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 خالل افتتاحه مركزا لشركة »ديلويت« العالمية بعمان

ولي العهد: المركز يعزز مكانة األردن كمركز 
إقليمي ودولي في مجال تكنولوجيا المعلومات

 الملكة رانيا تطلع في العقبة على برامج 
وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد

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

وك���ن  الكبد،  بتليف  م�س�ب  اأن��ه  وتبني  امل�سفى 

هذا اأول طريق املع�ن�ة احلقيقية.

التفا�صيل �ص »2«

العقبة النباط- 

يوم  اهلل  العبد  ران��ي���  امللكة  جاللة  اطلعت 

جمعية  واأن�سطة  برامج  على  العقبة  يف  ام�س 

فرتة  خ��الل  ت�أ�س�ست  التي  ال��ورد  بيت  �سيدات 

ج�ئحة كورون� مل�س�عدة �سيدات املجتمع املحلي 

ممن تعرثت م�س�ريعهن يف تلك الفرتة.

ويف ب���داي���ة ال����زي�����رة، ال��ت��ق��ت ج��الل��ت��ه��� مع 

حيث  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�س�ء  رئي�سة 

تقوم  التي  والأن�سطة  الربامج  ا�ستعرا�س  مت 

به� اجلمعية.
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الأنباط _ ر�ؤى الزعبي

النواب،  امل�لية يف جمل�س  اللجنة  ن�ق�ست   

�سليح�ت  من��ر  الن�ئب  برئ��سة  اجتم�عه�  يف 

العب�دي، م�سروع موازنة هيئة الأوراق امل�لية، 

واملن�طق التنموية الأردنية للع�م 2023.

وح�سر الجتم�ع مديرة املن�طق التنموية 

املهند�سة اأروى احلي�ري، ورئي�س هيئة الأوراق 

امل�لية ليث العجلوين، واملدير التنفيذي ملركز 

املدير  ال��ط��راون��ة  ���س���رة  امل�لية  الأوراق  اإي���داع 

التنفيذي لبور�سة عم�ن م�زن الوظ�ئفي.

واأكد الن�ئب العب�دي، خالل اللق�ء، اأهمية 

تعزيز دور هيئة الأوراق امل�لية لبن�ء قدراته� 

والت�سغيلية،  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  اأه��داف��ه���  وحت��ق��ي��ق 

بهدف  والإداري؛  امل����يل  ا�ستقالله�  وت��ع��زي��ز 

زي�دة ال�ستثم�رات الأجنبية املب��سرة يف �سوق 

راأ�س امل�ل وزي�دة عدد ال�سرك�ت امل�سدرة.

التطورات  اأب��رز  العجلوين  عر�س  ب��دوره، 

التي �سهدته� بور�سة عم�ن، وموؤ�س�س�ت �سوق 

راأ�س امل�ل، واإج��راءات الهيئة لتعزيز الثقة يف 

ال�ستثم�ر ب�لأوراق امل�لية.
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الأنباط- دينا حمادين

�سلطة  يف  والبيئة  ال�سي�حة  مفو�س  ق���ل 

منطقة العقبة القت�س�دية اخل��سة الدكتور 

زه���ء  ا�ستقبلت  العقبة  اإن   امل��ج���يل   ن�����س���ل 

امل��سي كم� �سجلت  الع�م  زائر خالل  مليوين 

اأن  م�سرياً    ، فن�دقه�  يف  حجز  عملية  مليون 

ه���ذا ال���رق���م ي���دل ع��ل��ى ان ال��ع��ق��ب��ة اأ���س��ب��ح��ت 

اأم���م  ق��وي  ومن�ف�س   ، ودويل  حملي  مق�سد 

املدن ال�س�طئية وال�سي�حية كل هذا ج�ء بن�ء 

على ا�سرتاتيجيه مت العمل عليه� منذ �سنوات 

لو�سع العقبة على اخل�رطة الع�ملية. 

"النب�ط"  واأ�����س�����ف  خ���الل ح��دي��ث��ه م���ع 

تن�سيط  هيئة  م��ع  �سرك�ت  تبنى  ال�سلطه  اأن 

ال�سي�حة ، وذلك ب��ستقب�ل الطريان املنخف�س 

ال�ست�ء  فرتة  خالل  ي�ستمر  وال��ذي  التك�ليف 

من 22 مدينه.
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النباط-�كالت

تعلوه  للم�ستطيل،  اأق���رب  �سكل  على  ُبني 

الأق�سى  امل�سجد  جنوبي  يقع  ر�س��سية،  قبة 

املب�رك اجت�ِه القبلة، ك�ن اأول من اأمر ببن�ئه 

اخلليفة عمر بن اخلط�ب عند فتحِه القد�س 

ع�م 15 ه� املوافق 636م، وهو املك�ن الرئي�س 

يف  الإم�����م  خلف  امل�سلون  فيه  يتجمع  ال���ذي 

�سالة اجلمعة، اإنه امل�سلى القبلي امل�سقوف

وي�����س��ك��ل امل�����س��ل��ى راأ������س ح���رب���ة ل��الأق�����س��ى 

العربية  ولالأمة  للمق�ومة  الدافئ  واحل�سن 

والإ�����س����الم����ي����ة، وي���ت���م���ت���ع مب���ك����ن���ة ورم���زي���ة 

ي�سكل  ب���ت  حتى  كبرية،  وت�ريخية  اإ�سالمية 

�سوكة يف حلق الحتالل الإ�سرائيلي

ويتكون امل�سلى الذي يعد من اأ�سهر مع�مل 

اأروق�����ة حم��م��ول��ة على  �سبعة  م��ن  الأق�����س��ى، 

اأع��م��دة رخ���م��ي��ة ذات ط���راز م��ع��م���ري جميل، 

يبلغ طوله نحو 80 مرًتا وعر�سة 55 مرًتا، 

اأح��د  وي�سم  دومن����ت،  اأرب��ع��ة  نحو  وم�س�حته 

ع�سر ب�ًب�، ويت�سع اليوم اإىل 5500 م�سل

وم����ن����ذ اح�����ت�����الل م���دي���ن���ة ال����ق����د�����س ع����م 

م��ن  ال��ق��ب��ل��ي  امل�����س��ل��ى  ي�����س��ل��م  مل   ،1967
اع���ت���داءات الح���ت���الل امل��م��ن��ه��ج��ة، وال��ت��ي ك���ن 

21 اآب/  اأ�سواأه� احلريق الذي اندلع بت�ريخ 

اأغ�سط�س 1969 .
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المالية النيابية تناقش موازنة 
»األوراق المالية« والبورصة

بعد استقبالها مليوني زائر٠٠ المجالي: 
العقبة مقصد دولي ومنافس قوي 

للمدن الشاطئية والسياحية

 االعتداءات ال تتوقف بحقه.. 
المصلى القبلي.. درع حصين لألقصى 

وشوكة في حلق االحتالل

نباشو الحاويات يلوثون شوارع اربد   

 »الدروس الخصوصية«٠٠ هل هي طوق نجاة للمعلمين؟؟؟   

النباط  - �كالت 

يف اأح���د الأف����الم ال��وث���ئ��ق��ّي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة، 

وال���ذي ج���ء حت��ت ع��ن��وان )ال��ن��ب��ّي ك��ه���ن���( ق�ل 

وزير الأمن القومّي الف��سّي، اإيتم�ر بن غفري 

اإّنه ل يوجد �سيء ا�سمه القرى واملدن العربّية 

اإ�سرائيل  اأر�س  اإ�سرائيل، فكّل م�ستوطنٍة يف  يف 

 ، ب�سكٍل م��وؤق��ٍت  ال��ع��رب  ي��ه��ودّي��ة، وي�سكنه�  ه��ي 

غ�نور،  ي��وف���ل  الإ�سرائيلّي  املح�مي  وبح�سب 

)ه�آرت�س(  ب�سحيفة  ن�سره  م��ق���ٍل  يف  ذك��ر  كم� 

العربّية، ف�إّن هذه الأقوال تعتِمد على الروؤية 

العن�سرّية التي توؤمن ب�لفوقّية اليهودّية، وفق 

تعبريه

اآخ���ر  اأّن�����ه يف م��ق��ط��ٍع  اإىل  امل��ح���م��ي  ول���ف���ت 

 1967 م��ن الفيلم ق���ل ب��ن غ��ف��ري: يف ال��ع���م 

للتخّل�س من  ت���ري��خ��ّي��ًة  ف��ر���س��ًة  ل��دي��ن���  ك���ن��ت 

)فل�سطني  اإ���س��رائ��ي��ل  اأر�����س  يف  ال��ع��رب  جميع 

بحّقهم  ُننّفذ  اأْن  توّقعوا  ال��ع��رب  الت�ريخّية(، 

تُكْن جم���زر، ولكن  املذابح وامل��ج���زر، ح�سًن� مل 

قمن� بعملية طرد العرب

ُي�س�ر اإىل اأّن املق�ل املذكور ج�ء للت�أكيد على 

للح�خ�م  ال�سرعّي  ال��وري��ث  ه��و  غ��ف��ري،  ب��ن  اأّن 

اغتيل يف  ال��ذي  كه�ن�،  والف��سّي مئري  امل���أف��ون 

نيويورك ع�م 1990، اإْذ اأّن الوزير الإ�سرائيلّي 

ُي�����س���ِرك يف  اأّن���ه  بكه�ن�، كم�  اإع��ج���ب��ه  ُيخفي  ل 

اإح��ي���ء ذك���رى اغ��ت��ي���ل��ه ك���ّل ���س��ن��ٍة، مب��� يف ذل��ك 

ال�سنة الف�ئتة

و�سّدّد ك�تب املق�ل على اأّن م� فعله بن غفري 

ينتظرن� يف  مل�  براعم  حتى احلظة هي مبث�بة 

اإىل  القريب ج��ًدا، و حتى نفهم حًق�  املُ�ستقبل 

اأين نحن ذاهبون، يتحّتم علين� اأْن نعي اإىل اأّي 

مك�ٍن يقود بن غفري النقالب، وعلين� اأْن نفهم 

من اأين وكيف تبّنى هذه الأفك�ر ، كم� ق�ل

بن  اأّن  الك�تب  اأو���س��ح  ذل��ك،  اإىل  ب�لإ�س�فة 

غفري ينتمي لكه�ن�،.
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 وريث كهانا أخطر من ُمعّلمه: ُمخّطط بن غفير إلشعال 
الحرب الّدينّية بالشرق األوسط وفلسطين لليهود عام 1967 كانت 

فرصًة تاريخّيًة للتخّلص من العرب 

 النباط- فرح مو�صى

و�سواحيه�  اربد  اه�يل مدينة  �سك� عدد من 

واكي��س  النب��سني يف احل�وي�ت  ازدي���د عدد  من 

مثل  منه  ال�ستف�دة  ميكن  عم�  بحث�  النف�ي�ت 

للبيع  ال�س�حلة  القطع  وبع�س  الطع�م،  بق�ي� 

كقطع الملنيوم والنح��س والبال�ستيك.

  وق����ل���وا ان ال��ن��ب������س��ني ي���ن���رثون حم��ت��وي���ت 

يلوث  ال�سوارع مم�  ويف  بيوتهم  ام���م  احل���وي���ت 

البيئة وت�سبح ال�سوارع غري ح�س�رية.

ل�” النب�ط”  اخلطيب  جه�د  املواطن  وب��ني 

ان مهنته ال�س��سية هي بيع اخل��ردوات والث�ث 

ب��ج��ولت يومي�  ي��ق��وم  ل��ذل��ك   امل�ستعمل  امل��ن��زيل 

ارب���د بحث� ع��ن ال���س��الك  ���س��وارع مدينة  داخ���ل 

ال��ن��ح������س��ي��ة والج����ه����زة ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة امل��ل��ق���ة يف 

ال�سوارع  التي ي�ست�سلح  بع�سه� ليبيعه يف حمله 

او يف �سوق اجلمعة، والذي ل ميكن ا�ست�سالحه 

واملنيوم  وح��دي��د  وبال�ستيك  نح��س  اىل  ي��ف��رزه 

وع���ن���د ت���واف���ر ك��م��ي��ة م��ن������س��ب��ة ي��ب��ي��ع��ه، م��ن��ت��ق��دا 

الع�سوائية يف نب�س احل�وي�ت والق�ء النف�ي�ت يف 

ال�سوارع. 

وق����ل امل��واط��ن ر.����س ان���ه ل ي��ج��د م��ن يعيله 

احل�وي�ت  اىل  يلج�أ  لذلك  يعمل،  ل  ا�سال  وهو 

ونب�سه� ليج�د م� ميكن اكله او بيعه مع ت�أكيده 

بعد ح�سوله  ال�سوارع  النف�ي�ت يف  ينرث  ل  ب�نه 

على م� ينفعه فيه�. 
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النباط – �صذى حتامله 

التي  ال�سعبة  القت�س�دية  الظروف  ظل  يف 

ي��ع��ي�����س��ه��� امل����واط����ن، اأ���س��ب��ح امل��ع��ل��م��ني ����س���واء يف  

التعليم احلكومي اأو اخل��س يلجوؤون اإىل اإعط�ء 

ت�س�عدهم  كو�سيلة   “ اخل�سو�سية  “الدرو�س 

على حتمل الأعب�ء الأ�سرية ومتطلب�ت احلي�ة، 

يف عالج  لالإ�سراع  م��سة  هن�ك ح�جة  وب�لت�يل 

هذه الظ�هرة ب�سكل يالئم مع ظروف املعلمني .  

وق���ل ال�ست�ذ “ اأ، و”  ان ظ���ه��رة ال��درو���س 

اخل�سو�سية انت�سرت يف الآونة الأخرية لت�سمل 

ك�فة املراحل الأ�س��سية فيم� ك�نت تقت�سر على 

الث�نوية فقط ، مبين� اأن هذه الدرو�س اأ�سبحت 

ث��ق���ف��ة ل���دى الأردن���ي���ني جميع�ً يف ظ��ل ارت��ف���ع 

املعدلت املطلوبة للتخ�س�س�ت اجل�معية .

واأ�س�ف اأن جلوء املعلمني اإىل اإعط�ء درو�س 

اأهمه� ؛ رفع  اأ�سب�ب  اإىل عدة  خ�سو�سية ترجع 

ت�أدية  م��ن  ليتمكن  املعلم  ل��دى  امل����دي  امل�ستوى 

م��ت��ط��ل��ب���ت احل���ي����ة ال��ي��وم��ي��ة خ������س��ة ال���روات���ب 

وانخف��س  ال�سع�ر  ارت��ف���ع  ب�سبب  ت�آكلت  التي 

القدرة ال�سرائية لهذه الفئة املهمة من املجتمع 

الأردين . 
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 بعد حظرها في بريطانيا٠٠٠الغذاء والدواء: نعمل إلجازة منتجات تعبئة 
وتغليف آمنة للتالمس مع الغذاء

الأنباط – دلل عمر 

ب��ري��ط���ن��ي��� حلظر  م��ث��ل  ع����دة دول  اجت���ه���ت 

وال�������س���واين  والأواين  الأك����������واب  ا����س���ت���خ���دام 

ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم مل�����رة واح�����دة 

 ، الن�س�ن  على  توؤثر  التي  ال�سحية  ملخ�طره� 

اع��ت��ب���راً م��ن اأك��ت��وب��ر املقبل امل��وع��د ال��ذي اأك��دت 

عليه وزارة ال�سحة الربيط�نية . 

الأك���واب  اأن����واع  بع�س  احل��ظ��ر  �سي�سمل  كم� 

البولي�سرتين،  م��ن  امل�سنوعة  الطع�م  واأواين 

ل���ن يتمكن   ، ال����ق�����دم  اأك���ت���وب���ر  م���ن  واع����ت����ب�����راً 

امل���واط���ن���ون ال��ربي��ط���ن��ي��ون م���ن ����س���راء ال��ق��ط��ع 

الوجب�ت  وب�ئعي  التجزئة  جت���ر  من  املحظورة 

ال�سريعة واملواد الغذائية.

ا���س��ت��خ��دام الأواين  ال��ت��وج��ه حل��ظ��ر  وح����ول 

يف  ال�سحية  ملخ�طره�  البال�ستيكية  والك���واب 

الأردن ، ق�ل املدير الع�م ملوؤ�س�سة الغذاء والدواء 

اإن���ه م��ن �سمن جهود  ال��دك��ت��ور ن���زار م��ه��ي��دات 

املوؤ�س�سة.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 التربية: نتائج امتحانات التكميلية 
مطلع شباط المقبل

 الملكة رانيا تطلع في العقبة على برامج 
وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد

 الخارجية تدين التفجير اإلرهابي في الكونغو

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم اأن عمليات 

للدورة  االمتحانات  اإج��اب��ات  اأوراق  ت�سحيح 

واملتوقع  ل��ه،  املخطط  وف��ق  ت�سري  التكميلية 

اأن تعلن النتائج خالل الثلث االأول من �سهر 

�سباط املقبل. وبح�سب بيان للوزارة، اختتمت 

ام�س االثنني جل�سات امتحان �سهادة الدرا�سة 

الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022 التي 

�سارك بها نحو مئة األف م�سرتك وم�سرتكة 

يف جميع الفروع االأكادميية واملهنية.

وب���ح�������س���ب ال�����ب�����ي�����ان، ����س���ج���ل���ت ال���������دورة 

م�ستويات  اأع��ل��ى  ام�����س  املنتهية  االمتحانية 

املخالفات  ع��دد  ت��دين  حيث  من  االن�سباط، 

واملالحظات وال�سكاوى املتعلقة باالمتحانات 

�سواء من خالل ر�سد غرف العمليات اأو من 

كانت  التي  واالت�سال  االإع��الم  و�سائل  خالل 

الوزارة تر�سدها وتتابعها بكل اهتمام.

االنباط- العقبة

يوم  اهلل  العبد  رانيا  امللكة  اطلعت جاللة 

ام�س يف العقبة على برامج واأن�سطة جمعية 

�سيدات بيت الورد التي تاأ�س�ست خالل فرتة 

���س��ي��دات املجتمع  مل�����س��اع��دة  ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

امل��ح��ل��ي مم���ن ت���ع���رت م�����س��اري��ع��ه��ن يف تلك 

الفرتة.

مع  جاللتها  التقت  ال���زي���ارة،  ب��داي��ة  ويف 

اإدارة اجلمعية حيث  رئي�سة واأع�ساء جمل�س 

مت ا�ستعرا�س الربامج واالأن�سطة التي تقوم 

بها اجلمعية.

النع�سه  ران���ي���ا  رئ��ي�����س��ة اجل��م��ع��ي��ة  وب��ي��ن��ت 

ل�����س��ي��دات املجتمع  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ات 

املحلي ولذوي االإعاقة واالحتياجات اخلا�سة 

لدجمهم يف املجتمع املحلي وللقيام مب�ساريع 

ت�ساعدهم على  بهم  حرفية ومنزلية خا�سة 

حت�سني الدخل.

وجت���ول���ت ج��الل��ت��ه��ا يف ����س���وق اجل��م��ع��ي��ة 

وامل��ط��ب��خ االإن��ت��اج��ي، واط��ل��ع��ت على ج��زء من 

ل�سياح  ت�سويقها  التي يتم  املنتجات احلرفية 

واجلمايل  ال��رتاث��ي  الطابع  وحتمل  العقبة 

ملدينة العقبة.

ك���م���ا ت���ب���ادل���ت ج��الل��ت��ه��ا االأح�����ادي�����ث م��ع 

امل�����س��ف��ي��دات م���ن اجل��م��ع��ي��ة وا���س��ت��م��ع��ت اإىل 

ال��ق��ي��ام بها يف جم��االت  ال��ت��ي يتم  االأن�����س��ط��ة 

احل�������رف ال����ي����دوي����ة م�����ن اأع�����م�����ال خ�����س��ب��ي��ة 

و�سرياميك وحياكة باالإ�سافة اإىل منتوجات 

املطبخ االإنتاجي من اأطعمة وبهارات.

وت��ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة 

لل�سياح بخو�س جتربة طهي االأطباق املحلية، 

كما تعمل اجلمعية على اإحياء الزي االأردين 

املجتمع  فئات  وا�ستقطاب  وال�سعبي  الرتاثي 

والت�سجيع على اإحياء الرتاث االأردين وتعلم 

املهن واحلرف اليدوية التقليدية.

االنباط- عّمان

املغرتبني  و�سوؤون  وزارة اخلارجية  دان��ت   

كني�سة  ا�ستهدف  ال���ذي  االإره���اب���ي  التفجري 

الكونغو  جمهورية  �سمال  كا�سيندي  بلدة  يف 

وقوع  عن  واأ�سفر  اأم�س،  ي��وم  الدميقراطية، 

عدٍد من ال�سحايا واالإ�سابات.

واأكدت الوزارة ت�سامن اململكة مع حكومة 

و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

اأ�سكال  الراف�س جلميع  ال�سديقة، وموقفها 

زعزعة  ي�ستهدف  وال���ذي  واالإره�����اب  العنف 

االأم�����ن واال����س���ت���ق���رار، م��ع��رب��ًة ع���ن ت��ع��ازي��ه��ا 

العاجل  بال�سفاء  والتمنيات  ال�سحايا،  الأ�سر 

للم�سابني.

الملك: ضرورة تحريك عملية السالم وإطالق 
مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

خالل استقباله منسق شؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجلس األمن القومي األمريكي

 أهمية تعزيز آليات الشراكة االستراتيجية بين األردن والواليات المتحدة

ولي العهد: المركز يعزز مكانة األردن كمركز إقليمي 
ودولي في مجال تكنولوجيا المعلومات

 خالل افتتاحه مركزا لشركة »ديلويت« العالمية بعمان

»ديلويت«: المركز يوظف 90 عامال وعاملة ومن المقرر زيادة عددهم باألعوام المقبلة ليصل لـ 350

االنباط- عمان

 ا���س��ت��ق��ب��ل ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

من�سق  االث��ن��ني،  ام�����س  احل�سينية،  ق�سر  يف 

يف  اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  ���س��وؤون 

جم��ل�����س االأم����ن ال��ق��وم��ي االأم���ري���ك���ي، ب��ري��ت 

ماكغورك.

وتناول اللقاء، الذي ح�سره �سمو االأمري 

احل�����س��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين ويل ال��ع��ه��د، 

اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اآليات  تعزيز  اأهمية 

وموا�سلة  امل��ت��ح��دة،  وال���والي���ات  االأردن  ب��ني 

ال��ق�����س��اي��ا ذات االه��ت��م��ام  ال��ت��ن�����س��ي��ق ح���ي���ال 

امل�سرتك.

كما تطرق اإىل اآخر امل�ستجدات االإقليمية 

املنطقة  ت�سهدها  التي  واالأزم��ات  االإقليمي.ودع����م ج��ه��ود اال���س��ت��ق��رار ف��ي��ه��ا، وم�����س��اري��ع والدولية،  التعاون 

اأك��د  الفل�سطينية،  للق�سية  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

عملية  حتريك  اإع���ادة  ���س��رورة  امللك  جاللة 

مفاو�سات  واإط��الق  دولية  كاأولوية  ال�سالم 

ب���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني على 

اأ�سا�س حل الدولتني.

وجرى بحث اجلهود االإقليمية والدولية 

يف احلرب على االإرهاب، �سمن نهج �سمويل، 

الت�سدي  على  العمل  �سرورة  على  والتاأكيد 

لكل ما يهدد االأمن وال�سلم العامليني.

وح�سر اللقاء نائب رئي�س الوزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، 

جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب  ومدير 

ح�������س���ان، وع�����ن اجل����ان����ب االأم����ري����ك����ي ك��ب��ري 

العاملي  ال��ط��اق��ة  اأم���ن  ل�����س��وؤون  امل�����س��ت�����س��اري��ن 

اآمو�س هوك�ستني وعدد من امل�سوؤولني.

االنباط- عمان

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  االأم���ري  �سمو  افتتح   

ال���ث���اين ويل ال��ع��ه��د، ام�����س االث���ن���ني، م��رك��زا 

والتي  عمان،  العا�سمة  “ديلويت” يف  ل�سركة 

ت��ع��د م��ن ك��ربى ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم��ال 

والتقنية. الرقمية  اال�ست�سارات واخلدمات 

التحول  مفهوم  تعزيز  اإىل  املركز  ويهدف 

الرقمي من خالل احللول التقنية وحتليالت 

وتوفري  الب�سرية،  امل���وارد  وتنمية  ال��ب��ي��ان��ات، 

للعمالء،  والت�سويقية  االإع��الن��ي��ة  اخل��دم��ات 

للتعامل  ل��ل��ع��م��الء  خ��ا���س��ة  ح��ل��ول  وت�����س��م��ي��م 

العام  القطاعني  ت��واج��ه  التي  التحديات  م��ع 

واخلا�س يف املنطقة.

يعزز  امل��رك��ز  اأن  ال��ع��ه��د  ويل  �سمو  واع��ت��رب 

مكانة االأردن كمركز اإقليمي ودويل يف جمال 

اأم��ام  الفر�سة  ويتيح  املعلومات،  تكنولوجيا 

والتطوير  للتعلم  ال�سابة  االأردن��ي��ة  امل��واه��ب 

املهارات. وتنمية 

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د وزي���ر االق��ت�����س��اد الرقمي 

وال����ري����ادة اأح���م���د ال��ه��ن��ان��دة يف ك��ل��م��ة ل���ه اأن 

ال��ت��ح��دي��ث  روؤي����ة  م��ع  ين�سجم  امل��رك��ز  اف��ت��ت��اح 

اأ���س��ب��ح  االأردن  اأن  اإىل  م�����س��ريا  االق��ت�����س��ادي، 

تكنولوجيا  قطاع  يف  لال�ستثمار  جاذبة  وجهة 

املعلومات، ملا يتمتع به من بنية حتتية رقمية 

وت�سريعات  موؤهلة،  ب�سرية  وكفاءات  جمهزة، 

لال�ستثمار. حمفزة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي للخدمات  امل��دي��ر  ق���ال  ب����دوره، 

ال�����س��رق  “ديلويت”  ���س��رك��ة  يف  اال���س��ت�����س��اري��ة 

رقمي  مركز  افتتاح  اإن  ب�سري  را�سد  االأو�سط، 

لنمو  م��ه��م��ة  ف��ر���س��ة  ي��ع��د  االأردن  يف  م��ت��ط��ور 

النظام البيئي لالأعمال يف االإقليم.

وح�سب ب�سري، يبلغ عدد العاملني يف املركز 

ال�سركة  وت��ع��ت��زم  وع��ام��ل��ة،  ع��ام��ال   90 ح��ال��ي��ا 

لي�سل  املقبلة  االأع����وام  خ��الل  ع��دده��م  زي���ادة 

اإىل 350.

الملك: ضرورة تحديد األولويات في الفرص االستثمارية حسب 
الخطة التنفيذية لرؤية التحديث االقتصادي

 عامل الوقت في التنفيذ مهم في ظل ما يواجهه األردن من ظروف اقتصادية

ضرورة تسريع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
رئيس الوزراء: سيتم إعادة تفعيل دور وزارة االستثمار لتكون المرجعية الوحيدة للمستثمرين

االنباط- عمان

اأك��د جاللة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ���س��رورة حتديد   

االأول����وي����ات يف ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة ح�����س��ب اخلطة 

التنفيذية لروؤية التحديث االقت�سادي وخارطة طريق 

حتديث القطاع العام، ال �سيما واأن العام احلايل هو عام 

التنفيذ.

وبني جاللته خالل اجتماع عقد يف ق�سر احل�سينية، 

اأن  لال�ستثمار،  احلكومة  خطة  ملتابعة  االث��ن��ني،  ام�س 

عامل الوقت يف التنفيذ مهم، يف ظل ما يواجهه االأردن 

من ظروف اقت�سادية.

ح�سره  ال��ذي  االجتماع  خالل  امللك،  جاللة  و�سدد 

العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو 

على اأهمية امل�سي قدما يف ترويج الفر�س يف االأ�سواق 

ك��وج��ه��ة  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  االأردن  ل��و���س��ع  امل�����س��ت��ه��دف��ة، 

ا�ستثمارية جاذبة.

واأ�����س����ار ج��الل��ت��ه اإىل �����س����رورة ت�����س��ري��ع م�����س��اري��ع 

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س، واإيجاد فر�س 

ا�ستثمارية جديدة ت�ساهم عوائدها يف منو االقت�ساد.

ب��������دوره، حت�����دث رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

دخل  ال��ذي  اال�ستثمارية  البيئة  قانون  عن  اخل�ساونة 

حيز التنفيذ اأخريا، وجهود احلكومة ال�ستكمال اإ�سدار 

تهدف  وتعليمات  اأنظمة  من  به  املرتبطة  الت�سريعات 

االإج��راءات  وت�سريع  البريوقراطية  من  التخفيف  اإىل 

للم�ستثمرين.

وزارة  هيكلة  اإع���ادة  على  ج��ار  العمل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

يف  متخ�س�سة  ب�����س��ري��ة  ب���ك���وادر  ورف���ده���ا  اال���س��ت��ث��م��ار 

امل�ستثمرين،  ومتابعة  وال��درا���س��ات  ال��رتوي��ج  جم���االت 

الهيكلة �سمن خطة  اإع���ادة  م��ن خ��الل م�سروع  وذل��ك 

تطوير القطاع العام، الفتا اإىل اأنه �سيتم اإعادة تفعيل 

دور الوزارة لتكون املرجعية الوحيدة للم�ستثمرين.

