الفل�شطيني  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  اأدان  كما 

روح���ي ف��ت��وح ج��رمي��ة اغ��ت��ي��ال ال�����ش��ب��ان ال��ث��الث��ة يف 

حمافظة جنني، فجر اليوم ال�شبت، موؤكدا اإ�شرار 

�شعبنا على موا�شلة الن�شال وال�شمود، والت�شدي 

لكافة امل�شاريع التي ت�شتهدف الوجود الفل�شطيني، 

وق�شيته الوطنية.

وقال فتوح يف بيان، �شدر عنه، اإن وترية الإرهاب 

الفا�شي يف اإ�شرائيل اآخذة يف الت�شاعد عرب �شيا�شات 

املتطرفة  التي متار�شها احلكومة  والقتل  الإع���دام 

اجلديدة.

واأ�شاف اأن الحتالل الفا�شي يحاول من خالل 

اإره��اب��ه ال��دم��وي والإع���دام���ات اليومية وال��ع��دوان 

والتهديدات  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  على  امل�شتمر 

الداخلية  اأزم���ات���ه  ت�شدير  اأ���ش��ران��ا  ب��ح��ق  العلنية 

والتغطية عليها.

ي�شار اإىل اأن ال�شهيدين عز الدين با�شم حمامرة 

)24 عاما(، واأجم��د عدنان خليلية )23 عاما(، قد 

ارتقيا فجرا بر�شا�ص الحتالل عند مدخل بلدة 

�شامر  ي���زن  ال��ث��ال��ث  وال�شهيد  ج��ن��ني،  ج��ن��وب  جبع 

اجلعربي )19 عاما(، الذي ارتقى هو الآخر متاأثرا 

دان  كفر  بلدة  اقتحام  خ��الل  بالر�شا�ص  باإ�شابته 

غربا.

ن��ع��ت ح��رك��ة اجل���ه���اد يف ف��ل�����ش��ط��ني، اث��ن��ني من 

ال�شهداء، الذين ارتقوا خالل عملية اغتيال جبانة 

امل��ج��رم يف  وا�شتهدافهم م��ن قبل جي�ص الح��ت��الل 

خليلية  اأجم��د  ال�شهداء:  وه��م  البا�شلة،  جبع  بلدة 

وعز الدين حمامرة، وال�شهيد البطل يزن اجلعربي

وق���ال���ت ح��رك��ة اجل���ه���اد، اإّن ع��م��ل��ي��ة الغ��ت��ي��ال 

اجل��ب��ان��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��دف��ت ال�����ش��ه��ي��دي��ن البطلني: 

�شرايا  جماهدي  من  خليلية  واأجم��د  حمامرة  عز 

ال��ق��د���ص - جم��م��وع��ات ج��ب��ع، ل��ن ت��ن��ال م��ن عزمية 

مقاومينا الذين �شيثاأرون لدماء ال�شهداء، وليعلم 

العدو اأن جرميته �شرتتد عليه ناراً وجحيماً، حتى 

دحره عن اأر�شنا ومقد�شاتنا.

اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ّي��ة ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����ش��ط��ني، نعت 

عدنان  واأجم��د  حمامرة  با�شم  الدين  عز  ال�شابني 

خالل  الحتالل  بر�شا�ص  ارتقيا  اللذين  خليلية، 

العدوان على بلدة جبع جنوب جنني، وال�شاب يزن 

�شامر اجلعربي من اليامون، والذي ارتقى متاأثًرا 

العدوان  اأّن  ال�شعبّية،  ���دت  واأكَّ اأّي���ام.  قبل  باإ�شابته 

احلد  ه��ذا  اإىل  لي�شل  ك��ان  م��ا  �شعبنا  على  املفتوح 

اخلطري لول حالة العجز العربّية والدولّية والدعم 

الأمريكّية  الإدارة  توّفرها  التي  الكاملة  واحلماية 

لالحتالل ال�شهيوين.

و�شّددت ال�شعبّية على اأّن �شعبنا الذي قّدم منذ 

اأط��ف��ال،   3 بينهم  �شهيًدا   12 ال��ع��ام اجل���اري  ب��داي��ة 

���ش��ي��اأخ��ذ زم����ام امل���ب���ادرة ك��م��ا ع���ادت���ه وي���واج���ه ه��ذه 

الرت�شانة الع�شكرّية بكل ما اأوتي من قّوٍة واإمكاناٍت 

متاحة مهما غلت الت�شحيات. 

بتحّية  ال�شعبّية  تقّدمت  ت�شريحها،  ختام  ويف 

وت�شكيالته  �شعبنا  اأب��ن��اء  لكافة  والع��ت��زاز  الفخر 

املحتلة،  ال�شفة  و�شائر  وجنني  نابل�ص  يف  املقاِومة 

ُموؤكدًة �شرورة ال�شتعداد خلو�ص معركٍة طويلة مع 

الإجالئي،  العن�شري  الكولونيايل  الحتالل  ه��ذا 

اإىل  املتطّرف  الفا�شي  اليمني  و�شول  بعد  ة  خا�شّ

احلكم يف دولة الحتالل.

ك��م��ا ن��ع��ت ح��رك��ة ح��م��ا���ص ع��ل��ى ل�����ش��ان املتحدث 

ارتقوا  ال��ذي��ن  جنني  �شهداء  قا�شم،  ح��ازم  با�شمها 

�شباح اليوم لين�شموا اإىل قافلة العز والفخار من 

�شهداء ثورة �شعبنا املجيدة.

البا�شلة  مقاومتها  جنني  توا�شل  قا�شم،  وق��ال 

وق��ت��ال��ه��ا ���ش��د الح���ت���الل، وت��ق��دم ف��ل��ذات اك��ب��اده��ا 

�شريبة حلرية �شعبنا.

اأّن ه��ذه امللحمة اخل��ال��دة التي تقدمها  و���ش��دد، 

وقود  هي  الفل�شطيني،  �شعبنا  م��دن  كل  مع  جنني 

الن�شر والتحرير، و�شتبقى �شاهدة على قدرة �شعبنا 

على الت�شحية والفداء، ومنوذج �شالبة الإرادة التي 

ترف�ص النك�شار.

وم��������ن ج����ه����ت����ه����ا، ن����ع����ت ح�����رك�����ة امل����ج����اه����دي����ن 

الفل�شطينية، ال�شهداء “عز الدين حمامرة واأجمد 

لل�شيارة  الحتالل  جي�ص  ا�شتهداف  بعد  خليلية”، 

التي كانا ي�شتقالنها ببلدة جبع جنوب جنني هي 

الأرك����ان،  وا�شحة  وج��رمي��ة  جبانة  اغتيال  عملية 

والعدو يتحمل كافة تبعاتها.

ي�شيء  نربا�شاً  ال�شهداء  دم��اء  �شتبقى  واأك���دت، 

طريق التحرير للمجاهدين الأحرار، ووقوداً يزيد 

من جذوة املقاومة �شد هذا العدو املجرم وحكومته 

امل��ق��اوم��ة  ب���اأن خ��ي��ار  امل��ت��ط��رف��ة.و���ش��ددت،  الفا�شية 

وت�شعيد املواجهة هو ال�شبيل الجنع للجم العدوان 

املتوا�شل ولقطع اليد التي متتد على اأبناء �شعبنا 

ومقاومينا الأبطال يف ال�شفة.

وكافة خالياها  ال�شفة  لثوار  ال��دع��وة  وج��ددت 

على  ب��ال��رد  امل��ب��ادرة  ل���ش��ت��الم  الع�شكرية  وكتائبها 

جرائم الحتالل املتكررة باعدام ال�شهداء واغتيال 

املقاومني يف ال�شفة بكل الو�شائل املتاحة.

اأدان��ت عملية الغتيال   حركة فتح النتفا�شة، 

اجلبانة لثالثة ابطال من جنني لن تزيد ال�شعب 

مقاومة  ن��ح��و  وم�����ش��ًي��ا  اإ�����ش����راًرا  اإل  الفل�شطيني 

الح���ت���الل. وق���ال���ت، اإن الح���ت���الل ���ش��ي��دف��ع ثمن 

ج��رائ��م��ه ، ه����ذه ال���دم���اء ال���ط���اه���رة مت��ث��ل وق�����وًدا 

الحتالل  �شد  العارمة  وث��ورت��ه  �شعبنا  لنتفا�شة 

ونربا�ًشا ي�شيء الطريق لكل الأجيال نحو املقاومة 

 وال�شتباك الدائم مع املحتل.

واأك�������دت، ���ش��ت��ظ��ل  جنني ع�����ش��ي��ة ع���ن الن��ك�����ش��ار 

الح��ت��الل  �شد  ومقاومتها  �شمودها  و�شتوا�شل 

حتى اإف�شال اأهدافه وجرائمه لن متنحه اأمناً على 

اأر�شنا.و�شددت، على ت�شعيد املقاومة بكل اأ�شكالها 

والت�شدي جلرائم الحتالل واأن تكون هذه الدماء 

ن��ق��ط��ة حت���ول يف م��واج��ه��ة الح���ت���الل يف خمتلف 

م��ن��اط��ق ال�����ش��ف��ة. ون��ع��ت اجل��ب��ه��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

لتحرير فل�شطني اإىل جماهري �شعبنا الفل�شطيني، 

����ش���ه���داء ج��ن��ني ال���ث���الث���ة )ع����ز ال���دي���ن ح��م��ام��رة، 

ا�شت�شهدوا  الذين  ويزن اجلعربي(  اأجمد خليلية، 

بر�شا�ص قوات الحتالل الإ�شرائيلي.

الثالثة  ال�����ش��ه��داء  ت�شييع  اإىل  اجل��ب��ه��ة  ودع���ت 

يف  وامل�شاركة  بت�شحياتهم  تليق  جنائزية  مبواكب 

ال�شامل واحلداد  بالإ�شراب  العزاء واللتزام  بيوت 

الذي دعت اإليه القوى الوطنية يف جنني.

وقالت اجلبهة يف بيان �شدر عنها اليوم ال�شبت، 

قوات  ارتكبتها  التي  اجلبانة  الغتيال  اإن »جرمية 

الحتالل  وفا�شية  جنني  يف  الإ�شرائيلي  الحتالل 

اأب��ن��اء �شعبنا وم��ق��اوم��ت��ه عن  امل��ت��وا���ش��ل��ة، ل��ن تثني 

جمابهة الحتالل«.

و�شددت اجلبهة اأن اإطالق النداءات وال�شرخات 

والدعم  املجتمع  وا�شتجداء  ال��ع��امل،  اإىل  املجانية 

الدوليني، �شيبقى عاجزاً عن ترجمة حقيقة م�شاعر 

يقرتن  مل  اإن  الوطنية،  واإرادت����ه  وقناعاته  �شعبنا 

بالقوة امليدانية والفاعلة �شد الحتالل الإ�شرائيلي 

وقطعان م�شتوطنيه وع�شاباتهم امل�شلحة.واأ�شافت 

اجلبهة »�شعبنا ح�شم خياراته اأن املقاومة ال�شعبية 

ال�����ش��ام��ل��ة ه���ي ال�����ش��ب��ي��ل ل��ل��خ��ال���ص ال��وط��ن��ي من 

الح��ت��الل، واأن���ه ل ع���ودة ع��ن امل��ق��اوم��ة اإل برحيل 

الحتالل وقطعان امل�شتوطنني عن اأر�شنا و اإجناز 

وال�شتقالل  وال��ع��ودة  باحلرية  الوطنية  احل��ق��وق 

وتقرير امل�شري«.

ت�شكيل  م��وؤك��دًة �شرورة  بيانها  وختمت اجلبهة 

ال�شعبية  ل��ل��م��ق��اوم��ة  امل���وح���دة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ق���ي���ادة 

واأم���ن���ي���اً، وت���وف���ري عنا�شر  وحت�����ش��ي��ن��ه��ا ���ش��ي��ا���ش��ي��اً 

ال�شمود ل�شعبنا وت�شكيل القيادات الوطنية امليدانية 

مع  ال�����ش��دام  جبهات  ك��اف��ة  يف  ال�شعبية  للمقاومة 

الحتالل وامل�شتوطنني

ونعت اجلبهة العربية الفل�شطينية �شهداء جنني 

والذين ا�شت�شهدوا فجر اليوم ال�شبت، يف منطقتني 

خمتلفتني من مدينة جنني �شمال ال�شفة الغربية، 

ا�شت�شهد ال�شابني عز الدين حمامرة )24  يف حني 

عاماً(، واأجمد خليلية )25 عاماً(، جراء اإطالق النار 

عليهما داخل مركبتهما يف بلدة جبع جنوب جنني، 

فيما ا�شت�شهد ال�شاب يزن اجلعربي )20 عاماً(، من 

�شكان بلدة اليامون، متاأثراً بجروحه اخلطرية التي 

وا�شتنكرت  الح��ت��الل.  بر�شا�ص جي�ص  بها  اأ�شيب 

اجلبهة يف ت�شريح �شحفي لها، الأعمال الإجرامية 

اأن هذه اجلرمية  موؤكدة  الحتالل،  يرتكبها  التي 

تاأتي �شمن الهجمة ال�شر�شة واملمنهجة التي يقودها 

الحتالل اجتاه �شعبنا وحقوقه الثابتة وامل�شروعة. 

وبذلك توؤكد اجلبهة على �شرورة موا�شلة الن�شال 

الوطني ملواجهة الحتالل.

