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 الأنباط-هيا اجلازي 

وهو  نومه  م��ن  �سيف  ي�ستيقظ  ليلة  ك��ل  يف 

ي�سكوا من  �سدة الأمل يف منطقة البطن، وذهب 

الدم  بخروج  املف�ج�أة  ك�نت  وهن�  املث�نة،  ليفرغ 

م���ع ال���ب���ول ع���دا ع���ن ال���ق���ىء امل��ت��ك��ررامل�����س��ح��وب 

ب�لدم.

اإىل امل�سفى   وه��ِرًع �سيف من املنظر، وذه��ب 

اأول  الكبد، وك���ن هذا  اأن��ه م�س�ب بتليف  وتبني 

طريق املع�ن�ة احلقيقية.

التي  امل��ر���ض  اأ�سب�ب  ل���  الطبيب  �سرح  وعند 

ت��ت��م��ح��ور يف ج���زئ���ني ����س���رب امل���ي����ه امل���ل���وث���ة اأو 

، ع���دت به الذاكرة  التعر�ض ملي�ه راك��دة ملوثة 

ح��ي��ث ك����ن خ����رج ب��ن��زه��ة م��ع ا���س��دق���ئ��ه، ون��زل 

�سبًب�  ك���ن��ت  ال��ت��ي  ال���راك���دة  امل��ي���ه  يف  لل�سب�حة 

ب�إ�س�بته مبر�ض "البله�ر�سي�" وهي التي �سببت 

له تليف الكبد عدا عن امل�س�عف�ت الأخرى.

وعند و�سف م� حدث له للطبيب بني له اأن 

اأثن�ء  جلده  يف  دخلت  ال�سغرية  ال��دي��دان  ه��ذه 

اإىل عدة  ال��دم  ال�سب�حة، ومن ثم حتركت عرب 

م��ن���ط��ق م��ث��ل : ال��ك��ب��د والأم���ع����ء، وب��ع��د ب�سعة 

البي�ض، وتبقى  بو�سع  الديدان  ب��داأت   ، اأ�س�بيع 

يه�جمه�  وب���ت  ج�سمه  داخ��ل  البوي�س�ت  بع�ض 

ج��ه���ز امل��ن���ع��ة ب�����س��را���س��ة، يف ح���ني ي��ت��م مت��ري��ر 

اأن  ال��رباز، مو�سح� له  اأو  البع�ض منه� يف بول 

الديدان من املمكن اأن ت�ستمر يف و�سع البي�ض 

لعدة �سنوات.

مل تكن م�سكلة �سيف فقط فى العالج، اإمن� 

له  كتب  حيث  ال��غ��ذائ��ي،  نظ�مُه  تغري  يف  اأي�س� 

اأطعمة معينة وجميعه� م�سلوقة  الطبيب على 

وخ�لية من اأى نوع من التوابل.
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النباط- نعمت اخلورة

يف  ال�سينية  ال�سف�رة  ب�عم�ل  الق�ئم  ق���ل   

عم�ن  ليو ت�سنغ �سي�ن، ان احلكومة ال�سينية 

ك��ورون���  ال��وق���ي��ة م��ن ج���ئ��ح��ة  ع��دل��ت �سي��سة 

ملتحور  الإمرا�سية  القدرة  �سعف  خلفية  على 

يف  التطعيم  م��ع��دلت  وزي�����دة  "اأوميكرون" 
كف�ءة  ورف���ع  ال�����س��ن،  ك��ب���ر  ب��ني  ال�سني خ��سة 

وامل�ستعجلة،  اخل��ط��رة  احل�����لت  م��ع  ال��ت��ع���م��ل 

اإىل  الوق�ية  من  العمل  اأول��وي��ة  حتولت  حيث 

م��ن هذا  ين�ير   8 م��ن  اع��ت��ب���را  الطبي  ال��ع��الج 

الع�م.

وح���ول ه��ذه ال��ت��ع��دي��الت، او���س��ح يف حديث 

ل�"النب�ط"، ان ال�سني  خف�ست  م�ستوى اإدارة 

"ب"، واألغت  " اإىل الفئة  كورون� من الفئة" اأ 

اإج������راءات احل��ج��ر ال�����س��ح��ي ح��ي���ل امل�����س���ب��ني، 

للم�س�بني؛  املخ�لطني  حتديد  ع��ن  وتوقفت 

يحت�جون  ل  ال�سني  اإىل  ال��ق���دم��ني  ان  مبين� 

اإىل احل�سول على الكود ال�سحي من ال�سف�رات 

والقن�سلي�ت ال�سينية قبل ال�سفر، كم� مت  رفع 

احلجر ال�سحي الإلزامي عند الو�سول ورفع 

�سيتم  فيم�  ال��دول��ي��ة،  ال��رح��الت  على  ال��ق��ي��ود 

ال�ستئن�ف املنظم ل�سفر ال�سينيني اإىل اخل�رج 

، و���س��ي��وف��ر ف��ر���س��� اأك���ر ل��ت��ب���دل الأف�����راد بني 

ال�سني ودول الع�مل.

ولفت اىل ان ال�سي��سة الوق�ئية ال�س�بقة او 

احل�لية جميعه� علمية ودقيقة، ولدى ال�سني  

ال��ث��ق��ة ال��ك���م��ل��ة يف ف��ع���ل��ي��ة ه����ذه ال�����س��ي������س���ت 

لل�سيطرة.

التفا�صيل �ص »5«

  النباط – عمان 

ن���ق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ل��ي��ة ال��ن��ي���ب��ي��ة، خ��الل 

منر  الن�ئب  برئ��سة  الأح���د  اأم�����ض  اجتم�عه� 

���س��ل��ي��ح���ت ال���ع���ب����دي، م�����س��روع م���وازن���ة وزارة 

وزي����رة  ب��ح�����س��ور   ،2023 ل��ع���م  ال���س��ت��ث��م���ر 

ال�ستثم�ر خلود ال�سق�ف.

وق�ل العب�دي، اإن اللجنة اطلعت على مه�م 

ب�إيج�د  املتعلقة  ل�سيم�  واأه��داف��ه���،  ال����وزارة 

ب��ي��ئ��ة ا���س��ت��ث��م���ري��ة ق������درة ع��ل��ى ج���ذب روؤو�����ض 

ال���س��ت��ث��م���رات  وت�سجيع  الأج��ن��ب��ي��ة،  الأم�����وال 

املقدمة  اخلدم�ت  م�ستوى  وحت�سني  املحلية، 

للمواطنني والعدالة يف توزيعه�.

واأ�س�ف اأن اللجنة اطلعت كذلك على اأهم 

التحدي�ت التي تواجه الوزارة، وقدمت حزمة 

من الت�سورات بهذا ال�س�أن.

اإىل  ن�حيتهم،  من  احل�سور،  النواب  ودع��� 

�س�أنه�  م��ن  وطنية  ا�ستثم�رية  خطط  و���س��ع 

على  واحلف�ظ  الأجنبية  ال�ستثم�رات  ج��ذب 

عملية  ا�سرتاتيجي�ت  اإط���الق  ع��رب  املحلية، 

واقعية.

التفا�صيل �ص »2«

النباط – وكالت 

يف  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  بلدية  تتوقف  مل 

والتهويد  احل��ف��ر  اأع��م���ل  ع��ن  املحتلة  ال��ق��د���ض 

الأق�سى  وامل�سجد  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة  حميط  يف 

التي  ال��ع���م��ود،  ب����ب  امل���ب����رك، وخ������س��ة منطقة 

ت�سهد ت�س�رًع� حمموًم� يف م�س�ريع تغيري الوجه 

للمنطقة، وتقييد حركة  والت�ريخي  احل�س�ري 

املقد�سيني، واحلركة التج�رية.

وُتخطط بلدية الحتالل لإحداث تغيريات 

م��ل��م��و���س��ة وك���ب���رية يف ط����ب���ع وه���وي���ة ال��ق��د���ض 

تغيري  ب��ذل��ك  م�ستهدفة  الإ���س��الم��ي��ة،  العربية 

ت�سكل  ب�عتب�ره�  ال��ع���م��ود،  ب���ب  منطقة  مع�مل 

مدخاًل رئي�ًس� للبلدة القدمية والأق�سى.

ونظًرا لأن هذه املنطقة ُت�سكل ع�سب احلي�ة 

وتتمتع  املقد�سة،  املدينة  يف  الأ�س��ض  ومركزه� 

�سد  الفل�سطيني  ال��ن�����س���ل  يف  رم���زي���ة  ب��ق��ي��م��ة 

بحق  العن�سرية  واإجراءاته  الحتالل  انته�ك�ت 

دائ��رة  يف  تقع  ل��ذل��ك  ومقد�س�تهم،  املقد�سيني 

ال�ستهداف الإ�سرائيلي.

�س�رع  الحتالل حفري�ت يف  وجتري طواقم 

البلدة  وحم��ي��ط  ال��ق���ن��وين  �سليم�ن  ال�سلط�ن 

القدمية، وخ��سة يف حي امل�سرارة املق�بل لب�ب 

الب�حث  يقول  كم�  املغ�ربة.  ب���ب  وعند  الع�مود 

املخت�ض يف �سوؤون القد�ض فخري اأبو دي�ب

دي���ب يف حديثه لوك�لة »�سف�«،  اأب��و  ويو�سح 

مت�س�رعة  ب��وت��رية  تعمل  الح���ت���الل  ب��ل��دي��ة  اأن 

على تغيري املنطقة امل�ستهدفة ومع�مله� العربية 

و�س�رع  الع�مود  ب���ب  منطقة  وخ��سة  العريقة، 

ال�سلط�ن �سليم�ن، وتوا�سل اأعم�ل احلفري�ت يف 

تلك املنطقة.

وي�سيف اأن اأعم�ل احلفر والتهويد تبداأ من 

ح��ي امل�����س��رارة ومنطقة ب���ب ال��ع���م��ود، وم��ن ثم 

�س�رع ال�سلط�ن �سليم�ن و�سوًل اإىل ب�ب ال�س�هرة 

وحتى املقربة اليو�سفية، ويتخلله� تغيري للبنية 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، وو����س���ع ك����م���ريات م��راق��ب��ة يف تلك 

املنطقة ال�سرتاتيجية واحليوية.

اإع�قة  امل�ستمرة  التهويدية  الأعم�ل  ويتخلل 

ال��ع���م��ود  ب����ب  اإىل منطقة  امل��ق��د���س��ي��ني  و���س��ول 

مب�  تنقلهم،  حركة  وتقييد  القدمية،  والبلدة 

يوؤثر على احلركة التج�رية يف املنطقة.

الحتالل  �سلط�ت  اأن  اإىل  دي���ب  اأب��و  وي�سري 

اأغ��ل��ق��ت امل��ن��ط��ق��ة اأم������م ح��رك��ة ال�����س��ري م���ن ب���ب 

الع�مود، و�سوًل اإىل ب�ب ال�س�هرة و�س�رع �سالح 

الدين الأيوبي، وبداية املقربة اليو�سفية.

ويوؤكد اأن �سلط�ت الحتالل ت�سعى من خالل 

القدمية،  البلدة  اإىل تهويد حميط  احلفري�ت، 

وخ���ن���ق الق��ت�����س���د امل��ق��د���س��ي، واإع�����ق����ة و���س��ول 

وامل�سجد  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة  اإىل  الفل�سطينيني 

اإليهم�، بهدف  الوافدين  الأق�سى، وتقليل عدد 

ت�ريخ  �سي�غة  واإع����دة  تهويدية،  اأج��ن��دة  فر�ض 

وهوية تتالءم مع الرواية التلمودية.

النمط  ت��غ��ي��ري  ي��ري��د  الح���ت���الل  اأن  وي��ب��ني 

بغية  عنه�،  الن��ض  واإب��ع���د  للمنطقة،  امل��ع��م���ري 

وال��ت��ه��وي��دي��ة،  ال�ستيط�نية  م�س�ريعه�  تنفيذ 

وال�سيطرة الك�ملة على حميط البلدة القدمية 

والأق�سى.

تهيئة  اإىل   ،� اأي�سً الحتالل  �سلط�ت  وت�سعى 

من  ال��غ��رب��ي  اجل���زء  م��ع  لو�سله�  املنطقة  ه��ذه 

اإىل  امل�ستوطنني  و�سول  ت�سهيل  بغية  القد�ض، 

املدينة،.
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مالية النواب تناقش موازنة 
وزارة االستثمار

حفريات وأعمال تهويد إسرائيلية 
متسارعة بمحيط البلدة القديمة

عايش: ندور في نفس الحلقة فيما يتعلق باألداء االقتصادي

األعيان ُيقر مشروعي قانوني معدل منطقة العقبة االقتصادية 
ومعدل تنظيم الموزانة

النباط  - وكالت 

اأ�������س������در م����رك����ز ال����زي����ت����ون����ة ل����ل����درا�����س�����ت 

وال���س��ت�����س���رات، ت��ق��دي��ر م��وق��ف ج��دي��د، ن�ق�ض 

اليمينية اجلديدة يف  �سي��سة احلكومة  م���آلت 

اإ�سرائيل.

يف  “قراءة  عنوان  اجلديد  التقدير  وحمل 

ال�س�د�سة”،  نتني�هو  حكومة  وم���آلت  �سي��س�ت 

واأو�سح اأن ح�سول احلكومة اليمينية اجلديدة 

برئ��سة بني�مني نتني�هو على ثقة “الكني�ست” 

ي��ج��در ق��راءت��ه م��ن جملة  �سكل ت��ط��وراً لف��ت���ً 

حم�ور.

هذه  اختالف  يف  تتمثل  املح�ور  اأن  واأو�سح 

احل���ك���وم���ة ع���ن ح���ك���وم����ت ن��ت��ن��ي���ه��و اخل��م�����س��ة 

ب�سي��س�ته� الداخلية املتوقعة،  ال�س�بقة، مروراً 

�سين�ريو  م��ن حتقق  امل��خ���وف  واق��ع��ي��ة  وم���دى 

ال��دي��ن��ي��ة يف ع��ه��ده، و���س��وًل ل�سلوكه�  ال��دول��ة 

ت�س�عد  مع  الفل�سطيني  ال�سعب  جت�ه  املتوقع 

امل���ق����وم���ة يف ال�����س��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة، وا���س��ت��ئ��ن���ف 

اقتح�م�ت امل�سجد الأق�سى، وم�ستقبل العالقة 

مع غزة.

الدكتور  اإع���داد  وه��و من  التقدير  رك��ز  كم� 

ع���دن����ن اأب�����و ع����م���ر، ال���ب����ح���ث امل��ت��خ�����س�����ض يف 

ال���درا����س����ت الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ع��ل��ى و����س���ول ه��ذه 

احلكومة اليمينية.
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نتنياهو قد يطبق »الخطة ب« ويفرط عقد ائتالف الحكومة اليمينية

ال�صكر الأنباط-�صباأ 

اأظ���ه���رت امل���وؤ����س���رات ال��ع���مل��ي��ة ال�������س����درة عن 

البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل اأن معدل 

�سعًب�،  �سيكون    2023 ل��ع���م  الق��ت�����س���دي  النمو 

اململكة  القت�س�دي يف  النمو  يكون  ان  متوقعني 

حني  يف   ،2023-2022 للع�مني   %2.7 نحو  ث�بًت� 

اأ�س�رت رئي�سة �سندوق النقد الدويل كري�ست�لين� 

غورغيف� اإىل اأن الع�م احل�يل �سيكون اأ�سعب من 

الع�م الف�ئت على معظم القت�س�د الع�ملي.

 رغ��م م��� م��رت ب��ه دول ال��ع���مل م��ن تب�طوؤ يف 

لعواقب  ت�سدت  اململكة  اأن  اإل  القت�س�د،  عجلة 

ومطب�ت اقت�س�دية �سعبة كم� اأ�س�ر وزير امل�لية 

حم��م��د ال��ع�����س��ع�����ض يف خ��ط���ب امل����وازن����ة ال��ع���م��ة 

ل��ع���م 2023، ف��ي��م���  اأ����س����ر اخل��ب��ري الق��ت�����س���دي 

اأن ثلث دول الع�مل قد تدخل  اإىل  ح�س�م ع�ي�ض 

 ،2023 ع���م  يف  �سعب  القت�س�دي  ال��رك��ود  ح�لة 

مو�سًح�  ال��دويل،  النقد  �سندوق  لبي�ن�ت  وفًق� 

ن��ظ��ًرا  احل���ل��ة  ه���ذه  م��ن  ي�ستثنى  ل  الأردن  اأن 

ج�ئحة  قبل  م���  الق��ت�����س���دي��ة  الأو����س����ع  اأن  اإىل 

ك��ورون��� والأزم������ت ال��ت��ي م��ر به� خ��الل الأع���وام 

ال�س�بقة؛ ك�نت حتت�ج ب��ستمرار اإىل ا�سالح يتم 

التعبريعنه من خالل الربامج املتفق عليه� مع 

النقد الدويل.

اأن  ل�«الأنب�ط«   ت�سريح�ت خ��سة  وت�بع، يف 

مل�  ب�لن�سبة   � منخف�سً القت�س�دي  النمو  معدل 

يحت�جه القت�س�د.
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  النباط – عمان 

عقده�  جل�سة  خ���الل  الأع���ي����ن  جمل�ض  اأق���ر 

الف�يز،  في�سل  الأع��ي���ن  جمل�ض  رئي�ض  برئ��سة 

وح�سور رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�س�ونة 

الأح��د، م�سروعي ق�نوين  اأم�ض  ال��وزارة،  وهيئة 

م��ع��دل ل��ق���ن��ون م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق��ت�����س���دي��ة 

اخل��سة، ومعدل لق�نون تنظيم املوازنة الع�مة 

ال��وح��دات احل��ك��وم��ي��ة، كم� وردا من  وم���وازن����ت 

جمل�ض النواب.

وج�ء م�سروع الق�نون املعدل لق�نون منطقة 

لأ�سب�به  وف��ًق���  اخل������س��ة،  الق��ت�����س���دي��ة  العقبة 

ب�لت�سجيل  الأجنبية  ال�سرك�ت  لإل��زام  املوجبة، 

لدى دائرة مراقبة ال�سرك�ت قبل الت�سجيل لدى 

ال�سلطة.

التفا�صيل �ص »3«

الصفدي والشيخ الجابر الصباح يبحثان سبل زيادة التعاون االقتصادي 
واالستثماري في مختلف المجاالت  

  النباط – الكويت  

يف  العهد  وويل  الأم��ري  ن�ئب  �سمو  ا�ستقبل   

الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  ال�سقيقة  الكويت  دول��ة 

اجل����ب���ر ال�����س��ب���ح، اأم�������ض الأح�����د، ن���ئ��ب رئي�ض 

ال�����وزراء ووزي����ر اخل���رج��ي��ة و����س���وؤون املغرتبني 

جاللة  م��ن  ر�س�لة  نقل  ال���ذي  ال�سفدي  اأمي���ن 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث����ين اإىل اأخ���ي���ه اأم����ري دول���ة 

ال��ك��وي��ت ���س��م��و ال�����س��ي��خ ن����واف الأح���م���د اجل���ب��ر 

ال�سب�ح وحتي�ت جاللته و�سمو الأمري احل�سني 

بن عبداهلل الث�ين، ويل العهد اإىل �سمو الأمري 

نواف و�سمو ال�سيخ م�سعل.

ومت����ح����ورت ال���ر����س����ل���ة ح�����ول ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز 

العالق�ت الأخوية املتميزة التي تربط البلدين 

وال�����س��ع��ب��ني ال�����س��ق��ي��ق��ني، وال��ق�����س���ي��� ال��ع��رب��ي��ة 

وج��ه��ود دع���م وح����دة ال�����س��ف ال��ع��رب��ي وم�����س��رية 

على  امل�ستجدات  واآخ��ر  امل�سرتك  العربي  العمل 

ال�س�حتني الإقليمية والدولية.

التفا�صيل �ص »2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

القبض على أجانب حاولوا اجتياز الحدود 
نحو دولة مجاورة

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفراء 
كوريا وتركيا وغانا

المياه: حملة إحكام السيطرة على 
مصادر المياه تحقق نجاحات مستمرة

االنباط – عمان 

القيادة  يف  م�����س��وؤول  ع�سكري  م�سدر  �سرح 

اأن  – اجلي�ش العربي،  العامة للقوات امل�سلحة 

اأحبطت  اجلنوبية  الع�سكرية  املنطقة  مرتبات 

اليوم االأحد، حماولة ت�سلل جمموعة اأ�سخا�ش 

من جن�سية اأجنبية اإىل دولة جماورة.

واأ�ساف امل�سدر الع�سكري اأن مرتبات املنطقة 

مديرية  م��ع  وبالتن�سيق  اجلنوبية  الع�سكرية 

املراقبات  الع�سكري، ر�سدت من خالل  االأم��ن 

االأ�سخا�ش  م��ن  جمموعة  حم��اول��ة  االأم��ام��ي��ة 

اج��ت��ي��از احل����دود بطريقة غ��ري م�����س��روع��ة من 

االأرا���س��ي االأردن��ي��ة اإىل اأرا���س��ي دول��ة جم��اورة، 

ومت حتريك دوريات رد الفعل ال�سريع وتطبيق 

ال��ق��اء القب�ش  اأدى اإىل  ق��واع��د اال���س��ت��ب��اك، م��ا 

عليهم وت�سليمهم اإىل اجلهات املعنية.

واأك��د امل�سدر اأن القوات امل�سلحة االأردنية - 

اجلي�ش العربي �ستتعامل بكل قوة وحزم مع اأي 

عملية ت�سلل اأو حماولة تهريب حلماية احلدود 

ومنع من ت�سول له نف�سه العبث باالأمن الوطني 

االأردين.

االنباط- عمان 

و�سوؤون  وزارة اخلارجية  ع��ام  اأم��ن  ت�سلمت 

واملغرتبن،  الدبلوما�سية  لل�سوؤون  املغرتبن 

ال�سفرية لينا احلديد، اأم�ش االأحد، ن�سخة من 

اأوراق اعتماد �سفري جمهورية كوريا ال�سديقة، 

لدى  ومقيماً  ُمعتمداً  �سفرياً  غ��ي،  دون���غ  كيم 

اململكة.

واأعربت ال�سفرية احلديد، خالل لقائها يف 

له  اأط��ي��ب متنياتها  ع��ن  غ��ي،  ال�سفري  مكتبها، 

بالتوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة يف تعزيز 

العالقات الثنائية بن البلدين ال�سديقن.

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم���ن  وت�سلمت  ك��م��ا 

و�����س����وؤون امل��غ��رتب��ن ل��ل�����س��وؤون ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

واملغرتبن، ال�سفرية لينا احلديد، اأم�ش االأحد، 

اأوراق اعتماد �سفري جمهورية غانا  ن�سخة من 

ال�����س��دي��ق��ة، حم��م��د ح��ب��ي��ب��و ت��ي��ج��اين، ���س��ف��رياً 

ُمعتمداً غري ُمقيٍم لدى اململكة.

واأعربت ال�سفرية احلديد، خالل لقائها يف 

مكتبها، ال�سفري تيجاين، عن اأطيب متنياتها له 

بالتوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة يف تعزيز 

العالقات الثنائية بن البلدين ال�سديقن.

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع����ام  اأم����ن  ت�سلمت  ك��م��ا 

و�����س����وؤون امل��غ��رتب��ن ل��ل�����س��وؤون ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

واملغرتبن، ال�سفرية لينا احلديد، اأم�ش االأحد، 

اجلمهورية  �سفري  اع��ت��م��اد  اأوراق  م��ن  ن�سخة 

ُمعتمداً  اأوزان، �سفرياً  الرتكية ال�سقيقة، اردام 

ومقيماً لدى اململكة.

واأعربت ال�سفرية احلديد، خالل لقائها يف 

مكتبها، ال�سفري اأوزان، عن اأطيب متنياتها له 

بالتوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة يف تعزيز 

العالقات الثنائية بن البلدين ال�سقيقن.

  االنباط – عمان 

 قال اأمن عام �سلطة املياه بالوكالة املهند�ش 

ال�سيطرة  اإح���ك���ام  ح��م��ل��ة  اإن  رواق،  اأب����و  رام����ي 

ع��ل��ى م�����س��ادر امل��ي��اه حت��ق��ق جن��اح��ات م�ستمرة 

املياه،  خطوط  على  ل��الع��ت��داءات  الت�سدي  يف 

واحلد من احلفر املخالفة و�سحب املياه بطرق 

غري م�سروعة.

جاء ذلك خالل اجتماع عقده اأبو رواق، اأم�ش 

االأحد، مع �سباط ارتباط احلملة باملحافظات؛ 

اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  اجل��ه��ود  تن�سيق  ب��ه��دف 

ال��ر���س��م��ي��ة ل�����س��ب��ط االع����ت����داءات خ����الل ال��ع��ام 

احلايل.

واأ�سار اإىل اأن ال�سلطة، تتحمل تكاليف كبرية 

املتكررة،  خا�سة  االع���ت���داءات  اإزال����ة  متابعة  يف 

موؤكدا اأن ال�سلطة لن تتوانى عن تطبيق اأحكام 

القانون خلف�ش الفاقد بن�سبة 2 باملئة �سنويا، 

وحتقيق العدالة املجتمعية.

و�سدد اأبو رواق على �سرورة االإ�سراع باتخاذ 

التي يجري  االع��ت��داءات  خ��ط��وات فاعلة بحق 

و�سرعة  جت���اري���ة،  الأغ���را����ش  منها  اال���س��ت��ف��ادة 

املنظم مع  والتن�سيق  ال��ع��ام،  ل��الدع��اء  حتويلها 

اجلهات ذات العالقة، مع االإبقاء على اإجراءات 

االعتداءات االأخرى.

واأ�ساف اأنه �سيجري تنفيذ حمالت منظمة 

يف جميع امل��ن��اط��ق حل��م��اي��ة ح��ق��وق امل��واط��ن��ن 

املائية، موؤكدا اأن اخلطط التي تنفذها ال�سلطة، 

املمار�سات  ه���ذه  مثل  م��ن  وا���س��ح  ب�سكل  ح���دت 

غري امل�سوؤولة، خا�سة واأن االعتداء على �سبكات 

غري  بطريقة  ا�ستعمالها  اأو  امل��ي��اه  وم���ق���درات 

م�سروعة من االأفعال التي يجرمها القانون.

وا���س��ت��ع��ر���ش امل�������س���ارك���ون اأب������رز ال��ت��ح��دي��ات 

وامل���ع���ي���ق���ات ال���ت���ي ت���ع���رت����ش ع��م��ل��ي��ات ���س��ب��ط 

�سرورة  على  ال��ت��واف��ق  ج��رى  حيث  املخالفات، 

لتن�سيق  ك���ل حم��اف��ظ��ة  ا���س��ت��ح��داث جل��ن��ة يف 

الوزارة/�سلطة  مركز  يف  املعنين  م��ع  اجل��ه��ود 

امل��ي��اه، وت��وف��ري ك��ل االآل��ي��ات وامل��ع��دات ال��الزم��ة 

لذلك.

الصفدي والشيخ الجابر الصباح يبحثان سبل زيادة التعاون 
االقتصادي واالستثماري في مختلف المجاالت  

الصفدي ينقل رسالة شفوية من الملك إلى أمير الكويت

مالية النواب تناقش موازنة وزارة االستثمار

  االنباط – الكويت  

 ا�ستقبل �سمو نائب االأمري وويل العهد يف دولة 

اجلابر  االأح��م��د  م�سعل  ال�سيخ  ال�سقيقة  الكويت 

ال�سباح، اأم�ش االأح��د، نائب رئي�ش ال��وزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبن اأمين ال�سفدي الذي 

اإىل  الثاين  امللك عبداهلل  ر�سالة من جاللة  نقل 

اأخيه اأمري دولة الكويت �سمو ال�سيخ نواف االأحمد 

االأم��ري  و�سمو  جاللته  وحت��ي��ات  ال�سباح  اجل��اب��ر 

احل�سن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد اإىل �سمو 

االأمري نواف و�سمو ال�سيخ م�سعل.

ومتحورت الر�سالة حول �سبل تعزيز العالقات 

وال�سعبن  البلدين  تربط  التي  املتميزة  االأخوية 

ال�سقيقن، والق�سايا العربية وجهود دعم وحدة 

امل�سرتك  العربي  العمل  وم�سرية  العربي  ال�سف 

واآخ�����ر امل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال�����س��اح��ت��ن االإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية.

وبعث �سمو ال�سيخ م�سعل حتياته جلاللة امللك 

عبداهلل الثاين، و�سمو االأمري احل�سن بن عبداهلل 

ال��ث��اين، ويل العهد، واأك���د احل��ر���ش على تطوير 

املجاالت  جميع  يف  الكويتية  االأردن��ي��ة  العالقات 

ومبا يعك�ش عمق العالقات التاريخية بن البلدين 

ال�سقيقن.

وجرى، خالل اللقاء الذي ح�سره رئي�ش ديوان 

ويل العهد ال�سيخ اأحمد العبد اهلل ووزير اخلارجية 

ويل  �سمو  مكتب  ومدير  اهلل  العبد  �سامل  ال�سيخ 

ال��ذي��اب وع��دد من  املتقاعد جمال  الفريق  العهد 

امل�سوؤولن، بحث اخلطوات التي يتخذها البلدان 

العربية  الق�سايا  من  والعديد  التعاون،  لتو�سعة 

واالإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.

ال�سفدي ووزي���ر اخلارجية  اأج���رى  ذل��ك،  اإىل 

الكويتي ال�سيخ �سامل العبد اهلل ال�سباح حمادثات 

وتناولت  الثنائية  العالقات  على  رك��زت  مو�سعة 

ال���ت���ط���ورات االإق��ل��ي��م��ي��ة واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة حلل 

االأزمات االإقليمية، وتعزيز العمل العربي امل�سرتك 

وتكري�ش االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

وبحث الوزيران �سبل زيادة التعاون االقت�سادي 

واال���س��ت��ث��م��اري وال���ت���ع���اون يف جم�����االت خمتلفة 

كما  القن�سلي.  وال��ت��ع��اون  الغذائي  االأم���ن  ت�سمل 

اأكدا اأهمية التعاون يف جمال التعليم الذي �سهد 

الكويت معلمن  ت�ستقطب  ملحوظاً، حيث  من��واً 

اأردنين، ويدر�ش حوايل خم�سة اآالف طالب كويتي 

يف اجلامعات االأردنية ومئات الطلبة االأردنين يف 

اجلامعات الكويتية.

التح�سري لعقد  ب���دء  ال���وزي���ران ع��ل��ى  وات��ف��ق 

اجتماعات الدورة اخلام�سة للجنة العليا امل�سرتكة 

التي �ست�ست�سيفها الكويت يف وقت يتفق عليه هذا 

العام ل�سمان خروجها بقرارات وخطوات عمالنية 

ت�سهم يف زيادة التعاون بن البلدين.

و�سكر ال�سفدي نظريه الكويتي على الرعاية 

اأربعة و�ستن  التي تقدمها دولة الكويت حلوايل 

األف مواطن اأردين مقيمن فيها.

واأكد ال�سفدي وال�سيخ �سامل امل�سي يف العمل 

للتعاون  اأو�سع  اآف��اق  اإيجاد  امل�ستهدف  املوؤ�س�ساتي 

ال��ب��ن��اء ال����ذي ي��خ��دم م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن وتعميق 

التن�سيق اإزاء الق�سايا االإقليمية والدولية خدمة 

للق�سايا العربية.

بن  االقت�سادي  التعاون  زي��ادة  جهود  وترتكز 

التعاون،  م��ن  طويل  ت��اري��خ  اإىل  والكويت  االأردن 

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حتى نهاية 

�سهر ت�سرين االأول من العام 2022 ما قيمته 244.7 

اأكرب  اأح��د  اأم��ريك��ي، ومتثل الكويت  مليون دوالر 

امل�ستثمرين يف االأردن، حيث بلغ حجم اال�ستثمار 

اأم��ريك��ي يرتكز يف قطاع  15 مليار دوالر  ح��وايل 

ال�سياحة والطاقة وال�سناعة واالت�ساالت والبنوك 

والعقارات وقطاع البنية التحتية اال�ستخراجية.

الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  ت��ق��دم��ت  ذل�����ك،  اإىل 

ب��ن الوزيرين  امل��ح��ادث��ات  اجل��ان��ب االإقليمي م��ن 

الفل�سطينية،  الق�سية  م��رك��زي��ة  اأك�����دا  ال��ل��ذي��ن 

التي ي�سكل حلها على اأ�سا�ش حل الدولتن الذي 

يج�سد الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة 

وعا�سمتها القد�ش ال�سرقية على خطوط الرابع 

من حزيران 1967 وفق قرارات ال�سرعية الدولية 

ومبادرة ال�سالم العربية، ال�سبيل الوحيد لتحقيق 

ال�سالم العادل وال�سامل والدائم.

وج������دد ال�����وزي�����ران اإدان��������ة امل��م��ل��ك��ة وال��ك��وي��ت 

تنتهك  التي  الال�سرعية  االإ�سرائيلية  االإج���راءات 

حقوق ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق وتقو�ش حل 

االإقليمية  اجل��ه��ود  تكاتف  و����س���رورة  ال��دول��ت��ن، 

والدولية لوقفها.

واأك������د ال�����وزي�����ران �����س����رورة اح������رتام ال��و���س��ع 

التاريخي والقانوين القائم يف القد�ش ومقد�ساتها 

التي  واإدان��ة كل اخلطوات  وامل�سيحية  االإ�سالمية 

ت�ستهدف املقد�سات وهويتها.

ال�سباح  اجل��اب��ر  ع��ب��داهلل  �سامل  ال�سيخ  و���س��دد 

التاريخية  الها�سمية  الو�ساية  دور  اأهمية  على 

على املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�ش يف 

حماية املقد�سات.

واتفق الوزيران على ا�ستمرار الت�ساور وتن�سيق 

املواقف جتاه الق�سايا والتحديات االإقليمية و�سبل 

التعامل معها مبا ي�سهم يف حل االأزمات يف املنطقة 

ويخدم امل�سالح والق�سايا العربية ويحقق االأمن 

واال�ستقرار فيها.

وب��ح��ث ال����وزي����ران خم���رج���ات م���وؤمت���ر ب��غ��داد 

ل��ل��ت��ع��اون وال�������س���راك���ة يف دورت������ه ال��ث��ان��ي��ة ال���ذي 

اأهمية  واأك���دا  املا�سي،  ال�سهر  اململكة  ا�ست�سافته 

دعم العراق ال�سقيق واأمنه وا�ستقراره ركيزة الأمن 

التعاون  تعزيز  على  واحلر�ش  املنطقة  وا�ستقرار 

معه يف خمتلف املجاالت.

ال�سباح،  اجلابر  عبداهلل  �سامل  ال�سيخ  واأطلع 

ال�سفدي على التقدم يف حمادثات تر�سيم احلدود 

املائية بن العراق والكويت وما ت�سهده العالقات 

بن البلدين من تعاون يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

ورح������ب ال�����س��ف��دي ب��ال��ت��ق��دم ال������ذي ت�����س��ه��ده 

حم���ادث���ات ت��ر���س��ي��م احل�����دود امل��ائ��ي��ة و����س���واًل اإىل 

ويخدم  ال�سقيقن  البلدين  حقوق  ي�سمن  اتفاق 

م�ساحلهما ويعك�ش احلر�ش امل�سرتك على تعزيز 

عالقتهما االأخوية. وبحث الوزيران اأي�ساً اجلهود 

وليبيا،  واليمن  �سوريا  االأزم���ات يف  املبذولة حلل 

وجهود مكافحة االإرهاب.

كما بحث ال�سفدي وال�سيخ �سامل االأو�ساع يف 

لبنان، واأكدا اأهمية الوقوف اإىل جانبه يف مواجهة 

التحديات.

  االنباط – عمان 

خالل  النيابية،  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ناق�ست 

النائب منر  برئا�سة  االأح��د  اأم�ش  اجتماعها 

وزارة  م��وازن��ة  م�����س��روع  ال��ع��ب��ادي،  �سليحات 

وزي����رة  ب��ح�����س��ور   ،2023 ل���ع���ام  اال���س��ت��ث��م��ار 

اال�ستثمار خلود ال�سقاف.

على  اطلعت  اللجنة  اإن  ال��ع��ب��ادي،  وق���ال 

املتعلقة  ال�سيما  واأه��داف��ه��ا،  ال�����وزارة  م��ه��ام 

جذب  على  ق���ادرة  ا�ستثمارية  بيئة  ب��اإي��ج��اد 

روؤو����������ش االأم����������وال االأج���ن���ب���ي���ة، وت�����س��ج��ي��ع 

امل��ح��ل��ي��ة، وحت�����س��ن م�ستوى  اال���س��ت��ث��م��ارات 

يف  والعدالة  للمواطنن  املقدمة  اخل��دم��ات 

توزيعها.

على  ك��ذل��ك  اطلعت  اللجنة  اأن  واأ���س��اف 

اأهم التحديات التي تواجه الوزارة، وقدمت 

حزمة من الت�سورات بهذا ال�ساأن.

ودعا النواب احل�سور، من ناحيتهم، اإىل 

�ساأنها  من  وطنية  ا�ستثمارية  خطط  و�سع 

جذب اال�ستثمارات االأجنبية واحلفاظ على 

عملية  ا�سرتاتيجيات  اإط��الق  عرب  املحلية، 

واقعية.

مل��وازن��ة  ال�����س��ق��اف، م��ن جهتها،  وع��ر���س��ت 

الوزارة واأوجه اإنفاقها، وبراجمها واأن�سطتها 

اأدائها، كما قدمت  وخم�س�ساتها وموؤ�سرات 

اإيجازا حول برنامج اال�ستثمار وخم�س�ساته 

وم��وؤ���س��رات ق��ي��ا���ش اأدائ�����ه، وب��رن��ام��ج ت��روي��ج 

ال�سادرات وخم�س�ساته.

وع��ر���س��ت اأي�����س��ا الأه����م مم���ي���زات ق��ان��ون 

2022؛  ل��ع��ام  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  تنظيم 

ل��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة داع��م��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار، وتهيئة 

لروؤية  تنفيذاً  منها،  املزيد  جلذب  الظروف 

التحديث االقت�سادية التي يتطلب حتقيقها 

مليار   40 بقرابة  ومتويل  ا�ستثمارات  جذب 

دينار على مدى ال�سنوات الع�سر املقبلة.

ين�ش  ال���ق���ان���ون  اأن  ال�����س��ق��اف  واأ�����س����اف 

باالأجنبي،  االأردين  امل�ستثمر  م�����س��اواة  على 

�سمانات  وتقدمي  االأم���وال،  حتويل  وحرية 

وحوافز ت�سجيعية مرتبطة بالقيمة امل�سافة 

لال�ستثمار، اإىل جانب ت�سجيع اال�ستثمار يف 

واالبتكار  والريادية  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع 

لتنمية  البيئة  وتهيئة  والتطوير،  والبحث 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

اال�ستثمار  القانون حدد مزايا  اإن  وقالت 

يف املناطق التنموية واملناطق احلرة، وعالج 

م�ساألة ت�سوية منازعات عقود اال�ستثمار من 

عليها،  املتفق  القواعد  وفق  التحكيم  خالل 

ات��ف��اق يطبق القانون  ويف ح��ال ع��دم وج��ود 

ال��دويل  ال��ق��ان��ون  ق��واع��د  با�ستثناء  االأردين 

اأو  جل��ن��ة  ت�سكيل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اخل���ا����ش، 

للنظر يف تظلمات  اال�ستثمار  وزارة  اأكرث يف 

امل�ستثمرين والتحقق من �سالمة االإجراءات 

والقرارات ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية.

الملك يؤكد  أهمية التركيز على تطوير البترا وتنويع منتجها السياحي
خالل زيارة جاللته للبترا 

الملك: أهمية توسيع االستثمار وتقديم خدمات متطورة بالبترا تواكب متطلبات السياحة المتجددة
الملك: ضرورة استدامة التنسيق وتوسيع التعاون مع دول شقيقة في المجال السياحي

االنباط – البرتا 

الرتكيز على  اأهمية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  اأك��د جاللة   

تطوير مدينة البرتا وتنويع منتجها ال�سياحي، واال�ستفادة 

م���ن ك��ون��ه��ا اإح������دى ع��ج��ائ��ب ال��دن��ي��ا ال�����س��ب��ع ال���ت���ي ت�سهل 

اأم�ش  املدينة،  زيارته  ولفت جاللته خالل  عامليا.  ترويجها 

على  واطالعه  املحلي  املجتمع  عن  ممثلن  ولقائه  االأح��د، 

متحف البرتا وم�سروع اإنتاجي، اإىل اأن االرتقاء باخلدمات 

العقبة(  رم،  وادي  )ال��ب��رتا،  ال��ذه��ب��ي  املثلث  يف  ال�سياحية 

�سينعك�ش اإيجابا على اأبناء املنطقة والوطن ب�سكل عام.

بن  احل�سن  االأم��ري  �سمو  بح�سور  امللك،  جاللة  واأ���س��ار 

التن�سيق  ا�ستدامة  �سرورة  اإىل  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل 

وتو�سيع التعاون مع دول �سقيقة يف املجال ال�سياحي، يف ظل 

التناف�ش القوي الذي ي�سهده القطاع على م�ستوى املنطقة.

اإىل االرت��ف��اع  ال��ب��رتا ت�سري  اأن االأرق���ام يف  وب��ن جاللته 

على  الرتكيز  ي�ستدعي  م��ا  وه��و  ال����زوار،  اأع���داد  يف  امل�ستمر 

وتطوير  باملدينة  ال�سياحي  القطاع  يف  اال�ستثمار  تو�سيع 

البنية التحتية، وتقدمي خدمات متطورة تواكب متطلبات 

ال�سياحة املتجددة.

التي من  واالأفكار  املقرتحات  وق��دم احل�سور جملة من 

�ساأنها اأن ت�ساهم يف تطوير مدينة البرتا وحت�سن اخلدمات 

املقدمة للزوار وال�سياح، وجعلها نقطة جذب �سياحي تالئم 

مكانتها على اخلارطة ال�سياحية العاملية.

اإيجاز  اإىل  ا�ستمع  البرتا،  ملتحف  جاللته  زي��ارة  وخ��الل 

التنموي  البرتا  اإقليم  �سلطة  مفو�سي  جمل�ش  رئي�ش  من 

املجموعات  ح���ول  ال��ف��رج��ات،  �سليمان  ال��دك��ت��ور  ال�سياحي 

امل��خ��ت��ارة ال��ت��ي يحتفظ ب��ه��ا امل��ت��ح��ف م��ن ال��ق��ط��ع االأث��ري��ة 

املكت�سفة يف البرتا وحميطها.

املنطقة  تاريخ  تعر�ش  تفاعلية  �سا�سات  املتحف  وي�سم 

بنيت  ومن���اذج  املا�سي،  ع��ن  ت�سورات  على  حتتوي  واأف��الم��ا 

العر�ش مبجمله  الطبيعي، وي�ستند  املتحف باحلجم  داخل 

على االأبحاث احلديثة يف تاريخ واآثار وتراث املنطقة.