ال�سقاف  خلود  اال�ستثمار  وزي��رة  بينت  جهتها،  من 

-2023 اال�ستثمار  لرتويج  احلكومة  ا�سرتاتيجية  اأن 

2025 التي �سيتم اإطالقها �ست�سمل قطاعات تكنولوجيا 

امل���ع���ل���وم���ات واخل�����دم�����ات امل���رت���ب���ط���ة ب���ه���ا، وال�����س��ي��اح��ة 

والعلوم  ال��دوائ��ي��ة  وال�سناعات  العالجية،  وال�سياحة 

الغذائية،  وال�سناعات  ال�سحية،  والرعاية  احلياتية، 

واالألب�سة واملحيكات، والزراعة، واخلدمات اللوج�ستية، 

والتعدين والكيماويات.

اإل��ك��رتون��ي��ة  من�سة  اإط����الق  �سيتم  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت��ت 

ا�ستثمارية  خ��ارط��ة  وت�سمل:  االأردن”  يف  “ا�ستثمر 
ال�سراكة  وم�ساريع  اال�ستثمارية  وال��ف��ر���س  تفاعلية، 

التناف�سية  وامل���ي���زة  واخل���ا����س،  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 

للفر�س  اأولية  ودرا�سات جدوى  االأردن،  لال�ستثمار يف 

اال�ستثمارية، واملزايا واحلوافز اال�ستثمارية التي متنح 

التناف�سية  وامليزة  القطاعية  وامللفات  القانون،  بح�سب 

االإر�سادية  االأدل��ة  وحتديث  اململكة،  يف  القطاعات  لكل 

ملمار�سة االأعمال.

وح�����س��ر االج��ت��م��اع ع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني وال�����وزراء 

املعنيني.

الثالثاء   17/ 1 / 2023



االنباط-عامن

ال�صفدي  اأح��م��د  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  و�صع 

امل��ج��ل�����س ب�����ص��ورة زي���ارت���ه وال���وف���د ال���رمل���اين اىل 

العا�صمة العراقية بغداد موجهاً التحية من القلب 

اإىل القلب لكل �صعب العراق العظيم.

وقال ال�صفدي يف م�صتهل جل�صة ام�س االثنني 

�صعرنا خالل زيارتنا بتقديٍر كبري ملواقف االأردن 

بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين، من خمتلف 

يف  ال�صيا�صية  وال��ت��ي��ارات  الكتل  وق���ادة  امل�صوؤولني 

الرملان العراقي.

وا�صاف لقد عدنا من بغداد، وكلنا فخر واعتزاز 

بحجم حمبة وثقة امل�صوؤولني وقادة الكتل العراقية 

بجاللة امللك عبد اهلل الثاين.

يف  ال�صفدي  القاها  التي  الكلمة  ن�س  وت��ال��ي��اً 

م�صتهل جل�صة اليوم االثنني.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�صالة وال�صالم على النبي العربي الها�صمي 

االأمني

الزميالت والزمالء الكرام

اأ�صعكم،  اأن  اأود  االأعمال،  ال�صروع بجدول  قبل 

العا�صمة  اإىل  ال��رمل��اين  وال��وف��د  زي��ارت��ي  ب�صورة 

العراقية بغداد.

اأقول ب�صدق، وبثقة كبرية، اأنني مل�صُت وزمالئي 

يف بغداد، معنى االأخوة ال�صادقة العميقة، فتحيًة 

العراق العظيم،  اإىل القلب لكل �صعب  من القلب 

ما  ال��ذي  العراق  والتاريخ،  واملجد  العروبة  ع��راق 

اأر�س  اأمته، فقدم قوافل ال�صهداء على  بخل على 

فل�صطني ال��ط��اه��رة، وم���ا ت��اأخ��ر ي��وم��اً ع��ن ن��داء 

ال��ع��روب��ة وب��ق��ي ع��ن��وان��اً حل�صارة االأم���ة وجمدها 

العريق.

الزمالء الكرام

ملواقف  كبري  بتقديٍر  زي��ارت��ن��ا  خ���الل  �صعرنا   

ال��ث��اين، من  اهلل  عبد  امللك  بقيادة جاللة  االأردن 

خمتلف امل�صوؤولني وقادة الكتل والتيارات ال�صيا�صية 

يف الرملان العراقي ومل تغب يف اأي لقاء، عبارات 

الثناء وال�صكر ملا قدمه االأردن لالأ�صقاء يف العراق 

يف خمتلف املحن واالأزمات.

 وهذا واهلل واجب ال�صقيق جتاه �صقيقه، وهذا 

نهج الها�صميني الذين ما كانوا اإال العون وال�صند 

ال��غ��ري، وما  ���ص��وؤون  اأمتهم، فما تدخلوا يف  الأب��ن��اء 

تاجروا بالدم العربي، بل كانوا ملوك احلكمة، دعاة 

املحبة وال�صالم.

الزميالت والزمالء الكرام

ل��ق��د ك���ان االإخ�����وة يف ال���ع���راق، ي��ر���ص��م��ون اأب��ه��ى 

فقد  االأردين،  ال��رمل��اين  الوفد  تكرمي  يف  ال�صور 

مع   ال��ل��ق��اءات  خمتلف  يف  ب��ال��غ��ة  ب��ح��ف��اوة  �صعرنا 

اللطيف  عبد  ال�صيد  فخامة  اجلمهورية  رئي�س 

ر�صيد،  ودولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�صيد حممد 

اإقليم كرد�صتان  ال�صوداين، و�صيادة رئي�س حكومة 

، وق��د نقلنا لهم  ب���ارزاين  ال�صيد م�صرور  ال��ع��راق 

اأم��ن  على  وحر�صه  امللك  جاللة  وتقدير  حتيات 

وا�صتقرار العراق َودعم العملية ال�صيا�صة يف العراق 

ب��غ��داد لل�صراكة  وال��ب��ن��اء على خم��رج��ات م��وؤمت��ر 

وال��ت��ع��اون، وك��ذل��ك مل�صنا رغ��ب��ة ك��ب��رية يف الدفع 

معايل  قبل  من  البلدين  بني  الثنائية  بامل�صاريع 

االأخ الكبري رئي�س جمل�س النواب العراقي �صيادة 

الكتل  واأع�صاء  ق��ادة  وخمتلف  احللبو�صي  حممد 

ال�صيا�صية.

ال�صوائب  اأن  اأ�صبح لدينا قناعة كبرية  واليوم 

العالقة بني البلدين، لن تدوم، ما دامت احلوارات 

واللقاءات قائمة، وما يجمع االأردن بالعراق، اأكرث 

بكثري مما يفرقه.

ُك��ن��ا واأخ���ي رئي�س ال��رمل��ان العراقي،   ول��ذل��ك 

ندفع بتعظيم م�صاحات التوافق والتالقي، ون�صاأل 

اهلل اأن يبقى العراق على هذا الطريق من التعايف 

واالإجناز، فالعراق القوي االآمن، يعني قوًة الأمته 

و�صنداً وعوناً لها، كما كان على الدوام.

ومن موقعي رئي�صاً ملجل�س النواب، اأقول بفخر 

واعتزاز، اإن الوفد الرملاين االأردين وروؤ�صاء الكتل 

و���ص��روح��ات  االأردن،  ع��ن  م�صرقة  ���ص��ورة  ق��دم��وا 

وق�����راءات واف��ي��ة ع��ن ج���دوى امل�����ص��اري��ع امل�صرتكة 

�صعبينا  على  منها  بالنفع  وال��ع��ائ��د  البلدين  ب��ني 

ال�صقيقني فقدموا يف كل لقاٍء اأداًء �صيا�صياً رفيعاً، 

وقراءًة وحتلياًل اقت�صادياً موثقاً باالأرقام واالأدلة 

املفاهيم  الكثري من  تغيري  وا�صتطعنا  والراهني 

واملواقف الغام�صة لدى اجلانب العراقي.

فال�صكر با�صمكم جميعاً الأع�صاء الوفد الكرام، 

كما هي التحية لكل الوفود الرملانية التي تقدم 

امل�صلحة  حتقيق  اإىل  وت�صعى  رف��ي��ع��اً  اأداًء  دوم����اً 

الوطنية العليا.

الزميالت والزمالء والكرام

ولكي نتحدث بو�صوح عن جدوى الزيارة، فقد 

اأنبوب  تلقينا وع��وداً �صادقة بقرب تنفيذ م�صروع 

اأي  ن�صمع  ومل  العقبة  اإىل  الب�صرة  م��ن  النفط 

اعرتا�س من خمتلف القوى ال�صيا�صية العراقية، 

املدينة  باإقامة  بالغة  عراقية  برغبة  �صعرنا  كما 

ال��رب��ط  م�����ص��اري��ع  وت��ن��ف��ي��ذ  امل�����ص��رتك��ة،  ال�صناعية 

الكهربائي امل�صرتك.

يف اخل��ت��ام، لقد ع��دن��ا م��ن ب��غ��داد، وكلنا فخر 

واعتزاز بحجم حمبة وثقة امل�صوؤولني وقادة الكتل 

العراقية بجاللة امللك عبد اهلل الثاين.

 واليوم نحن اأمام بيئة خ�صبة نعك�س فيها واقع 

اأر�س  فاعلة على  اإىل خطوات  االأخوية  العالقات 

الواقع عر م�صاريع ا�صتثمارية متبادلة.

 وقد جاءت فاحتُة هذه اخلطوات بتاأكيد اأخي 

الب�صرة  اأنبوب  اأن خط  معايل حممد احللبو�صي 

املو�صول له،  النور قريباً، فال�صكر  العقبة �صريى 

العراقيني  امل�����ص��وؤول��ني  لكافة  والتقدير  وال�صكر 

الذين ا�صتقبلونا بحفاوة بالغة، وال�صكر املو�صول 

العراقية،  ال�صيا�صية  والكتل  التيارات  لقادة  اأي�صاً 

والذين مل�صنا منهم املحبة والود والنوايا ال�صادقة.

و�صعبنا  وق��ائ��دن��ا  بلدنا  يحفظ  اأن  اهلل  اأ���ص��األ 

العزيز، واأن يحفظ العراق و�صعبه العظيم

املحلي
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 تلقينا وعودًا بقرب تنفيذ مشروع أنبوب النفط من البصرة 
إلى العقبة

 هناك رغبة بالغة إلقامة مشاريع المدينة الصناعية 
المشتركة و الربط الكهربائي

االنباط-عامن

بحث نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و�صوؤون املغرتبني، اأمين ال�صفدي، مع من�صق 

���ص��وؤون ال�����ص��رق االأو���ص��ط و���ص��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا يف 

جم��ل�����س االأم�����ن ال��ق��وم��ي االأم����ريك����ي، ب��ري��ت 

م��اك��غ��ورك، ال��ع��الق��ات االأردن���ي���ة االأم��ريك��ي��ة 

واجلهود املبذولة حلل االأزمات االإقليمية.

واأك�������د ال�������ص���ف���دي وم����اك����غ����ورك، ���ص��الب��ة 

ع����الق����ات ال�������ص���راك���ة االأردن�����ي�����ة االأم���ريك���ي���ة 

وا���ص��ت��م��رار ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��و���ص��ع��ة ال��ت��ع��اون يف 

�صياقها مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين.

وث���م���ن ال�����ص��ف��دي ال���دع���م ال�����ذي ت��ق��دم��ه 

العملية  لرفد  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات 

على مواجهة  وم�صاعدته  االأردن  التنموية يف 

اأهمية  اإىل  الف��ت��اً  االإقليمية،  االأزم���ات  تبعات 

توؤطر  التي  التفاهم  مذكرة  البلدين  توقيع 

امل�����ص��اع��دات االأم��ريك��ي��ة ل����الأردن وال��ت��ي كانت 

االأط������ول م����دة واالأك������ر ح��ج��م��اً يف م��ذك��رات 

ال���ت���ف���اه���م االأرب�����ع�����ة ال���ت���ي وق���ع���ت���ه���ا امل��م��ل��ك��ة 

ووا�صنطن.

اللقاء  خ��الل  م��اك��غ��ورك،  ثمن  جهته،  م��ن 

ل�صوؤون  امل�صت�صارين  كبري  فيه  ���ص��ارك  ال��ذي 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  ال���ع���امل���ي  ال���ط���اق���ة  اأم�����ن 

االأم����ريك����ي����ة اآم����و�����س ه��و���ص�����ص��ت��ني، ع���الق���ات 

يف  ودوره  االأردن  م���ع  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال�����ص��راك��ة 

تعزيز االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.

وج��������رى خ�������الل االج�����ت�����م�����اع ب����ح����ث ع����دة 

ال��ق�����ص��ي��ة  اإق���ل���ي���م���ي���ة ويف م��ق��دم��ه��ا  ق�����ص��اي��ا 

يف  والتعاون  ال�صورية  واالأزم���ة  الفل�صطينية 

واأمنه  العراق  دعم  وجهود  االإره��اب  مكافحة 

وا�صتقراره ودعم لبنان.

االأمريكي  ال��دور  مركزية  ال�صفدي  واأك��د 

ال�صلمية  العملية  تفعيل  ج��ه��ود  يف  ال��ق��ي��ادي 

اأ�صا�س حل الدولتني  بهدف حل ال�صراع على 

املعتمدة،  واملرجعيات  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  وف��ق 

الوا�صحة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م��واق��ف  مثمنا 

يف دع���م ح���ل ال��دول��ت��ني ورف�������س االإج������راءات 

االأح���ادي���ة ال��ت��ي ت��ق��و���ص��ه، وت��اأك��ي��ده��ا اأه��م��ي��ة 

القائم  والقانوين  التاريخي  الو�صع  اح��رتام 

يف القد�س ومقد�صاتها.

اأهمية  على  وم��اك��غ��ورك  ال�صفدي  وات��ف��ق 

ا����ص���ت���م���رار ال����ت����ع����اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق يف ج��ه��ود 

ح���ل االأزم�������ات االإق��ل��ي��م��ي��ة وت��ك��ري�����س االأم����ن 

واال�صتقرار والتنمية يف املنطقة.

االنباط- عامن

التي  جل�صته  يف  ال������وزراء،  جم��ل�����س  ر  ق���رَّ  

ع���ق���ده���ا ام�������س االث����ن����ني، ب���رئ���ا����ص���ة رئ��ي�����س 

املوافقة  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  ال���وزراء، 

ل  معدِّ قانون  مل�صروع  املوجبة  االأ�صباب  على 

ل�صنة  ال�صرعيَّة  امل��ح��اك��م��ات  اأ���ص��ول  ل��ق��ان��ون 

2023م، متهيداً الإر�صاله اإىل ديوان الَتّ�صريع 

اإ���ص��داره ح�صب  اإج��راءات  اأي ال�صتكمال  وال���َرّ

االأ�صول، مع اإعطائه �صفة اال�صتعجال.

اإىل مت��ك��ني  ال���ق���ان���ون  م�������ص���روع  وي���ه���دف 

ومكاتب  ة  العامَّ والنِّيابة  ال�صرعيَّة  املحاكم 

ا�صتخدام  م��ن  ���ص��ري 
ُ
االأ والتَّوفيق  االإ���ص��الح 

احلديثة  والتقنيَّات  ��ة  االإل��ك��رتون��يَّ الو�صائل 

��ق��ا���ص��ي  يف اأع��م��ال��ه��ا، وت��ط��وي��ر اإج�����راءات ال��تَّ

العمل  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا  ��وث��ي��ق؛  وال��تَّ

ر �ُصُبل الو�صول اإىل العدالة. الق�صائي ويي�صِّ

امل��واف��ق��ة على  ال�����وزراء  ر جمل�س  ق���رَّ ك��م��ا 

لنظام  ل  معدِّ نظام  مل�صروع  املوجبة  االأ�صباب 

���ك���اف���ل االج���ت���م���اع���ي ل��ل��ق�����ص��اة  ����ص���ن���دوق ال���تَّ

ل�صنة  رعي  ال�صَّ الق�صاء  واأع���وان  رعيني  ال�صَّ

���رف  ال�������صَّ ����ص�������س 
ُ
اأ مل���ع���اجل���ة  وذل������ك  2023م، 

��ن��دوق م��ن ال��ق�����ص��اة واأع����وان  مل�����ص��رتك��ي ال�����صُّ

ال��ذي��ن  االأوىل،  ة  امل����رَّ ��رع��ي يف  ال�����صَّ ال��ق�����ص��اء 

��ن��دوق،  ��ة ل��ل�����صَّ ��ن��ة امل��ال��يَّ ��ن��ون خ���الل ال�����صَّ ُي��ع��يَّ

مبا  الق�صاة  الأع��وان  رف  ال�صَّ ��ة  اآل��يَّ وتوحيد 

اأع����وان الق�صاء  ن��ظ��رائ��ه��م م��ن  ي��ت��واف��ق م��ع 

النِّظامي.

ر امل��ج��ل�����س امل���واف���ق���ة ع��ل��ى االأ���ص��ب��اب  وق�����رَّ

املجل�س  ال��لِّ��ج��ان يف  ن��ظ��ام  مل�����ص��روع  امل��وج��ب��ة 

الطبِّي االأردين ل�صنة 2023م؛ بهدف ت�صكيل 

جلان فنيَّة ملختلف مهام املجل�س بعد �صدور 

 )18( رق��م  االأردين  ��ي  ال��ط��بِّ املجل�س  ق��ان��ون 

االم��ت��ي��از  ب���رام���ج  وت��ط��وي��ر  2022م،  ل�����ص��ن��ة 

امتحانات  وتطوير  مالة،  والزَّ واالخت�صا�س 

املجل�س الطبِّي االأردين.

املوجبة  االأ���ص��ب��اب  على  امل��واف��ق��ة  ر  ق��رَّ كما 

احلكمي  العالج  مهنة  ممار�صة  نظام  مل�صروع 

ر يف  ال��ت��ط��وُّ م��واك��ب��ة  ب��ه��دف  2023م؛  ل�����ص��ن��ة 

حمتوى  و�صبط  ��اأه��ي��ل،  ال��تَّ خ��دم��ات  ت��ق��دمي 

وتعزيز  والق�صائيَّة،  الطبيَّة  التَّقارير  واآليَّة 

وو�صع  الطبيَّة،  امل�صاءلة  قانون  مع  التَّوافق 

ياحة العالجيَّة،  د ال�صِّ م ويحدِّ بروتوكول ينظِّ

وتوفري فر�س التَّدريب للخريجني.

ر امل���ج���ل�������س ك����ذل����ك امل����واف����ق����ة ع��ل��ى  وق��������رَّ

لنظام  ل  معدِّ نظام  مل�صروع  املوجبة  االأ�صباب 

�صة االأردنيَّة لتطوير  التَّنظيم االإداري للموؤ�صَّ

وذل��ك  2023م؛  ل�صنة  االقت�صاديَّة  امل�صاريع 

نظراً ل�صدور قانون البيئة اال�صتثماريَّة رقم 

مهام  نقل  ن  ت�صمَّ ال��ذي  2022م  ل�صنة   )21(

يات  م�صمَّ وت��غ��ي��ري  �����ص��ة،  امل��وؤ���صَّ اإىل  امل��ع��ار���س 

���ات وامل��ك��ات��ب يف امل��ح��اف��ظ��ات،  ب��ع�����س امل���دي���ريَّ

مهام  على  ط��راأت  التي  التغيريات  ومواكبة 

�صة. املوؤ�صَّ

ا�صت�صافة  على  املوافقة  املجل�س  ر  قرَّ كما 

يا�صات  ال�صِّ لدرا�صات  العربي  للمركز  االأردن 

ول  ال��دُّ يف  الفقر  على  والق�صاء  االجتماعيَّة 

االأ�صا�صي  النِّظام  على  وامل�صادقة  العربية، 

للمركز.

لقرار  تبعاً  املركز  ا�صت�صافة  ق��رار  وياأتي 

��ة وجمل�س  ال��ع��رب��يَّ ول  ال�����دُّ جم��ل�����س ج��ام��ع��ة 

باإن�صائه  العرب  االجتماعيَّة  ال�صوؤون  وزراء 

��ة  اإق��ل��ي��م��يَّ ��ة  ف��ن��يَّ ����ة  اآل����يَّ ��ل  ل��ي��م��ثِّ االأردن؛  يف 

ام��ي��ة اإىل  ��ة ال��رَّ ول ال��ع��رب��يَّ ت��دع��م ج��ه��ود ال����دُّ

وو�صع  اأبعاده،  مبختلف  الفقر  على  الق�صاء 

مبا  لذلك،  اعمة  الدَّ االجتماعيَّة  يا�صات  ال�صِّ

ي�صهم يف جهود حتقيق التَّنمية امل�صتدامة.

ال����وزراء  ر جم��ل�����س  ق���رَّ اآخ����ر،  ع��ل��ى �صعيد 

ح���ي���م ال��وري��ك��ات  ت��ع��ي��ني امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال���رَّ

ي،  ال���رِّ ��ق��ل  ال��نَّ تنظيم  لهيئة  ��اً  ع��امَّ م��دي��راً 

واإن���ه���اء خ���دم���ات م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ط���ارق 

احلبا�صنة.

 »تيك توك«: إزالة أكثر من 310 آالف فيديو 
في األردن 86.6% منها قبل أي مشاهدة

االنباط-وكاالت

  

اأعلن تطبيق تيك توك للت�صجيالت 

امل�����ص��ورة ال��ق�����ص��رية، االث���ن���ني، اإج����راء 

حم���ادث���ات م���ع احل��ك��وم��ة ب��ه��دف رف��ع 

�صهر  نحو  بعد  عليه  املفرو�س  احلظر 

االإلكرتونية  اجلرائم  وحدة  اتهام  من 

اإ����ص���اءة  م���ع  امل��ن�����ص��ة  ت���ع���ام���ل  “بعدم 
�صواء  م�صتخدميها  قبل  من  ا�صتخدام 

اأو دعوات  العنف  اأعمال  بتمجيد ون�صر 

الفو�صى، وترويج فيديوهات من خارج 

م�صاعر  على  للتاأثري  وتزويرها  اململكة 

املواطنني«.

“لدينا  ب���ي���ان،  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وق����ال 

اأن��ه من خالل حمادثاتنا  كامل  اإمي��ان 

امل�صتمرة مع احلكومة، ميكننا التو�صل 

ملن�صة  ي�صمح  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  ق���رار  اإىل 

ت��ي��ك ت���وك مب��وا���ص��ل��ة خ��دم��ة امل��الي��ني 

الذين  االأردن  يف  املحتوى  �صانعي  من 

على  االإبداعي  للتعبري  موطنا  وج��دوا 

من�صتنا«.

وك�صف التطبيق عن “اإزالة 310724 

منها   %86.6 االأردن،  يف  فيديو  مقطع 

... قبل تلقى اأي م�صاهدات«.

واأ�صار اىل متابعة املاليني يف االأردن 

حل�صابات وها�صتاغات على تيك توك.

ل��دي��ن��ا  ال��ع��م��ل  “فرق  اأن  واأو�����ص����ح 

)ت�����ي�����ك ت����������وك( �����ص����ت����وا�����ص����ل ات����خ����اذ 

حمتوى  اأي  �صد  املنا�صبة  االإج����راءات 

عليها  ين�س  التي  االإر�صادات”  ينتهك 

ن���ظ���ام ت��ي��ك ت����وك وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اح���رتام 

امل��ح��ت��وى  “اإزالة  واأك������د  امل��ج��ت��م��ع��ات، 

����ص���ارم  ب�������ص���ك���ل  االأردن  يف  امل����خ����ال����ف 

وا�صتباقي«.

مجلس الوزراء يوافق على األسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية

شعرنا بحفاوة بالغة وتقديٍر كبير لمواقف األردن بقيادة الملك من مختلف المسؤولين العراقيين 

الصفدي يطلع مجلس النواب على نتائج زيارة بغداد
الوفد البرلماني قدم صورة مشرقة عن األردن

الحريات   األمير مرعد يلتقي لجنة 
األعيان المواطنين في مجلس  وحقوق 

االنباط- عامن

 ال���ت���ق���ى ���ص��م��و االأم�������ري م���رع���د ب��ن 

رع���د، رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االأع��ل��ى حلقوق 

م��ق��ر  يف  االإع�����اق�����ة،  ذوي  االأ����ص���خ���ا����س 

االثنني، جلنة احلريات  ام�س  املجل�س، 

االأعيان،  جمل�س  يف  املواطنني  وحقوق 

برئا�صة العني ب�صام التلهوين.

وب������ح������ث ال������ل������ق������اء واق�����������ع ح����ق����وق 

و���ص��ب��ل  االإع������اق������ة  ذوي  االأ�����ص����خ����ا�����س 

�صبل  ج��ان��ب  اإىل  اململكة،  يف  تدعيمها 

يف  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  حق  تعزيز 

ال��و���ص��ول جلميع اخل��دم��ات وال��رام��ج 

املقدمة من قبل موؤ�ص�صات الدولة.

وع����ر�����س �����ص����م����وه، خ������الل ال���ل���ق���اء، 

ل���ل���ج���وان���ب االإي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا 

ذوي  االأ�صخا�س  دعم  جمال  يف  االأردن 

االإع��اق��ة يف ظ��ل اه��ت��م��ام ودع���م جاللة 

امللك عبداهلل الثاين.

اأح��رز  االأردن  اأن  اإىل  �صموه  واأ���ص��ار 

الت�صريع  جم���ال  يف  م��ل��ح��وًظ��ا  ت��ق��دًم��ا 

ب�������ص���دور ق���ان���ون ع�������ص���ري وم��ن��اه�����س 

للتمييز، وهو قانون حقوق االأ�صخا�س 

 ،2017 ل�����ص��ن��ة   20 رق����م  االإع����اق����ة  ذوي 

حتققت  التي  الت�صريعية  واالإجن����ازات 

�������ص������واء ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د ال����ت����ع����دي����الت 

اخلدمة  نظام  تعديالت  اأو  الد�صتورية 

امل��دن��ي��ة، وال���ت���ي ج����اءت ن��ت��ي��ج��ة ج��ه��ود 

املجل�س  بني  مت�صل  وتن�صيق  م�صتمرة 

االأعلى وجلنة حتديث منظومة احلياة 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ودي�����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، 

القطاعية  اال�صرتاتيجيات  اإىل  اإ�صافة 

التعليم  جم��ال:  يف  تطويرها  مت  التي 

الدامج، واإمكانية الو�صول وبدائل دور 

االإيواء.

التحديات  الأب��رز  �صموه  عر�س  كما 

التي تواجه االأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف 

اأن التحدي االأكر  اإىل  االأردن، م�صرًيا 

التعليم، حيث  اأمامهم يكمن يف جمال 

من  �صكل  اأي  يتلقون  ال��ذي��ن  ن�صبة  اأن 

اأ����ص���ك���ال ال��ت��ع��ل��ي��م م��ن��ه��م ال ت��ت��ج��اوز 2 

يجري  ال��ت��ي  امل��خ�����ص�����ص��ات  واأن  ب��امل��ئ��ة، 

زال��ت  م��ا  تعليمهم  جم���ال  يف  ر���ص��ده��ا 

ي�����ص��ت��دع��ي و���ص��ع  ال���ط���م���وح، مم���ا  دون 

االأول��وي��ات  �صلم  على  ال��دام��ج  التعليم 

ور����ص���د امل��خ�����ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة ال��الزم��ة 

لعك�صه على اأر�س الواقع.

امل�����ص��ارك��ة  اإىل ���ص��ع��ف  ���ص��م��وه  ون����وه 

االإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�صخا�س  ال�صيا�صية 

وال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ي���واج���ه���ون���ه���ا يف 

واخلدمات  كالعمل  القطاعات  خمتلف 

امل�صتقل وغريها. والعي�س  ال�صحية 

واأك����د ���ص��رورة وج���ود خ��ط��ة وطنية 

���ص��ام��ل��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ج��م��ي��ع 

حقوق  ق�صايا  ت�صع  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات 

���ص��م��ن  االإع������اق������ة  ذوي  االأ�����ص����خ����ا�����س 

اأول���وي���ات ال���رام���ج واخل���ط���ط امل��ن��ف��ذة 

امل�صتقبل  الدولة يف  موؤ�ص�صات  قبل  من 

القريب.

التلهوين  ال��ع��ني  اأ���ص��اد  م��ن ج��ان��ب��ه، 

ب��اجل��ه��ود امل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل امل��ج��ل�����س 

اإح������������رازه ع��ل��ى  ال��������ذي مت  وال����ت����ق����دم 

والت�صريعي يف ظل  العملي  ال�صعيدين 

ال��ت��ح��دي��ات وال��ق��ي��ود امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��وارد 

موؤكدا  والب�صرية،  واالقت�صادية  املالية 

اأن متكني االأ�صخا�س ذوي االإعاقة على 

و�صمن  والتطبيقي  الت�صريعي  اجلانب 

على  يقع  وال�صيا�صات  املمار�صات  اأف�صل 

وحقوق  احلريات  جلنة  اأول��وي��ات  راأ���س 

املواطنني.

اللجنة  اأع�����ص��اء  اأ���ص��ار  جهتهم،  م��ن 

خالل  من  املجل�س  جلهود  دعمهم  اإىل 

االأع��ي��ان،  جمل�س  يف  املختلفة  ال��ل��ج��ان 

ح���ي���ث ���ص��ي��ت��م ط����رح ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

االإع���اق���ة  ذوي  االأ����ص���خ���ا����س  ي��واج��ه��ه��ا 

���ص��م��ن اأج���ن���دة ع��م��ل ت��ل��ك ال��ل��ج��ان مبا 

االأ���ص��خ��ا���س  و���ص��ول  ت��ع��زي��ز  يف  ي�صاهم 

م��ن��اح��ي  يف  حل��ق��وق��ه��م  االإع����اق����ة  ذوي 

املختلفة. احلياة 

اللقاء مقرر جلنة احلريات  وح�صر 

وح���ق���وق امل���واط���ن���ني ال���ع���ني ال���دك���ت���ور 

اإب���راه���ي���م ال����ب����دور، واأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة 

اجلاغوب،  حما�صن  الدكتورة  االأعيان: 

وف��ا���ص��ل احل��م��ود، وحم��م��د ال��زواه��رة، 

العام  اأمينه  املجل�س  وعن  ياغي،  واآ�صيا 

الدكتور مهند العزة.