واأ�شافت اجلبهة اأننا جنّدد عهد الوفاء لل�شهداء 

حقوقنا  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال��وط��ن��ي  الن�شال  مبوا�شلة 

دون  ك��ام��ل��ة  ح��ت��ى حتقيقها  ال��وط��ن��ي��ة  واأه���داف���ن���ا 

الدولة  واإق��ام��ة  امل�شري  وتقرير  بالعودة،  انتقا�ص 

وتابعت  القد�ص.  امل�شتقلة وعا�شمتها  الفل�شطينية 

اجلبهة اإننا ونحن نرتحم على روح �شهداء جنني، 

اأهلهم  اإىل  ال��ع��زاء  م�شاعر  ب��اأ���ش��دق  نتوجه  ف��اإن��ن��ا 

وذويهم وحمبيهم واإىل اأهلنا يف جنني.ونعت حركة 

�شهداء جنني حمامرة وخليلية  ال�شعبية،  املقاومة 

واملقاومة  العز واجل��ه��اد  اآي���ات  باأ�شمى  واجل��ع��ربي، 

امل�شتمرة �شد املحتل الغا�شب تزف حركة املقاومة 

ال�شعبية يف فل�شطني اإىل الفردو�ص الأعلى باإذن اهلل 

تعاىل ال�شهداء البطال املجاهد /  اأجم��د خليلية 

واملجاهد / عز الدين حمامرة  من فر�شان �شرايا 

يف  �شهيونية  خا�شة  ق��وة  اغتالتهم  الذين  القد�ص 

مدينة جنني فجر اليوم ال�شبت .

المقاومة مستمرة..إدانة رسمية وشعبية فلسطينية لقيام جيش 
العدو اإلسرائيلي باعدام »الشبان الثالثة«

االحد   15/ 1 / 2023



الدويل
01 الأحد   15/ 1 / 2023 

االنباط – وكاالت 

ع����ام ج��دي��د ب�����داأه االح���ت���ال م��ن��ذ ال��ي��وم 

الفل�سطينيني  �سد  انتهاكاته  بت�سعيد  االأول 

م��دن  ي��وم��ي��ة بحقهم يف  اإع���دام���ات  وت��ن��ف��ي��ذه 

�ساحبتي  ون��اب��ل�����س  ج��ن��ني  ل��ت��ك��ون  ال�����س��ف��ة، 

ثاثة  ارت��ق��اء  بعد  خا�سة  االأك���ر،  الن�سيب 

يكون  فهل  ال��ي��وم،  �سباح  جنني  م��ن  ���س��ه��داء 

ك�سابقه؟ دموياً 

ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ح��رك��ة اجل��ه��اد االإ���س��ام��ي 

اأمام  مفتوحة  املواجهة  اأن  اأك��د  �سهاب  داوود 

كل االحتماالت مع العدو ال�سهيوين، خا�سة 

ت�سعيد  م���ن  ال�����س��ف��ة  يف  ي��ج��ري  م���ا  ظ���ل  يف 

وعدوان.

م�سدر  ل�سبكة  ت�سريح  يف  ���س��ه��اب  وت��اب��ع 

ي��اأخ��ذ  ال�����س��ه��ي��وين  اأن االره�����اب  االإخ���ب���اري���ة 

ح��ك��وم��ة  و”اأن  خ���ط���راً،  ت�����س��اع��دي��اً  م��ن��ح��ى 

بو�سوح  تعلن  العدو  كيان  الفا�سي يف  اليمني 

ع��ن ب��راجم��ه��ا وم�����س��اري��ع��ه��ا ال��ع��دوان��ي��ة التي 

ت�ستهدف كل ما هو فل�سطيني وعربي”.

اأن  ي�ستدعي  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  ���س��ه��اب  و���س��دد 

درجات  اأعلى  يف  اأينما وجدت،  املقاومة  تبقى 

احلاجة  دع��ت  ووقتما  وال��ت��اأه��ب،  اال���س��ت��ع��داد 

ومهامها. بواجباتها  للقيام 

االإ���س��اح  ت��ي��ار  با�سم  الناطق  ق��ال  ب���دوره 

“ارتقاء  اإن  دل��ي��اين  دمي���ري  ال��دمي��ق��راط��ي 

����س���ه���داء ج���ن���ني ان���ع���ك���ا����س وا�����س����ح و���س��ري��ح 

منذ  فيها  ق��ال  ال��ت��ي  غفر  ب��ن  لت�سريحات 

اإنه �سيعمل على ت�سهيل عمليات  يوم انتخابه 

وجرائم اإطاق النار على الفل�سطينيني”.

ل�سبكة م�سدر  ت�سريح  دلياين يف  واأ�ساف 

ط��ف��ل  ه���ن���اك  ي���ك���ون  “حينما  االإخ����ب����اري����ة: 

الدموية  العقلية  وب�سبب  للمدر�سة  ذاه���ب 

فيطلق  خ��ط��راً  ي�سكل  اأن���ه  االح��ت��ال  ي�سعر 

ال��ن��ار ع��ل��ي��ه، ف��ه��ذا ع��م��ل غ��ر م��ق��ب��ول ح�سب 

اإال يف  العاملية والقواعد االخاقية  القوانني 

عن�سرية  قاعدة  على  املبنية  االحتال  دولة 

تخرج  اأن  امل�ستغرب  من  لي�س  لذلك  فا�سية، 

جم��رم��ني م��ن��ه��م ب���ن غ��ف��ر ون��ت��ن��ي��اه��و وه��م 

وا����س���ح���ون وي���ع���ط���ون ال�������س���ورة احل��ق��ي��ق��ي��ة 

لل�سهيونية”.

اأن تزداد اجلرائم  اأنه يتوقع  واأكد دلياين 

ب���ح���ق اأب����ن����اء ���س��ع��ب��ن��ا �����س����واء ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

االإ�سرائيلي  ال�سارع  الأن  والقتل  اال�ستيطان 

اختار حكومة متطرفة لتحكمه، م�سدداً على 

اإدان����ة ت��ي��ار االإ���س��اح ال��دمي��ق��راط��ي جرمية 

العن�سرية  والت�سريحات  اليوم  �سباح  جنني 

والفا�سية التي يديل بها قادة االحتال.

جنني توا�سل املقاومة

يف ال�سياق قال الناطق با�سم حركة حما�س 

�سهداء  واأمتنا  ل�سعبنا  “نزف  قا�سم:  ح��ازم 

لين�سموا  ال��ي��وم  �سباح  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن  جنني 

اإىل ق��اف��ل��ة ال��ع��ز وال��ف��خ��ر م��ن ���س��ه��داء ث��ورة 

مقاومتها  ج��ن��ني  وت��وا���س��ل  امل��ج��ي��دة،  �سعبنا 

ال��ب��ا���س��ل��ة وق��ت��ال��ه��ا ���س��د االح����ت����ال، وت��ق��دم 

فلذات اكبادها �سريبة حلرية �سعبنا”.

االإخبارية  مل�سدر  ت�سريح  يف  قا�سم  وب��نينّ 

تقدمها  ال��ت��ي  اخل���ال���دة  امل��ل��ح��م��ة  “هذه  اأن 

هي  الفل�سطيني،  �سعبنا  م��دن  كل  مع  جنني 

وقود الن�سر والتحرير، و�ستبقى �ساهدة على 

قدرة �سعبنا على الت�سحية والفداء، ومنوذج 

�سابة االإرادة التي ترف�س االنك�سار”.

املت�ساعدة  اجل��رائ��م  “هذه  اأن  اإىل  ولفت 

االإع���دام  وعمليات  الفل�سطيني  �سعبنا  بحق 

هي ال�سلوك املتوقع من هكذا حكومة ييمنية 

النازي”. ال�سلوك  عن�سرية فا�سية يحكمها 

داف��ع��اً  ���س��ت��ك��ون  اجل���رائ���م  “هذه  اأن  واأك����د 

املحتل  �سد  امل�سروع  ن�ساله  ملوا�سلة  ل�سعبنا 

ال�����س��ه��ي��وين ح��ت��ى ط����رده ع���ن ك��ام��ل ار���س��ن��ا 

تهزمه  لن  الفل�سطيني  و�سعبنا  الفل�سطينية، 

و�سينت�سر  الفا�سية  احل��ك��وم��ة  ه��ذه  ج��رائ��م 

عليها”.

اليوم  �سباح  اأعلنت  ال�سحة  وزارة  وكانت 

حمامرة  با�سم  الدين  عز  ال�سابني  ا�ست�سهاد 

خ��ل��ي��ل��ي��ة )23  ع���دن���ان  واأجم�����د  ع���ام���ا(،   24(

عاما( بر�سا�س االحتال االإ�سرائيلي خال 

العدوان على بلدة جبع جنوب جنني، اإ�سافة 

 19( اجلعري  �سامر  يزن  ال�ساب  ال�ست�سهاد 

ع���ام���ا( م���ن ال���ي���ام���ون غ����رب ج��ن��ني م���ت���اأث���راً 

اأيام. باإ�سابته قبل 

وب���ذل���ك ت��رت��ف��ع ح�����س��ي��ل��ة ال�����س��ه��داء منذ 

 3 بينهم  �سهيداً   12 اإىل  اجل��اري  العام  بداية 

اأطفال من خمتلف مناطق ال�سفة. 

االنباط – وكاالت 

يف وقت يتباهى جي�س االحتال االإ�سرائيلي 

“القبة  امل�����س��م��اة  ال���دف���اع���ي���ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه  اأن 

احلديدية” حتقق له اإجنازات عملياتية حتميه 

من �سواريخ املقاومة، ك�سفت اأو�ساط ع�سكرية 

املنظومة  بهذه  العاملني  اجلنود  تعر�س  عن 

ملر�س ال�سرطان، وهي ظاهرة اآخذة يف الت�ساعد 

واالأنظمة  ال����رادارات  الإ�سعاع  تعر�سهم  ب�سبب 

االإلكرونية.

وقد ك�سف اأفيف اليف مرا�سل موقع “زمن 

اإ�سرائيل” عن “ن�سر معهد التخنيون درا�سة يف 

املجلة العلمية لاأبحاث البيئية تفيد اأن جنود 

القبة اأكرث عر�سة لاإ�سابة بال�سرطان بثماين 

مرات من ال�سباب يف اأعمارهم”.

الباحثة  ديت�س  “موران  اأن  اليف  واأ���س��اف 

العاقات  جم��ال  يف  اإيان”  “بار  جامعة  يف 

الدولية � والتي اأ�س�ست جمعية مل�ساعدة مر�سى 

مفادها  مقلقة،  ظ��اه��رة  الح��ظ��ت   – االأورام 

املواظبني  ال�سرطان  مر�سى  م��ن  العديد  اأن 

على زيارتها يف اجلمعية هم من جنود القبة 

احل���دي���دي���ة ووح��������دات ال����دف����اع اجل�����وي مثل 

اإىل  م�سًرا  وحيت�س”،  وال�سهم  داود  مقاع 

اأن “ديت�س �سعرت اأن �سيًئا ما يحدث، فلجاأت 

ذلك  م��ن  للتحقق  البيانات  وطلبت  للجي�س، 

الرغم  على  جتاهلنا،  لكنه  امل�سرك،  بالعمل 

من اأن بع�س اجلنود طلبوا من وزارة احلرب 

االع��راف باإعاقتهم، ولكن مت رف�س طلبهم، 

وجل��اأ بع�سهم ل��اإج��راءات القانونية التي ال 

تزال جارية”.

ال��ب��ح��ث  م���ع  “بالتوازي  اأن�����ه  اليف  واأك������د 

ب���داأ اجلي�س يبحث يف هذه  االأك���ادمي���ي، فقد 

الق�سية بقوة يف ال�سنوات االأخرة، ويف اجلهاز 

الطبي اأخ��ذوا جميع اجلنود الذين خدموا يف 

واأخ���ذوا  و2018،  ب��ني 2009  احل��دي��دي��ة  القبة 

ودققوا  الداخلية،  اجلبهة  م��ن  اجل��ن��ود  اآالف 

لل�سرطان”،  ال��وط��ن��ي  ال�سجل  يف  ال��ب��ي��ان��ات 

من  عقد  م��دى  على  “النتائج  اأن  اإىل  الف��ت��ا 

الزمن تفيد باإ�سابة 13 من العاملني يف القبة 

ك��ل 330  م��ن   1 اإن  اأي  بال�سرطان،  احلديدية 

اأ�سيب  احل��دي��دي��ة  القبة  م��ن  حوا  ت�سرنّ مم��ن 

بال�سرطان، مقارنة بواحد من كل 400 ت�سرنّحوا 

من الوحدات االأخرى”.

االنباط – وكاالت 

 »الت�سوير وعبور ال�سارع«.. كانت تلك ذريعة 

لتحرير خمالفة  االإ�سرائيلي  االحتال  �سرطة 

م��روري��ة مل��رك��ب��ة ال��ن��ا���س��ط امل��ق��د���س��ي حم��م��د اأب��و 

�سمال  العي�سوية  ق��ري��ة  م��دخ��ل  ع��ن��د  احل��م�����س 

�سرقي القد�س املحتلة.

يقول النا�سط اأبو احلم�س لوكالة “�سفا”، 

اإن �سرطة االحتال ت�ستهدفه دائًما باملخالفات 

املرورية، حتت حجج وذرائع خمتلفة، مرة بحجة 

واأحياًنا  العي�سوية،  بلدة  يف  ما  حدث  “ت�سوير 
املركبة يف مكان  رك��ن  اأو  ال�����س��ارع،  ع��ب��ور  بحجة 

ب�سكل غر قانوين”.