املنتج  ت��ن��وي��ع  اإىل  ي��ه��دف  امل��ت��ح��ف  اإن  ال��ف��رج��ات  وق����ال 

املوقع  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال���وردي���ة،  امل��دي��ن��ة  ل���زوار  ال�سياحي 

االأث�����ري، واإط���ال���ة اأم����د اإق���ام���ة ال�����س��ائ��ح، مب��ا ي��زي��د ال��دخ��ل 

ال�سياحي للبرتا.

كما اطلع جاللة امللك على مطبخ البرتا االإنتاجي، الذي 

 2004 ع��ام  املحلي  املجتمع  اأب��ن��اء  اأح��د  النوافلة  عيد  اأ�س�سه 

لتعريف ال�سياح باملطبخ االأردين والعربي عرب عقد ح�س�ش 

م�سائية لزوار املدينة.

طهي  يف  للم�ساركة  لل�سائحن  الفر�سة  املطبخ  ويتيح 

اأبناء  من  مهرة  طهاة  مب�ساعدة  �سعبية،  م��اأك��والت  وت��ن��اول 

املنطقة.

وبنات  اأبناء  ت�سجيع  اإىل  النوافلة،  امل�سروع، وفق  وي�سعى 

اإث��راء  يف  ت�سهم  اأع��م��ال  تاأ�سي�ش  على  وال��ب��رتا  مو�سى  وادي 

التجارب ال�سياحية لزوار مدينة البرتا االأثرية.

وح�سب اأرقام �سلطة اإقليم البرتا، فقد ارتفعت عائداتها 

117 باملئة  1ر18 مليون دينار، بزيادة ن�سبتها  اإىل   2022 عام 

مقارنة بعام 2021.

كما ارتفع عدد زوار املدينة االأثرية اإىل 905 اآالف زائر يف 

عام 2022 بزيادة ن�سبتها 283 باملئة مقارنة بعام 2021، مثلما 

 2022 عام  3100 غرفة يف  اإىل  الفندقية  الغرف  ارتفع عدد 

بزيادة ن�سبتها 55 باملئة مقارنة بعام 2018، وتهدف ال�سلطة 

للو�سول اإىل 4 اآالف غرفة فندقية بحلول عام 2024.

واأجنزت �سلطة االإقليم 12 م�سروعا خالل االأربع �سنوات 

حوايل  وف��رت  فيما  دينار،  مليون  ب���31  تقدر  بكلفة  املا�سية 

ب��زي��ادة   2022 ع��ام  ال��ف��ن��ادق يف  ق��ط��اع  1500 فر�سة عمل يف 

ن�سبتها 49 باملئة مقارنة بعام 2018.

يو�سف  الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�ش  جاللته،  وراف��ق 

ح�سن العي�سوي، ومدير مكتب جاللة امللك، الدكتور جعفر 

ح�سان، ووزير ال�سياحة واالآثار مكرم القي�سي.

االثنني   16/ 1 / 2023
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الإثنني   16 / 1 / 2023 

الجازي  األنباط-هيا 

نومه  م��ن  �سيف  ي�ستيقظ  ليلة  ك��ل  يف 

منطقة  يف  االأمل  ���س��دة  م��ن   ي�سكوا  وه��و 

كانت  وهنا  املثانة،  ليفرغ  وذه��ب  البطن، 

عن  ع��دا  البول  مع  ال��دم  بخروج  املفاجاأة 

بالدم. املتكررامل�سحوب  القىء 

 وه����ِرًع ���س��ي��ف م��ن امل��ن��ظ��ر، وذه���ب اإىل 

الكبد،  بتليف  م�ساب  اأن��ه  وتبني  امل�سفى 

وكان هذا اأول طريق املعاناة احلقيقية.

املر�ض  اأ���س��ب��اب  ل���  الطبيب  �سرح  وعند 

ال���ت���ي ت��ت��م��ح��ور يف ج���زئ���ني ����س���رب امل��ي��اه 

 ، ملوثة  راك���دة  مل��ي��اه  التعر�ض  اأو  امل��ل��وث��ة 

بنزهة  خ��ارج  كان  الذاكرة حيث  به  ع��ادت 

امل��ي��اه  يف  لل�سباحة  ون���زل  ا���س��دق��ائ��ه،  م��ع 

الراكدة التي كانت �سبًبا باإ�سابته مبر�ض 

تليف  له  �سببت  التي  “البلهار�سيا” وهي 
الكبد عدا عن امل�ساعفات االأخرى.

وعند و�سف ما حدث له للطبيب بني 

ال�سغرية دخ��ل��ت يف  ال��دي��دان  اأن ه��ذه  ل��ه 

حتركت  ث��م  وم��ن  ال�سباحة،  اأث��ن��اء  ج��ل��ده 

الكبد   : ع��دة مناطق مثل  اإىل  ال��دم  ع��ر 

ب���داأت   ، اأ���س��اب��ي��ع  ب�سعة  وب��ع��د  واالأم���ع���اء، 

ال���دي���دان ب��و���س��ع ال��ب��ي�����ض، وت��ب��ق��ى بع�ض 

يهاجمها  وب��ات  ج�سمه  داخ��ل  البوي�سات 

جهاز املناعة ب�سرا�سة، يف حني يتم مترير 

مو�سحا  ال��راز،  اأو  بول  يف  منها  البع�ض 

ت�ستمر يف  اأن  املمكن  م��ن  ال��دي��دان  اأن  ل��ه 

و�سع البي�ض لعدة �سنوات.

مل تكن م�سكلة �سيف فقط فى العالج، 

اأي�سا يف تغري نظامُه الغذائي، حيث  اإمنا 

اأط��ع��م��ة معينة  ال��ط��ب��ي��ب ع��ل��ى  ل���ه  ك��ت��ب 

نوع  اأى  م��ن  وخ��ال��ي��ة  م�سلوقة  وجميعها 

من التوابل.

امل��ر���ض توا�سلت  ال�����س��وؤال ح��ول  وع��ن��د 

اجل���ه���از  ا����س���ت�������س���اري  م����ع  “االأنباط” 
ال��ه�����س��م��ي وال��ك��ب��د واحل��م��ي��ات، ال��دك��ت��ور 

اأن  ب����ني  ال������ذي   ، ال��������رزاق  جم�����دي ع���ب���د 

ال�سرر  اإحلاق  على  تعمل  “البلهار�سيا” 
التدريجي يف االأع�ساء . 

و تت�سبب يف حدوث اأمل قطني وا�سهال 

ال��راز  ال��دم يف  ي���وؤدي اإىل ظهور  ون��زي��ف 

الكبد  يت�سخم  امل��ت��ق��دم��ة  احل����االت  يف  و 

ن��ت��ي��ج��ة ف����رط ���س��غ��ط ال�����دم يف االأوع���ي���ة 

الدموية، اإ�سافًة اإىل ت�سخم الطحال.

اأي  امل�ساب  لدى  تظهر  غالباً ال  واأك��د، 

“البلهار�سيا”،  ب���  اإ�سابته  عند  اأع��را���ض 

يف  يبقى  اأن  ميكن  منها   الطفيلي  ولكن 

اجل�����س��م ل�����س��ن��وات ع��دي��دة وُي��ح��ل��ق ���س��رراً 

ل��الأع�����س��اء م��ث��ل امل��ث��ان��ة وال��ك��ل��ى وال��ك��ب��د، 

وت��ع��ي�����ض ال����دي����دان ال���ت���ي ٌت�����س��ب��ب م��ر���ض 

البلهار�سيا يف املياه العذبة ، مثل: الرك 

والبحريات واالأنهار واخلزانات .

 وتابع ، اأن عادة ما تنت�سر”البلهار�سيا” 

���س��ي��م��ا  ال  ف�����ق�����ًرا،  االأ������س�����د  امل����ن����اط����ق  يف 

بالزراعة  العاملة  ال�سكانية  املجموعات 

على  احل�سول  فر�ض  فيها  تتاح  ال  التي 

ال�سحة  و���س��ائ��ل  و  امل���اأون���ة  ال�����س��رب  م��ي��اه 

. املنا�سبة 

و اأ�ساف عبدالرزاق ، اأن “البلهار�سيا” 

وهو  املفلطحة،  ال��دي��دان  ُت�سببه  م��ر���ض 

مر�ض م�ستوطن يف عدة دول حول العامل 

مثل:  االإ�ستوائية   املناطق  يف  ومعظمها 

وبع�ض  اجلنوبية  وامريكا  افريقيا  دول 

ال�����دول م���ن ا���س��ي��ا، وي�����س��ي��ب ق���راب���ة 200 

مليون �سخ�ض العامل .

و ه���ن���اك ال���ع���دي���د م����ن االوب����ئ����ة م��ث��ل 

تنتقل  الوبائي،  الكبد  التهاب  و  الكولريا 

ع���ر امل�����اء و ت�����س��ي��ب اجل���ه���از ال���ب���ويل و 

من  غ��ريه��ا  و  الكبد  و  اله�سمي  اجل��ه��از 

االمرا�ض.

اع���را����س���اً  امل���ر����ض  ِل���ه���ذا  اأن  اأردف،  و 

بظهور  مبا�سرة  ت��ك��ون  مفرطة  ا�سا�سية 

ط��ف��ح ج��ل��دي واإث������ارة ح��ك��ة ���س��دي��دة عند 

يف  ع  وارتفا  للج�سم،  الطفيل  هذا  دخ��ول 

تليف  يليها  ث��م  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  احل����رارة 

التهابات  ح��دوث  و  بالبطن  اأمل  و  بالكبد 

ويعاين  ال��ب��ول��ي��ة،  باملثانة  وم��زم��ن��ة  ح���ادة 

ن��زول  و  ال��ت��ب��ول  م��ن �سعوبة يف  امل��ري�����ض 

، و تزاد فر�ض حدوث  الدم يف الف�سالت 

ال�سرطانات يف احلاالت املتقدمة.

وتقدر منظمة ال�سحة العاملية اأن عدد 

يقارب  “البلهار�سيا”  داء  م��ن  ال��وف��ي��ات 

ع�سرين األف حالة وفاة يف العامل �سنويا.

و عن طرق العالج والوقاية منه اأو�سح 

، اخ�����س��ائ��ي اجل��ه��از ال��ه�����س��م��ي، ال��دك��ت��ور 

�سد  لقاح  اأي  يوجد  ال  اأن��ه  �سامل،  �سامي 

اإدراك  امل���ه���م  م���ن  ل���ذل���ك  ال��ب��ل��ه��ار���س��ي��ا؛ 

اخلطر واتخاذ االحتياطات الالزمة عند 

ال�سباحة اأو اللعب يف املياه العذبة

و ���س��دد ���س��امل، ع��ل��ى اه��م��ي��ة ���س��رب امل��اء 

الطفيليات،  من  اخل��ايل  املغلي  املفلرتاأو 

تنتقل  ال  البلهار�سيا  اأن  من  الرغم  على 

عن طريق �سرب املياه امللوثة، اإال اأن املياه 

ي�ساب  فقد  ال�����س��ف��اه،  الم�ست  اإذا  امل��ل��وث��ة 

بالعدوى.  ال�سخ�ض 

لالإ�ستحمام،  امل�ستخدم  امل���اء  وجتهيز 

وذل����ك ب��غ��ل��ي��ه مل����دة دق��ي��ق��ة واح�����دة لقتل 

لتجنب  اال���س��ت��ح��م��ام  ق��ب��ل  ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات، 

العدوى.

من اجلدير ذكره اأّن داء “البلهار�سيا” 

كبرية،  و�سحية  اقت�سادية  اآث���اراً  يخّلف 

يقتل؛  اأن  من  اأك��ر  يعيق  ال��داء  اأن  حيث 

اإ�سابة  اأن يت�سّبب يف  فباإمكان هذا املر�ض 

االأط����ف����ال ب��ف��ق��ر ال�����دم وع���رق���ل���ة من��ّوه��م 

واأدائهم املدر�سي، على الرغم من اإمكانية 

تدارك الو�سع بالعالج يف اأغلب االأحيان. 

اإىل  ت���ط���ّور  اإذا  امل���ر����ض،  ي���وؤث���ر ه���ذا  وق���د 

على  ال�سخ�ض  ق���درة  يف  امل��زم��ن،  ال�سكل 

اأن  احل���االت-  بع�ض  -يف  وميكنه  ال��ع��م��ل، 

يوؤدي اإىل الوفاة.
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 التقت جلنة املراأة يف جمل�ض االأعيان، ب

رئ��ا���س��ة ال��ع��ني خ��ول��ة ال��ع��رم��وط��ي، اأم�����ض 

االأردنية  الوطنية  اللجنة  عام  اأم��ني  االأح��د، 

ملناق�سة  العلي؛  مها  املهند�سة  امل��راأة،  ل�سوؤون 

اأبرز التحديات التي تواجه املراأة يف االأردن.

العرموطي  العني  اأ�سادت  اللقاء،  وخالل 

امل����راأة منذ  ل�����س��وؤون  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ب���دور 

حتققت  ال��ت��ي  املهمة  وال��ت��ط��ورات  تاأ�سي�سها 

بذلك  م�ستندة  االأردن���ي���ة،  امل����راأة  م�����س��رية  يف 

احلكيمة  الها�سمية  القيادة  واإرادة  روؤى  اإىل 

واالهتمام امللكي يف متكني املراأة.

ال��ت��ي  ال���ت���ح���دي���ات  اأب�������رز  اإىل  وت���ط���رق���ت 

النواحي  اأه��م��ه��ا  وم��ن  امل���راأة  ب�����س��وؤون  تتعلق 

االق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

موؤكدة حر�ض جلنة املراأة يف جمل�ض االأعيان 

على تقدمي الدعم وامل�ساندة لتحقيق خطط 

وم�����س��اري��ع وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ل�����س��ال��ح امل����راأة 

االأردنية.

اللجنة  اإن  العلي  املهند�سة  قالت  بدورها، 

التنفيذية  اخل��ط��ة  بتنفيذ  ب���داأت  ال��وط��ن��ي��ة 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ل���ج���ن���ة، ال���ت���ي م����ن اأه����م 

خ��الل  م��ن  االق��ت�����س��ادي  التمكني  م��ب��ادئ��ه��ا: 

االجتماعي  ال�سمان  قانوين  على  التعديل 

الت�سارك  عر  ال�سيا�سي  والتمكني  والعمل، 

ودورات  ور�سات  وعقد  الدولة  موؤ�س�سات  مع 

واحلماية  امل���راأة،  بحقوق  التوعية  يف  ت�سهم 

االج���ت���م���اع���ي���ة وال����ت����ي ت���خ���ت�������ض ب���اجل���ان���ب 

اال�ستباقي من خالل عمل توعية جمتمعية 

الن�ساء. للعنف �سد 

ت�سعى  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ  اأن م��ن  اإىل  واأ���س��ارت 

لرتجمتها  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ا�سرتاتيجية 

اإدم����اج امل����راأة يف القطاع  اأر����ض ال��واق��ع  ع��ل��ى 

عمل  بيئة  اإيجاد  خ��الل  من  واخلا�ض  العام 

بالتن�سيق  امل����راأة  ل��ع��م��ل  وم�سجعة  ���س��دي��ق��ة 

والتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.

النظر  اإع���ادة  اإىل  العلي  املهند�سة  ودع��ت 

بالت�سريعات والقوانني التي ت�سهم يف تعزيز 

ال��ن��واح��ي  ج��م��ي��ع  امل������راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف  دور 

االق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

واأه��م��ي��ة وج���وده���ا يف م��واق��ع ���س��ن��ع ال��ق��رار، 

االأع��ي��ان  جمل�ض  يف  امل���راأة  جلنة  دور  مثمنة 

الوطنية. اللجنة  باأعمال  واهتمامها 

وق�����ال اأع�������س���اء جل��ن��ة امل�������راأة يف جم��ل�����ض 

تفاعلي  ب�سكل  تعمل  االأخ����رية  اإن  االأع���ي���ان 

مع  ان�����س��ج��ام��ا  ال��ت��ن��م��ي��ة  لتحقيق  وت�����س��ارك��ي 

روؤى وتطلعات جاللة امللك عبداهلل الثاين.

قانونية النواب تواصل مناقشتها 
تعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك
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النيابية،  القانونية  اللجنة  وا�سلت   

برئا�سة  االأح���د،  اأم�ض  اجتماعها  خ��الل 

ال���ن���ائ���ب ال����دك����ت����ور غ������ازي ال���ذن���ي���ب���ات، 

جمل�ض  لرئي�ض  االأول  النائب  وح�سور 

ال�����ن�����واب ال����دك����ت����ور اح����م����د اخل���الي���ل���ة، 

وروؤ�ساء وممثلي الكتل النيابية والنواب، 

م��ن��اق�����س��ت��ه��ا مل���ق���رتح���ات ح�����ول اإج������راء 

ملجل�ض  الداخلي  النظام  على  تعديالت 

النواب ومدونة ال�سلوك النيابية.

وق���ال ال��ذن��ي��ب��ات يف ب��ي��ان ���س��ادر عن 

ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي  اإن  ال���ن���واب،  جم��ل�����ض 

ملجل�ض النواب يعد خريطة طريق لعمل 

ويو�سح  فيه،  الدائمة  واللجان  املجل�ض 

املجل�ض  ب��ع��م��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االآل���ي���ات  ك��اف��ة 

الدائم،  واملكتب  جلنة  كل  واخت�سا�سات 

الداخلي  النظام  تعديل  اأن  اإىل  م�سريا 

التعديالت  مع  يتالءم  ا�ستحقاقاً  اأ�سبح 

االأخرية. الد�ستورية 

جميع  ت��ر���س��د  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأو�����س����ح 

واالآراء  وامل������الح������ظ������ات  امل�����ق�����رتح�����ات 

مبا  و�سياغتها  ومناق�ستها  امل��ط��روح��ة، 

اأن جميع  يحقق الهدف والغاية، موؤكدا 

ال��ك��ت��ل  وم���الح���ظ���ات  وم���ق���رتح���ات  اآراء 

والتعامل  مراجعتها  �ستجري  وال��ن��واب 

معها بكل عناية واهتمام.

وع��ر���ض ال��ذن��ي��ب��ات خ��الل االج��ت��م��اع، 

ُعر�ست  التي  واملالحظات  للمقرتحات 

النيابية  ال��ك��ت��ل  ق��ب��ل  م��ن  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى 

والنواب.

احل�سور  ال��ن��واب  ط��رح  جهتهم،  م��ن 

جملة من االأفكار واملقرتحات املرتبطة 

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

ال���ن���ي���اب���ي���ة واالآل������ي������ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل 

لتزويد  ا���س��ت��ع��داده��م  م��ب��دي��ن  امل��ج��ل�����ض، 

امل��ق��رتح��ات  بجميع  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة 

العمل  م�سلحة  ف��ي��ه��ا  مل��ا  وامل��الح��ظ��ات 

وتطويره.

وح�����س��ر االج���ت���م���اع، ال����ن����واب اأمي���ن 

العتوم  وزي��د  املراعية  وتوفيق  امل��ج��ايل 

ورمي�������ا ال���ع���م���و����ض وم��������روة ال�������س���ع���وب 

و���س��ال��ح ال���وخ���ي���ان و���س��ل��ي��م��ان ال��ق��الب 

وه���اي���ل ع��ي��ا���ض وف���ري���د ح����داد وحم��م��د 

وعمر  ال��روا���س��دة  وماجد  �سعيليك  اب��و 

الزيود وميادة �سرمي وجمدي اليعقوب 

وع���ط���ا اب�����داح ودي���ن���ا ال��ب�����س��ري وحم��م��د 

ال�سطناوي.

لجنة المرأة في األعيان تلتقي أمين عام الوطنية لشؤون المرأة
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االأعيان خالل جل�سة عقدها  اأقر جمل�ض 

ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض االأع����ي����ان ف��ي�����س��ل 

ال��ف��اي��ز، وح�����س��ور رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 

ب�سر اخل�ساونة وهيئة الوزارة، اأم�ض االأحد، 

ل��ق��ان��ون منطقة  م�����س��روع��ي ق��ان��وين م��ع��دل 

العقبة االقت�سادية اخلا�سة، ومعدل لقانون 

الوحدات  وم��وازن��ات  العامة  امل��وازن��ة  تنظيم 

احلكومية، كما وردا من جمل�ض النواب.

وج����اء م�����س��روع ال��ق��ان��ون امل��ع��دل ل��ق��ان��ون 

وفًقا  اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

االأجنبية  ال�سركات  الإلزام  املوجبة،  الأ�سبابه 

بالت�سجيل لدى دائرة مراقبة ال�سركات قبل 

الت�سجيل لدى ال�سلطة، والإلغاء االإ�سارة اإىل 

مع  ات�����س��اًق��ا  االجتماعية  اخل��دم��ات  �سريبة 

اإلغاء قانونها، وليتوافق النظام ال�سريبي يف 

اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة 

مع املعايري والقواعد ال�سريبية الدولية.

يف ح���ني ي���اأت���ي م�����س��روع ال��ق��ان��ون امل��ع��دل 

ال��ع��ام��ة وم��وازن��ات  امل���وازن���ة  ل��ق��ان��ون تنظيم 

الوحدات احلكومية، بح�سب اأ�سبابه املوجبة، 

امل��ادة  على  الد�ستورية  التعديالت  �سوء  يف 

112 م���ن ال��د���س��ت��ور، ال��ت��ي اأوج���ب���ت ت��ق��دمي 

م�سروع قانون موازنة عامة واحدة يت�سمن 

موازنات الوحدات احلكومية.

واالت�ساق  التواوؤم  الإيجاد  ا  اأي�سً ياأتي  كما 

امل��وازن��ة  ق��ان��ون تنظيم  ب��ني  م��ا  االأح���ك���ام  يف 

ال��ع��ام��ة م��ع م�����س��روع ق��ان��ون امل��وازن��ة العامة 

احل���ايل، وم�����س��اري��ع ق��وان��ني امل��وازن��ة العامة 

املُقبلة.

الفاحتة  ق��راءة  اجلل�سة  بداية  يف  وج��رى 

على عدد من اأع�ساء جمل�ض االأعيان، الذين 

ت��ع��اىل خ��الل  اإىل رح��م��ة اهلل  ان��ت��قل��وا 

ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة، ب��ع��د ح���ي���اة ح��اف��ل��ة 

بالعطاء خدمة لوطنهم ومليكهم.

وت���ق���دم ال���ف���اي���ز ل�����ذوي واأ�����س����ر ك��ل 

م���ن ال���دك���ت���ور ع��ب��دال�����س��الم امل���ج���ايل، 

وال�����دك�����ت�����ور ع���ب���دامل���ج���ي���د ذن����ي����ب����ات، 

وينال حكمت،  عازر،  وا�سف  والدكتور 

و�سمري  ار�سيد،  وع��ادل  هل�سه،  واأدي��ب 

داعًيا  واملوا�ساة،  التعازي  باأحر  قردن، 

رح��م��ت��ه  ب���وا����س���ع  ي��ت��غ��م��ده��م  اأن  اهلل 

ور�سوانه.

األعيان ُيقر مشروعي قانوني معدل منطقة العقبة 
االقتصادية ومعدل تنظيم الموزانة

النواب« تناقش خطة  »إدارية 
العام القطاع  تحديث 

االنباط – وكاالت 

ق������ال رئ���ي�������ض ال���ل���ج���ن���ة االإداري����������ة 

اإن  �سديفات،  ي��زن  املهند�ض  النيابية، 

ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ي��اأت��ي يف اإط���ار 

اإط���الق ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

دخول  مع  ال�سامل  النه�سوي  امل�سروع 

الثانية. مئويتها  اململكة 

واأ�����س����اف، خ����الل اج���ت���م���اع ع��ق��دت��ه 

خطة  ملناق�سة  االأح����د،  اأم�����ض  ال��ل��ج��ن��ة 

حتديث القطاع العام، بح�سور النائب 

اأحمد  ال��ن��واب،  جمل�ض  لرئي�ض  االأول 

اخلاليلة، ورئي�ض املجل�ض االقت�سادي 

واالجتماعي، الدكتور مو�سى �ستيوي، 

اأن اللجنة �ستعقد �سل�سلة من اللقاءات 

بهدف  املعنية  واجلهات  املوؤ�س�سات  مع 

ممّكن  ع��ام  قطاع  اإيجاد  اإىل  الو�سول 

التنمية  اإح�����داث  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  وف���ّع���ال 

للمواطنني  ال��رف��اه  وحتقيق  املن�سودة 

وق����ي����ادة ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ح���ول واالن���ت���ق���ال 

ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، ف�����س��ال ع���ن ال��ت��ح��دي��ث 

وال��ت��ط��وي��ر ب��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ات وزي����ادة 

اإنتاجية املوظف ب�سكل عام.

من جهتهم، اأ�سار النواب: اإ�سماعيل 

امل�������س���اق���ب���ة، ام����غ����ري ال����ه����م����الن، ع��ب��د 

ال��رح��م��ن ال��ع��واي�����س��ة، ع��ب��داهلل ع���واد، 

ج��م��ي��ل ال��ع�����س��و���ض، رائ����د ال��ظ��ه��راوي، 

تطوير  اأه��م��ي��ة  اإىل  م���راي���ات،  حم��م��د 

خطة حتديث القطاع العام ودورها يف 

و�سرورة  اإليه،  االأل��ق  واإع��ادة  تر�سيقه 

مع  م�ستفي�ساً  نقا�ساً  اخلطة  مناق�سة 

ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي��ني واإج�����راء ال��ت��ع��دي��الت 

امل��ن��ا���س��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا مب���ا ي��ح��ق��ق ال��ه��دف 

والغاية.

اأن خ��ارط��ة  ���س��ت��ي��وي  اأك�����د  ب������دوره، 

التحديث ترتكز على 3 اأولويات رئي�سة 

والتحديث  ال�سيا�سي  التحديث  ه��ي: 

االق��ت�����س��ادي وحت��دي��ث ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، 

ب��ه��دف االرت���ق���اء مب�����س��ت��وى اخل��دم��ات 

املقدمة للمواطنني وجودتها وحت�سني 

وم���ع���اجل���ة  ال���ع���ام���ة  االإدارة  ك����ف����اءة 

من  ل��ه  مل��ا  البريوقراطية  االإج����راءات 

االقت�ساد  �سحة  على  اإيجابي  انعكا�ض 

املواطنني. وم�ستوى معي�سة 

االقت�سادي  املجل�ض  اأن  اإىل  ولفت 

يف  ح��واري��ة  جل�سات  عقد  االج��ت��م��اع��ي 

حمافظات اململكة كافة، حيث ا�ستمعت 

خاللها للعديد من االآراء والتوافقات 

ح���ول خ��ط��ة ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، 

ل��ت�����س��م��ي��ن��ه��ا يف ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ه��ائ��ي 

الذي �سي�سدر الحقا و�سيتم اإر�ساله 

للحكومة بهدف جتويد اخلطة.

اأع���ل���ن���ت  احل����ك����وم����ة  اأن  واأك����������د 

ال��ت��زام��ه��ا ب���اأن���ه���ا ���س��ت��ق��وم ب���اإج���راء 

ال��ت��ع��دي��الت ب��ن��اء ع��ل��ى امل��ق��رتح��ات 

واالأف����ك����ار ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��ط��رح 

خ������الل اجل����ل���������س����ات، م���ن���وه���ا ب�����اأن 

اجلل�سات ت�سكل تغذية راجعة حول 

للتو�سيات  مهما  وم��دخ��اًل  اخلطة 

للحكومة. �ستقدم  التي 

د. عبد الرزاق: تلحق ضررا تدريجيا باألعضاء ٠٠ د. السالم: ال يوجد لقاح لهذا المرض

»البلهارسيا« ٠٠ المعاناة مع رعب النزيف المستمر

االنباط – عجلون 
  

العمل  اأبناء حمافظة عجلون  ع��دد من  انتهج 

ب��اإح��ي��اء احل���رف وامل�����س��غ��والت ال��ي��دوي��ة ال��رتاث��ي��ة 

ال�سعبية؛ الإيجاد فر�ض عمل  امل��اأك��والت  و�سناعة 

لهم يف ظل ارتفاع ن�سبة البطالة.

ف��وزات  الدكتور  كفرجنة،  بلدية  رئي�ض  واأك���د 

يدوية  حرفية  م��ه��ارات  اكت�ساب  اأهمية  فريحات، 

لتطوير خرات ال�سباب يف املجاالت كافة، وا�ستثمار 

طاقاتهم ب�سكل اإيجابي، مبينا اأن هناك العديد من 

�سناعة  منها  عليها  لتدريبهم  املتوفرة  الفر�ض 

التجميلية  وامل�����واد  البيئية،  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����س��م��ع، 

واملج�سمات،  التدوير،  واإع���ادة  والق�ض  الطبيعية، 

وغريها من الفر�ض الت�سغيلية التي تخدمهم.

واأ�سار اإىل اأن هناك حتديات و�سعوبات تواجه 

ال�����س��ب��اب يف امل��ح��اف��ظ، م��ن��ه��ا ع���دم وج����ود مدينة 

���س��ن��اع��ي��ة ح��رف��ي��ة اأو ���س��رك��ات وم�����س��ان��ع ك��اف��ي��ة 

ال�ستيعاب املتدربني من املعاهد.

ب����دوره، ق��ال �ساحب متحف را���س��ون ال��رتاث��ي 

ال�سعبي، حممد ال�سرع، اإنه حّول جزءا كبريا من 

منزله املتوا�سع يف بلدة را�سون لعر�ض اآالف القطع 

قام  التي  العجلونية  والرتاثية  الريفية  ال�سعبية 

بتجميعها من اأجل جت�سيد طبيعة احلياة مبناطق 

حمافظة عجلون عقب حقب زمنية متتد الأكر 

من 150 عاما.

ولفت اإىل اأن الهدف من وراء تاأ�سي�ض املتحف 

ال�سياحية واالقت�سادية كون  هو تن�سيط احلركة 

ال�سياحية،  امل�سارات  �سمن  واقعة  را�سون  منطقة 

وت�سكل قيمة م�سافة الإف��ادة املنطقة القريبة من 

حممية غابات عجلون التي يتوفر فيها الطبيعة.

وقالت �ساحبة بيت املونة الريفي، كفى الزغول، 

اإن م�سروعها ي�سعى اإىل ت�سنيع املاأكوالت ال�سعبية 

توفري م�سدر  ي�سهم يف  ما  الطبيعية  واالأع�����س��اب 

توجيه  ���س��رورة  اإىل  داع��ي��ة  اأ�سرتها،  ي�ساند  دخ��ل 

الدعم من املنح والقرو�ض الإقامة م�ساريع �سياحية 

املحافظة،  التجارية يف  لتن�سيط احلركة  متنوعة 

واحلفاظ على املوروث ال�سعبي والرتاثي للعديد 

من احلرف.

وقالت رئي�سة جمعية االأماين اخلريية، مي�سون 

�سمن  خا�سا  جناحا  اأ�س�ست  اجلمعية  اإن  زي���دان، 

مبناها ملنتجع فكري ثقايف؛ بهدف تنمية املهارات 

االبداعية لدى ع�سوات اجلمعية واملجتمع املحلي، 

وا�ستطاعت بالتعاون مع خمتلف املوؤ�س�سات املحلية 

والدولية تطوير اخلدمات يف منطقتها من خالل 

تنفيذ العديد من امل�ساريع التدريبية والت�سغيلية.

�سامر  االأردين،  امل��ه��ب��ا���ض  ب��ي��ت  م��وؤ���س�����ض  وب���ني 

فريحات، اأن احلرف اليدوية التي ميتهنها بع�ض 

للحفاظ  االأ���س��ك��ال  اأه���م  اإح���دى  تعد  العجلونيني 

على امل��وروث��ات ال�سعبية التي ما ت��زال قائمة من 

اأن��ه��ا ت�سكل طريقة ترويج  االأري����اف، ع��الوة على 

اأن��ه حّول  اإىل  وزراع��ي��ا، م�سريا  �سياحيا  املحافظة 

منزله بيتا للرتاث لعر�ض العديد من ال�سناعات 

واحلرف التي �سناعها.

اأج��ل  م��ن  ن�ساء  جمعية  رئي�ض  نائب  وبينت 

تقوم  اأن��ه��ا  فريحات،  ابت�سام  اخل��ريي��ة،  العطاء 

لتوفري  الزيتون  زي��ت  م��ن  املنتوجات  ب�سناعة 

عائد مادي لها يف ظل حمدودية الفر�ض وعدم 

وجود معار�ض دائمة.

واأ�سار رئي�ض جمل�ض املحافظة، عمر املومني، 

الت�ساركية والتن�سيق بني موؤ�س�سات  اأهمية  اإىل 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة املعنية 

لل�سباب  االإنتاجية  امل�ساريع  واإق��ام��ة  بالت�سغيل 

على مهن،  وت��دري��ب��ه��م  ال��ع��م��ل،  ع��ن  املتعطلني 

م��ن خالل  ودع��م��ه  املجل�ض  م�ساندة  اإىل  الف��ت��ا 

املجل�ض  م��وازن��ة  توفري خم�س�سات من خ��الل 

للعام احلايل.

وبني اأن املجل�ض دعم معهد التدريب املهني 

من خالل موازنته للعام املا�سي مببلغ 50 األف 

ال�سحية  التمديدات  م�سغل  ال�ستحداث  دينار 

ال��ت��دري��ب��ات  وع��م��ل ���س��ي��ان��ة للهنجر وت��ط��وي��ر 

لتتالءم مع حاجة ال�سوق املحلي.

م���دي���ر ال�����س��ي��اح��ة يف حم���اف���ظ���ة ع��ج��ل��ون، 

اأ�سار اإىل اأهمية اإقامة املعار�ض  حممد الديك، 

اليدوية  واحل���رف  املنتوجات  لعر�ض  ال��دائ��م��ة 

وال�������س���ن���اع���ات؛ ب���ه���دف م�����س��اع��دة احل��رف��ي��ني 

امل��دي��ري��ة  اأن  مبينا  واجل��م��ع��ي��ات،  وامل����زارع����ني 

وبالتعاون مع عدد من اجلهات عملت على اإقامة 

والزراعية  ال�سعبية  املنتوجات  املعار�ض لعر�ض 

املحلية التي �ستوفر م�سدر رزق لالأ�سر املنتجة 

واملزارعني.

وقال مدير ثقافة عجلون، �سامر فريحات، 

على  ب���ال���رتاث،  املهتمني  �سجعت  امل��دي��ري��ة  اإن 

على  للمحافظة  ث��ق��اف��ي��ة  م��ن��ت��دي��ات  ت��اأ���س��ي�����ض 

املوروثات القدمية وت�سجيع ال�سياحة عر اإقامة 

املعار�ض داخل البيوت الرتاثية ال�سيما املناطق 

اأن  ال�سياحية، موؤكدا  امل�سارات  التي تقع �سمن 

التقليدية  واحل���رف  الثقايف  ال�سعبي  امل����وروث 

تعتر ذات قيمة نوعية واأهمية يف حياتنا.

وقال مدير معهد التدريب املهني يف عجلون، 

حري�ض  املعهد  اإن  الق�ساة،  معت�سم  املهند�ض 

على تقدمي اخلدمات التدريبية النوعية التي 

وم��ه��ارات  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  م��ع  ت��ت��واف��ق 

ا�ستجابة  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يف  املطلوبة  امل�ستقبل 

للتوجيهات امللكية ال�سامية باالهتمام بال�سباب 

فاعلني  ليكونوا  وخراتهم،  قدراتهم  وتطوير 

ومنتجني يف جمتمعاتهم.

مواطنون في عجلون يحيون حرفا يدوية لمواجهة البطالة

الجامعة األردنية تحتسب المؤهالت 
العلمية األعلى لموظفيها اإلداريين

االنباط – عامن 

 ق���رر رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة 

الدكتور نذير عبيدات، اأم�ض االأحد، 

العمداء  جمل�ض  تن�سيب  على  وبناًء 

املوافقة  اأخ��ريا،  املُنعقدة  جل�سته  يف 

ع��ل��ى اح��ت�����س��اب امل����وؤه����الت ال��ع��ل��م��ي��ة 

الذين  االإداري����ني  املوظفني  جلميع 

ح�����س��ل��وا ع��ل��ى م���وؤه���ل ع��ل��م��ي اأع��ل��ى 

اأثناء عملهم يف اجلامعة.

للجامعة،  �سحفي  بيان  وبح�سب 

�سيح�سل املوظف احلائز على درجة 

�سنوية،  زي����ادات   4 ع��ل��ى  ال��دك��ت��وراه 

واحل��ائ��ز ع��ل��ى درج���ة امل��اج�����س��ت��ري اأو 

 3 على  ال��ع��ايل  االخت�سا�ض  ���س��ه��ادة 

زيادات �سنوية، فيما يح�سل املوظف 

احل��ائ��ز ع��ل��ى درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض 

احلائز  اأم��ا  �سنويتني،  زيادتني  على 

ع���ل���ى ����س���ه���ادة ال����دب����ل����وم م����ن ك��ل��ي��ة 

�سنوية  زيادة  على  فيح�سل  املجتمع 

واحدة.

القرار  وبح�سب  اأنه  البيان،  واأكد 

ب��ه االأول من  ال��ع��م��ل  ب��دء  ال���ذي مت 

�سُيحت�سب  احل����ايل،  ال��ث��اين  ك��ان��ون 

امل��وؤه��ل ال��ع��ل��م��ي ب��ع��د ث���الث ���س��ن��وات 

من ح�سول املوظف عليه.



املحلي
  االثنني   16  / 1  / 2023

مندوبا عن الملك.. الحنيفات يرعى االحتفال بعيد الشجرة 
بلواء القطرانة

»االقتصاد النيابية« تقر ُحزمة من مواد مشروع قانون 

المنافسة لسنة 2022

العمل النيابية تقر مشروعا معدال لقانون العمل

االنباط – لواء القطرانة

الثاين،  امللك عبداهلل   مندوبا عن جاللة 

املهند�س خالد احلنيفات،  الزراعة  وزير  رعى 

اأم�س االأح��د، االحتفال بعيد ال�شجرة يف لواء 

القطرانة مبحافظة الكرك، الذي ي�شادف يف 

اخلام�س ع�شر من كانون الثاين من كل عام.

بعيد  ال��ي��وم  االحتفال  اإن  احلنيفات  وق��ال 

الدين  بتعاليم  واقتداء  امتثاال  يعد  ال�شجرة 

احلنيف، الذي اأو�شى باحلفاظ على ال�شجرة، 

التي  احلميدة  الها�شمية  لل�شنة  وا���ش��ت��م��رارا 

انتهجها الها�شميون يف هذا البلد منذ بواكري 

اإن�����ش��اء ال��دول��ة االأردن���ي���ة ع��ل��ى ي��د امل��غ��ف��ور له 

على  ا���ش��ت��م��ر  وال�����ذي  االأول،  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك 

جاللة  اإىل  و�شوال  االأخ��ي��ار  ها�شم  بنو  نهجه 

االأردن  امل�شرية يف  راع��ي  الثاين  امللك عبداهلل 

احلبيب.

اأن ه���ذا االح��ت��ف��ال ال���ذي يجري  واأ����ش���اف 

���ش��ن��وي��ا حت���ت رع���اي���ة م��ل��ك��ي��ة ���ش��ام��ي��ة، ي��وؤك��د 

بزراعة  االهتمام  تكري�س  يف  البالغة  االأهمية 

دورا  تلعب  وال��ت��ي  ك��اف��ة،  باأ�شنافها  االأ���ش��ج��ار 

البيئية  ال��ن��واح��ي  م��ن  االأمم  ح��ي��اة  ك��ب��ريا يف 

وال�شياحية واالقت�شادية، ولدورها يف التقليل 

ال��ذي دفع  اآث��ار التغريات املناخية، االأم��ر  من 

الوزارة اإىل التو�شع يف اإن�شاء م�شاريع التحريج 

يف جميع مناطق اململكة.

نفذت  ال�����وزارة  اأن  اإىل  احل��ن��ي��ف��ات  واأ����ش���ار 

م�شاريع  م��ن  العديد  املا�شية  االأع���وام  خ��الل 

ال��ت��ح��ري��ج امل���درج���ة ع��ل��ى اخل���ط���ة ال��زراع��ي��ة 

ت�شتهدف  وال��ت��ي   ،)2025-2022( امل�شتدامة 

رفع ن�شبة الغابات يف اململكة، والتي ال تتجاوز 

بحدها االأعلى 1باملئة من م�شاحة اململكة.

باإن�شاء ع��دد من  ال��ب��دء  اأن���ه مت  اإىل  ول��ف��ت 

امل�شاريع احلرجية كم�شروع التحريج بالتعاون 

تقنية  با�شتخدام  الدولية  العمل  منظمة  مع 

ال�شرنقة ) احلافظة املائية( يف مناطق جر�س 

وتهيئة  دومن،   3000 ح��وايل  مب�شاحة  واإرب���د 

عجلون،  وغابات  مناطق  يف  دومن   1000 نحو 

االأردنيون  يرتادها  كمتنزهات  مهياأة،  لتكون 

و�شيوف االأردن يف املوا�شم ال�شياحية املختلفة 

املياه  ال�شتغالل  القطرانة  حتريج  وم�شروع 

املعاجلة من ال�شركة الوطنية للدواجن.

وب���ن احل��ن��ي��ف��ات اأن����ه مت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة 

ب��ن ال������وزارة وال�����ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��دواج��ن 

يوميا  املياه  من  مكعبا  م��را   750 ال�شتغالل 

لري اأ�شجار حرجية ورعوية �شتزرع يف املوقع 

دومن، حيث مت جتهيز   2200 م�شاحته  البالغ 

متطلبات  بجميع  القطرانة  حتريج  م�شروع 

النجاح واال�شتدامة م�شتقبال.

ولفت اإىل اأن العمل جار على اإن�شاء البنية 

دومن   1000 االأبي�س  حتريج  مل�شروع  التحتية 

ح�شاد  الفو�شفات)  بركة  من  ري��ه  و�شيجري 

مائي( والتي تت�شع الأكرث من 5 مالين مر 

مكعب من املياه.

وقال: اإن النية تتجه الإن�شاء م�شتل الإنتاج 

االأبي�س  ك��ل م��ن  غ��را���س حرجية ورع��وي��ة يف 

وم���ع���ان، م�����ش��ريا اإىل امل��ب��ا���ش��رة اأواخ�����ر ال��ع��ام 

املا�شي مب�شروع حتريج عنيزة ال�شتغالل املياه 

الكربيتية من بئر االرت��وازي املخ�ش�س لري 

هذا امل�شروع.

زراع��ة  م��ن  االنتهاء  اإىل  احلنيفات  واأ���ش��ار 

من  ال�شحراوي  الطريق  جانب  على  150ك��م 

اجليزة وحتى مدخل حمافظة معان، والعمل 

هذا  خ��الل  ال��ط��رق  باقي  ا�شتكمال  على  ج��ار 

حتريج  م�شاريع  ا�شتكمال  اإىل  الفتا  املو�شم، 

البيئة يف كل من  ممولة من �شندوق حماية 

/�شد  الكرك  دومن،   1000 /كفرجنة  عجلون 

 1000 1250 دومنا، الطفيلة �شنفحة  اللجون 

التنقية  حم��ط��ات  م���ن  ت����روى  وك��ل��ه��ا  دومن، 

ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء م�����ش��روع ال��ل��ج��ون ي����روى م���ن �شد 

ال��ل��ج��ون وا���ش��ت��ك��م��ال زراع����ة ح����وايل 80 األ��ف 

غر�شة يف م�شروع جذور بالتعاون مع الديوان 

 500 م��ن  اأك��رث  وزراع���ة  البيئة،  ووزارة  امللكي 

من  امل��م��ول  م��دد  م�شروع  م��ع  بالتعاون  دومن 

الفاو بثالثة مواقع وهي جر�س وعن البا�شا 

والكورة.