 خال لقائه منسق الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجلس األمن القومي األميركي

الصفدي: أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها
توقيع البلدين مذكرة التفاهم التي تؤطر المساعدات األميركية لألردن

 األميرة غيداء تفتتح غرفة ألعاب 
في مركز الحسين للسرطان

االنباط- عامن

افتتحت �صمو االأمرية غيداء طالل، 

رئ��ي�����ص��ة ه��ي��ئ��ة اأم���ن���اء م��وؤ���ص�����ص��ة وم��رك��ز 

احل�������ص���ني ل���ل�������ص���رط���ان، غ���رف���ة األ���ع���اب 

يف ق�����ص��م االأط����ف����ال ب���امل���رك���ز، ب��ح�����ص��ور 

و�صمو  ب��ن ط��الل،  االأم��ري حممد  �صمو 

االأمرية رجاء بنت طالل.

وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ����ص���ادر عن 

حتديثها  مت  االألعاب  غرفة  فاإن  املركز، 

ال��ع��الج  مبنهجّية  االإمي����ان  م��ن  ك��ج��زء 

االإيجابي  اأث��ره��ا  اأثبتت  ال��ت��ي  بالّلعب، 

يف رف���ع م��ع��ن��وي��ات م��ر���ص��ى ال�����ص��رط��ان 

االأطفال وحت�صني جتاوبهم مع العالج.

وت���ب���ل���غ م�������ص���اح���ة غ����رف����ة االأل�����ع�����اب 

ال�صاد�س  بالطابق  الواقعة  واالأن�صطة 

ب����اأح����دث  جم����ّه����زة  م����رب����ع،  م����رت   100

امل����ع����رو�����ص����ات ال���ت���ع���ل���ي���م���ّي���ة وال���ف���ن���ّي���ة 

فعاليات  اإقامة  �صت�صهد  اإذ  والثقافّية، 

من  وريا�صة  ور�صم  ودرامية  مو�صيقية 

قبل متخ�ص�صني يف هذا املجال.

ك��م��ا ���ص��ت��ت��ي��ح ال��غ��رف��ة ل��الأط��ف��ال ما 

ت��ط��وي��ر  ب���ني ع��م��ر ع���ام���ني و18 ع���ام���ا 

م��ه��ارات��ه��م وب��ن��اء ���ص��خ�����ص��ّي��ات��ه��م، وم��ن 

 15 اإىل   10 ب��ني  م��ا  ت�صتقبل  اأن  املتوقع 

طفال يوميا.



املحلي
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بلدية اربد: الظاهرة أرهقت كوادرنا وطريقتهم فوضوية

نباشو الحاويات يلوثون شوارع اربد   
 ينثرون محتوياته وتلوث البيئة ومظهرها غير حضاري 

 مسابقة الروبوت األولى لطلبة كلية الذكاء االصطناعي

 في البلقاء التطبيقية

 برنامج التحديث االقتصادي يحدد 9 مبادرات بمحور نوعية الحياة

 االنباط- فرح مو�سى

�ضكا عدد من اهايل مدينة اربد و�ضواحيها 

من ازدياد عدد النبا�شني يف احلاويات واكيا�س 

مثل  منه  اال�شتفادة  ميكن  عما  بحثا  النفايات 

للبيع  ال�شاحلة  القطع  وبع�س  الطعام،  بقايا 

كقطع االملنيوم والنحا�س والبال�شتيك.

حمتويات  يثثنثثرون  النبا�شني  ان  وقثثالثثوا    

ال�شوارع مما يلوث  احلاويات امام بيوتهم ويف 

البيئة وت�شبح ال�شوارع غري ح�شارية.

وبني املواطن جهاد اخلطيب لث” االنباط” 

ان مهنته اال�شا�شية هي بيع اخلردوات واالثاث 

يوميا  بجوالت  يقوم  لذلك   امل�شتعمل  املنزيل 

اربثثد بحثا عن اال�شالك  �ثثشثثوارع مدينة  داخثثل 

الثثنثثحثثا�ثثشثثيثثة واالجثثثهثثثزة الثثكثثهثثربثثائثثيثثة املثثلثثقثثاة يف 

يف  ليبيعه  بع�شها  ي�شت�شلح   الثثتثثي  الثث�ثثشثثوارع  

�ثثشثثوق اجلثثمثثعثثة، والثثثثذي ال ميكن  حمثثلثثه او يف 

وبال�شتيك  نثثحثثا�ثثس  اىل  يثثفثثرزه  ا�ثثشثثتثث�ثثشثثالحثثه 

تثثوافثثر كمية منا�شبة  وعثثنثثد  واملثثنثثيثثوم  وحثثديثثد 

احلاويات  نب�س  يف  الع�شوائية  منتقدا  يبيعه، 

والقاء النفايات يف ال�شوارع. 

وقثثال املثثواطثثن ر.�ثثس انثثه ال يجد مثثن يعيله 

وهو ا�شال ال يعمل، لذلك يلجاأ اىل احلاويات 

ونثثبثث�ثثشثثهثثا اليثثثجثثثاد مثثثا ميثثكثثن اكثثلثثه او بثثيثثعثثه مع 

بعد  ال�شوارع  النفايات يف  ينر  بانه ال  تاأكيده 

ح�شوله على ما ينفعه فيها. 

ح�شني حممد ا�شار اىل انه �شاهد جمموعة 

ينب�شون  عثث�ثثشثثرة  مثثن االطثثفثثال دون اخلثثامثث�ثثشثثة 

ال�شارع  يف  حمتوياتها  يثثنثثرون  ثثثم  احلثثاويثثات 

ملجرد العبث واللعب.

 و قال مدير البيئة يف بلدية اربد الكربى 

مثثثاأمثثثون زيثثثثثود، ان مثث�ثثشثثكثثلثثة االأ�ثثثشثثثخثثثا�ثثثس غري 

املثثكثثلثثفثثني والثثنثثبثثا�ثثشثثني ظثثثاهثثثرة اأرهثثثقثثثت كثثثوادر 

الثثبثثلثثديثثة بثث�ثثشثثبثثب عثثثثدم وجثثثودهثثثم حتثثثت مظلة 

واحثثثثثثثدة تثثثرعثثثاهثثثم وانثثثثهثثثثم يثثعثثمثثلثثون بثثطثثريثثقثثة 

على  احلثثاويثثات  حمتويات  تفريغ  يف  فو�شوية 

قابلة  ب�شيطة  اأجثثثثزاء  على  للح�شول  االأر�ثثثثس 

للفرز.

يرهق  يرهق  الع�شوائي  النب�س  ان  وا�شاف   

كوادر البلدية يف التعامل مع مواد الفرز ب�شبب 

كالزجاج  احلثثاويثثات  ملحتويات  النبا�شني  خلط 

والكرتون  الطعام   وبقايا  واحلديد  واحلجارة 

البلدية  ان  عثثلثثمثثا  الثث�ثثشثثجثثر،  اغثث�ثثشثثان  واحثثيثثانثثا 

وتفريغ  النفايات  لنقل  جولتني  يوميا  تنظم 

احلثثثثاويثثثثات لثثلثثمثثحثثافثثظثثة عثثلثثى نثثظثثافثثة املثثديثثنثثة 

و�ضواحيها.

تثثثوفثثثر يف مثثنثثاطثثقثثهثثا  الثثبثثلثثديثثة  واو�ثثثثشثثثثح ان 

1100 لرت  لو�شع  6000 حاوية  حديدية �شعة 

النفايات فيها لت�شهيل نقلها وعدم جتمعها يف 

االأ�شبوع  يف  �شتوزع  انها  اىل  م�شريا   ، ال�شوارع 

لرت،   1100 �شعة  جثثديثثدة  حثثاويثثة    1500 املقبل 

ا�شافة اىل تبديل التالف منها يف كل املناطق.

االأنقا�س  املواطنني اىل رمثثي   زيثثود   ودعثثا 

املكبات  يف  وغريها  وال�شجر  البناء  وخملفات 

املحددة واملحطات التحويلية املفتوحة االبواب 

الثثعثثامثثة  الثث�ثثشثثاحثثات  يف  رمثثيثثهثثا  وعثثثثدم  للجميع، 

واخلا�شة واالر�شفة النها ا�شهل واأوفر لهم.

االنباط-البلقاء

مندوباً عن رئي�س جامعة البلقاء التطبيقية 

رعى  العجلوين  فخري  اأحمد  الدكتور  االأ�شتاذ 

نثثائثثب الثثرئثثيثث�ثثس لثثلثث�ثثشثثوؤون االأكثثثادميثثثيثثثة االأ�ثثشثثتثثاذ 

الثثثدكثثثتثثثور زكثثثريثثثا الثثقثث�ثثشثثاة مثث�ثثشثثابثثقثثة الثثثروبثثثوت 

الذكاء اال�شطناعي  والتي نظمتها كلية  االأوىل 

cyberx و�شركة اوراجن  وبالتعاون مع �شركة 

و�شركة quill ومطعم اململكة و�شركة ن�شكا فيه 

الدبا�س  حمزة  الدكتور  الكلية  عميد  بح�شور 

ونواب وم�شاعدي العميد وعدد من الطلبة. 

زكريا  الدكتور  االأ�شتاذ  الرئي�س  نائب  ونقل 

ان  اىل  م�شريا  اجلامعة  رئي�س  حتيات  الق�شاة 

امل�شاركة  على  طلبتها  وت�شجع  تدعم  اجلامعة 

يف املثثث�ثثثشثثثابثثثقثثثات والثثثتثثثحثثثديثثثات الثثعثثلثثمثثيثثة حمثثلثثيثثا 

واإقثثلثثيثثمثثيثثا ودولثثثيثثثا والثثثتثثثي يثثظثثهثثر مثثثن خثثاللثثهثثا 

الطلبة  افكارهم ومواهبهم واإبداعاتهم  و�شقل 

والتي  املختلفة  املثثهثثارات  واإك�شابهم  ال�شخ�شية 

كما    ، واملناف�شة  العمل  �شوق  دخثثل  متكنهم من 

قثثثدم �ثثشثثكثثره لثثكثثلثثيثثة الثثثذكثثثاء اال�ثثشثثطثثنثثاعثثي على 

الطلبة  مثثهثثارات  تنمية  على  املتوا�شل  حر�شها 

وخثثا�ثثشثثة يف جمثثال الثثروبثثوتثثات ودعثثثم مواهبهم 

ريادية  اأفكار  اإىل  اأفكارهم وم�شاريعهم  وحتويل 

االأكثثرب يف تكوين و�شقل  االأثثثر  ملا لها  واإبداعية 

�شخ�شيتهم واإعدادهم ل�شوق العمل.

ورحثثثثثب عثثمثثيثثد كثثلثثيثثة الثثثثذكثثثثاء اال�ثثشثثطثثنثثاعثثي 

الدكتور حمزة الدبا�س باحل�شور الكرمي و�شكر 

مل�شاريع  ولوج�شتياً  مثثاديثثاً  الثثداعثثمثثة  الثث�ثثشثثركثثات 

طثثلثثبثثة كثثلثثيثثة الثثثذكثثثاء اال�ثثشثثطثثنثثاعثثي ، واأ�ثثثشثثثار اأن 

حتر�س  اجلامعة  اإدارة  من  وبتوجيهات  الكلية 

على مواكبة تطورات الع�شر والثورة ال�شناعية 

الطلبة  اأبنائها  ب�شواعد  الرابعة  التكنولوجية 

وكوادرها االإدارية والتدري�شية املميزين .

و�ثثثثثشثثثثثارك يف املثثث�ثثثشثثثابثثثقثثثة عثثثثثدد مثثثثن الثثطثثلثثبثثة 

من  اأظثثهثثروا  والثثتثثي  وت�شاميمهم  مب�شاريعهم 

خثثاللثثهثثا مثثواهثثبثثهثثم واأفثثثكثثثارهثثثم االإبثثثداعثثثيثثثة يف 

ت�شميم الروبوتات.

الثث�ثثشثثهثثادات  ت�شليم  مت  الثثفثثعثثالثثيثثة  نثثهثثايثثة  ويف 

على املت�شابقني متمنني لهم مزيداً من التقدم 

والنجاح.

االنباط- عمان

التحديث  لثثروؤيثثة  التنفيذي  الثثربنثثامثثج  حثثدد 

االقثثتثث�ثثشثثادي الثثثثذي اأقثثثرتثثثه احلثثكثثومثثة يف حمثثور 

نوعية احلياة بقطاعي التنمية احل�شرية وجودة 

اأولثثويثثة، بتكلفة كلية  9 مثثبثثادرات، و31  احلثثيثثاة، 

تبلغ 66 مليون دينار لالأعوام 2023 و2025، 

منها 18 مليون دينار للعام احلايل.

ففي قطاع التنمية احل�شرية؛ ت�شعى مبادرة 

ت�شجيع اال�شتثمار وال�شراكة مع القطاع اخلا�س 

اإعثثثثثداد  اإىل  احلثثث�ثثثشثثثريثثثة،  الثثتثثنثثمثثيثثة  مثث�ثثشثثاريثثع  يف 

عطاء  واإحثثثالثثثة  وطثثرحثثهثثا  والثثوثثثائثثق  الت�شاميم 

اإنثث�ثثشثثاء �ثثشثثوق اإربثثثد املثثركثثزي اجلثثديثثد، مثثن خالل 

اإعثثداد وثائق  اإىل  اإربثثد الكربى، باالإ�شافة  بلدية 

العطاء وطرح واإحالة م�شروع تطوير �شوق عمان 

املثثثركثثثزي، مثثن قثثبثثل اأمثثانثثة عثثمثثان الثثكثثربى خثثالل 

العام احلايل.

وتثث�ثثشثثم اأولثثثثثويثثثثثات مثثثثبثثثثادرة اعثثثتثثثمثثثاد مثثعثثايثثري 

 ،2023 عثثثام  خثثثالل  امل�شتقبل  مثثثدن  ومثثفثثاهثثيثثم 

الثثوزراء درا�شات تف�شيلية للمدينة  اإعثثداد رئا�شة 

اجلديدة، وتنفيذ وزارة االإدارة املحلية، ال�شيا�شة 

نثثثظثثثام تنظيم  الثثثوطثثثنثثثيثثثة، وتثثثعثثثديثثثل  احلثث�ثثشثثريثثة 

6 ل�شنة  ا�ثثشثثتثثعثثمثثال االأرا�ثثثشثثثي وتثثعثثديثثالتثثه رقثثثم 

تنظيم املدن  قانون  وتعديل  ومراجعة   ،2007
اأجل تطبيق  املنبثقة عنه من  والقرى واالأنظمة 

معايري مدن امل�شتقبل، واإن�شاء اأمانة عمان من�شة 

درا�شة  واإعثثداد  عمان،  لبيانات  احل�شري  املر�شد 

ال�شريع/  البا�س  مثث�ثثشثثارات  مثثع  ال�شواحي  ربثثط 

اأمثثثانثثثة عثثمثثان الثثثكثثثربى، واإعثثثثثثداد درا�ثثثشثثثة الإيثثجثثاد 

املرورية، و حتديث منطقة  للحركة  ذكية  حلول 

ال�شمويل  املخطط  اخلا�شة،  االقت�شادية  العقبة 

ال�شتعماالت االأرا�شي يف العقبة 2022-2032 

ومبثثثا يثثتثثوافثثق مثثثع نثثهثثج الثثنثثمثثو االأخثث�ثثشثثر واملثثثدن 

الذكية.

وت�شمل اأولويات مبادرة تعزيز ا�شتخدام اأدوات 

يف   )GI( بنظام  و�شموله  احل�شري  التخطيط 

خارطة  املحلية،  االإدارة  وزارة  حتديث   ،2023
املثث�ثثشثثتثثوى  عثثلثثى   2007 االأرا�ثثثثشثثثثي  ا�ثثشثثتثثعثثمثثاالت 

الوطني، واإعداد و اإقرار االإطار القانوين لالإدارة 

والثثتثثعثثامثثل مثثثع املثثثثثواد اخلثثثطثثثرة مثثثن قثثبثثل وزارة 

الداخلية.

اأما يف عام 2024 و2025 فت�شمل اأولويات 

واملرافق  التحتية  البنية  باإن�شاء  البدء  املبادرات، 

ل�شوق اإربد املركزي اجلديد، من قبل بلدية اإربد 

اأمثثانثثة  وتنفيذ  املحلية،  االإدارة  ووزارة  الثثكثثربى 

عمان الكربى عطاء تطوير �شوق عمان املركزي، 

التف�شيلية  الدرا�شات  الثثوزراء  رئا�شة  وا�شتكمال 

املحلية  االإدارة  وزارة  وتنفيذ  اجلديدة،  للمدينة 

الثث�ثثشثثيثثا�ثثشثثة احلثث�ثثشثثريثثة الثثوطثثنثثيثثة، واإعثثثثثداد اأمثثانثثة 

عثثمثثان الثثثكثثثربى خثثطثثة تثثنثثفثثيثثذيثثة لثثنثثتثثائثثج درا�ثثشثثة 

وا�شتكمال  املرورية،  للحركة  ذكية  حلول  الإيجاد 

ا�شتعماالت  املحلية حتديث خارطة  االإدارة  وزارة 

الثثثوطثثثنثثثي،  املثثث�ثثثشثثثتثثثوى  عثثثلثثثى   2007 االأرا�ثثثثثشثثثثثي 

الثثنثثفثثايثثات  اإدارة  كثثثثودة  الثثبثثيثثئثثة،  وزارة  وحتثثثديثثثث 

اخلثثطثثرة، بثثاالإ�ثثشثثافثثة اإىل اإعثثثثداد واإقثثثثرار االإطثثثار 

القانوين الإدارة وتعامل وزارة الداخلية مع املواد 

اخلطرة يف 2025.

ويف قثثطثثاع جثثثثودة احلثثثيثثثاة تثث�ثثشثثتثثهثثدف مثثبثثادرة 

حت�شني مرتبة االأردن يف التقارير الدولية، اإعداد 

عمل  خطة  الثثثدويل،  والثثتثثعثثاون  التخطيط  وزارة 

ليجاتوم  مثثوؤ�ثثشثثري  يف  االأردن  مثثرتثثبثثة  لتح�شني 

2023، يف حني  لثثثالزدهثثثار، ونثثوعثثيثثة احلثثيثثاة يف 

التحتية  البنية  حت�شني  مثثبثثادرة  اأولثثويثثات  ت�شمل 

الكربى،  اأمانة عمان  ا�شتكمال  للنقل احل�شري، 

عمان   BRT ال�شريع  الثثرتدد  حافالت  م�شروع 

النقل  منظومة  تطوير  ومثث�ثثشثثروع  الثثزرقثثاء،   –
العام يف عمان )و�شلة طثثارق(، وتطوير النموذج 

وتنفيذ  العام،  النقل  املحو�شب خلدمات  الوطني 

الثث�ثثشثثريثثع يف مرحلته  الثثثثرتدد  مثث�ثثشثثروع حثثافثثالت 

الثانية، وتطوير خدمات النقل امل�شرتك، وتنفيذ 

اأنظمة النقل الذكي لتح�شني خدمة النقل العام، 

التي  الثثثربي  الثثنثثقثثل  تنظيم  هيئة  مثثع  بثثالثثتثثعثثاون 

الثثعثثام يف  للنقل  بثثيثثانثثات  قثثاعثثدة  مثث�ثثشثثروع  �شتن�شئ 

.2023
اأمثثثثا مثثثبثثثادرة تثثطثثويثثر منثثثثوذج جثثديثثد لل�شكن 

 ،2023 عثثثام  يف  فت�شمل  الثثتثثكثثالثثيثثف  منخف�س 

احل�شري  والثثتثثطثثويثثر  االإ�ثثشثثكثثان  موؤ�ش�شة  اإعثثثثداد 

التكاليف،  قليلة  �شكنية  وحثثدات  اإن�شاء  لدرا�شات 

يف حني ت�شمل اأولويات مبادرة ت�شجيع اال�شتثمار 

والثثث�ثثثشثثثراكثثثة مثثثع الثثثقثثثطثثثاع اخلثثثا�ثثثس يف املثث�ثثشثثاريثثع 

املرتبطة بتح�شني نوعية احلياة.

وعثثلثثى كثثثل مثثثن وزارتثثثثثثي الثث�ثثشثثبثثاب والثثثثثقثثافثثة، 

مثثثثراجثثثثعثثثثة وتثثثثطثثثثويثثثثر ا�ثثثشثثثرتاتثثثيثثثجثثثيثثثة الثثثثثقثثافثثة 

وا�شرتاتيجية ال�شباب يف العام نف�شه، وتنفيذهما 

يف عام 2024.

وزارة  ت�شتكمل  و2025،   ،2024 عثثام  ويف 

عمل  خطة  تنفيذ  الثثدويل،  والتعاون  التخطيط 

ليجاتوم  مثثوؤ�ثثشثثري  يف  االأردن  مثثرتثثبثثة  لتح�شني 

اأمانة عمان  لالزدهار ونوعية احلياة، وا�شتكمال 

خدمة  لتح�شني  الثثذكثثي  الثثنثثقثثل  اأنثثظثثمثثة  وتنفيذ 

النقل  تنظيم  هيئة  مثثع  بثثالثثتثثعثثاون  الثثعثثام،  النقل 

 BRT الثثربي، ت�شغيل حافالت الثثرتدد ال�شريع 

عمان – الزرقاء، وتنفيذ م�شروع حافالت الرتدد 

خدمات  وتثثطثثويثثر  الثثثثثانثثيثثة،  مرحلته  يف  ال�شريع 

النقل امل�شرتك، يف حني �شتجري درا�شة وتطوير 

حدائق  واإن�شاء  رغثثدان،  وجممع  املحطة  منطقة 

ترفيهية �شديقة للبيئة بالتعاون مع البلديات.

والتطوير  االإ�ثثشثثكثثان  موؤ�ش�شة  ت�شتكمل  كثثمثثا 

�شكنية  الإن�شاء وحدات  درا�شات  اإعثثداد  احل�شري، 

قليلة التكاليف.

املا�شي،  ال�شهر  اأواخثثثر  الثثثوزراء  واأقثثثر جمل�س 

الربنامج التنفيذي لروؤية التحديث االقت�شادي، 

حية  وثثثيثثقثثة   ،)2025  –  2023 )اأولثثثثويثثثثات 

ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق حتديث القطاع 

مثثن خالل  ت�شاركي  نهج  وفثثق  واإعثثثدادهثثثا  الثثعثثام، 

اأربع جلان وزارية و22 فريق عمل بالت�شاور مع 

القطاع اخلا�س.

اأولويات الربنامج  واعتمدت معايري لتحديد 

التمويل،  التنفيذي من حيث اجلاهزية وتوفري 

واملواءمة مع م�شفوفة االإ�شالحات االقت�شادية 

واأهداف التنمية امل�شتدامة، وامل�شاهمة يف توفري 

قيمة م�شافة للنمو والت�شغيل.
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االأنباط - ر�ؤى الزعبي 

نيابية  الثثنثثواب على مذكرة  وقثثع عثثدد من 

والثثذي   ،٢0٢٣ لثثعثثام  الثثعثثام  بالعفو  للمطالبة 

ب�شام  الثثنثثائثثب  احلثثريثثات  جلنة  رئي�س  تبناها 

الفايز .

لث”االأنباط” اأن  حثثديثثث  يف  الثثفثثايثثز  واأكثثثد 

العفو  قانون  م�شروع  مبناق�شة  تقوم  اللجنة 

امل�شروع  لي�شمل هذا  للحكومة  لتقدمه  العام 

قثثامثثت بال�شلح  الثثتثثي  بثثعثث�ثثس احلثثثثثاالت مثثثثثل 

وحمكومة باحلق العام فقط.

نظراً  جثثاء  الثثعثثام  العفو  م�شروع  اأن  وتثثابثثع 

من  العديد  بها  متر  التي  ال�شعبة  للظروف 

اإىل  اإ�شافة  افثثرادهثثا،  اأحثثد  املحكوم  العائالت 

الزيادة التي تقدر ما بني ٧ اإىل ٨ اآالف �شجني 

عن الطاقة اال�شتيعابية لل�شجون.

االنباط – مرمي القا�سم 

  �ثثثشثثثرح مثثث�ثثثشثثثدر حثثثكثثثومثثثي لثث�ثثشثثحثثيثثفثثة “ 

االأنثثبثثثثثاط “ اأنثثثه ال لثثقثثاءات تعقد حثثالثثيثثا بني 

لت�شويب  تعمل  الأنثثهثثا  واالأحثثثثزاب؛  احلكومة 

او�ضاعها.

   وقثثثثثال انثثثثه ال يثثثجثثثوز عثثقثثد لثثثقثثثاءات مع 

اأر�ثثس  اإال بعد وجثثودهثثا ر�شميا على  االأحثثثزاب 

االأحثثثزاب  اأن بع�س  املمكن  مثثن  الثثواقثثع، الأنثثثه 

يتم  وبالتايل  او�شاعها  ت�شتطيع ت�شويب  لن 

الغاوؤها ، مو�شحاً اأن التعامل معها ب�شكل عام 

يكون من منظور حزبي .

الثثد�ثثشثثتثثور االأردين  الثث�ثثشثثيثثاق ذاتثثثه بثثني  ويف 

املتعلقة  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  مهمة  اأن 

بث االأحثثزاب تتمحور حول “ النظر يف طلبات 

�شوؤونها  ومتابعة  ال�شيا�شية  االأحزاب  تاأ�شي�س 

وفثثقثثاً الأحثثثكثثثام الثثقثثانثثون “ ح�شب نثث�ثثس املثثثادة 

67/2/ب.
ومن اجلدير ذكره اأن مدة ت�شويب اأو�شاع 

من  اأيثثثثار  �شهر  منت�شف  يف  تنتهي  االأحثثثثثزاب 

الهيئة  ا�شتلمت  بعدما  وذلثثك   ، احلثثايل  العام 

وزارة  االأحثثزاب من  امل�شتقلة لالنتخاب ملف 

عام  اأيثثثار  يف  والثثربملثثانثثيثثة  ال�شيا�شية  الثث�ثثشثثوؤون 

.  2022

االنباط- عمان

افثثثتثثثتثثثحثثثت �ثثثشثثثمثثثو االأمثثثثثثثثثثرية عثثثالثثثيثثثة بثثنثثت 

احلثثث�ثثثشثثثني مثثثعثثثر�ثثثس �ثثثشثثثوق الثثثفثثثن يف جثثامثثعثثة 

الفنون  كلية  يف  اخلا�شة  التطبيقية  العلوم 

والت�شميم.

عن  �شادر  بيان  بح�شب  االفتتاح،  وح�شر 

اجلثثثامثثثعثثثة، رئثثيثث�ثثس جمثثلثث�ثثس اأمثثثنثثثاء اجلثثامثثعثثة 

الدكتور هيثم عبداهلل اأبو خديجة وعدد من 

االأكثثادميثثيثثة  الهيئة  اأعثث�ثثشثثاء  ومثثن  املخت�شني 

واالإدارية باجلامعة.

وتثث�ثثشثثمثثن املثثعثثر�ثثس عثثر�ثثشثثا لثثلثثوحثثات فنية 

مثثثثن جثثثهثثثات خمثثثتثثثلثثثفثثثة، كثثثرابثثثطثثثة الثثفثثنثثانثثني 

اجلامعة،  من  واأكادمييني  وطلبة  االأردنثثيثثني 

مع  بالتعاون  الثثعثثام  هثثذا  املعر�س  يثثقثثام  حيث 

موؤ�ش�شة االأمرية عالية، وخ�ش�س ريعه لدعم 

م�شروعات املوؤ�ش�شة اخلريية داخل اململكة.

اجلامعة  رحثثاب  يف  �شنويا  املعر�س  ويثثقثثام 

با�شتقبال  ي�شتمر  حثثيثثث  فثثاعثثلثثة،  مبثث�ثثشثثاركثثة 

الزوار حتى يوم اخلمي�س املقبل.

 وقعوا مذكرة مطالبة ٠٠ نواب 
يطالبون بالعفو العام

 لقاءات الحكومة مع االحزاب تأتي 
بعد تصويب اوضاعها

 األميرة عالية بنت الحسين
 تفتتح معرض سوق الفن بجامعة 

العلوم التطبيقية

االنباط - يو�سف امل�ساقبة

النجاح  النجادا  �شلمان  املفرق  ثمن حمافظ 

والتعليم  الرتبية  وزارة  حققته  الثثذي  والتمري 

لتبقى �شمعة التعليم يف املتقدمة دوما، وليكون 

م�شتقبل اأف�شل الأبنائنا الطلبة. 

واأ�ثثثشثثثاف الثثنثثجثثادا خثثثالل تثثكثثرميثثه عثثثدد من 

مثثثثثثدراء االجثثثثهثثثثزة االمثثثنثثثيثثثة واملثثعثثنثثيثثة يف غثثرفثثه 

لعام  التكميلية  للدورة  العامة  الثانوية  عمليات 

يف حمافظة املفرق.   2022
وقثثثثال الثثنثثجثثادا “ ان بثثلثثدنثثا بثثخثثري وبثثجثثهثثود 

جالله  يقودها  التي  احلكيمة  ال�شيا�شة  ودعثثم 

امللك وويل عهده االأمني حفظهما اهلل ورعاهم، 

مق�شداً  الثثثدوام  على  �شيبقى  االأردن  اأن  منوهاً 

املنطقة،  دول  خمتلف  مثثن  والثثدرا�ثثشثثة  للتعليم 

به من كفاءات وخثثربات علمية  ملا تتميز  وذلثثك 

املنظومة  رفثثع  يف  �شاهمت  وبحثية  واأكثثادميثثيثثة 

متطلبات  يلبي  وب�شكل  والتعليمية  الثثرتبثثويثثة 

املرحلة. 