وم��ع ب��داي��ة ال��ع��ام اجل����اري، �سعدت �سلطات 

االحتال من وترة حترير “خمالفات كيدية” 

للت�سييق  حم��اول��ة  يف  والن�سطاء،  للمقد�سيني 

اخلناق عليهم، وتقييد حريتهم، واإثقال كاهلهم 

اأي  ع��ن مم��ار���س��ة  وردع��ه��م  م���ادًي���ا، ومعاقبتهم 

ن�ساط �سواء بالدفاع عن امل�سجد االق�سى املبارك 

اأو حقوقهم.

وت�سهد اأحياء وبلدات القد�س يومًيا م�ساهد 

بلدية و�سرطة االح��ت��ال وه��ي جتوب  لطواقم 

باهظة  لتحرير خمالفات مروية  املناطق،  تلك 

بع�س  يف  ت�سل  ق��د  املقد�سيني،  م��رك��ب��ات  بحق 

�سحب  اإىل  واأحياًنا  �سيكل،  اآالف  اإىل 5  االأحيان 

الرخ�سة و”اإنزال ال�سيارة” عن اخلط اأي منعها 

من ال�سر.

املخالفات  اأن كل ه��ذه  اأب��و احلم�س  ويو�سح 

�سمن  وت���اأت���ي  وانتقامي”،  “�سيا�سي  ه��دف��ه��ا 

�سيا�سة العقاب اجلماعي التي تفر�سها �سلطات 

االحتال على املقد�سيني والن�سطاء يف املدينة.

ويف االآون��ة االأخ��رة، تلقى اأبو احلم�س اأكرث 

بينها خم�س  م���روري���ة، م��ن  م��ن 10 خم��ال��ف��ات 

خمالفات لبلدية االحتال، بلغت قيمة الواحدة 

منها 1000 �سيكل، فيما و�سلت اإجمايل املخالفات 

اإىل 11 األف �سيكل.

وي�سر اإىل اأن �سرطة االحتال تقوم اأحياًنا 

مبالغ  ُيكلفه  مم��ا  م��رك��ب��ت��ه،  ترخي�س  ب�سطب 

م��ال��ي��ة ب��اه��ظ��ة، وه����ذا م��ا يثقل ك��اه��ل��ه، نتيجة 

منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال�سعبة  املعي�سية  ال��ظ��روف 

مدينة القد�س.

ي�ستخدمها  امل��روري��ة  املخالفات  اأن  وي�سيف 

االح����ت����ال ك���ذري���ع���ة ل��ل�����س��غ��ط واالن���ت���ق���ام من 

امل��ق��د���س��ي��ني، وحت���دي���ًدا ال��ن�����س��ط��اء، ع��ل��ى خلفية 

م��واق��ف��ه��م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ورف�����س��ه��م الإج�������راءات 

االحتال واعتداءاته يف مدينة القد�س وامل�سجد 

االأق�سى، وبهدف ك�سر �سوكتهم.

وتعر�س اأبو احلم�س مرات عديدة، حلمات 

حتري�س، وللتهديد باالعتقال االإداري واالإبعاد 

عن القد�س من وزير االأمن القومي االإ�سرائيلي 

ب�سحب  التهديد  ا  واأي�سً غفر”،  بن  “اإيتمار 
هويته.

ويوؤكد اأنه رغم هذه التهديدات واالإج��راءات 

ال��ظ��امل��ة وامل��م��ن��ه��ج��ة، اإال اأن����ه ل���ن ي���راج���ع عن 

مواقفه، و�سيوا�سل الدفاع عن القد�س واالأق�سى، 

وف�سح جرائم االحتال بحق املقد�سيني.

ومل ي�����س��ل��م ال���ت���ج���ار امل��ق��د���س��ي��ون م���ن ه��ذه 

االحتال  �سريبة  ط��واق��م  داأب���ت  ب��ل  املخالفات، 

على اق��ت��ح��ام امل��ح��ات ال��ت��ج��اري��ة و���س��ط البلدة 

ا�سحابها،  ال��ق��دمي��ة، وحت��ري��ر خم��ال��ف��ات بحق 

�سمن م�سل�سل الت�سييق امل�ستمر �سدهم، بهدف 

تهجرهم واإجبارهم على الرحيل.

واأما املخت�س يف �سوؤون القد�س نا�سر الهدمي 

متثل  امل��خ��ال��ف��ات  اإن  “�سفا”،  ل��وك��ال��ة  ف��ي��ق��ول 

اأ�سكال العن�سرية والعقاب اجلماعي  �سكًا من 

اأن  تعلم  االحتال  بلدية  اأن  رغ��م  للمقد�سيني، 

املقد�سيني ُيوقفون مركباتهم يف مناطق ال توؤثر 

على حركة ال�سر.

ويو�سح اأن �سرطة االحتال تبحث عن ذرائع 

غر قانونية وواهية من اأجل حترير املخالفات 

ب��ح��ق امل��ق��د���س��ي��ني، وه���ن���اك ك��ث��ر م���ن احل���االت 

اأو  اأ�سحابها  املركبات من  تراخي�س  �سحب  يتم 

م�سادرة املركبة اأو احلجز على اأماك �ساحبها 

حال تاأخر يف �سدادها.

وي��ب��ني اأن ق�����وات االح���ت���ال ت��ن��ت��ه��ز اأوق�����ات 

ال�ساة يف امل�سجد االأق�سى، وتاأتي اإىل منطقة 

باب االأ�سباط، من اأجل االنتقام من اأهل القد�س 

وتنغي�س حياتهم وتقييد حريتهم.

امل��روري��ة  املخالفات  اأن  اإىل  الهدمي  وي�سر 

�سيكل  اآالف   5 اإىل  وت�سل  �سيكل   500 من  تبداأ 

يف بع�س االأحيان، واأحياًنا تت�ساعف قيمتها يف 

حال التاأخر يف ت�سديدها، مما يت�سبب يف زيادة 

و�سلب  املقد�سيني  واإف��ق��ار  االقت�سادي،  الو�سع 

ˀˀ.حقوقهم املادية

ويلفت اإىل اأن بع�س املحامني حاولوا التوجه 

مل��ح��اك��م االح���ت���ال م���ن اأج����ل اإل���غ���اء خم��ال��ف��ات 

م��رات  ذل��ك يف  م��ن حتقيق  ملقد�سيني، ومتكنوا 

وقت  اإىل  االإل���غ���اء حت��ت��اج  لكن عملية  حم����ددة، 

اأكرث  ُيرهق  ور���س��وم للمحامي، وه��ذا ما  وجهد 

النف�سي  و�سعهم  على  وُي��وؤث��ر  املقد�سيني  كاهل 

واالقت�سادي.

االح��ت��ال مبرافقة  بلدية  اأن طواقم  ووؤك���د 

اأحياء  اقتحام  اأح��ي��اًن��ا  تتعمد  ال�سرطة  عنا�سر 

املركونة  املقد�سيني  مركبات  وت�سينّد  مقد�سية، 

اأمام املنازل، وتغرميها مبخالفات باهظة، حتت 

ذرائع واهية.

االحتالل صعد من وتيرتها ٠٠ 

»المخالفات« ٠٠ وسيلة ترهق المقدسيين وُتقيد حريتهم

الجمهوريون يفتحون تحقيقا برلمانيا حول 
االنسحاب األمريكي من أفغانستان

االنباط – وكاالت 

بداأ املع�سكر اجلمهوري �ساحب االأكرثية 

يف جمل�س النواب االأمريكي حتقيقا برملانيا 

اجلمعة يف االن�سحاب الفو�سوي للقوات من 

اأفغان�ستان يف عام 2021 والذي قتل خاله 

13 جنديا اأمريكياً جراء هجوم.

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  واأعلن 

اأن��ه طلب  النواب مايكل ماكول  يف جمل�س 

من وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن �سل�سلة 

اأو  ا�ستخبارية  م��ذك��رات  خ�سو�سا  وث��ائ��ق 

تبادالت مع طالبان.

والفا�سح  ال�سخيف  “من  ماكول  وق��ال 

طلباتنا  م�����رارا  ب���اي���دن  اإدارة  ت��رف�����س  اأن 

للتدقيق واأن توا�سل حجب املعلومات حول 

االن�سحاب”. وحذر من اأنه يف حال الرف�س 

لن تردد اللجنة يف االنتقال اإىل “عملية 

ملزمة”.

�سحب الرئي�س الدميقراطي جو بايدن 

ب����اده من  ق����وات  اآب/اأغ�����س��ط�����س 2021  يف 

خا�ستها  ح���رب  اأط����ول  لينهي  اأفغان�ستان 

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة. ل��ك��ن ال��ف��و���س��ى ال��ت��ي 

راف��ق��ت عمليات االن�����س��ح��اب ت��ل��ك وك��ذل��ك 

عودة طالبان اإىل ال�سلطة و�سعتا بايدن يف 

مواجهة انتقادات �سديدة.

اآب/ يف 26  اأم��ري��ك��ي��اً  ج��ن��دي��ا  وق��ت��ل 13 

اأغ�سط�س 2021 يف هجوم بقنبلة خارج مطار 

كابول خلف 173 قتيا باالإجمال.

ان�سحاب  على  ت��رام��ب  دون��ال��د  تفاو�س 

اأث��ن��اء  اأفغان�ستان  م��ن  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 

وج������وده ب��ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س، ل��ك��ن احل���زب 

اجلمهوري لطاملا انتقد الطريقة التي نفذ 

بها �سلفه بايدن العملية.

االأم��ري��ك��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت���رد  ومل 

و�سائل  لكن  للتعليق  طلب  على  اجل��م��ع��ة، 

اإعام اأمريكية نقلت عنها قولها اإنها قدمت 

الكونغر�س  الأع�ساء  اإحاطة  اأك��رث من 150 

منذ االن�سحاب يف اآب/اأغ�سط�س 2021.

تحرير  متقاعد:  أمريكي  جنرال 
الروسي للجيش  نجاح كبير  سوليدار 

االنباط – وكاالت 

جوزيف  املتقاعد  االأمريكي  الفريق  قال 

ك���ي���ث ك����ي����ل����وج، يف م���ق���اب���ل���ة م����ع ���س��ح��ي��ف��ة 

»كوريري ديا �سرا« االإيطالية، اإن اجلي�س 

الرو�سي حقق جناحا كبرا بتحريره مدينة 

�سوليدار.

وي���رى اجل����رال امل��ت��ق��اع��د، اأن م��ا ح�سل 

وال  فقط”،  واح�����د  “ف�سل  ����س���وى  ل��ي�����س 

ت��زال هناك معركة حا�سمة يجب خو�سها.

واأ�ساف كيلوج، الذي عمل �سابقا كم�ست�سار 

تعتر  “بالطبع،  االأم��ري��ك��ي��ة:  الرئا�سة  يف 

جناح  مبثابة   ˀسوليدار� معركة  ]نتيجة 
ه��ذا جمرد  اأن  اأعتقد  لكني  ل��ل��رو���س.  كبر 

ف�����س��ل واح�����د يف ق�����س��ة ط��وي��ل��ة، وال ميثل 

االجت��اه  يعك�س  ال  وح��ت��ى  حا�سما،  منعطفا 

�سي�ستمر  ���س��يء  ك��ل  اأ���س��ا���س��ي.  ب�سكل  ال��ع��ام 

ط���وال ف�سل ال�����س��ت��اء، حيث ال��ث��ل��وج وال��رد 

الطرفان  �سيحاول  ل��ه،  ووف��ق��ا   .“ ال�سديد 

�سن هجوم، و “ال تزال هناك معركة كبرة 

يجب خو�سها” عندما يتلقى كا اجلي�سني 

التعزيزات. وقال كيلوج، الذي يراأ�س حاليا 

�ساحة  “يف  وا�سنطن:  يف  للدرا�سات  مركزا 

املعركة ، �سيتم حتديد نطاق املفاو�سات. اأوال، 

يجب حتديد املنت�سر، ثم تبداأ املفاو�سات”. 

الرو�سية،  الدفاع  وزارة  اأف��ادت  يوم اجلمعة، 

ب��اأن وح��دات اجلي�س الرو�سي اأجن��زت م�ساء 

اخلمي�س حترير مدينة �سوليدار.

مسلسل إعدامات يومي في الضفة.. هل تكون 2٠23 األكثر دموية؟

القبة الحديدية اإلسرائيلية تفتك بمشغليها 

االنباط – وكاالت 

كرياكو�س  اليوناين،  ال���وزراء  رئي�س  ا�ستبعد 

م��ي��ت�����س��وت��اك��ي�����س، اجن�����راف ال��ع��اق��ات ال��ي��ون��ان��ي��ة 

ن����زاع م�����س��ل��ح، يف ظ���ل ت�سريحات  ال��رك��ي��ة ن��ح��و 

القيادة الركية.

واأو�سح ميت�سوتاكي�س، خال موؤمتر يف مدينة 

اأن  اأعتقد  “ال  اليونان،  �سمال  األك�سندروبولي�س 

نزاع  �ستنجرف نحو  اليونانية الركية  العاقات 

م�سلح، وال اأومن بنظرية ال�سيناريو االأ�سواأ، لكنني 

قلق من ارتفاع حدة اخلطاب الركي، واأدعو اأنقرة 

الأداة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  حتويل  اأن  اإدراك  اإىل 

حزبية داخلية، ا�سراتيجية غر �سحيحة”.

م�ستعدة  اأث��ي��ن��ا  اأن  ميت�سوتاكي�س،  واأ����س���اف 

اإىل القانون الدويل  اأنقرة، ا�ستنادا  للتفاو�س مع 

وال��ي��ون��ان،  تركيا  الوحيد” ب��ني  “اخلاف  حل��ل 

البلدين، يف  ب��ني  البحرية  احل���دود  تر�سيم  ح��ول 

بحر اإيجه، و�سرق البحر االأبي�س املتو�سط”.