ك��م��ا اأ����ش���ار اإىل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات حت��ري��ج 

وط��ن��ي م��ع ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احلكومية 

واخل���ا����ش���ة واالأه���ل���ي���ة، ل��ل��م�����ش��ارك��ة مب�����ش��روع 

ال��ت��ح��ري��ج ال��وط��ن��ي م���ن ���ش��م��ن��ه��ا ح����وايل 30 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  اأه��ل��ي��ة،  جمعيات  م��ع  اتفاقية 

 10 زراع��ة  مبادرة  يف  للم�شاهمة  البيئة  وزارة 

مليون غر�شة خالل ع�شر �شنوات.

اإن�شاء  اأنه مت االتفاق على  وبن احلنيفات 

االأ�شهر  ال�شرنقة خالل  الإنتاج عبوات  م�شنع 

امللكية حلماية  بال�شراكة مع اجلمعية  املقبلة 

قبل  م��ن  متويلها  �شيجري  ح��ي��ث  الطبيعة، 

والتي  العربية،  البوتا�س  و���ش��رك��ة  احل��ك��وم��ة 

�شتوفر ما ي�شل اإىل 40 فر�شة عمل، وحتقيق 

الزراعة  يف  واأثرها  حمليا  التقنية  هذه  اإنتاج 

وجناح امل�شاريع الزراعية.

 2 اأك��رث من  واأك��د اأن ال���وزارة تقوم بتوزيع 

يف  لزراعتها  ورع��وي��ة  حرجية  غر�شة  مليون 

جميع مناطق اململكة، وامل�شاريع الرعوية التي 

يجري  اأن���ه  اإىل  م�شريا  ال����وزارة،  عليها  ت��ق��وم 

�شنويا  غر�شة  مليون  ن�شف  م��ن  اأك��رث  زراع���ة 

الهام�شية  للمناطق  ال��رع��وي  الغطاء  الإع���ادة 

وال�شحراوية.

غ��اب��ة  اف���ت���ت���اح  االح����ت����ف����ال مت  خ����ت����ام  ويف 

القطرانة التي مت اإن�شاوؤها على م�شاحة 2000 

خطة  ���ش��م��ن  �شتلة  األ����ف   100 وت�����ش��م  دومن، 

خالل  م��ن  وال���ري  احل��م��اي��ة  ت�شمل  ا�شتدامة 

املياه املعاجلة وتقنية ال�شرنقة.
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النيابية،  واال�شتثمار  االقت�شاد  جلنة  اأق��رت 

اأم�����س االأح�����د، برئا�شة  خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه 

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

القانون املعدل لقانون املناف�شة ل�شنة 2022.

واأك��������د ال���ن���ائ���ب ال����ن����رب، ب���ح�������ش���ور وزي������ري 

ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن ووزي����ر العمل 

القانونية  لل�شوؤون  وال��دول��ة  ال�شمايل،  يو�شف 

ال�شناعة  غ��رف  ع��ن  وممثلن  من��روق��ة،  نان�شي 

وال���ت���ج���ارة وج��م��ع��ي��ة ال��ب��ن��وك وج��م��ع��ي��ة رج���ال 

بعن  ���ش��ت��اأخ��ذ  اللجنة  اأن  االأردن���ي���ن،  االأع���م���ال 

املقدمة  والتو�شيات  املقرحات  جميع  االعتبار 

وذلك  املناف�شة  قانون  مب�شروع  واملتعلقة  اإليها 

روؤي��ة  يواكب  ع�شري  قانون  اإىل  الو�شول  بغية 

تذليل  �شاأنها  م��ن  التي  االقت�شادي  التحديث 

ومبا  احلرة  املناف�شة  على  واحلفاظ  ال�شعوبات 

ي�شهم يف دفع عجلة االقت�شاد.

تعديالت  بو�شع  معنية  اللجنة  اأن  واأ���ش��اف 

ت�����ش��م��ن ح��م��اي��ة امل��ن��اف�����ش��ة احل����رة وال��ف��اع��ل��ة يف 

ب��االأح��ك��ام  النظر  اإع����ادة  ع��رب  وتعزيزها  ال�����ش��وق 

املناف�شة  تعيق  التي  املمار�شات  بحظر  املتعلقة 

واحتكاره  ال�شوق  ا�شتغالل  اإ�شاءة  ومنع  العادلة 

الركز  عمليات  وتنظيم  موؤ�ش�شة،  اأي  قبل  من 

املخالفن  على  العقوبات  وتغليظ  االقت�شادي 

هذه  تراعي  اأن  اأهمية  موؤكدا  القانون،  الأحكام 

وع��دم  ال�شوق  يف  االأ���ش��ع��ار  ا�شتقرار  التعديالت 

التجاوز على حقوق وو�شع �شغار التجار.

ب��دوره��م، اأك��د ال��ن��واب: اأمي��ن م��دان��ات، هايل 

عاي�س، عدنان م�شوقة، خالد الب�شتنجي، حممد 

املحارمة، حممد ال�شطناوي، اأهمية فتح املجال 

اأم�����ام ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ان��ون �شيما 

القطاع اخلا�س باعتباره �شريكا اأ�شا�شيا ويرثي 

النقا�س ويعطي تفا�شيل اأكرث حول التعديالت 

اجلديدة.

ال�شوق  يف  املناف�شة  ح��م��اي��ة  ���ش��رورة  وب��ي��ن��وا 

املناف�شة  تعيق  ال��ت��ي  امل��م��ار���ش��ات  جميع  وح��ظ��ر 

العادلة و�شمان عدم هيمنة جهة اأو �شركة على 

االإمكان  قدر  والعمل  ال�شوق  اأي منتج مقدم يف 

ال��وط��ن  م�شلحة  ت��خ��دم  ت�شريعات  اإق����رار  ع��ل��ى 

واملواطن.

االحتكار  اأن هناك دوال متار�س  اإىل  واأ�شاروا 

�شيما احتكار املواد الغذائية من خالل ا�شتغالل 

الظروف العاملية واحلروب، كاحلرب االأوكرانية 

امل��واد  نق�س  دول  فيها  ا�شتغلت  ال��ت��ي  الرو�شية 

ال�شركات  دع��م  اإىل  احلكومة  داع��ن  الغذائية، 

خمزونها  لرفع  امل�شتوردة  الغذائية  واملوؤ�ش�شات 

من ال�شلع الغذائية ومواجهة اأي طارئ.

من جانبه، قال الوزير ال�شمايل، اإن م�شروع 

القانون ياأتي �شمن �شل�شلة الت�شريعات املرتبطة 

�شاأنها  من  والتي  االقت�شادي،  التحديث  بروؤية 

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

وتعزيزها يف اململكة.

وا�شتعر�س االأ�شباب املوجبة مل�شروع القانون، 

احل��رة  املناف�شة  ح��م��اي��ة  ل�شمان  ج���اءت  وال��ت��ي 

وال��ف��اع��ل��ة يف امل��م��ل��ك��ة م��ن خ���الل اإع�����ادة النظر 

تعيق  التي  املمار�شات  بحظر  املتعلقة  باالأحكام 

الو�شع  ا�شتغالل  اإ�شاءة  ومنع  العادلة  املناف�شة 

عمليات  وتنظيم  موؤ�ش�شة  اأي  قبل  من  املهيمن 

ال��رك��ز االق��ت�����ش��ادي وت��غ��ل��ي��ظ ال��ع��ق��وب��ات على 

املخالفن الأحكام القانون.

مديرية  منح  ا،  اأي�شً املوجبة  االأ�شباب  وم��ن 

والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  املناف�شة 

التطبيق  ل�شمان  اإ���ش��اف��ي��ة  و���ش��الح��ي��ات  م��ه��ام 

ال�شليم للقانون وحماية املناف�شة يف ال�شوق مبا 

اإ���ش��دار  املخت�شة  املحكمة  م��ن  الطلب  ذل��ك  يف 

قرار م�شتعجل لوقف اأي ت�شرف خمالف الأحكام 

اإج�����راءات  اأو ف��ر���س  اأو م��ن��ع��ه  امل��ن��اف�����ش��ة  ق��ان��ون 

من  قطعي  ق���رار  ���ش��دور  ح��ن  اإىل  ت�شحيحية 

اأي جهة  اإىل حظر  اإ�شافة  ال�شاأن،  املحكمة بهذا 

اأو ت��رت��ي��ب ي����وؤدي اإىل  خ��ا���ش��ة رع��اي��ة اأي ات��ف��اق 

االإخالل باملناف�شة اأو احلد منها اأو منعها.

من جهتهم، قدم احل�شور اأبرز مالحظاتهم 

ال��ق��ان��ون، مثمنن  واق��راح��ات��ه��م ح��ول م�شروع 

جتاه  اللجنة  تنتهجه  ال���ذي  الت�شاركي  النهج 

اإقرار اأي قانون.

االأول  املتاأثر  هو  اخلا�س  القطاع  اأن  واأك��دوا 

من اأي ا�شتحداث ت�شريعي جديد، ما يلزم و�شع 

لرياعى  النواب  جمل�س  طاولة  على  مقرحاته 

بذلك م�شلحة اجلميع.
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االجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  اأق���رت     

االأحد  اأم�س  اجتماعها  خالل  النيابية،  وال�شكان 

ب��رئ��ا���ش��ة ال��ن��ائ��ب مت���ام ال��ري��اط��ي وح�����ش��ور وزي��ر 

ال�����ش��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ن وزي�����ر ال��ع��م��ل 

فاروق  العمل  وزارة  عام  واأم��ن  ال�شمايل،  يو�شف 

وجت��ارة  �شناعة  غرفة  رئي�س  ون��ائ��ب  احل��دي��دي، 

نقابة  ع���ن  ومم��ث��ل��ن  اخل��الي��ل��ة،  حم��م��د  االأردن 

م�شروع  املعنين،  م��ن  وع��دد  العامالت  ا�شتقدام 

قانون معدل لقانون العمل ل�شنة 2020.

اإن »العمل النيابية« ا�شتمعت  وقالت الرياطي 

ع���ل���ى م������دار االأي��������ام امل���ا����ش���ي���ة م����ع جل���ن���ة ال��ع��م��ل 

يف جم��ل�����س االأع����ي����ان ل��ل��ع��دي��د م���ن امل��الح��ظ��ات 

واالقراحات من املعنين حول م�شروع القانون، 

واأق�����رت م�����ش��روع ال��ق��ان��ون ب��ع��د ن��ق��ا���ش��ات معمقة 

العمل  جل��ان  دور  مثمنة  النظر،  وج��ه��ات  جلميع 

النيابية ال�شابقة يف مناق�شة امل�شروع.

النظر  اإع���ادة  اإىل  احلكومة  اللجنة  دع��ت  كما 

وتعديل االأنظمة املعنية مبكاتب اال�شتقدام.

الب�شري، حممد  دينا  النواب:  دعا  من جهتهم 

ابداح، عبداهلل  ال�شطناوي، نواف اخلوالدة، عطا 

اآم��ال  امل��راي��ات،  زي��د، فايزة ع�شيبات، حممد  اأب��و 

اإىل  اليعقوب  جمدي  الظهراوي،  رائد  ال�شقران، 

العمالة  م��ن  املت�شربن  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  تغليظ 

الوافدة ف�شاًل عن دعوتهم ل�شبط �شوق العمالة 

الوافدة.

اأك��رث  م��ن  االأردن  اإن  ال�����ش��م��ايل:  ق���ال  ب����دوره 

البلدان التي يوجد فيها ت�شرب للعمالة الوافدة، 

نحو  بلغ  بالعمل  لهم  امل�شرح  ع��دد  اأن  اإىل  الفتا 

األ��ف   400 ح���وايل  م��ق��اب��ل  ع��ام��ل،  األ���ف   295
خمالف ومت�شرب يف ال�شوق.

وعزا ال�شمايل اإىل عدم وجود تغليظ للعقوبات 

يف قانون العمل احلايل، م�شرياً اإىل اأن التعديالت 

التي اأُقرت �شتعمل على �شبط �شوق العمل.

وثمن جهود »العمل النيابية« يف اإقرار م�شروع 

ال���ق���ان���ون، واأه���م���ي���ة ال�����دور ال����ذي ل��ع��ب��ه ال��ق��ط��اع 

ال�شناعي خالل جائحة كورونا يف توفري ال�شلع، 

التكلفة  ب�شعر  �شلعا  ب���اع  بع�شهم  اأن  اإىل  الف��ت��اً 

لتحقيق امل�شلحة العامة.
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االنباط – املفرق  

الدكتور  املفرق  مياه  اإدارة  مدير  اأك��د 

�شيفا  �شت�شهد  املفرق  اأن  ب�شبو�س  با�شل 

اآمنا من ناحية التزويد املائي.

التي  امل�شاريع  اأن   ، ب�شبو�س  واأ���ش��اف 

والبالغ  املفرق اخريا  اإدارة مياه  طرحتها 

21 م�������ش���روع���ا ���ش��م��ن م���وازن���ة  ع����دده����ا 

جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق ب��ك��ل��ف��ة م��ال��ي��ة 

تبلغ 720 األف دينار من �شاأنها اأن ت�شهم 

مناطق  �شمن  امل��ائ��ي  ال��واق��ع  حت�شن  يف 

االإدارة. اخت�شا�س 

االنتهاء  �شيتم  امل�شاريع  كل  اأن  واأو�شح 

احلايل،  العام  منت�شف  قبل  تنفيذها  من 

االأمر الذي �شينعك�س اإيجابا على حت�شن 

خدمة �شخ املياه للم�شركن بكل �شهولة 

وي�شري دون معيقات.

املبالغ  اإج��م��ايل  اأن  ب�شبو�س  واأو���ش��خ 

كذمم  املفرق  يف  امل�شركن  على  املرتبة 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   18 تبلغ  ل�����الإدارة  م��ال��ي��ة 

داع���ي���ا اإي���اه���م ل�������ش���رورة اال����ش���ت���ف���ادة من 

ت�����ش��وي��ة ت��ل��ك ال����ذمم مم���ا ي��ت��ي��ح ح�����ش��ول 

وت��ع��زي��ز  امل���ال���ي���ة  ح��ق��وق��ه��ا  ع��ل��ى  االإدارة 

اإمكاناتها يف تنفيذ م�شاريع مائية جديدة 

اإيجابا على حت�شن الو�شع املائي  تنعك�س 

واالرتقاء به.
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اأط��ل��ق امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل�����ش��وؤون االأ���ش��رة 

املرحلة  االأح���د،  اأم�����س  اليوني�شف،  ومنظمة 

التجريبية لنظام اأمتتة اإجراءات التعامل مع 

حاالت العنف ملدة �شتة اأ�شهر يف اأماكن تقدمي 

ال�شريكة. للموؤ�ش�شات  التابعة  اخلدمة 

حماية  اإدارة  هي  ال�شريكة  واملوؤ�ش�شات 

ال��ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  واالأح�����������داث،  االأ������ش�����رة 

ووزارة  ال�����ش��ح��ة،  ووزارة  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

االردن،  نهر  وموؤ�ش�شة  والتعليم،  الربية 

يف منطقة �شرق عمان.

التعامل  اإج�����راءات  اأمت��ت��ة  ن��ظ��ام  وي��ع��د 

املجل�س  وف��ق  االأ���ش��ري  العنف  ح���االت  م��ع 

وطنيا  م�شروعا  االأ�شرة،  ل�شوؤون  الوطني 

الوطنية  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  ���ش��ارك��ت 

بتطويره،  احلماية  منظومة  يف  ال�شريكة 

ال��وط��ن��ي حلماية  ال��ف��ري��ق  اإ����ش���راف  حت��ت 

االأ�شرة من العنف ومتويل ودعم فني من 

ال�شامية  املفو�شية  و���ش��راك��ة  اليوني�شف 

الالجئن. ل�شوؤون 

كاحتياج  ج��اء  النظام  اأن  املجل�س  وب��ن 

تعك�س  ب�شورة  برجمته  مت  حيث  وط��ن��ي، 

االإط�������ار ال���وط���ن���ي حل��م��اي��ة االأ�����ش����رة م��ن 

واالإج��راءات  الوطنية  واالإج��راءات  العنف 

ال���داخ���ل���ي���ة ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات وال����ت����ي حت���دد 

واالأدوار  احل�����االت  م���ع  ال��ع��م��ل  م��ن��ه��ج��ي��ة 

وامل�������ش���وؤول���ي���ات جل��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

ج��ودة  حت�شن  يف  لي�شهم  ت�شاركي  وبنهج 

اخل���دم���ات و���ش��رع��ة اال���ش��ت��ج��اب��ة حل���االت 

وحمايتها. العنف 

من  التجريبية  املرحلة  تنفيذ  و�شيتم 

وم��ت��اب��ع��ة مبا�شرة  اإ����ش���راف  ال��ن��ظ��ام حت��ت 

)�شركة  وطنية  ا�شت�شارية  جهة  قبل  من 

ميداين  عمل  فريق  وهي  القيادة(  موؤ�شر 

موؤهل يعمل على متابعة ا�شتخدام النظام 

م���ن ق��ب��ل امل�����ش��ت��خ��دم��ن وت���ق���دمي ال��دع��م 

ت�شهم  علمية  منهجية  و�شمن  لهم  الفني 

ب��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف امل���رح���ل���ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 

وخمرجاتها.

واأك�������د امل��ج��ل�����س اأن������ه ول�������ش���م���ان جن���اح 

امل��رح��ل��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام ال ب���د من 

وال��ت��زام  ال�شريكة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور  ت��اأك��ي��د 

كاأ�شا�س  النظام  با�شتخدام  فيها  العاملن 

ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ة ل���ل���ح���االت م���ن حل��ظ��ة 

و���ش��ول��ه��ا وا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا واال���ش��ت��ج��اب��ة لها 

اإىل  واإحالتها  لها  التدخل  خطط  وو�شع 

مرحلة  اإىل  وو����ش���واًل  �شريكة  م��وؤ���ش�����ش��ات 

اإغالق امللف.

جميع  بن  دوري��ة  لقاءات  عقد  و�شيتم 

اجل���ه���ات ال�����ش��ري��ك��ة مل��ن��اق�����ش��ة خم���رج���ات 

ي�شهم  مب��ا  ب��اأول  اأوال  التجريبية  املرحلة 

وطنية  عمل  بخطة  واخل���روج  باإجناحها 

ت���ن���ف���ي���ذي���ة م���ع���ت���م���دة م����ن ق���ب���ل اجل���ه���ات 

امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  لتعميم  ال�شريكة 

الوطني.
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امل��ع��ه��د  م���ع  ال���ع���ام���ة،  االإدارة  م��ع��ه��د  وق����ع 

ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ب���دول���ة ال��ك��وي��ت، اأم�����س 

التن�شيق  االأحد، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز 

والتعاون امل�شرك بن الطرفن.

ووق����ع امل���ذك���رة ع���ن امل��ع��ه��د امل���دي���ر ال��ع��ام، 

املهند�شة �شهام اخلوالدة، وعن املعهد العربي 

م��ال اهلل، يف مبنى  ب��در عثمان  ال��ع��ام،  امل��دي��ر 

دي��وان  رئي�س  بح�شور  بعمان،  االإدارة  معهد 

التوجيهية  اللجنة  ورئي�س  املدنية  اخل��دم��ة 

ملعهد االإدارة، �شامح النا�شر.

ال���ت���ع���اون  ت��ع��م��ي��ق  اإىل  امل����ذك����رة  وت����ه����دف 

ال�������ق�������درات وال����ت����دري����ب  ب����ن����اء  يف جم��������االت 

واال����ش���ت�������ش���ارات، ل���دع���م ج���ه���ود ال��ت��ن��م��ي��ة يف 

من  العربي  املعهد  به  يتمتع  ملا  نظرا  اململكة، 

لديه  يتوفر  وم��ا  املختلفة  امل��ج��االت  يف  خ��ربة 

من كوادر فنية واإدارية.

نوعية؛  املذكرة  هذه  اإن  اخلوالدة،  وقالت 

تو�شيع  اإىل  املعهد  �شعي  م��ع  تتما�شى  كونها 

القطاعن  �شراكاته اخلارجية والداخلية مع 

التدريبية  العملية  الإث���راء  واخل��ا���س،  ال��ع��ام 

واالإدارية، وجتويد خمرجات املعهد واالطالع 

على جتارب الدول لال�شتفادة منها.

التعاون  اأهمية  اهلل،  مال  ثّمن  جهته،  من 

ب���ن ال���ط���رف���ن، م��ب��دي��ا ا���ش��ت��ع��داده ل��ت��ق��دمي 

املذكرة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريا  ل���الأردن،  ال��دع��م 

تعد م�شارا للتعاون يف جماالت عديدة.

ال��ت��ي  م�����ال اهلل اجل�����وان�����ب  وا����ش���ت���ع���ر����س 

منظومة  كتطوير  العربي؛  املعهد  بها  يهتم 

االإمنائية  وال�شيا�شات  االإمن��ائ��ي  التخطيط 

وال���ت���ن���وع االق���ت�������ش���ادي واال����ش���رات���ي���ج���ي���ات، 

تعد  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شروعات 

ا�شتعر�س  ك��م��ا  وط��ن��ي،  اق��ت�����ش��اد  اأي  اأ���ش��ا���س 

مدربن  كتدريب  امل��ق��رح��ات،  م��ن  جمموعة 

ل��ل��م�����ش��روع��ات ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، الف��ت��ا 

امل��رك��ز  ي�شمى  خ��ا���ش��ا  م��رك��زا  ل��دي��ه��م  اأن  اإىل 

واملتو�شطة. ال�شغرية  للم�شروعات  االإقليمي 

من جانبه، ثمن النا�شر التعاون مع دولة 

ال�شقيقة، والذي ي�شفي عمال نوعيا  الكويت 

من  العربي  للمعهد  ملا  املهنية؛  امل�شرية  على 

م�شرية طويلة يف خمتلف املجاالت يف ال�شاحة 

التخطيط  وزارة  بتن�شيق  م�شيدا  ال��ع��رب��ي��ة، 

والتعاون الدويل لعقد مثل هذه ال�شراكات.

ب��داي��ة  اإال  امل���ذك���رة م��ا ه��ي  اأن ه���ذه  وب���ن 

ال�شعي  ظ��ل  يف  خا�شة  اأك���رب،  لتعاون  مثمرة 

امل�����ش��ت��م��ر ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���روؤي���ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

املنظومة االقت�شادية، واأهمية ريادة االأعمال 

العربية،  االأ�شواق  العاملة يف  القوى  وت�شغيل 

داع��ي��ا اإىل ا���ش��ت��م��رار ه���ذا ال��ت��ع��اون ان��ط��الق��ا 

م��ن ال��ع��الق��ة ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن 

ال�شقيقن.

إدارة مياه المفرق: المحافظة 
ستشهد صيف آمن مائيا

إطالق نظام اتمتة اجراءات
 التعامل مع حاالت العنف باماكن 

تقديم الخدمة

توقيع مذكرة تفاهم بين اإلدارة 
العامة والعربي للتخطيط

  االنباط – عمان 

 اأ�شدر املجل�س االأعلى حلقوق االأ�شخا�س ذوي 

االإعاقة، التقرير الدوري ال�شهري الأبرز اإجنازاته 

ل�شهر كانون االأول املا�شي.

وق�����ال امل��ج��ل�����س يف ب���ي���ان، ال���ي���وم االأح�������د، اإن���ه 

رئي�س  رع��د  بن  مرعد  االأم��ري  �شمو  برعاية  عقد 

االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  حلقوق  االأعلى  املجل�س 

وبرنامج  والتعليم  الربية  وزارة  مع  وبالتعاون 

االأردن«  يف  ال���دام���ج  التعليم  يف  اجل����ودة  »ت��ع��زي��ز 

التعاون  قبل  م��ن  وامل��ن��ف��ذ   ،)PROMISE(

ال�����دويل االأمل�����اين ب��دع��م م���ن ال������وزارة االحت���ادي���ة 

 ،)BMZ( االأملانية للتعاون االقت�شادي والتنمية

»ن��ح��و جمتمع  ب��ع��ن��وان  ال���دام���ج  ال��ت��ع��ل��ي��م  ملتقى 

التعليم  238 خبريا يف جم��ال  دام��ج«، مب�شاركة 

الدامج.

توفري  اإىل  ه��دف  امللتقى  اأن  اإىل  البيان  ولفت 

م�����ش��اح��ة ل��ل��خ��رباء يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���دام���ج، 

الدولية،  واملنظمات  امل���دين،  املجتمع  ومنظمات 

وال��ق��ط��اع اخل��ا���س؛ لبحث اأط���ر ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

االأ�شخا�س  متكن  جم��ال  يف  وتعزيزها  امل��ب��ذول��ة 

ذوي االإعاقة من احل�شول على حقهم يف التعليم 

�شمن بيئة تعليمية داجمة.

الو�شع  تقييم  م��ن  انتهى  املجل�س  اأن  واأو���ش��ح 

الراهن لواقع حال لغة االإ�شارة االأكادميية يف 12 

مدر�شة من املدار�س اخلا�شة باالأ�شخا�س ال�شم يف 

املمول من  امل�شروع  الثالثة، �شمن  اململكة  اأقاليم 

.)KOICA( الوكالة الكورية للتعاون الدويل

ومب��وج��ب ال��ت��ق��ري��ر، اأ����ش���در امل��ج��ل�����س يف �شهر 

التجريبية،  املرحلة  وخالل  املا�شي،  االأول  كانون 

ذوي  م��ن  �شخ�شا   122 ل���  التعريفية  ال��ب��ط��اق��ة 

االإعاقة يف اإقليم الو�شط من اأ�شل 176 �شخ�شا 

جرى ت�شخي�شهم من قبل اللجان الطبية، و77 

�شخ�شا   96 اأ�شل  من  ال�شمال  اإقليم  يف  �شخ�شا 

وب��ط��اق��ة  ال���ل���ج���ان،  ق��ب��ل  م���ن  ت�شخي�شهم  ج����رى 

اإق��ل��ي��م  يف  ح��رك��ي��ة  اإع���اق���ة  ذي  ل�شخ�س  تعريفية 

اجلنوب.

ال��ذي��ن ج��رى ت�شخي�شهم  االأ���ش��خ��ا���س  وت���وزع 

للح�شول على البطاقة التعريفية، وفق التقرير، 

اإق��ل��ي��م ال��و���ش��ط ب��واق��ع 54 م��ن ذوي االإع��اق��ة  يف 

ال��ب�����ش��ري��ة،  االإع���اق���ة  ذوي  م���ن  و35  ال�����ش��م��ع��ي��ة، 

35 من ذوي  و30 من ذوي االإعاقة احلركية، و 

االإعاقة الذهنية، و22 من ذوي االإعاقة الع�شبية، 

االإع��اق��ة  ذوي  م��ن   25 ب��واق��ع  ال�شمال  اإقليم  ويف 

ال�شمعية، و11 من ذوي االإعاقة الب�شرية، و40 

االإعاقة  ذوي  7 من  االإعاقة احلركية،و  ذوي  من 

الع�شبية. االإعاقة  ذوي  من  الذهنية، و 13 

زي���ارات   6 ن��ف��ذ  املجل�س  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ح 

بهدف  تعليمية؛  موؤ�ش�شات  ا�شتهدفت  ميدانية 

االط�����الع ع��ل��ى جم���ري���ات ���ش��ري ال��ع��م��ل واخل��ط��ط 

ذوي  لالأ�شخا�س  امل��ق��دم��ة  التعليمية  وال��ربام��ج 

ال��ل��ج��ان يف ت��ق��اري��ره��ا الفنية  االإع���اق���ة، واأو����ش���ت 

باإغالق مركزين، واإيقاف اأن�شطة كل منهما حلن 

ا�شتيفاء اإجراءات الرخي�س اخلا�شة بهما ح�شب 

االأ�شول.

وا�شتف�شاراً، عرب  وا�شتقبل املجل�س 136 طلبا 

خم��ت��ل��ف ق���ن���وات االت�������ش���ال اخل��ا���ش��ة ب���ه يف حن 

االأول  ك��ان��ون  �شهر  خ��الل  ���ش��ك��اوى   8 م��ع  تعامل 

املا�شي.

ويف اإط������ار ت��ه��ي��ئ��ة امل���ب���اين وامل����راف����ق ال��ع��ام��ة 

الدعم  املجل�س  ق��دم  االإع���اق���ة،  ذوي  لالأ�شخا�س 

16 موؤ�ش�شة من  ب�  الفني لتهيئة املباين اخلا�شة 

موؤ�ش�شات القطاعن العام واخلا�س.

بلغة  املجل�س الرجمة  التقرير، وفر  وبح�شب 

االإ�شارة للم�شاركن من االأ�شخا�س ال�شم يف ثالث 

فيلما   24 ترجمة  اإىل  باالإ�شافة  تدريبية،  ور���س 

توعويا بلغة االإ�شارة.

امل�شاركة  طلبات  ا�شتقبال  املجل�س  اأن��ه��ى  كما 

املجل�س  اأطلقها  التي  املهياأة،  املباين  جائزة  �شمن 

يف ال��رب��ع االأخ���ري م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ،ح��ي��ث تقدم 

للم�شاركة يف اجلائزة 78 موؤ�ش�شة.

ا�شتقبال  اأن���ه���ى  امل��ج��ل�����س  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 

طلبات امل�شاركة �شمن امل�شابقة االإعالمية »تناولوا 

مو�شوعي ب�شكل مو�شوعي« يف دورتها الثانية التي 

خاللها  وا�شتقبل   ،2022 ع��ام  املجل�س  اأطلقها 

اإعالمية انطبقت �شروط اال�شراك  مواد   110
يف امل�شابقة على 75 مادة منها، و�شيجري اإعالن 

النتائج مطلع �شهر �شباط من العام احلايل.

وا���ش��ت��ن��اداً ل��ل��ت��ق��ري��ر، ق���دم امل��ج��ل�����س م��ن خ��الل 

م�شروع التمكن والتاأهيل املجتمعي بالتعاون مع 

الوطنية  واجلمعية  ال�شليل«،  »���ش��ي��دات  جمعية 

ل��ل��ت��اأه��ي��ل امل��ج��ت��م��ع��ي خ���دم���ات ال���ع���الج ال��ن��ط��ق��ي 

والطبيعي يف منطقتي االأغوار اجلنوبية وال�شليل 

ل� 477 �شخ�شا من ذوي اإعاقة.

األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يصدر تقريره الشهري



االنباط – عمان 

قال مدير عام دائرة احلج والعمرة املهند�س 

االأردنيني  احلجاج  اأع��داد  اإن  البطو�س  جم��دي 

جائحة  قبل  عليه  كانت  مل��ا  �ستعود  ال��ع��ام  لهذا 

كورونا 2020.

احلج  مو�سم  ترتيبات  اتفاقية  اأن  واأو���س��ح 

وال�������س���وؤون  االأوق���������اف  وزارة  اأب���رم���ت���ه���ا  ال���ت���ي 

واملقد�سات االإ�سالمية مع وزارة احلج والعمرة 

يف اململكة العربية ال�سعودية، اأخريا، ن�ست على 

�سيكون  العام  لهذا  االأردن��ي��ني  ع��دد احلجاج  اأن 

فل�سطينيي  م��ن  ح��اج  و4500  ح��اج،  اآالف   8

.1948
واأ����س���اف ال��ب��ط��و���س يف ت�����س��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة 

للمملكة  املخ�س�سة  الكوتا  ،اأن  االأردنية  االأنباء 

االأردنية الها�سمية بح�سب ما مت اعتماده �سابقا 

العام  تخفي�سها  مت  اأن  بعد  لطبيعتها  ع���ادت 

املا�سي الأقل من 50 باملئة من الن�سبة املحددة 

ت�سببت  والتي  كورونا  جائحة  تداعيات  ب�سبب 

2020- ب��ت��وق��ف ا���س��ت��ق��ب��ال احل���ج���اج ل��ع��ام��ي 

.2021
دائ��رة احل��ج والعمرة �ستعمل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ع���ل���ى جت���ه���ي���ز ج���م���ي���ع ال����رت����ي����ب����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

باأداء مو�سم احلج  االأويل للراغبني  بالت�سجيل 

لهذا العام، موؤكدا اأن العاملني بالدائرة لديهم 

ما  كل  على  متمر�سون  وه��م  الكافية  اخل��رات 

يلزم من حت�سريات متعلقة مبو�سم احلج.

واأو�سح اأن حكومة اململكة العربية ال�سعودية 

رف��ع��ت خمتلف اأ���س��ك��ال احل��ظ��ر ع��ن ال��راغ��ب��ني 

الُعمر  ذل��ك معيار  ب���اأداء فري�سة احل��ج مب��ا يف 

ال����ذي ح���ددت���ه ال���ع���ام امل��ا���س��ي ب��ح��ي��ث مل يكن 

معيار  ليعود  عاما،   65 ُعمر احل��اج عن  يزيد 

جديد  من  االأردن��ي��ني  احلجاج  الختيار  القبول 

اأداء  لعامل االأكر بال�سن وذلك لتمكينهم من 

الفري�سة.

�سدر  بيان  يف  اأعلنت  االأوق���اف  وزارة  وكانت 

الدكتور  وزي��ره��ا  توقيع  ال�سبت،  اأم�����س  عنها، 

حم��م��د اخل���الي���ل���ة، ووزي�����ر احل����ج وال���ع���م���رة يف 

بن  توفيق  الدكتور  ال�سعودية  العربية  اململكة 

احلج  مو�سم  ترتيبات  اتفاقية  الربيعة،  ف��وزان 

ال�سعودي  والعمرة  احل��ج  وزي��ر  مع  العام  لهذا 

اأعمال  هام�س  على  الربيعة  ف��وزان  بن  توفيق 

موؤمتر ومعر�س خدمات احلج والعمرة “اإك�سبو 

احلج” الذي اأقيم بال�سعودية مب�ساركة ممثلني 

عن خمتلف دول العامل.

أعداد الحجاج األردنيين لهذا العام تعود لما كانت عليه قبل كورونا

املحلي
50

ليو تسنغ شيان: لـ»                      «: على امريكا االهتمام 
بوضعها الوبائي بدل توجيه انتقادات لسياسات البلدان األخرى

القائم باعمال السفارة الصينية: »الشعب أوال.. الحياة أوال« ما زال مبدأنا  

الصفدي: المجلس ستكون أبوابه مشرعة أمام مختلف وسائل اإلعالم

وفد من »المتقاعدين العسكريين« 
يزور«الوطني لألمن وإدارة األزمات«

افتتاح البرنامج التدريبي التاسع 
لمأسسة حق الحصول على المعلومة

الخرابشة يشارك باجتماعات الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة

حبس شخص 3 سنوات مارس البلطجة 
على بائعي الغاز في عمان  

االنباط- نعمت اخلورة

 قال القائم باعمال ال�سفارة ال�سينية يف عمان  

عدلت  ال�سينية  احلكومة  ان  �سيان،  ت�سنغ  ليو 

الوقاية من جائحة كورونا على خلفية  �سيا�سة 

“اأوميكرون”  ملتحور  االإمرا�سية  القدرة  �سعف 

وزي��ادة معدالت التطعيم يف ال�سني خا�سة بني 

احل��االت  م��ع  التعامل  ك��ف��اءة  ورف��ع  ال�سن،  كبار 

اخلطرة وامل�ستعجلة، حيث حتولت اأولوية العمل 

 8 م��ن  اعتبارا  الطبي  ال��ع��الج  اإىل  الوقاية  م��ن 

يناير من هذا العام.

وح����ول ه���ذه ال��ت��ع��دي��الت، او���س��ح يف حديث 

م�ستوى  خ��ف�����س��ت   ال�����س��ني   ان  ل�”االنباط”، 

“ب”،  الفئة  “ اإىل  الفئة” اأ  م��ن  ك��ورون��ا  اإدارة 

واألغت اإجراءات احلجر ال�سحي حيال امل�سابني، 

للم�سابني؛  امل��خ��ال��ط��ني  ع��ن حت��دي��د  وت��وق��ف��ت 

يحتاجون  ال  ال�����س��ني  اإىل  ال��ق��ادم��ني  ان  مبينا 

اإىل احل�سول على الكود ال�سحي من ال�سفارات 

والقن�سليات ال�سينية قبل ال�سفر، كما مت  رفع 

ورفع  الو�سول  عند  االإل��زام��ي  ال�سحي  احلجر 

ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ال���رح���الت ال��دول��ي��ة، ف��ي��م��ا �سيتم 

اال�ستئناف املنظم ل�سفر ال�سينيني اإىل اخلارج ، 

و�سيوفر فر�سا اأكرث لتبادل االأفراد بني ال�سني 

ودول العامل.

ال�سابقة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�سيا�سة  ان  اىل  ول��ف��ت 

او احل��ال��ي��ة ج��م��ي��ع��ه��ا ع��ل��م��ي��ة ودق���ي���ق���ة، ول���دى 

ال�سني  الثقة الكاملة يف فعالية هذه ال�سيا�سات 

لل�سيطرة على الو�سع الوبائي م�سريا ان  “مبداأ 

  ” ال�سعب اأوال، احلياة اأواًل” “ظل وما زال مبداأنا

كما ان التن�سيق بني الوقاية من الوباء وحتقيق 

ه��دف  ه��و  االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 

بالده الدائم  .

الثالث  ال�سنوات  انه يف  اي�سا  ليو ت�سنغ قال 

املا�سية ا�ستمر االقت�ساد ال�سيني يف النمو ب�سكل 

االقت�سادات  بني  اأف�سل  واأداءه  وم�ستقر  مطرد 

الرئي�سية يف العامل وان االإح�سائيات  ت�سري اإىل 

 18٪ ال�سني  �سكان  الرغم من متثيل  اأن��ه على 

ب�سبب  ال��وف��ي��ات  ع��دد  ال��ع��امل، ميثل  �سكان  م��ن 

كورونا يف ال�سني اأقل من ٪0.1 من االإجمايل 

ال�سني  يف  املتوقع  العمر  متو�سط  وان  العاملي 

�سمان  على  ال�سني  وتعمل   ، الزيادة  يوا�سل يف 

حياة و�سحة ال�سعب ال�سيني اإىل اأق�سى حد.

الوقاية  �سيا�سة  تنفيذ  وبعد  ان��ه  اىل  وا���س��ار 

اجل���دي���دة، ارت��ف��ع ع���دد امل�����س��اب��ني يف ال�����س��ني يف 

اأم��ر متوقع حيث جت��اوزت  وه��و  ف��رة ق�سرية، 

 20 ع��ن  �سكانها  ع��دد  ي��زي��د  ال��ت��ي  بكني  مدينة 

م��ل��ي��ون وامل����دن ال��ك��ب��رية االأخ�����رى ذروة ال��وب��اء 

ب�سال�سة ، حيث عادت حياة ال�سعب اإىل طبيعتها 

واأثبتت قدرة املوارد الطبية اأمام االختبار موؤكدا 

ان الو�سع ال�سحي يف ال�سني حتت �سيطرة تامة 

يف احلا�سر و�ستتح�سن با�ستمرار يف امل�ستقبل.

وفيما يتعلق بفر�س بع�س الدول قيودا على 

ق��ال ليو  ك��ورون��ا  ب�سبب  ال�سني  ال��واف��دي��ن م��ن 

كورونا  الوقاية من جائحة  اإج��راءات  اأن  ت�سنغ، 

يجب ان تكون يف جميع البلدان علمية ومالئمة 

اأن توؤثر  امل�ساواة وانه ال ينبغي  وااللتزام مببداأ 

على التبادل والتعاون الطبيعي.

ب��ال��ت��ج��اه��ل  ق��ل��ي��ل��ة،  دول  “اأ�سرت  وا����س���اف 

ل��ل��ع��ل��م واحل��ق��ائ��ق وو���س��ع��ه��ا ال��وب��ائ��ي ال��ف��ع��ل��ي، 

ت�ستهدف  متييزية  تقييدية  تدابري  اتخاذ  على 

ال��ق��ادم��ني م��ن ال�����س��ني ح��ت��ى ت��ك��ون بع�س ه��ذه 

اتخذ  فقد  مقبولة  وغ��ري  مفرطة  االإج�����راءات 

اجلانب ال�سيني اإجراءات مقابلة لها مع النظر 

للو�سع الفعلي من اأجل حماية حقوق وم�سالح 

اأعربت  نف�سه،  الوقت  ويف  ال�سينيني  املواطنني 

ت��اي��الن��د واإن��دون��ي�����س��ي��ا وم�����س��ر وال���ع���دي���د من 

ال��دول االأخ��رى عن تطلعاتها وترحيبها بزيادة 

من  م��زي��ًدا  ال�سني  �ستوفر  ال�سينيني،  ال�سياح 

و�ستزيد  البلدان  ه��ذه  اإىل  لل�سفر  الت�سهيالت 

عدد الرحالت املبا�سرة معها« .

ويف م���ع���ر����س احل����دي����ث ع����ن ف���ر����س ب��ع�����س 

ال����دول ق��ي��ودا ل��ل��ق��ادم��ني م��ن ال�����س��ني  ق���ال ليو 

ان  منها  احلقائق  بع�س  ت��ق��دمي  ي��ود  ان��ه  ت�سنغ 

اإىل  ا���س��اروا  ال��دول  خ��راء ال�سحة من خمتلف 

ال�سروري فر�س قيود  لي�س علمًيا وال من  اأن��ه 

على القادمني من ال�سني كما  �سرح خراء من 

املتحورات  اأن  م��وؤخ��ًرا  العاملية  ال�سحة  منظمة 

 BA.5    ال�سائدة يف ال�سني ال تزال اأوميكرون

ودول  اأمريكا  يف  وا�سع  نطاق  على  انت�سر  ال��ذي 

اأوروبا وال يكون له تاأثري كبري يف العامل.

اإج��راءات  اأي  اأن ت�ستند  ولفت اىل ان��ه  يجب 

التمييز  وع���دم  وال��ع��ل��م  احل��ق��ائ��ق  اإىل  ال��وق��اي��ة 

 XBB.1.5 ���س��الل��ة  ان��ت�����س��رت  ان����ه  م�����س��ي��ف��ا 

اجل���دي���دة ب�����س��رع��ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ودول 

اأخ����رى وق���د ي��اأت��ي ت��ه��دي��د ال�����س��الالت امل��ت��ح��ورة 

اجلديدة من اأي مكان.

ورحب ليو ت�سنغ ب�سيا�سة االردن بهذا ال�سدد، 

م�سريا انه ومنذ تعديل االأردن �سيا�سات الوقاية 

التنمية  ت���ع���ززت  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  ال���وب���اء يف  م���ن 

االقت�سادية واالجتماعية بزخم جيد وان ال�سني 

االأردن وتعديل  انفتاح  ا�ستمرار  باأنه مع  واثقه  

ال�سني �سيا�ساتها �سي�سهد التبادل والتعاون بني 

ال�سني واالأردن يف املجاالت التجارية وال�سياحية 

�سريعا،  ومن��وا  قويا  ت��ط��ورا  وغ��ريه��ا  والثقافية 

مبا يعود باملزيد من الفوائد على ال�سعبني.