ا�شامه  الثثدكثثتثثور  املثثفثثرق  ق�شبه  تربيه  مدير 

ال�شديفات بدوره �شكر االأجهزة االمنية واملعنية 

على التعاون الدائم واجناح االمتحانات وت�شهيل 

واخلثثروج  الثثدخثثول  اثثثنثثاء  الطلبة  ابنائنا  مهمة 

اإىل  ا�شافه  ال�شفية،  والغرف  املدر�شة  من واىل 

توفري البيئة التعليمية االأمنه واجلو الدرا�شي 

املنا�شب ال�شتكمال مرحله التعليم. 

التن�شيق  ان  الثث�ثثشثثديثثفثثات  الثثدكثثتثثور  وا�ثثثشثثثاف 

امل�شتمر مع اجلهات ذات العالقة له دور كبري يف 

�شهولة  بكل  معها  والتعامل  املالحظات  متابعة 

وي�شر بال�شكل املطلوب ودون اأي تاأخري. 

وعثثلثثى هثثامثث�ثثس احلثثفثثل قثثثام حمثثافثثظ املثثفثثرق 

�ثثشثثلثثمثثان الثثنثثجثثادا بثثتثثكثثرمي املثث�ثثشثثاركثثني بثثثالثثثدروع 

الثثتثثذكثثاريثثة والثث�ثثشثثهثثادة الثثتثثقثثديثثريثثة جلثثهثثودهثثم 

املميزة يف اإجناح امتحانات الدورة التكميلية. 

املفرق  �شرطه  مدير  التكرمي  حفل  وح�شر 

مثثدين  دفثثثاع  ومثثديثثر  الك�شا�شبة،  عثثمثثر  الثثعثثمثثيثثد 

حمثثثافثثثظثثثه املثثثثفثثثثرق الثثعثثقثثيثثد املثثثهثثثنثثثد�ثثثس عثثثمثثثران 

هاين  الدكتور  املفرق  �شحة  ومدير  احلمايده، 

الثثعثثلثثيثثمثثات، ومثث�ثثشثثاعثثد حمثثافثثظثثه املثثثفثثثرق رئي�س 

جلثثنثثة غثثرفثثة عثثمثثلثثيثثات الثثثثثانثثويثثة الثثعثثامثثة هيثم 

االأ�ثثشثثتثثاذ  التعليمية  الثث�ثثشثثوؤون  ومثثديثثر  حثثجثثازي 

راكان ال�شرعة، ومدير ال�شوؤون االإدارية واملالية 

ال�شرفات، ورئي�س ق�شم �شوؤون  الدكتور عبداهلل 

ق�شم  ورئي�س  احل�شبان،  عثثودة  نثثواف  املوظفني 

ورئي�س  يا�شني  ا�شعد  اال�شتاذ  الداخلية  الرقابة 

االنثث�ثثشثثة حنان  ق�شم االمثثتثثحثثانثثات واالخثثتثثبثثارات 

ال�شديفات.

 وعدد من ممثلي اجلهات االأمنية واملعنية.

 خالل تكريم مدراء األجهزة األمنية والمعنية 

 النجادا: لألردن سمعة عالية بالتعليم وسيبقى مقصدا للدراسة 
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الذين  االالف  من  الع�شرات  جماميع  يقظة  بكل  اب�شر  الف�شائية،  القنوات  الأح��دى  جل�شت 

تظاهروا يوم ال�شبت يف �شق القد�س الغربي وكل تل ابيب وامل�شروق من حيفا الذي فر من بني 

ايدي العرب فا�شحى ل� )يهود(.

اكرث ما توقفت عليه ان واحدا ال ي�شبه اي واحد اآخر يف هذا اجلمع ال�شخم، وكل ما يجمعهم 

)املثلج(  املجتمع  �شهر  للتو  با�شروا  الذين  ال��دي��ن،  يف  اخوتهم  من  اال�شتباحة  لتلك  الرف�س 

يهوديا على درجة حرارة تنا�شب )احلريدمي(، وباليقني فانه �شائر اىل �شيء اخر.

التي دخلت يف م�شاماتنا رغما  اليهودية(  �شاعود يف اخلتام اىل ماالت هذا التجمع )الورطة 

عنا وعلينا نحن واجب فكفكة هذا اللغز اليهودي واعادة انتاجه.

لكن الذي حفزين عن التخلي عن ال�شمت العاتب منذ ان �شاهدت �شهاريج الن�شح ت�شطف 

اقتنع  انني مل  واحل��ق  زوال��ه��ا.  ثم  وم��ن  اأك��رث من موجع،  لعمان يف ظ��رف  الغربي  املدخل  على 

انتهت على ما هو معروف. لكن هذا  ان  ورائه، وحمدت اهلل  ا�شت�شغ من  ا�شطفافها ومل  ب�شبب 

العتب �شاأقوله وابوح به حني ت�شبح ظروف الوطن قادرة على احتمال �شكاوانا من بع�س بع�شنا.

ما اخرجني عن �شمتي هو �شوؤال الهوية!

ان انفجار االكوان اليهودية التي بدت وكاأنها عامل بعيد يف طريقة ادائها االحتجاجي ال بد 

ان تهزنا هزا حقيقيا الإيجاد جواب ل�شوؤال الهوية. فاإن كان اليهود قد و�شلوا مرحلة من الدرك 

الواطي يف مواجهة بع�شهم بع�شا حد اال�شتباك وكان ال�شبب �شوؤال الهوية!؟ اولي�س من حقنا 

ان نعاود نب�س وتاأ�شيل مازق الهوية يف بالدنا؟!

وقبل ان يظن اأحد الظنون ان لدي الرغبة يف االن�شواء حتت يافطة احلوار الطفيلي العابث 

الذي تورط جمتمعنا فيه قبل فرتة يف ايجاد ان�شار ل )الهوية اجلامعة( ومن ناق�شهم يف غري 

ذات هذا املعنى. فانا مل اكتب حرفا يف معمعان املواجهة بني الف�شطاطني و�شاأظل بعيدا عن هذا 

اللغو الذي يحزن ويثري ال�شفقة اكرث مما ي�شكل عن�شر اثارة جاذبة للم�شاركة فيه.

عندي  والعربية  الر�شالة.  ها�شمية  املرتكز،  اردنية  اجلغرافيا،  عربية  هويتي  انا  بو�شوح.. 

مطلقة على هيئة اقاليم. واقليمي هو كل بالد ال�شام الذي يعاين من مازق الهوية والتبا�شها. 

ملعنى  حتديا  ي�شكل  )فل�شطني(  ال�شامي  الكتف  يف  الطرف  طرف  على  لليهود  كيان  وجود  ان  اذ 

ذلك  ويحتاج  مبائه،  فتتلمظ  النيل  �شوب  ل�شانها  متد  ان  من  ال�شام  ويحرم  ال�شامية،  الهوية 

اىل حل.

ان وجود كيان طائفي ترقيعي من دون اي معنى �شيا�شي �شوى التعبري عن الذات يف مرحلة 

ما قبل الدولة )لبنان( قد و�شل اىل مازق تاريخي واالخر يحتاج اىل حل..

والرتاجع،  الدمار  يف  متقدمة  حالة  اىل  )�شورية(  ال�شام  بالد  يف  االه��م  اجل��زء  ت�شظى  لقد 

فال الدولة ال�شورية بحالتها الراهنة بقادرة على اعادة احياء فكرة الوطن ال�شوري وا�شرتجاع 

اف�شل  الكيان بحال  انق�شت عرب حتالفات م�شبوهة لتمزيق  التي  الرف�س  األقه، وال جمموعات 

من قيادة الكيان. ويحتاج ال�شوريني اىل من يعينهم يف الرجوع، على اقل امل، اإىل ما كانوا عليه 

قبل االنك�شار الكبري.

وال��دم��اء  ق��ب��ح��ا  ال��ت��اري��خ  اح��ت��الل يف  اأ���ش��د  ق����ذارة  ب��ني  م��ا  امل��وج��ع��ة  الفل�شطينية  وال�����ش��ورة 

دموع،  من  نهر  اىل  الب�شالة  حد  الفل�شطينية  االم  �شجاعة  احالتها  التي  اليومية  الفل�شطينية 

اىل  وا���ش��ت��ع��ذب��ت  ل��ب��ن��ان  يف  الطائفية  در����س  تعلمت  ال��ت��ي  الفل�شطينية  ال��ه��ج��رة  ���ش��ورة  ت��ت��ب��دى 

ال�شيغتني )فتح ال�شفة / وحما�س القطاع(. ما اق�شى هذه النتيجة التي قادتها حركة املقاومة 

النتيجة  ال�شام فجاءت هذه  ال�شحراء على بالد  باذخ غريب من طغيان  الفل�شطينية يف متويل 

تفكريا  حتتاج  ماأ�شاة  ذل��ك  وك��ل  ال��دور!  على  الكال�شنكوف  ي�شابق  النفطي  ال��دوالر  ك��ان  لثورة 

جديدا.

االردن��ي��ة  احل��ب  ل��ل��ع��رب( مملكة  ع��رب��ي  تلم  )اآخ���ر  للغاية  امل�شو�شة  ال�����ش��ورة  ه��ذه  م��ن  وب��ق��ي 

الها�شمية. هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مدركة، وهي الدولة االوىل يف اعرق �شاللة حكم 

و�شرعية  ال�شاللة،  �شرعية  بني  باجلمع  النبوية  الر�شالة  مكارم  امتام  م�شوؤولية  حلمل  ت�شدت 

العقل. ولها جي�شها الذي يحمل عبء م�شوؤولية الو�شف انه )امل�شطفوي( يف منطقة ال حتمل 

جيو�شها �شفات وا�شحة املعامل.

لكن هذه الدولة تنوء بحمل تهتز من حتت مثله اجلبال الرا�شيات. االقت�شاد يف مازق وادارة 

بخالء  جلهم  واثرياوؤها  االداري��ة،  ازمتها  �شبب  هم  انا�س  من  ازمتها  حلول  عن  تبحث  الدولة 

ال  املرموقة،  االروقة  داخل  بع�س  وت�شوي�س من  نريد منهم،  ماذا  فن�شالهم  قهوتنا  ي�شربوا  مل 

ي�شتطيع حكيم او وطني ان يرى فيه اي �شرورة. وكل ذلك يحتاج اىل حلول حا�شمة.

الذي  ما  التاريخاين:  ال�شوؤال  لكن  تعريفها.  اىل  ن�شعى  التي  جغرافيتنا  معامل  هي  ه��ذه 

بنا! يحيط 

ا�شم  لكني  الغرب،  مع  الت�شادم  تفادت  )اي��ران(  ا�شمها  ال�شرق  �شرق  يف  تدينيه  ه�شبة  ثمة 

االجنليزي  العميل  )ب��ازوف��ت(  اع��دام  على  اق��دم  حني  ح�شني  �شدام  الفذ  ال�شهيد  خطاأ  رائحة 

ال�شافل الذي اودى مقتله بكل العراق.

االيرانية،  اله�شبة  فوق  تتلبد  وغيوم  ظالل  ثمة  االي��راين،  الدفاع  وزير  نائب  اعدام  عقب 

والأول مرة يف حياتي امتنى ان يجنبها اهلل مواجهة الغرب املتعايل واملجنون حقدا على العروبة 

اوال واال�شلمة حكما !

خا�شة  خلطة  مع  �شيعية  او  قور�س  جلباب  يف  فار�شية  كانت  ان  هويتها  لها  اله�شبة  ه��ذه 

م�شلم  ابو  اع��دام  واح��زان  م��زدك،  وهرطقات  زرادي�شت،  ام��ال  بع�س  ع�شرية  االثنا  اىل  ت�شيف 

اخلرا�شاين.

ارج��اء  لكل  �شيعية  زاوي���ة  م��ن  اال�شالمية  ال��ث��ورة  ت�شدير  مب�شروع  ت��زن��رت  اله�شبة  وه��ذه 

فعل  ردة  املالمح  الإخفاء  الوجه  يلثم  ال��ذي  ال�شحراء  ده��اء  بكل  وجهها  يف  فانتف�س  املنطقة، 

وامكاناته.  للنفط  م��ذاق  بع�س  لله�شبة  املناق�س  مل�شروعها  وا�شافت  جارفة،  وهابية  �شلفية 

حامال  عزام  عبداهلل  مثل  نبيل  داعية  من  جعل  الذي  االمريكي  بتجليه  الغرب  مع  والتحالف 

ل�شناعة  �شعودية(  دوالرات  ١٦ وحفنة من  ام  ور�شا�س  �شتنغر  امريكية ت�شمنت �شاروخ  )بقجة 

قاعدة تعمل على هزمية ال�شوفيات يف افغان�شتان وقد اتبع ذلك الواعظ ب�شطوة ا�شامة بن الدن 

وجوهر  الرد  جوهر  امريكيا  الذهبي  املربع  هذا  و�شكل  عمر،  واملال  الظواهري  الدكتور  وقوة 

الردع مل�شروع اله�شبة االيراين. لقد متكنت ال�شحراء العربية ملا تتوافر لها من امكانات دهاء 

الفار�شي  الطغيان  وجه  يف  ووقفت  النفوذ  مراكز  كل  اىل  با�شتباحة  الدخول  الت�شرب  وحنكة 

بقبول حتالفه مع اجلزيرة يف وجه  كان غريبا  ركنا  اجتذبت  بل  املت�شيعة؛  اال�شالمية  بطبعته 

اتباع مذهب  �شعبه من  والذي ن�شف  العراق  العتيد يف  البعث  اقدم نظام  اذ  االيرانية  اله�شبة 

اله�شبة والن�شف االخر بعقيدة قومية عرب منهج البعث اىل التحالف مع ال�شحراء العربية.

القرن  م��ن  الثمانينات  نهايات  اب���واب  على  م��وك��دا  ب��ات  وحتجيمها  اله�شبة  دح��ر  ان  وب��دا 

الفارط، لكن تبني ان الق�شة اعقد من ذلك بكثري!

ا�شالمي بعباءة �شنية ومو�شحة  وكان يف قرنة اخرى ه�شبة تنتظر دورها على �شورة بطل 

ب���اإرث ام��رباط��وري��ة ادع���ى امل��ن��ح��ازون لها ان��ه��ا ك��ان��ت م��وح��دة وح��ام��ي��ة ل��ل��ع��رب. ك��ان��ت العثمنة 

الوهابية  وال�����ش��ح��راء  ال�شيعية  اله�شبة  ل��ت��ق��ود  نف�شها  و���ش��ب��ت  ق��د  االوردوغ���ان���ي���ة  بطبعتها 

اخلا�شة. بطريقتها 

هذا الف�شاء ال�شرق او�شطي لن يكتمل قبل ا�شافة )هبة النيل م�شر( اىل امل�شهد.

كل  رغم  فاملباركية  مفاجئ.  نحو  على  فيها  ال�شبل  وتقطعت  القدر  مع  تعبث  راحت  فم�شر 

ذلك  اتون  ويف  و�شطوته(  واجلي�س  االبن وحزبه،  تبحث عن �شيغة بني )جمال  راحت  قيل  ما 

ال�شراع )متكن االخوان االوبامويون( من الت�شرب عرب كل الثقوب واالجهاز على كل مبارك، 

وبدا لوهلة ان م�شر �شتتبع االوردوغانية من جديد!

وراحت الدولة امل�شرية التي ت�شم اأعرق جي�س واهم اأزهر واأن�شج جتربة تبحث عن �شيغة 

بقاء، وا�شت�شلمت من�شحبة من اي دور له قيمة.

ول�شيدنا  وب�شالته،  اميانه  ال�شي�شي  الفتاح  لعبد  يذكر  �شيظل  والعربي  امل�شري  التاريخ  وان 

وقفوا خلف جي�س  الذين  املجيد  القبط  ولزعيم  وتقواه،  مغامرته  االزهر  �شيخ  الطيب  االمام 

التي  مهرته  كاأنها  وب��دت  م�شر  جلام  �شد  ال��ذي  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  التاريخي  وقائده  م�شر 

احلكايات  لنا  يروي  جديد  من  النيل  وعاد  ال�شراج  فا�شاء  ال�شرج،  المتطائه  مبودة  ت�شتجيب 

احللوة املذاق.

بغ�س  الزمام  ا���ش��رتداد  يف  النيل  مع  ال�شحراء  وقفة  انكار  مو�شوعي  او  عاقل  ي�شتطيع  ال 

وابو  العزيز،  عبد  بن  وملكيها عبداهلل  والريا�س  ومليكها،  )البحرين  فان  الدوافع  النظر عن 

ظبي وباعث وهجها حممد بن زايد( قد قدموا اك�شيد النجاة حلركة اجلي�س امل�شري العظيم 

يف تغلبه على الفقر وال�شعف االقت�شادي و�شداد الديون.

ثمة اإذا ه�شبة �شيعية فار�شية وه�شبة عثمانية اوردوغانية ونيل �شي�شي يف طريقه ان يتبواأ 

موقع ال�شراكة بقوة اجلي�س ولي�س ب�شعف اجلنيه، وال�شحراء العربية.

األف �شوؤال حائر على م�شار املنطقة وال اقول م�شريها، فم�شريها يحدده القدر وابناء امة 

العرب.

كيف يكون ذلك؟ يف املقالة القادمة عن االأوراق االأردنية التي مل تو�شع على الطاولة بعد.

أحمد سالمة

 الهوية .. بين الصحراء 
والنيل وهضبتي تركيا وإيران

الثالثاء 17 / 1 / 2023 

 عبيدات: من حق المعلم تحسين دخله لكن ليس من حقه إجبار الطلبة على »الخصوصي«

اسباب عديدة تدفع المعلمين والطلبة لها وتساؤالت حول آلية عالج هذه الظاهرة

 مجلس النواب ُيقر حزمة من مشاريع القوانين

االنباط – شذى حتامله 

ال�شعبة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 

التي يعي�شها املواطن، اأ�شبح املعلمني �شواء 

يلجوؤون  اخلا�س  اأو  احلكومي  التعليم  يف  

 “ اخل�����ش��و���ش��ي��ة  “الدرو�س  اإع���ط���اء  اإىل 

ك��و���ش��ي��ل��ة ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى حت��م��ل االأع���ب���اء 

االأ����ش���ري���ة وم��ت��ط��ل��ب��ات احل���ي���اة، وب��ال��ت��ايل 

هذه  عالج  يف  لالإ�شراع  ما�شة  حاجة  هناك 

الظاهرة ب�شكل يالئم مع ظروف املعلمني .  

ظ���اه���رة  ان  و”   اأ،   “ اال����ش���ت���اذ  وق������ال 

االآون���ة  يف  انت�شرت  اخل�شو�شية  ال��درو���س 

االأ�شا�شية  امل��راح��ل  ك��اف��ة  لت�شمل  االأخ���رية 

 ، فقط  ال��ث��ان��وي��ة  على  تقت�شر  ك��ان��ت  فيما 

ثقافة  اأ���ش��ب��ح��ت  ال���درو����س  ه���ذه  اأن  مبينا 

ل����دى االأردن�����ي�����ني ج��م��ي��ع��اً يف ظ���ل ارت���ف���اع 

. املعدالت املطلوبة للتخ�ش�شات اجلامعية 

اإع��ط��اء  اإىل  املعلمني  جل��وء  اأن  واأ���ش��اف 

اأ�شباب  ع��دة  اإىل  ترجع  خ�شو�شية  درو����س 

اأه��م��ه��ا ؛ رف��ع امل�����ش��ت��وى امل���ادي ل��دى املعلم 

ل��ي��ت��م��ك��ن م����ن ت����اأدي����ة م��ت��ط��ل��ب��ات احل���ي���اة 

اليومية خا�شة الرواتب التي تاآكلت ب�شبب 

ارتفاع اال�شعار وانخفا�س القدرة ال�شرائية 

لهذه الفئة املهمة من املجتمع االأردين . 

اإكمال  م��ن  املعلم  متكني  ع��دم  اأن  وت��اب��ع 

���ش��رح��ه ي��ع��ود ل��ع��دة اأ���ش��ب��اب اأب���رزه���ا ؛ قلة 

الواحدة  للمادة  املخ�ش�شة  احل�ش�س  عدد 

، وق�����ش��ر وق����ت ت���واج���د ال��ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي يف 

امل��در���ش��ة وال���ذي ال ي��زي��د ع��ن اأرب���ع �شاعات 

ا�شتخدام  من  متكنه  لعدم  اإ�شافة  درا�شية، 

ول�شعوبة  ال��وق��ت  لق�شر  االي�شاح  و�شائل 

، وع��دم  اك��رب  ذات��ه��ا واحتياجها وق��ت  امل���ادة 

على  ينعك�س  وحقيقي  فاعل  تدريب  وج��ود 

التكنولوجيا  دخ��ول  بعد  خا�شة  املعلم  اداء 

اإىل الغرف ال�شفية . 

اأن���ه مل ي��ع��د ه��ن��اك اح����رتام ملهنة  واك���د 

امل��ع��ل��م وح���ت���ى ت��ق��دي��ر ل�����دوره يف امل��ج��ت��م��ع 

املعلم  تدفع  و�شيا�شيات  للممار�شات  نتيجة 

ل��ع��دم ال��ق��ي��ام ب����دوره ال��ك��ام��ل مم��ا اأ���ش��ع��ف 

جياًل  واف���رز  اخل��ري��ج��ني  ون��وع��ي��ة  الطلبة 

اإىل  م�����ش��ريا  للف�شل،  ط��ري��ق��ه  ي��ك��ون يف  ق��د 

�شرورة االهتمام باملعلم من كافة النواحي 

وتقدمهم  ط��الب  تقييم  على  ال��ق��ادر  فهو 

ال��ع��ال��ي��ة يف  االخ���ت���ب���ارات  اإىل  ال��ل��ج��وء  دون 

يف  النظر  اع��ادة  يجب  لذلك  البعيد  امل��دى 

متقدما  بحثًيا  تدريًبا  واعتماد  اجلامعات، 

يفكر  ط��ال��ب  وي��ف��رز  الطلبة  ع��ل��ى  ينعك�س 

وي�شتنتج وي�شل الأهداف بي�شر و�شهولة. 

“ اأن  ، د  “م  اك���د اال���ش��ت��اذ  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 

اخل�شو�شية  ل��ل��درو���س  ي��ل��ج��وؤون  ال��ط��ل��ب��ة 

الزدحام اأعداد الطلبة داخل ال�شف الواحد 

وفهمهم  الطلبة  ا�شتيعاب  على  يوثر  مم��ا 

وبحث    ، املنهاج  ط��ول  اإىل  اإ�شافة   ، للمادة 

يو�شل  ال��ذي  االأف�����ش��ل  املعلم  ع��ن  الطالب 

املعلومة بطريقة �شهلة وب�شيطة . 

ال����درو�����س  اإىل  ي��ل��ج��ا  امل���ع���ل���م  اأن  وب�����ني 

االقت�شادية  االأو���ش��اع  ب�شبب  اخل�شو�شي 

ال���رات���ب ال يكفي  اأ����ش���ب���ح  ح��ي��ث  ال�����ش��ع��ب��ة 

معلمني  هناك  اأن  مبينا   ، احلياة  ملتطلبات 

يبحثون عن تطوير ذاتهم. 

االم��������ور  اول�������ي�������اء  ق��������ال   ، وب��������دوره��������م 

ال��درو���س  اإىل  جل����اأوا   اأن��ه��م  ل�”االأنباط” 

امل���دار����س  ال��ت��دري�����س يف  الأن  اخل�����ش��و���ش��ي��ة 

احل��ك��وم��ي��ة اأ���ش��ب��ح ���ش��ع��ي��ًف��ا واالأ����ش���ات���ذة ال 

، م�شيفني  ب�شكل جيد  املواد  ب�شرح  يقوموا 

، فالطالب  اأن هناك اكتظاظ داخل ال�شف 

 ، ال�����ش��ف��ي��ة  ي����اأخ����ذ ح���ق���ه يف احل�����ش�����س  ال 

ال��ف��روق  ت��راع��ي  امل��دار���س ال  وه��ن��اك بع�س 

عدم  اإىل  اإ�شافة   ، الطلبة  بني  ما  الفردية 

قدرة االأباء العاملني على موا�شلة  تعليم 

اأبنائهم . 

م��ن ج��ان��ب��ه راأى ا���ش��ت��اذ ع��ل��م االج��ت��م��اع 

الدكتور ح�شني خزاعي ، ان االأهل يلجوؤون 

عادة للدرو�س اخل�شو�شية لتقوية اأبنائهم 

وف���ه���م امل������ادة ب�����ش��ك��ل ���ش��ح��ي��ح واحل�����ش��ول 

ع��ل��ى م��ع��دالت وت��ق��دي��ر ج��ي��د ميكنهم من 

االل���ت���ح���اق ب��اجل��ام��ع��ات م�����ش��ت��ق��ب��ال وع���دم 

املعلمني  اأن  مبينا   ، ال��درا���ش��ة  يف  تاأخرهم 

ال�شتثمار  اخل�شو�شية  للدرو�س  يلجوؤون 

وقت الفراغ بعد عملهم وم�شاعدة الطلبة 

على احل�شول على عالمات جيدة . 

ودعا اخلزاعي عرب “االأنباط” الطلبة 

امل��ادة  وف��ه��م  انف�شهم  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ع��ل��ى 

واال�شتف�شار  ال�شفية  احل�شة  وقت  خالل 

من املعلمني عن اي �شوؤال ي�شعب عليهم . 

الرتبوي  اخلبري  قال  ذات��ه  ال�شياق  ويف 

ال��ت��ع��ل��ي��م  اإن   ، ع��ب��ي��دات  ذوق�����ان  ال���دك���ت���ور 

حدث  ح��ال  ويف  املدر�شة  داخ��ل  يتم  اجليد 

واملعلمني  الطلبة  ي��ب��داأ  التعليم  يف  نق�س 

ب��ال��ب��ح��ث ع���ن و���ش��ائ��ل اخ����رى ، وب��ال��ت��ايل 

اخ����رتع اال����ش���ات���ذة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة 

وهي” الدرو�س اخل�شو�شية “ ، مبينا اأن 

الدرو�س اخل�شو�شية لها م�شتويني االأول 

م�����ش��ت��وى ال�������ش���رورة وه���ي ط��ل��ب��ة ب��ح��اج��ة 

يكت�شبوها  مل  ج��دي��دة  م��ه��ارات  تعلم  اإىل 

اأو طلبة بحاجة لرفع معدالتهم  باملدر�شة 

ه��ن��اك معلمني  اأن  ال��ث��اين  امل�����ش��ت��وى  ام��ا   ،

ي���ب���ذل���ون ج���ه���د واه����ت����م����ام  يف ال����درو�����س 

اخل�شو�شية اأكرث من داخل ال�شف . 

اأن  ل�”االأنباط”  ع����ب����ي����دات   واأك��������د 

ه���ن���اك ح���ق ل��ل��م��ع��ل��م ب��ال��ب��ح��ث ع���ن ط��رق 

ل���زي���ادة ال���دخ���ل ل��ك��ن ل��ي�����س م���ن ح��ق��ه اأن 

ي��ج��رب ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى االل��ت��ح��اق ب��ال��درو���س 

اإىل  م�شريا   ، املدر�شة  خ��ارج  اخل�شو�شية 

الظاهرة  ل��ه��ذه  اال���ش��رار  بع�س  ه��ن��اك  اأن 

ما  التعليمية  الفر�س  تكافوؤ  ع��دم  اهمها 

قا�شد  املعلم  ك��ان  ح��ال  ويف   ، الطلبة  ب��ني 

بالدرو�س  االلتحاق  على  الطلبة  باإجبار 

مهنة  الأخالقيات  ي�شئ  فانه  اخل�شو�شية 

التعليم .

االنباط- عامن

 اأق�����ر جم��ل�����س ال����ن����واب خ����الل اجل��ل�����ش��ة 

اأحمد  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  عقدها  التي 

ال�����ش��ف��دي وح�����ش��ور ه��ي��ئ��ة ال������وزارة ام�����س 

االإثنني ُحزمة من م�شاريع القوانني.

ف���ق���د اأق�������ر امل���ج���ل�������س م���������ش����روع ق���ان���ون 

املجرمني  ت�شليم  معاهدة  على  الت�شديق 

ورومانيا  الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة  ب��ني 

ل�شنة202١.

قانون  مل�شروع  املوجبة  االأ�شباب  وج��اءت 

االتفاقية التزاما بن�س الفقرة 2 من املادة 

33 م��ن ال��د���ش��ت��ور، وت��ع��زي��زا ل��ل��ت��ع��اون بني 

امل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة وروم��ان��ي��ا يف 

يف  مبا  اخلطرية  اجلرمية  مكافحة  جم��ال 

ذلك اجلرمية املنظمة و�شمان عدم اإفالت 

امل��ج��رم��ني م���ن ال���ع���دال���ة وت�����ش��ه��ي��ل جم��ال 

امل��ب��ادئ  ي��ت��واف��ق م��ع  امل��ج��رم��ني مب��ا  ت�شليم 

الد�شتورية.