واأك��د: “لكن اليونان لن تقبل بتلقي تعليمات 

ومن  وح��ق��وق��ه��ا،  �سيادتها  مم��ار���س��ة  كيفية  ح���ول 

ال��وا���س��ح اأن��ن��ا ب��ح��اج��ة ل��ت��ع��زي��ز ق��وات��ن��ا امل�سلحة، 

وم�ساريع ردع اإ�سافية، كال�سياج على احلدود على 

اإيفرو�س، الذي اأثبت فعاليته”.

ال��رك��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات  م���ن  وتابع:” ب��ال��رغ��م 

حل  اإىل  التو�سل  اأمت��ن��ى  ليا،  ال��ي��ون��ان  باجتياح 

ع���ق���اين ي��ر���س��ي ال���ط���رف���ني، وان���خ���ف���ا����س ح��دة 

التهديدات الركية”.

يذكر اأن و�سائل االإع��ام اليونانية، اأف��ادت باأن 

اأثينا �ستو�سع مياهها االإقليمية حول جزيرة كريت 

يف بحر اإيجه ل� 12 ميا.

ما دفع القيادة الركية العليا لتحذير اليونان 

من تو�سيع مياهها االإقليمية يف بحر اإيجه، و�سرق 

التو�سع  تعتر  اأنقرة  اأن  واأك���دت  املتو�سط،  البحر 

اليوناين يف بحر اإيجه �سببا للحرب.

واأكد وزير اخلارجية الركي، مولود ت�ساوو�س 

اأوغلو، اأن اأنقرة لن ت�سمح بتو�سيع املياه اليونانية 

حتى مل�سافة ميل واحد يف بحر اإيجه، م�سرا اإىل 

ق��رار ال��رمل��ان ال��رك��ي لعام 1995، ح��ول احل��دود 

ال��ب��ح��ري��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وا���س��ح وال ي����زال ���س��اري 

املفعول.

ك��م��ا رف�������س ال��رئ��ي�����س ال����رك����ي، رج����ب طيب 

مايو  منذ  ميت�سوتاكي�س  مع  التوا�سل  اأردوغ����ان، 

انتهك  ال��ي��ون��ان  وزراء  رئي�س  اأن  ب��دع��وى   ،2022

االتفاقات التي مت التو�سل اإليها يف اجتماع مار�س 

.2022

اأن�������ه مل ي���ع���د ي��ن��ظ��ر اإىل  واأك��������د اأردوغ�������������ان، 

تتعامل  ل��ن  اأن��ق��رة  واأن  ك�سيا�سي،  ميت�سوتاكي�س 

يوفون  ال��ذي��ن  “ال�سرفاء”  ال�سيا�سيني  م��ع  اإال 

بوعودهم.

وك���ان اردوغ����ان، ق��د توعد يف وق��ت �سابق، ب��اأن 

جتتاح القوات الركية اليونان غفلة اإذا ا�ستمرت 

اأثينا يف ا�ستفزازاتها.

رئيس الوزراء اليوناني يستبعد انجراف العالقات اليونانية التركية نحو صراع مسلح

بعد  لبايدن وكيشيدا  المشترك  البيان  الصين تدين 
األبيض البيت  في  اجتماعهما 

االنباط – وكاالت 

اأدان�������ت ال�����س��ني ب�����س��دة ال��ب��ي��ان امل�����س��رك 

واليابان عقب  املتحدة  ال��والي��ات  ال�سادر عن 

اجتماع رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�سيدا 

م��ع الرئي�س االأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن يف البيت 

االأب��ي�����س، اجل��م��ع��ة، اأث��ن��اء زي����ارة ر�سمية اإىل 

املتحدث  . وق��ال  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

وين  واجن  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم 

املا�سية - نقلتها  الليلة  بني - يف ت�سريحات 

وكالة اأنباء “�سينخوا” ال�سينية يف ن�سختها 

االإجن��ل��ي��زي��ة ال���ي���وم ال�����س��ب��ت- اإن وا���س��ن��ط��ن 

وطوكيو عليهما “اأال ي�سبحوا عوامل معطلة 

الهادئ”،  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  ال�ستقرار 

وذلك تعليقا على البيان امل�سرك ال�سادر عن 

الواليات املتحدة واليابان عقب اجتماع كي�سيدا 

ال�سياغة  اأن  اإىل  واجن  اأ���س��ار  واأك���د  وب��اي��دن. 

اخلا�سة بال�سني يف هذا البيان امل�سرك تنبثق 

ب�سدة من عقلية تعود اإىل للحرب الباردة، كما 

ي�سم البيان هجوما على ال�سني ال اأ�سا�س له 

املتحدة  ال��والي��ات  ال�سحة.  وح��ث واجن  م��ن 

واليابان على التخلي عن اأفكار احلرب الباردة 

والتوقف عن  االأيديولوجي،  التحيز  وعقلية 

خلق اأعداء وهميني وحماولة زرع بذور حرب 

باردة جديدة يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ.

“الواليات  اأن  واأك��د الدبلوما�سي ال�سيني 

ع��ي��ان ت��ع��زي��ز ال�����س��ام  امل��ت��ح��دة وال���ي���اب���ان ت��دنّ

واالأم��ن االإقليميني، لكن ما يفعانه حقيقة 

هو خلق ذريعة للح�سد الع�سكري واال�ستخدام 

الدفاع عن حرية  عون  املتعمد للقوة، كما يدنّ

والهادئ،  الهندي  املحيطني  منطقة  وانفتاح 

لكن ما يفعلونه يف احلقيقة هو اإقامة تكتات 

خمتلفة خللق االنق�سام واملواجهة”.

واليابان  املتحدة  “الواليات  قائا:  وتابع 

تدعيان اأنهما تدعمان النظام الدويل القائم 

ه��و جتاهل  م��ا تفعانه  ال��ق��واع��د، لكن  على 

التي  االأ�سا�سية  واالأع�����راف  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 

حتكم العاقات الدولية والتدخل ال�سارخ يف 

ال�سوؤون الداخلية للدول االأخرى”، م�سيفا: 

لل�سام  حقيقيا  حتديا  ي�سكل  يفعلونه  “ما 
واالأمن واال�ستقرار يف املنطقة”.

يذكر اأن وا�سنطن وطوكيو و�سفتا ال�سني 

االأك�����ر يف  اال���س��رات��ي��ج��ي  “التحدي  ب��اأن��ه��ا 

م��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي وال����ه����ادئ وم��ا 

لبايدن  امل�سرك  البيان  بح�سب   ، وراءها”، 

وكي�سيدا.
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المشة والياس ينضمان لفريق جبل المكبر 

فرق الوحدات تسيطر على القاب دوري الشباب 

دحام بالمركز الثاني لبطولة عمان لسباق الدرفت 

بليندا تحصد لقب بطولة أدياليد للتنس 

االنباط – عامن 

�ن�ضم �لثنائي �لأردين �أحمد �إليا�س 

وحم��م��د �مل�����ض��ة، ل�����ض��ف��وف ج��ب��ل �ملكرب 

�لفل�ضطيني، ملدة ن�ضف مو�ضم.

�لتعاقد  �إجن���از  �مل��ك��رب،  جبل  و�أع��ل��ن 

�ل���ر����ض���م���ي م����ع �أح����م����د �إل���ي���ا����س لع���ب 

معان. لعب  �مل�ضة  وحممد   �لوحد�ت، 

�إل��ي��ا���س وحم��م��د �مل�ضة  �أح��م��د  وو���ض��ل 

ب�ضكل  �ل��ث��ن��ائ��ي  و�ن�����ض��م  �ل��ق��د���س،  �إىل 

ر���ض��م��ي ل�����ض��ف��وف ج��ب��ل �مل���ك���رب �ل���ذي 

يو�جه �ليوم �جلمعة، �ضباب �لظاهرية 

�لو�ضط  يف  �إليا�س  ويلعب  �ل���دوري.  يف 

و�جل���ن���اح �لأي�������ض���ر، �أم����ا حم��م��د �مل�����ض��ة 

ي��ل��ع��ب �أي�������ض���ا يف خ���ط �ل���و����ض���ط ل��ك��ن��ه 

�لأمي��ن. وتعد  �إىل مركز �جلناح  مييل 

�ل���ذي  ل��ل��م�����ض��ة  �لأوىل  �ل��ت��ج��رب��ة  ه���ذه 

قبل  �لأردن،  ���ض��ب��اب  م��ع  م�ضريته  ب���د�أ 

معان.   مع  �ملا�ضي  �ملو�ضم  يف  يلعب  �أن 

وجاءت جميع �ضفقات جبل �ملكرب من 

�لدوري �لأردين، يف مركز خط �لو�ضط 

جنم  ��ضتعادة  �إىل  �إ�ضافة  و�لأج��ن��ح��ة، 

�ل��ه��ج��وم ���ض��ه��اب �ل��ق��ن��رب، ب��ع��د �ن��ت��ه��اء 

جبل  وي��ح��ت��ل  �لوحد�ت.   م��ن  �إع���ارت���ه 

�مل��ك��رب، و���ض��اف��ة ج���دول ت��رت��ي��ب دوري 

 27 ب��ر���ض��ي��د  �لفل�ضطيني  �مل��ح��رف��ن 

نقطة، بفارق نقطة عن �ملت�ضدر هالل 

�لقد�س.

االنباط – عامن 

و��ضلت فرق �لفئات لنادي �لوحد�ت 

���ض��ط��وت��ه��ا ع��ل��ى �ل���ق���اب ب���ط���ولت دوري 

فبعد  �ملو�ضم  لهذ�  �لقدم  لكرة  �ل�ضباب 

بلقب  ع��ام   17 حتت  �ل�ضباب  فريق  ف��وز 

��ضابيع قليلة  تّوج  بطولة �لدوري قبل 

بلقب  �ل��وح��د�ت م�ضاء �جل��م��ع��ة   ف��ري��ق 

فوزه  بعد   ،19 ت  �ل�ضباب  دوري  بطولة 

على نظريه �ضباب �لأردن بهدف نظيف، 

من  و�لأخ��رية  �خلام�ضة  �جلولة  �ضمن 

�ل�����دور �ل���ث���اين ل�����دوري �ل��ن��خ��ب��ة و���ض��ل��م 

مدير د�ئرة �مل�ضابقات يف �لحتاد عو�س 

�لبطولة  كاأ�س  �لوحد�ت  �ضعيبات فريق 

ب��ح�����ض��ور  �لأول،  �مل���رك���ز  وم���ي���د�ل���ي���ات 

رئي�س نادي �لوحد�ت ب�ضار �حلو�مدة.

�خلام�ضة  �جلولة  مناف�ضات  و�ضمن 

و�لأخرية، تغلب �حل�ضن على �لفي�ضلي 

 .0-1 �جل��زي��رة  على  �لرمثا  وف��از   ،0-2

��ضتقر  �لبطولة،  مناف�ضات  �ختتام  ومع 

دوري  فرق  ترتيب  �ضد�رة  �لوحد�ت يف 

�حل�ضن  ثم  نقطة،   13 بر�ضيد  �لنخبة 

�لرمثا   ،7 �لفي�ضلي   ،10 �لأردن  و�ضباب 

3، و�جلزيرة �أخري� دون نقاط.

يف �مل��ق��اب��ل، ت��اأه��ل��ت ف���رق �ل��ريم��وك، 

�لبقعة،   ،FC عمان  �لأه��ل��ي،  عجلون، 

للمو�ضم  �ل��ن��خ��ب��ة  دوري  �إىل  و���ض��ح��اب، 

�ملقبل.

سيدين – وكاالت 

بن�ضيت�س  بليند�  �ل�ضوي�ضرية  توجت 

بلقب بطولة �أدياليد �لدولية 2 للتن�س، 

ب���ع���دم���ا ت��غ��ل��ب��ت ع���ل���ى �ل���رو����ض���ي���ة د�ري�����ا 

ك�ضتكينا )6-0( و)6-2( �ل�ضبت وفر�ضت 

تفوقها  للبطولة،   8 �مل�ضنفة  بن�ضيت�س، 

 5 �مل�ضنفة  ك�ضتكينا  �أم����ام  ك��ب��ري  ب�ضكل 

لها  �ل�ضابع  �للقب  لتح�ضد  للبطولة، 

�لعاملية  للر�بطة  �لتابعة  �لبطولت  يف 

و�حتاجت  �ملحرفات.  �لتن�س  لالعبات 

�لأومل��ب��ي��ة  بالذهبية  �مل��ت��وج��ة  بن�ضيت�س، 

 67 �إىل   ،2021 ع���ام  ط��وك��ي��و  �أومل��ب��ي��اد  يف 

دق��ي��ق��ة ف��ق��ط حل�����ض��م �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

�أم�����ام ك�����ض��ت��ك��ي��ن��ا. وك���ان���ت ب��ن�����ض��ي��ت�����س قد 

عام  �أدي��الي��د  بطولة  نهائي  �إىل  و�ضلت 

2021، لكنها خ�ضرت حينها �أمام �لنجمة 

لكنها  ���ض��ف��ي��ون��ت��ي��ك،  �إي���ج���ا  �ل��ب��ول��ن��دي��ة 

�أحرزت �ليوم �أول لقب لها يف �أ�ضر�ليا. 