بها  ادىل  ال��ت��ي  ال��ت�����س��ري��ح��ات  يخ�س  وف��ي��م��ا 

اجلانب االمريكي حول قلقه من تعامل ال�سني 

ال�سحة  منظمة  دع���وة  اىل  ا���س��اف��ة  ال��وب��اء  م��ع 

العاملية ال�سني اإىل تقدمي املزيد من التفا�سيل 

حول كورونا قال ليو ت�سنغ، يجب على الواليات 

للو�سع  االه��ت��م��ام  م��ن  م��زي��ًدا  ت��ويل  اأن  املتحدة 

الوبائي يف داخلها بداًل من توجيه انتقادات اإىل 

الواليات  ان  م�سريا  االأخ���رى  البلدان  �سيا�سات 

امل��ت��ح��دة ه���ي ال���دول���ة ال��ت��ي ���س��ج��ل��ت اأك����ر ع��دد 

ا  اأي�سً م��ن الوفيات م��ن ك��ورون��ا يف ال��ع��امل وه��ي 

املتحورات  اأكرث  فيها  تنت�سر  التي  الدول  اإحدى 

املختلفة.

ال�ساللة  ت�سببت  ح��ال��ي��ا  ان���ه  ب��ال��ق��ول  ول��ف��ت 

٪40 من  اأك��رث م��ن  XBB.1.5 يف  اجل��دي��دة 

حاالت االإ�سابة يف الواليات املتحدة ويجب على 

اأن يقدم املعلومات والبيانات  اجلانب االأمريكي 

املتعلقة بالوباء ملنظمة ال�سحة العاملية واملجتمع 

ال�����دويل ب��ط��ري��ق��ة م��ف��ت��وح��ة و���س��ف��اف��ة وي��ت��خ��ذ 

اإجراءات نافعة ملنع انت�سار الوباء بداًل من اإلقاء 

اللوم على ال�سني.

م��و���س��ح��ا ان ال�����س��ني ع��ل��ى م����دى ال�����س��ن��وات 

ال��ث��الث امل��ا���س��ي��ة ق��دم��ت امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات 

بالوباء  للمجتمع الدويل بكل �سفافية  املتعلقة 

ال�سحة  منظمة  م��ع  وث��ي��ق  ت��ع��اون  على  وبقيت 

ال��ع��امل��ي��ة، ف��ق��ط خ���الل ال�����س��ه��ر االخ����ري، اأج���رت 

خم�س تبادالت فنية مع املنظمة و�ستعمل ال�سني 

على تعزيز التبادالت والتعاون يف هذا املجال 

وعن امكانية قيام بع�س االطراف با�ستغالل 

ليو  ق��ال  ال�سني  اقت�ساد  ل�سرب  ال�سحي  امللف 

اق��ت�����س��اد يف  اأك����ر  ث���اين  ت��ع��د  ال�����س��ني  ت�سنغ ان 

النمو  يف   30٪ من  باأكرث  �ساهمت  وق��د  العامل 

االقت�سادي العاملي ل�سنوات عديدة ،كما يحافظ 

والقوي  املتني  اأ�سا�سه  على  ال�سيني  االقت�ساد 

للنمو  الرئي�سي  املحرك  ال�سني  تنمية  و�ستظل 

االقت�سادي العاملي الفتا ان اأي حماولة من قبل 

اأي ط���رف ال���س��ت��غ��الل ورق���ة ك��ورون��ا م��ن خ��الل 

التالعب ال�سيا�سي لن تهز ثقة ال�سني مبواجهة 

علمية للوباء ولن تعيق التنمية االقت�سادية يف 

ال�سني. وناأمل اأن حترم الدول املعنية احلقائق 

وت��ت��خ��ل��ى ع��ن ال��ت��ح��ي��ز ال�����س��ي��ا���س��ي وت��ت��وق��ف عن 

اإيجابية  ب��اأع��م��ال  وال��ق��ي��ام  والت�سهري  التهويل 

ملكافحة  الدويل  املجتمع  ل�سالح جهود  ومفيدة 

الوباء.

االنباط – عمان 

اأكد رئي�س جمل�س النواب اأحمد ال�سفدي 

اجل��م��ي��ع،  ع��ل��ى  منفتحاً  �سيبقى  امل��ج��ل�����س  اأن 

واأبوابه م�سرعة اأمام خمتلف و�سائل االإعالم، 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��رق��ي��ب ال�����س��ري��ك ع��ل��ى خمتلف 

اأوجه ال�ساأن العام.

وال��ت��ق��ى ال�����س��ف��دي ب����دار امل��ج��ل�����س، اأم�����س 

االأح����د، ع���ددا م��ن م��ن��دوب��ي و���س��ائ��ل االإع���الم 

ن�ساطات  لتغطية  موؤ�س�ساتهم  من  املعتمدين 

االأول  ال���ن���ائ���ب  ب��ح�����س��ور  امل��ج��ل�����س  واأع����م����ال 

ال��دك��ت��ور اأح��م��د اخل��الي��ل��ة وال��ن��ائ��ب ال��ث��اين 

الرئي�س  وم�ساعد  احلي�سة  ن�سار  ال��دك��ت��ور 

ذي����اب امل�����س��اع��ي��د ون��ق��ي��ب ال�����س��ح��ف��ي��ني راك���ان 

ال�����س��ع��اي��دة واأم���ني ع��ام جمل�س ال��ن��واب ع��واد 

الغويري.

ال��ن��واب  اأن جمل�س  ع��ل��ى  ال�����س��ف��دي  و���س��دد 

ح��ري�����س ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

االإع���������الم وت����ق����دمي خم���ت���ل���ف اأوج�������ه ال���دع���م 

واالإ�سناد والت�سهيالت الالزمة لتي�سري مهمة 

عمل ال�سحفيني، ويتطلع من خمتلف و�سائل 

الدقيقة  واملعلومة  نقل احلقيقة  اإىل  االإعالم 

العامة  االأمانة  ال�سفدي  ووجه  العام.  للراأي 

ال�سحفيني  ����س���وؤون  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  امل��ج��ل�����س  يف 

واالإع���الم���ي���ني وت�����س��ه��ي��ل م��ه��ام��ه��م وت��ق��دمي 

ج��م��ي��ع اأ����س���ك���ال ال���دع���م ال��ل��وج�����س��ت��ي ال����الزم 

تغطية  يف  ب��واج��ب��ات��ه��م  ال��ق��ي��ام  ل��ه��م  ليت�سنى 

اأعمال املجل�س املتعددة على اأكمل وجه.

واأ����س���ار ال�����س��ف��دي اإىل اأه��م��ي��ة امل��الح��ظ��ات 

ال��ت��ي ق��دم��ه��ا م��ن��دوب��و و�سائل  واالق���راح���ات 

االإع�����الم ل��ت��ن��ظ��ي��م م��ه��م��ت��ه��م داخ����ل امل��ج��ل�����س، 

وخ�����الل ح�����س��ور االج���ت���م���اع���ات واجل��ل�����س��ات 

وال���ل���ق���اءات و اج����راء امل��ق��اب��الت ال�����س��ح��ف��ي��ة، 

موؤكداً �سرورة اأخذها بعني االعتبار.

خطوة  ال�سحفيني  نقيب  جهته،ثمن  من 

النقابة  مع  امل�ستمر  بالت�ساور  النواب  جمل�س 

ت���واج���ه عمل  ع��ق��ب��ات  اأي  ت��ذل��ي��ل  اأج�����ل  م���ن 

املجل�س،  الأن�سطة  تغطيتهم  يف  ال�سحفيني 

م���وؤك���دا اأن و���س��ائ��ل االإع������الم ت�����س��ك��ل و���س��ي��ل��ة 

اأعرب  فيما  وموؤثرة.  وفاعلة  �ساغطة  رقابة 

مندوبو و�سائل االإعالم عن تقديرهم للدعم 

تغطيتهم  اأث��ن��اء  ل��ه��م  املجل�س  ي��ق��دم��ه  ال���ذي 

ال�����س��ح��ف��ي��ة ل��ن�����س��اط��ات امل��ج��ل�����س، م��وؤك��دي��ن 

رئا�سة  ح��ر���س  م���دى  يعك�س  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  اأن 

للدور  واح��رام��ه��م  ال��دائ��م  وامل��ك��ت��ب  املجل�س 

بنقل  االإع��الم  و�سائل  به  ت�سطلع  الذي  املهم 

جممل اأعمال جمل�س النواب واالأحداث التي 

تدور يف اأروقته.

  االنباط – عمان 

الوطني  امل��رك��ز  رئي�س  �سمو  نائب  التقى 

الركن حامت  العميد  االأزمات،  واإدارة  لالأمن 

املوؤ�س�سة  اأم�����س االأح���د، م��دي��ر ع��ام  ال��زع��ب��ي، 

االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني ال���ق���دم���اء، ال��ل��واء 

ال�سوبكي،  اإ�سماعيل  الدكتور  املتقاعد  الركن 

يرافقه عدد من مدراء املوؤ�س�سة.

وا����س���ت���ع���ر����س ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن ال��زع��ب��ي 

املركز،  بها  يقوم  التي  والواجبات  االأه���داف 

موؤكداً اأهمية اإ�سراك املتقاعدين الع�سكريني 

املركز  ووح��دات  مديريات  مبختلف  بالعمل 

التي  وخ��رات��ه��م  العلمية  مل��وؤه��الت��ه��م  ن��ظ��راً 

الع�سكرية. اكت�سبوها خالل خدمتهم 

عن  �سامل  اإي��ج��از  اإىل  احل�سور  وا�ستمع 

لتن�سيق  ب��ه��ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي  واجل���ه���ود  امل���رك���ز 

وت��وح��ي��د اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات 

ك���اف���ة ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م����ن م���واج���ه���ة ال����ك����وارث 

حتدث  قد  والتي  وفعالية  بكفاءة  واالأزم���ات 

ال قدر اهلل.

�سكره وتقديره  ال�سوبكي  من جهته، قدم 

العميد ال�ستمراره  املركز  رئي�س  �سمو  لنائب 

ب��ت��وظ��ي��ف امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني ودع��م��ه 

اإيجازاً  وقدم  للموؤ�س�سة،  واملو�سول  امل�ستمر 

واخل��دم��ات  ال��واج��ب��ات  اأب���رز  ف��ي��ه  ا�ستعر�س 

امل�ساكل  اإىل  اإ�سافة  املوؤ�س�سة،  تقدمها  التي 

التي تواجهها. والتحديات 

وع��ل��ى ه��ام�����س ال��ل��ق��اء، ج����ددت امل��وؤ���س�����س��ة 

ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون وال��ت�����س��غ��ي��ل م���ع امل��رك��ز 

دعم  يف  الع�سكريني  املتقاعدين  بدور  اإمياناً 

جلهودهم  وتقديراً  الوطنية  التنمية  عجلة 

وخ��رات��ه��م يف امل���ج���االت ك��اف��ة، ل��ال���س��ت��ف��ادة 

قادرة على  بيئة عمل  لتوفري  املركز  منها يف 

اإدارة االأزمات بكفاءة عالية.

وق���ام ال��وف��د ب��ج��ول��ة ع��ل��ى م��راف��ق امل��رك��ز 

وجت���ه���ي���زات���ه، واأب��������دوا اع���ت���زازه���م ب��اجل��ه��د 

الوطني الكبري الذي يقوم به املركز لتحقيق 

مواجهة  يف  والتعاون  التن�سيق  درجات  اأعلى 

االأزمات على امل�ستوى الوطني.

  االنباط – عمان 

افتتح مدير عام املكتبة الوطنية الدكتور 

املكتبة  االأح����د، يف  اأم�����س  ال��ع��ي��ا���س��رة  ن�����س��ال 

والتاأهيلي  ال��ت��دري��ب��ي  ال��رن��ام��ج  ال��وط��ن��ي��ة، 

على  احل�سول  حق  اإج��راءات  ملاأ�س�سة  التا�سع 

يف  الع�سكري  االإعالم  مع  بالتعاون  املعلومة، 

القوات امل�سلحة االأردنية/ اجلي�س العربي.

اإن  �سحفي،  لبيان  وفقاً  العيا�سرة  وق��ال 

دورات  �سل�سلة  �سمن  ي��اأت��ي  ال��رن��ام��ج  ه���ذا 

م�ستمرة، ا�ستناداً اإىل مذكرة التعاون املوقعة 

مع مديرية االإعالم الع�سكري يف نهاية العام 

2020، للتدريب على ماأ�س�سة اإجراءات حق 
احل�سول على املعلومات.

وب����ني اأن ه����ذه ال������دورة ت���اأت���ي ا���س��ت��ك��م��ااًل 

مل�سرية اللجنة العليا التي امتدت على مدار 

اإنفاذ قانون �سمان  اأجل ت�سهيل  عامني، من 

ح���ق احل�����س��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات، م���ن خ��الل 

حق  �سمان  ق��ان��ون  اإن��ف��اذ  اإج����راءات  ماأ�س�سة 

احل�سول على املعلومات.

با�ستكمال  �ست�ستمر  املكتبة  اأن  اإىل  واأ�سار 

ت����ق����دمي ال���ت���وع���ي���ة وال����ت����دري����ب ع���ل���ى ه���ذه 

ال��دول��ة،  م��وؤ���س�����س��ات  ملختلف  ال��روت��وك��والت 

ل�����س��م��ان دجم���ه���ا ب�����االإج�����راءات احل��ك��وم��ي��ة 

امل���ت���ب���ع���ة يف ف���ه���ر����س���ة وت�������س���ن���ي���ف وت����زوي����د 

لطالبيها. املعلومات 

والدكتورة  �سقري  يحيى  الزميل  وعر�س 

نهلة املومني اللذان ي�سرفان على الرنامج، 

م���اه���ي���ة ح�����ق احل���������س����ول ع���ل���ى امل���ع���ل���وم���ات 

واملعلومات  املعلومات،  ت�سنيف  وبروتوكول 

الت�سريعية  واالأط���ر  امل��ت��اح��ة.،  وغ��ري  املتاحة 

ال���دول���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ح�����س��ول 

امل��ع��ل��وم��ات واأه��م��ي��ت��ه��ا، وال��ق��وان��ني وامل��واث��ي��ق 

الناظمة حلق احل�سول على املعلومات.

االنباط – عمان 

الدكتور  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  قال وزير 

اإن الوقت قد حان لربط دول  �سالح اخلراب�سة 

العامل قاطبة ب�سبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءاً 

لت�سهيل  املتو�سط  البحر  وج��ن��وب  �سمال  ب��دول 

نقل الطاقة اخل�سراء من م�سادر اإنتاجها.

جاء ذلك يف كلمة االأردن التي األقاها الدكتور 

ع�سر  الثالثة  ال���دورة  اجتماعات  يف  اخلراب�سة 

للطاقة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام��ة  للجمعية 

امل���ت���ج���ددة )اآي���ري���ن���ا( ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت اأم�������س يف 

العا�سمة االإماراتية اأبو ظبي، اأكد خاللها �سعي 

الطاقة  وت�سدير  الإن��ت��اج  م��رك��زاً  ليكون  االأردن 

على  اأو  كهربائية  طاقة  كانت  ���س��واء  اخل�سراء 

�سكل هيدروجني اأخ�سر.

ج���دوى  درا����س���ة  اأجن�����ز  االأردن  اأن  واأ�����س����اف 

ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ل����ط����رح ع����ط����اء م���������س����روع ت��خ��زي��ن 

يف  ال�سدود  اأح��د  على  املائية  الطاقة  با�ستخدام 

تقدر  با�ستطاعة  امل��وج��ب-  وادي  �سد  اململكة- 

ب��ن��ح��و 450 م��ي��ج��اواط وم���ن امل��ت��وق��ع ط��رح��ه 

قريباً.

واأ����س���اد ال���وزي���ر اخل��راب�����س��ة ب��اح��ت�����س��ان دول��ة 

االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال�����س��ق��ي��ق��ة ال��دائ��م 

الأع���م���ال ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

)ايرينا(.

اجتماعات  يف  االأردن  وفد  اخلراب�سة  ويراأ�س 

ال�������دورة ال���ث���ال���ث���ة ع�����س��ر ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل��� 

)اآي���ري���ن���ا( ال��ت��ي ت���اأت���ي ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اأ���س��ب��وع 

لتعزيز  “معاً  عنوان  حتت  لال�ستدامة  اأبوظبي 

ال�28 ملوؤمتر  اإىل الدورة  العمل املناخي و�سواًل 

االإط��اري��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط����راف 

.”COP28 ب�ساأن تغري املناخ

املرافق  والوفد  اخلراب�سة  الوزير  التقى  كما 

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة اأب���و ظ��ب��ي لطاقة 

ال��رحم��ي  ج��م��ي��ل  “م�سدر” حم��م��د  امل�����س��ت��ق��ب��ل 

ا�ستعرا�س  اللقاء  وفريق عمله، حيث مت خالل 

ا���س��ت��ث��م��ارات ���س��رك��ة م�����س��در يف جم���ال ال��ط��اق��ة 

ب��امل�����س��روع��ات  واه��ت��م��ام��ه��ا  االأردن  يف  امل��ت��ج��ددة 

التي  التفاهم  م��ذك��رة  راأ�سها  وعلى  امل�ستقبلية 

اأخ��ريا يف موؤمتر االأط��راف يف �سرم  مت توقيعها 

طاقة  م�سروعات  الإن�����س��اء   ،COP27 ال�سيخ 

متجددة يف االأردن با�ستطاعة 2 جيجاواط.

االنباط – عمان 

بجرائم  ة  املخت�سَّ الق�سائية  الهيئة  دان���ت   

لح  �سُ حمكمة  ل���دى  االأت�����اوات  واأخ����ذ  البلطجة 

ال�سعود،  عطية  القا�سي  برئا�سة  ��ان،  ع��مَّ ج��زاء 

اأح����د اأ���س��ح��اب االأ���س��ب��ق��ي��ات اجل��رم��ي��ة ب��ج��رائ��م 

رت  وقرَّ اآخرين،  واالإي��ذاء وحجز حرية  ال�سرقة 

حب�سه ملدة 3 �سنوات.

واأ������س�����درت امل��ح��ك��م��ة ق����راره����ا ب��ح��ق املُ������دان، 

و�سيكون قابال لال�ستئناف اأمام املحكمة املخت�سة 

بذلك بعد اأن قدم �سائق مركبة غاز �سكوى بحق 

املُدان، واأنه اأوقفه وطلب منه �سرافة مبلغ 50 

دينارا ومل يكن ميلك تلك ال�سرافة، لكنه ن�سل 

املبلغ الذي معه والذ بالفرار، وعندما عاد �سائق 

�س له املُدان  مركبة الغاز مرة اأخرى للحي تعرَّ

برفقة عدد من االأ�سخا�س واأجروه على مغادرة 

دينارا،   70 مبلغ  و�سلبه  عليه  واعتدوا  مركبته 

باالإ�سافة اإىل ا�سطوانة غاز.

االأ�سبقيات  �ساحب  اأنَّ  التجرمي  ق��رار  وب��ني 

اأرغم �ساحب مركبة بيع الغاز على دفع مبلغ 5 

ال��ذي ال  الوحيد  اأن��ه  واأبلغه  دنانري يوميا عنوة 

يدفع له من �سائقي مركبات الغاز، وهذا ما ثبت 

للمحكمة من �سهادات ال�سهود يف املحكمة.

م��ن  املُ����������دان  غ����اي����ة  اأن  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  وت����ب����ني 

ترويع  ه��و  بالعنف  والتلويح  ال��ق��وة  ا�ستعرا�س 

بدنيا  به  االأذى  واإحل���اق  وتخويفه  عليه  املجني 

ومعنويا و�سلب ماله، والتاأثري يف اإرادته لفر�س 

اأو  بعمل  القيام  على  الإرغ��ام��ه  اأو  عليه  ال�سطوة 

حلمله على االمتناع عن عمل، واأنه اقرف هذه 

االأعمال باإرادة وحرية واعية ومدركة، وبالتايل 

ت�سكلت اأركان وعنا�سر اجلرم امل�سند اإليه االأمر 

الذي يقت�سي معه على املحكمة اإدانته.

وقررت املحكمة، وعمال باأحكام املادتني 177 

املحاكمات اجلزائية،  اأ�سول  178 من قانون  و 

اإدانة امل�ستكى عليه بجرم ا�ستخدام القوة بق�سد 

الرويع للمجني عليه واإحلاق االأذى به و�سلب 

ماله خالفا الأحكام املادة اأ/415/ ب مكررة من 

 3 مل��دة  باحلب�س  عليه  واحلكم  العقوبات  قانون 

�سنوات والر�سوم.

واأ�سندت للُمدان، البالغ من العمر 35 عاما، 

واالإي��ذاء وحجز  ال�سرقة مكررة مرتني،  جرائم 

احلرية، وروى امل�ستكي للمحكمة ما حدث معه، 

دي��ن��ارا،   188 االأوىل  امل���رة  يف  �سلبه  امل���دان  واأن 

ويف امل����رة ال��ث��ان��ي��ة اأخ����ذ 70 دي���ن���ارا وج����رة غ��از 

باأداة  ب�سربه  هدده  اأن  بعد  �سباب  وكان معه 4 

مبلغ  يوميا  اإع��ط��اءه  منه  وطلب  بوجهه،  ح��ادة 

االأمني  باملركز  ال�سكوى  وقدم  عنوة،  دنانري   5
ورف�س اإ�سقاط حقه ال�سخ�سي.

* أي محاولة من قبل أي طرف الستغالل 
ورقة كورونا من خالل التالعب السياسي 

لن تهز ثقة الصين بمواجهة علمية للوباء

* نأمل أن تحترم الدول المعنية الحقائق 
وتتخلى عن التحيز السياسي وتتوقف عن 

التشهير
* على أمريكا أن تقدم المعلومات المتعلقة 

بساللة XBB.1.5 بطريقة شفافة بدل 
إلقاء اللوم على الصين

االثنني   16/ 1 / 2023
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عرب  وال�شكوى  بالتذمر  ال�شيا�شية  الأحزاب  بع�ض  قيام  غريي  كما  موؤخرا  لحظت 

و�شائل التوا�شل الجتماعي اأو املواقع الإلكرتونية من الت�شييق الذي تتعر�ض له من 

با�شتدعاء  الأجهزة  هذه  قيام  خالل  من  الإدع��اء  ح�شب  الر�شمية  الأجهزة  بع�ض  قبل 

بع�ض الأع�شاء والطلب منهم ترك اأو الإ�شتقالة من هذه الأحزاب وعدم النت�شاب اإليها 

اإداعاءات ، وقد تعاطفت مع هذه الأحزاب ،  ، وتهديدهم بوظائفهم وما اإىل ذلك من 

وي�شتكي من  يتذمر  ال��ذي  الأح��زاب  اأح��د  على �شفحتي ممتدحا  بو�شت  بن�شر  وب��ادرت 

الأردين  املجتمع  طموح  تلبي  التي  الأح��زاب  اأف�شل  من  باأنه  عليه،  الر�شمي  الت�شييق 

من وجهة نظري ، وكان هديف من هذا الن�شر هو التحقق من هدفني :

اأولهما : التاأكد من �شحة الإدعاء من اأن هذا احلزب م�شتهدف وغري مرغوب فيه ، 

فاإذا كان هذا الكالم دقيقا و�شحيحا فبالتاأكيد اأنه �شوف يتم ا�شتدعائي من قبل هذه 

الجهزة، و�شوؤايل اأو ال�شتف�شار عن هذا البو�شت، وما الغاية من ن�شره .

والهدف الثاين : هو التاأكد من مدى اإهتمام هذا احلزب مبا ن�شرت ، واأنهم جادين 

يف العمل احلزبي ، واإجناح احلزب .

لكنني تفاجاأت بعدم ا�شتدعائي من قبل اأي جهة ر�شمية ، اأو حتى الإت�شال الهاتفي ، 

اأو حتى جمرد العرتا�ض من اأي �شخ�ض كان عما كتبت ون�شرت، اأما املفاجاأة وال�شدمة 

بالن�شبة يل فكانت من اأن احلزب نف�شه ول اأيا من كوادره اهتم مبا ن�شرت عن احلزب 

، ل باملديح اأو الثناء اأو حتى جمرد �شكري على ما ن�شرت من مديح للحزب ، وت�شجيع 

اأنه مل يقم اأي  النا�ض على التوجه لهذا احلزب والنخراط به، واملفاجاأة الأكرب كانت 

اإيجابا ول  البو�شت ل  بالتعليق على  املواطنني  اأع�شاء احلزب ول حتى من  ع�شو من 

 ، قناعة  ل��دي  ت��ول��دت  فقد  ول��ذل��ك   ، البو�شت  على  لي��ك  و�شع  جم��رد  حتى  ول  �شلبا، 

واأدركت بالدليل القاطع والربهان العملي اأنه ل يوجد اأي ت�شييقات على هذا احلزب 

اأو غريه من الأحزاب ، واإمنا اإن كان هناك ا�شتدعاءات لبع�ض الأع�شاء رمبا قد تكون 

الإن�شمام  اأو  النت�شاب  مو�شوع  مت�ض  حزبية  ولي�ض  اأخ��رى  ق�شايا  اأو  اأمنية  لأ�شباب 

حلزب ما بعينه، ولذلك ات�شح يل اأن هذه الأحزاب تتذمر لغاية يف نف�شها، اأو لل�شهرة 

من  احل��زب  اأو�شاع  ت�شويب  من  متكنها  عدم  اأو  ف�شلها  على  للتغطية  اأو  وال�شعبوية، 

خالل ا�شتكمال العدد املطلوب لرتخي�ض احلزب وفق قانون الأحزاب اجلديد ، ولهذا 

فهي تبحث عن مربرات اأو �شماعة لتعلق عليها عدم قدرتها على ترخي�ض احلزب ، اأو 

ال�شيا�شي  التحديث  منظومة  اإف�شال  بهدف   ، للحكومة  املناكفة  لغايات  تكون  قد  رمبا 

اأو اإعاقتها،  وللحديث بقية .

الدكتور رافع شفيق البطاينة 

أحزاب معارضة أم أحزاب 
مناكفة ،،،

الإثنني  16 / 1 / 2023 

اتفاقية تعاون بين مستشفى الجامعة والجمعية األردنية لإلسعاف

االنباط  -عامن 

 ع���ر����ض امل����رك����ز ال���وط���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة الأوب����ئ����ة 

والأم�����را������ض ال�������ش���اري���ة، ال���ي���وم الأح�������د، حم���اور 

بح�شور   ،2025-2023 ل���الأع���وام  ا�شرتاتيجيته 

وزارات: ال�شحة، والزراعة، والبيئة، واملياه والري، 

والق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي وال���ري���ادة، وامل��رك��ز الوطني 

لالأمن واإدارة الأزمات.

واأ�شارت رئي�شة املركز الوطني ملكافحة الأوبئة 

اإىل  القطب،  رائ��دة  الدكتورة  ال�شارية  والأمرا�ض 

اأن ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ر���ش��م ل��ل��م��رك��ز وال��ق��ط��اع��ات 

املقبلة  الثالث  لل�شنوات  طريق  خارطة  ال�شريكة 

تتفق وامل�شتجدات ال�شحية املتطورة، موؤكدة اأهمية 

وجود املركز للتعامل مع الأوبئة والأمرا�ض واأي 

تهديد يوؤثر على ال�شحة العامة.

املركز  يف  عقد  اجتماع  خ��الل  القطب،  وقالت 

اإن  واأه���داف���ه���ا،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  حم����اور  ملناق�شة 

اجلهود امل�شرتكة قطعت �شوطاً يف طريق التعايف 

من فريو�ض كورونا بف�شل توجيهات جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين و�شمو الأمري ح�شني، ويل العهد، 

واجلهود احلكومية وال�شعبية، مو�شحة اأن جائحة 

كورونا لن تكون اآخ��ر الأزم���ات، فقد �شهد العامل 

خالل ال�شنوات املا�شية ك��وارث عديدة اأث��رت على 

اأو  اأي وق��ت  ت��ك��رر نف�شها يف  ق��د  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة 

تهدد خماطرها حياة  ق��د  ج��دي��دة  ك���وارث  ن�شهد 

الب�شر والبنية التحتية واقت�شادات الدول بح�شب 

قوتها واأثرها الزماين واملكاين، لهذا اأ�شبح وجود 

املركز مر  تاأ�شي�ض  اأن  اإىل  واأ�شارت  املركز �شرورة. 

مبراحل متعددة وتطلب ذلك جهدا غري م�شبوق 

بجهود  الأوىل  ا�شرتاتيجيته  املركز  اأطلق  اأن  اإىل 

كوادره وبالتعاون مع جميع اجلهات املعنية وعلى 

وال���ري،  امل��ي��اه  ال��زراع��ة،  ال�شحة،  وزارات:  راأ���ش��ه��ا 

والبيئة والقت�شاد الرقمي واملركز الوطني لالأمن 

املحليني  ال�����ش��رك��اء  م��ن  وب��دع��م  الأزم�����ات،  واإدارة 

والدوليني املعنيني بنهج ال�شحة الواحدة، والذين 

دائ��م  وتوا�شل  ت�شاركية  عالقة  باملركز  تربطهم 

اأ�شا�شها اللتزام والتعاون وتبادل اخلربات لتحقيق 

واملواطن  للوطن  فيه خدمة  ملا  املطلوب  الإجن���از 

وبدعم مميز من منظمة ال�شحة العاملية.

وع��ر���ش��ت م��دي��رة م��دي��ري��ة ال��ر���ش��د ال��وب��ائ��ي 

الأن�شطة  اأه��م  ناحيتها،  الدكتورة منال علي، من 

والتداخالت التي �شيجري العمل عليها من خالل 

ا�شرتاتيجية املركز.

املركز  دور  تر�شيخ  اإىل  ال�شرتاتيجية  وتهدف 

كجهة رئي�شة معنية بالتاأهب وال�شتعداد ملواجهة 

الأوبئة والأمرا�ض والتهديدات ال�شحية والوقاية 

منها ومكافحتها، واحلد من اآثارها، وتعزيز الأمن 

بيانات  وا�شتخدام  توفر  ودع��م  وتعزيز  ال�شحي، 

املمار�شات  واإر����ش���اد  لتوجيه  اجل���ودة  عالية  ر���ش��د 

وال�شيا�شات الوطنية لل�شحة العامة القائمة على 

الأدلة.

فعالة  خم��ت��ربات  �شبكة  دع���م  اإىل  ت��ه��دف  كما 

ب��������الأدوار وامل�����ش��وؤول��ي��ات ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����ش��ت��وي��ات 

وال���ق���ط���اع���ات، ف�����ش��اًل ع���ن ال���رب���ط الإل���ك���رتوين 

الآين لبياناتها مع نظام الر�شد وتعزيز القدرات 

الوطنية املعنية بالتاأهب حلالت ط��وارئ ال�شحة 

مبرونة،  معها  والتعامل  لها  وال�شتجابة  العامة 

بالإ�شافة اإىل العمل على امل�شاهمة يف جهود البحث 

والتطوير وبناء القدرات املتعلقة بال�شحة العامة 

يف جمال الأوبئة والأمرا�ض.

  االنباط – عامن 

 وق���ع م�����ش��ت�����ش��ف��ى اجل��ام��ع��ة الأردن����ي����ة مع 

اأم�����ض الأح��د،  ل��الإ���ش��ع��اف،  الأردن��ي��ة  اجلمعية 

اخلدمات  تنمية  اإىل  تهدف  ت��ع��اون؛  اتفاقية 

اأف��راد  حماية  ُيحقق  مبا  اململكة  يف  ال�شحية 

امل��ج��ت��م��ع والرت����ق����اء ب�����ش��ح��ت��ه��م ع���ن ط��ري��ق 

ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات املُ���ق���ّدم���ة ع��ل��م��ي��اً وع��م��ل��ي��اً 

لتنمية  املتاحة  والإم��ك��ان��ات  ال��ربام��ج  وو���ش��ع 

الب�شرية. املوارد 

ووقع التفاقية عن امل�شت�شفى املدير العام 

الدكتور جمال ملحم، وعن اجلمعية رئي�شها 

الدكتور ينال العجلوين.

ووف����ق ب��ي��ان ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى، ع���رّب ال��دك��ت��ور 

م��ل��ح��م، ع��ن اع���ت���زازه ب��ه��ذا ال��ت��ع��اون، ُم�����ش��رياً 

اإىل اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز وت��وط��ي��د ���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون 

امل�شرتك بني اجلانبني ل �شيما يف جمال بناء 

ُمقّدمي  لدى  وتطويرها  ال�شحّية،  القدرات 

ورف��ع  ال��ط��ارئ��ة،  الإ�شعافية  الطبية  اخل��دم��ة 

اخل��ربات  ون��ق��ل  املُكت�شبة  اخل���ربة  م�شتويات 

ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ك��وادر ال��ب�����ش��رّي��ة ال��ت��ي 

ت��ع��م��ل يف امل��ج��ال ال��ط��ب��ي والإ����ش���ع���ايف، الأم���ر 

الذي �شينعك�ض اإيجاباً على اخلدمات الطبية 

والتعليمّية.

الأردنية لالإ�شعاف،  اأن اجلمعية  اإىل  ي�شار 

ال��ت��دري��ب  ث��ق��اف��ة  ن�شر  يف  رائ����دة  جمعية  ه��ي 

واملتقدمة  الأ�شا�شية  الأولية  الإ�شعافات  على 

بهدف  املجتمع،  اأفراد  وجميع  للمتخ�ش�شني 

دعم وحتفيز املُجتمع املُحيط من خالل عقد 

الإ�شعاف  جمال  يف  للعاملني  تدريبّية  دورات 

الطبّية  اخلدمات  لتح�شني  �شعياً  واملجتمع؛ 

الطارئة يف الأردن واملنطقة.

المحاكم النظامية تستقبل حوالي 466 
ألف دعوى خالل 2022

  االنباط – عامن 

ل��ط��ل��ب  ط�����رف  األ������ف   465654 جل�����اأ   

�شجلوها  ال��ت��ي  ق�����ش��اي��اه��م  يف  ال��ع��دال��ة 

لدى ق�شاة املحاكم النظامية يف الأردن 

زي�����ادة  وب��ن�����ش��ب��ة   ،2022 ال����ع����ام  خ�����الل 

ال��واردة  الدعاوى  اإجمالية يف عدد هذه 

باملئة، مقارنة   4 بلغت  املحاكم كافة  اإىل 

ب��ع��دد ال���دع���اوى ال������واردة خ���الل ال��ع��ام 

2021 والتي بلغت 447 األفا و194 دعوى.

وت�����ش��ري الأرق�����ام ال��ر���ش��م��ي��ة ال�����ش��ادرة 

الق�شائي،  للمجل�ض  العامة  الأمانة  عن 

�شهد   2022 ال��ع��ام  اأن  اإىل  الأح���د،  اأم�����ض 

زيادة ملحوظة يف عدد الدعاوى الواردة 

اإىل امل���ح���اك���م، ح��ي��ث ب��ل��غ جم��م��وع ه��ذه 

بزيادة  دع��وى  و654  األفا   465 الدعاوى 

بلغت 18460 دعوى.

الزيادة  ن�شبة  اأن  اإىل  الأرقام  واأ�شارت 

الأع��ل��ى كانت يف ع��دد ال��دع��اوى ال��واردة 

ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث  ال���ت���م���ي���ي���ز،  حم���ك���م���ة  اإىل 

ع��دد  وك���ان   ،2021 ال��ع��ام  ع��ن  ب��امل��ئ��ة   23

ال��دع��اوى ال����واردة اإل��ي��ه��ا 14 األ��ف��ا و250 

دعوى يف العام 2022، يف حني كان العدد 

11 األفا و597 دعوى يف العام 2021.

و�شهدت الدعاوى الواردة اإىل املحاكم 

ا�شتئناف  حماكم  فيها  مبا  ال�شتئنافية 

ب�شفتها  والبداية  وال�شريبة  اجلمارك 

 10 ن�شبتها  ب��ل��غ��ت  زي����ادة  ال���ش��ت��ئ��ن��اف��ي��ة 

اإليها  ال��واردة  الدعاوى  عدد  عن  باملئة، 

يف العام 2021، حيث وردت اإليها 66 األفا 

و82 دع���وى يف ح��ني ك���ان وارده����ا ال��ع��ام 

املا�شي 59 األفا و860 دعوى.

وان��خ��ف�����ض ع����دد ال����دع����اوى ال�����واردة 

البتدائية  الأوىل  ال��درج��ة  حماكم  اإىل 

عن  ب��امل��ئ��ة   16 ب��ن�����ش��ب��ة   2022 ال���ع���ام  يف 

األ��ف��ا   91 اإل��ي��ه��ا  ورد  ح��ي��ث   ،2021 ال��ع��ام 

و761 دعوى يف العام 2022 يف حني كان 

اآلف و707 دعاوى يف العام  واردها 109 

اإىل  الواردة  اأن عدد الدعاوى  اإل   ،2021

والغرفة  احلقوقية  البتدائية  املحاكم 

عن  ب��امل��ئ��ة   4 بن�شبة  زادت  الق��ت�����ش��ادي��ة 

العام 2021، حيث بلغت  ال��واردة يف  تلك 

2022، يف  العام  دع��وى يف  و597  األفا   17

ح��ني ك��ان وارده���ا 16 األ��ف��ا و896 دع��وى 

يف العام 2021، وانخف�ض عدد الدعاوى 

اجلنائية  ال��ب��داي��ة  حم��اك��م  اإىل  ال����واردة 

حيث  املا�شي،  العام  عن  باملئة   2 بن�شبة 

العام  دع��وى يف  و260  اآلف   5 اإليها  ورد 

اآلف و394   5 ال��ع��دد  2022 يف ح��ني ك��ان 

بالن�شبة  اأم����ا   ،  2021 ال���ع���ام  يف  دع����وى 

فكانت  اجل��ن��ح��وي��ة  ال��ب��دائ��ي��ة  للمحاكم 

كان  حيث  باملئة،   21 النخفا�ض  ن�شبة 

العام  دع���اوى يف  األ��ف��ا و904   68 وارده���ا 

2022، يف حني كان العدد 87 األفا و417 

دعوى يف العام 2021.

و�شهدت املحاكم ال�شلحية يف املحاكم 

الب��ت��دائ��ي��ة وال��ف��رع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف 

ال���دع���اوى  ع����دد  زي�����ادة يف   2022 ال���ع���ام 

حيث  ب��امل��ئ��ة،   11 بن�شبة  اإل��ي��ه��ا  ال����واردة 

ورد اإليها 274 األفا و965 دعوى يف العام 

األ��ف��ا   247 ال�����وارد  ك���ان  ح���ني  يف   ،2022

و118 دعوى يف العام 2021، وبلغ الوارد 

ال�شلحية  امل��ح��اك��م  اإىل  ال���دع���اوى  م��ن 

اجلزائية 180 األفا و337 دعوى يف العام 

عن  باملئة   20 بلغت  زي��ادة  بن�شبة   ،2022

و827  األ���ف���ا   149 ال��ب��ال��غ��ة   2021 ال���ع���ام 

دعوى، فيما بلغ وارد املحاكم ال�شلحية 

و628  األفا   94 الدعاوى  من  احلقوقية 

انخفا�ض  بن�شبة   2022 العام  يف  دع��وى 

ب��ل��غ��ت 3 ب��امل��ئ��ة ع���ن ال���دع���اوى ال�����واردة 

و291  األ��ف��ا   97 ال��ب��ال��غ��ة   2021 ال��ع��ام  يف 

دعوى.

اأع��م��ال  وبنتيجة  اأن��ه  الأرق���ام  وبينت 

املحاكم كلها، فقد حققت ورغم الزيادة 

امل��ل��ح��وظ��ة يف ع���دد ال���دع���اوى ال�����واردة 

زي������ادة يف ن�����ش��ب��ة ال��ق�����ش��اي��ا امل��ف�����ش��ول��ة 

وب��ن�����ش��ب��ة ب��ل��غ��ت 1 ب��امل��ئ��ة، وب��ل��غ جمموع 

و183  األ���ف���ا   464 امل��ف�����ش��ول��ة  ال���دع���اوى 

ب��زي��ادة مقدارها   2022 ال��ع��ام  دع��وى يف 

الدعاوى  اآلف و525 دعوى عن عدد   5

كان عدد  التي   2021 العام  املف�شولة يف 

 458 ال��ع��ام  ذل��ك  يف  املف�شولة  الق�شايا 

األ��ف��ا و658 دع���وى، يف ح��ني و���ش��ل عدد 

ال��دع��اوى امل���دورة 84 األ��ف��ا و655 دع��وى 

 2 ب��ل��غ��ت  زي������ادة  وب��ن�����ش��ب��ة   2023 ل��ل��ع��ام 

امل���دورة للعام  ال��دع��اوى  باملئة ع��ن ع��دد 

دعوى  و184  األفا   83 بلغت  والتي   2022

وبزيادة مقدارها 1471 دعوى.

المركز الوطني لمكافحة األوبئة يعرض محاور استراتيجيته 
لألعوام 2023 -2025

هيئة كلنا األردن في إربد تعلن 
عن دورات تدريبية متخصصة

  االنباط – اربد 

الأردن،  كلنا  �شباب  هيئة  اأع��ل��ن��ت   

ال������ذراع ال�����ش��ب��اب��ي��ة ل�����ش��ن��دوق امل��ل��ك 

اإرب���د،  ف��رع  للتنمية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

وب���ال���ت���ع���اون م����ع حم���ط���ات امل���ع���رف���ة 

اأم�����ض  ال��رق��م��ي،  الق��ت�����ش��اد  وزارة  يف 

الأح����������د، ع�����ن ع���ق���د جم���م���وع���ة م��ن 

ال��������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

وبر�شوم رمزية تنا�شب اجلميع.

وت�����ش��ت��م��ل ال���������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

وال�����ش��ك��رت��اري��ا،  ال��ط��ب��اع��ة  دورة  ع��ل��ى 

الأحد  اأيام  تدريبية،  �شاعة   25 بواقع 

من  وذلك  الهيئة،  مقر  يف  والثالثاء 

ال�شاعة 10 وحتى ال�شاعة 12 ظهرا.

الرخ�شة  دورة  ع��ل��ى  ت�شتمل  ك��م��ا 

الدولية يف قيادة احلا�شوب، بواقع 60 

�شاعة تدريبية اأيام الثنني والأربعاء، 

م��ن ال�����ش��اع��ة 10 وح��ت��ى ال�����ش��اع��ة 12 

الدورة  �شتبداأ  حيث  ظهرا،  والن�شف 

عند اكتمال العدد املطلوب.

بح�شب  ال���دورات  اأ���ش��ع��ار  ب��اأن  علما 

القت�شاد  وزارة  يف  املعرفة  حمطات 

ال����دورات  �شت�شتمل  ح��ي��ث  ال��رق��م��ي، 

ع��ل��ى اإ����ش���دار ���ش��ه��ادات م��ع��ت��م��دة من 

الوزارة.