وق���ال وزي���ر ال��ع��دل، ان ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة 

ال ت��ع��ن��ي ت�����ش��ل��ي��م امل����واط����ن����ني االأردن����ي����ني 

ت�شليم  هي  واإمن��ا  رومانيا،  يف  وحماكمتهم 

ال  كما  االأردن،  يف  وحماكمتهم  امل��ج��رم��ني 

اأردين  م��واط��ن  ت�شليم  االتفاقية  تت�شمن 

ارت��ك��ب ج��رمي��ة يف روم��ان��ي��ا وع���اد ل���الأردن 

ل���روم���ان���ي���ا وه�����و م����ا ي��ن��ط��ب��ق اأي�������ش���ا ع��ل��ى 

املواطن الروماين.

قانون  م�شروع  ال��ن��واب  جمل�س  اأق��ر  كما 

االأ�شخا�س  ت�شليم  اتفاقية  على  الت�شديق 

الها�شمية  االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  ب��ني 

جاءت  كما  ل�شنة2022،  قرب�س  وجمهورية 

النيابية. القانونية  اللجنة  من 

قانون  مل�شروع  املوجبة  االأ�شباب  وج��اءت 

للتعاون  تعزيزا  االتفاقية  على  الت�شديق 

اجلرمية  مكافحة  جم��ال  يف  البلدين  ب��ني 

اإف��الت  ع��دم  و�شمان  منها  واحل��د  املنظمة 

امل��ج��رم��ني م���ن ال���ع���دال���ة وت�����ش��ه��ي��ل جم��ال 

املبادئ  مع  يتوافق  مبا  االأ�شخا�س  ت�شليم 

الد�شتورية.

النيابية  القانونية  اللجنة  رئي�س  وك��ان 

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

اإن االت��ف��اق��ي��ت��ني م��ع روم��ان��ي��ا وق��رب���س ال 

االأردين  امل��واط��ن  ت�شليم  يف  احل��ق  تعطيان 

ارتكبه يف  البلدين على جرم  للمحاكمة يف 

بطلب  متعلقة  هي  واإمن��ا  البلدين،  من  اأي 

وغ���ادر  ج��رمي��ة  ارت��ك��ب  اإذا  امل��ج��رم  ت�شليم 

االأردن.

واأق����ر امل��ج��ل�����س ك��ذل��ك م�����ش��روع ال��ق��ان��ون 

امل��ع��دل ل��ق��ان��ون االأح����وال امل��دن��ي��ة ك��م��ا ج��اء 

م���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، حيث 

ج����اءت االأ����ش���ب���اب امل��وج��ب��ة مل��ع��اجل��ة اخل��ل��ل 

تغيري  ع��ن  النا�شئة  العملية  املمار�شات  يف 

املدنية  االأح���وال  قيود  يف  ال���واردة  البيانات 

لي�شمل اأثر القرار الق�شائي املدعي واأفراد 

واأبنائهم  وفروعه  واأ�شوله  واخوته  عائلته 

غري املمثلني بالدعوى.

اىل ذلك �شرع املجل�س مبناق�شة م�شروع 

ق����ان����ون م���ع���دل ل���ق���ان���ون ر�����ش����وم ت�����ش��ج��ي��ل 

م��ن جلنة  ج��اء  كما   2022 ل�شنة  االأرا���ش��ي 

النيابية. واال�شتثمار  االقت�شاد 

وقدم رئي�س جلنة االقت�شاد واال�شتثمار 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ال���ن���ائ���ب ع��م��ر ال���ن���رب م��ل��خ�����ش��ا 

تعزيز  يف  واأهميته  القانون  م�شروع  ح��ول 

العقار. اال�شتثمار بقطاع 

وج�������اءت االأ�����ش����ب����اب امل���وج���ب���ة مل�������ش���روع 

اال�شتثمار  حتفيز  لغايات  املعدل  القانون 

يف ق���ط���اع ال���ع���ق���ارات واالإ�����ش����ك����ان، وزي�����ادة 

خالل  من  العقار  �شوق  يف  ال��ت��داول  حجم 

بالن�شبة  امل�شتوفاة  الر�شوم  ن�شبة  تخفي�س 

والهبة،  البيع  عقود  عن  العقار  قيمة  اإىل 

املفرو�شة  ال��ر���ش��وم  قيم  لتحديد  وك��ذل��ك 

ع��ل��ى م���ع���ام���الت ت�����ش��ج��ي��ل االأرا�����ش����ي مب��ا 

للخدمات  احلقيقية  القيم  م��ع  يتنا�شب 

وال��ق��ي��م��ة ال�����ش��رائ��ي��ة ل��ل��دي��ن��ار، والإع���ف���اء 

معامالت البيع الالحق من ر�شوم ت�شجيل 

االأرا���ش��ي ال��ت��ي تتم م��ن خ��الل ع��ق��ود بيع 

االإ�شالمية  البنوك  جتريها  التي  املرابحة 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي مت��ار���س اأع��م��ال 

للعقارات. املرابحة 

من جانب اآخر، ويف رده على مداخالت 

النواب حول التعيينات يف وزارة اخلارجية 

و�شوؤون املغرتبني، قال نائب رئي�س الوزراء 

ك��ري�����ش��ان،  ت��وف��ي��ق  امل��ح��ل��ي��ة  االإدارة  وزي����ر 

لدبلوما�شيني  مت��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات  اإن 

وامل��غ��رتب��ني  و����ش���وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف 

اأخ���ريا مت��ت ب��االأط��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة، ح��ي��ث مت 

ومقابالت  المتحانات  جميعا  اإخ�شاعهم 

�شخ�شية ومل تكن مزاجية.

م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ت��ب��ن��ى ال��ن��ائ��ب ع��م��اد 

احلكومة  تطالب  نيابية  مذكرة  ال��ع��دوان 

ب��ت��ع��دي��ل ق���ان���ون م��ع��دل ل��ق��ان��ون ���ش��ري��ب��ة 

على  ال�شريبة  ورف��ع   20١8 ل�شنة  ال��دخ��ل 

والتعدين  االت�����ش��االت  و���ش��رك��ات  ال��ب��ن��وك 

والتاأمني.

ال�شفدي  اأح��م��د  املجل�س  رئي�س  ورف���ع 

اجلل�شة ليوم االأربعاء القادم.

 »الدروس الخصوصية«٠٠ هل هي طوق نجاة للمعلمين؟؟؟   

 كريشان: الحكومة توسع شمول الطلبة بالمنح والقروض

 هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض هولندي 

االنباط- عامن

االإدارة  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  ق��ال   

املحلية توفيق كري�شان، اإن احلكومة وجهت 

وزي����ر امل��ال��ي��ة ل���زي���ادة امل��خ�����ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة 

االأردنية  اجلامعات  طلبة  ب�شمول  والتو�شع 

الر�شمية باملنح والقرو�س، ودرا�شة اإمكانية 

على  امل�شتحقة  الفوائد  من  الطلبة  اإع��ف��اء 

القرو�س التي ح�شلوا عليها �شابقا.

ك��ري�����ش��ان على  ل��ل��وزي��ر  ج���اء ذل���ك يف رد 

وال�شباب  التعليم  جلنة  رئي�س  م��داخ��الت 

ال���ن���ي���اب���ي���ة ال����دك����ت����ور ط���ال���ب ال�������ش���راي���رة، 

وامل����ذك����رة ال��ن��ي��اب��ي��ة ال���ت���ي ت��ب��ن��اه��ا ال��ن��ائ��ب 

طالبوا  نائبا،   80 عليها  ووق��ع  عطية  خليل 

ل�شندوق  امل��ال��ي��ة  املخ�ش�شات  ب��زي��ادة  فيها 

اجل��ام��ع��ات، خالل  وال��ق��رو���س لطلبة  امل��ن��ح 

اليوم  النواب  جمل�س  عقدها  التي  اجلل�شة 

ال�شفدي  اأح��م��د  رئ��ي�����ش��ه  ب��رئ��ا���ش��ة  االث��ن��ني 

وح�شور هيئة الوزارة.

وقال ال�شفدي، اإن مطلب �شمول الطلبة 

النواب  جلميع  مطلب  هو  والقرو�س  باملنح 

ظل  يف  خا�شة  املواطنني،  جميع  مي�س  الأنه 

للمواطنني. ال�شعبة  االقت�شادية  الظروف 

ب�������دوره اأع����ل����ن وزي������ر امل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور 

مالية  مناقالت  اإج��راءات  الع�شع�س  حممد 

الطلبة  و�شمول  املالية  املخ�ش�شات  لزيادة 

ب��ال��ق��رو���س وامل���ن���ح، وث��م��ن ال���ن���واب ���ش��رع��ة 

جتاوب احلكومة مع مطالبتهم

االنباط-عامن

ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  �شاركت 

معر�س    يف  االأردين  اجل��ن��اح  �شمن 

وال���ذي   Vakantiebeurs
– هولندا  اوترخت  اأقيم يف مدينة 

وذل�������ك مب�������ش���ارك���ة ����ش���ت���ة ����ش���رك���ات 

�شياحة و�شفر اردنية باالإ�شافة اىل 

-١١ الفرتة  خالل  االردنية  امللكية 

١5/يناير/2023 .

مدير عام هيئة تن�شيط ال�شياحة 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ع��رب��ي��ات اأك��د 

املعر�س  امل�����ش��ارك��ة يف  اأه��م��ي��ة   ع��ل��ى 

كفر�شة   امل�شاركة  جاءت  قال   حيث 

اجل��دي��دة  ب��ه��وي��ت��ه  االردن  ل��رتوي��ج 

وت���������ش����وي����ق ال�������ش���ي���اح���ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة 

باأمناطه املختلفة  .

وب���ني ع��رب��ي��ات اه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز 

خ����الل ه����ذه امل���رح���ل���ة ع��ل��ى ت��وف��ري 

ال�شتقطاب  ال�����ش��روري��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 

القائمني  اأن  اىل  م�شرياً  ال�شياحة 

تن�شيط  ه��ي��ئ��ة  م���ن  امل��ع��ر���س  ع��ل��ى 

اج��ت��م��اع��ات  بعقد  ق��ام��وا  ال�����ش��ي��اح��ة 

ث���ن���ائ���ي���ة ل���ب���ح���ث اأ����ش�������س ال���ت���ع���اون 

امل�شتقبلي يف ما يخ�س ال�شياحة .

واأكد عربيات على اأهمية امل�شاركة 

فئات  ي�شتقطب  ال���ذي  امل��ع��ر���س  يف 

ك��ث��رية م���ن امل��ه��ت��م��ني يف ال�����ش��ي��اح��ة 

امل��ع��ر���س  اأن  اىل  الف���ت���اً  ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 

يعترب نقطة جذب �شياحي مهم.

فر�شة  ميتلك  االردن  اإن  وق���ال 

لل�شياحة  الت�شويق  يف  اليوم  كبرية 

ب��اجت��اه امل��م��ل��ك��ة م��ع وج����ود ط��ريان 

ل���ل���م���م���ل���ك���ة م������ن م����ع����ظ����م ال��������دول 

االأوروبية وباأ�شعار تذاكر منخف�شة 

م������ن خ�������الل �����ش����رك����ات ال�����ط�����ريان 

يف  �شي�شهم  ما  التكاليف  منخف�شة 

زيادة الطلب على اململكة.

ت���ق���دمي  امل����ع����ر�����س  خ�������الل  ومت 

املعر�س  لزوار  ال�شياحية  املعلومات 

واإج�������اب�������ة ت���������ش����اوؤالت����ه����م وت����وزي����ع 

ال�شياحية.  والكتيبات  الن�شرات 

ك��م��ا ع��ق��د ع��ل��ى ج���ان���ب امل��ع��ر���س 

ال����ع����دي����د م�����ن االج����ت����م����اع����ات م��ع 

ك���ب���ار م��ك��ات��ب ال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��ف��ر 

ال��ه��ول��ن��دي��ة امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���س 

باالإ�شافة اىل لقاءات متت مع عدد 

م���ن االإع���الم���ي���ني وامل���وؤث���ري���ن على 

التوا�شل االجتماعي. مواقع 

وقد اأثنى �شعادة ال�شفري االأردين 

ال���ف���اي���ز  اهلل  ����ش���ي���ف  ه����ول����ن����دا   يف 

على  االأردين  للجناح  زيارته  خالل 

للمنتج  ل��ل��رتوي��ج  الهيئة  م�����ش��ارك��ة 

ال�������ش���ي���اح���ي يف ه���ول���ن���دا واحل��م��ل��ة 

نفذتها  ال��ت��ي  امل��و���ش��ع��ة  االإع���الن���ي���ة 

ال�شوق  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ش��رياً  الهيئة 

االأ�شواق  اأهم  اأحد  كونه  الهولندي 

االأوروب������ي������ة امل���������ش����ّدرة ل��ل�����ش��ي��اح��ة 

ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة و���ش��ي��اح��ة 

املغامرة.
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ان االنباط- عَمّ

يتحول  م�سوؤولة،  وغيير  عبثية  ب�سلوكيات   

اليييذي نفذته  ميي�ييسييروع جتميل جييبييل احليي�ييسيين 

اأمانة عمان الكربى اإىل مكان ت�سوهه النفايات 

وفييو�ييسييى اال�ييسييطييفيياف امليييييزدوج رغيييم اجلييهييود 

الدوؤوبة من اجلهات املعنية وعلى مدار ال�ساعة 

املكان هادئا ونظيفا وجميال،  للمحافظة على 

و�سياحيا.

اأمانة عمان الكربى اأجنزت م�سروع  وكانت 

تطوير و�سط جبل احل�سن بكلفة مالية كبرة 

جزيرة  تاأهيل  االأوىل  مرحلته  اأعييمييال  �سملت 

اإىل  12 مرتا  الو�سطية بت�سغرها من  �سكينة 

10 اأمتار واإعادة ال�سارع لو�سعه ال�سابق بثالثة 

ميي�ييسييارب، واإعيييييادة تيياأهيييييل االأر�ييسييفيية يف تقاطع 

ميدان  باجتاه  ال�سر  م�سارب  وتنظيم  فرا�س، 

وباالجتاهن  )الداخلية(  النا�سر  عبد  جمال 

بحيث تكون مت�ساوية ومنظمة.

اأر�سية  موؤ�سرات  التطوير  عملية  و�سملت 

الب�سرية  االإعيياقيية  ذوي  ال�ييسييتييخييدام  ملمو�سة 

عاملية  لييغيية  يييعييد  اليييذي  التكتايل”،  “بالط 
م�سبوبة على االأر�س على �سكل بالط يتلم�سه 

الكفيف بع�ساه ليتمكن من حتديد االجتاهات 

املييطييلييوبيية واملييي�يييسيييارات، بيياالإ�ييسييافيية اإىل اأعييمييال 

اأخرى من تهيئة االأر�سفة واإزالة العوائق التي 

تعرت�س حركة امل�ساة.

وكيياليية االأنييبيياء االأردنييييية )بيييرتا( جتييولييت يف 

اأحييييد اأجيييميييل جييبييال الييعييا�ييسييميية واليييييذي ازدهييير 

جبل  ا�سم  وحمل  املا�سي  القرن  �ستينيات  منذ 

تطويره  مب�سروع  حيييَلّ  مييا  ور�ييسييدت  احل�سن، 

اأي   ،2019 عام  االأوىل  املرحلة  افتتحت  والييذي 

يومية  �سلوكات  ر�ييسييدت  حيث  �ييسيينييوات،   4 قبل 

واعتداءات على  تركت مكاره  والليل  النهار  يف 

االأر�ييسييفيية واإ�ييسييعييال االأراجيييييييل يف اأميياكيين غر 

�سة لذلك. خم�َسّ

مييييرتييييادون ليييهيييذا ليي�ييسييوق احليييييييوي يييييروون 

معاناتهم عند دخول هذا املكان اجلميل الذي 

للت�سوق  �ييسييواء  االأردن  تيياريييخ  ميين  جييييزًءا  ُيييعييُدّ 

يقولون،  كما  وال�سبب  بجمالياته،  اال�ستمتاع 

�ساعات  يف  خا�سة  االأ�سخا�س  بع�س  �سلوكات 

امل�ساء والييليييييل، وعييدم وجييود مييواقييف جمانية، 

والتعدي على املرافق التي وفرتها االأمانة.

وخيييالل اجلييوليية تييوافييقييت �ييسييكيياوى اأ�سحاب 

حميييييالت جتييييارييييية مييييع اأهيييييييايل ميينييطييقيية جييبييل 

احل�سن وروادهييا من االزدحييام املييروري وعدم 

للمت�سوقن،  خييا�ييسيية  مييواقييف جمييانييييية  وجيييود 

ميي�ييسييرييين اىل اليييتيييعيييدي عييلييى االأر�يييسيييفييية من 

مواقف  اىل  وحتويلها  امل�سالح  اأ�سحاب  بع�س 

يحرم  مييا  عملهم،  �ييسيياعييات  طيلة  ليي�ييسييييياراتييهييم 

بال�سر  الطبيعي  حقهم  من  ال�سوق  مييرتييادي 

االآميييين عييلييى االأر�يييسيييفييية، وتييعييرييي�ييسييهييم ملخاطر 

ال�سر يف حرم ال�سارع وبن املركبات.

فيييييييييوؤاد �يييسييياحيييب حميييييل جميييييوهيييييرات قيييييال، 

بييحييثييه عييين مييكييان  “يعاين يييوميييييا خييييالل  انييييه 

لييال�ييسييطييفيياف، ومييثييلييه يييعيياين ميييرتيييادو ال�سوق 

اليييذيييين عييبييثييا ييييحييياوليييون الييعييثييور عييلييى مييوقييف 

ملركباتهم.

اأميييييا خييياليييد وزوجيييتيييه امييييييان فيييييعييربييان عن 

الو�سع  اليه  و�سل  التي  احلال  من  ا�ستيائهما 

املييكييان  هييييذا  يف  “فامل�سي  احلييي�يييسييين،  جييبييل  يف 

نتيجة  جمالياته  رغييم  مزعجة  م�ساألة  اأ�سبح 

االنتهاكات على االأر�سفة والتعدي عليها وعدم 

وجييييود اميياكيين ا�ييسييطييفيياف ملييركييبيياتييهييم وكييذلييك 

عدم متكنهم من قطع ال�سارع من خالل ممر 

مركبات  تغلقه  واليييذي  لهم  املخ�س�س  امليي�ييسيياة 

ريق”مطالبن  الَطّ جييانييبييي  عييلييى  ا�ييسييطييفييت 

اجلهات امل�سوؤولة بالتدخل حلفظ حق املواطن 

بالر�سيف.

انييزعيياجييه ميين املخالفات  ابييو احمد  ويييبييدي 

التي تتم بحق بيئة جبل احل�سن، م�سرا اىل 

على  الوطن  عمال  يجمعها  التي  النفايات  اأن 

مدار ال�ساعة، ال تلبث اأن تتجدد خالل دقائق 

مييرتييادي  بع�س  ميين  خاطئة  ممييار�ييسييات  ب�سبب 

املكان.

نييوافيير  “حتول  اىل  اأحيييميييد  ابييييو  وييي�ييسيير 

املييييياه اإىل حيياوييية الأكييييواب الييقييهييوة واالأكيييييا�ييس 

اأميييير موؤ�سف”،  اإنييييه  االأكيييييل.  الييفييارغيية وبييقييايييا 

موؤكدا م�سوؤولية مرتادي املكان يف هذه امل�ساألة 

حتديدا.

ييهيير غيير امليي�ييسييوؤوليية،  ييميير واليي�ييَسّ جميياليي�ييس اليي�ييَسّ

بييحيي�ييسييب تييعييبيير املييحييامييي حمييمييد، حتيييول دون 

حتقيق رغييبييتييه يف اإحيي�ييسييار عييائييلييتييه لييلييتيينييزه يف 

جبل احل�سن خا�سة يف فرتات امل�ساء ال�ستعادة 

ذكيييريييياتيييه اليييتيييارييييخييييييية واليييتيييميييتيييع بييالييلييميي�ييسييات 

حت�سينه  م�سروع  عليه  اأ�سفها  التي  اجلمالية 

وجتميله، م�سيًفا اأَنّ “ما يزيد الطن بلة” ان 

هناك من يحول االأر�سفة اإىل مقاٍه تقدم فيها 

االأرجيلة وامل�سروبات االأخرى.

االنباط- عمان

جتييارة  غييرفيية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  قيييال   

وامليي�ييسييريف  املييييايل  الييقييطيياع  وممييثييل  االأردن، 

ال�سرافة  �ييسييوق  اإن  �ييسييلييطييان،  فييرا�ييس  فيييييهييا، 

الطلب  يف  وزيييادة  ا�ستقرارا،  ي�سهد  املحلية 

ال�سعودي  والييريييال  االأردين،  الييدييينييار  على 

هذه  خييالل  املعتمرين  اأعيييداد  زييييادة  ب�سبب 

الفرتة، م�سراً اإىل اأن الطلب على العمالت 

اعتيادي. االأجنبية 

وقيييال لييوكيياليية االأنييبيياء االأردنييييية )بيييرتا(، 

اإن حركة احلواالت ال�سادرة  ام�س االثنن، 

االعييتيييييادييية،  ميي�ييسييتييوييياتييهييا  يف  االأردن  مييين 

اأن  وتيييذهيييب لييغييايييات اال�يييسيييتيييراد، يف حييين 

االأردنين  املغرتبن  الييواردة من  احلييواالت 

بالن�سبة  زيييادة  يف  اخلليج  دول  يف  العاملن 

لهذا الوقت من ال�سنة.

جلان  تاأ�سي�س  ب�سدد  الغرفة  اإن  واأ�ساف 

وامليي�ييسييريف،  امليييايل  للقطاع  قطاعية  فرعية 

اأية  وحل  والتوا�سل  جماعي،  بنحو  للعمل 

�سركات  ي�سم  القطاع  اأن  وال�سيما  معيقات، 

اليي�ييسييرافيية واليييو�يييسييياطييية امليييالييييييية واليييتييياأمييين 

وو�يييسيييطييياء اليييتييياأمييين واليييتييياأجييير الييتييمييويييلييي 

ت�سكل  وكلها  والبنوك،  االأ�سغر  والتمويل 

50باملئة من االقت�ساد االأردين. نحو 

روؤية  خمرجات  تنفيذ  اإىل  �سلطان  ودعا 

التحديث االقت�سادي، التي تخ�س القطاع، 

اأدوات  اإىل  يييحييتيياج  اال�ييسييتييثييمييار  اأن  مييعييتييرباً 

�سوق عمان  وممكنات لالرتكاز عليها، منها 

امليييييايل، الييييذي يييحييتيياج لييلييدعييم، كييونييه ميييراآة 

االقت�ساد االأردين يف اخلارج.

ميييين جيييهيييتيييه، قييييييال اأمييييييين �يييسييير جييمييعييييية 

اليي�ييسييرافيين االأردنييييييين، عييالء ديييرانييييية، اإن 

قيييوي جييداً  االأردين  الييدييينييار  عييلييى  الييطييلييب 

والر�سوم  امل�ساريف  ب�سبب كرثة  �سهر،  منذ 

والييي�يييسيييرائيييب، واالليييتيييزاميييات امليي�ييسييتييحييقيية يف 

�سهري كانون االأول والثاين، والتي يدفعها 

امليييواطييين لييلييحييكييوميية بييالييتييزاميين ميييع نييهيياييية 

العام.

واعترب ديرانية اأن تاأخر املو�سم املطري، 

اأثيييييير بييينيييحيييو �ييسييلييبييي عيييليييى عييييوائييييد الييي�يييسيييوق 

انعك�س  ما  الطلب،  �سعف  ب�سبب  التجاري، 

ب�سبب  املحلية،  ال�سرافة  �سوق  حركة  على 

تباطوؤ حركة اال�ستراد والت�سدير، ووجود 

احلييييياة وم�ستوى  تييكيياليييييف  ميين  �ييسييغييوطييات 

املعي�سة يف االأردن.

النمو، يف  تباطوؤ يف  وجييود  اأن  اإىل  واأ�سار 

اليورو،  ومنطقة  وال�سن  اأمييركييا  من  كل 

وتداعيات  االأوكييرانييييية،  الرو�سية  واحليييرب 

االقت�ساد  يف  تييوؤثيير  عييوامييل  كلها  اجلييائييحيية، 

العاملي، وال�سيما يف اأ�سعار العمالت.

واأ�ييييسيييياف دييييرانييييييية ان جييميييييع الييعييمييالت 

االأوروبية والذهب ارتفعت منذ بداية العام 

احلييييايل، عييلييى حيي�ييسيياب الييييدوالر االأمييركييي، 

كرد فعل على االأرقام االقت�سادية ال�سادرة 

من الواليات املتحدة االأمريكية، وخ�سو�سا 

تيييليييوييييحيييات الييييفيييييييييدرايل االأميييييركيييييي بييرفييع 

الفائدة بنحو اأقل من االرتفاعات ال�سابقة، 

يكبح  الييفييائييدة مل  اأ�ييسييعييار  ارتيييفييياع  اأن  رغيييم 

املرتفع. الت�سخم  جماح 

االنباط- عمان

 الييتييقييى وزيييير اليييزراعييية، املييهيينييد�ييس خالد 

الوزارة،  مبنى  االثنن، يف  ام�س  احلنيفات، 

برئي�س واأع�ساء االحتاد النوعي للدواجن، 

بح�سور عدد من ال�سركات واملزارعن.

واأكيييييد احليينيييييفييات عييلييى مييتييابييعيية اليييييوزارة 

وامل�ساعدة  املتابعة  وتقدمي  القطاع  لواقع 

امليينييا�ييسييبيية لييليي�ييسييركييات ال�يييسيييتيييعيييادة االأ�ييييسييييواق 

اليييتييي�يييسيييدييييريييية وا�يييسيييتيييييييعييياب اليييفيييائييي�يييس ميين 

اأهيييم  االإنييييتيييياج، اإ�يييسيييافييية اإىل اليييوقيييوف عييلييى 

وذلك  القطاع،  على  توؤثر  التي  التحديات 

تيينييفيييييذا لييلييتييوجيييييهييات املييلييكييييية اليي�ييسييامييييية يف 

حتقيق االأمن الغذائي واأمن املخزون والتي 

الوطنية  اأهداف اخلطة  ترتجم من خالل 

القطاعات  متابعة  يف  امل�ستدامة  لييلييزراعيية 

والييعييمييل عييلييى �ييسييد الييثييغييرات يف االإجيييييراءات 

واإ�ييسيينيياد  الييقييطيياعييات،  وتنظيم  والييتييعييليييييمييات 

ت�سديرية  اأ�سواق  فتح  يف  ت�ساعد  جهود  اأي 

للمنتج.

اليييتييي�يييسييياركييييييية  اإىل  احلييينيييييييفيييات  واأ�ييييييسييييييار 

والييتيينيي�ييسيييييق اأيييي�يييسيييا يف اال�يييسيييتيييعيييداد ليي�ييسييهيير 

اللجنة  ا�ستمرار عمل  الف�سيل مع  رم�سان 

كافة  القطاع  احتياجات  لدرا�سة  امل�سرتكة 

وجتييييويييييد االإجيييييييييييراءات وحتيييقيييييييق خمييييزون 

املقبلة،  لالأ�سهر  املحلي  لالحتياج  منا�سب 

لبي�س  الت�سدير  اآليييييات  تنظيم  جانب  اإىل 

املائدة وبي�س التفريخ والدواجن.

للدواجن،  النوعي  االحتاد  رئي�س  وثمن 

فار�س حمودة، تعاون وت�ساركية الوزارة مع 

امل�سرتكة  اللجنة  عمل  وا�ستدامة  القطاع 

اآليات العمل التي تخدم  يف تنظيم وجتويد 

القطاع.

ميييالحيييظيييات  اإىل  احلييينيييييييفيييات  وا�يييسيييتيييميييع 

احليي�ييسييور ميين اليي�ييسييركييات وامليييزارعييين حييول 

القطاع.

اأخطر ما ميكن ت�سوره يف العراك الفكري هو تغر املفاهيم الدميقراطية يف التعبر، 

جديدة  تف�سرات  اإىل  ال�سيا�سي  والتو�سيف  الت�سنيف  يف  املعتادة  امل�سطلحات  وانكفاء 

تن�سجم مع رغبات الغا�سبن اأو ال�ساخطن اأو املحبطن اأو من ال يروق لهم الراأي االآخر 

امل�سان، ب�سرط واحد ب�سيط اأن ال يخرق �سقف الد�ستور وين�سجم مع الت�سريعات املعمول 

حيالها  تنه�س  التي  الت�سريعات  تلك  عن  الر�سا  مدى  عن  النظر  بغ�س  الدولة  يف  بها 

القوى الفاعلة لتطويرها وجتويدها من خالل اإرادة ال�سعب و�سناديق االقرتاع.

يف االأردن فقط يجري ت�سنيف املواالة على اأنها “ت�سحيج” واملعار�سة على اأنها جراأة 

وثبات على املبداأ. ويف وطننا فقط يحتكر الغا�سبون �سرد الرواية لكل �سيء، وُتغت�سب 

احلقيقة ب�سرا�سة، وينه�س اإق�ساء ال�ساخطن لوجهة النظر االأخرى مهما كانت وجاهتها 

باأب�سع �سورة، وي�سبح احلوار عقيماً يعرتيه االغييرتاب، وي�ستبد به الغ�سب الذي لي�س 

بال�سرورة اأنه على حق، ويتحول اأفق احلوار اإىل مكا�سرة ومغالبة ما بن الناطقن من 

املواالة وال�ساخطن الذين ميت�سقون �سيوف االإدانة واالأحكام امل�سبقة، وال�ستائم يف و�سائل 

التوا�سل االجتماعي والناطقن با�سمهم يف الداخل واخلارج.