ملوقع  ت�ضريحات  يف  بن�ضيت�س،  وق��ال��ت 

�ل���ر�ب���ط���ة �ل���ع���امل���ي���ة ل���الع���ب���ات �ل��ت��ن�����س 

ث��م��رة  ب��ج��ن��ي  “�ضعيدة  �مل����ح����رف����ات: 

ع��م��ل��ي ه��ن��ا ع��ل��ى �مل��ل��ع��ب.. �أع��ت��ق��د �أن��ن��ي 

ق���دم���ت م���ب���اري���ات ج���ي���دة ل��ل��غ��اي��ة م��ن��ذ 

�أن�����و�ع خمتلفة  �ل��ب��ط��ول��ة و�أم�����ام  ب��د�ي��ة 

م���ن �ل���الع���ب���ات �مل���ن���اف�������ض���ات، وب��ال��ت��ايل 

وميكنني  �ل��ط��رق  ب��ك��ل  نف�ضي  �خ��ت��ربت 

 خو�س بطولة �أ�ضر�ليا �ملفتوحة بثقة«.

منتخبنا االولمبي يلتقي نظيره البحريني 

ختام الجولة االولى لفروسية التشاء للقفز 

رونالدو يتمنى الفوز للريال في السوبر 

الريال والبرشا في نهائي السوبر االسباني

االنباط – عامن 

�لقدم  لكرة  �لوطني  منتخبنا  يخو�س 

�ملنتخب  م��ع  �ل��ث��اين  �ل����ودي  �ل��ل��ق��اء   23 ت 

�ل��ب��ح��ري��ن��ي م�������ض���اء �ل���ي���وم �لح�����د ���ض��م��ن 

يف  يقيمه  �لذي  �لتدريبي  �لعد�د  مع�ضكر 

على  ف��وز�  حقق  قد  منتخبنا  وك��ان  �ملنامة 

�ل��ودي  �ل��ل��ق��اء  يف   ،0-1 �لبحريني  ن��ظ��ريه 

على  �خلمي�س  م�ضاء  جمعهما  �لذي  �لول 

���ض��ت��اد �لأه����ل����ي، ���ض��م��ن م��ع�����ض��ك��ر �مل��ن��ت��خ��ب 

لال�ضتحقاقات  تاأهبا  �ملنامة،  يف  �لتدريبي 

�ل���ق���ادم���ة. وح��م��ل ه����دف �ل��ل��ق��اء �ل��وح��ي��د 

توقيع ب�ضار ذيابات يف �لدقيقة 60.

�أح���م���د  �ل����ل����ق����اء:  �مل���ن���ت���خ���ب يف  وم����ث����ل 

رح��ال،  �أب��و  ليث  عفانة،  د�ن��ي��ال  �جلعيدي، 

و�ضيم  �ل��ذي��اب��ات،  ه��اي��ل  �ضنب،  �أب��و  في�ضل 

�ل���ري���الت، م��ه��ن��د �ل��ع��ر�م�����ض��ة، حم��م��د �أب��و 

ط���ه، ب�����ض��ار �ل��ذي��اب��ات )م��و���ض��ى �ل��ع��م��ري(، 

رزق  �ل�����ض��ح��ري(،  )م��اه��ر  �لب�ضاب�ضة  �ضيف 

بني هاين )عامر جامو�س(. وجاءت بد�ية 

�أف�ضلية  م��ع  �لفريقن،  م��ن  قوية  �مل��ب��ار�ة 

من  �ل��ع��دي��د  ل��ه  �ضنحت  �ل���ذي  للمنتخب 

�لبحريني  �لدفاع  لكن  للت�ضجيل  �لفر�س 

�لأول  �ل�������ض���وط  ل��ي��ن��ت��ه��ي  ح���ا����ض���ر�  ك�����ان 

�ملنتخب  �أه�����د�ف. وجن���ح  ب���دون  ب��ال��ت��ع��ادل 

عن  �لنتيجة  �فتتاح  يف  �لثاين  �ل�ضوط  يف 

ط���ري���ق ع��ر���ض��ي��ة م��ت��ق��ن��ة م���ن �ل��ب�����ض��اب�����ض��ة 

وج����دت �ل���ذي���اب���ات �ل����ذي �أ���ض��ك��ن��ه��ا ���ض��ب��اك 

�ملنتخب  وك���ان   .60 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  �مل��ن��اف�����س 

ق���ري���ب���ا م����ن ت�����ض��ج��ي��ل �ل����ه����دف �ل����ث����اين يف 

�لب�ضاب�ضة  ط��ري��ق  ع��ن  منا�ضبة،  م��ن  �أك��ر 

و�ل��ب��دي��ل ج��ام��و���س، و���ض��ط حم����اولت من 

ليطلق  �لنتيجة،  لتعديل  �لأر���س  �أ�ضحاب 

�ملنتخب  بفوز  �ملبار�ة  نهاية  �ضافرة  �حلكم 

.0-1

االنباط – عامن 

ت����وج �ل���ف���ر����ض���ان زي����ن زب��ي��ب��ي ور�ي������ة ع��الم 

�حلموز  وغنى  بدير  وج��ود  �لقدومي  ،و�حمد 

ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ف��ئ��ات،  ب��األ��ق��اب  �ل�ضو�بكة   وزي����د 

�ل�����ض��ت��اء �جل��ول��ة ���ض��م��ن م��و���ض��م 2023،و�ل���ت���ي 

ت��ت��ك��ون خ��م�����س ج���ولت ، وت��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون مع 

���ض��رك��ة �ل���ق���وة ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة وب���اإ����ض���ر�ف �حت���اد 

�ل��ف��رو���ض��ي��ة �مل��ل��ك��ي و�ل��ل��ج��ن��ة �لومل��ب��ي��ب��ة، وفقا 

لقانون �لحتاد �لدويل للفرو�ضية ،على ميد�ن 

�ل�ضالة �لد�خلية لنادي �جلو�د �لعربي. و�د�ر 

دولين  �حمد قري�ضه مدير�، وحكام  �لبطولة 

�حلكم �لدويل معن �حلديد و�ضهيب �بو حماد 

ورمي �لنابل�ضي وم�ضمم �مل�ضلك �ضوز�ن �ضرمي 

 . �لهر��س  �بر�هيم  �لدكتور  �لبطولة  ،وطبيب 

وتوج مدير �لبطولة �أحمد �لقري�ضه و�لدكتور 

وج��اءت  ب��الل��ق��اب  �لفائزين  �ل��دله��م��ة  جمال 

نتائج �جلولة �لوىل كمابلي:

زبيبي  زي��ن  �ضم، �لول:   125  -120 فئة   –
وجمع  ث   55:08 )كومانوزي(وبزمن  �جل��و�د 

�جل��و�د  على  �ضاهن  ر�م��ي  �لثاين:  نقطة،   65

وج��م��ع  58:01 ث  ب��زم��ن  ���ض��ك��اي(  )دم�����ض��ك�����س 

�لنابل�ضي على �جلو�د  �لثالث:فار�س  65نقطة، 

)�ل بات�ضينو( بزمن 52:87ث وجمع 64 نقطة، 

�ل����ر�ب����ع: ع����دي �ب����و ���ض��ه��اب��ن، �خل��ام�����س:ع��ب��د 

�لرحمن قري�ضه .

عالم  ر�ي��ة  �ضم، �لول:   115  -110 فئة   –
ث،   54:22 )�ي���ك���ل���ب�������س(ب���زم���ن  �جل������و�د  ع���ل���ى 

�ل��ث��اين: ح��ال �ب��و ج��اب��ر على �جل���و�د )ن��ات��ايل 

روز( بزمن 58:65 ث، �لثالث: طارق خري�ضات 

63:09ث  بزمن  �ن كمنك(  �جل��و�د )كيب  على 

�ل���ر�ب���ع: ت��ول��ن �ل��ه��ن��دي ، �خل��ام�����س: ف��ار���س 

�لزيني عمرو  �لنابل�ضي،�ل�ضاد�س: 

�لقدومي  �ح��م��د  �ضم، �لول:   100 فئة   –
�لثاين:  ث،   54:86 )هت�س(بزمن  �جلو�د  على 

ح���ال �ب����و ج���اب���ر ع��ل��ى �جل�����و�د )ن���ات���ايل روز( 

على  �ل��ف��ر�ج  �ل��ث��ال��ث:م��ع��اذ  ث،   56:02 ب��زم��ن 

63:26ث  ب���زم���ن  �ل����ف����ر�ج(  )ج���ب���ف���ار�  �جل�����و�د 

،�ل���ر�ب���ع:ه���ي���ث���م �ل��ق�����ض��ري ، �خل���ام�������س: ف��ه��د 

�لزيني. �حل�ضن،�ل�ضاد�س:عمرو 

ب���دي���ر ع��ل��ى  ������ض�����م، �لول: ج�����ود    ف���ئ���ة 90 

�ل��ث��اين:  ث،   49:37 )ف��ل��ن�����ض��ي��ا(ب��زم��ن  �جل����و�د 

م��ع��اذ �ل��ف��ر�ج ع��ل��ى �جل���و�د )ج��ي��ف��ار� �ل��ف��ر�ج( 

�ل�����ث�����ال�����ث: م�������ري� �جل����������ر�ح ع����ل����ى �جل�������و�د   ،

�جلو�د  على  بريوتي  ،�لر�بع:حمزة  )ميكادو( 

، �خل��ام�����س:خ��ل��ي��ل �جل�����ر�ح على  )����ض���ب���ري�ت( 

�جل���و�د)ك���ون���ر�و( �ل�����ض��اد���س:د�ن��ا رع���د على 

�جلو�د)�ضبري�ت(.

على  �حل��م��وز  �ضم، �لول:غنى   80 فئة   –
�لثاين:حممد  49:12ث،  بزمن  �جل��و�د)ل��ي��و( 

�لثالث: عمر   ، �حلملي على �جلو�د )ميكادو( 

،�ل��ر�ب��ع:ع��ب��د  �جل���و�د )ج��ام��ب��و(  ع��ل��ى  �ضلمان 

�ل���ع���زي���ز �ل�����ط�����و�ل ع���ل���ى �جل��������و�د )���ض��ن��ي��ت��و( 

، �خل����ام���������س:ف����رح �خل���ط���ي���ب ع���ل���ى �جل������و�د 

على  �خلطيب  بطانية  )دنفر(،�ل�ضاد�س:كرم 

كيك(. �جلو�د)ت�ضيز 

�ل�����ض��و�ب��ك��ة  ������ض�����م، �لول:زي�����د   60 ف���ئ���ة   –
37:66ث،  ب����زم����ن  �جل������و�د)�جن������ي������ل(  ع���ل���ى 

)كوين(  �جل��و�د  على  م�ضطفى  �لثاين:لوز�ن 

، �ل��ث��ال��ث: زي��ن ج��م��ال ع��ل��ى �جل���و�د )�جن��ي��ل( 

،�ل�����ر�ب�����ع:ح�����م�����زة �ب�����ودل�����ه�����وم ع���ل���ى �جل������و�د 

)�جن����ي����ل( ، �خل���ام�������س: حم���م���د ي���ا����ض���ر ع��ل��ى 

على  �لكاتب  �جلو�د)ميكادو(،�ل�ضاد�س:فار�س 

�جلو�د)مارتيني(..

الرياض – وكاالت 

وج���ه ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و رون���ال���دو جنم 

�إىل  ر����ض���ال���ة  �ل�������ض���ع���ودي،  �ل���ن�������ض���ر 

ج��م��ه��ور ولع��ب��ي ري���ال م��دري��د قبل 

نهائي  يف  �لأح��د،  بر�ضلونة  مو�جهة 

ك���اأ����س �ل�������ض���وب���ر �لإ�����ض����ب����اين. وق���ال 

رون����ال����دو ع���رب �حل�������ض���اب �ل��ر���ض��م��ي 

�لتو��ضل  لريال مدريد، على موقع 

�ل���ر�ئ���ع  “من  ت���وي���ر  �لج��ت��م��اع��ي 

�ل��ف��ري��ق  يف  زم��الئ��ي  �أرى  �أن  د�ئ��م��ا 

و�ل����ن����ادي �ل�����ذي ���ض��ن��ع �ل���ت���اري���خ«. 

“�أمتنى  �لربتغايل  �لنجم  و�أ���ض��اف 

�حلظ �ل�ضعيد ملدريدنا يوم �لأحد«. 

وت����و�ج����د ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و يف �حل�����ض��ة 

�جلمعة،  م��دري��د  ل��ري��ال  �لتدريبية 

وحتدث  �ل�ضابقن،  زم��الءه  و�لتقى 

م����ع �لإي�����ط�����ايل �مل���خ�������ض���رم ك���ارل���و 

�ن�����ض��ي��ل��وت��ي �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي ل��ل��ن��ادي 

مدريد،  ريال  �إد�رة  ووجهت  �مللكي.  

ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و  �إىل  ر����ض���م���ي���ة  دع�������وة 

�مل��ب��ار�ة  �أج���ل ح�ضور  رون���ال���دو، م��ن 

�لإ�ضباين،  �ل�ضوبر  لكاأ�س  �لنهائية 

غ���د� �لأح����د، ع��ل��ى ���ض��ت��اد �مل��ل��ك فهد 

�ل�ضعودية.  �لعربية  باململكة  �لدويل 

وتخطى ريال مدريد عقبة فالن�ضيا 

ب����رك����الت �ل����رج����ي����ح، ب���ع���د ن��ه��اي��ة 

�لوقتن �لأ�ضلي و�لإ�ضايف بالتعادل 

�لأرب���ع���اء  م�����ض��اء   )1-1( �لإي���ج���اب���ي 

�ملا�ضي.