أكاديمية الخط العربي للتدريب تعلن نتائج مسابقتها األولى

ورشة بعنوان اطالق دراسات جدوى مشروع خفض الفاقد بقناة الملك عبداهلل
  االنباط – عامن 

 ق���ال وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري امل��ه��ن��د���ض حممد 

تاأثرا  ال���دول  اأك��ر  م��ن  يعد  الأردن  اإن  النجار، 

معدلت  وتذبذب  وتراجع  املناخية،  بالتغريات 

على  الطلب  واأن  ل�شيما  امل��ط��ري��ة،  ال��ه��ط��ولت 

املياه ت�شاعف خم�ض مرات مقارنة بكميات املياه 

املتاحة داخليا، وتراجع التدفق يف نهري الأردن 

اقل  اإىل  مليار مرت مكعب   1،2 وال��ريم��وك من 

من 200 مليون مرت �شنويا.

جاء ذلك خالل ور�شة عمل نظمتها الوزارة، 

اأم�ض الأح��د، لإط��الق درا�شات اجل��دوى مل�شروع 

وادي  يف  اهلل  عبد  امللك  قناة  يف  الفاقد  خف�ض 

ال��ت��وزي��ع، بح�شور  اأن��ظ��م��ة  ك��ف��اءة  ورف���ع  الأردن 

ممثلي بنك الإعمار الأملاين والوكالة الأمريكية 

يف  املانحة  الدولية  واجل��ه��ات  الدولية  للتنمية 

عمان.

جهود  �شمن  ياأتي  امل�شروع  اأن  الوزير،  واأك��د 

امل��ي��اه، م��ن خ��الل روؤي���ة وا�شحة  تطوير ق��ط��اع 

ال��ف��اق��د ومعاجلة  اإج�����راءات للحد م��ن  وات��خ��اذ 

ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  ذل��ك 

ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت��ي مت ت��ط��وي��ره��ا  ال��ف��اق��د  خلف�ض 

امل�شروع  اأن  اإىل  م�شريا  الأمريكية،  الوكالة  مع 

لال�شتخدامات  اإ�شافية  كميات  بتوفري  �شي�شهم 

اأن  البلدية، ورفع كفاءة مياه الزراعة، ول�شيما 

الفاقد يف القناة ي�شل اإىل 25،4 باملئة منها نحو 

13،7 باملئة ا�شتخدامات غري م�شروعة.

بنك  ول�شيما  املانحني  جهود  الوزير  وثمن 

الإع��م��ار الأمل���اين وال��وك��ال��ة الأم��ريك��ي��ة للتنمية 

املياه  قطاع  وتطلعات  اأه��داف  لتحقيق  الدولية 

لتطوير القناة التي تزود اأكر من 3500 هكتار، 

وتنتج نحو 70 باملئة من املنتوجات الزراعية يف 

اململكة.

من جانبها، اأو�شحت الأمينة العامة ل�شلطة 

وادي الأردن املهند�شة منار حما�شنة، اأن ال�شلطة 

�شماًل  القناة  لتطوير  ال��الزم��ة  اجل��ه��ود  ت��ب��ذل 

لأغرا�ض ال�شرب والري، واحلد من فاقد املياه، 

ال�شتخدامات  جلميع  اإ�شافية  كميات  وتوفري 

ل�شد الفجوة بني املتاح والطلب، وتوفر نحو 30 

باملئة من اإجمايل الحتياجات املائية لالأغرا�ض 

للقطاعات  امل���ي���اه  وت���وف���ري  ل��ل�����ش��رب  ال�����ش��احل��ة 

الزراعية وال�شناعية يف وادي الأردن.

اأداء  حت�شني  اإىل  يهدف  امل�شروع  اأن  وبينت، 

اإعداد  القناة من خالل  التزويد يف  ورفع كفاءة 

درا�شة اجلدوى للحد من فاقد املياه يف القناة، 

 53 لتاأهيل  الأمل����اين  الإع��م��ار  بنك  م��ن  بتمويل 

كيلومرتا منها، وتاأهيل 12 كيلومرتا من القناة 

بتمويل من الوكالة الأمريكية.

نظام  حتديث  يت�شمن  امل�شروع  اأن  واأ�شافت، 

وعمل  القناة،  مرافق  واإدارة  “�شكادا” لت�شغيل 
اإل��ك��رتون��ي��ة ح��دي��ث��ة، وتركيب  اأن��ظ��م��ة م��راق��ب��ة 

اأن���ظ���م���ة ح���م���اي���ة م����ع ت���وف���ري اآل����ي����ات وم���ع���دات 

ل���ش��ت��دام��ة ت�����ش��غ��ي��ل ال���ق���ن���اة، وم����ن امل��ت��وق��ع اأن 

املقبل،  العام  منت�شف  اجل��دوى  درا���ش��ات  تنتهي 

وا�شتكمال اأعمال امل�شروع خالل 3 �شنوات بقيمة 

نحو 120 مليون يورو .

مع  ي��ت��واف��ق  امل�����ش��روع  اأن  امل��ح��ا���ش��ن��ة،  وزادت 

من  ال�شلطة  ومت��ك��ني  امل��ن��اخ��ي،  التكيف  خطط 

غري  ال�شتخدامات  وتقليل  امل��ي��اه  ت��وزي��ع  اإع���ادة 

وال�شيانة،  الت�شغيل  تكلفة  وتقليل  امل�شروعة، 

وت���ق���ل���ي���ل ال���ت���ب���خ���ر، واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة 

يف  العامة  ال�شالمة  م�شتوى  ورف��ع  والطبيعة، 

حرم وداخل القناة.

واأك�������دت اأن اإع�������ادة ���ش��ي��ان��ة م���راف���ق ال��ق��ن��اة 

النقل  ك��ف��اءة  زي���ادة  منها  ف��وائ��د  ع��دة  �شيحقق 

وخ��ف�����ض ال���ف���اق���د، واحل�����د م���ن ال���ف���اق���د امل��ائ��ي 

البيئة  م�شتوى  وحت�شني  التبخر،  ع��ن  الناجم 

وحت�����ش��ني ن��وع��ي��ة امل���ي���اه يف ال��ق��ن��اة م���ن خ��الل 

اأي خمالفات  للتعامل مع  �شكادا  اأنظمة  ت�شغيل 

الو�شالت  و�شبط  بعد،  عن  املراقبة  نظام  وفق 

امل�����ش��روع��ة، وتقليل كلف  غ��ري  وال���ش��ت��خ��دام��ات 

الت�شغيل وال�شيانة.

واأع��رب��ت م��دي��رة م�شاريع امل��ي��اه وال��ط��اق��ة يف 

بنك الأعمار الأملاين لل�شرق الأو�شط هنا واي�ض، 

عن �شعادتها للتعاون امل�شتمر بني البنك ووزارة 

امل���ي���اه، خ�����ش��و���ش��ا اأن امل�����ش��روع ي��ع��د واح����دا من 

الزراعة  لغايات  املائي  التزويد  منظومات  اه��م 

اأعماله  ا�شتكمال  اأن  مبينة  الأردن،  يف  وال�شرب 

���ش��ي�����ش��ه��م يف خ��ف�����ض ك��ل��ف ال��ط��اق��ة وال��ت�����ش��غ��ي��ل 

وال�شيانة وتوفري كميات مياه اإ�شافية.

االنباط – عامن 

اأعلنت جلنة التحكيم مل�شابقة فن اخلط 

اأك��ادمي��ي��ة  نظمتها  ال��ت��ي  الأوىل،  ال��ع��رب��ي 

اخل���ط ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��دري��ب، ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اء  ال��ث��ق��اف��ة،  وزارة 

ف��روع  يف  الفائزين  اأ���ش��م��اء  العربية،  للغة 

امل�شابقة الثالثة: خط الن�شخ، والديواين، 

وال���رق���ع���ة، ب��ح��ف��ل اأق���ي���م ب��امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف 

ال�شبت. امللكي، م�شاء 

ال�����ذي رع�����اه م���ن���دوًب���ا عن  ويف احل���ف���ل 

الأم����ني ال��ع��ام ل�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة م�����ش��اع��ده 

رئي�ض جلنة  اأعلن  الرا�شد،  اأحمد  الدكتور 

ال��رتك،  جمال  اخل��ط��اط  امل�شابقة  حتكيم 

ف����وز ���ش��ل��ي��م��ان اإ���ش��م��اع��ي��ل ن��ا���ش��ر، وع���الء 

يف  الأول  باملركز  منا�شفة  قرم�ض  الدين 

خط الن�شخ، وفوز مهند القي�شي ومنت�شر 

اأبو عياد منا�شفة يف املركز الثاين.

ال����دي����واين، ف����از م��ن��ا���ش��ف��ة  ويف اخل����ط 

املركز  ن�شري يف  اأبو  العنزي وطالل  خالد 

الأول ويف املركز الثاين فاز منا�شفة منار 

العبيد، ومرمي املعازي.

اأم����ا يف خ���ط ال��رق��ع��ة، ف��ج��اء يف امل��رك��ز 

ال��ف��الح��ات ورع��د  ب���الل  م��ن��ا���ش��ف��ة،  الأول 

منا�شفة،  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وح��ل  اجلنيد، 

كل من نعمت ناقد وعبد الرحمن امللع.

الدكتور  م��ن  التحكيم  جلنة  وت�شكلت 

ب����ك����ر الأخ�������ر��������ض، واخل������ط������اط م��ن��ت�����ش��ر 

احلمدان، اإىل جانب خالد الرتك رئي�شا.

بوجه  ع��دن��ان  الأك��ادمي��ي��ة  رئي�ض  وق��ال 

رئي�ض  اأداره  ال��ذي  احلفل  يف  ل��ه،  كلمة  يف 

الفل�شطيني  العربية  اللغة  اأح��ب��اب  ن��ادي 

اإن امل�شابقة التي  الدكتور عبا�ض التميمي، 

ت��ق��ام ت��ع��ب��رًيا ع��ن اأه��م��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

والأدب  الفكر  ولغة  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  لغة 

وال�����ش��ع��ر، ت���اأت���ي اإمي���ان���ا م���ن الأك���ادمي���ي���ة 

بر�شالتها جتاه اخلط العربي الذي تتعدد 

ي��ج��ع��ل��ه ف�شحة  م���ا  ور����ش���وم���ات���ه،  اأن����واع����ه 

لالإبداع والتاألق.

القدمية  ال��ك��ت��اب��ات  اأ���ش��ت��اذ  وا���ش��ت��ع��ر���ض 

ال��دك��ت��ور  الها�شمية  اجل��ام��ع��ة  يف  والآث����ار 

���ش��ل��ط��ان امل��ع��اين، م��راح��ل ن�����ش��اأة ال��ك��ت��اب��ات 

واخلطوط تاريخيًّا، ابتداء من الكنعانيني 

يف فل�شطني، ثم اخلط العربي الذي اأن�شئ 

على يد الأنباط يف الأردن، مبّينا اأن اخلط 

وت�شكيالت  ط��وع��ي��ة  ل��ه  ب��اأن��واع��ه  ال��ع��رب��ي 

جمالية لي�ض لها مثيل.

وقالت مديرة الأكادميية با�شمة ح�شني 

اخل��ط  خ��دم��ة  ع��ل��ى  تعمل  الأك��ادمي��ي��ة  اإن 

ال��ع��رب��ي ال���ذي ي��ع��د اأي��ق��ون��ة م��ن اأي��ق��ون��ات 

ال��ت��اري��خ واحل��ا���ش��ر وامل�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ع��رب��ي، 

واحل����رف  الأم�������ة،  روح  ال��ل��غ��ة  اأن  م��ب��ي��ن��ة 

ل�����ش��ان��ه��ا وال���ن���اط���ق ب��ا���ش��م��ه��ا، وامل���ع���رب عن 

من  لهذا  واإبداعها،  فنها  وعنوان  اآمالها، 

نحو  ويطور  يدر�ض  اأن  والتقدير  الواجب 

والأف�شل. الأح�شن 

ق�شيدة  الفاعوري  علي  ال�شاعر  واألقى 

ب��احل��ف��ل ب��ع��ن��وان ال�����ش��ه��داء، اح��ت��ف��اء بيوم 

توثيقي  فيلم  ُعر�ض  فيما  العربية،  اللغة 

لأك����ادمي����ي����ة اخل�����ط ال���ع���رب���ي ل���ل���ت���دري���ب، 

ون�شاأتها واأهدافها والدورات التي تقدمها 

اأقيم  كما  ب��ه��ا،  امل�����ش��ارك��ني  اآراء  م��ن  وع���دد 

ع��ل��ى ه��ام�����ض الح��ت��ف��ال م��ع��ر���ض ل��وح��ات 

العربي. للخط 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  االثنني    16 /   1   /  2023  

النقد الدولي: العام الحالي سيكون أصعب على االقتصاد العالمي

عايش: ندور في نفس الحلقة فيما يتعلق باألداء االقتصادي
ال�سكر الأنب�ط-�سب�أ 

ال��دويل  ال�����س��ادرة ع��ن البنك  امل��وؤ���س��رات العاملية  اأظ��ه��رت 

لعام  االقت�سادي  النمو  معدل  اأن  ال��دويل  النقد  و�سندوق 

2023  �سيكون �سعًبا، متوقعني ان يكون النمو االقت�سادي يف 

اململكة ثابًتا نحو 2.7% للعامني 2022-2023، يف حني اأ�سارت 

اأن  اإىل  النقد الدويل كري�ستالينا غورغيفا  رئي�سة �سندوق 

على معظم  الفائت  العام  اأ�سعب من  �سيكون  احل��ايل  العام 

االقت�ساد العاملي.

ت��ب��اط��وؤ يف عجلة  ال���ع���امل م���ن  ب���ه دول   رغ����م م���ا م����رت 

االقت�ساد، اإال اأن اململكة ت�سدت لعواقب ومطبات اقت�سادية 

خطاب  يف  الع�سع�س  حممد  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  اأ���س��ار  كما  �سعبة 

االقت�سادي  اخلبري  اأ�سار  فيما    ،2023 لعام  العامة  املوازنة 

ح�سام عاي�س اإىل اأن ثلث دول العامل قد تدخل حالة الركود 

االقت�سادي �سعب يف عام 2023، وفًقا لبيانات �سندوق النقد 

الدويل، مو�سًحا اأن االأردن ال ي�ستثنى من هذه احلالة نظًرا 

اإىل اأن االأو�ساع االقت�سادية ما قبل جائحة كورونا واالأزمات 

التي مر بها خالل االأعوام ال�سابقة؛ كانت حتتاج با�ستمرار 

اإىل ا�سالح يتم التعبريعنه من خالل الربامج املتفق عليها 

مع النقد الدويل.

وتابع، يف ت�سريحات خا�سة ل�«االأنباط«  اأن معدل النمو 

ا بالن�سبة ملا يحتاجه االقت�ساد املحلي  االقت�سادي منخف�سً

التي  االأردنية  لالأ�سرة  املعي�سة  م�ستوى  حت�سني  وملتطلبات 

النمو  ملعدل  االأدن���ى  باحلد  اأ�سعاف  ثالثة  من��ًوا  ت�ستدعي 

امل�سار اإليه، مبينا اأن الو�سول لذلك يحتاج اإىل العديد من 

ال�سنوات حتى ي�سعر املواطن بنتائج النمو االقت�سادي.

االأوىل من  املرحلة  اأه���داف  واح��دة من  اأن  وب��ني عاي�س، 

النمو  ي�سل  اأن   2025-2023 االق��ت�����س��ادي  التحديث  روؤي���ة 

3%؛ وهو منو ي�ساوي ما كان عليه قبل ما  اإىل  االقت�سادي 

يقارب 10 �سنوات، م�سيًفا » اأننا ما زلنا ندور يف نف�س احللقة 

فيما يتعلق باالداء االقت�سادي، مع ارتفاع حجم املديونية، 

40 مليار دينار لنهاية العام احلايل، والتي يعرب  ما يقارب 

مليار   8.8 تبلغ  التي  احلكومية  التمويل  م��وازن��ة  يف  عنها 

دينار، اإي اأ�سافة  قرو�س و �سندات �ستح�سل عليها احلكومة 

عجز  اأو  اق�ساط  ل�سداد  اأو  داخلية،  ودي��ون  �سندات  الطفاء 

املوازنة الذي يبلغ 1.9 مليار دينار )بعد املنح وامل�ساعدات(.

واأو�سح، اأنه بالنتيجة هناك زيادة على املديونية احلالية 

التي تبلغ 37 مليار دينار اإىل نحو 2.4 مليار دينار، ما يعني 

االقرتاب ال�سريع اإىل حاجز 40 مليار دينار من الديون التي 

2023 فوائد  لعام  العامة  املوازنة  يرتب عليها وفق م�سروع 

بقيمة 1.6 مليار دينار، والذي يثبت اأن االو�ساع االقت�سادية 

اململكة، موؤكًدا  اأن مير على  ا�سعب ما ميكن  احلالية؛ هي 

اأن االأو�ساع ت�ستدعي اإىل مراجعة االنفاق دون هدر االأموال 

العامة.

وطالب عاي�س احلكومة زيادة جودة ا�ستثمار املال املتاح، 

اأن مل يكن هناك حاجة لزيادة النفقات يف م�سروع  معتقًدا 

امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة للعام احل���ايل، وال��ع��ودة اإىل م��وازن��ة اأك��ر 

اأن االنفاق الراأ�سمايل غري مثمر الن  تق�سًفا؛ ذلك ب�سبب  

النتائج املرتتبة على زيادة اأو تخفي�س النفقات ال يوؤثر على 

اأنها نفقات حمايدة وميكن  منو االقت�ساد املحلي، ما يعني 

بالديون دون وجود عائد  باأنه يتم متويلها  ة  تقليلها خا�سً

يغطي كلفتها من وراء ا�ستثمارها كنفقات راأ�سمالية، موؤكًدا 

اأنه يجب العمل على حت�سني ما هو حا�سل وي�ستدعي وجود 

اجراءات واقعية مع مراجعة الكثري من االنفقات وتطوير 

الهيئات  م��ن  وتقليل  احلكومية،  العامة  امل��وازن��ات  بنية  يف 

املوازنة  اره��اق  على  تعمل  التي  للحكومة  التابعة  امل�ستقلة 

دون عائد جمدي ل 70% من هذه املوؤ�س�سات.

7 مبادرات و24 أولوية لقطاع البيئة المستدامة 
بكلفة 88 مليون دينار

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرار دخل عام 2022 إلكترونيا

الأنب�ط-عم�ن

التحديث  ل��روؤي��ة  التنفيذي  الربنامج  ح��دد 

�سبع  اأخ��ريا،  اأقرته احلكومة،  الذي  االقت�سادي 

امل�ستدامة  البيئة  لقطاع  اأولوية  و24  مبادرات، 

بكلفة اإجمالية تقدر ب� 88 مليون دينار لالأعوام 

االقت�ساد  لقطاعات  وذل��ك   ،2023-2025
ومنو  اخل�سراء،  احل�سرية  والتنمية  االأخ�سر، 

القطاعات اخل�سراء.

االقت�ساد  قطاع  واأولويات  مبادرات  وتركزت 

على   ،2023-2025 ل����الأع����وام  االأخ�������س���ر 

ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ق��اري��ر  يف  االأردن  م��رت��ب��ة  حت�سني 

وت���ط���وي���ر ����س���ي���ا����س���ات وحت���ف���ي���ز ال���ت���ح���ول ن��ح��و 

االقت�سادية  القطاعات  يف  االأخ�سر  االقت�ساد 

اإعداد وتنفيذ  املختلفة من خالل  واالجتماعية 

موؤ�سر  يف  االأردن  مرتبة  لتح�سني  عمل  خطة 

االأداء البيئي EPI، وتعزيز االأن�سطة اخل�سراء 

ال�سناعية، وتطوير وتنفيذ م�ساريع  املن�ساآت  يف 

زراعية نوعية حول حمطات املعاجلة، باالإ�سافة 

املربوطة  النفايات  اإدارة  من�ساآت  عدد  زي��ادة  اإىل 

اخلا�س  الوطني  واملعلومات  الر�سد  نظام  على 
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ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت م����ب����ادرات واأول�����وي�����ات ق��ط��اع 

بيئيا  ال�����س��ل��ي��م��ة  االإدارة  االأخ�������س���ر،  االق��ت�����س��اد 

ل��ل��ن��ف��اي��ات م���ن خ���الل اخ��ت��ي��ار امل��ن��اط��ق الإع����ادة 

وتنفيذ  التجاري،  القطاع  من  النفايات  تدوير 

وال���ف���رز من  ال�����س��ل��ب��ة  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  م�����س��روع 

امل�سدر، وتنفيذ م�سروع تاأهيل حمطة ال�سعائر 

االإط���اري  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  وتفعيل  التحويلية، 

2020، ا�سافة  16 ل�سنة  الإدارة النفايات رقم 

بيئيا  ال�����س��ل��ي��م��ة  االإدارة  م�������س���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 

وتنفيذ  واإع��داد  الزئبق،  املحتوية على  للنفايات 

اإن�������س���اء خ��الي��ا ال��ط��م��ر ال�����س��ح��ي مل��ك��ب ن��ف��اي��ات 

واإدارة  والت�سغيل(،  والبناء  )الت�سميم  االأكيدر 

واال�ستمرار  االأردن،  جنوب  يف  ال�سلبة  النفايات 

البال�ستيك،  خملفات  تدوير  امل�سروع  تنفيذ  يف 

امل��ح��ل��ي��ة لت�سنيع  ال�����س��ن��اع��ات  وت�����س��ج��ي��ع ودع����م 

مكونات الطاقة املتجددة.

كما ا�ستملت مبادرة قطاع االقت�ساد االأخ�سر 

التنوع  حماية  على   ،2023-2025 ل��الأع��وام 

احليوي واملوائل الطبيعية واحلفاظ عليها، من 

التغري  اإن�ساء من�سة بحثية وطنية حول  خالل 

امل��ن��اخ��ي وال��ن��ف��اي��ات وال��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة وال��ت��ن��وع 

وحتفيز  �سيا�سات  تطوير  اإىل  اإ�سافة  احل��ي��وي، 

القطاعات  يف  االأخ�سر  االقت�ساد  نحو  التحول 

االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وذل���ك 

ال��روؤي��ة االقت�سادية  م��ن خ��الل دع��م م��ب��ادرات 

والتحول لالقت�ساد االأخ�سر، كما ت�سم املبادرة 

توفري الوظائف اخل�سراء امل�ستدامة بحيث يتم 

خالل  م��ن  اخل�����س��راء  التحتية  البنية  حت�سني 

اإجراءات العمالة اخل�سراء املكثفة.

وت����رك����زت م����ب����ادرات واأول�����وي�����ات ق���ط���اع منو 

القطاعات اخل�سراء لالأعوام 2023-2025، 

واحل��ل��ول  ال��ذك��ي��ة  ال��زراع��ة  مفهوم  تعزيز  على 

املبنية على الطبيعة، من خالل مبادرة لزراعة 

�سنوات.  10 خالل  �سجرة  ماليني   10
اأم�����ا م����ب����ادرات واأول�����وي�����ات ق���ط���اع ال��ت��ن��م��ي��ة 

احل�سرية اخل�سراء لالأعوام 2023-2025، 

ت�����س��م��ن��ت، دم����ج م��ف��ه��وم ال����رتاب����ط ب���ني امل��ي��اه 

املخرجات  لتعظيم  ال��غ��ذائ��ي  واالأم���ن  وال��ط��اق��ة 

تنفيذ  خالل  من  وامل�ستجيبة  للبيئة  ال�سديقة 

م�����س��روع ب��ن��اء ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م���ع تغري 

اإ�سافة  وال��زراع��ة،  املياه  لقطاع  االأردن  يف  املناخ 

اإىل اإن�����س��اء جم��ل�����س م�����س��رتك م��ن ق��ط��اع امل��ي��اه 

والطاقة واالأمن الغذائي لدمج مفهوم الرتابط 

النمو  ومزايا  خمرجات  لتعظيم   ،NEXUS
ال�سديقة للبيئة وامل�ستجيبة للمناخ.

ك���م���ا ا���س��ت��م��ل��ت م�����ب�����ادرات ق���ط���اع ال��ت��ن��م��ي��ة 

احل�����س��ري��ة اخل�������س���راء، ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع 

احليوي واملوائل الطبيعية واحلفاظ عليها من 

الوطنية  اال�سرتاتيجية  وتنفيذ  حتديث  خالل 

وخطة العمل الوطنية للتنوع احليوي.

الأنب�ط-عم�ن

املكلفني  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائ��رة  دع��ت 

ك��اف��ة، اإىل ت��ق��دمي اإق������رارات ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل  عن 

دخ��ول��ه��م امل��ت��ح��ق��ق��ة خ����الل ال���ع���ام امل�����ايل امل��ا���س��ي 

اإلكرتونياً، و دفع املبالغ  املعلنة فيها  بوا�سطة  و�سائل 

 الدفع االإلكرتوين. 

وطالبت الدائرة بح�سب بيان �سحفي لها اأم�س 

االأح�����د، امل��ك��ل��ف��ني ����س���رورة تعبئة ه���ذه االإق�����رارات 

عن  تعرب  التي  وال�سحيحة  الواقعية  باملعلومات 

اأع��م��ال��ه��م  اأن�����س��ط��ة  واق���ع  م��ن  احلقيقية   دخولهم 

خالل  العام املا�سي 2022.

ي��ت��م  االإق�������������رارات  ت����ق����دمي  اأن  اإىل   وا�������س������ارت 

االإلكرتوين:  الدائرة  موقع  خالل  من  اإلكرتونياً 

فئات  املكلفني  جلميع   ،www.istd.gov.jo
تنموية  وم��ن��اط��ق  و���س��رك��ات  واأف�����راد  م�ستخدمني 

م���ن خ����الل ال���دخ���ول اإىل ال���راب���ط  االإل����ك����رتوين، 

مطالبة  االإلكرتونية،  اخل��دم��ات  اأيقونة  واختيار 

اأق���رب موعد ممكن  ���س��رورة تقدمي االإق����رارات يف 

وعدم التاأخر واالنتظار لتقدميها  يف  نهاية الفرتة 

القانونية.

وبينت اأن ال�سخ�س الطبيعي من )امل�ستخدمني 

واالأفراد( ملزم بتقدمي اإقرار �سريبة الدخل حال 

كافة م�سادر  ال�سنوي من  االإج��م��ايل  جت��اوز دخله 

ال��دخ��ل اأو اأن�����س��ط��ة االأع���م���ال مب��ا ف��ي��ه��ا ال��روات��ب 

واالأجور 9 اآالف دينار لغري املُعيل و18 األف دينار 

للُمعيل، م�سرية اإىل اأن اقتطاع �سريبة الدخل من 

الرواتب واالأج��ور �سهرياً من جهة العمل ال يعفي 

احلد  ال�سنوية  دخ��ول��ه��م  ت��ت��ج��اوز  ال��ذي��ن  املكلفني 

امل��ق��رر ل��الإع��ف��اءات م��ن ت��ق��دمي اإق������رارات �سريبة 

الدخل.

اأخ��رى، دعت الدائرة، امل��دراء املاليني  من جهة 

اإىل �سرورة توريد اقتطاعات مبالغ �سريبة الدخل 

واملوظفني  للم�ستخدمني  واالأج���ور  ال��روات��ب  م��ن 

االإع��ف��اءات  حجم  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  �سهري  ب�سكل 

�سريبة  قانون  اأق��ره��ا  التي  والعائلية  ال�سخ�سية 

ال��دخ��ل وال���ذي ح��دد حجم االإع��ف��اءات ال�سخ�سية 

والعائلية ب� 9 اآالف دينار لكل منهما.

واأك�����دت ����س���رورة ت���وري���د اق��ت��ط��اع��ات ال���روات���ب 

اأو غري  اأع��زب  اأو موظف  اأي م�ستخدم  �سهريا عن 

على  االإج��م��ايل  ال�سهري  دخله  اأو  راتبه  زاد  ُمعيل 

750 دينارا، واملُعيل اإذا زاد راتبه اأو دخله ال�سهري 
االإجمايل على 1500 دينار.

املكلفني  جلميع  �سكرها  ع��ن  ال��دائ��رة  واأع��رب��ت 

ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��م ال���ق���ان���وين خ����الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي 

ال�سريبية  االإق��رارات  بتقدمي  وقيامهم   ،2022
ما  ب��اأداء  والتزامهم  قانونيا  املحددة  يف مواعيدها 

ت��اأخ��ري  ال��ت��زام��ات م��ال��ي��ة دون  ي��رتت��ب عليهم م��ن 

االإل��ك��رتون��ي��ة يف  اخل��دم��ات  با�ستخدام  وجت��اوب��ه��م 

التعامل مع الدائرة.

يحملون  الذين  املكلفني  باإمكان  اأنه  واأو�سحت 

اأرق�����ام�����اً ���س��ري��ب��ي��ة وغ�����ري م�����س��رتك��ني ب��خ��دم��ات 

على  احل�سول  االآن،  حتى  االإلكرتونية   احلكومة 

واحل�����س��ول على  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  ���س��ر متكنهم  كلمة 

الدائرة  مراجعة  دون  اإلكرتونياً  الدائرة  خدمات 

من خالل الدخول اإىل املوقع االإلكرتوين واختيار 

عنوان  اختيار  ث��م  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  اأيقونة 

ا�سم  اإدخ��ال  املكلف  باإمكان   م�ستخدم جديد، حيث 

امل�ستخدم الذي ميثل الرقم ال�سريبي واإكمال باقي 

متكنه  التي  ال�سر  كلمة  على  للح�سول   اخلطوات 

من تقدمي االإقرار اإلكرتونياً واحل�سول على كافة 

اخلدمات  التي تقدمها الدائرة اإلكرتونياً.

الأنب�ط-عم�ن

اململكة  يف  النقدي  ال��ت��داول  �سرعة  ارتفعت 

بلغ  حني  املا�سي،يف  للعام  م��رة   0.792 اإىل 

التداول النقدي لعام 2021 نحو 0.75 مرة، 

ل�  وحتليل  امل��رك��زي  للبنك  معطيات  وبح�سب 

التعايف لالقت�ساد  بداية  على  يدل  ما  )ب��رتا(، 

املحلي.

قوي  م��وؤ���س��ر  ال��ن��ق��ود  ت���داول  �سرعة  وتعترب 

ل�����س��ح��ة االق���ت�������س���اد، وي���ت���م رب���ط���ه ب��اق��ت�����س��اد 

اأك��ر ازده����اًرا، وغ��ال��ًب��ا م��ا يرتبط ه��ذا املفهوم 

املوؤ�سرات  اأح��د مكونات  االأع��م��ال وه��و  ب���دورات 

االقت�سادية الرئي�سية.

لل�سرعة  مقيا�س  امل���ال  ت���داول  �سرعة  وت��ع��د 

عدد  و  االقت�ساد،  يف  امل��ال  ت��ب��ادل  بها  يتم  التي 

املرات التي يتم فيها نقل االأموال بني موؤ�س�سات 

وح��دات  ع��دد  اإىل  وي�سري  االقت�سادي،  املجتمع 

العملة امل�ستخدمة خالل فرتة زمنية معينة.

وي�����س��ت��خ��دم االق���ت�������س���ادي���ون وامل�����س��ت��ث��م��رون 

االأم���وال  ا���س��ت��خ��دام  م��ع��دل  لقيا�س  االأداة  ه��ذه 

لل�سلع واخلدمات يف االقت�ساد، ولتقييم �سحة 

�سرعة  اأن  ح��ي��ث  ل��ل��ح��ي��اة،  وقابليته  االق��ت�����س��اد 

اق��ت�����س��ادا �سحيا  تعك�س  ل��ل��م��ال  ع��ال��ي��ة  ت����داول 

املال  لتداول  البطيئة  ال�سرعة  فيما  ومتو�سعا، 

تعك�س الركود واالنكما�س.

االأ�سخا�س  وعندما يتو�سع االقت�ساد، ينفق 

وال�����س��رك��ات امل��زي��د م��ن االأم����وال ، م��ا ي��زي��د من 

�سرعته، يف حني عندما يتباطاأ االقت�ساد ، يكون 

نف�س  الإن��ف��اق  احتمااًل  اأق��ل  وال�سركات  االأف���راد 

القدر من املال، ما يقلل من �سرعته.

ال��ن��ق��ود م��دى  ���س��رع��ة دوران  ك��م��ا وت��ق��ي�����س 

يتحكم  ال��ذي  النقدي  املعرو�س  بني  االن�سجام 

به البنك املركزي وحجم الن�ساط االقت�سادي، 

فنمو الكتلة النقدية ب�سكل غري كاف ن�سبة اإىل 

فر�س  يقو�س  قد  االقت�سادي،  الن�ساط  حجم 

تعزيز النمو االقت�سادي، يف حني اأن منو عر�س 

النقد ب�سكل مفرط، قد يزيد من الت�سخم.

�سرعة  يف  النوعي  اال�ستقرار  اإىل  وبالنظر 

يلعبه  ال��ذي  ال���دور  اأهمية  ت��ربز  النقد،  ت���داول 

ب�سرعة  ال��ت��ح��ك��م  يف  االأردين  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 

دوران النقود من خالل ال�سيا�سة النقدية التي 

يقودها باقتدار وح�سافة .

وي��ت��م ا���س��ت��خ��راج ���س��رع��ة ت����داول ال��ن��ق��د من 

خ����الل م��ع��ادل��ة ري��ا���س��ي��ة ي��دخ��ل ف��ي��ه��ا ال��ن��اجت 

امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل وح��ج��م امل��ع��رو���س ال��ن��ق��دي 

مبفهومه الوا�سع من خالل وم�ستوى الت�سخم 

االحتياطي  ون�سبة  احلقيقي  ال�����س��رف  و�سعر 

النقدي االإلزامي.

ارتفاع سرعة تداول النقد باالقتصاد االردني للعام الماضي
 الى 0.792 مرة

توقعات بتخفيض مادتي الديزل 
والكاز ورفع البنزين 

الطاقة: قبول 155 طلبا 
للعمل في قطاع النفط ومشتقاته 

الشهر الماضي

ضمان القروض تحقق 13% نموًا بحجم 
ضمان ائتمان الصادرات

مراقبة الشركات تدعو إلى االلتزام 
بمتطلبات المستفيد الحقيقي

الأنب�ط-عمرالكع�بنة 
اأنه  خا�س  م�سدر  من  “االأنباط”  علمت 

من املتوقع اأن تقوم احلكومة برفع �سعر مادة 

وبنزين  واح���د  ق��ر���س  “95” بقيمة   بنزين 

“90” ب� قر�س ون�سف . 
اأن  امل�سدر  توقع  الكاز  م��ادة   يخ�س  فيما 

اإ�سافة   ، ون�سف  قر�س  بقيمة  تخفي�سه  يتم 

لتخفي�س مادة الديزل بقيمة �سبعة فل�سات .

الأنب�ط-عم�ن

قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 

على  للح�سول  املا�سي،  ال�سهر  طلبا   155
وم�ستقاته  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف  للعمل  رخ�����س 

تلقتها،  159 طلبا  اأ�سل  املا�سي من  ال�سهر 

فيما رف�ست الباقية لعدم مطابقتها، مقارنة 

نف�سه من  ال�سهر  99 طلبا خالل  مع قبول 

العام املا�سي من اأ�سل 114 طلبا.

طلبا   155 املقبولة  الطلبات  وت�سمنت 

الأول  ت�ساريح  اأو  تراخي�س  على  للح�سول 

غاز  من�ساآت  لت�سغيل  طلبا   147 منها  م��رة، 

الإن�ساء  و4 موافقات مبدئية  م�سال  برتويل 

وكاالت توزيع اأ�سطوانات غاز م�سال، وت�سريح 

واح�����دا ال���س��ت��رياد م����ادة ال��ف��ح��م ال���ب���رتويل، 

احلجري،  الفحم  ال�سترياد  واح��د  وت�سريح 

و�سهاريح  خزانات  ا�سترياد  على  وموافقتان 

طلبني  رف�ست  فيما  امل�سال،  البرتويل  للغاز 

الإقامة حمطات حمروقات وطلبني ملوافقات 

اأ�سطوانات غاز  توزيع  مبدئة الإن�ساء وكاالت 

م�سال.

اأما خالل ال�سهر نف�سه من العام املا�سي، 

ف��ت�����س��م��ن��ت ال��ط��ل��ب��ات ال���ت���ي ق��ب��ل��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة 

طلبا   80 م��رة  اأول  ت�ساريح  على  للح�سول 

و3  م�����س��ال،  ب����رتويل  غ���از  م��ن�����س��اآت  لت�سغيل 

م���واف���ق���ات م��ب��دئ��ة الإن�������س���اء وك������االت ت��وزي��ع 

حمطات  الإقامة  و3  م�سال،  غ��از  اأ�سطوانات 

حم�����روق�����ات، وم���واف���ق���ة واح�������دة ال����س���ت���رياد 

خ����زان����ات و����س���ه���اري���ج غ����از ب�����رتويل م�����س��ال، 

م�ستودع  اإن�����س��اء  على  مبدئية  م��واف��ق��ات  و3 

لتخزين اأ�سطوانات غاز.

6 طلبات  اأي�سا؛  الطلبات  وت�سمنت هذه 

ت��ع��دي��ل رخ�������س، و3 ط��ل��ب��ات  اأو  ت���ن���ازل ع���ن 

ال���س��ت�����س��ارات تتعلق مب��وق��ع م��ق��رتح الإن�����س��اء 

طلبا   15 رف�ست  فيما  حمروقات،  حمطات 

يف ذلك ال�سهر لعدم مطابقتها.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، 

قد بداأت يف ال�ساد�س ع�سر من ني�سان )ابريل( 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  م��ه��ام��ه��ا  مم���ار����س���ة   ،2016
النفطية  امل�����س��ت��ق��ات  ق��ط��اع  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ي��ة 

ل�سنة   8 رق��م  الهيئة  ق��ان��ون  وال��غ��از مبوجب 

و�سالحيات  مهام  الهيئة  تتوىل  اإذ   ،2017
منح الت�ساريح والرخ�س للعاملني يف القطاع 

امل�سرح  والرقابة على  القانون،  وفقا الأحكام 

النفط  مديرية  تقوم  حيث  لهم؛  واملرخ�س 

قطاع  ن�ساطات  ومراقبة  بتنظيم  وم�ستقاته 

تزويد امل�ستقات النفطية وفقاً لنظام تنظيم 

واإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.

والرتاخي�س  الت�ساريح  مبنح  تقوم  كما 

الالزمة لل�سركات الراغبة با�سترياد امل�ستقات 

وعدد  القطاع،  بهذا  يتعلق  ما  وكل  النفطية 

اآخر من املهام املرتبطة بهذا القطاع.

الأنب�ط-عم�ن

قالت ال�سركة االأردنية ل�سمان القرو�س 

اإن قيمة ال�سحنات امل�سمونة �سمن برنامج 

�سمان ائتمان ال�سادرات ارتفعت خالل عام 

دي��ن��ار،  مليون   199 اإىل  لت�سل   2022
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع 176 م��ل��ي��ون دي��ن��ار خ��الل 

العام 2021، م�سجلة ارتفاعاً ن�سبته 13 

باملئة.

عدة  على  امل�سمونة  ال�سحنات  وتوزعت 

االأغذية،  التعدين،  قطاع  اأهمها  قطاعات 

حيث  واالأل��ب�����س��ة،  املن�سوجات  الكيماويات، 

بينت االأرقام اأن قطاع ال�سناعات الغذائية 

ح��ق��ق ال��ن��م��و االأك������رب ب��ن�����س��ب��ة 42 ب��امل��ئ��ة، 

 ،2021 مقارنة بالفرتة نف�سها من العام 

التعدينية  ال�سناعات  قطاع  حافظ  فيما 

ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة االأك�����رب م���ن اإج���م���ايل قيمة 

مليون   141،6 ليبلغ  امل��وؤم��ن��ة  امل��ب��ي��ع��ات 

دينار مرتفعاً بن�سبة 6 باملئة مقارنة بالعام 

.2021
وت�سري بيانات ال�سركة االأردنية ل�سمان 

ال�������س���رك���ات  م���ب���ي���ع���ات  اأن  اإىل  ال����ق����رو�����س 

االأردنية امل�ساركة يف برنامج �سمان ائتمان 

ال�سادرات توجهت اإىل اأكر من 40 دولة، 

وتركزت يف ال�سادرات املتجهة اإىل �سوي�سرا، 

ال�سعودية، م�سر، املغرب و�سنغافورة.

وي�����ه�����دف ب����رن����ام����ج �����س����م����ان ائ���ت���م���ان 

االأردنية  ال�سركة  تقدمه  ال��ذي  ال�سادرات 

امل�سدرين  م�ساعدة  اإىل  القرو�س  ل�سمان 

يف  مبيعاتهم  حجم  زي���ادة  على  االأردن��ي��ني 

اأو  ���س��واء كانت قائمة  االأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة 

فتح اأ�سواق جديدة وذلك من خالل حماية 

امل�����س��دري��ن ���س��د امل��خ��اط��ر ال��ت��ج��اري��ة مثل 

التجارية  امل�سرتي وغري  اإع�سار  اأو  اإفال�س 

والتي تتعلق باالأخطار ال�سيا�سية.

العمل  حجم  يزيد  اأن  ال�سركة  وتتوقع 

يف ال���ربن���ام���ج ب�����س��ورة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة خ��الل 

ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ب��ف��ع��ل اع��ت��م��اد ال��ربن��ام��ج 

�سمن عنا�سر برامج �سندوق دعم وتطوير 

ال�سناعة  وزارة  قبل  م��ن  امل���دار  ال�سناعة 

ال�سركة  تتوقع  حيث  والتموين،  والتجارة 

اأردنية �سمن  �سركة  تقدمي دعم لنحو 45 

اأردين  دي��ن��ار  األ���ف   35 ب�سقف  ال��ربن��ام��ج 

لكل �سركة �سنوياً وملدة ثالث �سنوات.

الأنب�ط-عم�ن

دع����ت دائ������رة م���راق���ب���ة ال�������س���رك���ات جميع 

ال�سركات امل�سجلة لديها اإىل االلتزام بتنفيذ 

�سجل  ن��ظ��ام  يف  عليها  املن�سو�س  املتطلبات 

امل�ستفيد احلقيقي.

وقالت الدائرة يف بيان اأم�س االأحد اإن هذا 

االإجراء ياأتي وفقا لدليل االإجراءات املن�سور 

www.ccd. االإل���ك���رتوين  موقعها  على 

gov.jo، وجتنبا للتبعات القانونية املرتتبة 
على خمالفة قانون ال�سركات، م�سرية اإىل اأن 

الطبيعي  ال�سخ�س  ه��و  احلقيقي  امل�ستفيد 

الذي ميتلك اأو ميار�س �سيطرة فعلية نهائية 

على �سركة م�سجلة يف اململكة ب�سورة مبا�سرة 

اأو الذي تتم العمليات نيابة  اأو غري مبا�سرة 

على  نهائية  فعلية  �سيطرة  مي��ار���س  اأو  عنه 

�سخ�س اعتباري اأو ترتيب قانوين.