يحتكر  اأن  الأحييد  يجوز  وال  �سماعها،  يجب  نظر  وجهة  املعار�سة-  هي  -كما  للموالة 

اإن  اأن يكون دفاعاً عن احلكومات، وحتى  احلقيقة، والدفاع عن الدولة لي�س بال�سرورة 

يعني  فاإن ذلك ال  �سيا�سة حكومية هناك؛  تبني  اأو  اإ�سادة بجهد حكومي هنا  كان هناك 

البتة “ت�سحيجاً” اأو نفاقاً اأو تزلفاً الأحد؛ الأن النوايا يعلمها واحد اأحد، واحلكمة �ساّلة 

املوؤمن، واحرتام الراأي االآخر هو �سنام املروءة والر�سانة لكل النُّخب احليَّة يف املعار�سة 

واملواالة على حٍد �سواء.

نحن ندافع عن الدولة؛ الأننا ندافع عن ذواتنا وقادم االأيام من حياتنا، وعن موؤ�س�سة 

العر�س؛ الأنها رمز توحدنا ومناط �سلمنا االأهلي ور�سالتنا ال�سريفة يف الثورة والو�ساية 

االأوحييد يف زمن  الأنها مالذنا  الدولة؛  ندافع عن  البناء وطهر احلكاية، نحن  وملحمة 

النكو�س واخلذالن واال�ستهداف وظلم الرواية.

تقولوا  اأن  ولكم حريتكم  دون حجاب،  االأردنية  ال�سم�س  اأن نرى �سوء  لنا حريتنا يف 

روايتكم بحرية �سمن �سقف الد�ستور واأدبيات احلوار.

بع�س الذين ياأخذون علينا �سدق بوحنا جتاه وطننا وقيادتنا ال يعرفون طهر حليب 

احلرائر الذي ر�سعناه، ومل يكن الوالء للرتاب والقيادة يوماً �سفقة كما هم، بل �سرف 

ذواتنا ووطننا بل  ننقلب على  الذي ع�سقناه، ومل  الوطن  بئر  األفناه، ومل نرم حجر يف 

ناأنف جماملة االأجنبي على ح�ساب الوطن وعزته وكربيائه، لنا راأينا ولكم راأي، والف�ساء 

الوطني يت�سع لنا جميعاً اإن ت�سلحنا باحلكمة وحب الوطن.

وحمى اهلل وطننا احلبيب و�سعبنا االأ�سيل وقيادتنا احلكيمة من كل �سوء

د. طالل طلب الشرفات

 الدفاع عن الدولة 
ومصادرة الرأي

 بعد حظرها في بريطانيا٠٠٠الغذاء والدواء: نعمل إلجازة 
منتجات تعبئة وتغليف آمنة للتالمس مع الغذاء

االأنباط – دالل عمر 

االأكواب  ا�ستخدام  بريطانيا حلظر  مثل  دول  عدة  اجتهت 

واحدة  ملرة  ت�ستخدم  التي  البال�ستيكية  وال�سواين  واالأواين 

ملييخيياطييرهييا اليي�ييسييحييييية الييتييي تيييوؤثييير عييلييى االنييي�يييسيييان ، اعييتييبيياراً 

ال�سحة  وزارة  عليه  اأكيييدت  اليييذي  املييوعييد  املقبل  اأكييتييوبيير  ميين 

الربيطانية . 

الطعام  واأواين  االأكييواب  اأنييواع  بع�س  احلظر  �سي�سمل  كما 

امل�سنوعة من البولي�سرتين، واعتباراً من اأكتوبر القادم ، لن 

املحظورة  القطع  �سراء  من  الربيطانيون  املواطنون  يتمكن 

من جتار التجزئة وبائعي الوجبات ال�سريعة واملواد الغذائية.

واالكيييييييواب  االأواين  ا�يييسيييتيييخيييدام  حليييظييير  اليييتيييوجيييه  وحييييييول 

املييدييير  قيييال   ، االأردن  يف  ال�سحية  ملييخيياطييرهييا  البال�ستيكية 

من  اإنه  مهيدات  نزار  الدكتور  والييدواء  الغذاء  ملوؤ�س�سة  العام 

وتغليف  تعبئة  منتجات  اإجييازة  �سمان  املوؤ�س�سة  جهود  �سمن 

املادة  �سالمة  على  توؤثر  ال  بحيث  الغذاء  مع  للتالم�س  اآمنة 

بهذه  خا�سة  معتمدة  تعليمات  املوؤ�س�سة  وتطبق  الييغييذائييييية، 

املواد.

واأكد مهيدات يف حديثه لي”االأنباط” اأن التعليمات املعمول 

متخ�س�سة،  عاملية  وتو�سيات  درا�ييسييات  على  بيينيياء  اأعيييدت  بها 

واحدة  ملرة  ا�ستخدامها  امل�سموح  املواد  حتدد  اأنها  اإىل  م�سراً 

غرها  اأو  املطاعم  يف  امل�ستخدمة  �سواء  الغذاء  مع  للتالم�س 

من املن�ساآت الغذائية.

الغذاء  موؤ�س�سة  موافقة  ت�سرتط  التعليمات  اأن  واأ�ييسيياف 

والييييييدواء عييلييى هيييذه املييييواد ويييرتتييب عييلييى عيييدم االليييتيييزام بها 

تثبيت  على  توؤكد  التعليمات  اأن  اإىل  خمالفات حمييددة، الفتاً 

�سور ورموز على املواد املالم�سة للغذاء ومبا يو�سح مالءمتها 

وال�سماح با�ستخدامها للتالم�س مع الغذاء.

املخت�سة يف  كوادرها  تعمل من خالل  املوؤ�س�سة  اأن  واأو�سح 

به من هذه  امل�سموح  اإدخييال غر  املراكز احلدودية على عدم 

املواد، كما تتوىل ترخي�س امل�سانع املحلية املنتجة لهذه املواد، 

ف�ساًل عن اإ�سدار ن�سرات توعوية دورية بهذا اخل�سو�س.

وتعليمات  ت�سريعات  تطبق  املييوؤ�ييسيي�ييسيية  اأن  مييهيييييدات  وبييين 

ع�سرية تواكب اآخر التطورات وامل�ستجدات العلمية والعاملية 

ومبا ي�سمن حتقيق روؤيتها يف �سمان جودة و�سالحية الغذاء 

ب�سفتها جهة وطنية مرجعية يف هذا املجال. 

ن�ستعملها  الييتييي  البال�ستيكية  امليينييتييجييات  اأن  اجلييدييير  ميين 

على  باالعتماد  وذلييك  املييبييا�ييسييرة،  ال�سمية  ت�سبب  واحيييدة  ملييرة 

اأنواع البال�ستيك التي حتتويها والتي قد ت�سبب بي ال�سرطان 

ال�سيما ا�سطرابات الغدد ال�سماء موؤدية لل�سرطان، والعيوب 

اخللقية، وقمع اجلهاز املناعي، وم�ساكل النمو لدى االأطفال 

وعدد من االأمرا�س االأخرى . 

وي�ستخدم العامل 500 مليار كي�س بال�ستيكي �سنوياً، ووفقاً 

مييادة  عييلييى  االأكيييييا�ييس  تييلييك  الييعيياملييييية، حتييتييوي  ال�سحة  ملنظمة 

البويل اإثلن، والتي ي�ستبه يف اأنها مادة م�سرطنة لالإن�سان.

 مطالبات نيابية بإلغاء القروض 
واالكتفاء بالمنح الجامعية

232 مليون دينار كلفة البرنامج التنفيذي 
للمبادرات الخاصة بالخدمات المستقبلية

االأنباط - ر�ؤى الزعبي

طييالييب بييعيي�ييس الييينيييواب بيياإلييغيياء الييقييرو�ييس 

اجلييامييعييييية واالكيييتيييفييياء بييامليينييح فيييقيييط، وذليييك 

ليييوجيييود ا�يييسيييرتاط الييتييعييييين لييلييطييالييب اليييذي 

ح�سل على قر�س جامعي، لكن االأن ال يوجد 

تعيينات .

جاء ذلك باجتماع جلنة الرتبية وال�سباب 

ال�سرايرة  طييالييب  اليينييائييب  رئي�سها  بح�سور 

وبح�سور عييدد ميين اليينييواب ووزيييير اليي�ييسييوؤون 

ال�سيا�سية والربملانية وجيه عزايزة، وبوجود 

اليييعيييايل والييبييحييث  الييتييعييليييييم  اأميييين عيييام وزارة 

العلمي االردنية ماأمون الدبعي.

 بيييدوره اأكيييد الييعييزايييزة اأنيييه ميين امل�ستحيل 

ال  لطالب  اجلامعة  القر�س  ب�سداد  املطالبة 

اأن هذا املو�سوع منتهي وقطعي  يعمل، وبن 

وال جمال للنقا�س فيه.

االنباط- عمان

التحديث  لروؤية  التنفيذي  الربنامج  اأكييد 

االقت�سادي اأن احلكومة �ستبداأ يف اإعداد وتنفيذ 

اأبرزها  امل�ستقبلية  مبادرات خا�سة باخلدمات 

الدولية  التقارير  يف  االأردن  مرتبة  حت�سن 

وتييوفيير خييدمييات حكومية مييوؤمتييتيية و رقمنه 

وتعزيز اال�ستثمار يف خدمات االت�ساالت.

للحكومة  التنفيذي  الييربنييامييج  وا�ييسييتييمييل 

على 30 مبادرة، �سيتم تنفيذها من خالل 75 

اأولوية، بكلفة كلية خالل االأعوام 2023- 2025 

52 مليون  دييينييار، منها  232 مليون  اإىل  ت�سل 

دينار خالل العام احلايل.

ويت�سمن الربنامج التنفيذي الذي اأقرته 

التقارير  يف  االأردن  مرتبة  حت�سن  احلكومة 

الدولية من خالل تنفيذ خطة عمل لتح�سن 

احلكومة  تييطييوييير  مييوؤ�ييسيير  يف  االأردن  مييرتييبيية 

لتح�سن  عييمييل  خييطيية  وتنفيذ  االإلييكييرتونييييية، 

العاملي حتت  مرتبة االأردن يف موؤ�سر االبتكار 

م�سوؤولية وزارة االقت�ساد الرقمي والريادة.

تييوفيير خييدمييات  ويت�سمن كييذلييك مييبييادرة 

حييكييومييييية ميييوؤمتيييتييية وميييرقيييمييينييية ميييين خيييالل 

الرقمي  التحول  اال�ستمرار يف تنفيذ برنامج 

حتت م�سوؤولية رئا�سة الوزراء ووزارة االقت�ساد 

الرقمي والريادة، واال�ستمرار يف تنفيذ برنامج 

وحت�سن  والييوظييائييف،  والتكنولوجيا  ال�سباب 

االإلكرتونية  امل�ستخدم للخدمات  جودة رحلة 

�سمن معاير حمييددة، وا�ستكمال اإن�ساء بيئة 

اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التكنولوجيات 

الثورية وذلك حتت م�سوؤولية وزارة االقت�ساد 

الرقمي والريادة.

وييييوؤكيييد اليييربنييياميييج تييعييزيييز اال�ييسييتييثييمييار يف 

االت�ساالت من خالل تطبيق حزمة  خدمات 

اجليل اخلام�س حتت م�سوؤولية وزارة االقت�ساد 

الرقمي والريادة والقطاع اخلا�س.

سوق جبل الُحسين.. سلوكيات عبثية تشوه جماليات المكان

 ارتفاع الطلب على الدينار والريال السعودي واستقراره على العمالت األجنبية

وزير الزراعة يلتقي االتحاد النوعي للدواجن

الثالثاء   17/ 1 / 2023

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  درزيه �سالمه ال�سرحان و�سريكتها وامل�سجلة

  2004/12/15 بتاريخ  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  )11026(يف  الرقم  حتت 

ورقمها الوطني  )200066333( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقو على حل 

ال�سركة وت�سفيتها  بتاريخ 2018/12/23

وتعيني / يو�سف فهد اأحمد ال�سرحان م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : خلدا - �ش ال�سكر/بناية 34

رقم الهاتف : 0796711288

م�سفي ال�سركة

يو�سف فهد اأحمد ال�سرحان
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الثالثاء    17 /   1   /  2023  

المالية النيابية تناقش موازنة »األوراق المالية« والبورصة

الأنباط _ ر�ؤى الزعبي

 ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة يف جم��ل�����س 

منر  النائب  برئا�سة  اجتماعها  يف  النواب، 

هيئة  م��وازن��ة  م�سروع  ال��ع��ب��ادي،  �سليحات 

االأوراق املالية، واملناطق التنموية االأردنية 

للعام 2023.

وح�������س���ر االج����ت����م����اع م����دي����رة امل��ن��اط��ق 

التنموية املهند�سة اأروى احلياري، ورئي�س 

ال��ع��ج��ل��وين،  ل��ي��ث  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة 

االأوراق  اإي�����داع  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 

امل��دي��ر التنفيذي  ���س��ارة ال��ط��راون��ة  امل��ال��ي��ة 

لبور�سة عمان مازن الوظائفي.

واأك����د ال��ن��ائ��ب ال��ع��ب��ادي، خ���ال ال��ل��ق��اء، 

امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  دور  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 

املوؤ�س�سية  اأهدافها  وحتقيق  قدراتها  لبناء 

وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة، وت��ع��زي��ز ا���س��ت��ق��ال��ه��ا امل��ايل 

اال���س��ت��ث��م��ارات  زي������ادة  ب���ه���دف  واالإداري؛ 

االأجنبية املبا�سرة يف �سوق راأ�س املال وزيادة 

عدد ال�سركات امل�سدرة.

بدوره، عر�س العجلوين اأبرز التطورات 

وموؤ�س�سات  ع��م��ان،  بور�سة  �سهدتها  التي 

الهيئة لتعزيز  املال، واإج��راءات  راأ�س  �سوق 

الثقة يف اال�ستثمار باالأوراق املالية.

وبني اأن عدد ال�سركات امل�ساهمة العامة 

املا�سي  العام  انخف�س  ال�سوق  يف  املدرجة 

قبل  ال��ع��ام   172 م��ق��اب��ل  ���س��رك��ة،   168 اإىل 

املا�سي. 

واأ�سار اإىل اأن حجم التداول بداأ ي�ستعيد 

بعد  �سيما  ال���ع���ام، ال  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ع��اف��ي��ت��ه 

لنجاعة  اأكرث  ب�سكل  امل�ستثمرين  اطمئنان 

االإ�ساحات االقت�سادية يف اململكة.

اأن حت���واًل ح�سل يف  ال��ع��ج��ل��وين  وت��اب��ع 

يف  اال�ستثمار  نحو  امل�ستثمرين  ت��وج��ه��ات 

وب��اق��ي  ال���ودائ���ع  حل�����س��اب  امل��ال��ي��ة  االأوراق 

ال��ن��واف��ذ اال���س��ت��ث��م��اري��ة، وت��راج��ع عمليات 

متويل البنوك ل�سراء االأ�سهم، ما يتطلب 

اإعادة الثقة يف اال�ستثمار باالأ�سهم.

وب��������دوره ق�����ال ال���وظ���ائ���ف���ي يف ح��دي��ث 

ت�سجل  ع��م��ان  ب��ور���س��ة  اأن  لـ"االأنباط"، 

للعام  اإي��ج��اب��ي��ة  ال��ب��ور���س��ة  اأداء  م��وؤ���س��رات 

الرقم  اإذ مت حتقيق  ال��ت��وايل،  على  الثاين 

ال��ق��ي��ا���س��ي ال��ع��ام ب��ارت��ف��اع م���ق���داره 18.1 ، 

بداية  منذ  باالرتفاع  البور�سة  وا�ستمرت 

هذا العام لغاية تاريخ اأم�س مبقدار %5.5 

والرقم القيا�سي لل�سركات الكربى %6.5 .

بعد استقبالها مليوني زائر٠٠ المجالي: العقبة مقصد دولي 
ومنافس قوي للمدن الشاطئية والسياحية

الأنباط- دينا حمادين

�سلطة  يف  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�سياحة  م��ف��و���س  ق���ال 

الدكتور  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

ن�����س��ال امل���ج���ايل  اإن  ال��ع��ق��ب��ة ا���س��ت��ق��ب��ل��ت زه���اء 

�سجلت  كما  املا�سي  العام  خ��ال  زائ��ر  مليوين 

م��ل��ي��ون ع��م��ل��ي��ة ح��ج��ز يف ف��ن��ادق��ه��ا ،  م�����س��رياً 

اأ�سبحت  العقبة  ان  على  ي��دل  ال��رق��م  ه��ذا  اأن 

اأم���ام  ق���وي  وم��ن��اف�����س   ، ودويل  حم��ل��ي  مق�سد 

بناء  جاء  هذا  كل  وال�سياحية  ال�ساطئية  امل��دن 

على ا�سرتاتيجيه مت العمل عليها منذ �سنوات 

لو�سع العقبة على اخلارطة العاملية. 

"االنباط"  م���ع  ح��دي��ث��ه  خ����ال  واأ�����س����اف  

تن�سيط  هيئة  م��ع  ���س��رك��ات  تبنى  ال�سلطه  اأن 

ال�سياحة ، وذلك با�ستقبال الطريان املنخف�س 

ال�ستاء  ف��رتة  خ��ال  ي�ستمر  وال���ذي  التكاليف 

من 22 مدينه من جن�سيات متنوعه .

اإىل زيادة  العقبة ت�سعى   اأن �سلطة  واأ�ساف 

وبالتعاون  االجت��اه حيث عملت  بهذا  �سركائها 

رحلة جوية  اإىل   اإ�سافة   ، االردنية  امللكية  مع 

العقبه لتعزيز دور  النهار قادمة من  يف و�سط 

االعمال  للرجال  ال�سريع  والو�سول  املجتمع 

وكافة ابناء املجتمع وباأ�سعار مميزه لن تتجاوز 

 . واياب  ذهاب  50دينار 

خال  ومن  ال�سلطه  اأن  اإىل  املجايل  واأ�سار 

الرحات  زي��ادة  اإىل  ت�سعى  الرتكيه  اخلطوط 

 4 اىل  اأ�سبوعية  رح��ات   3 م��ن  البلدين  ب��ني 

رحات عرب مطار امللك ح�سني يف املحافظة .

بني  املحافظة  يف  الفندقي  احل��ان��ب  وح��ول 

اأن ه��ن��اك مت��ك��ني م��ن خ���ال القطاع  امل��ح��ايل 

ال�سراكة مع �سندوق  اإىل   اإ�سافة   ، ال�سياحي  

الطاقة لهذا العام لتعزيز رفع الكفاءه الكافية  

3و  10 فنادق من فئة  بناء  هناك من خ��ال 

 750 نحو  على  مق�سمة   بتكلفة  جن��وم   4
750الف  و  التزمت �سلطة منطقة  بهم  األف 

ون�سف  ومليون  الطاقه  �سندوق  بهم  التزمت 

م����ن خ�����ال ال�������س���رك���اء امل�����س��ت��ف��دي��ن م����ن ه���ذا 

الربنامج. 

واث���ن���ى امل���ج���ايل ع��ل��ى ت���ع���اون غ��رف��ة جت���ارة 

ال��ع��ق��ب��ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س ب�����س��ك��ل ع�����ام  مع 

" الذي  جنوبي  "الدفا  كرنفال  لنجاح  �سلطة 

تن�سيط  اأج��ل  من  املا�سي  اال�سبوع  اإطاقه  مت 

ال�سياحة يف العقبة .

لل�سياح  العقبة جاذب  اأن طق�س  اإىل  واأ�سار  

يف كل املوا�سم وهناك فعاليات م�ستمرة �سمن  

خ���ط���ة  ال�����س��ل��ط��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة ح�����س��ب امل��وا���س��م 

واإقليمية  وع��رب��ي��ة  ودول��ي��ة  حملية  وف��ع��ال��ي��ات 

العائد  لتحقيق  ال�سنة  اأ���س��ه��ر  ك��اف��ة  حت��اك��ي   ،

امل��وؤ���س�����س��ات  وت�سغيل  وال�����س��ي��اح��ي  االق��ت�����س��ادي 

العاملة يف القطاع ال�سياحي.

واخ���ت���ت���م امل���ج���ايل ب���احل���دي���ث ع���ن ال�����س��ف��ن 

ال�سياحيه مو�سحاً اأن نحو 96 باخرة �سياحية 

يدل  مما   ، العقبة  اإىل  و�سولها  تاأكيد  �سجلت 

على تعايف احلركة ال�سياحية فيها.

النباط-عمان

املالية  وزي��ر  الع�سع�س  حممد  الدكتور  ق��ال 

ان افتتاح مركز للخدمات االلكرتونية يف دائرة 

االرا�سي وامل�ساحة خطوة مهمة نحو التحديث 

ويعترب  امل��واط��ن��ني  م��ع  التعامل  واال���س��اح يف 

نقلة نوعية يف تقدمي خدمات الدائرة ب�سورة 

على  والتب�سيط  للت�سهيل  الكرتونيا  موؤمتتة 

املراجعني والتوفري عليهم يف الوقت واجلهد.

تكون  نتطلع الن  اننا  املالية  وزي��ر  وا���س��اف 

جميع اخلدمات التي يتم تقدميها للمواطنني 

عليها  يح�سل  الكرتونية  خدمات  واملراجعني 

املواطنني دون احلاجة اىل مراجعة املديريات 

وامل����راك����ز وامل���وظ���ف���ني ب�����س��ك��ل وج���اه���ي بحيث 

تقدم  ومب�سطه  �سهلة  خدماتنا  جميع  ت��ك��ون 

للمواطنني دون عناء او تكاليف ا�سافية.

وا������س�����اد خ�����ال اف���ت���ت���اح م���رك���ز اخل���دم���ات 

االل���ك���رتون���ي���ة يف دائ�����رة االرا�����س����ي وامل�����س��اح��ة 

ب��اخل��ط��وات اال���س��اح��ي��ة وال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي 

بداأت ت�سهدها الدائرة وال بدان يلم�س املواطن 

التح�سن يف اخلدمات التي تقدم للمراجعني .

ابوعلي   ح�����س��ام  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ناحيته  وم���ن 

مدير عام دائرة �سريبة الدخل واملبيعات مدير 

عام  دائرة االرا�سي وامل�ساحة بالوكالة ان افتتاح 

املركز جاء لتمكني املواطنني من احل�سول على 

عدد من خدمات الدائرة الكرتونياً دون احلاجة 

اىل مراجعة مديرياتها املختلفة باالإ�سافة اىل 

التي  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  اج���راءات  اخت�سار 

التوفري  وب��ال��ت��ايل  �سخ�سيا  احل�����س��ور  تتطلب 

عليهم يف الوقت واجلهد .

ا�ستحداث  على  عملت  ال��دائ��رة  ان  وا���س��اف 

ن��ظ��ام اخل���دم���ات االل��ك��رتون��ي��ة ي��ه��دف متكني 

امل��واط��ن��ني م��ن احل�����س��ول ع��ل��ى خ��دم��ات دائ���رة 

االرا�سي وامل�ساحة الكرتونياً دون احلاجة اىل 

مراجعة مديريات ت�سجيل االرا�سي .

وا�����س����اف ان ا����س���ت���ح���داث ن���ظ���ام اخل���دم���ات 

االلكرتونية ي�ساهم يف ت�سريع اجناز معامات 

امل����واط����ن����ني خ���ا����س���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��ق��ل امل��ل��ك��ي��ة 

من  والوثائق  الت�سجيل  �سند  على  واحل�سول 

وك��ذل��ك تطوير وحت��دي��ث اخلدمات  ال��دائ��رة. 

يف دائ�����رة االرا����س���ي وامل�����س��اه��م��ة ب�����س��ك��ل ميكن 

تفعيل دور امللكية العقارية يف ادوات اال�ستثمار 

والن�ساط االقت�سادي.

واو�سح الدكتور ح�سام ابو علي ان ا�ستحداث 

مركز اخلدمات االلكرتوين يف دائرة االرا�سي 

وامل�ساحة �سيمكن املواطن من طلب خدمة نقل 

امللكية العقارية من الدائرة الكرتونياً.

وبني انه مت اعادة هند�سة اجراءات خدمات 

ن��ق��ل امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة واخل����دم����ات يف دائ����رة 

ميكن  برنامج  وا�ستحداث  وامل�ساحة  االرا�سي 

من ال�سري يف اجراءات خدمة طلب نقل امللكية 

اىل  حتويلها  يتم  بحيث  الكرتونياً  العقارية 

مديريات ت�سجيل االرا�سي املخت�سة واملبا�سرة 

يف اجن������از امل���ع���ام���ل���ة ون��ق��ل��ه��ا م����ن امل���واط���ن���ني 

الكرتونياً.

وق������ال ان ب���رن���ام���ج ����س���ري اجن������از امل��ع��ام��ل��ة 

خ��دم��ات  ل��ربن��ام��ج  يعترب مكما  ال��ك��رتون��ي��اً  

م��رك��ز اخل���دم���ات االل���ك���رتوين ب��ح��ي��ث ت�سبح 

ج��م��ي��ع م���راح���ل ت���ق���دمي اخل���دم���ة ال��ك��رتون��ي��اً 

وميكن الربنامج من طلب اخلدمة الكرتونياً 

ب���داًل م��ن ال��وج��اه��ي��ة يف ال�سري يف اجن��ازه��ا يف 

املديريات املخت�سة يف دائرة االرا�سي وامل�ساحة 

الكرتونياً دون القدوم اىل مديريات الت�سجيل 

اال عند التوقيع على معاملة البيع  .

ل��ب��ن��اء ه��ذه  ال���ت���ع���اون  ان����ه مت  وا�����س����ار اىل 

اخل���دم���ات م��ا ب��ني دائ����رة االأرا����س���ي وامل�����س��اح��ة 

وم�سروع  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  ووزارة 

من  امل���م���ول  واالإدارة  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة  االإدارة 

للو�سول  الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة 

احتياجات  تلبي  و�سريعة  دقيقه   خدمات  اإىل 

اخلدمات  وبخ�سو�س  ال��دائ��رة  مع  املتعاملني 

التي مت اطاقها يف املرحلة االأوىل من امل�سروع 

اخلدمات  اك��رث  م��ن  خدمة   20 ا�ستهداف  مت 

عدد  من  العظمى  الغالبية  ت�سكل  والتي  طلبا 

لتغطية  ال���دائ���رة  ت�ستقبلها  ال��ت��ي  امل��ع��ام��ات 

م��ع��ظ��م اح���ت���ي���اج���ات امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع ال���دائ���رة 

املقدرين  /خ��دم��ات  امللكية  نقل  خ��دم��ات  مثل 

االأق��ارب  بني  بيع   / ال��ع��ادي  /البيع  العقاريني 

اخلدمات  وكذلك  /الهبة  ال�سركاء  بني  /بيع 

اإ���س��دار   / ت�سجيل  ���س��ن��د  اإ����س���دار   ( ال�����س��ري��ع��ة 

خم��ط��ط اأرا�����س����ي( م���ن خ���ال ه���ذه اخل��دم��ة، 

اإ�سدار خمطط تف�سيلي  التقدم بطلب  ميكن 

ل���اأر����س اوال���ع���ق���ار م���ن ق���واع���د ب��ي��ان��ات ن��ظ��ام 

الدائرة.

اأم��اك او  باال�سافة اىل طلب ك�سف وجود 

امل�ساحني  ك�سف عدم وجود ام��اك. و خدمات 

 / مرخ�س  م�ساح  رخ�سة  منح   : ت�سمل  والتي 

الغاء رخ�سة   / جتديد رخ�سة م�ساح مرخ�س 

اإيقاف رخ�سة م�ساح مرخ�س  م�ساح مرخ�س/ 

والتي  العقارية  املكاتب  خدمات  اىل  باال�ساف 

جتديد   / ع��ق��اري  مكتب  رخ�����س��ة  م��ن��ح  ت�سمل 

رخ�����س��ة مكتب ع��ق��اري /ال��غ��اء رخ�����س��ة مكتب 

عقاري / اإيقاف رخ�سة مكتب عقاري و خدمات 

املقدرين العقارية ايل ت�سمل منح رخ�سة مقدر 

عقاري / جتديد رخ�سة مقدر عقاري / الغاء 

مقدر  رخ�سة  ي��ق��اف   / ع��ق��اري  م��ق��در  رخ�سة 

عقاري.

ت��ق��دمي اخل��دم��ة االلكرتونية  اآل��ي��ة  وح���ول 

ب�سكل  املتعامل  قبل  م��ن  اخل��دم��ة  تقدمي  يتم 

ال��ك��رتوين وار����س���ال ال��ط��ل��ب اإىل ال���دائ���رة من 

خال مركز اخلدمات االلكرتونية يقوم املركز 

مبراجعة الطلب وتدقيقه وترحيله اىل نظام 

الت�سجيل  م��دي��ري��ة  يف  االإج�����راءات  �سري  اإدارة 

امل��ع��ن��ي��ة وب����دوره����م ي���ق���وم م���وظ���ف���وا م��دي��ري��ة 

نظام  با�ستخدام  الطلب   مبعاجلة  الت�سجيل 

اإدارة �سري االجراءات.

وق���دم ال��دك��ت��ور ح�����س��ام اب��وع��ل��ي م��دي��ر ع��ام 

ال��وزارة  �سكره  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائ��رة 

االدارة  وم�سروع  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد 

ال��وك��ال��ة  م��ن  امل��م��ول  ال��ع��ام��ة واالدارة  امل��ال��ي��ة 

االم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة ع��ل��ى دع��م��ه��م 

ال��ري��ادي ليكون يف خدمة  الط��اق ه��ذا املركز 

امل��راج��ع��ني ك��اف��ة وت��ق��دمي اخل��دم��ات لهم وفق 

احدث املمار�سات.

ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة  اإدارة  م�����س��روع  ان  وي���ذك���ر 

واالإدارة واملمول من الوكالة االأمريكية للتنمية 

ال��دول��ي��ة ق���ام ب��دع��م ج��ه��ود ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 

املقدمة للمواطنني يف الدائرة من خال اإعادة 

هند�سة االإجراءات وبناء نظام �سري االإجراءات 

الأمت���ت���ة امل���ع���ام���ات داخ�����ل ال����دائ����رة وت���دري���ب 

ومتكني  امل�ستحدثة  االأن��ظ��م��ة  على  امل��وظ��ف��ني 

معاماتهم  اإج��راء  من  الدائرة  مع  املتعاملني 

الكرتونيا ومتابعتها من خال هواتفهم.

االقت�ساد  وزارة  عام  امني  االفتتاح  وح�سر 

الرقمي والريادة ومدير احلكومة االلكرتونية 

وم�ست�ساري  امل�ساعدين  م��ن  وع��دد  ال���وزارة  يف 

املالية  االدارة  م�����س��روع  ال��ع��ام ومم��ث��ل��وا  امل��دي��ر 

العامة واالدارة

خالل افتتاحه مركز الخدمات االلكترونية في دائرة االراضي والمساحة

العسعس: نتطلع الن تكون جميع الخدمات التي يتم تقديمها 
الكترونية للمواطنين خدمات 

ابوعلي : تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات دون الحاجة الى مراجعة المديريات المختلفة

 مطالبات نيابية بإلغاء القروض 
واالكتفاء بالمنح الجامعية

 مصدر لـ »االنباط« ال الغاء
 لوزارة العمل 

 200 مليون دينار أذونات 
جديدة للخزينة  

 ضمن مبادرة برنامج رفاق السالح 

صندوق االئتمان العسكري
 يوقع مذكرة تفاهم مع البنك 

اإلسالمي األردني

الأنباط - ر�ؤى الزعبي

ط��ال��ب ب��ع�����س ال���ن���واب ب���اإل���غ���اء ال��ق��رو���س 

اجلامعية واالكتفاء باملنح فقط، وذلك لوجود 

على  ح�سل  ال��ذي  للطالب  التعيني  ا�سرتاط 

قر�س جامعي، لكن االأن ال يوجد تعيينات .

جاء ذلك باجتماع جلنة الرتبية وال�سباب 

ال�����س��راي��رة  ط��ال��ب  ال��ن��ائ��ب  رئي�سها  بح�سور 

وب��ح�����س��ور ع���دد م��ن ال��ن��واب ووزي����ر ال�����س��وؤون 

والربملانية وجيه عزايزة، وبوجود  ال�سيا�سية 

ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأم����ني ع���ام وزارة 

العلمي االردنية ماأمون  الدبعي.

املطالبة  امل�ستحيل  اأنه من  العزايزة   اأكد   

 ، يعمل  ال  لطالب  اجلامعة  القر�س  ب�سداد 

وق��ط��ع��ي وال  امل��و���س��وع منتهي  ه���ذا  اأن  وب���ني 

جمال للنقا�س فيه .

النباط – �شذى حتامله 

اأك�������د م�������س���در م���ط���ل���ع ل����� “ االأن������ب������اط “ 

امل��ل��ك��ي��ة خ����ال درا���س��ت��ه��ا خلطة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 

مبدئي  ق���رار  ل���  تو�سلت  االإداري  التحديث 

بعدم اإلغاء وزارة العمل مع �سحب بع�س املهام 

م��ن ال����وزارة، وج��اء ه��ذا ال��ق��رار بعد ال�سجة 

واالعرتا�سات على الغاء وزارة العمل.

ال�شكر  الأنباط-�شباأ 

نتائج  االأردين  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  اأع��ل��ن 

م����زاد االإ����س���دار رق���م واح����د م��ن اأذون����ات 

ي��وم   ،2023 ل��ل��ع��ام  االأردن���ي���ة  اخل��زي��ن��ة 

دي���ن���ار  م���ل���ي���ون   200 وب���ق���ي���م���ة  اأم���������س، 

مت  ك��م��ا   .2024 ع����ام  والأج������ل  اأردين، 

ط���رح االإ����س���دار يف امل����زاد ق��ب��ل ع���دة اي��ام 

امل��رك��زي  للبنك  االل��ك��رتوين  م��وق��ع  على 

االأردين.

النباط-عمان

���س��م��ن م���ب���ادرة ب��رن��ام��ج رف����اق ال�����س��اح 

للمتقاعدين الع�سكريني يف القوات امل�سلحة 

االأردن�����ي�����ة -اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي واالأج����ه����زة 

الع�سكري  االئتمان  �سندوق  وقع  االأمنية، 

ام�������س االإث�����ن�����ني، م����ع ال���ب���ن���ك االإ����س���ام���ي 

ال��ب��ن��ك  ي���ق���وم  ت���ف���اه���م،  م����ذك����رة  االأردين 

االإ�سامي مبوجبها بتقدمي جمموعة من 

اأحكام  وفق  التمويلية  واخلدمات  املنتجات 

للمتقاعدين  االإ�سامية  ال�سريعة  ومبادئ 

وب�سروط  وي�سر  �سهولة  بكل  الع�سكريني 

مي�سرة وبن�سب ربح تف�سيلية.

ووق�����ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ع���ن ���س��ن��دوق 

ال�سيد  العام  مديرها  الع�سكري  االئتمان 

م��ه��ن��د ����س���ح���ادة وع����ن ال��ب��ن��ك االإ����س���ام���ي 

العام  م��دي��ره  التنفيذي  الرئي�س  االأردين 

الدكتور ح�سني �سعيد.

ي�سعى  ال�����س��ن��دوق  “ اإن  ���س��ح��ادة  وق����ال 

امللك عبداهلل  روؤية جالة  لتحقيق  جاهداً 

ال�ساح  رف��اق  بخدمة  احل�سني  ابن  الثاين 

واال���س��ت��م��رار  الع�سكريني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  م��ن 

لتوفري  ال�ساح  رفاق  مبادرة  على دميومة 

تلبية  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل�سرفية  احل��ل��ول 

وب��اأ���س��ع��ار  ي�سر  ب��ك��ل  املعي�سية  متطلباتهم 

تف�سيلية تقديراً للجهود والت�سحيات ايل 

بدور  م�سيداً  واملواطن”،  للوطن  يبذلونها 

باأهمية  واإمي��ان��ه  االأردين  امل��رك��زي  البنك 

لتحقيق  اخل��ا���س  القطاع  م�ساركة  تفعيل 

ت��ن��م��ي��ة م�����س��ت��دام��ة يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

واإقامة �سراكة حقيقية بني القطاعني العام 

واخلا�س مبا يخدم م�سلحة رفاق ال�ساح.

ه���ذه  “اإن  ����س���ع���ي���د:  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 

االتفاقية تاأتي ا�ستمراراً مل�ساهمة م�سرفنا 

)برنامج  ال�سامية  امللكية  امل��ب��ادرة  دع��م  يف 

رف�����اق ال�������س���اح( وال���ت���ي ب������داأت م��ن��ذ ع��ام 

2021 بتخ�سي�س جمموعة من املنتجات 
التمويلية املختلفة وفق �سيغ بيع املرابحة 

واالإج�������ارة امل��ن��ت��ه��ي��ة ب��ال��ت��م��ل��ي��ك مل��ت��ق��اع��دي 

القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي 

واالأج�����ه�����زة االأم���ن���ي���ة ل�������س���راء ال�������س���ي���ارات، 

واالأرا���س��ي  ال�سقق  الكهربائية،  االأج��ه��زة 

ال�سلع االأخرى،  العديد من  اإىل  باالإ�سافة 

تف�سيلية  رب���ح  ون�����س��ب  م��ي�����س��رة  ب�����س��روط 

ول���ف���رتات ���س��داد م��ن��ا���س��ب��ة وب����دون عمولة 

التمويل، وذل��ك وفق  تنفيذ  ائتمان /  منح 

ال�سيا�سة التمويلية واالإجراءات الت�سغيلية 

وتعليمات  و���س��واب��ط  مب�سرفنا،  اخلا�سة 

البنك املركزي االأردين ذات ال�سلة«.

وا������س�����اد ال����دك����ت����ور ����س���ع���ي���د ب���ال���ع���اق���ة 

�سندوق  مع  البنك  جتمع  التي  الت�ساركية 

البنك  دور  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ع�����س��ك��ري  االئ��ت��م��ان 

املحلي  اأبناء املجتمع  االجتماعي يف خدمة 

وامل�����س��اه��م��ة يف حت���ري���ك ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة 

واالق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، داع���ي���اً امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��ع�����س��ك��ري��ني ال���راغ���ب���ني ب��اال���س��ت��ف��ادة من 

ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة م��راج��ع��ة اأي م���ن ف���روع 

ومكتباً  فرعاً   111 عددها  والبالغ  البنك 

من  اأو  اململكة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملنت�سرة 

خ����ال و���س��ائ��ل االت�������س���ال امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 

يوفرها البنك للرد على اأي ا�ستف�سار بهذا 

اخل�سو�س.
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انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

MOUSSA TRAORE

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن 10 ايام مت�شلة يف مقر ال�شركة 

�شركة حممد �شيهود و�شركاه  وهي 

ا�شارات   – طرببور  يف  الكائنة   –
طارق منذ تاريخ ) 15 /2022/12 

بالعودة  اع��ام��ك  اقت�شى  ل��ذا   )

اق�شاها  م���دة  خ���ال  ال��ع��م��ل  اىل 

تاريخ هذا االنذار  ايام منذ  ثاثة 

وب��خ��اف ذل���ك ت��ع��ت��رب خ��دم��ات��ك 

مف�شوال  اعتبارك  و�شيتم  منتهية 

من ال�شركة �شندا الحكام املادة

 )28( من قانون العمل االردين .

�شركة حممد �شيهود و�شركاه

اعالن تبليغ حضور جلسة
صادر عن محكمة 
العقبة الشرعية 

بكرون  م�شطفى  �شليم  انور   : عليه  املدعى 

االمارات  دولة  يف  االقامة  مكان  جمهول   –
املتحدة ابو ظبي .

يوم  املحكمة  ه��ذه  اىل  ح�شورك  يقت�شي 

الثاثاء الواقع يف 2023/1/24 م ال�شاعة 

رقم  ال��دع��وى  يف  للنظر  �شباحا  التا�شعة 

ومو�شوعها   )  2023113400022  ( ا�شا�س 

من  عليك  واملقامة  زواج  عقد  وف�شخ  ابطال 

قبل املدعية مها كامل م�شطفى حمديه.

فاذا مل حت�شر اىل هذه املحكمة  يف اليوم و 

املعينني ومل تر�شل وكيا عنك  ومل  الوقت 

تبد للمحكمة معذرة م�شروعة لتخلفك عن 

ال�شرعي  االيجاب  بحقك  يجري  احل�شور 

ح�شب  ذل���ك  تبليغك  ج���رى  ف��ق��د  وع��ل��ي��ه 

1444/6/22ه����  يف  حتريرا  علنا  اال�شول 

املوافق 2023/1/15م  .

قا�شي العقبة ال�شرعي

طارق �شيف اهلل النعيمات

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

اسالم نايل نايف بدور
العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

مراكز  و  اال�شناد  خلدمات  امل�شانده 

او  م�شروع  �شبب  ب��دون  االت�����ش��ال 

عذر ر�شمي لذا فان ال�شركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �شيتم 

انهاء خدماتك لديها �شندا الحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

ايوب عبداهلل مرجي ابو سويلم
معتصم باهلل بسام وهدان

امجد مبارك عبداهلل الساليطه

ل��دى  ال��ع��م��ل  ع��ن  لتغيبكم  ن��ظ��را 

�شركة الربان للخدمات اللوج�شتيه 

وعدم  اي��ام   10 من  اكرث  مربر  دون 

ال�شركة  ف��ان  ال�شركة  م��راج��ع��ة 

لعملكم  ال��ع��ودة  ب�شرورة  تنذركم 

تاريخ  من  ايام  ثاثة  خال  لديها 

ذل��ك  وبعك�س  االن����ذار  ه���ذا  ن�شر 

وذل��ك  لعملكم  فاقدين   تعتربوا  

من   28 رقم  املادة  الحكام  ا�شتنادا 

قانون العمل االردين .

شركة الربان للخدمات 
اللوجستيه

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لشركة  العربية للهندسة 
التقنية واملقاوالت  ذ.م.م. 

ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2023/1/16 من �شريك ميلك  25% على 

االقل من راأ�شمال ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة غريالعادي لاجتماع 

ا�شتنادًا الحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة 

وال�شركات  العامة  امل�شاهمة  لل�شركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س 

وزير  عن  ال�شادرة  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  وال�شركات  اخلا�شة  امل�شاهمة 

ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند)2( من الفقرة 

قانون  احكام  مبقت�شى  وال�شادر   2020 ل�شنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا 

يوم  االجتماع  حل�شور  دعوتكم  قررت  فقد   ،1992 ل�شنة   )13  ( رقم  الدفاع 

االربعاء املوافق 2023/1/25 ال�شاعة احلادي ع�شر �شباحا ، يف مقر ال�شركة 

، عمان – �شارع عبداهلل غو�شه – بناية 110 – الطابق الثالث – مكتب 303 

، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

انتخاب  هيئة مديرين جديدة لل�شركة .

يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اعاه .

د.وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �شركة  جاد لا�شكان والتطوير العقاري   ذ.م.م  

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 36116 ( 

بتاريخ ) 2014/3/16(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : يو�شف احمد حممد مومني    

عنوان امل�شفي : عمان – �شارع و�شفي التل – عمارة رقم 129 – 

مكتب رقم 205 – هاتف 0772264125

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

االعاميه  للخدمات  مينا  جنمه  ���ش��رك��ة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م   وااللكرتونيه   

حتت الرقم  ) 42975 ( بتاريخ ) 2016/2/2(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : احمد امني ال�شاعر

عنوان امل�شفي : عمان - اليا�شمني

خلوي ) 0797675154 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

ذ.م.م   املنظفات    لتجاره  ال�شنابل  �شركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 54302 ( 

بتاريخ ) 2019/4/30(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : هادي ر�شمي عطااهلل الطراونه

– عمارة طارق �شنرت  – �شارع ال�شعاده  عنوان امل�شفي : الزرقاء 

– الطابق الثالث
خلوي ) 0795852474 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997 وتعدياته

ذ.م.م   واللحوم    االغذيه  لتجاره  املفتاح  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 28932 ( بتاريخ 

)2012/6/13 (

ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد عواد العواملة

عنوان امل�شفي : عمان – اجلاردنز – جممع نا�شر التجاري – عماره 85

فاك�س ) 5514529 ( ار�شي ) 5514624 (

�شزب ) 11742 ( رمز بريد ) 11947 (

خلوي ) 0799913186 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

االلكرتونية    للمواقع  االم��ني  الفريق  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  

) 55633 ( بتاريخ ) 2019/10/20(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ماهر حاكم حمد العبداهلل    

عنوان امل�شفي : عمان – �شارع الطنيب – هاتف 0790580713

م�شفي ال�شركة

اإعان �شادر عن م�شفي �شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

واالح��ذي��ة  لالب�شة  توليبا  م��ودي��ل  �شركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

واحلقائب   ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت 

الرقم  ) 60249 ( بتاريخ ) 2021/6/24(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ماهر حاكم حمد العبداهلل    

– هاتف  – �شارع املطار  – �شارع الطنيب  عنوان امل�شفي : عمان 

064747157

م�شفي ال�شركة

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء البادية الشمالية الغربية 

رقم ) 521 ( تاريخ 2022/10/24
ال�شمالية  البادية  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

وبعد   2022/10/24 بتاريخ   )  521  ( رق��م  بقرارها  ق��ررت  قد  الغربية  

االطاع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية حو�شا رقم ) 9 / 

30 ( تاريخ 2022/10/3 واملت�شمن :

املوافقة على تغيري �شفة ا�شتعمال القطعة رقم ) 728 ( حو�س ) 4 ( لوحة 

) 69 ( من ارا�شي حو�شا من م�شاجد اىل �شكن ) ب ( وذلك لوجود بناء قائم 

مرخ�س ل�شاحب القطعة وملرور اكرث من �شبع �شنوات ومل يتم ا�شتماكها وذلك 

ح�شب املخططات املرفقة واملعدة لهذه الغاية .

وقررت اللجنة اللوائية للواء البادية ال�شمالية الغربية املوافقة على القرار 

و�شحيفتني  الر�شمية  باجلريدة  �شهر  ملدة  لاعرتا�س  اعانه  واي��داع  اعاه 

حمليتني ويجوز لذوي العاقة االطاع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية 

، وتقدمي اعرتا�شاتهم اذا كان ما يوجب  للتنظيم واالبنية يف بلدية حو�شا 

االعرتا�س خال املدة القانونية لاعرتا�س .

محمد الدالبيح
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

للواء البادية الشمالية الغربية 

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة ) �شخر الها�شم و�شركاه (  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

ت�شامن 

حتت الرقم )121957( بتاريخ 2021/8/22 قد تقدم ال�شركاء 

بتاريخ  وذلك  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  لت�شفية  بطلب  فيها 

2023/1/12 وتعيني ال�شيد حازم منذر تي�شري �شرايري م�شفيا 

بالعدول  بطلب  ال�شركاء  تقدم   2023/1/16 وبتاريخ  لل�شركة، 

عن الت�شفية .

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء البادية الشمالية الغربية 

رقم ) 537 ( تاريخ 2022/10/31
ال�شمالية  البادية  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

وبعد   2022/10/31 بتاريخ   )  537  ( رق��م  بقرارها  ق��ررت  قد  الغربية  

االطاع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية حو�شا رقم ) 10 

/ 31 ( تاريخ 2022/10/11 واملت�شمن :

املوافقة على الغاء الطريق املار بالقطع ذوات االرقام ) 127 ، 126 ( حو�س 

ال�شرر  املن�شورة وذلك الزالة  ارا�شي �شرة /  ال�شمايل من  البلد   ) 12 رقم ) 

عن القطع ) 127 ، 126 ( كون القطع خمدومة بعدة �شوارع تنظيمية وذلك 

ح�شب املخططات املرفقة واملعدة لهذه الغاية .

وقررت اللجنة اللوائية للواء البادية ال�شمالية الغربية املوافقة على القرار 

و�شحيفتني  الر�شمية  باجلريدة  �شهر  ملدة  لاعرتا�س  اعانه  واي��داع  اعاه 

حمليتني ويجوز لذوي العاقة االطاع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية 

، وتقدمي اعرتا�شاتهم اذا كان ما يوجب  للتنظيم واالبنية يف بلدية حو�شا 

االعرتا�س خال املدة القانونية لاعرتا�س .

محمد الدالبيح
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء البادية الشمالية الغربية 

مربوك للفائزين استالم جوائزهم

املعلومات  وتكنولوجيا  لا�شتثمارات  جنوا  �شركة  تعلن 

االجتماعي،  التوا�شل  موقع  على  الفائزين  اأ�شماء  عن 

وهم كل من 

Enas.alajarma98

Rasha.bas90

 Noor_33_65

ا�شتامهم جوائزهم املتمثلة مبجموعة منتجات جتميل 

بقيمة )29( دينار اأردين .

شركة جنوا لالستثمارات وتكنولوجيا املعلومات

اعالن صادر من مصفي الشركة
اسم الشركة : الركن الثالثي لالسكان ذ.م.م

رقم الشركة : 26122
الرقم  الوطني : 200121105

تاريخ تسجيل الشركة : 2011/9/20
 1997 ل�شنه   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )264( املاده  الحكام  ا�شتنادا 

تقدمي  ���ش��رورة   ، اع��اه  املو�شوفة  ال�شركة  دائ��ن��ي  م��ن  ارج��و  وتعدياته 

وذلك  ال  ام  الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم 

خال �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثاثة ا�شهر للدائنني خارج 

اململكة.

من خال العنوان التايل:

–مكتب املحامي ب�شام  218 الطابق االول  عمان-العبديل-عماره عماد �شنرت 

ال�شرقاوي وم�شاركوه

ح�شني  احمد  و  ال�شرقاوي  ح�شني  ب�شام  املحاميان  ال�شركة:  م�شفي  ا�شم 

ال�شرقاوي

*ماحظة يجب على امل�شفي ان حتتفظ باأ�شل املح�شر لي�شار تزويده للدائرة 

يف حال الطلب منها ذلك.

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء البادية الشمالية الغربية 

رقم ) 541 ( تاريخ 2022/10/31
ال�شمالية  البادية  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

وبعد   2022/10/31 بتاريخ   )  541  ( رق��م  بقرارها  ق��ررت  قد  الغربية  

االطاع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية حو�شا رقم ) 8 / 

32 ( تاريخ 2022/10/17 واملت�شمن :

املوافقة على الغاء الطريق التنظيمي املار بالقطع ذوات االرقام ) 103 ، 88 ( 

حو�س رقم ) 12 ( البلد ال�شمايل من ارا�شي �شره كون القطع خمدومة بعدة 

طرق وذلك ح�شب املخططات املرفقة واملعدة لهذه الغاية .

وقررت اللجنة اللوائية للواء البادية ال�شمالية الغربية املوافقة على القرار 

و�شحيفتني  الر�شمية  باجلريدة  �شهر  ملدة  لاعرتا�س  اعانه  واي��داع  اعاه 

حمليتني ويجوز لذوي العاقة االطاع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية 

، وتقدمي اعرتا�شاتهم اذا كان ما يوجب  للتنظيم واالبنية يف بلدية حو�شا 

االعرتا�س خال املدة القانونية لاعرتا�س .

حممد الدالبيح

رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

للواء البادية ال�شمالية الغربية 

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لشركة  الروشان للتجاره وخدمات النقل  ذ.م.م. 

ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2023/1/16 من �شريك ميلك  25% على 

االقل من راأ�شمال ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة غريالعادي لاجتماع 

ا�شتنادًا الحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة 

وال�شركات  العامة  امل�شاهمة  لل�شركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س 

وزير  عن  ال�شادرة  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  وال�شركات  اخلا�شة  امل�شاهمة 

ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند)2( من الفقرة 

قانون  احكام  مبقت�شى  وال�شادر   2020 ل�شنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا 

يوم  االجتماع  حل�شور  دعوتكم  قررت  فقد   ،1992 ل�شنة   )13  ( رقم  الدفاع 

االحد املوافق 2023/2/5 ال�شاعة احلادي ع�شر �شباحا ، يف مقر ال�شركة ، 

عمان – �شارع املدينة املنورة – عمارة رقم 208 – الطابق الثاين -  مكتب رقم 

212  ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

انتخاب  مدير عام.

تعيني مفو�شني بالتوقيع .

يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اعاه .

د.وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�شنة 

و�شريكه   عمرو  ابراهيم  طه  �شركة  ب��ان  والتجارة  ال�شناعة 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )46753( بتاريخ 

1997/6/19  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : طه ابراهيم عمرو و�شريكه

اإىل �شركة : طه ابراهيم عمرو و�شركاه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

ذ.م.م   الدوليه    لا�شتثمارات  رغ��دان  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

 ) 7712 وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 2003/1/27(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : نزار خالد فواز بطاينه

– الطابق   188 – عمارة  العلي  – تاع  عمان   : امل�شفي  عنوان 

الرابع 

خلوي ) 0799412777(

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

والتجاره  البحري  للنقل  الها�شميه  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م   الدوليه   

الرقم  ) 2841 ( بتاريخ ) 1992/6/16(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : فاطمة علي فاح احلنيطي

عنوان امل�شفي : عمان – اجلبيهة – قرب دوار االمرية ب�شمة

خلوي ) 0796962818 (

م�شفي ال�شركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�شجل  ل�شنة  التجارية رقم )9(  املادة )8/ج( من قانون اال�شماء  ا�شتنادا الحكام 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري ) اعجاب االأردن 

لل�شياحة وال�شفر ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم ) 207865( با�شم ) عارف 

مرعي(  �شليمان  حممد  امل   ( با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  احل�شنات(  ا�شماعيل  احمد 

وتعترب عملية نقل امللكيةا حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان .

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ح�شن ال�شكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200020251 (

ل�شنة  رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997

والتجارة باأن ال�شيد /ال�شادة حممد مروان نهاد هال

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة ورثة مروان نهاد هال

 )21795( الرقم   حتت  ب�شيطة  تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2023/1/10

وقام   2023/1/16 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه  باإباغ 

رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2023/1/16

ي�شري  ال�شركة  من  ان�شحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�شتنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعان يف ال�شحف اليومية

*لا�شتف�شار يرجى االت�شال باأرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية 

– 5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ،   5600260 من 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

الثاثاء   17/ 1 / 2023

رقم العدد   6288

06-5200700

06-5200700

تمديد اغالق عطاء

رقم  العطاء  اغاق  متديد  عن  امللكية  الطبية  اخلدمات  مديرية   / االردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن 

 REAGENTS & CONSUMABLE FOR HEPATITIS TEST AND (   H / 2022 /37 س�

.)   BLOOD UNIT SCREENING
لي�شبح ال�شاعة الواحدة من ظهر يوم االثنني املوافق 2023/1/23 .

على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية خال 

�شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول على ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع 

مبلغ ) 250 ( دينار اردين غري م�شرتدة.

 2023/1/23 املوافق  االثنني  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  تودع 

وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�س وال تقبل على االطاق اي مناق�شة ترد بعد التاريخ 

املحدد والوقت املعني لاغاق .