االنباط – عيل عويس

�ىل ��ضتاد  �ليوم  م�ضاء  �لنظار  تتجه 

�مللك فهد �لدويل يف �لعا�ضمة �ل�ضعودية 

�ل���ري���ا����س مل��ت��اب��ع��ة م���ب���ار�ة �ل��ق��م��ة �ل��ت��ي 

جت��م��ع ب��ن ري���ال م��دري��د وب��ر���ض��ل��ون��ة يف 

وي��اأم��ل  �ل���ض��ب��اين.  �ل�ضوبر  ك��اأ���س  نهائي 

�لتقليدي  غ��رمي��ه  جت����اوز  يف  ب��ر���ض��ل��ون��ة 

و�ح�������ر�ز �ل��ل��ق��ب �ل�����ذي غ����اب ع��ن��ه م��ن��ذ 

2018 وتعوي�س م�ضجعيه بعد غيابه عن 

وه��ذ�  �مل��ا���ض��ي  �مل��و���ض��م  �ل��ت��ت��وي��ج  من�ضات 

�لمر مل يعتد عليه ع�ضاق �لنادي �لذي 

�ما  �للقاب.  ح�ضد  على  جماهريه  عود 

و���ض��ع��ه من  م��ايف  ف�ضيبذل  م��دري��د  ري���ال 

و�ملحافظة  �ل��ل��دود  خ�ضمه  تخطي  �ج��ل 

�لعام  بها  ت��وج  �لتي  �لبطولة  لقب  على 

�لفائت.

وي��ع��اين �ل���ري���ال م��ن غ��ي��اب��ات م��وؤث��رة 

و�يدير  �لب��ا  ديفيد  باملد�فعن  متمثلة 

�لفرن�ضين  �ل��و���ض��ط  ولع���ب���ي  م��ي��ل��ي��ت��او 

لوكا�س  و�جلناح  وكامافينيغا  ت�ضاوميني 

من  �ل���ض��اب��ة  �ضتحرمهم  �ل��ت��ي  فا�ضكيز 

�للقاء �ما بر�ضلونة ف�ضيدخل �للقاء دون 

غيابات يف �ضفوفه. و�ضبق للريال �ن توج 

بلقب �لبطولتن �ل�ضابقتن �لتي �قيمت 

�ل�����ض��ع��ودي��ة مم���ا يجعل  ع��ل��ى �لر������ض����ي 

باللقب  بالتتويج  حظا  �لوف��ر  �ملريجني 

�لثالث ع�ضر له يف تاريخه ليعادل �لقاب 

�لكر تتويجا بالبطولة بر�ضلونة �لذي 

ياأمل بح�ضد �للقب و�لبتعاد عن غرميه 

�ل��ت��ق��ل��ي��دي. ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ب���د�أت 

�لغرمين  تو�جه  �ضهدت   1982 عام  منذ 

�لريال  ت��وج  مو�جهات  �ضبع  يف  �لزل��ي��ن 

 ،1990  ،1988( �ع��و�م  كانت  منها  �ضت  يف 

1993، 1997، 2012 و 2017( و�ما �لفريق 

عام  كانت  و�ح��دة  م��رة  فتوج  �لكاتالوين 

.2012

ومي����ن����ي م��������درب ب���ر����ض���ل���ون���ة ت�������ض���ايف 

هرينانديز نف�ضه من �لتتويج باأول لقب 

منذ  قيادته  ت��وىل  �ل��ذي  �لفريق  م��ع  ل��ه 

نوفمرب 2021 ومل ي�ضتطع خالل �ملو�ضم 

�ليطايل  �م��ا  لقب.  �ي  حتقيق  �ل�ضابق 

ك���ارل���و �ن�����ض��ي��ل��وت��ي ف��ي�����ض��ع��ى ل��الح��ت��ف��ال 

مع  �لبطولة  ه��ذه  يف  ل��ه  �ل��ث��اين  باللقب 

�لفريق و�لتا�ضع يف جميع �مل�ضابقات �لتي 

خا�ضها مع فريق �لعا�ضمة �ل�ضبانية.

االنباط – عامن 

�ح���رز �مل��ت�����ض��اب��ق �أح��م��د دح���ام ، �مل��رك��ز �ل��ث��اين يف �أوىل 

 ج������ولت ب���ط���ول���ة ���ض��ل��ط��ن��ة ُع����م����ان �ل����دول����ي����ة ل���ل���درف���ت.

و�أع��ل��ن��ت �لأردن����ي����ة ل��ري��ا���ض��ة �ل�������ض���ي���ار�ت، ع���ن ف���وز دح���ام 

 ب��امل��رك��ز �ل��ث��اين يف �ل�����ض��ب��اق �ل���ذي �ضهد م�����ض��ارك��ة و����ض��ع��ة.

�ضحفي  من�ضور  يف  �ل�ضيار�ت،  لريا�ضة  �لأردن��ي��ة  وب��ارك��ت 

يف  �لتوفيق  له  متمنية  �ملركز،  بهذ�  �لفوز  لدحام  �ل�ضبت، 

�ملقبلة.   �لفرة 
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وطرائق  اجل��دي��دة  املدينة  م�شروع  موقع   عن  احلكومة  ك�شفت  ان  ما 

���ش��رق منطقة  امل��وق��ع،  ال��ت��ن��در ع��ل��ى  اإىل  ���ش��ارع الأردن���ي���ون  مت��وي��ل��ه��ا ح��ت��ى 

 277 نحو  منها  النتهاء  بعد  املقدرة  الإجمالية  م�شاحتها  وتبلغ  املوقر، 

وذهبوا  عمان،  العا�شمة  و�شط  عن  مرتاً  كيلو   40 نحو  وتبعد  دومن،  األف 

التحقيق. �شعبة  اأنها  يرون  التي  للمدينة  مقرتحة  م�شميات  اإطالق  اإىل 

اأن نفهم، تعليقات ملجرد  اأ�شا�س ل ميكن لنا  اأي  كيف يرون ذلك، وعلى 

البا�س  م�شروع  اإىل  مثال  ي�شوق  بع�شهم  لالأ�شف،  كذلك  هي  التعليقات، 

�شنوات،  ع�شر  من  اأك��ر  به  العمل  بداية  عمر  على  م�شى  ال��ذي  ال�شريع 

م�شروع  على  امل�شبق  للحكم  كافية  نظرهم  وجهة  بح�شب  مقارنة  وه��ي 

املدينة اجلديدة، والتوكيد باأنها لن تكون، اأو على اأف�شل احلالت �شتكون 

لن  واأي�شا  لها،  املو�شوعة  بالكيفية  ولي�س  املحدد،  الوقت  يف  لي�س  لكن 

منها. املرجوة  الأهداف  حتقق 

احل�شا�شة  املرحلة  هذه  مثل  يف  لكن  قلنا،  كما  م�شبقة  واأحكام  اأراء  هي 

من  تزيد  امل�شبقة  الأح��ك��ام  اأن  التاأكيد   م��ن  ب��د  ف��ال  البلد  بها  مي��ر  التي 

يخدم  ول��ن  ببلدهم،  الأم��ل  بفقدان  و�شعورهم  وقهرهم،  النا�س  احباط 

اأحدا. هذا احلديث 

دول ع��رب��ي��ة ع��دي��دة اأع��ل��ن��ت ع��ن م�����ش��اري��ع ���ش��خ��م��ة، وذه���ب الأردن���ي���ون 

القائمني  وو�شفوا  م�شبقة،   اأحكام  اإط��الق  اأو  تنمر  دون  بها  التغني  اإىل 

بحق  وا�شح  انتقا�س  هذا  ويف  دولهم،  تطوير  على  يعملون  باأنهم  عليها 

الذي جتاوز حتديات ل ميكن لأي  البلد  الذي نعي�س فيه هذا  البلد  هذا 

به،  اأزمات حميطة  املنبثق من  ال�شيا�شي  تتحملها يف ظل و�شعها  اأن  دولة 

طبيعية. موارد  وجود  عدم  جراء  ال�شعب  والقت�شادي 

اأن  يعني  ل  هذا  لكن  �شخ�شيا،  تقنعني  مل  التجارب  من  العديد  رمبا 

تقام  اأن  لها  كتب  ان  اجل��دي��دة  فاملدينة  الأم���ل،  ف��ق��دان  بوتقة  يف  اعي�س 

فلي�س  م�شبوق،  غ��ر  حت��ول  �شتكون  فحتما  وخم��ط��ط،  م��ر���ش��وم  ه��و  كما 

يتوفر  ذكية،  جديدة،  مدينة  اإىل  �شحراوية  اأرا�شي  حتول  اأن  ال�شهل  من 

التحتية،  البنية  خدمات  جميع  ت�شم  اإنها  اإذ  النا�س،  يحتاجه  ما  كل  فيها 

اإنها �شبيل للتخفيف عن  وتوفر فر�س عمل حملية واإقليمية وعاملية، كما 

�شتوجدها  التي  العمل  فر�س  عن  ناهيك  اكتظاظ،  من  ت�شهده  ما  عمان 

بح�شب   ،%  24 م��ن  اأك��ر  بينهم  البطالة  ن�شبة  بلغت  ال��ذي��ن  ل��الأردن��ي��ني 

بكثر. ذلك  اأكرب من  انها  يقول  الواقع  فيما  الر�شمية،  الأرقام 

يعني  وهذا  الأمد  طويل  التخطيط  اأ�شا�س  على  تقوم  اجلديدة  املدينة 

نتغنى  ل  فلماذا  م�شبقا،  عليه  احلكم   ميكن  ول  هينا،  لي�س  م�شروع  اأنها 

حتقيقها. باإمكانية  ونثق  بالفكرة 

الجغبير حسين 

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

تعزيز وتفعيل دور الهيئة العليا 
لمهنة المحاسبة القانونية

د.أنور الخفش

م��ن مقرتحات  ب��ه  تقدمت  م��ا  الأردين  املجتمع  اأ���ش��ارك  اأن  العليا  امل�شلحة  م��ن  وج��دت 

املحا�شبة  مهنة  لتنظيم  العليا  للهيئة  التنفيذي  ال��دور  وتعزيز  تفعيل  ت�شتهدف  �شرورية 

تناُغم  تتطلب  الإ�شتثمارات  ج��ذب   ، ال��ع��امل  دول  معظم  يف  ب��ه  معمول  ه��و  كما  القانونية 

قي احل�شابات من ِقبل احلكومات  م وُتراقب اأعمال مدقِّ وجتاُن�س املعاير املهنية التي ُتنظِّ

ل�شمان جودة التقارير املالية. َتقدمت بتاريخ 13/ 2014/11 حل�شرة معايل وزير ال�شناعة 

والتجارة ب�شفته رئي�س الهيئة العليا لتنظيم مهنة املحا�شبة القانونية عطفاً على الإجتماع 

املفتي  �شعيد  عمر  ال�شيد  قبل  من  برتتيب    2014/11/10 وتاريخ  الإثنني  يوم  معاليه  مع 

مدير مكتب دولة رئي�س ال��وزراء يف حينه( ي�شعدين اأن اأتقدم من ح�شرة معاليكم بجزيل 

النظر  مكم والإهتمام بوجهة  اإ�شتقبالكم و�شعة الأفق وح�شن تفهُّ ال�شكر والإمتنان حل�شن 

والنقا�س  املقدمة  لالأفكار  قيِّمة  اإ�شافة  كانت  التي  معاليكم  ومداخلة  ملعاليكم  املقدمة 

املُحا�شب  واإعتبار  الرقابيَّة  اجلهات  دور  وتعزيز  العامة  امل�شلحة  هدفه  وال��ذي  املو�شوعي 

القانوين امل�شتقل �شريك للموؤ�ش�شات الرقابية احلكومية حلماية الإقت�شاد الوطني وتعزيز 

امللك  جاللة  توجيهات  جمعياً  ونربا�شنا  وال�شفافية  النزاهة  منظومة  واإ�شتقاللية  دور 

عبداهلل الثاين املعظم وفق روؤيته امل�شتقبلية لإدارة و�شناعة القرار الإقت�شادي كما جاء يف 

اأورد ملعاليكم الأمور اجلوهرية  اآمني  اللهم  اأدام له عّزه وملكه  النقا�شية جلاللته  الأوراق 

اآماًل درا�شتها.

تقدمي اأن  قانون  تنظيم مهنة املحا�شبة القانونية ل�شنة 2003 قانون موؤقت رقم )73( 

املوؤقت  التنفيذ  وه��و يف مو�شع    2003/6/12 بتاريخ  ال���وزراء  اإق���راره   من قبل جمل�س  مت 

اأنه  اإق��راره حتى تاريخه وحيث  واإداري��ة وقانونية ومل يتم  باإختاللت هيكيلية  مت تنفيذه 

مت اإحالته ملجل�س الأمة لإق��راره الأمر يتطلب درا�شته بعناية ، مع �شرورة مراعاة اأهداف 

القانون وال�شالحيات للموؤ�ش�شات والهيئات املناطة بتنفيذه وتطبيق القانون. من البديهي 

مع  موؤ�ش�شة  بكل  املناطة  املهام  وحتديد  والتعليمات  الإج����راءات  اإ�شتكمال  ع��دم  مالحظة 

�شرورة  تفعيل دور الهيئة العليا ملهنة املحا�شبة التنفيذي يف جمال تنظيم مهنة املحا�شبة 

هذا  تطبيق  مل��راع��اة  التنفيذية   اللجان  ت�شكيل  خ��الل  م��ن  التعامل  الإ���ش��راف  واإج����راءات 

القانون الهام حلماية الإقت�شاد الوطني وخا�شة الرتخي�س والإ�شراف على مراقبة اجلودة 

م  ُمنظِّ ب�شفته   ، فقط  العليا  الهيئة  وهي من �شالحيات  امل�شتقل  القانوين  املحا�شب  لأداء 

اأي�شاً  واجلمعية  احل�شابات  مدققي  اأعمال  ويراقب  يدير  ومن    Regulator املهنة 

من املالحظ عدم تناغم واإت�شاق الغايات للهيئات املو�شوفة بالقانون وال�شالحيات املحددة 

بنف�س القانون وهناك غياب فعلي لدور تنفيذي جلنة الرتخي�س والإمتحانات والإ�شراف 

الفعلي  وجودها  لعدم  فقط  القانونية  املحا�شبة  ملهنة  العليا  الهيئة  قبل  من  اأعمالها  على 

امل�شتقّل بحيث تكون اإدارياً وتنفيذياً من �شمن م�شوؤوليات الهيئة العليا واأن الإطار التنظيم 

التنفيذي  العليا  الهيئة  دور  تعزيز  بهدف  القانون  وتعديل  اإ�شتكمال  يتطلَّب  قد  القانوين 

وفق القانون.