ال�سركات  النظام على  اأحكام هذا  وت�سري 

امل�����س��ج��ل��ة يف امل��م��ل��ك��ة مب���ا يف ذل���ك ال�����س��رك��ات 

اأو  ���س��رك��ات  م��ن  عليها  امل�سيطر  اأو  اململوكة 

�سخ�س  اأي  وعلى  اأجنبية،  قانونية  ترتيبات 

اعتباري اأو ترتيب قانوين يوجد �سمن هيكل 

ذلك  يف  مب��ا  ال�سركة  يف  ال�سيطرة  اأو  امللكية 

اجلمعيات واالأوقاف.
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7.8 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء العام الماضي

االنباط – عمان 

الدويل  علياء  امللكة  مطار  عرب  امل�سافرين  عدد  ارتفع   

ب��زي��ادة  7.83 م��ل��ي��ون م�����س��اف��ر،  امل��ا���س��ي اإىل ن��ح��و  ال��ع��ام 

ن�سبتها 71.9 باملئة عن عام 2021.

املحققة  م��ن  اأع��ل��ى  اأرق��ام��ا  ال��ط��ائ��رات،  حركة  و�سجلت 

حركة  و���س��ل��ت  فيما  ب��امل��ئ��ة،   46.6 بن�سبة   2021 ع���ام 

 5.2 ن�سبتها  ب��زي��ادة  طنا   61290 اإىل  اجل��وي  ال�سحن 

عن  الأح��د،  اأم�س  ال�سادرة،  ال�سفر  بيانات  بح�سب  باملئة، 

جمموعة املطار الدويل.

نيكول  امل��ط��ار  جم��م��وع��ة  يف  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

ت�سكيل مطار  كبريا يف  تقدما  اأحرزت  املجموعة  اإن  كلود، 

وي�سعر  الأردنية  ال�سيافة  ويج�سد  امل�سافرين،  على  يركز 

فيه امل�سافرون اأنهم يف بيوتهم.

العا�سر لفتتاح مبنى  العام  واأعرب كلود عن تطلعه يف 

امل�����س��اف��ري��ن اجل��دي��د يف امل���ط���ار، ل���روؤي���ة ال��ب��واب��ة اجل��وي��ة 

الرئي�سة للأردن على العامل ت�سل اإىل م�ستويات اأعلى من 

و�سركائنا  الأردن��ي��ة  احلكومة  مع  جنب  اإىل  جنًبا  النجاح 

وم�ساهمينا.

عن  العمل  وا���س��ل��ت  اإن��ه��ا  بيانها،  يف  املجموعة  وق��ال��ت 

ال�سياحة  تن�سيط  وهيئة  والآث��ار  ال�سياحة  وزارة  مع  كثب 

والرتويج  والوجهات،  الطريان  �سركات  �سبكات  لتو�سيع 

ملواقع اململكة ال�سياحية جلذب امل�سافرين، وتعزيز ات�سال 

الأردن باملدن واملحاور الإقليمية والعاملية الرئي�سة.

واأ���س��اف��ت اأن��ه��ا اأط��ل��ق��ت ال��ع��ام امل��ا���س��ي م�����س��ارات جوية 

م��ب��ا���س��رة ع��رب ���س��رك��ائ��ه��ا م��ن ���س��رك��ات ال��ط��ريان وال��ن��اق��ل 

اجلوي الوطني للمملكة؛ امللكية الأردنية، اإىل جانب عقد 

“يونايتد  املتحدة  اجلوية  اخلطوط  مع  جديدة  �سراكات 

اأديل،  وطريان  الإثيوبية،  اجلوية  واخلطوط  اإيرلينز”، 

اأب��وظ��ب��ي، و ووي��ز  اإي���ر  وخ��ط��وط فيولينغ اجل��وي��ة، ووي���ز 

ت�سّغل  والتي  للطريان،  والإ�سكندرية  املتحدة،  اململكة  اإير 

جميعها م�سارات جوية مبا�سرة اإىل وجهات رئي�سة عاملية.

املا�سي  العام  قامت  �سركة طريان   44 اأن  اإىل  واأ�سارت 

الدويل؛  علياء  امللكة  76 وجهة عرب مطار  اإىل  برحلت 

10 باملئة، و17 باملئة على التوايل،  فنمت �سبكاته بن�سبة 

مقارنة مع عام 2021.

واأ���س��ب��ح م��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال����دويل، بح�سب ال��ب��ي��ان، 

الأول يف ال�سرق الأو�سط، والثاين �سمن جمل�س املطارات 

امل�ستوى  حتقيق  يف  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  ملنطقة  الدويل 

اإدارة  اع��ت��م��اد  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن   ”Transition“  +4
للمطارات. الكربونية  النبعاثات 

كما ح�سل املطار على تقدير املطارات ال�سديقة للبيئة 

اآ�سيا  ملنطقة  الدويل  املطارات  التابع ملجل�س   2022 لعام 

الأو�سط  ال�سرق  يف  مطار  اأول  واأ�سبح  ال��ه��ادئ،  واملحيط 

يحقق امل�ستوى الثالث من برنامج اعتماد جتربة العملء 

يف املطار ال�سادر عن املجل�س الدويل للمطارات.

على  الأي���زو  ���س��ه��ادات  بيانها:  وف��ق  املجموعة  وج���ّددت 

اإدارة  لنظام   9001 اآي���زو  وه��ي  ك��ك��ل،  ال�سركة  م�ستوى 

واآي����زو  ال��ب��ي��ئ��ة،  اإدارة  ل��ن��ظ��ام   14001 واآي�����زو  اجل�����ودة، 

امل��ه��ن��ي��ة،  وال�����س��لم��ة  ال�����س��ح��ة  اإدارة  ل��ن��ظ��ام   45001
وامل��ب��ادئ  العملء  ر�سا   - اجل��ودة  10002لإدارة  واآي���زو 

ال�سكاوى. للتعامل مع  التوجيهية 

منتدى االستراتيجيات يؤكد ضرورة إنشاء مرصد 
لقياس أثر مشاريع المسؤولية االجتماعية

االنباط – عمان 

اأك�����د م�����س��ارك��ون يف ج��ل�����س��ة ع��ق��ده��ا م��ن��ت��دى 

مر�سد  اإن�ساء  �سرورة  الأردين،  ال�سرتاتيجيات 

وطني لقيا�س اأثر م�ساريع امل�سوؤولية الجتماعية 

لل�سركات.

وحت����دث امل�����س��ارك��ون يف اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي ج��رت 

لتبادل اخلربات مع القطاع اخلا�س من اأع�ساء 

املنتدى  وا�ست�ساف  العلقة،  واأ�سحاب  املنتدى 

خللها عدداً من املوؤ�س�سات املجتمعية واملبادرات 

الجتماعية  امل�سوؤولية  م�ساريع  ع��ن  الوطنية، 

لل�سركات يف الأردن، وكيفية تطويرها لت�سب يف 

الأولويات الوطنية، واإجنازاتهم واأثر م�ساريعهم 

على املجتمع.

اإىل مقرتحات وتو�سيات  امل�ساركون،  وا�ستمع 

وا�ستدامة  اأث��ر  القطاع اخلا�س ل�سمان دميومة 

م�����س��اري��ع امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى جميع 

الأ����س���ع���دة. واأك������دوا اأه��م��ي��ة و���س��ع اإط�����ار وطني 

م�ساريع  يف  ال�ستدامة  حتقيق  ي�سمن  م�سرتك 

للتن�سيق  من�سة  وتوفري  الجتماعية،  امل�سوؤولية 

الأول��وي��ات  ح��ول  بيانات  وقاعدة  املعرفة،  وتبادل 

الوطنية وموؤ�س�سات املجتمع املحلي وم�ساريعهم 

لل�سركات  مرجعية  لتكون  دع��م  اإىل  حتتاج  التي 

الداعمة.

وق�������ال�������ت امل��������دي��������رة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة مل���ن���ت���دى 

اإن  ب���رك���ات،  ن�����س��ري��ن  الأردين  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ر�سالة املنتدى منذ التاأ�سي�س هي تعظيم م�ساهمة 

القطاع اخلا�س يف التنمية ال�ساملة امل�ستدامة يف 

الأردن، لفتة اإىل اأن هذه التنمية لن تكون دون 

وج���ود ق��ط��اع خ��ا���س ق��وي ون��اج��ح، ول��دي��ه اإمي��ان 

واملجتمع  ملوظفيه  الجتماعية  بامل�سوؤولية  كامل 

والبيئة على حد �سواء.

لتحقيق  �سعيه  خ��لل  املنتدى  اأن  واأ���س��اف��ت، 

القيم،  م��ن  مبنظومة  يتم�سك  واأه��داف��ه  غاياته 

والتي ت�سكل طابعا عاما له، واأحد اأهم هذه القيم 

املنتدى  يكون  حيث  الجتماعية،  امل�سوؤولية  هي 

م�����س��وؤول اج��ت��م��اع��ي��اً، ي��وؤث��ر اإي��ج��اب��اً يف املجتمع 

الأردين، وين�سر وير�سخ مبادئ ومفاهيم  املحلي 

من  اأع�سائه  جميع  بني  الجتماعية  امل�سوؤولية 

اأن املنتدى يرى  القطاع اخلا�س. وبينت بركات، 

اأن توجيه جهود امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات 

لت�سب يف الأولويات الوطنية هي �سرورة ق�سوى؛ 

و�سمان  اجلهود،  لهذه  الإيجابي  الأث��ر  لتعظيم 

هذه  م��ن  امل�ستفيدين  م��ن  �سريحة  اأك���رب  �سمول 

امل�ساريع.

وج����رى، خ���لل ال��ل��ق��اء، ال���س��ت��م��اع اإىل جهود 

“جمعية همتنا”، حيث حتدثت رئي�سة اجلمعية 
���س��م��ارة، ع��ن م�ساريع اجلمعية  ال��دك��ت��ورة ف��ادي��ة 

اأف��راد املجتمع  لتعزيز حقوق املر�سى من جميع 

باحل�سول على الرعاية ال�سحية املنا�سبة بكرامة 

ودون متييز من خلل اإعادة تاأهيل وجتهيز مراكز 

الرعاية ال�سحية يف القطاع ال�سحي احلكومي، 

العمل  ث��م  وم���ن  للمر�سى  اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري 

لتطوير  املعنيني  وال�����س��رك��اء  ال�سحة  وزارة  م��ع 

اخلدمات ال�سحية يف تلك املراكز وا�ستدامتها.

رقم العدد   6287 االثنني   16/ 1 / 2023

االعالين
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شركة املغرتبني األردنيني للوساطة املالية

الرتخي�ص  تعليمات  م��ن   )74( رق��م  امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادًا 

والعتماد للخدمات املالية وتنظيمها ل�سنة 2005 ال�سادرة عن 

هيئة الأوراق املالية.

التالية  باأن  املالية  للو�ساطة  الأردنيني  املغرتبني  �سركة  تعلن 

اأ�سماوؤهم هم املعتمدون واملخولون با�ستالم اأوامر البيع وال�سراء 

لدى ال�سركة.

مايل  و�سيط   - الو�ساطة  مدير  جرار-  ربحي  /عماد  ال�سيد   .1

معتمد.

2. ال�سيدة / تهاين تي�سري ر�ساد و�ساح - و�سيط مايل معتمد.

عمان - ال�سمي�ساين- جممع بنك ال�سكان - الطابق الرابع

تلفون 5654613 - 5654614 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200005085(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة مو�سى حممد مو�سى حداد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حداد والقا�سم 

بتاريخ   )82099( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2006/7/30

وقام   2023/1/15 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/15

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية 

من 5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) ملحمة وم�ساوي ع�ص الدبور ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )257391( 

با�سل  منى   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) العقاد  حممد  �سعيد  حممد  رو�سة   ( با�سم 

�سيف الدين الربغوثي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)22( ل�سنة 2003 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري

) متعن الردن لل�سياحة ( و امل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )144549( با�سم 

)ابراهيم احمد حممد احل�سنات( قد جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حليمة �سليمان احمد 

احل�سنات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الكافة من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )272/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة والتموين

انه وا�ستنادا لقرار حمكمة بداية عمان بالدعوى رقم 

) 2007/3790/ حتت الت�سفية ( ال�سادر بتاريخ 2023/1/12 

انه تقرر ف�سخ �سركة ) الطيبات الزراعية ( ذ.م.م حتت الت�سفية 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية حمدودة حتت 

الرقم ) 5454 ( تاريخ 1998/9/24 اعتبارا من تاريخ القرار .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )272/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين

رقم  بالدعوى  عمان  بداية  حمكمة  لقرار  وا�ستنادا  انه 

بتاريخ  ال�����س��ادر   ) الت�سفية  حت��ت   /2006/1882  (

لت�سنيع  البوادي   ( �سركة  ف�سخ  تقرر  انه   2023/1/12

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الت�سفية  حتت  ذ.م.م   ) اللحوم 

 )  8720  ( الرقم  حتت  حمدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

تاريخ 2004/4/12 اعتبارا من تاريخ القرار .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مصفي شركات 
التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته يعلن م�سفي �سركة  هيا عواد علي الرواجفة 

و�سىركاوؤها وامل�سجلة

بتاريخ  الت�سامن  �سركات  �سجل  )115610(يف  ال��رق��م  حت��ت 

جميع  بان   )200158112( الوطني   ورقمها    2016/11/23

ال�سركاء بال�سركة قد اتفقو على حل ال�سركة وت�سفيتها  بتاريخ 

2022/12/28

لها وعنوانه  الهاللت م�سفيا  وتعيني / ح�سن حممود عبد اهلل 

للتبلغ والتبليغ :

املدينة : معان -البرتا

رقم الهاتف : 0777361504

م�سفي ال�سركة

ح�سن حممود عبد اهلل الهاللت

اعــــالن 
�سركة ه�سام القي�سي واولده – حمم�ص القي�سي تهنئ الرابحني مب�سابقة الذهب

احلا�سلة على موافقة وزارة ال�سناعة والتموين رقم 351452/1/2022

: ا�سماء الرابحني

-نهى مو�سى حامد.

-هديل حممود عبد الكرمي.

-خالد امني عودة .

- هدى العفيف.

- عمر عمارة.

- عدي عجاج .

- حممد عبدالرحمن.

- �سمر ابو حويلة .

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   اخلفيفة    للوجبات  برميل  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 35480 ( 

بتاريخ ) 2014/1/30(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : لينا فوزي مالول

املهند�ص  – جممع  ال�سامل  – �سارع خليل  امل�سفي : عمان  عنوان 

حممود الع�ساف – بناية رقم 1 – الطابق الثالث

خلوي ) 0795142401 (

م�سفي ال�سركة

اعالن مقاولة )طرح عطاء(
ترغب روضة ومدارس البشر الدولية 

بطرح عطاء بناء مدرسة .

عطاء رقم )1( : بناء عظم بمسطح ما يقارب 6000م .
عطاء رقم )2( : عطاء ت�سطيبات كاملة )ت�سليم مفتاح( .

الطلب  تقدمي  واملناق�سة  بالعطاء  بالدخول  يرغب  من  على 

اخلمي�ص  يوم  ولغاية   16/01/2023 الثنني  يوم  من  ابتداءا 

للمقاولني  حم�سور  ال��ع��ط��اء  ه��ذا  ان  علما   19/01/2023

املرخ�سني او �سركات الإ�سكان املرخ�سة و�سريطة وجود �سهادة 

الرتخي�ص داخل ظرف العطاء .

ال�سرقي  احلي  ارب��د  يف  الكائن  املدر�سة  مبنى  يف  للعطاء  يقدم 

مقابل م�سجد عبد ال�ستار جرادات

هاتف رقم 0770009800

*مالحظة: يتم التقدم لكل عطاء على حده .

إعالن صادر عن  مصفي
 شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

و�سريكه  عبداهلل  وفيق  �سركة   م�سفي  يعلن  وتعديالته   1997

وامل�سجلة

بتاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )116930( ال��رق��م  حت��ت 

جميع  ب��ان   )200162566( الوطني   ورقمها    2017/7/20

ال�سركاء بال�سركة قد اتفقو على حل ال�سركة وت�سفيتها  بتاريخ 

2023/1/15

وعنوانه  لها  م�سفيا  عبداهلل  اللطيف  عبد  وفيق  حمزه  وتعيني 

للتبلغ والتبليغ :

املدينة : عمان - خلدا

رقم الهاتف : 0788129579

م�سفي ال�سركة

حمزه وفيق عبد اللطيف عبداهلل

إعالن صادر عن  مصفي
 شركات التضامن والتوصية البسيطة

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن م�سفي �سركة  زهري و�سامر حجيج 

وامل�سجلة

بتاريخ  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف   )32693( ال��رق��م  حت��ت 

جميع  ب��ان   )200073950( الوطني   ورقمها    1993/4/6

ال�سركاء بال�سركة قد اتفقو على حل ال�سركة وت�سفيتها  بتاريخ 

2023/1/15

منفريدين   / حجيج  زهري  �سامر  او  حجيج  حممد  زهري  وتعيني 

م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : عمان – الدوار اخلام�ص

رقم الهاتف : 0795588643

S.hujaij@gmail.com : الربيد اللكرتوين

م�سفي ال�سركة

زهري حممد احمد حجيج او �سامر زهري 

حممد حجيج / منفريدين

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ال�سركات  264/اأ ( من قانون   ( املادة  ا�ستنادًا لأحكام 

مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  ( رق��م 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة 

يف  لدينا  وامل�سجله  الهند�سية  ج��ارا  ل�سركة  العامة 

الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

باجتماعها  قررت  قد   2008/1/7 بتاريخ   )15482(

غري العادي املنعقد بتاريخ 2022/12/28 العدول عن 

ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) دجله للمياه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )74774( با�سم ) عزت ح�سن 

�سعيد �ساهني ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) مي�سون �سعيد حممود عبده ( وتعترب عملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) قهوة ايادي احلور ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )195470( با�سم 

) �ساكر ح�سني �ساكر جعبا�ص( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) مها مر�سي حمدي جعبا�ص 

( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   مادبا الف 

وثمامنائه وثمانون للتطوير ال�سياحي  وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )43629( بتاريخ  

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2016/4/4

2022/12/11  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد ا�سرف يعقوب ميخائيل الق�سو�ص   م�سفيا لل�سركة، 

وان عنوان امل�سفي هو :

– هاتف  – الطابق الول   10 – بناية  – دوار املنتزه  اللويبده 

0795560446

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  ال�سناعية   امكان  �سركة  ب��اأن 

 )44838( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2016/8/14( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2023/1/12(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن فقدان 

شهادة جامعية
فقدان �سهادة 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 

1994/6/12م وعلى  بتاريخ 

اىل  ت�سليمها  ي��ج��ده��ا  م���ن 

اجلامعة او اقرب مركز امني 

 : ه��ات��ف  على  الت�����س��ال  او 

0795122811

06-5200700

الثنني   2/ 1 / 2023

رقم العدد   6273

 065200700
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االنباط – وكاالت 

عن  املحتلة  القد�س  يف  الإ�سرائيلي  الحتالل  بلدية  تتوقف  مل 

اأعمال احلفر والتهويد يف حميط البلدة القدمية وامل�سجد الأق�سى 

املبارك، وخا�سة منطقة باب العامود، التي ت�سهد ت�سارًعا حمموًما 

وتقييد  للمنطقة،  والتاريخي  احل�ساري  الوجه  تغيري  م�ساريع  يف 

حركة املقد�سيني، واحلركة التجارية.

وكبرية  ملمو�سة  تغيريات  لإح��داث  الحتالل  بلدية  =وُتخطط 

يف طابع وهوية القد�س العربية الإ�سالمية، م�ستهدفة بذلك تغيري 

معامل منطقة باب العامود، باعتبارها ت�سكل مدخاًل رئي�ًسا للبلدة 

القدمية والأق�سى.

=ونظًرا لأن هذه املنطقة ُت�سكل ع�سب احلياة ومركزها الأ�سا�س 

الفل�سطيني  الن�سال  يف  رمزية  بقيمة  وتتمتع  املقد�سة،  املدينة  يف 

املقد�سيني  بحق  العن�سرية  واإج���راءات���ه  الح��ت��الل  انتهاكات  �سد 

ومقد�ساتهم، لذلك تقع يف دائرة ال�ستهداف الإ�سرائيلي.

�سليمان  ال�سلطان  �سارع  يف  حفريات  الحتالل  طواقم  وجت��ري 

القانوين وحميط البلدة القدمية، وخا�سة يف حي امل�سرارة املقابل 

يف  املخت�س  الباحث  يقول  كما  امل��غ��ارب��ة.  ب��اب  وعند  ال��ع��ام��ود  لباب 

�سوؤون القد�س فخري اأبو دياب

ويو�سح اأبو دياب يف حديثه لوكالة “�سفا”، اأن بلدية الحتالل 

ومعاملها  امل�ستهدفة  املنطقة  تغيري  على  مت�سارعة  ب��وت��رية  تعمل 

ال�سلطان  و���س��ارع  العامود  ب��اب  منطقة  وخا�سة  العريقة،  العربية 

�سليمان، وتوا�سل اأعمال احلفريات يف تلك املنطقة.

وي�سيف اأن اأع��م��ال احل��ف��ر وال��ت��ه��وي��د ت��ب��داأ م��ن ح��ي امل�����س��رارة 

و�سوًل  �سليمان  ال�سلطان  ���س��ارع  ث��م  وم��ن  ال��ع��ام��ود،  ب��اب  ومنطقة 

للبنية  تغيري  ويتخللها  اليو�سفية،  املقربة  ال�ساهرة وحتى  باب  اإىل 

ال�سرتاتيجية  املنطقة  تلك  يف  مراقبة  كامريات  وو�سع  التحتية، 

واحليوية.

املقد�سيني  و�سول  اإعاقة  امل�ستمرة  التهويدية  الأعمال  ويتخلل 

تنقلهم،  وتقييد حركة  القدمية،  والبلدة  العامود  باب  اإىل منطقة 

مبا يوؤثر على احلركة التجارية يف املنطقة.

=وي�سري اأبو دياب اإىل اأن �سلطات الحتالل اأغلقت املنطقة اأمام 

و�سارع  ال�ساهرة  ب��اب  اإىل  و���س��وًل  ال��ع��ام��ود،  ب��اب  م��ن  ال�سري  حركة 

�سالح الدين الأيوبي، وبداية املقربة اليو�سفية.

اإىل  ت�سعى من خالل احلفريات،  الحتالل  �سلطات  اأن  =ويوؤكد 

واإعاقة  املقد�سي،  القت�ساد  وخنق  القدمية،  البلدة  حميط  تهويد 

و�سول الفل�سطينيني اإىل البلدة القدمية وامل�سجد الأق�سى، وتقليل 

عدد الوافدين اإليهما، بهدف فر�س اأجندة تهويدية، واإعادة �سياغة 

تاريخ وهوية تتالءم مع الرواية التلمودية.

للمنطقة،  املعماري  النمط  تغيري  يريد  الح��ت��الل  اأن  =وي��ب��ني 

واإبعاد النا�س عنها، بغية تنفيذ م�ساريعها ال�ستيطانية والتهويدية، 

وال�سيطرة الكاملة على حميط البلدة القدمية والأق�سى.

ا، اإىل تهيئة هذه املنطقة لو�سلها  وت�سعى �سلطات الحتالل اأي�سً

مع اجلزء الغربي من القد�س، بغية ت�سهيل و�سول امل�ستوطنني اإىل 

ال�سيليكون” يف  “وادي  التهويدي  بامل�سروع  املدينة، وكذلك ربطها 

حي وادي اجلوز. وفق اأبو دياب

الهدمي  نا�سر  التهويد  ملناه�سة  املقد�سية  الهيئة  رئي�س  =واأم��ا 

اأن اأعمال احلفر  “�سفا” اإن بلدية الحتالل تدعي  فيقول لوكالة 

ال��ت��ي ت��ت��م يف منطقة امل�����س��رارة وحم��ي��ط ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة بحجة 

يف املنطقة”، لكن يف ماهيتها  التحتية  البنية  وحت�سني  “التطوير 
حتمل طابًعا تهويدًيا.

ال�سورة احل�سارية  تغيري  الحتالل حتاول  بلدية  اأن  =ويو�سح 

للمدينة املحتلة، وحمو كل ما ُيدلل على الهوية العربية والإ�سالمية 

فيها، واإظهارها على اأنها مدينة تتوافق مع الرواية اليهودية.

امل�سرارة  منطقة  يف  حفريات  م��ن  يجري  م��ا  اأن”  =وي�سيف 

ت��ط��وي��ر، لكنه يف ���س��ورت��ه احلقيقية  اأن���ه  ع��ل��ى  ي��ق��دم��ه الح���ت���الل 

باأن القد�س عا�سمة موحدة  تهويدي بامتياز، الهدف منه الدع��اء 

لإ�سرائيل”.

اأث��رت ب�سكل كبري على احلركة  اأن هذه احلفريات  اإىل  =وي�سري 

تخلل  اإذ  القدمية،  البلدة  القد�س، وخا�سة يف حميط  التجارية يف 

ع�سرة  لنحو  واحلافالت  ال�سيارات  حلركة  اإغالقات  الأعمال  هذه 

ال��و���س��ول اإىل منطقة  ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن  امل��ق��د���س��ي��ني مل  اأي�����ام، وح��ت��ى 

امل�سرارة، ب�سبب ا�ستمرار احلفريات.

=وبح�سب النا�سط املقد�سي، فاإن عدم و�سول احلافالت اإىل جزء 

ت�سبب بخ�سائر  امل�ستهدفة،  املنطقة  املقد�سية يف  الأ�سواق  كبري من 

فادحة للتجار املقد�سيني.

ويوؤكد اأن بلدية الحتالل تتعمد اإفقار التجار واملقد�سيني، عرب 

اأج��ل  م��ن  وم��ربجم��ة  ممنهجة  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  ا�ستخدام 

وجتارية  اقت�سادية  اأو���س��اًع��ا  ت�سهد  املدينة  اأن  رغ��م  ذل��ك،  حتقيق 

�سيئة، ب�سبب الإجراءات والقيود الإ�سرائيلية املفرو�سة على التجار.

االنباط – وكاالت 

دع����ا م��ت��ح��دث��ون يف ل���ق���اء ُن���ّظ���م ب��ال��ذك��رى 

���س��رورة  اإىل  ال��ن��ق��ب«،  ل���«ه��ب��ة  الأوىل  ال�سنوية 

خا�سة  النقب  لأه���ل  وا�سحة  دع��م  خطة  و���س��ع 

�سمودهم  لتثبيت  عامة،  الفل�سطيني  والداخل 

ملحو  الهادفة  الحتالل  ملخططات  ومقاومتهم 

هويتهم ووجودهم من اأرا�سيهم.

لقاء نظمه مركز  املتحدثون، خالل  وطالب 

هبة  على  “عام  بعنوان  “زوم”،  عرب  “حوار” 
“�سفا”،  وكالة  وتابعته  بعد؟”،  م��اذا  النقب.. 

ب�سرورة دمج اأهل الداخل عامة والنقب خا�سة 

�سمودهم  ودع��م  امل��ق��اوم،  الفل�سطيني  العمل  يف 

ع��ل��ى اأك�����ر م���ن م�����س��ت��وى، مل���واج���ه���ة ���س��ي��ا���س��ات 

الحتالل.

للجماهري  العليا  املتابعة  جلنة  رئي�س  واأك��د 

بركة،  حممد  الفل�سطيني  ال��داخ��ل  يف  العربية 

وم���دن اجلليل،  ق��رى  ب��ال��غ على  ت�سييق  وج���ود 

قائاًل اإن “اإ�سرائيل” جنحت يف تهويد الأر�س، 

لكنها مل تنجح يف تهويد ال�سكان.

واأ�ساف “اإ�سرائيل مل ت�سل لرغبتها يف جعل 

اجلليل ذات اأغبية يهودية، واأقامت م�ستوطنات 

ع��ل��ى �سكل ق���رى وب��ل��دات لإ���س��ك��ان��ه��م، م��ن اأج��ل 

ت��غ��ي��ري ال����ت����وازن ال�����س��ك��اين ف���ي���ه، ل��ك��ن م���ا زل��ن��ا 

اأغلبية”.

ت��ت��ع��ر���س  ال��ن��ق��ب  “ق�سية  اأن  ب���رك���ة  واأك������د 

لنف�س ما يتعر�س له اجلليل، اإل اأن اأهل النقب 

من  مت�سع  اأك���رب  مي��ل��ك��ون  لإ���س��رائ��ي��ل  بالن�سبة 

الأر�س باأيديهم، وهي تريد ال�سيطرة على هذه 

الأر�س، حتى لو م�ست باحلياة الأ�سا�سية فيها”.

وقال “اإن الق�سية يف النقب معركة على كل 

النقب،  اأهل  اأن جتمع  تريد  اإ�سرائيل  واأن  �سرب، 

من القرى والتجمعات ال�سكانية يف اأقل م�ساحة، 

وهي ل تفرق بني ما ت�سمى قرى معرتف بها اأو 

غري معرتف بها، يف ذلك”.

ا  وخ�سو�سً “اإ�سرائيل”  اأن  اإىل  بركة  ولفت 

ح��ال��ًي��ا يف ظ���ل ت���واج���د ال���وزي���ر امل��ت��ط��رف “بن 

غفري”، تريد الرتويج للنقب على اأنها منطقة 

ف�����س��اد، واأن���ه���ا ت���ري���د اإ���س��الح��ه��ا وه����و اأ���س��ل��وب 

لل�سيطرة وامل�سادرة لالأرا�سي.

واعترب اأن املفتاح ملواجهة ما يجري بالنقب، 

املعامل، ووحدة  روؤية موحدة وا�سحة  هو وجود 

فالعمل  عامة،  والداخل  النقب  ال�سعب يف  اأبناء 

املوحد ل يرتقي اإىل امل�ستوى املطلوب فيه.

العراقيب،  ق��ري��ة  ه��دم  ا�ستمرار  اإىل  واأ���س��ار 

وق�����س��اي��ا ال��ت��ح��ري�����س يف ك��ل م��ك��ان ي��ج��ري فيه، 

موؤكًدا اأنه يجب حماية الب�سر واأهل النقب من 

هذه الأحرا�س.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ع�����س��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي 

“اإن  وا���س��ل  اأب���و  البلد” ق���دري  “اأبناء  حل��رك��ة 

�سيطرة  ظ��ل  يف  خا�سة  اأ�سا�سية،  النقب  ق�سية 

اأن  اليمني الإ�سرائيلي على �سدة احلكم، ويجب 

يكون هناك ا�سرتاتيجية وا�سحة خا�سة يف ظل 

التطورات التي �سهدها يف الفرتة املا�سية”.

لكل  م���وح���د  خ���ط���اب  وج�����ود  ����س���رورة  وراأى 

امل���رك���ب���ات الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ل��ج��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ع��ل��ي��ا 

اأن يكون هناك حت��رك على  بالداخل، و���س��رورة 

ما  ���س��د  ال��دول��ي��ة،  اجل��ن��اي��ات  حمكمة  م�ستوى 

اأب��ن��اء  ���س��د  ج���رائ���م  “اإ�سرائيل” م���ن  مت��ار���س��ه 

من  واق��ت��الع  تهجري  م��ن  الفل�سطيني  ال�سعب 

قراه �سواء يف النقب وكل املناطق الفل�سطينية.

اأهل النقب يف هبتها  اأن دور  اأبو وا�سل  واأك��د 

كبري جًدا، يجب اأن ي�ستمر وُيبنى عليه، من اأجل 

ح�سم �سراع الوجود على الأر�س.

بدوره، قال اأحد كبار قبيلة الرتابني وع�سو 

اإ���س��ن��اد اأه���ل ال��داخ��ل ���س��امل ال�����س��ويف “اإن  هيئة 

باأر�سهم،  متم�سكني  ولزال��وا  كانوا  النقب  اأه��ل 

التي  ال���واح���دة  ال�سعبية  ال��ه��ب��ة  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���ًدا 

�سهدها النقب، ملواجهة التجمعات ال�ستيطانية 

والقواعد الع�سكرية الإ�سرائيلية فيه”.

و�سدد على اأن الهبة اأربكت الحتالل، ب�سبب 

ان��ت�����س��ار ال��وع��ي ب��ني اجل��ي��ل يف ال��ن��ق��ب، مطالًبا 

اإىل  النخب  دائ���رة عمل  ب�����س��رورة اخل���روج م��ن 

دائرة العمل اجلماهريي فيه.

ن�سمة  األ����ف   317 ه��ن��اك  اأن  ال�����س��ويف  وذك����ر 

ي�سكنون يف النقب، يجب معاونتهم يف الت�سدي 

وال�ستيالء  لتهجريهم  ي�سعى  الذي  لالحتالل 

على اأر�سهم.

ودعا حركات الفكر ال�سيا�سي والوطني وبيان 

ب��امل��ق��اوم��ة  للتم�سك  ال���دع���وة  يف  دوره����ا  اأه��م��ي��ة 

ومقارعة الحتالل يف اأرا�سي ال�48.

اأن ما يجري يف النقب ميهد ملرحلة  واعترب 

لي�سارك فيها  ق��د متتد  امل��واج��ه��ة،  م��ن  ج��دي��دة 

لتم�سح مقولة  ف��ه��ي ج���اءت  ال���داخ���ل،  اأه���ل  ك��ل 

ال�سهاينة القدماء باأن الكبار ميوتون وال�سغار 

مي���وت���ون، ل��ي��اأت��ي ال�����س��غ��ار وي��ث��ب��ت��وا اأن��ه��م اأك��ر 

مت�سًكا باأر�سهم ووطنهم.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ق��ي��ادي ب��ح��رك��ة “كفاح” 

عبد الكرمي عتايقة: “منذ عام 1948 مل تتغري 

يجري  وم���ا  ب��امل��ط��ل��ق،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سيا�سات 

جتاه  و�سوًحا  اأك��ر  اأ�سبحت  املخططات  اأن  هو 

م�سادرة الأر�س والتهجري”.

ال��روؤي��ة  اأن ه���ذا يتطلب وح���دة  و���س��دد ع��ل��ى 

ال�سيا�سات،  ه���ذه  م��واج��ه��ة  اأج���ل  م��ن  وال�����س��ع��ب 

داعًيا اإىل تعبئة الوعي اجلماهريي لأن ال�سراع 

خ��ا���س��ة  باأكمله”،  “كيان  م���ع  الأر��������س  ع��ل��ى 

مبلكية  الع�����رتاف  م�سطلح  ت�����س��ت��خ��دم  واأن���ه���ا 

اأو  امل��ع��رتف  ال��ق��رى  يعرف  فيما  الفل�سطينيني 

غري املعرتف بها”.

ال��وط��ن��ي��ة لدعم  الهيئة  رئ��ي�����س  اأك���د  ب����دوره، 

اأنه  رم�سان  اأب��و  حم�سن  املحتل  الداخل  واإ�سناد 

“بعد معركة �سيف القد�س وكل املعارك الأخرية 
جعلت  الفل�سطيني،  ال�سعب  مكونات  كل  وحدت 

الحتالل يفكر بطريقة جديدة يف الرتكيز على 

ا�ستهداف م�سروع الن�سال الفل�سطيني”.

اجل��دي��دة  الح��ت��الل  اأن حكومة  على  و���س��دد 

روؤي���ة فل�سطينية  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ت��وؤك��د وج���ود 

الح��ت��الل،  �سد  امل��ق��اوم  للعمل  �ساملة  م��وح��دة، 

لأهل الداخل وعلى وجه اخل�سو�س اأهل النقب.

النقب  اأه���ل  �سمود  تعزيز  ���س��رورة  اأك���د  كما 

على امل�ستوى القت�سادي والإعالمي وال�سيا�سي 

والجتماعي املقاوم، بحيث يكون النقب حا�سًرا 

يف كل فعل مقاوم.

كما دعا لتوحيد الرواية الفل�سطينية للعامل، 

“اإ�سرائيل”  ل��ه  ت����روج  ال����ذي  اخل��ط��اب  ظ��ل  يف 

لت�ستهدف امل�سروع الوطني الفل�سطيني.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ف���وزي 

حًيا  من��وذًج��ا  �سكلت  النقب  هبة  اإن  ال�سو�سي، 

ال�ستيطانية  وخم��ط��ط��ات��ه  الح��ت��الل  مل��ق��اوم��ة 

والتهجريية على الأر�س.

وذك����ر اأن����ه “ل ي��وج��د ج���زء لإق���ام���ة ال��دول��ة 

على  الح���ت���الل  ���س��ي��ط��رة  ب�سبب  الفل�سطينية 

الأر�س، وبالتايل فاإن اأي عمل يجب األ ي�ستثني 

يتم  اأن  وي��ج��ب   ،48 اأرا����س���ي  يف  الفل�سطينيني 

دجمهم يف اأي معركة اأخرى”.

وقال “اإنه يجب تن�سيق اجلهود بني املقاومة 

بغزة وال�سفة مع اأهل الداخل والقد�س، بالرغم 

اأن  ال��ذي ل يجب  ت��اأث��ري عامل اجلغرافيا،  م��ن 

النقب  اأه��ل  ومقاومة  لدعم �سمود  مانًعا  يكون 

والداخل”.

ي�سكل  اأن  يجب  املقاوم  العمل  اأن  على  و�سدد 

ن���ه���ره���ا، دون  اإىل  ب��ح��ره��ا  ف��ل�����س��ط��ني م���ن  ك���ل 

تخ�س  ل  الهوية  م�ساألة  واأن  �سرب،  اأي  ا�ستثناء 

فل�سطينيي الداخل، واإمنا تخ�س كل فل�سطيني 

بالقد�س وال�سفة وغزة.

حفريات وأعمال تهويد إسرائيلية متسارعة بمحيط البلدة القديمة

دعوة الستثمار نتائج »هبة النقب« ودمج فلسطينيي ال48 بالعمل المقاوم

األسرى في سجون االحتالل أتموا كافة 
التحضيرات لمعركتهم المرتقبة

13 شهيدًا منذ بداية العام… االحتالل 
يصعد عدوانه على الشعب الفلسطيني

نادي األسير ُيحّمل االحتالل المسؤولية عن 
مصير األسير علي الحروب

الضفة تشتعل.. عمليات إطالق نار بالشمال والجنوب 
ومواجهات عنيفة بسلوان واعتقاالت واسعة

االنباط – وكاالت 

ب��غ��زة،  وامل���ح���رري���ن  الأ����س���رى  وزارة  ق��ال��ت 

وب�سكل  الح��ت��الل  �سجون  داخ���ل  الأ���س��رى  اإن 

موحد اأنهوا كافة ال�ستعدادات والتح�سريات 

واإجن��ازات��ه��م  الإن�سانية  حقوقهم  ع��ن  للدفاع 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، وب������داأوا ح��ال��ة ال���س��ت��ن��ف��ار داخ��ل 

ال�سجون.

الوطنية  احل��رك��ة  اأن  ال�����وزارة،  واأو���س��ح��ت 

�سكلت  العامة  التعبئة  اإعالنها  بعد  الأ���س��رية 

يرتكز  ن�سالًيا  برناجًما  وو�سعت  جل��ان  ع��دة 

على التدرج يف اخلطوات يف مواجهة اأي اإجراء 

ل��الأ���س��رى،  واملعي�سي  احل��ي��ات��ي  ال��واق��ع  مي�����س 

اأحمر  خ��ط  ال��واق��ع  ب��ه��ذا  امل�سا�س  اأن  باعتبار 

لدى قيادة احلركة الوطنية الأ�سرية.

لديها  الأ�سرية  احلركة  اأن  ال��وزارة  ولفتت 

م��ن اخل��ط��وات م��ا ميكنها م��ن احل��ف��اظ على 

الع�سيان  اأب��رزه��ا  الأ���س��رى  وح��ق��وق  منجزات 

وع���دم الم��ت��ث��ال ل���ق���رارات ال�����س��ج��ان، واإغ���الق 

ال���غ���رف والأق���������س����ام، وق����د ي�����س��ل الأم������ر اإىل 

ال����دخ����ول يف خ���ط���وة الإ�����س����راب امل���ف���ت���وح عن 

ال��ط��ع��ام وامل���واج���ه���ة اجل�����س��دي��ة امل��ب��ا���س��رة مع 

ال�سجان.

واأ�سافت الوزارة اأنه، ومنذ ت�سكيل احلكومة 

“بن غفري” وزارة  املتطرف  وت��ويل  املتطرفة 

الأم����ن ال��ق��وم��ي ل��الح��ت��الل، ت��ع��ال��ت اأ���س��وات 

الت�سييق وت�سديد اخلناق على الأ�سرى، وذلك 

اأب���رزه���ا حل  الن��ت��ه��اك��ات  م��ن  بتنفيذ ح��زم��ة 

و�سحب  ال�سجون،  داخ��ل  التنظيمية  الأج�سام 

بع�س الأجهزة الكهربائية من غرف الأ�سرى، 

ال��دوري��ة  التنقالت  وف��ر���س  الكانتينا،  ووق��ف 

�ساحة  اإىل  اخل�����روج  واإل���غ���اء  الأ�����س����رى،  ع��ل��ى 

اأق�سام  اإىل  الأ�سرى  ونقل  “الفورة”،  ال�سجن 

عزل م�سددة متنعهم من الت�سال والتوا�سل 

مع العامل اخلارجي.

االنباط – وكاالت 

ح�سيلة  اأط��ف��ال  ث��الث��ة  بينهم  �سهيداً   13

الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  ال�����س��ه��داء 

منذ بداية العام اجلاري، �سبعة منهم ارتقوا يف 

مدينة جنني يف ت�سعيد ممنهج من الحتالل 

امل��ق��اوم��ة  اإرادة  ك�����س��ر  ب���ه���دف  الإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

عنوانها  الأر���س  على  وقائع جديدة  وتكري�س 

ل  فيما  الفل�سطينية،  الأر���س  و�سم  التهجري 

يزال املجتمع الدويل �سامتاً عاجزاً عن توفري 

الإدارة  دع��م  ،ج���راء  للفل�سطينيني  احل��م��اي��ة 

الأمريكية لالحتالل.

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو 

الفل�سطينية وا�سل اأبو يو�سف اأ�سار يف ت�سريح 

والتهجري  القتل  عمليات  اأن  اإىل  �سانا  ملرا�سل 

وت��ك��ث��ي��ف ال���س��ت��ي��ط��ان ه���ي م��ق��دم��ة ل��ع��دوان 

�سامل، يهدف بالأ�سا�س ل�ستكمال عملية �سم 

اأن  60 باملئة من ال�سفة الغربية، م�سدداً على 

جرائم الحتالل لن تزيد ال�سعب الفل�سطيني 

اإل اإ�����س����راراً ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ط��ري��ق ال��ن�����س��ال 

امل�سروعة  كامل حقوقه  واملقاومة، ل�سرتجاع 

واإ�����س����ق����اط خم���ط���ط���ات الح����ت����الل ال���ه���ادف���ة 

لت�سفية الق�سية الفل�سطينية.

ال�سعبية  للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو 

اأن  اأك����دت  دق���ة  اأب���و  م���رمي  فل�سطني  لتحرير 

لأنها  جنني،  على  اعتداءاته  �سعد  الحتالل 

لتم�سك  واأمن����وذج����اً  ل��ل��م��ق��اوم��ة  ق��ل��ع��ة  ت�سكل 

عنها  وال��دف��اع  بحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب 

املدينة  يف  الأخ���رى  تلو  امل��ج��ازر  يرتكب  ،لهذا 

عن  الفل�سطينيني  لثني  فا�سلة  حم��اول��ة  يف 

ويف  فيها  يجري  ما  اأن  اإىل  م�سرية  املقاومة، 

باقي مناطق ال�سفة الغربية، يوؤكد عن�سرية 

ال�ستمرار يف  يتطلب  ،م��ا  الح��ت��الل  واإج���رام 

الرد على ذلك مبوا�سلة املقاومة بكل اأ�سكالها.

الأم�����������ني ال������ع������ام ل����ل����م����ب����ادرة ال���وط���ن���ي���ة 

اأن  اأو���س��ح  الربغوثي  م�سطفى  الفل�سطينية 

هناك �سهداء وجرحى جدداً كل يوم بر�سا�س 

الح��ت��الل يف ج��ن��ني، ال��ت��ي ق��دم��ت خ��الل اأي��ام 

تركيز  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ���س��ه��داء،  ���س��ب��ع��ة  ق��ل��ي��ل��ة 

اإرادة  للنيل من  املدينة يهدف  الحتالل على 

املقاومة التي تعد جنني اأيقونة لها.

الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  ال��ربغ��وث��ي  واأك���د 

وق������واه امل���ق���اوم���ة ل���ن ي�����س��م��ت��وا ع��ل��ى اإج�����رام 

لع��ت��داءات��ه  بالت�سدي  و�سي�ستمرون  املحتل 

ع���رب ت��ك��ث��ي��ف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ط��ول��ي��ة، 

يقودها  التي  اجل��دي��دة  النتفا�سة  اأن  مبيناً 

رغم  تت�ساعد  الح��ت��الل  �سد  الفل�سطينيون 

وح�سية جرائمه فال حل اإل باملقاومة والكفاح 

امل�ستمر.

م���ن ج��ان��ب��ه ���س��دد امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ح��رك��ة 

اأن  ع��ل��ى  ���س��ه��اب  داوود  الفل�سطينية  اجل��ه��اد 

املواجهة مفتوحة على كل الحتمالت يف ظل 

ت�ساعد العدوان الإ�سرائيلي الهمجي، م�سرياً 

اإىل اأن املقاومة هي الطريق الوحيد ل�سد هذا 

العدوان.

االنباط – وكاالت 

�سجون  اإدارة  الأح���د،  الأ���س��ري،  ن��ادي  حّمل 

الح���ت���الل، امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ع���ن م�سري 

الأ���س��ري علي احل��روب )48 ع��اًم��ا( من مدينة 

ت��ده��ور  ي��ع��اين م���ن  دورا / اخل��ل��ي��ل، وال�����ذي 

ب��داأ ظهوره حتت  ب��ورم  اإ�سابته  م�ستمر ج��ّراء 

الإبط، وال�سدر قبل عام

الأ�سري  اأن  اإىل  ل��ه،  بيان  ال��ن��ادي يف  واأ���س��ار 

ج��راح��ي��ة  لعملية  ح��ي��ن��ه  خ�����س��ع يف  احل�����روب، 

ال�سحّي  و�سعه  اأّن  اإل  ا�ستئ�ساله،  خاللها مت 

اأيام نقل الأ�سري  ا�ستمر بالتدهور، وقبل عدة 

م�ست�سفى  اإىل  “النقب”  �سجن  من  احل��روب 

“برزلي” الإ�سرائيلّي
وبني اأن الأطباء اأكدوا ظهور ورم جديد يف 

بحاجة  وهو  طبيعته،  يحدد  مل  الظهر  اأ�سفل 

اإىل مرحلة عالج جديدة

االنباط – وكاالت 

نفذ املقاومون عمليتا اإطالق نار يف �سمال 

ال�����س��ف��ة امل��ح��ت��ل��ة وج��ن��وب��ه��ا، خ���الل ال�����س��اع��ات 

املا�سية.

ويف جنني، اأطلق مقاومون النار جتاه قوات 

بعد  اجللمة  حاجز  على  املتمركزة  الح��ت��الل 

ا�ستهدافه بعبوة حملية ال�سنع.

ب�سليات  مقاومون  ا�ستهدف  اخلليل،  ويف 

جلي�س  ع�سكرياً  ب��رج��اً  الر�سا�س  م��ن  كثيفة 

الحتالل قرب بلدة بيت اأمر �سمال املدينة.

مع  م��واج��ه��ات  اندلعت  مت�سل،  �سياق  ويف 

ق���وات الح��ت��الل يف ح��ي ع��ني ال��ل��وزة يف بلدة 

وفق  امل��ب��ارك،  الأق�سى  امل�سجد  جنوب  �سلوان 

قد�س”. “�سبكة 
�سابني  اإ�سابة  واأف��ادت م�سادر حملية، عن 

الحتالل  ق��وات  بر�سا�س  ع��وري��ف  قرية  م��ن 

ق����رب اجل������دار امل���ق���ام ب���ني ب���ل���دة ح��ب��ل��ة ���س��رق 

قلقيلية والأرا�سي املحتلة عام 1948.

عن  اإ�سرائيلية  م�سادر  اأعلنت  نابل�س،  ويف 

ج��راء  امل�ستوطنني  م��رك��ب��ات  م��ن  ع��دد  ت�سرر 

تعر�سها للر�سق باحلجارة يف بلدة حوارة.

وف���ج���ر ال���ي���وم، اأف������ادت امل�������س���ادر اأن ق���وات 

الح���ت���الل اق��ت��ح��م��ت ق����رى رم���ان���ة وال��ط��ي��ب��ة 

وزب��وب��ا وع��ان��ني ق�ساء جنني ون��ف��ذت حمالت 

تفتي�س فيها.

ويف �سياق العتقالت اليومية التي ينفذها 

الح����ت����الل، اع��ت��ق��ل��ت ق�����وات الح����ت����الل عبد 

قباطية  ب��ل��دة  م��ن  ال�سقفة  حم��م��د  ال��رح��م��ن 

جنوب جنني خالل مروره على حاجز حوارة 

جنوب نابل�س.

املحررين  الأ�سريين  الحتالل  اعتقل  كما 

خ��ل��ي��ل ع��ب��د ال���ك���رمي ال����ف����روخ وع���م���رو ذي���اب 

الفروخ من بلدة �سعري �سرق اخلليل.

النباط – وكالت 

اأ�������س������در م�����رك�����ز ال����زي����ت����ون����ة ل����ل����درا�����س����ات 

وال���س��ت�����س��ارات، ت��ق��دي��ر م��وق��ف ج��دي��د، ناق�س 

يف  اجلديدة  اليمينية  احلكومة  �سيا�سة  م��اآلت 

اإ�سرائيل.

يف  “قراءة  ع��ن��وان  اجل��دي��د  التقدير  وحمل 

ال�ساد�سة”،  نتنياهو  حكومة  وم��اآلت  �سيا�سات 

واأو�سح اأن ح�سول احلكومة اليمينية اجلديدة 

برئا�سة بنيامني نتنياهو على ثقة “الكني�ست” 

ي��ج��در ق��راءت��ه م��ن جملة  �سكل ت��ط��وراً لف��ت��اً 

حماور.

امل��ح��اور تتمثل يف اختالف هذه  اأن  واأو���س��ح 

احل���ك���وم���ة ع���ن ح���ك���وم���ات ن��ت��ن��ي��اه��و اخل��م�����س��ة 

املتوقعة،  الداخلية  ب�سيا�ساتها  مروراً  ال�سابقة، 

وم���دى واق��ع��ي��ة امل��خ��اوف م��ن حت��ق��ق �سيناريو 

ل�سلوكها  ع��ه��ده، و���س��وًل  ال��دي��ن��ي��ة يف  ال��دول��ة 

ت�ساعد  مع  الفل�سطيني  ال�سعب  جت��اه  املتوقع 

امل���ق���اوم���ة يف ال�����س��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة، وا���س��ت��ئ��ن��اف 

اقتحامات امل�سجد الأق�سى، وم�ستقبل العالقة 

مع غزة.

الدكتور  اإع���داد  م��ن  وه��و  التقدير  رك��ز  كما 

ع���دن���ان اأب�����و ع���ام���ر، ال���ب���اح���ث امل��ت��خ�����س�����س يف 

ال���درا����س���ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ع��ل��ى و����س���ول ه��ذه 

ا�ستهداف  ت�ساعد  ظ��ل  يف  اليمينية  احلكومة 

م����اآلت  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة   ،1948 ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي 

الأمريكية  الإدارة  مع  مبكراً  املتوترة  عالقتها 

والحتاد الأوروبي.

كذلك ركز على م�ستقبل التطبيع مع باقي 

 ،2020 يف  نتنياهو  ب���داأه  ال��ذي  العربية  ال���دول 

وانتهاًء بتحديد �سيا�سته املتوقعة جتاه امللفات 

ولبنان  و�سوريا  اإي���ران  يف  والدولية  الإقليمية 

واأوكرانيا.

د”  معقَّ “واقع  وج���ود  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

بانتظار حكومة نتنياهو، داخلياً وخارجياً، مما 

�سيجعلها من�سغلة على مدار ال�ساعة يف �سل�سلة 

من عمليات “اإطفاء احلرائق”.

اأن رئي�سها )نتنياهو(  اأنه بالرغم من  وذكر 

كبرية  وخ��ربت��ه  الزوايا”،  “تدوير  يف  �سليع 

ما  لكن  املخاطر،  “الفر�س” من  ا�ستخراج  يف 

اإىل  اإ�سكالية، قد تذهب  بني يديه من حكومة 

ابتزازه، وع�سره مثل “حبة الليمون”.

واأو�سح التقدير اأن ذلك قد يجعل نتنياهو 

يف م��واج��ه��ة ال�������س���ارع الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��ع��ل��م��اين 

جتاه  �سيا�ساتها  يف  ال���دويل  واملجتمع  بكليته، 

الفل�سطينيني.

�سيم�سي  نتنياهو  اأن  اإىل  التقدير  وخل�س 

ف���رتة ل ب��اأ���س ب��ه��ا يف ت���روؤ����س ه���ذه احل��ك��وم��ة، 

ويبذل ق�سارى جهده ل�ستقرارها، وبقائها، اإل 

وخارجياً،  داخلياً  للحائط،  ظهره  اأن  �سعر  اإذا 

“اخلطة  اإىل  ذهابه  حينها ميكن احلديث عن 

ب”.

واأو����س���ح اأن ه���ذه اخل��ط��ة ت��ك��ون م��ن خ��الل 

والإت��ي��ان  احلكومة”،  ائ��ت��الف  ع��ق��د  “فرط 
ب�سركاء اأكر ان�سجاماً معه، واأقل “�سغباً” من 

ال�سركاء احلاليني.

وح�سب تقدير املوقف، فاإن مثل هذا اخليار 

قد ل يتحقق قبل م�سي عام على الأق��ل، وفق 

العديد من التقديرات الإ�سرائيلية، بدياًل عن 

تطوي  قد  مبكرة،  �ساد�سة  لنتخابات  الذهاب 

�سفحة نتنياهو لالأبد عن امل�سهد ال�سيا�سي.

نتنياهو قد يطبق »الخطة ب« ويفرط عقد ائتالف 
الحكومة اليمينية
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االنباط – وكاالت 

ج��اء ذل��ك خ��لل حم��ادث��ات للأوروبيني 

م���ع وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي �إي��ل��ي 

ك�هني م�ؤخًر�.

�لأوروبي  وطالب وزير خارجية �لحتاد 

ك�هني  مع  حمادثة  خلل  ب�ريل،  ج�زيف 

حك�مة  تطرح  ب��اأن  �مل��ا���س��ي،  �خلمي�س  ي���م 

بنيامني نتنياه� �أفًقا �سيا�سًيا حلل �ل�سر�ع 

عن  متتنع  و�أن  �لفل�سطيني،  �لإ�سر�ئيلي 

ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط�����ت �أح����ادي����ة �جل���ان���ب، وع��ر 

ع���ن ق��ل��ق��ه م���ن �ل���ع���دد �ل��ك��ب��ر ل��ل�����س��ه��د�ء 

�لفل�سطينيني يف �لأ�سهر �لأخرة.

وق�������ال �ل������زي�����ر �ل����ري����ط����اين ل�������س����ؤون 

�ل�����س��رق �لأو���س��ط، �ل��ل���رد ط���ارق �أح��م��د، يف 

�أع��ق��ب ل��ق��اءه م��ع ك���ه��ني يف �لقد�س  ب��ي��ان 

�جلانبني  “�سجعت  �إن���ه  �مل��ا���س��ي،  �لأرب��ع��اء 

على �لمتناع عن �أعمال ��ستفز�زية �أحادية 

�لفل�سطينية  و�لأر��سي  �لقد�س  يف  �جلانب 

�مل��ح��ت��ل��ة، و�ل��ت��ي حت��ب��ط وح�����س��ب �ح��ت��م��الت 

�إقليمًيا”. حل دولتني حقيقي و�سلًما 

ب��ري��ط��ان��ي��ا،  خ���ارج���ي���ة  وزر�ء  �أن  ك���م���ا 

كرو�تيا،  �أ�ست�نيا،  ه�لند�،  �لنم�سا،  �أملانيا، 

وعر  ك�هني،  هاتف��  وغ��تيمال،  قر�س 

تلحق  “�أن  م���ن  ت��خ���ف��ه  ع���ن  م��ن��ه��م  ق�����س��م 

�حلك�مة �لإ�سر�ئيلية �سرًر� بالعلقات مع 

�لفل�سطينيني من خلل خط��ت يت�قع �أن 

عليها”. تقدم 

“هاأرت�س” �لعرية عن  ونقلت �سحيفة 

دبل�ما�سي �أوروبي ق�له “�إننا نتابع بتاأهب 

عمليات �حلك�مة، وزيارة �ل�زير �إيتمار بن 

ونتخ�ف  مقلقة،  �لأق�سى  للم�سجد  غفر، 

�مل�ستقبل  يف  جانبه  من  �أخ��رة  خط��ت  من 

و�لتي قد ت�سعل �ملنطقة”.

وزع���م���ت م�����س��ادر ���س��ي��ا���س��ي��ة �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�أن م��ز�ع��م رئ��ي�����س �حل��ك���م��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�أن  وغ��ره��م��ا  وك���ه��ني  نتنياه�،  بنيامني 

�لقائم يف  �حلك�مة ل تعتزم تغير �ل��سع 

�ملجتمع  �نتقاد�ت  خففت  �لأق�سى،  �مل�سجد 

�ل������دويل خل���ط�����ت �ل�����زي����ر �مل���ت���ط���رف ب��ن 

غفر.

“�إ�سر�ئيل”  ي�����س��ل  �أن  �مل���ت����ق���ع  وم����ن 

�ل�����س��ه��ر �جل������اري، م�����س��ت�����س��ار �لأم���ن  يف 19 

و�أن  �س�ليفان،  جيك  �لأم��رك��ي،  �ل��ق���م��ي 

“�خلط�ط  و��سح  ب�سكل  �س�ليفان  يطرح 

و�أن  ب�����اي�����دن،  ج�����  ل��ل��رئ��ي�����س  �حلمر�ء” 

ي��ع��ر ع��ن ق��ل��ق م��ن ت��ده���ر �ل��ع��لق��ات مع 

�لفل�سطينيني.

االنباط – وكاالت 

ق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���س��ي ف���لدمي���ر ب���ت��ني، 

�لع�سكرية  �لعملية  ديناميكيات  �إّن  �لأحد،  �أم�س 

ي�سر  �سيء  وك��ل  �إيجابية  �أوكر�نيا  يف  �خلا�سة 

وهيئة  �ل���دف���اع  وز�رة  خ��ط��ة  �إط����ار  يف  وي��ت��ط���ر 

�لأركان �لعامة.

“رو�سيا  لقناة  ت�سريحات  يف  ب�تني،  و�أو�سح 

�ل��ع��م��ل��ي��ة �خل��ا���س��ة  ����س����ؤ�ل ح����ل  ع��ل��ى  رد�ً   ”1

يف  يتط�ر  �سيء  كل  �إيجابية،  “�لديناميكيات 

�إطار خطة وز�رة �لدفاع وهيئة �لأركان”.

مقاتل�نا  ير�سينا  �أن  “�آمل  ب�تني:  و�أ�ساف 

�أكرث من مرة بنتائج �أعمالهم �لقتالية”.

وت����اأت����ي ت�����س��ري��ح��ات ب����ت���ني ب���ال���ت���ز�م���ن م��ع 

حت��ق��ي��ق �ل����ق������ت �ل���رو����س���ي���ة جن���اح���اً يف �جت���اه 

�ل�������س�����ح���ي �ل�����س��م��ال��ي��ة مل��دي��ن��ة �أرت��ي��م���ف�����س��ك 

)باخم�ت( وحمطة �س�ل لل�سكك �حلديدية.

�لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 

�لي�م  �سحفية،  �حاطة  يف  ك�نا�سينك�ف  �إيغ�ر 

�ملفارز  حققت  دونيت�سك،  �جتاه  “يف  �إّنه  �لأحد، 

�ل��ه��ج���م��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل����ح���د�ت �مل��ج���ق��ل��ة 

�ل�س��ريخ  وق�����ت  �جلي�س  ط��ر�ن  م��ن  وب��دع��م 

و�مل��دف��ع��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة �جل��ن���ب��ي��ة 

�ل�����س��م��ال��ي��ة ملدينة  �ل�����س����ح��ي  جن��اح��اً يف �جت���اه 

دونيت�سك  يف جمه�رية  )باخم�ت(  �أرتيم�ف�سك 

�ل�سعبية وحمطة �س�ل لل�سكك �حلديدية”. 

�أن  �ل���رو����س���ي���ة،  �ل����دف����اع  وز�رة  �أع���ل���ن���ت  ك��م��ا 

بالقرب  عمليات  بنجاح  نفذت  �مل�سلحة  �ل��ق����ت 

م��ن �ل�����س����ح��ي �ل�����س��م��ال��ي��ة مل��دي��ن��ة ب��اخ��م���ت يف 

ما  باأرتيم�ف�سك،  �أي�ساً  و�مل��ع��روف��ة  دونيت�سك، 

�أوكر�نياً. �أ�سفر عن مقتل 80 ع�سكرياً 

�لهج�مية  “�ملفارز  �إّن  ب��ي��ان��ه��ا،  يف  وذك����رت 

ب���دع���م �ل�����ح����د�ت �مل��ح��م���ل��ة ج�������ً و�ل���ط���ر�ن 

للمنطقة  و�مل��دف��ع��ي��ة  �ل�����س��اروخ��ي��ة  و�ل����ق������ت 

ع�سكرية  عمليات  نفذت  �جلن�بية،  �لع�سكرية 

ملدينة  �ل�سمالية  �ل�����س����ح��ي  حم���ر  يف  ناجحة 

 80 من  �أك��رث  مقتل  عن  �أ�سفر  ما  �أرتيم�ف�سك، 

مدرعات  و3  دبابتني  وتدمر  �أوكر�نياً  ع�سكرياً 

و3 مركبات”.

تحذيرات بن جاسم من عمل عسكري 
محتمل قد يهز منطقة الخليج

االنباط – وكاالت 

�أث�������ارت ت���غ���ري���د�ت رئ���ي�������س �ل�������زر�ء 

�ل���ق���ط���ري �لأ����س���ب���ق �ل�����س��ي��خ ح���م���د ب��ن 

ج���ا����س���م، ح������ل حت����ذي����ر�ت����ه م����ن ع��م��ل 

ع�������س���ك���ري حم���ت���م���ل ق����د ي���ه���ز م��ن��ط��ق��ة 

�خلليج، تفاعل على “ت�يرت”

تغريد�ته:  يف  جا�سم  بن  حمد  وقال 

بق�ة  تدفع  �إ�سر�ئيل  �أن  نعلم  “نحن 

للح�س�ل على بع�س �ملعد�ت و�لأ�سلحة 

�ل���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا م����ن ق�����س��ف �لأه�������د�ف 

�أنها ت�سكل خطر�  �لإير�نية �لتي تعتر 

كبر� عليها. غر �أن �جلانب �لأمريكي 

م��رتدد� حيال تزويد  �لآن  ز�ل حتى  ما 

�لأ�سلحة” بتلك  �إ�سر�ئيل 

حمد  تغريدة  على  ن�سطاء  وتفاعل 

بن جا�سم بني م�ؤيد للتغريدة ور�ف�س 

�لفكرة لهذه 

تهدد  اإلسرائيلية  المعارضة 
االقتصاد وشّل  المدني  بالعصيان 

االنباط – وكاالت 

ه������ددت �مل���ع���ار����س���ة �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 

ب��ال��ب��دء ب��ح��ال��ة م��ن �ل��ع�����س��ي��ان �مل��دين 

و����س���ّل �لق���ت�������س���اد ب��ع��د ل��ي��ل��ة ���س��ه��دت 

خمتلفة  مناطق  يف  ع��ارم��ة  ت��ظ��اه��ر�ت 

من �لكيان وخا�سة يف ميد�ن »�ملن�سة« 

و�سط »تل �أبيب«، �حتجاجاً على خطة 

تغير�ت  لإح��د�ث  �ليمينية  �حلك�مة 

ج�هرية يف �لنظام �لق�سائي.

�أل�����ف م��ت��ظ��اه��رة  وك�����ان ق���ر�ب���ة 80 

و�سط  �لعارمة  �لتظاهرة  يف  ��سرتك�� 

�أبيب” �لليلة �ملا�سية، حيث رفع  “تل 
�لتغير�ت  رف�س  �سعار�ت  �مل�سارك�ن 

يف �ل���ن���ظ���ام �ل���ق�������س���ائ���ي �ل������ذي مي��ن��ح 

�ليمني متثيًل كبر�ً يف �سف�ف ق�ساة 

�لعليا. �ملركزية و�ملحكمة  �ملحاكم 

وج���������اء ع����ل����ى ل���������س����ان �أح���������د ق�����ادة 

�ل��ت��ظ��اه��ر�ت، وه���� ن��ائ��ب ق��ائ��د �أرك���ان 

�جل���ي�������س �ل�������س���اب���ق ي���ائ���ر غ�������لن �أن 

�إل ب��رت�ج��ع  ت��ن��ت��ه��ي  ل���ن  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 

�حل�����ك������م�����ة ع�������ن ت������دم������ر �ل����ن����ظ����ام 

�ل��ق�����س��ائ��ي، م����ه����دد�ً ب��ح��ال��ة ع�����س��ي��ان 

مدين غر م�سب�قة.

و�أ�ساف غ�لن يف حديٍث ل�سحيفة 

ه��ن��ال��ك  �أن  �أحرون�ت”  “يديع�ت 
ق��ر�ر�ت  لتغير  �ل�سعب  بيد  و�سيلتني 

�حلك�مة، �لأوىل �لتظاهر�ت و�لثانية 

�سّل �لقت�ساد عر حالة من �لع�سيان 

�ملدين.

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  وزر�ء  رئ��ي�����س  وع��ّق��ب 

ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��� ع��ل��ى �ل��ت��ظ��اه��ر�ت، 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ني  م���لي���ني  �إن  ق����ائ����ًل 

���س��ّ�ت���� ل�����س��ال��ح �إح����د�ث ت��غ��ي��ر�ت يف 

�ل��ن��ظ��ام �ل��ق�����س��ائ��ي، وم���ع ذل����ك، فقد 

تعديلت  �إدخ���ال  �إمكانية  ع��ن  حت��دث 

�لنظام  لإ�سلح  �ملقرتحة  �ل�سيغة  يف 

�لق�سائي.

دول أوروبية قلقة من خطوات »أحادية الجانب« لحكومة نتنياهو

بوتين: دينامية العملية العسكرية إيجابية وكل شيء يسير وفق خطة وزارة الدفاع

االنباط – وكاالت 

�إن  ب������س��ت«،  »و����س��ن��ط��ن  �سحيفة  ق��ال��ت 

هدية  مبثابة  باتت  �لنات�،  د�خ��ل  �مل��جهة 

للرئي�س �لرو�سي فلدمير ب�تني.

ه�  ب���ت��ني  “�ل�سيد  �مل��ق��ال��ة:  و�أ���س��اف��ت 

�ل��ف��ائ��ز �ل���ح��ي��د يف �ل���ن���ز�ع ح����ل �ل�����س��م��اح 

�لنات�.  �إىل  بالن�سمام  وفنلند�  لل�س�يد 

وك���ل���م���ا �أ�����س����رع����ت ت���رك���ي���ا م�����ع ���س��رك��ائ��ه��ا 

ذلك  ك��ان  ذل��ك،  ح���ل  �تفاق  �إىل  بالت��سل 

للحلف”. �أف�سل 

ون�هت �ل�سحيفة، باأن حل �مل��جهة بني 

�ل�س�يد  �ن�سمام  بخ�س��س  و�لنات�  �أنقرة 

دبل�ما�سية  يتطلب  �حل��ل��ف  �إىل  وف��ن��ل��ن��د� 

م��ت�����س��ق��ة، ورمب����ا ت���ن���ازلت ح��ق��ي��ق��ي��ة، ميكن 

�أن تقدم بع�سها. ل���سنطن 

ب���اي���دن  ل��ل��رئ��ي�����س  “ميكن  و�أ�����س����اف����ت: 

ه��ذ�  يف  رئ��ي�����س��ي  دور  ل��ع��ب  و�ل���ك����ن���غ���ر����س 

لأنه  بذلك  �لقيام  عليهم  ويجب  �مل��س�ع. 

تركيا  ت�سببها  �ل��ت��ي  �مل�����س��اك��ل  ك��ان��ت  مهما 

ق�ي  ع�س�  فهي  �لأط��ل�����س��ي،  �سمال  حللف 

ف��ي��ه ول مي��ك��ن ل��ل��ن��ات��� �ل���س��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه��ا، 

 - �لنات�  ع�س�ية  ت��سيع  ع��قب  و�ستك�ن 

�أو عدم �لقيام بذلك - ج�سيمة”.

�ل��ن��ات���  ي���ح���ت���اج  ذل�����ك،  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 

�إي������ر�ن.  �ل���غ���رب م���ن  ت��رك��ي��ا حل��م��اي��ة  �إىل 

�أنقرة  م��ع  �لتعاون  �أن  �ملقالة،  و��ستنتجت 

�سيتيح للنات� فر�سة لإغلق �لقدر �لأكر 

من ح��س �لبحر �لأ�س�د.

»واشنطن بوست« تتحدث عن »هدية لبوتين من الناتو«

واشنطن تستفز بكين وتخطط لخوض حرب ضدها

االنباط – وكاالت 

�لرو�سي،  �لدوما  جمل�س  ع�س�  ر�أت 

�ملتحدة  �ل�ليات  �أن  ك�فيتيدي،  �أولغا 

ت�����س��ت��ف��ز �ل�����س��ني خل������س ح���رب م��ع��ه��ا، 

�أور��سيا  منطقة  على  �ل�سيطرة  بهدف 

)قارتي �آ�سيا و�أوروبا(.

و�أو�������س������ح������ت ك������ف�����ي�����ت�����ي�����دي، ع���ر 

للنقلبات  �لتخطيط  �أن  “تلغر�م”، 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة م����ن خ�����لل ن�����س��ر ع��م��لء 

���س��ري��ني ت��اب��ع��ني ل�������س��ن��ط��ن يف �ل���دول 

�مل���ن���اوئ���ة ل�����س��ي��ا���س��ات��ه��ا، ب���ات ج����زء� من 

�ل�������س���ي���ا����س���ة �خل����ارج����ي����ة �لأم���ري���ك���ي���ة، 

“�لدولة  ب�  �ملتحدة  �ل���لي��ات  وو�سفت 

�لإرهابية” �لتي تغر�س �لقيم �لفا�سدة 

�ل�سليمة  �لإن�سانية  للفطرة  و�ملنافية 

بني �لأمريكيني منذ عق�د.

�مل��ت��ح��دة  �ل�����لي����ات  �أن  و�أ�����س����اف����ت، 

لعبة جي��سيا�سية خطرة  �نخرطت يف 

منذ مطلع �لقرن �ل�21، لتحييد رو�سيا 

و�ل�����س��ني ك��ق���ت��ني ع��امل��ي��ت��ني ن���وي��ت��ني، 

جرت  �ملتحدة  �ل�ليات  �أن  �إىل  م�سرة 

�أوكر�نيا،  رو�سيا نح� �ل�سر�ع �مل�سلح يف 

منذ �نقلب عام 2014.

�أن  �إىل  ك�����ف����ي����ت����ي����دي،  و�أ���������س��������ارت 

�لأم����ري����ك����ي����ة  �ل�������دف�������اع  “ميز�نية 

�جل���دي���دة ت���ف��ر م���ل���ي���ار�ت �ل������دولر�ت 

ل���دع���م �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف �ل��ق����ع��د 

 375 ت�سم  �لتي  �لأمريكية،  �لع�سكرية 

�أل�����ف ع�����س��ك��ري يف �مل��ح��ي��ط��ني �ل���ه���ادئ 

و�لهندي”.

و���س��ف  �أن  �إىل  �لن����ت����ب����اه  ول���ف���ت���ت 

�حلك�مة �ليابانية لل�سني ب� “�لتحدي 

�ل�سرت�تيجي غر �مل�سب�ق”، و�إعلنها 

مبقد�ر  �لدفاعية  ميز�نيتها  م�ساعفة 

2% من �إجمايل �لناجت �لياباين �ملحلي، 

بني  �أمريكي  دولر  مليار   80 يعادل  ما 

�إىل  ي�����س��ر   ،2027  –  2023 �ل��ع��ام��ني 

ع�سكرية  ن�ساطات  خل��س  ��ستعد�دها 

���س��د  �مل���ت���ح���دة  �ل������لي�����ات  ج���ان���ب  �إىل 

م�ستقبل. �ل�سني 

�مل��ت��ح��دة  “�ل�ليات  �أن  وت���اب���ع���ت: 

�إىل ط��رف��ه��ا، حيث  �ل��ف��ل��ب��ني  ����س��ت��م��ال��ت 

���س��م��ح��ت م��ان��ي��ل ل�������س��ن��ط��ن ب��ن�����س��ر 5 

ق����ع��د ع�����س��ك��ري��ة �إ���س��اف��ي��ة يف ج��زره��ا، 

�مل����ج����دة   5 �ل����  �ل��ق����ع��د  �إىل  �إ���س��اف��ة 

حاليا.

و�أ�سارت ك�فيديتي �إىل �أن �لتط�ر�ت 

�ل�������س���ني �إىل  ت���دف���ع  �جل��ي������س��ي��ا���س��ي��ة، 

�إع�����ادة �ل��ت��ف��ك��ر يف �لأح�����د�ث �جل��اري��ة 

و�ل�سيا�سي  �لع�سكري  �لتعاون  وت�ثيق 

و�لقت�سادي مع رو�سيا.

االنباط – وكاالت 

ق��ال��ت ت��ي��ا ت�����س���ل���ك��ي��اين وزي�����رة �ل��ث��ق��اف��ة 

بلدها  �إن  ج�رجيا،  يف  و�ل�سباب  و�لريا�سة 

لأنها  لأوكر�نيا،  ع�سكرية  م�ساعدة  تقدم  لن 

ل تريد �أن تت�رط يف هذ� �لنز�ع.

�ل�������س���ل���ط���ات  ت�������س���م���ح  “لن  و�أ�������س������اف������ت: 

�جل���رج��ي��ة ب���اأن ت��ت���رط دول��ت��ن��ا يف م����ج��ه��ة 

ع�����س��ك��ري��ة، وب���ال���ت���ايل ل���ن ن��ت��م��ك��ن ط��ب��ع��ا من 

�أط��ر�ف  �أح��د  �إىل  �لع�سكرية  �مل�ساعدة  تقدمي 

�مل�����ج���ه���ة )�أوك����ر�ن����ي����ا(. ع�����لوة ع��ل��ى ذل���ك، 

ع��ل��ى ح���د ع��ل��م��ي، ي��ج��ري �حل���دي���ث ع���ن نقل 

�لأ�سلحة �لتي ��سرتيناها يف فرتة �سابقة من 

�أوكر�نيا”.

ت�سغل  �ل��ت��ي  ت�����س���ل���ك��ي��اين،  ت��ي��ا  وت��اب��ع��ت 

ك���ذل���ك م��ن�����س��ب ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������س �ل����������زر�ء يف 

�لعديد  و�سهدت  ع��ان��ت  ج�رجيا  �أن  ب��لده��ا، 

�ل�سلطات  و�جب  ومن  �مل�سلحة  �لنز�عات  من 

منع تكر�ر ذلك.

“يفروبي�سكايا  �سحيفة  �أن  �إىل  وي�����س��ار 

�لأ����س���ب����ع  يف  ن�����س��رت  �لأوك����ر�ن����ي����ة  بر�فد�” 

�مل���ا����س���ي م���ق���ال���ة ب���ق���ل���م �ل���ق���ائ���م ب���الأع���م���ال 

كا�سيان�ف،  �أن��دري��ه  ج���رج��ي��ا  يف  �لأوك�����ر�ين 

�إع��ادة  تبلي�سي  من  طلبت  كييف  �إن  فيها  قال 

“ب�ك” �ل��ت��ي  �جل������ي  �ل����دف����اع  م��ن��ظ���م��ات 

�سلمتها جل�رجيا يف عام 2008.

وذكرت �ملقالة �أن �أوكر�نيا طلبت �أي�سا من 

“جافلني” �مل�سادة  �أنظمة  ت�سليمها  ج�رجيا 

�ل�ليات  من  �سابقا  ��ستلمتها  �لتي  للدبابات 

�ملتحدة.

وقال كا�سيان�ف �إن ج�رجيا رف�ست ب�سكل 

قاطع تقدمي �مل�ساعدة �لع�سكرية لأوكر�نيا.

جورجيا تؤكد أنها لن تقدم مساعدة عسكرية ألوكرانيا
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منتخبات االثقال الى البطولة العربية 

الرشدان سعيد بتجربة االحتراف بالعراق 

الرمثا ينهي مشكلة كوليبالي المالية 

ميالن في السعودية للقاء السوبر االيطالي 

االنباط – عامن 

املنتخب  بعثة  الأح��د  �صباح  توجهت 

العا�صمة  اإىل  الأث��ق��ال  لرفع  الوطني 

يف  للم�صاركة  وذل���ك  دم�����ص��ق  ال�����ص��وري��ة 

للكبار  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 

وحت���ت ٢٠ ع��ام��اً و١٧ ع��ام��اً. وت��راأ���ص��ت 

ال�����ص��ي��دة م���ن���ال ح���م���اد ب��ع��ث��ة امل��ن��ت��خ��ب 

امل��درب  كذلك  البعثة  و�صمت  الوطني 

اجل��اب��ري  ع��م��ر  والإداري  ا���ص��ي��ا  ع��م��ر 

ومعالج الفريق الدكتور هيثم هياجنة. 

الالعبني  م��ن  ك��ل  كذلك  ال��وف��د  و�صم 

والالعبات : حممد العابودي وحممد 

ج��رار  اأب��و  وعبدالرحمن  حميدان  اأب��و 

وع���ب���داهلل ال��ك��وام��ل��ة وع���دل���ة ح�����ص��ون��ة 

ووئام قنديل.

االنباط – عامن 

والنادي  الوطني  املنتخب  لع��ب  عرب 

الفي�صلي لكرة القدم نزار الر�صدان، عن 

ال���دوري  يف  الح���راف  بتجربة  �صعادته 

ومتتد  الأح��د،  اليوم  تبداأ  التي  العراقي 

ل��ن��ح��و 5 اأ���ص��ه��ر. وو���ص��ل ال��ر���ص��دان، اإىل 

متهيدا  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�صليمانية  م��دي��ن��ة 

ل���الح���راف يف ف��ري��ق ن�����وروز ال��ع��راق��ي. 

وق���ال ال��ر���ص��دان يف ت�����ص��ري��ح اإن الت��ف��اق 

يق�صي  الفي�صلي  وبني  بينه  جرى  الذي 

بعودته ل�صفوف الفريق فور انتهاء فرة 

احرافه يف العراق، م�صيفا “اأ�صكر اإدارة 

عملية  من  �صهلت  التي  الفي�صلي  النادي 

حيث  العراقي،  ن��وروز  فريق  يف  اح��رايف 

واف��ق��ت ع��ل��ى خ��و���ص��ي ل��ت��ج��رب��ة اح���راف 

يف ال���ع���راق، وه���ذا ي��وؤك��د اه��ت��م��ام ال��ن��ادي 

م�صلحتهم«.  ع��ل��ى  واحل���ر����ص  ب��الع��ب��ي��ه 

وج�����دد ال����الع����ب ت���اأك���ي���ده ���ص��ع��ي��ه ل��ب��ذل 

اأق�������ص���ى اجل���ه���د ل��ت��ق��دمي م�����ص��ت��وى فني 

مميز خالل جتربته الحرافية، لإثبات 

اأحقية الالعب الأردين يف خو�ص جتارب 

ن��اج��ح��ة يف خمتلف  خ���ارج���ة  اح���راف���ي���ة 

الدوريات. وكان الر�صدان قد ح�صل على 

الفي�صلي لالحراف  اإدارة نادي  موافقة 

م���ع ن������وروز وع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل الإع��������ارة مل��دة 

4 اأ����ص���ه���ر. وج�����دد ال���ر����ص���دان ع���ق���ده م��ع 

اإىل  �صفره  قبل  مو�صمني  مل��دة  الفي�صلي 

يف  لفتة  ب�صورة  معه  برز  بعدما  العراق 

لقبي  اإح��راز  يف  اأ�صهم  اإذ  املا�صي،  املو�صم 

الأردين.  املحرفني  ودوري  الحت��اد  درع 

وب��������داأ ال����ر�����ص����دان م�������ص���رت���ه ال���ك���روي���ة 

م���ع احل�����ص��ني اإرب�����د ح��ي��ث ت����درج ب��ف��ئ��ات��ه 

اأن  قبل  الأول  للفريق  و���ص��ول  العمرية 

هذه  وتعترب  الفي�صلي.  ل�صفوف  ينتقل 

م�صرة  يف  الأوىل  الح��راف��ي��ة  التجربة 

ال���ر����ص���دان ال����ذي ي��ل��ع��ب ك��الع��ب ارت��ك��از 

على  والقدرة  القامة  بطول  يتمتع  حيث 

حت��ط��ي��م ه��ج��م��ات امل��ن��اف�����ص ع����الوة على 

متيزه بالت�صديد من م�صافات بعيدة.

الرياض – وكاالت 

ح����ظ����ي ف����ري����ق م����ي����الن ب���ا����ص���ت���ق���ب���ال 

مم���ي���ز، ����ص���ب���اح الأح��������د، ف�����ور و����ص���ول���ه 

لالأرا�صي ال�صعودية، حيث فوجئ لعبو 

امل�����ص��وؤول��ني  ب��ح��ف��اوة  “الرو�صونري” 
ال���رو����ص���ون���ري  امل���م���ل���ك���ة. وي�����ص��ت��ع��د  يف 

اإن���ر م��ي��الن، الأرب���ع���اء املقبل،  مل��واج��ه��ة 

يف  الدويل”،  ف��ه��د  ملعب “امللك  ع��ل��ى 

احل�صاب  ون�صر  الإيطايل.  ال�صوبر  كاأ�ص 

فيديوهات  الإيطايل،  للدوري  الر�صمي 

ل����ص���ت���ق���ب���ال لع����ب����ي م����ي����الن واجل����ه����از 

قبل  م��ن  ال���ورود  بباقات  للفريق  الفني 

امل�����ص��وؤول��ني ال�����ص��ع��ودي��ني. وك����ان م��ي��الن 

 ،)٢-٢( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ل��ي��ت�����ص��ي  م����ع  ت����ع����ادل 

�صمن مناف�صات اجلولة ١8 من الدوري 

الإي����ط����ايل. وي�������ص���ارك م���ي���الن يف ك��اأ���ص 

ال�صوبر ب�صفته بطال للدوري الإيطايل، 

اإنر يف املو�صم املا�صي على  بينما ح�صل 

اإيطاليا. ويدخل ميالن لقاء  لقب كاأ�ص 

ال�����ص��وب��ر وه���و ي��ع��اين م��ن ن��زي��ف ح���اد يف 

الإيطايل  الدوري  م�صتوى  على  النقاط 

املركز  يف  يتواجد  حيث  “الكالت�صيو”، 
نابويل  خلف  نقطة،   38 بر�صيد  الثاين 

املت�صدر بفارق 9 نقاط. يف املقابل، ياأتي 

اإنر يف املركز الرابع بر�صيد 3٧ نقطة.

منتخب الشباب يواصل االستعداد للقاء ايران 

مشاركات دولية 
لمنتخبات  واسعة 

التايكواندو 

االهلي والزمالك في صراع كأس مصر 

اربع منتخبات تتصارع على لقب كأس الخليج 

االنباط – عامن 

تدريباته  ت٢٠  الوطني  املنتخب  وا�صل 

ال��ف��ن��ي��ة وال���ب���دن���ي���ة، ا����ص���ت���ع���دادا مل��واج��ه��ة 

ن��ظ��ره الإي�����راين ودي����ا م��رت��ني يف ع��م��ان، 

حت�������ص���را خل���و����ص ال���ن���ه���ائ���ي���ات ال���ق���اري���ة 

وت�صم  اأوزب��ك�����ص��ت��ان.  يف  املقبل  اآذار  مطلع 

م��راد  لع��ب��ا:   ٢6 الأول���ي���ة  املنتخب  ق��ائ��م��ة 

حممود  حممد،  الرحمن  عبد  الفالوجي، 

املبي�صني،  ها�صم  الأ�صفر،  زي��د  املحارمة، 

ب��ك��ر ك��ل��ب��ون��ة، ع��ا���ص��م اأب�����و ال���ت���ني، ���ص��ي��ف 

�صلطان  ي��و���ص��ف ح�����ص��ان،  ال��دي��ن دروي�������ص، 

املن�صوري،  ق�صي  العزايزة،  علي  ال�صياب، 

ع���الء دي����ة، م��ه��ن��د اأب����و ط���ه، حم��م��د رائ���د، 

ع��م��ر ����ص���الح، حم��م��د اأب�����و ه�����زمي، اأح��م��د 

اأمي�����ن، م���ع���اذ ال��ع��ل��ي��م��ات، ع���رف���ات احل����اج، 

و�صام  حجبي،  علي  ال��زب��ن،  الرحمن  عبد 

اردك��اين،  رجائي  دل��دوم،  اأحمد  اخلطيب، 

تدريبه  املنتخب  واأج��رى  عبيدات.  حممد 

يف  الكرامة  ملعب  على  مكتملة،  ب�صفوف 

م��دي��ن��ة احل�����ص��ني ل��ل�����ص��ب��اب، ب��ق��ي��ادة امل���درب 

الوطني  املنتخب  ويلتقي  ذي��اب��ات.  اإ���ص��الم 

ن���ظ���ره الإي���������راين ع���ن���د ال���راب���ع���ة ع�����ص��ر 

اخل��م��ي�����ص ١9 ك���ان���ون ال���ث���اين، ع��ل��ى ���ص��ت��اد 

فيما  لل�صباب،  احل�صني  مدينة  يف  البراء 

ي��ت��ج��دد ال��ل��ق��اء الأح����د ٢٢ ب��ن��ف�����ص ال��وق��ت 

املنتخب مع�صكرا  ويقيم  امللعب.  ذات  وعلى 

داخ��ل��ي��ا يف اأح����د ف��ن��ادق ال��ع��ا���ص��م��ة ع��م��ان، 

اب��ت��داء م��ن ال��ث��الث��اء ١٧ وح��ت��ى الأح���د ٢٢ 

اجل����اري ا���ص��ت��ع��دادا ل��ل��م��واج��ه��ت��ني. وك��ان��ت 

املنتخب  و�صعت  القارية  املناف�صات  قرعة 

م�صواره  يفتتح  حيث  الثالثة،  باملجموعة 

اآذار،   ٢ اخل��م��ي�����ص  ط��اج��ي��ك�����ص��ت��ان  ب���ل���ق���اء 

ويختتم   ،5 الأحد  اجلنوبية  كوريا  ويلتقي 

الدور الأول مبواجهة ُعمان الأربعاء 8.