وفق    )  2003 ل�شنة   73 رق��م  م��وؤق��ت  ق��ان��ون   ( القانونية  املحا�شبة  مهنة  تنظيم   قانون 

اأ-   ) النقا�س  مبو�شوع  لإرتباطه  احل�شر  ولي�س  املثال   �شبيل  )على  اإىل  يهدف    )3( امل��ادة 

�شمان الإلتزام  مبعاير املحا�شبة ومعاير تدقيق احل�شابات املعتمد مبا ي�شاهم  يف حماية 

الإقت�شاد الوطني .

ال�شوؤال من بديهة القول   .   ب-  تعزيز دور املحا�شب القانوين وحياديته واإ�شتقالليته 

العمل اأن تكون جهة حكومية توكل لها املهمة ولي�س املدققني من خالل جمعيتهم 

املدققني  خالل  من  هل  الدولية.  الإلتزامات  الأردنية  الدولة  اإح��رتام  مراعاة  �شرورة 

وجمعيتهم اأم من خالل الهيئة العليا لتنظيم مهنة املحا�شبة القانونية والتي يراأ�شها وزير 

ال�شناعة والتجارة ك�شائر دول العامل . اأورد اأهمها :

ال�شفافية  مبداأ  بتطبيق  ُملزم   الردن  اإن   . العاملية  التجارة  ملنظمة  الإن�شمام  اإتفاقية 

املهنية   اخلدمات  بقطاع  املتعلقة  الإج��راءات  اأو  التعليمات  اأو  والقوانني  ال�شيا�شات  اإع��الن 

)جمال البحث والنقا�س( من بديهة القول يجب اأن ل تتعار�س مع اإلتزامات الأردن الدولية 

بقطاع  املتعلقة   WTO العاملية  التجارة  ملنظمة  الأردن  اإن�شمام  اإتفاقية  اأحكام  مبوجب 

اخلدمات ومن اأهمها :

مبداأ حرية النفاذ لالأ�شواق  ملقدمي اخلدمة .

 مبداأ عدم فر�س اأي قيود على مقدمي اخلدمات.

بهدف تعزيز منظومة ال�شفافية والنزاهة يجب تعزيز وحماية اإ�شتقاللية املحا�شبني 

مبداأ  املعاملة الوطنية : توحيد املعاملة الوطنية ملورِّدي نف�س اخلدمة وعدم فر�س اأي 

حظر اأو اأي متييز يف معاملة  موردي اخلدمة )اإحتكار مورِّدي اخلدمة(  وما قد يوؤدي اىل  

معاملة املمار�شات الإحتكارية )قد يكون الإحتكار يت�شبَّب يف اإ�شرار املورِّديني املحليني(.

املبادئ الأ�شا�شية لإتفاقية الإن�شمام ملنظمة التجارة العاملية املُلزمة للدول الأع�شاء لها 

�شلطة اإدارة ال�شوؤون التجارية العاملية وتتوىل منظمة التجارة العاملية WTO باملهام  منها 

املنظمة  ال�شادرة عن  بالأحكام  املخالفة  ال��دول  واإل��زام  املحتملة  التجارية  املنازعات  ت�شوية 

.  WTO
اإتفاقيات منظمة التجارة العاملية اىل زيادة النمو الإقت�شادي العاملي وتخفي�س  تهدف 

والقيود  العوائق  تخفيف  اأو  اإلغاء  عرب  وذلك  املتوافرة  للموارد  اأف�شل  واإ�شتعمال  البطالة 

الإدارية والقانونية التي �شت�شاهم يف دفع عملية التنمية النوعية املتوا�شلة وال�شاملة .

واإعطاء  الأع�شاء وم��ورِّدي اخلدمات  املعاملة مع  التفرقة يف  الإتفاقية على عدم  توؤكد 

اأهمية خا�شة اىل حترير جتارة اخلدمات )املالية والإ�شت�شارات واملحا�شبية(.

مما تقدم فاإن القانون املوؤقت قيد املناق�شة من قبل اللجنة القانونية النيابية ت�شتوجب 

اإع��ادة  املطلوب  املحا�شبة  ملهنة  العليا  الهيئة  دور  وتفعيل  تعزيز  باإجتاه  واحلر�س  الإنتباه 

هيكلة الهيئة العليا ملهنة املحا�شبة بهدف القيام بالأهداف واملهام  وال�شالحيات املناط بها 

واأن  تقوم بدورها التنفيذي يف جمال تنظيم مهنة املحا�شبة وامل�شرف على تنفيذ )قانون 

تنظيم مهنة املحا�شبة( والقيام بالدور الأهم  كُمنظم )Regulator(  ومراقب ومدير 

وتوفر  والإداري  التنظيمي  الإط��ار  توفر  يتطلَّب  ال��ذي  الأم��ر  القانونية  املحا�شبة  ملهنة 

املوارد  املالية الإدارية للقيام بهذه املهام وعدم الإقت�شار على اإجتماعات الهيئة العليا واأمني 

�شر للهيئة العليا يتوىل تنظيم اإجتماعاتها وتدوين حما�شرها وحفظ قيودها و�شجالتها 

ومتابعة تنفيذ قراراتها .  اإن املهام وال�شالحيات الواردة باملادة )5(  من قانون تنظيم مهنة 

املحا�شبة واأهدافها الواردة يف املادة )3( ل ميكن حتقيقها باإجتماعات الهيئة العليا )جمل�س 

العام  امل�شرف  ب�شفتها  للمهنة  منظم  موؤ�ش�شي  ب��دور  القيام  من  بد  ل  العليا(  الهيئة  اإدارة 

عليها. كما لبد من الإ�شارة اأنه مل ت�شتكمل كافة النواحي اجلوهرية وفق املادة )45( من 

لتنفيذ  الالزمة  الأنظمة  ال��وزراء  جمل�س  ي�شدر   ( على  تُن�س  والتي  املهنة  تنظيم  قانون 

اأحكام  هذا القانون( والتي مل ت�شتكمل منذ عام 2003. اإن الأمر يتطلَّب اإقرار وتفعيل هيكلة 

الهيئة العليا ملهنة املحا�شبة بحيث تتكون من الهيكل الإداري التنظيمي التايل :        

اأ.   جمل�س اإدارة الهيئة )اأع�شاء الهيئة العليا للمهنة وفق املادة )4-اأ(  من قانون تنظيم  

ل باأن جتيز الإنابة لل�شادة الوزراء  مهنة املحا�شبة القانونية رقم 73  ل�شنة 2003 على اأن تعدَّ

لأمني عام الوزراة  حل�شور اإجتماعاتها وفق املادة )6-اأ( من نف�س القانون . 

الإداري����ة  الفنيَّة  ال��ل��ج��ان  بت�شكيل  املجل�س  ي��ق��وم  حيث   : للهيئة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة    ب.  

الهيئة  اإدارات  وت�شمل  اأع�شائها  وتعيني  وم�شوؤولياتها  واجباتها  وحت��دي��د  والتنفيذية  

التنفيذية املقرتحة ما يلي :  

اإدارة جلنة الرتخي�س ومزوالة املهنة.

 اإدارة جلنة الإمتحانات والإختبارات .

املعهد الأردين للمحا�شبني القانونني ، توكل له ح�شراً اأعمال )التاأهيل والتدريب املهني(

 اإدارة جلنة مراقبة جودة الأداء املهني )يجب اأن يتوفر بها املعاير التالية( 

الأول معيار املو�شوعية ، الثاين معيار الإ�شتقاللية ، الثالث معيار عدم ت�شارب امل�شالح .

اإدارة جلنة ال�شلوك واآداب املهنة .

اإدارة جلنة معاير التدقيق.

اإدارة جلنة معاير املحا�شبة .

ب�شكل  ي�شمن  توفر ومتكني ومالئمة الهيكل التنظيمي يف �شوء م�شروع خطة تنفيذية 

اإ�شرتاتيجية ت�شعى الهيئة لإجنازها والقيام باملهام والأهداف وال�شالحيات املناطة بها وفق 

القانون. الو�شع احلايل هو غياب دور الهيئة  كُمنظم وُم�شرف على املهنة مما يتعار�س مع 

اأب�شط مبادىء النزاهة وتعزيز مبداأ احلاكمية الر�شيدة لإدارة الهيئة واإدارة اجلمعية الأمر 

ي�شتدعي وجود دليل حوكمة ملزم لأعمال املجل�س وتعزيز ال�شفافية والنزاهة مع مراعاة 

القائم  الإحتكار  الفر�س وحماربة  امل�شالح وتكافوؤ  املو�شوعية وعدم ت�شارب  تطبيق مبداأ 

حالياً والذي �شيكون بحثه بالتف�شيل يف قادم الأيام . 

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

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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االنباط -عمان

منذ اأكر من عام  ق�شاها بالتح�شر والتجهيز 

وال��ب��ح��ث م���ع امل��خ��ت�����ش��ني وامل����وؤرخ����ني يف ب��ط��ولت 

الردن��ي��ة على  امل�شلحة  – ال��ق��وات  العربي  اجلي�س 

العريق  الأردين  امل��خ��رج  ي�شتعد  فل�شطني،  اأر����س 

ح�شن ابو�شعرة لإخراج �شل�شلة افالم درامية توثق 

منذ  الأردين  العربي  اجلي�س  وت�شحيات  بطولت 

ال�شرف  ميادين  هذا يف  يومنا  وحتى   1948 عام 

يف فل�شطني و للدفاع عن الوطن والمة العربية، 

�شيتم  "النباط" ان���ه  ع��ل��م��ت  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  يف 

ت��ن��ف��ي��ذ ث���الث���ني ف��ي��ل��م ي��ت��ن��اول ك���ل م��ن��ه��ا م��ع��رك��ة 

العدو  �شد  ال��ع��رب��ي  للجي�س  ال��ه��ام��ة  امل��ع��ارك  م��ن 

اجلي�س  �شهداء  �شطرها  التي  والبطولت  الغا�شم 

العربي فيها .. و�شيكون ت�شوير الفيلم الول من 

الهامة  املعركة   ع��ن  الوطني  الفني  امل�شروع  ه��ذا 

)معركة اللطرون(  وي�شارك يف هذا الفيلم الأول 

وال��ن��ج��وم  امل��م��ث��ل��ني  م��ن  ال�شل�شلة  جم��م��وع��ة  م��ن 

الأردنيني املر�شحني منهم ، زهر النوباين ، عبر 

عي�شى ،ابراهيم ابو اخلر ، حممد العبادي ، نادرة 

، احمد  املجايل  ال�شمور ، حممد  عمران ، حممد 

العمري ، منذر خليل ، �شاري الأ�شعد ، اأنور خليل 

، خالد الطريفي  ، ح�شن خماي�شة  اليا�س  ا�شحق   ،

، معتز اللبدي ، بكر قباين ، حاب�س ح�شني ، خالد 

الغويري ، حكيم حرب ، عمر حلمي ، عمر ال�شمور 

، عدي حجازي ، ف�شل العو�شي  .وغرهم.  

الفنية  التقنيات  باأحدث  الفيلم  تنفيذ  و�شيتم 

املعا�شرة وبفريق فني حمرتف متخ�ش�س يف مثل 

هذا النوع من الدراما الع�شكرية احلربية .. 

ال�شل�شلة  ه����ذه  م���ن  ف��ي��ل��م  ك���ل  م����دة  اأن  ي��ذك��ر 

ومن  دقيقة،  خم�شني  �شتكون  الوطنية   الدرامية 

ت��ن��درج �شمن م�شروع  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت  امل��ع��ارك 

القد�س  معركة   ، ه��ي  الكبر  ال��درام��ي  اأبو�شعرة 

التل  ع��ب��داهلل  ال�شهيد  ب��ق��ي��ادة  ال�����ش��اد���ش��ة  الكتيبة 

ال�شرية  ال��ن��وت��ردام  معركة   ، ال���واد  ب��اب  معركة   ..

كفار  معركة  ادليم،  عيد  امل��الزم  وبطولت  الثالثة 

ع�شيون ..معركة ال�شموع، معركة القد�س 1967 

،  معركة وادي التفاح، معركة جنني، معركة ال�شيخ 

جراح 67 .. ق�شة الطيار موفق ال�شلطي ..  ق�شة 

ا�شت�شهاد الطيار فرا�س العجلوين .. ق�شة ا�شت�شهاد 

البطل  من�شور كري�شان .. حرب ال�شتنزاف 6٨  .. 

. وغرها   1973 اكتوبر  وح��رب  الكرامة  معركة 

�شي�شمنها  التي  البطولية  والأح��داث  املواقف  من 

املخرج ح�شن اأبو �شعرة يف م�شروعه الدرامي الذي 

ي�شغله هذه الأيام ..