االنباط – عامن 

اأك����د امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة 

امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ال��ع�����ص��اف،  ف���ار����ص  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو 

ال�صهر  خ��الل  ر�صمية  م�صاركات   3 �صيخو�ص 

 .٢٠٢3 العام  خالل  م�صاركاته  اإط��ار  يف  املقبل، 

ال�صهر  خ��الل  �صيخو�ص  املنتخب  اأن  واأو���ص��ح 

تقام  التي  العربية  البطولة  مناف�صات  املقبل 

اع���ت���ب���ارا م���ن ٢ امل��ق��ب��ل، يف م��دي��ن��ة ال��ف��ج��رة 

نف�ص  ويف  بعدها  يخو�ص  اأن  قبل  الإم��ارات��ي��ة، 

امل���ك���ان، ب��ط��ول��ة ال��ف��ج��رة ال��دول��ي��ة، وم���ن ثم 

بطولة  مناف�صات  خل��و���ص  ع��م��ان  اإىل  ال��ع��ودة 

احل�����ص��ن ال���دول���ي���ة. واأ�����ص����اف يف ت�����ص��ري��ح ل 

)ب������را(: ت��ل��ق��ي��ن��ا دع���وت���ني ل��ل��م�����ص��ارك��ة خ��الل 

لفتا  وتركيا،  م�صر  بطولتي  يف  املقبل  ال�صهر 

ي��در���ص  ي����زال  ال��ت��اي��ك��وان��دو م��ا  اأن احت����اد  اإىل 

ه���ات���ني امل�����ص��ارك��ت��ني ال��ل��ت��ني ت���ق���ام���ان ك��ذل��ك 

وقال:  املو�صوع.  ح�صم  بانتظار  املقبل،  ال�صهر 

التايكواندو نحو  ن�صر بخطى ثابته يف احتاد 

حتقيق املزيد من الإجنازات العربية والعاملية 

الأومل���ب���ي���ة، م���وؤك���دا ث��ق��ت��ه ب��ق��درة لع��ب��ي��ه على 

امل�صي قدما يف حتقيق الإجنازات.

القاهرة - وكاالت

تعود احلياة جمددا اإىل مناف�صات ن�صف نهائي 

كاأ�ص م�صر لن�صخة املو�صم املا�صي )٢٠٢١ – ٢٠٢٢( 

باإقامة مواجهتني من العيار الثقيل الأوىل جتمع 

بني الزمالك وبراميدز الثنني كما يلعب الأهلي 

مع �صموحة غد الثالثاء يف �صتاد القاهرة. املواجهة 

�صتكون حتت  وب��رام��ي��دز  ال��زم��ال��ك  ب��ني  الأوىل 

ال�صراع الربتغايل بني جي�صوالدو فريرا  �صعار 

مدرب الزمالك وجيمي بات�صيكو مدرب براميدز 

الزمالك  ويتطلع  ال��ن��ه��ائ��ي.  ن�صف  م��واج��ه��ة  يف 

النهائية  للمباراة  وال��و���ص��ول  النت�صار  حل�صد 

اأمال يف احلفاظ على اللقب، لكن الفريق الأبي�ص 

ال��دوري  الغائبة يف  النت�صارات  يتحفز ل�صتعادة 

يف اآخر 3 جولت باخل�صارة اأم��ام اأ�صوان والتعادل 

مع الداخلية والحتاد. وينتظر الزمالك انتفا�صة 

الثنائي اأحمد �صيد )زيزو( واإمام عا�صور لتح�صني 

ال��ف��وز  وحت��ق��ي��ق  ب���رام���ي���دز  م��واج��ه��ة  يف  الأداء 

والتاأهل للنهائي. وي�صعى براميدز لبلوغ نهائي 

ن�صخة  بعد  تاريخه  الثانية يف  للمرة  كاأ�ص م�صر 

.3-٠ بنتيجة  ال��زم��ال��ك  اأم����ام  خ�صر  ح��ني   ٢٠١9 

ويف املقابل، ياأمل الأهلي بقيادة مدربه ال�صوي�صري 

مار�صيل كولر لبلوغ املباراة النهائية اأمام �صموحة 

الذي يقوده املدرب طارق الع�صري. الأهلي ي�صعى 

من  الفوز  حتقيق  وياأمل  الكاأ�ص،  لقب  ل�صتعادة 

اأم��ام  الأخ��ر  خ��الل ح�صد النت�صار بعد تعادله 

امل�����ص��ري ب���ال���دوري. وي��ع��ول الأه��ل��ي على ق���درات 

بع�ص لعبيه مثل اأحمد عبد القادر وعلي معلول 

اأف�صة، بينما يغيب املدافع يا�صر  وحممد جمدي 

وحار�ص  توفيق  اأك���رم  بجانب  لالإ�صابة  اإبراهيم 

ت����او. ويعد  وب��ر���ص��ي  ���ص��وب��ر  امل���رم���ى م�صطفى 

الأهلي الأك��ر تتويجا بلقب كاأ�ص م�صر بر�صيد 

3٧ مرة يف مواجهة �صموحة بقيادة مدربه طارق 

الع�صري الذي �صبق له الو�صول للنهائي مرتني 

عامي ٢٠١4 و٢٠١8. ويعتمد �صموحة على قدرات 

الأه��ل��ي بجانب  امل��ع��ار م��ن  مهاجمه ح�صام ح�صن 

ال��ن��ي��ج��ري ���ص��دي��ق اأوج������ول واحل���ار����ص ال��ه��اين 

�صليمان.

االنباط – عيل عويس

ت�صتد املناف�صة على لقب بطولة كاأ�ص اخلليج 

العراقية  الب�صرة  مدينة  حتت�صنها  التي   ٢٠٢3

ال��ع��راق وق��ط��ر والبحرين  ك��ل م��ن  بعد و���ص��ول 

و�صيلتقي  امل�����ص��اب��ق��ة.  ن��ه��ائ��ي  ن�صف  اىل  وع��م��ان 

امل���ن���ت���خ���ب ال���ع���راق���ي امل�����ص��ت�����ص��ي��ف م����ع ن��ظ��ره 

بح�صور  ال��دويل  الب�صرة  ملعب  على  القطري 

ما يقارب 65 الف م�صجع كما عودتنا اجلماهر 

العراقية باإمتالء املدرجات وعدم وجود مقاعد 

ف��ارغ��ة. ه��ذه امل��واج��ه��ة ه��ي الوىل ال��ت��ي جتمع 

ام����ا يف جممل  ال�����دور  امل��ن��ت��خ��ب��ني يف ه����ذا  ب���ني 

الف�صلية  ميتلك  ف��ال��ع��راق  البطولة  م��ب��اري��ات 

م��ن��ا���ص��ب��ة حقق   ١١ امل��ن��ت��خ��ب��ان يف  ت���واج���ه  ح��ي��ث 

 4 يف  الفريقان  وت��ع��ادل  انت�صارات  �صت  ال��ع��راق 

مرات بينما فازت قطر يف مرة وحيدة. وت�صدر 

املنتخب العراقي املجموعة الوىل بعدما تعادل 

انت�صارين  عمان  وحقق  مع  الفتتاح  يف  �صلبيا 

على كل من منتخب ال�صعودية بهدفني نظيفني 

العراق اقوى  واليمن بخما�صية دون رد لي�صبح 

ودفاعيا  اه��داف   ٧ بت�صجيله  هجوميا  منتخب 

دون تلقيه اي هدف يف البطولة حتى الن. اما 

املجموعة  و���ص��ي��ف��ا يف  ف��ح��ل  ال��ق��ط��ري  امل��ن��ت��خ��ب 

ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��دم��ا ح��ق��ق 4 ن��ق��اط وخ��ط��ف بطاقة 

التاأهل بعدما �صجل هدف التعادل مع المارات 

يف ال��ل��ح��ظ��ات الخ������رة م���ن اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة 

املنتخب  ح�صاب  على  قطر  لتتاأهل  واحلا�صمة 

على  ال��ف��وز  حتقيق  ي�صتطع  مل  ال��ذي  الكويتي 

ال��ب��ح��ري��ن واك��ت��ف��ى ب��ال��ت��ع��ادل ب��ه��دف مل��ث��ل��ه. ويف 

املنتخب  يلتقي  ال��دور  نف�ص  من  الثانية  املباراة 

امليناء.  ملعب  على  البحريني  بنظره  العماين 

واح��دة  البحرينية  العمانية  امل��واج��ه��ة  وتعترب 

امل��ت��ك��ررة يف ه��ذه امل�صابقة  امل��واج��ه��ات  اك��ر  م��ن 

م��ن��ا���ص��ب��ة يف   ٢١ امل���ن���ت���خ���ب���ان يف  ت����واج����ه  ح���ي���ث 

حققت  البحرين  البطولة.  من  املا�صية  الن�صخ 

باأربع  فاأنت�صرت  عمان  اما  مباريات   8 يف  الفوز 

اما  منا�صبات.  ت�صع  يف  التعادل  وخيم  مواجهات 

يف هذا الدور ف�صبق وان لعب الفريقني يف ثالث 

امل��رات  يف  ل��ع��م��ان  فيها  الغلبة  ك��ان��ت  م��واج��ه��ات 

جمموعته  ت�صدر  البحريني  املنتخب  الثالث. 

ب��ف��وزي��ن ع��ل��ى الم������ارات وق��ط��ر وت���ع���ادل���ت مع 

و�صيفا  ف��ح��ل  ال��ع��م��اين  اما املنتخب  ال��ك��وي��ت. 

وال�صعودية  اليمن  على  انت�صارين  حقق  بعدما 

وتعادل مع العراق.

االنباط – عامن 

ال�صنغايل  ملحرفها  امل��ال��ي��ة  الق�صية  ح��ل  م��ن  ال��رم��ث��ا  ن���ادي  اإدارة  جن��ح��ت 

ك��ول��ي��ب��ايل ال����ذي ي��ع��د م��ن اأجن����ح ال�صفقات الأج��ن��ب��ي��ة يف م��الع��ب ك���رة ال��ق��دم 

الأردن���ي���ة. ووج��ه��ت اإدارة ن���ادي ال��رم��ث��ا ال�صكر ل��ك��ل م��ن ���ص��اه��م وت���ربع يف دف��ع 

نهاية  عقب  ب���الده  اإىل  ال��ع��ودة  كوليبايل  ي�صتطع  ومل  كوليبايل.  م�صتحقات 

ن��ادي  اإدارة  ت��اأخ��ر  امل��ال يف ظ��ل  امتالكه  لعدم  وذل��ك  �صهرين،  املو�صم قبل نحو 

بكوليبايل  التم�صك  اإىل  الرمثا  ن��ادي  اإدارة  وتهدف  دفع م�صتحقاته.  الرمثا يف 

اإ���ص��اف��ة مهمة  اأن���ه حقق  مل��وا���ص��م مقبلة خا�صة  ال��ق��دم  لي�صتمر م��ع ف��ري��ق ك��رة 

للفريق يف املنظومة الدفاعية. و�صاهم كوليبايل يف عودة فريق الرمثا ملن�صات 

 التتويج من بعد غياب طويل عرب اإح��راز لقب دوري املحرفني وكاأ�ص ال�صوبر.
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

لماذا ال تستدرك تداعيات اإلستمرار 
في المسار اإلقتصادي الحالي؟

د.أنور الخفش

امل��ايل  الف�شل  م��ن  م��زي��ٍد  اإىل  ال��ب��اد  الراهنة  الإقت�شادية  ال�شيا�شات  م�شارات  �شتدفع 

ي الإجتماعي وال�شيا�شي. ويف تقديرنا،  والإقت�شادي واخلوف من اإنتقال تاأثريها اىل الت�شظِّ

اأُدق  الت�شاوؤم بل  اأبث  اأنا ل   . امل�شتويات  اإىل عواقب وخيمة على كافة  امل�شار احلايل  �شيقود 

ناقو�س اخلطر طاملا اإدارة امللف الإقت�شادي بهذا ال�شكل.

اإقرار ون�شر احلكومة ملامح الربنامج  اأمام احلكومة، ماذا بعد؟  ال�شوؤال بل الإمتحان 

خطة  وامل�شمون  بال�شكل  اإعتبارها  لميكن  التي  الإقت�شادي  التحديث  ل��روؤي��ة  التنفيذي 

للنهو�س بالإقت�شاد الوطني. كما دخل قانون البيئة الإ�شتثمارية اجلديد، يوم ال�شبت 14 

كانون الثاين 2023 حيِّز التنفيذ ويهدف اإىل توفري بيئة داعمة لاإ�شتثمار جديدة تنفيذاً 

اإ�شتثمارات ومتويل  لروؤية التحديث الإقت�شادية التي يتطلَّب حتقيقها من خال توطني 

بقرابة 40 مليار دينار على مدى ال�شنوات الع�شر املقبلة ، اأي ما يعادل 10 مليار دينار �شنوياً 

وحوافز  و�شمانات  الأم���وال،  حتويل  وحرية  حمايةالإ�شتثمارات،  على  القانون  ��ز  ركَّ حيث 

الإج��راءات  واأمتتة  رقمنة  على  والرتكيز  لاإ�شتثمار  امل�شافة  بالقيمة  مرتبطة  ت�شجيعية 

واخلدمات لتخطي املعوقات الإدارية والإجرائية. 

قانون البيئة الإ�شتثمارية اجلديد ل ميكن اإعتباره قانون يعمل على ت�شجيع الإ�شتثمار 

،اإن ت�شجيع الإ�شتثمار ينبغي اأن يعالج اإرتفاع تكاليف مدخات الإنتاج والتجارة من كهرباء 

ن�شبة  الإقرتا�س قاربت  تكلفة  املرتفعة، طاملا  والر�شوم  وال�شرائب  البنكية  والفوائد  وماء 

13% �شنوياً وتتجاوز البنوك القانون باإعتبارها حُت�شب باأثر رجعي كلما رفع البنك املركزي 

ن�شبة الفوائد وفق �شيا�شات البنك الفيدرايل الأمريكي .

كما ت�شري توقعات البنك الدويل، بخ�شو�س منو اإقت�شاد الأردن للعامني احلايل واملقبل 

ع تباطوؤ النمو العاملي اإىل  بن�شبة 2,4% وفق اآخر تقرير لاآفاق الإقت�شادية العاملية، كما توقَّ

1,7%  ، واأ�شار التقرير اإىل اأن معدلت النمو العاملي تتباطاأ ب�شدة يف مواجهة اإرتفاع معدلت 

عن  الناجمة  والإ�شطرابات  الإ�شتثمارات،  واإنخفا�س  الفائدة،  اأ�شعار  واإرت��ف��اع  الت�شخم، 

ة، فاإن اأي تطور �شلبي  احلرب الرو�شية لأوكرانيا. وبالنظر اإىل الأو�شاع الإقت�شادية اله�شَّ

جديد - مثل الت�شخم الأعلى من املتوقع اأو الإرتفاع املفاجئ يف اأ�شعار الفائدة لإحتواء هذا 

ي اأو ت�شاعد التوترات اجليو�شيا�شية ميكن اأن يدفع الإقت�شاد العاملي  الت�شخم، اأو عودة تف�شِّ

اإىل الركود ،  والأردن لي�س بعيداً عن هذه املوؤثرات .

اخللل يف ما �شدر عن احلكومة ملامح الربنامج التنفيذي لروؤية التحديث الإقت�شادي 

رت كلفة تنفيذ الربنامج لهذا العام مبلغ 670 مليون ديناروبكلفةاإجمالية  لعام 2023 حيث ُقدِّ

2,3 مليار دينار اأردنيحتى نهاية عام 2025 ، ح�شب روؤية التحديث الإقت�شادي من املفرو�س 

اأن ل تقل الإ�شتثمارات والتمويل اجلاهز  4 مليار دينار �شنوياً وم�شروع قانون املوازنة لعام 

ت م�شروع قانون املوازنة  2023  ل يتوائم مع الربناجمني احلكومني واحلكومة نف�شها اأقرَّ

واإحالته ملجل�س الأم��ة.اإن الربنامج احلكومي لعام 2023 ، ي�شتهدف ح�شب قولهم ، حتفيز 

رت تكلفتها مببلغ  الإ�شتثمارات املحلية والدولية من خال بيئة جذابة لاإ�شتثماروالتي ُقدِّ

دينار  مليون   171 مببلغ  رت  ُق��دِّ  2025  -2023 لاأعوام  الإجمالية  ديناروالكلفة  مليون   56

اردين .

خا�شة  م��ن�����ش��ةاإل��ك��رتون��ي��ة  اإط����اق  ت�شمل  احل��ك��وم��ي��ة،  التنفيذية  اخل��ط��ة  م��ام��ح  اإن 

خارطة  بتحديد  اخل��رب  و�شل  )كيف  لاإ�شتثمار  وطنية  اإ�شرتاتيجية  واإع���داد  بامل�شتثمر، 

الإ�شرتاتيجة  وغياب  واإقت�شادية  �شوقية  درا�شات  بدون  التحديث  روؤي��ة  وفق  الإ�شتثمارات 

الوطنية لاإ�شتثمار( كذلك مت حتديد اأوجهوتكلفة حمركات اخلطة خال العام 2023 كما 

يلي )56 مليون دينار ال�شتثمارات و91 مليون دينار �شناعات عالية القيمة، 80 مليون دينار 

الأردن وجهة عاملية، 52 مليون دينار اخلدمات امل�شتقبلية ، 138 مليون دينار الريادة والإبداع 

, 202 مليون املوارد امل�شتدامة،  33مليون دينار بيئة م�شتدامة، 18 مليون دينار نوعية احلياة، 

مبلغ اإجمايل 670 مليون دينار اأردين(.

الإقت�شادي  الفريق  من  م�شوؤول  اأي  لنا  ولي�شحح  نعلم  اأن  نريد  وم�شداقية  ب�شفافية 

احلكومي ، هل اأدرجت هذه املبالغ يف م�شروع املوازنة 2023 املُقّر من احلكومة، وهل خطة 

التحديث والنهو�س الإقت�شادي لزالت يف مربع اإن�شاء قاعدة بيانات وطنية �شاملة لاأمن 

ب��اأن احلكومة لزال���ت يف حالة  يقر  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  ه��ل   ، امل��ث��ال  �شبيل  ال��غ��ذائ��ي على 

الدرا�شة والبحث والتفكري ، ومل ينتقل اجلهد والتخطيط اىل مركز املبادرة والفعل والعمل 

، القول �شيء والعمل على الأر�س �شيءاآخر. 

كما ك�شف تقرير ل�شبكةالباروميرتالعربيالبحثية،حول تراجع ثقة الأردنيني بحكومتهم 

اإىل اأدنى م�شتوياتها التاريخية خال 2022، وهي الآن اأقل مبقدار 41 نقطة مما كانت عليه 

احلكومة  �شيا�شي  ومراقب  كباحث  اأق��ول  اأن  اأ�شتطيع  العربي(.   الربيع  اإنتفا�شات   ( وقت 

امل�شتثمرين من خالقائمة  تنفيذي جلذب  برنامج  ،اأو  �شامل  اإقت�شادي  برنامج  م  تقدِّ مل 

م�شاريع اإ�شتثمارية وا�شحة وحمددة املعامل من راأ�س املال املطلوب وحاجة ال�شوق وعوائدها 

وقيمتها امل�شافة بزيادة معدلت النمو وخلق فر�س الوظائف جديدة وم�شاهمتها يف دعم 

األي�س كذلك ، هل هناك من  املوازنة )تخفي�س العجز( وربحيته الإ�شتثمارات التقديرية، 

ت�شحيح بكل الإحرتام.

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

تعي�س  التي  امليكروبات  توؤثر  اأن  ميكن 

الأم��ع��اء - ما ي�شمى مبيكروبيوم  ع��ادة يف 

الأمعاء - على كيفية عمل ج�شم الإن�شان، 

وفقا لدرا�شة جديدة.

الفيتامينات  ينتج  امليكروبي  واملجتمع 

منو  ومي��ن��ع  ال��ط��ع��ام  ه�شم  على  وي�شاعد 

البكترييا ال�شارة وينظم جهاز املناعة من 

بني فوائد اأخرى.

 Neuroscience“ مل��وق��ع  ووف��ق��ا 

دوري�������������ة  ع����������ن  ن���������ق���������ًا   ”News
ج��دي��دة  درا����ش���ة  ت�����ش��ري   ،”Science“
بجامعة  الطب  كلية  من  باحثون  اأج��راه��ا 

وا���ش��ن��ط��ن يف ���ش��ان��ت ل��وي�����س ع��ل��ى ف��ئ��ران 

يلعب  الأمعاء  اأن ميكروبيوم  اإىل  املخترب، 

ا دوًرا رئي�شًيا يف �شحة مخ الإن�شان. اأي�شً

بكترييا  اأن  اإىل  ال���درا����ش���ة  وت��و���ش��ل��ت 

الأمعاء - جزئًيا عن طريق اإنتاج مركبات 

ال�شل�شلة  مثل الأحما�س الدهنية ق�شرية 

- ت��وؤث��ر ع��ل��ى ���ش��ل��وك اخل��اي��ا امل��ن��اع��ي��ة يف 

اخلايا  ي�شمل  مبا  اجل�شم،  اأنحاء  جميع 

تتلف  اأن  ميكن  والتي  الدماغ  يف  املوجودة 

التنك�س  ت��ف��اق��م  اإىل  وت����وؤدي  امل���خ  اأن�����ش��ج��ة 

الع�شبي يف حالت مثل مر�س الزهامير.

اأم��ام  الأب���واب  النتائج اجل��دي��دة  وتفتح 

الأمعاء  ميكروبيوم  ت�شكيل  اإع��ادة  اإمكانية 

كطريقة ملنع اأو عاج التنك�س الع�شبي.

وق������ال ك���ب���ري ال���ب���اح���ث���ني يف ال���درا����ش���ة 

واأ�����ش����ت����اذ ع���ل���م الأع���������ش����اب ال��ربوف��ي�����ش��ور 

الفئران  اأعطينا  “لقد  هولتزمان:  ديفيد 

اأ�شبوع  مل��دة  احليوية  امل�����ش��ادات  ال�شغرية 

واح����د ف��ق��ط، و���ش��اه��دن��ا ت���غ���رًيا دائ���ًم���ا يف 

املناعية،  وا�شتجاباتها  الأمعاء،  ميكروبات 

وم�����ق�����دار ال���ت���ن���ك�������س ال���ع�������ش���ب���ي امل���رت���ب���ط 

ب��ربوت��ني ي�شمى ت��او ال��ذي ع��ان��وا منه مع 

النتيجة  ان  اإىل  م�����ش��رًيا  العمر”،  ت��ق��دم 

“التاعب  اأن  يف  تتمثل  للده�شة  امل��ث��رية 

مبيكروبيوم الأمعاء ميكن اأن يكون و�شيلة 

�شيء  اأي  و�شع  دون  ال��دم��اغ  على  للتاأثري 

مبا�شرة يف الدماغ”.

اأن م��ي��ك��روب��ات  ت���رتاك���م الأدل�������ة ع��ل��ى 

الأمعاء لدى الأ�شخا�س امل�شابني مبر�س 

تلك  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف  اأن  ال���زه���امي���ر مي��ك��ن 

املوجودة يف الأ�شخا�س الأ�شحاء.

اإذا كانت  م��ا  ال��وا���ش��ح  ول��ك��ن لي�س م��ن 

ه����ذه الخ���ت���اف���ات ه���ي ���ش��ب��ب امل���ر����س اأو 

نتيجة له - اأو كليهما - وما التاأثري الذي 

م�شار  على  امليكروبيوم  تغيري  يحدثه  قد 

املر�س.

لتحديد ما اإذا كان ميكروبيوم الأمعاء 

بتغيري  الباحثون  ق��ام  �شببًيا،  دوًرا  يلعب 

املهياأة  ال��ف��ئ��ران  ل��دى  الأم��ع��اء  ميكروبات 

ل��اإ���ش��اب��ة ب��ت��ل��ف يف ال���دم���اغ م��ث��ل م��ر���س 

الزهامير و�شعف اإدراكي.

عن  للتعبري  وراثًيا  الفئران  تعديل  مت 

الب�شري  الدماغ  �شكل متحور من بروتني 

تلًفا للخايا  وال��ذي يرتاكم وي�شبب  ت��او، 

 9 بعمر  اأدم��غ��ت��ه��م  يف  و���ش��م��وًرا  الع�شبية 

اأ�شهر.

كيف تؤثر بكتيريا األمعاء 
على صحة مخ اإلنسان؟.. 

دراسة تكشف

االنباط – وكاالت 

األ��ي��ف��ة داخ��ل  يحتاج م��ن ي��رب��ون ح��ي��وان��ات 

حتى  القواعد،  من  ع��دد  مراعاة  اإىل  بيوتهم 

يتفادوا الإ�شابة با�شطرابات �شحية خطرية، 

ل �شيما من يعانون احل�شا�شية والربو.

وي����ع����اين ب��ع�����س الأ����ش���خ���ا����س ح�����ش��ا���ش��ي��ة 

القطط مثا، فياحظون  مفرطة �شد فرو 

تهيجا على م�شتوى اجللد عندما يام�شون 

احليوان.

ورمبا يختار بع�س الأ�شخا�س اأن يتخل�شوا 

ب�����ش��ك��ل ن��ه��ائ��ي م��ن احل���ي���وان���ات، ح��ر���ش��ا على 

�شحتهم، لكن اآخرين قد يف�شلون الحتفاظ 

بها رغم امل�شكات ال�شحية.

وت�����ش��ت��ط��ي��ع ال��ق��ط��ط اإث�������ارة احل�����ش��ا���ش��ي��ة 

وال���رب���و ل���دى ال�����ش��خ�����س ال���ذي ي��رب��ي��ه��ا، من 

خ���ال م���ا ت��ط��رح��ه م���ن ق�����ش��رة اجل��ل��د امل��ي��ت 

واللعاب والبول يف اأرجاء البيت.

ال�شخ�س  القط ينام بجانب  ويف حال كان 

�شيعلق  ف���روه  اأن  يعني  ف��ذل��ك  ي��رب��ي��ه،  ال���ذي 

غ�شل  ج��رى  واإن  مل��دة طويلة، حتى  امل��ك��ان  يف 

بعناية. وال�شرا�شف  البطانيات 

وب���ح�������ش���ب امل�����راك�����ز الأم����ريك����ي����ة مل���راق���ب���ة 

طرقا  هناك  ف��اإن  منها،  والوقاية  الأم��را���س 

ل��ت��ق��ل��ي��ل ال���ع���ر����ش���ة ل���ل���رب���و وال����ش���ط���راب���ات 

الأخرى الناجمة عن وجود حيوان يف البيت:

النوم  للحيوان بدخول غرفة  ال�شماح  عدم 

تفاديا لأن ي�شتلقي وينام على الفرا�س، وذلك 

من خال الإبقاء على هذه الغرفة مغلقة.

الأليفة  احليوانات  اأو  القطط  ف��رو  غ�شل 

م��ن اأج���ل اإزال����ة ال�����ش��وائ��ب ال��ت��ي تعلق ب��ه، ل 

�شيما يف حال كان احليوان يق�شي فرتة من 

اليوم يف اخلارج، ف�شا عن كن�س البيت.

ا�شتخدام اأجهزة تنقية الهواء اأو ما يعرف 

ب�"الفلرتات" القادرة على التقاط اجلزيئات 

ال�شغرية املتناثرة من احليوان يف الهواء.

ا�����ش����ت����خ����دام م����رت����ب����ات اأ�������ش������رة م�������ش���ادة 

للح�شا�شية من اأجل خف�س تاأثري احليوانات 

الأليفة قدر الإمكان.

الأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون ال���رب���و ول 

احليوان،  ف��رو  جت��اه  ح�شا�شية  عندهم  تكون 

يق�س  حتى  ب��ح��اق  ي�شتعينوا  لأن  داع���ي  ل 

الناحية  ي�شاعدهم من  �شعرها، لأن ذلك لن 

ال�شحية.

تفاديا لمرض صعب.. نصيحة طبية لمن يربون حيوانا أليفا

 

صلصة الطماطم هل هي مفيدة أم ضارة؟
االنباط – وكاالت 

الطماطم  �شل�شة  ع��ن  ال��ك��ث��ريون  يت�شاءل 

اأح���د عنا�شر  ف��ه��ي  اأم ���ش��ارة؟  ه��ل ه��ي م��ف��ي��دة 

الطعام  اط��ب��اق  يف  امل��ت��وف��رة  الرئي�شية  ال��غ��ذاء 

الف��ط��ار  على  ���ش��واء  ا���ش��رة،  ك��ل  ل��دى  اليومية 

تناولها  ول��ك��ن  ع��ن��ه��ا،  غ��ن��ى  ف��ه��ي ل  ال��غ��داء  او 

ملن  خا�شة  الأ���ش��خ��ا���س،  جلميع  منا�شب  لي�س 

غذائى  نظام  يتبعون  اأو  ال�شغط  من  يعانون 

لن��ق��ا���س ال����وزن، ل��ذل��ك مي��ك��ن ال��ت��ع��رف على 

والفرق  وا���ش��راره��ا  الطماطم  �شل�شة  ف��وائ��د 

وم��ع��ج��ون  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ط��م��اط��م  �شل�شة  ب��ني 

املفيدة. املقالة  تلك  يف  الطماطم 

الطماطم �صل�صة 

����ش���ل�������ش���ة ال����ط����م����اط����م ه������ي واح�����������دة م��ن 

العديد  يف  ت�شتخدم  التي  ال�شعبية  ال�شل�شات 

تتميز  و  ال���ع���امل،  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأط���ب���اق  م���ن 

انه  اىل  بال�شافة  والغنية.  ال�شهية  بنكهتها 

لل�شل�شة  الأ�شا�شي  العن�شر  الطماطم  ت�شكل 

العديد  على  يحتوي  قيم  غذائي  عن�شر  وهي 

اأي�شا  حتتوي  ولكن  واملعادن،  الفيتامينات  من 

وال�شوديوم،  الكال�شيوم  من  كبرية  كمية  على 

وهذا  عالية،  حرارية  �شعرات  على  حتتوي  كما 

لذوي  منا�شبة  غري  الطماطم  �شل�شة  يجعل 

ملن  اأو  ال�����ش��ودي��وم  اأو  الكال�شيوم  احل�شا�شية، 

ي���رغ���ب���ون يف احل���ف���اظ ع��ل��ى وزن���ه���م و ال��ذي��ن 

ي��ت��ب��ع��ون ح��م��ي��ة غ���ذائ���ي���ة، ل���ذل���ك ف���اإن���ه ي��ج��ب 

قبل  ن��ت��ن��اول��ه  ال���ذي  ال��غ��ذاء  ال��دق��ي��ق  التحليل 

الع��ت��م��اد ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام ���ش��ل�����ش��ة ال��ط��م��اط��م 

الغذائي اخلا�س بك. النظام  كجزء من 

الطماطم �صل�صة  فوائد 

جمموعة  على  الطماطم  �شل�شة  حتتوي 

وا����ش���ع���ة م����ن ال���ع���ن���ا����ش���ر ال���غ���ذائ���ي���ة امل��ه��م��ة 

والأل��ي��اف  الكال�شيوم  ذل��ك  يف  مب��ا  لل�شحة، 

الغذائية.

حت��ت��وي ع��ل��ى الأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ه��ام��ة 

ال���ت���ي ت�����ش��اع��د ع���ل���ى احل����ف����اظ ع���ل���ى ���ش��ح��ة 

الغ�شاريف.

اأي�����ش��ا على  حت��ت��وي ���ش��ل�����ش��ة ال��ط��م��اط��م 

الباحثون  يعتربها  التي  الأك�شدة،  م�شادات 

العامة، مبا  لل�شحة  كبري  ب�شكل  اأنها مفيدة 

يف ذلك احلماية من الأورام

الطماطم  �شل�شة  اخلبيثة.   والأمرا�س 

اي�����ش��ا ه��ي اح���د م�����ش��ادر احل��دي��د، وال��زن��ك، 

غذائية  عنا�شر  ت�شكل  وال��ت��ي  والفو�شفات، 

ه���ام���ة ل�����ش��ح��ة الإن���������ش����ان، وت�������ش���اع���د ع��ل��ى 

احل����ف����اظ ع���ل���ى ���ش��ح��ة اجل����ه����از ال��ه�����ش��م��ي، 

الكثري  على  حتتوي  كما  الع�شبي.  واجلهاز 

اأن ت�شاعد  التي ميكن  العنا�شر الخرى  من 

التنا�شلي. اجلهاز  �شحة  على  احلفاظ  على 

الطماطم  �صل�صة  ا�صرار 

حت���ت���وي ���ش��ل�����ش��ة ال���ط���م���اط���م ع���ل���ى ب��ع�����س 

العنا�شر الغذائية التي قد توؤدي اإىل الأ�شرار 

مثل  ك��ب��رية،  بكمية  ت��ن��اول��ه��ا  مت  اإذا  ال�شحية 

ال�شغط  خطر  من  يزيد  قد  الذي  ال�شوديوم، 

ال���دم ال�����ش��دي��د والإ���ش��اب��ة الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة.  

ك���م���ا ق����د ي�������وؤدي ال����ت����ن����اول امل���ك���ث���ف ل�����ش��ل�����ش��ة 

غنية  ف��ه��ي  ال����وزن  يف  ال���زي���ادة  اإىل  ال��ط��م��اط��م 

اإذا كان حتتوي  بال�شعرات احلرارية، خ�شو�شاً 

قد  كذلك  كثري.   زيت  اأو  �شكري  حملول  على 

التي  الطماطم  ل�شل�شة  املفرط  التناول  يوؤدي 

الإ�شابة  اإىل  ال�شوديوم  كلوريد  على  حتتوي 

�شل�شة  ان��واع  بع�س  يوجد  الأ���ش��ن��ان.  يف  ب��اآلم 

ال��ط��م��اط��م وخ���ا����ش���ة امل��ع��ل��ب��ة يف ع��ل��ب ح��دي��د 

ا���ش��ط��راب اجل��ه��از  م��ث��ل  اأم��را���س  ت�شبب  م���واد 

ال��ت��ن��ا���ش��ل��ي، زي����ادة ف��ر���ش��ة الإ���ش��اب��ة ب�����ش��رط��ان 

ال�شكري. مر�س  الثدي، 

���ش��ل�����ش��ة ال���ط���م���اط���م ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ���ش��ل�����ش��ة 

الطماطم  �شل�شة  ه��ي  الطبيعية  ال��ط��م��اط��م 

ال���ت���ي ي���ت���م ���ش��ن��ع��ه��ا م����ن ع�������ش���ري ال��ط��م��اط��م 

طبيعية  م��ك��ون��ات  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

اأخ���رى مثل ال��ث��وم، اجل��ن، ال��زي��ت، ال��ب��ه��ارات، 

الأع�����ش��اب، ال�����ش��ل�����ش��ة، اخل���ل، ال��ف��ل��ف��ل احل��ل��و، 

الزيتون. الزيت  احلار،  الفلفل 

م��ع��ج��ون  اأو  ال��ط��م��اط��م اجل���اه���زة  ���ش��ل�����ش��ة 

ال��ط��م��اط��م ���ش��ل�����ش��ة ال��ط��م��اط��م اجل����اه����زة اأو 

م��ع��ج��ون ال��ط��م��اط��م ه���ي ���ش��ل�����ش��ة ال��ط��م��اط��م 

الأ�شواق. ميكن  بالفعل وتتوفر يف  التي ت�شنع 

الغذائية  الأطباق  من  العديد  يف  ا�شتخدامها 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ث��ل ال�������ش���ورب���ات، ال��ل��ح��م امل���ق���دد، 

املكرونة  املطبوخة،  الأع�شاب  املطبوخ،  اللحم 

ب��ال�����ش��ل�����ش��ة، ال�����ش��ورب��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة، ال�����ش��ورب��ة 

الأخرى. الطعمة  الإيطالية، وغريها من 

الطبيعية  الطماطم  �صل�صة  بني  الفرق 

الطماطم ومعجون 

�شل�شة  ه��ي  الطبيعية  الطماطم  �شل�شة   

ال��ط��م��اط��م ال��ت��ي ي��ت��م ���ش��ن��ع��ه��ا م��ن ال��ط��م��اط��م 

طبيعية  م��ك��ون��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

اخ��������رى م����ث����ل ال������ث������وم، اجل��������ن، ال�����ب�����ه�����ارات، 

احللو،  الفلفل  اخل���ل،  ال�شل�شة،  والأع�����ش��اب، 

الطبيعي. الزيتون  الزيت  احلار،  الفلفل 

اأو ���ش��ل�����ش��ة  ال��ط��م��اط��م  ع���ن م��ع��ج��ون  اأم�����ا 

اإىل  ي�شري  م�شطلح  فهو  اجل��اه��زة  الطماطم 

���ش��ل�����ش��ة ال��ط��م��اط��م اجل���اه���زة ال��ت��ي ت�����ش��ن��ع يف 

امل�����ش��ان��ع وت��ت��وف��ر يف الأ�����ش����واق م��ع��ل��ب��ة، وه��ي 

ع��ب��ارة ع��ن م��زي��ج م��ن امل��ك��ون��ات ال��غ��ذائ��ي��ة مثل 

ال��ط��م��اط��م اجل����اف����ة، ال���ث���وم اجل������اف، اجل���ن، 

زيت  البهارات،  ال�شوكولتة،  ال�شل�شة،  اخلل، 

احلليب  احل��ل��ي��ب،  ال�شناعي،  الثلج  ال��زي��ت��ون، 

املجفف.

ال�����ش��ل�����ش��ة  ب���ني  ال���ف���رق  ف����ان خ���ا����ش���ة  اذا 

الطماطم  اأو  ال��ط��م��اط��م  وم��ع��ج��ون  الطبيعية 

امل�شتخدمة  الطبيعية  املكونات  يف  هو  اجلاهزة 

يف ال�������ش���ن���ع، ف����ان ال�����ش��ل�����ش��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ه��ي 

ال�����ش��ل�����ش��ة ال���ت���ي ي��ت��م ���ش��ن��ع��ه��ا م���ن امل��ك��ون��ات 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ول��ي�����س ل��ه��ا ن��ف�����س امل��ك��ون��ات ال���ذي 

الطماطم. معجون  ي�شملها 

يف  الطماطم  �صل�صة  حت�صري  طريقة 

املكونات: ومكوناتها  املنزل 

ثوم  )5-6 قطع(  متو�شطة احلجم  طماطم 

فلفل  و  ملح  الزيتون  زيت  ثومات(   3( مفروم 

الذوق(  اأ�شود املطحون ب�شلة مفرومة )ح�شب 

التح�شري: طريقة 

���ش��رائ��ح م��ت��و���ش��ط��ة  اإىل  ال��ط��م��اط��م  ق��ط��ع��ي 

الفلفل  امل��ل��ح،  امل��ف��روم،  ال��ث��وم  ي�شاف  احل��ج��م. 

الأ�شود املطحون، وزيت الزيتون يف قدر كبري. 

حتى  ال�شدة،  متو�شطة  نار  على  املكونات  يغلى 

ت�����ش��ب��ح ال��ط��م��اط��م و ال��ث��وم ن�����ش��ف م��ط��ب��وخ��ا. 

ال�شل�شة  ت��رتك  و  امل��ف��روم��ة،  الب�شلة  ت�شاف 

تقلب  منخف�شة.  نار  على  الوقت  بع�س  لتغلي 

ال��ث��وم  ي�شبح  ح��ت��ى  منتظم،  ب�شكل  ال�شل�شة 

الطبق.  يف  ال�شل�شة  ت�شب  ج��ي��دا.  مطبوخا 

وت��خ��ل��ط ال�����ش��ل�����ش��ة يف ال��ط��ب��ق م��ع ال�����ش��ع��ريي��ة 

الأطباق  اأو  اجل��ن،  املفروم،  اللحم  الطازجة، 

حتبيها. التي  الأخرى 

�شل�شة  ال�شوؤال  اجابة  ف��ان  اذن  اخلا�شة 

ال��ط��م��اط��م ه��ل ه��ي م��ف��ي��دة اأم ���ش��ارة؟ ه��ي اأن 

���ش��ل�����ش��ة ال��ط��م��اط��م ه��ي م�����ش��در غ��ذائ��ي مهم 

وغ���ن���ي ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر ال���غ���ذائ���ي���ة ال���ه���ام���ة  ال��ت��ي 

ينبغي  ولكن  ال�شحة،  على  احلفاظ  يف  ت�شاعد 

لكي  اإفراط  دون  وتوازن  باعتدال  ا�شتخدامها 

الطرق  من  العديد  وهناك  ا�شرارها،  نتجنب 

وميكن  الطماطم،  �شل�شة  لتح�شري  املختلفة 

الأطباق  من  كجزء  اأو  رئي�شي  كطبق  تناولها 

اأو على  النا�شف،  كا�شافة على اخلبز  الأخرى، 

ال�شوربة  على  كاإ�شافة  او  واخل�شروات،  الأرز 

اخل�شراء. والفا�شوليا 

االنباط – وكاالت 

اإن ���ش��ع��ف ح��ا���ش��ة  ق���ال���ت درا����ش���ة ج���دي���دة 

له�شا�شة  خطر  عامل  ال�شن  كبار  ل��دى  ال�شم 

العظام، واإنها مقيا�س لتزايد احتمال الك�شور 

والإ�شابات.

"هيلث  م���وق���ع  ع���ل���ى  ال���درا����ش���ة  وُن�������ش���رت 

واأجريت يف كلية طب جون هوبكنز يف  داي"، 

 1160 ب��ي��ان��ات  ال��ب��اح��ث��ون  وح��ل��ل  بالتيمور، 

ع���ام���اً،   76 اأع����م����اره����م  م���ت���و����ش���ط  ���ش��خ�����ش��اً 

لقيا�س  اأ�شا�شية  روائ��ح   5 لفح�س  وخ�شعوا 

القدرة على متييز الروائح و�شدتها.

ال��ن��ت��ائ��ج ارت���ب���اط ���ش��ع��ف حا�شة  واأظ���ه���رت 

م�شتوى  وانخفا�س  الع�شات،  ب�شعف  ال�شم 

الن�شاط البدين، وبطء امل�شي، والإنهاك.

حا�شة  يف  "التح�شينات  اإن  النتائج  وقالت 

ال�����ش��م ت��رت��ب��ط ب��ت��ح�����ش��ن احل���ال���ة ال�����ش��ح��ي��ة 

حا�شة  ك��ان��ت  وكلما  ال�����ش��م��ود.  على  وال��ق��درة 

ال�شخ�س  ك���ان  اأ����ش���واأ،  ال�شخ�س  ل���دى  ال�����ش��م 

." �شعيفاً

ضعف حاسة الشم مؤشر على الهشاشة