»أبوشعيرة« يستعد إلخراج 30 فيلم درامي عن بطوالت الجيش العربي 

االنباط - وكاالت

ليما�شول  و���ش��ِط مدينِة  م��ن  دق��ائ��ٍق  ُب��ع��ِد  على 

الناب�شِة باحلياِة ، ُيفتتح يف الربِع الثاين من العام 

 ، املتو�شط  اأح��الم  2023 منتجَع مدينة  احلايل 

كاأوِل منتجٍع متكامٍل يف ُقرب�س خ�شو�شاً واأوروبا 

ُعموماً.

اجلماِل  من  ماأهولًة  م�شاحًة  املنتجُع  وُيغطي 

ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ج���زي���رِة ق��رب���س امل��ت��و���ش��ط��ي��ة، مع 

اإط�����اللٍت ل م��ث��ي��َل ل��ه��ا ع��ل��ى ب��ح��رِة اأك��روت��ري 

ليدي  و�شاطئ  ت��رودو���س  جبال  و�شل�شلِة  امل��احل��ة 

م��اي��ل ال�شهر - ال���ذي ُي��ع��ت��رُب اأف�����ش��َل ���ش��اط��ٍئ يف 

قرب�س. 

جميِع  م��ن  ���ش��ي��وَف��ه  ي�شتقبُل  ال����ذي  امل��ن��ت��ج��ُع 

اأنحاِء العامل اعتباراً من الربع الثاين لهذا العام، 

اجلزيرِة  يف  ُتن�شى  ل  اإج���ازٍة  ق�شاَء  ِل���زواِره  يوفُر 

500 غرفة وجناًحا  ��َع��دِل  مِبُ واملُ��ري��ح��ِة  ال��ه��اِدَئ��ِة 

اأنيًقا ، مبا يف ذلك اأكرب جناح ِرئا�شي يف اجلزيرة، 

ِمَمت جلعِل الإقامة يف املنتجع جتربة ل ُتقاوم،  �شُ

فريدة  �شاملة  واط���اللٍت  ت�شميٍم  من  يقدُم  مِب��ا 

باملتعة  غامرة  مريحة  باإقامة  للتمُتع  نوعها  من 

ي�شم  واملنتجع  املتو�شطي،  وال�شحر  وال�شرتخاء 

ع حمامات �شباحة يف اجلزيرة ، اإ�شافًة  اأكرب جُممَّ

ال�شياحة  واأم��اك��ن  واملنزلقات  املائية  الأل��ع��اب  اإىل 

العالجية وال�شرتخاء مبا ي�شمن حتقيق اأحالم 

يف  خمتلفة  اإج��ازة  لق�شاء  وتوقعاتهم  امل�شافرين 

اجلزيرة الهانئة واملريحة.

ِل��زواره  املتو�شِط  اأح��الِم  مدينِة  منتجُع  ويتيُح 

تنا�شب  التي   ، ال�شهرة  العاملية  املاأكولت  جت��ارَب 

و  الآ���ش��ي��وي  ال��ط��ع��ام  م��ن  ب����دًءا  الأذواق  خمتلف 

امل����اأك����ولت الأوروب����ي����ة امل��ع��ا���ش��رة والأ���ش��ل��ي��ة من 

اإىل  اإ���ش��اف��ًة  امل��ت��و���ش��ط.  ال��ب��ح��ر الأب��ي�����س  منطقة 

امل��ط��ب��خ امل���ف���ت���وح وع����رو�����س ال��ط��ه��ي ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 

مبنتجاٍت مزروعة يف احلدائق الع�شوية يف اأر�س 

امل��ن��ت��ج��ع ، وب���ذل���ك مي��ك��ن ل��ل�����ش��ي��وف ال���ش��ت��م��ت��اع 

برحلة تذوق ل مثيَل لها.

وي�شتمل املنتجع الع�شري ال�شامل العديد من 

املرافق الرتفيهية والريا�شية اإ�شافًة اإىل اخلدمة 

فاملنتجع   ، وامل��ع��ار���س  ل��ل��م��وؤمت��رات  لعقد  امل��م��ي��زة 

ي��ح��ت��وي جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن ق��اع��ات امل��ع��ار���س 

واملوؤمترات واأكرب مركز اإك�شبو يف قرب�س ، وقاعة 

احتفالت تت�شع ل� 880 �شيًفا ، وغرف اجتماعات 

جمهزة وفق اأحدث طراز، واإمكانيات تكنولوجية 

، مما ي�شمح بعقد ندوات ، وموؤمترات ، وحفالت 

زفاف خم�ش�شة ، وفعاليات دولية.

ا مدرًجا خارجًيا  اأي�شً املنتجع املتكامل، يحتوي 

وم��ن��ت��زه ت�����ش��وق اإ���ش��اف��ًة اإىل اأك��ادمي��ي��ة م��ارك��و���س 

بغداتي�س “Marcos Baghdatis”  للتن�س 

جي  �شيوف”دي  ي�شم  ع��امل��ي  ترفيهي  وب��رن��ام��ج 

“واأعمال فنية اأ�شطورية من جميع اأنحاء العامل.
اأوروب��ا  املنتجع الفريد من نوعه يف  كما ي�شم 

كازينو مب�شاحة 7500 مرت مربع - وهو الأكرب 

اإث��ارة  الأك��ر  باألعاب الطاولة  املنطقة - مليء  يف 

ون��ادي   ،  ، ب��وك��ر خم�ش�شة  ومنطقة   ، ال��ع��امل  يف 

VIP   مب�شتوى مميز  ال���  بالتينيوم لالأع�شاء 

من الفخامة املتطورة واخلدمة املميزة.

أوُل منتجع متكامل في أوروبا 
افتتاُح »مدينة أحالم المتوسِط« في الُربِع الثاني من عام 2023 

في ليماسول ، قبرص.

 

ليست بسبب األجواء الشتوية! أسباب 
الهبَّات الباردة وموجة القشعريرة التي 

تصيب الجسم بال مقدمات
االنباط – وكاالت 

ال�شاخنة  ��ات  ال��ه��َبّ ح��ال��ة  ع��ن  ال�����ش��م��اع  ال�����ش��ائ��ع  م��ن 

التي قد ت�شيب العديد من ال�شيدات ب�شبب التغرات 

اأو  واحل��م��ل  ال�شهرية  ب��ال��دورة  املرتبطة  الهرمونية 

الباردة؟ الهبات  ماذا عن  لكن  الطمث،  انقطاع 

اإذ ق��د ت��ك��ون ال��ه��ب��ات ال���ب���اردة، امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ه��ب��ات 

فالهبات  ���ش��ي��وع��اً..  اأق��ل  احل���الت،  بع�س  يف  ال�شاخنة 

ال���ب���اردة ه��ي ���ش��ع��ور ب��ال��وخ��ز وال��رع�����ش��ة وال���ربد ال��ذي 

ياأتي فجاأة ويجتاح اجل�شم. اأن  ميكن 

وق�����د ي��ت�����ش��ب��ب ذل�����ك يف الإح�������ش���ا����س ب���الرت���ع���ا����س 

الهّبات  لكن  والإعياء.  ال�شحوب  وحتى  والق�شعريرة، 

لأكر  متتد  ول  للغاية،  موؤقتة  تكون  ما  عادة  الباردة 

الواحدة. النوبة  دقائق يف  من ب�شع 

بانقطاع  ال��ب��اردة  ال��ه��ب��ات  ت��رت��ب��ط  اأن  مي��ك��ن  بينما 

تغرات  ع��ن  ناجمة  تكون  اأن  ميكن  اأن��ه��ا  اإل  الطمث، 

اأخرى. عاطفية  اأو  هرمونية 

الباردة الهبات  حدوث  اأ�سباب 

غ��ال��ب��اً م��ا حت���دث ال��ه��ب��ات ال���ب���اردة ك���رد ف��ع��ل على 

ال���ت���غ���رات ال��ه��رم��ون��ي��ة يف اجل�����ش��م، وحت����دي����داً ل��دى 

الطمث  انقطاع  مع  تاأتي  التي  تلك  خا�شة  ال�شيدات، 

 45 وف���رتة م��ا ح��ول ���ش��ن ال��ي��اأ���س يف ع��م��ر ي���رتاوح ب��ني 

و55 عاماً.

ال��ب��اردة  ��ات  ب��ال��ه��َبّ ال�شخ�س  ي�����ش��اب  اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا 

ال�شديد مثاًل،  القلق  اأو  الذعر  نوبات  املعاناة من  عند 

اأخرى. اأعرا�س  وعادة ما ي�شاحبها يف تلك احلالة 

�شن  ال��ن�����ش��اء يف  م���ن   %٨5 ق���راب���ة  ت��ع��اين  ح���ني  ويف 

ن��وب��ات مفاجئة  ال�����ش��اخ��ن��ة، وه��ي  ال��ه��ب��ات  ال��ي��اأ���س م��ن 

الوجه  يف  ال�شديد  احلرارة  درجة  ارتفاع  من  ووجيزة 

الهبات  من  وم�شات  اأي�شاً  حتدث  قد  ولكن  وال�شدر، 

الباردة.

ان��ق��ط��اع  اأث���ن���اء  امل��ت��ق��ل��ب��ة  ال���ه���رم���ون���ات  وذل����ك لأن 

ال��ط��م��ث وف����رتة م���ا ق��ب��ل ان��ق��ط��اع ال��ط��م��ث مي��ك��ن اأن 

ت�شمى  ال��ت��ي  امل��ه��اد  حت��ت  م��ا  منطقة  يف  خ��ل��اًل  ت�شبب 

حرارة  درجة  ينظم  الدماغ  من  جزء  وهو  ب�«الوطاء«، 

اجل�شم.

ميكن اأن يوؤدي اخللل الوظيفي يف منطقة ما حتت 

موؤقت  ب�شكل  ج�شمك  ح��رارة  درج��ة  ارت��ف��اع  اإىل  املهاد 

)هبات �شاخنة( اأو موجات من الربودة )هبات باردة(.

وارتعا�س  ق�شعريرة  حتدث  قد  الأحيان،  بع�س  ويف 

واإح�����ش��ا���س ع����ارم ب��ال��ربد ف���ور ان��ت��ه��اء ن��وب��ات ال��ه��ب��ات 

ال�����ش��اخ��ن��ة، مم���ا ي��ج��ع��ل ال�����ش��خ�����س، وحت����دي����داً امل����راأة 

ال�شديدة  ب��احل��رارة  ال�شعور  من  احل��ال��ة،  تعاين  التي 

 PM والربودة ال�شديدة يف وقت واحد، بح�شب موقع

والطب. لل�شحة   Health & Wellness

للمعاناة خمتلفة  اأ�سباب 

الباردة ات  الهَبّ  من 

قد  ال��ذي  الوحيد  ال�شبب  الطمث  انقطاع  يعد  ل 

اإذ  والباردة؛  ال�شاخنة  الهبات  من  تعاين  امل��راأة  يجعل 

الطمث  انقطاع  على  عالمة  الباردة  الهّبات  تكون  قد 

اأو احلمل. اأو اقرتاب موعد احلي�س 

مت���ام���اً م��ث��ل��م��ا ه���و احل����ال يف ���ش��ن ال���ي���اأ����س، مي��ك��ن 

وبعد  احلمل  اأثناء  حتدث  التي  الهرمونية  للتقلبات 

حت��دث  اأن  احل��ي�����س  اأ���ش��ب��وع  اأث���ن���اء  اأو  ال��ط��ف��ل  ولدة 

تغرات يف درجة احلرارة داخل ج�شمك.

عن  يبلغن  احلوامل  الن�شاء  معظم  فاإن  ذلك،  ومع 

ومع  الباردة.  ولي�س  ال�شاخنة،  الهبات  من  معاناتهن 

مبا�شرة  ال��ولدة  بعد  الباردة  الهبات  حتدث  قد  ذلك، 

ب�����ش��ك��ل اأك���ر ���ش��ي��وع��اً. وت�����ش��م��ى ه���ذه ال��ه��ب��ات ال��ب��اردة 

الولدة. بعد  ما  بق�شعريرة 

اإىل  ال�����ولدة  ب��ع��د  ت�����وؤدي ق�����ش��ع��ري��رة م���ا  اأن  مي��ك��ن 

موؤقتاً.  عليه  ال�شيطرة  ميكن  ل  �شديد  ارتعا�س  حالة 

عن  تنتج  الق�شعريرة  تلك  اأن  الباحثني  بع�س  ويعتقد 

اأثناء املخا�س يف ج�شم املراأة. مزج دم الأم واجلنني 

املزاجية ال�سطرابات  عالقة 

الباردة بالهبات   

ن��وب��ات القلق  ُت��ع��د  ال��ه��رم��ون��ات،  ت��غ��رات  ب��خ��الف 

الباردة. للهبات  �شائعاً  �شبباً 

متوقع  غ��ر  ب�شكل  الهلع  ن��وب��ات  حت��دث  م��ا  غ��ال��ب��اً 

اجل�شم  يفرز  الهلع،  نوبة  واأثناء  وا�شح.  �شبب  وبدون 

رد  حتفز  التي  الأخرى  الكيميائية  واملواد  الأدرينالني 

الهروب«. اأو  »القتال  فعل 

اجل�شم  يقوم  و�شيكاً،  خطراً  يعتربه  ملا  وا�شتجابًة 

خمتلفة،  ع�شبية  اأنظمة  على  يوؤثر  قد  مما  بالتاأهب، 

مبا يف ذلك قدرة التحكم يف درجة حرارته.