اجور االعان يف ال�شحف املحلية على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر .

 www.jrms.mil.jo لاطاع على التفا�شيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات الطبية امللكية

شركـة السهـم الدولـي لالستثمار والوساطـة املاليـة
وسطـاء معتمدون لـدى بورصـة عمان

عمًا باأحكام املادة 74  من تعليمات الرتخي�س واالعتماد للخدمات املالية وتنظيمها 

املعتمدين  اأ�شماء  باأن  ال�شركة  تعلن  املالية  االوراق  هيئة  عن  ال�شادرة   2005 ل�شنة 

واملوظفني و املخولني با�شتام اأوامر ال�شراء والبيع هم:

ال�شيد  / يو�شف عبا�س ن�شر اهلل القا�شي     امل�دير الع�ام    

ال�ش��يد/ وليد حممود خ�شر عبد اهلل     /    مدير مكتب الو�شاطة / و�شيط مايل معتمد 

ال�ش���يد/ ا�شعد حممد ابو حم������ود          /    مدي����ر مال����ي / و�شيط مايل معتمد 

ال�شيد  / في�شل ح�شني �شحاده طرخان    /      حما�شب  / و�شيط مايل معتمد 

الفا�شلة/ ري�����م اأحم�د مو�ش����ى                /    و�شيط مال���ي معتمد

االن�ش��ة / ايات جمال حماد م�شطفى       /    �شابط امتث��ال 

عمان – �شارع وادي �شقرة – اإ�شارة احلدائق - جممع احل�شام التجاري 2/مبنى رقم 

270 – الطابق الثالث

هاتف : 4/ 3 / 5691662

فاك�س : 5691665



الدويل
90

االنباط-وكاالت

يقع  ر�صا�صية،  قبة  تعلوه  للم�صتطيل،  اأق���رب  �صكل  على  ُب��ن��ي 

اأم��ر  م��ن  اأول  ك��ان  القبلة،  اجت���اِه  امل��ب��ارك  االأق�صى  امل�صجد  جنوبي 

ه�   15 ع��ام  ال��ق��د���س  فتحِه  عند  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر  اخلليفة  ببنائه 

امل�صلون خلف  فيه  الذي يتجمع  الرئي�س  املكان  636م، وهو  املوافق 

االإمام يف �صالة اجلمعة، اإنه امل�صلى القبلي امل�صقوف

وي�صكل امل�صلى راأ�س حربة لالأق�صى واحل�صن الدافئ للمقاومة 

اإ�صالمية  ورم��زي��ة  مبكانة  ويتمتع  واالإ���ص��الم��ي��ة،  العربية  ول��الأم��ة 

وت��اري��خ��ي��ة ك���ب���رة، ح��ت��ى ب����ات ي�����ص��ك��ل ���ص��وك��ة يف ح��ل��ق االح���ت���الل 

االإ�صرائيلي

اأ�صهر معامل االأق�صى، من �صبعة  ويتكون امل�صلى الذي يعد من 

اأروقة حممولة على اأعمدة رخامية ذات طراز معماري جميل، يبلغ 

طوله نحو 80 مرًتا وعر�صة 55 مرًتا، وم�صاحته نحو اأربعة دومنات، 

وي�صم اأحد ع�صر باًبا، ويت�صع اليوم اإىل 5500 م�صل

ومنذ احتالل مدينة القد�س عام 1967، مل ي�صلم امل�صلى القبلي 

من اعتداءات االحتالل املمنهجة، والتي كان اأ�صواأها احلريق الذي 

املتطرف  اليهودي  يد  على   1969 اأغ�صط�س  اآب/   21 بتاريخ  اندلع 

واأتى على منرب �صالح الدين حتى مل يتبق منه  “مايكل روهان”، 
اإال قطع �صغرة حمفوظة االآن يف املتحف االإ�صالمي، تظهر روعته 

وجماله

معلم عريق

بكرات  ناجح  ال�صيخ  وال��رتاث  للوقف  االأق�صى  اأكادميية  رئي�س 

االأق�صى،  امل�صجد  يتجًزاأ من  ج��زًءا ال  يعد  القبلي  امل�صلى  اإن  يقول 

ومن اأ�صهر معامله، البالغ عددها 200 معلم، وُي�صنف �صمن امل�صليات 

الرحمة،  ب��اب  وم�صلى  ال��ق��دمي،  االأق�صى  م�صلى  مثل:  امل�صقوفة، 

وم�صلى قبة ال�صخرة امل�صرفة وم�صلى الرباق وامل�صلى املرواين

امل�صلى  اأن  “�صفا”،  لوكالة  خا�س  حديث  يف  بكرات،  ويو�صح 

كونه  وهويته،  اإ�صالميته  على  ُيدلل  بطابع معماري  يتمتع  القبلي 

القبلة، وي�صم يف  ب��داي��ة  اأج��ل اخلطابة واالإم��ام��ة، وفيه  اأق��ي��م م��ن 

جهته ال�صرقية م�صلى عمر، وحمراب زكريا ومقام االأربعني

فنية  لوحة  ذات  ف�صيف�صائية  قطعة  مليون   15 امل�صلى  وي�صم 

ومعمارية رائعة، باالإ�صافة اإىل 53 نافذة، بع�صها عبارة عن �صبابيك 

متميًزا،  طابًعا  ُيعطي  ال��ذي  امل��ل��ون،  ال��زج��اج  من  م�صنوعة  ج�صية 

وُيربز تاريخ وح�صارة هذا املكان املقد�س

وي��ب��ني ب���ك���رات اأن امل�����ص��ل��ى ت��ع��ر���س ع���رب ف���رتات���ه ال��ت��اري��خ��ي��ة 

املتعاقبة للعديد من اأعمال الرتميم، �صواء يف الفرتات ال�صليبية اأو 

الفاطمية اأو العثمانية، وبات ميثل تاريًخا لكل الر�صاالت االإ�صالمية 

التي تعاقبت على مدينة القد�س

اعتداءات االحتالل

واأثناء احتالل االأق�صى عام 1967، تعر�س امل�صلى ل�صقوط وابل 

االإ�صالمية  االأوق����اف  دائ���رة  دف��ع  �صقفه، مم��ا  اأ���ص��اب��ت  القنابل  م��ن 

عام  احلريق  اندلع  حتى  امل�صلى،  يف  واإ�صالحات  ترميمات  الإج��راء 

1969، واأتى على ربع امل�صلى واملنرب، وحينها ت�صكلت جلنة االإعمار 

التي تولت مهمة ترميمه

ومنذ ذلك احلني، وجلنة االإعمار جُتري اأعمال ترميم و�صيانة 

للم�صلى، يف ظل ا�صتمرار االحتالل يف ا�صتهدافه وانتهاك حرمته، 

والقنابل  احل��دي��دي��ة  ال�صال�صل  ب�صبب  ون��واف��ذه،  اأب��واب��ه  وحتطيم 

اأث��ن��اء حت�صن  اإط��الق��ه  يتم  ال��ذي  للدموع  امل�صيل  وال��غ��از  ال�صوتية 

املرابطني وامل�صلني فيه

اإ�صرائيلية  امل�صلى مل ي�صلم من حماولة  اأن  اإىل  وي�صر بكرات 

لتفجره، اإذ تعر�س ملحاوالت عدة لتحقيق ذلك، مبا فيها حماوالت 

لق�صفه بال�صواريخ، خا�صة عامي 1980 و1984

خالل  ت�صاعدت  امل�صلى  على  االإ�صرائيلية  الهجمة  اأن  ويو�صح 

ا�صتهدفته  اإذ  اليهودية،  االأع��ي��اد  ف��رتة  وخا�صة  االأخ���رة،  ال�صنوات 

امل�صلني  ب��اأع��داد كبرة، و�صبت ج��ام غ�صبها على  االح��ت��الل  ق��وات 

واملرابطني الذين حت�صنوا داخله، من خالل اإطالق وابل كثيف من 

االأعرة املطاطية والقنابل ال�صوتية والغازية اجتاههم

امل��زخ��رف��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��رئ��ي�����ص��ة وال��ن��واف��ذ  ومل ت�صلم االأب�����واب 

للم�صلى وال�صجاد االأر�صي واالأعمدة الداخلية الرخامية التاريخية 

همجي،  ب�صكل  ا�صتهدافها  تعمد  ف��ق��د  االح���ت���الل،  اع���ت���داءات  م��ن 

االأب���واب  ا�صتهداف  ع��ن  ناهيك  ال��ن��واف��ذ،  بع�س  وت��دم��ر  وتخريب 

ال�صبعة واالأروقة، وحتطيم اأبواب عليها ر�صومات وزخارف هند�صية 

واآيات قراآنية، وفق بكرات

�صمام اأمان

اإط��الق  م��ن  املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  ج��رى  م��ا  اأن  اإىل  وي�صر 

لقنابل ال�صوت داخل امل�صلى كاد يوؤدي الندالع حريق، اإال اأن اعت�صام 

اأمان وح�صانة للمكان، رغم اقتحامه  املرابطني داخله �صكل �صمام 

م���رات ع��دي��دة واإغ���الق���ه، مل��ن��ع ال��ت�����ص��دي الق��ت��ح��ام��ات امل�صتوطنني 

املتطرفني للم�صجد االأق�صى

م�صتهدف  القبلي  امل�صلى  اأن  االأق�صى  اأكادميية  رئي�س  وي��وؤك��د 

واأبوابه، يف م�صعى  اليوم بكل حجارته وحمرابه ومنربه و�صبابيكه 

وا�صح لت�صفيته من الوجود، كونه بات ي�صكل رمًزا جهادًيا وح�صارًيا

بل عمدت  ذل��ك،  االحتالل على  �صلطات  اع��ت��داءات  تقت�صر  ومل 

اإىل اإجراء حفريات اأ�صفل اجلامع القبلي، حتى باتت ُتهدد اأ�صا�صاته، 

ناهيك عن اقتحام غرفة االأذان املجاورة للم�صلى عدة مرات، وقطع 

ال�صعود  ال�صبان من  ملنع  �صائكة  اأ�صالك  وو�صع  ال�صماعات،  اأ�صالك 

فوق امل�صلى

يبقى  القبلي  امل�صلى  اأن  اإال  املمنهجة،  االع��ت��داءات  تلك  ورغ��م 

عنواًنا لل�صمود والثبات يف مواجهة االحتالل وم�صتوطنيه، وعنواًنا 

مهًما للم�صجد االأق�صى باأكمله

االنباط-وكاالت

جددت وزارة اخلارجية الفل�صطينية التاأكيد 

اأفعال  على �صرورة حتويل املواقف الدولية اإىل 

واإج��������راءات ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��وف��ر احل��م��اي��ة ال��دول��ي��ة 

االحتالل  �صلطات  واإجبار  الفل�صطيني،  لل�صعب 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ال��ق��ان��ون ال���دويل 

ومبادئ حقوق االإن�صان

واأو���ص��ح��ت اخل��ارج��ي��ة يف ب��ي��ان ال��ي��وم نقلته 

ت�صل  ال  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ع��ل  ردود  اأن  وف���ا  وك���ال���ة 

ال�صعب  ل��ه  يتعر�س  م��ا  م�صتوى  اإىل  االآن  حتى 

توا�صل  ح��ي��ث  ال��ع��ادل��ة،  وق�صيته  الفل�صطيني 

�صلطات االحتالل دمويتها وتنفيذ خمططاتها 

اأي  تقوي�س  ب��ه��دف  ال��ت��و���ص��ع��ي��ة،  اال�صتيطانية 

بعا�صمتها  الفل�صطينية  الدولة  الإقامة  فر�صة 

القد�س

واأدان������ت اخل��ارج��ي��ة االن��ت��ه��اك��ات ال�����ص��ارخ��ة 

االحتالل  ق��وات  ترتكبها  التي  ال��دويل  للقانون 

واأر���ص��ه��م  الفل�صطينيني  ���ص��د  وامل�����ص��ت��وط��ن��ون 

وم��ن��ازل��ه��م وم��ق��د���ص��ات��ه��م، حم���ذرة م��ن خماطر 

ت�����ص��اع��د ج���رائ���م امل�����ص��ت��وط��ن��ني وا���ص��ت��ب��اح��ت��ه��م 

الأرا�����ص����ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني، وم����ن االق��ت��ح��ام��ات 

للمدن  االح��ت��الل  ق��وات  تنفذها  ال��ذي  اليومية 

واملخيمات والبلدات الفل�صطينية، و�صط اإطالق 

كثيف للنار والتي تخلف يف اأغلب االأحيان املزيد 

من ال�صهداء يف �صفوف الفل�صطينيني

 االعتداءات ال تتوقف بحقه.. المصلى القبلي.. درع حصين لألقصى وشوكة في حلق االحتالل

 الخارجية الفلسطينية تجدد المطالبة بإجبار االحتالل على االلتزام بالقانون الدولي

 قوات كييف تقر بهزيمتها في سوليدار

 »جو المريب«.. حملة على »تويتر« 
تصف الرئيس األمريكي بالمتحرش

 االحتالل يهدم منشآت تجارية 
في بلدة حزما

 الجيش الصومالي يعلن مقتل 23 إرهابيا 
وسيطرته على مدينة جلعد

االنباط-وكاالت

اأوك�����راين بخ�صارة  ع�����ص��ك��ري  م�����ص��در  اأق���ر 

م��دي��ن��ة ���ص��ول��ي��دار يف ج��م��ه��وري��ة دون��ي��ت�����ص��ك 

بالكامل ال�صعبية 

اأيه عن قائد  يو  ونقلت �صحيفة �صرتانا. 

مباديار  امللقب  االأوك��ران��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات 

قوله وفقاً لوكالة �صبوتنيك: الرو�س حرروا 

رقم  املنجم  من  بالقرب  ال�صناعية  املنطقة 

حتت  ال�صابق  يف  كانت  والتي  �صوليدار،  يف   7

وخط  االأوك��ران��ي��ة،  امل�صلحة  ال��ق��وات  �صيطرة 

اجلبهة االآن خارج �صوليدار

يوم  اأعلنت  الرو�صية  الدفاع  وزارة  وكانت 

اجل��م��ع��ة امل��ا���ص��ي حت��ري��ر م��دي��ن��ة ���ص��ول��ي��دار 

اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ن ط��ري��ق ت��ن��ف��ي��ذ م��ن��اورة 

�صرية

االنباط-وكاالت

ه��ا���ص��ت��اغ  “تويرت”  م���وق���ع  ع���رب  ان��ت�����ص��ر 

اإىل  اإ�صارة  يف  املريب(  )جو   creepyjoe
ت�صرفات الرئي�س االأمريكي جو بايدن، التي 

ب�”التحر�س« البع�س  و�صفها 

ون�����ص��ر م����غ����ردون ع���رب ح�����ص��اب��ات��ه��م ع��ل��ى 

ل��ل��رئ��ي�����س  م���������ص����ورة  م���ق���اط���ع  “تويرت”، 
االأمريكي لدعم اآرائهم باأن بايدن “متحر�س 

والن�صاء« باالأطفال 

م�صورا  مقطعا  االأ���ص��خ��ا���س  اأح���د  ون�����ص��ر 

لبايدن  الفيديوهات  من  ع��دد  فيه  لبايدن، 

مع جمموعة من الفتيات يف اأحداث خمتلفة 

اأو  الفتيات  بلم�س  اإما  يقوم  وهو  فيها  يظهر 

الهم�س باآذانهم. ويظهر يف اأحد املقاطع وهو 

يحاول تقبيل اإحداهن

وكتب املغرد فوق الفيديو: “ال تن�س اأبدا 

اأن جو بايدن هو مفرت�س اأطفال«

ب�”املري�س”،  بالتغريدات  بايدن  وو�صف 

و”ال�صاذ جن�صيا” و”املعتدي على االأطفال” 

و”اخلطر«

لبايدن  خطاب  من  مقطعا  ح�صاب  ون�صر 

بقطع  يقوم فجاأة  املنا�صبات، حيث  اإحدى  يف 

كالمه والتوجه اإىل اإحدى الن�صاء املوجودات 

ا�صمك عزيزتي؟ من  “ما  القاعة، قائال:  يف 

على  احل�صول  ميكنني  رمبا  روؤيتك.  اجليد 

�صورة معك قبل اأن اأغادر، ح�صنا؟«

و�صاأل اآخر ملاذا مل يعلق اأحد على مذكرات 

ا�صتحمت  اأنها  فيها  ك�صفت  التي  بايدن،  ابنة 

مع والدها

االنباط-وكاالت

االإ�صرائيلي،  االح��ت��الل  ج��راف��ات  ه��دم��ت 

ي��وم االث��ن��ني، م��ن�����ص��اآت جت��اري��ة ق��رب مدخل 

بلدة حزما �صمال �صرقي القد�س املحتلة

واأف�����������ادت م���������ص����ادر حم���ل���ي���ة ب�������اأن ق����وات 

االح�����ت�����الل اأغ���ل���ق���ت م����دخ����ل ب����ل����دة ح���زم���ا، 

ال�صهيد  دوار  على  ا  ع�صكرًيّ حاجًزا  ون�صبت 

من�صاأة   15 بهدم  �صرعت  ثم  ومن  “عريبة”، 

جتارية وور�س ت�صليح مركبات قرب احلاجز 

الع�صكري

ميلكها  امل�����ص��ت��ه��دف��ة  امل��ن�����ص��اآت  اأنَّ  وذك����رت 

ك��ل م��ن حم��م��ود ج��رب اخل��ط��ي��ب، ع���ودة جرب 

اخلطيب، وحممد م�صطفى اخلطيب

وك����ان����ت ق������وات االح����ت����الل ه���دم���ت ق��ب��ل 

كور�س  ُت�صتخدم  من�صاآت   10 ع���ام،  م��ن  اأق���ل 

بحجة  ذات��ه��ا،  املنطقة  يف  املركبات،  لت�صليح 

عدم الرتخي�س

االنباط-وكاالت

اأعلن اجلي�س ال�صومايل اأنه متكن من قتل 

23 عن�صرا اإرهابيا مرتبطني بتنظيم القاعدة، 

يف عملية ع�صكرية جنوب العا�صمة مقدي�صو، 

واأنه �صيطر على مدينة جلعد

يو�صف  اأدوا  ال��ع��م��ي��د  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  وق���ال 

م��ل��ي�����ص��ي��ات  ع��ن��ا���ص��ر  م����ن   23 “قتل  راغ�������ي: 

املتمردين يف عملية ع�صكرية جرت يف منطقة 

َدنو التابعة ملحافظة �صبيلى ال�صفلى على بعد 

100 كلم جنوب العا�صمة مقدي�صو”، مبينا اأن 

حماولة  بعد  جاء  الع�صكرية  العملية  “تنفيذ 
عنا�صر ملي�صيات اخلوارج �صن هجوم مباغت 

وكبدهم  ل��ذل��ك،  متيقظا  ك���ان  اجل��ي�����س  ل��ك��ن 

خ�صائر فادحة«

واإ���ص��اب��ة  واأع��ل��ن راغ���ي مقتل �صخ�س  ه��ذا 

اليوم  اإرهابي وقع �صباح  اآخرين يف تفجر   3

مبنطقة هلغن التابعة ملحافظة هران

عبدالقادر  ال��دف��اع  وزي��ر  اأعلن  جهته،  من 

الوطني حرر مدينة  “اجلي�س  اأن  نور  حممد 

فلول  م��ن  ج��ل��ج��دود  ملحافظة  ال��ت��اب��ع��ة  جلعد 

معاناة  تفر�س  كانت  التي  اخل��وارج  ملي�صيات 

م�صرا  �صنوات”،  لعدة  املحليني  ال�صكان  على 

حاليا  جتري  الوطني  اجلي�س  “قوات  اأن  اإىل 

تعزيز  اأج��ل  م��ن  املدينة  يف  ع�صكرية  عمليات 

االأمن واال�صتقرار«

االنباط-وكاالت

يف اأح���د االأف����الم ال��وث��ائ��ق��ّي��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي��ة، 

وال���ذي ج��اء حت��ت ع��ن��وان )ال��ن��ب��ّي ك��ه��ان��ا( قال 

اإيتمار بن غفر  وزير االأمن القومّي الفا�صّي، 

اإّنه ال يوجد �صيء ا�صمه القرى واملدن العربّية 

اإ�صرائيل  اأر�س  اإ�صرائيل، فكّل م�صتوطنٍة يف  يف 

 ، م��وؤق��ٍت  ب�صكٍل  ال��ع��رب  وي�صكنها  ي��ه��ودّي��ة،  ه��ي 

غانور،  ي��وف��ال  االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي  املحامي  وبح�صب 

)هاآرت�س(  ب�صحيفة  ن�صره  م��ق��اٍل  يف  ذك��ر  كما 

العربّية، فاإّن هذه االأقوال تعتِمد على الروؤية 

ال��ي��ه��ودّي��ة،  بالفوقّية  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  العن�صرّية 

وفق تعبره

اآخ��ر من  اأّن��ه يف مقطٍع  اإىل  املحامي  ولفت 

الفيلم قال بن غفر: يف العام 1967 كانت لدينا 

فر�صًة تاريخّيًة للتخّل�س من جميع العرب يف 

العرب  التاريخّية(،  )فل�صطني  اإ�صرائيل  اأر�س 

توّقعوا اأْن ُننّفذ بحّقهم املذابح واملجازر، ح�صًنا 

مل تُكْن جمازر، ولكن قمنا بعملية طرد العرب

ُي�صار اإىل اأّن املقال املذكور جاء للتاأكيد على 

للحاخام  ال�صرعّي  ال��وري��ث  ه��و  غ��ف��ر،  ب��ن  اأّن 

يف  اغتيل  ال��ذي  كهانا،  مئر  والفا�صّي  امل��اأف��ون 

االإ�صرائيلّي  الوزير  اأّن  اإْذ   ،1990 عام  نيويورك 

ُي�����ص��اِرك يف  اأّن���ه  كما  بكهانا،  اإع��ج��اب��ه  ُيخفي  ال 

اإح��ي��اء ذك���رى اغ��ت��ي��ال��ه ك���ّل ���ص��ن��ٍة، مب��ا يف ذل��ك 

ال�صنة الفائتة

و�صّدّد كاتب املقال على اأّن ما فعله بن غفر 

يف  ينتظرنا  ملا  براعم  مبثابة  هي  احلظة  حتى 

اإىل  حًقا  نفهم  و حتى  ج��ًدا،  القريب  املُ�صتقبل 

اأين نحن ذاهبون، يتحّتم علينا اأْن نعي اإىل اأّي 

مكاٍن يقود بن غفر االنقالب، وعلينا اأْن نفهم 

من اأين وكيف تبّنى هذه االأفكار ، كما قال

بن  اأّن  الكاتب  اأو���ص��ح  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 

ن��ا���ص��ًط��ا م��رك��زًي��ا  غ��ف��ر ينتمي ل��ك��ه��ان��ا، وك���ان 

ال�صلطات  ح�����ص��رت��ه��ا  ال��ت��ي  )ك�����اخ(،  ح��رك��ة  يف 

وا�صل  اأّنه  ب�صبب عن�صريتها، كما  االإ�صرائيلّية 

بعد  اأقيمت  التي  البديلة  احلركات  يف  ن�صاطه 

ًحا اأّنه  االإعالن عنها خارجًة عن القانون، ُمو�صِ

اليهودّية(،  اأقام حزب )القّوة  املطاف  نهاية  يف 

ول���ك���ّن���ه م���ا زال م��ع��ج��ًب��ا ج�����ًدا ب���ه���ذه احل��رك��ة 

العن�صرّية حّد التزمت

العي�س  ترف�س  كهانا  اأّن حركة  اأّكد  الكاتب 

امل�����ص��رتك ب���ني ال���ع���رب وال���ي���ه���ود، ل��ي�����س داخ���ل 

الفل�صطينّية  االأرا���ص��ي  يف  بل  فقط،  اإ�صرائيل 

اأْي ال�����ص��ّف��ة ال��غ��رب��ّي��ة وق���ط���اع غ���ّزة  املُ��ح��ت��ّل��ة، 

ولن  يُكْن  مل  احلركة  ملبادئ  ووف��ًق��ا  والقد�س، 

ي��ك��ون ع��ي�����ًص��ا ُم�����ص��رتًك��ا ب��ني ال��ي��ه��ود وال��ع��رب، 

ال��ع��رب يف ه��ذه االأر����س،  اأاّل يبقى  واحل���ّل ه��و 

وج���م���ي���ع ال���و����ص���ائ���ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه اخل���ّط���ة 

م�صروعة، كما قال

االإ�صرائيلّي  املحامّي  اأورد  اأقواله،  ولتدعيم 

عدًدا من النقاط، حول ن�صاط كهانا الربملايّن 

وال�����ص��ع��ب��ّي: يف ���ص��ن��وات ال�����ص��ب��ع��ني م���ن ال��ق��رن 

املا�صي قام بتوجيه ر�صائل اإىل روؤ�صاء ال�صلطات 

امل��ح��ل��ّي��ة ال��ع��رب��ّي��ة يف ال���داخ���ل ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ّي، 

وطالبهم برتك البالد هم وال�ُصّكان

زعرانه  ، جاء مع  وب�صكٍل همجيٍّ ذل��ك،  بعد 

ال�����ص��م��ايّل،  امل��ث��ل��ث  يف  ال��ف��ح��م  اأم  م��دي��ن��ة  اإىل 

االأج��واء  توتر  بهدف  االأخ�صر،  اخّل��ط  داخ��ل 

وت�صميمها، االأمر الذي اأّدى الندالع مواجهاٍت 

و�صرطة  كهانا  وزع���ران  املحليني  ال�ُصّكان  بني 

االحتالل

ال�صاباك  بح�صب  اإّن���ه  ق��ائ��اًل  ت��اب��ع  امل��ح��ام��ي 

خطط كهانا لو�صع موادٍّ متفجرٍة يف احلافالت 

الفل�صطينّية مبدينة اخلليل، ولكن مّت اعتقاله 

اع��ت��ق��ااًل اإدارًي�������ا، االأم�����ر ال����ذي اأح���ب���ط اإخ����راج 

على  يتغّلب  ول��ك��ي  التنفيذ،  ح��ّي��ز  اإىل  اخل��ّط��ة 

وحاول  وجن��ح،  للكني�صت  نف�صه  ر�صح  القانون، 

الفحم، وكلْن  اأم  الكّرة ومهاجمة مدينة  اإعادة 

جلنة الكني�صت منعته من ذلك

���ا اإىل اأّن�����ه م���ن خ��الل  ال��ك��ات��ب اأ����ص���ار اأي�������صً

من  ع����دًدا  ك��ه��ان��ا  ق���ّدم  الكني�صت  يف  ع�صويته 

م�صاريع القوانني على �صاكلة قوانني نرنربغ 

منها: �صحب اجلن�صّية من فل�صطيني الداخل، 

العرب  وم��ن��ع  باليهود  ��ة  خ��ا���صّ ���ص��واط��ئ  اإق��ام��ة 

اإل��ي��ه��ا، اع��ت��ب��ار ال����زواج املُختلط  م��ن ال��دخ��ول 

يهودّية مع عربيٍّ خمالفًة جنائّيًة، منع العرب 

قوانني  اإىل  باالإ�صافة  القد�س،  يف  ال�صكن  من 

عن�صرّيٍة اأخرى، بح�صب املحامّي االإ�صرائيلّي

اأّن ما ُذِكر اأعاله، كان مبثابة  وراأى الكاتب 

االأه������داف ال��ت��ك��ت��ي��ك��ّي��ة ل��ك��ه��ان��ا، ول���ك���ّن ال��ه��دف 

االإ���ص��رتات��ي��ج��ّي ك���ان دف���ع ال��ع��رب يف اإ���ص��رائ��ي��ل 

االإره��اب،  واإيقاظ  الفتنة  واإ�صعال  لالنتفا�س، 

اإ���ص��رائ��ي��ل بني  ب��ه��دف تفجر ح���رٍب اأه��ل��ّي��ٍة يف 

العرب واليهود، على حّد قوله

االأمر  هذا  اأّن  اآم��ن  كهانا  للمحامي،  ووفًقا 

باأّي  باأّنه ال مُيِكن  االإمي��ان  اإىل  اليهود  �صيدفع 

ح���اٍل م��ن االأح����وال ال��ث��ق��ة ب��ال��ع��رب، وتدفعهم 

من  هو  معهم  امل�صرتك  العي�س  ب��اأّن  لالعتقاد 

كهانا  ُيخططه  ك��ان  م��ا  اأّم���ا  امل�صتحيل،  �صرب 

لكن  معرفته،  مُيِكن  فال  م�صتقبلّية  كخطواٍت 

من غر املُ�صتبعد اأّنه كان يطمح لطرد العرب 

جميعهم، اأْو دفعهم على مغادرة الباد برغبتهم، 

اأْو اللجوء حللٍّ اأكرث خطورًة، كما قال

ُينّفذ  مل  الكاتب  اأ�صاف  كهانا،  ح��ّل  اأّن  بيد 

الأّن ال�صلطات االإ�صرائيلّية حظرت حركة )كاخ( 

بقيادته، فيما ف�ِصل موؤيدوه بالدخول للكني�صت 

تلميذ كهانا  ب�صبب تطرفهم، ولكْن بن غفر، 

ومبا  منهم،  وحنكًة  ت��ط��وًرا  اأك��رث  ك��ان  املمتاز، 

اأّن��ه حم��اٍم فقد ك��ان ح��ذًرا يف ت�صريحاته مثل 

فاإّنه مّتت  ولذا  بدلًة جديدًة  ولب�س  االآخرين، 

وهكذا  للكني�صت،  يرّت�صح  لكي  عليه  امل�صادقة 

م���ّرة اأخ����رى دخ��ل��ت ح��رك��ة ك��ه��ان��ا ال��ت��ي ت��وؤم��ن 

)ال��ق��ّوة  ح��زب  طريق  ع��ن  اليهودّية  بالفوقّية 

اليهودّية( اإىل الربملان االإ�صرائيلّي

ولفت املحامي اإىل اأّنه بعد انتخابه نائًبا يف 

الكني�صت بداأ بن غفر بالقيام بخطواٍت بهدف 

العربّي،  والوطن  اإ�صرائيل  بني  الفنت  اإ�صعال 

والعرب  اليهود  بني  االأو���ص��اع  لتفجر  اإ�صافًة 

ا بال�صّفة الغربّية،  داخل اخّلط االأخ�صر، واأي�صً

وجنح يف ذلك، عندما ا�صتفّز العرب وامل�صلمني، 

االأمر الذي اأ�صعل فتيل احلرب يف اأّيار )مايو( 

من العام 2021، �صمن حملة )حار�س االأ�صوار(، 

كما متّكن من اإ�صعال النار بني العرب واليهود 

يف اإ�صرائيل، اإ�صافًة للقد�س املُحتّلة بعد اأْن اأقام 

به  ا  خا�صًّ مقًرا  بالقد�س  ج��ّراح  ال�صيخ  ح��ّي  يف 

كنائٍب بالكني�صت

لل�صرطة  ال��ع��ام  املفّت�س  ب���اأّن  ال��ك��ات��ب  وذّك���ر 

ك��وب��ي ���ص��ف��ت��اي، ك���ان ق��د ق���ال وق���ت���ذاك اإّن بن 

غ��ف��ر ه��و امل�����ص��وؤول ع��ن االن��ت��ف��ا���ص��ة احل��ال��ّي��ة، 

ح�صنًة  كانت  النتائج  اأّن  راأى  جهته  من  اأّن��ه  اإْذ 

ج�����ًدا ، ح���ي���ُث اأث���ب���ت ب���ن غ��ف��ر اإّن�����ه ال مُي��ِك��ن 

العي�س ب�صالٍم وهدوٍء مع العرب، ومن هنا بداأ 

ُيف�ّصر  ال��ذي  االأم���ر  وه��و  �صعبيته،  االرت��ف��اع يف 

ح�صوله و�صريكه �صموت�صريت�س على 14 مقعًدا 

اإ�صرائيل  يف االنتخابات االأخرة التي جرت يف 

ب�صهر ت�صرين الثاين )نوفمرب( الفائت

واختتم املحامي االإ�صرائيلّي طرحه بالقول 

ك��ان، بح�صب  اأهميًة لكهانا  االأك��رث  االإجن��از  اإّن 

اأق�����وال ب��ن غ��ف��ر يف ال��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ّي ال��ذي 

ال�صيطرة على  اأّن كهنا متّكن من  اأع��اله،  ُذِك��ر 

ال�صيا�صّية  امل��ن��ظ��وم��ة  ك���ّل  وج���ّر  ال���ّع���ام،  ال����راأي 

االإ�صرائيلّية اإىل اليمني ، على حّد قوله

اأّن حزب بن غفر كان ممثاًل يف  اإىل  ُي�صار 

الكني�صت ال�صابقة بع�صٍو واحٍد، فيما اليوم بات 

عدد نوابه �صّتًة

 وريث كهانا أخطر من ُمعّلمه: ُمخّطط بن غفير إلشعال الحرب الّدينّية بالشرق األوسط 
وفلسطين لليهود عام 1967 كانت فرصًة تاريخّيًة للتخّلص من العرب 
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االنباط-وكاالت

قرية  يعي�شون يف  فل�شطيني  نحو 200  ينتظر 

املحتلة م�شرًيا  ال��ق��د���س  ���ش��رق��ي  الأح��م��ر  اخل���ان 

جم���ه���وًل، م���ع ق����رب ت��ق��دمي ح��ك��وم��ة الح��ت��ال 

القرية  اإخ���اء  ب�شاأن  النهائي  رده���ا  الإ�شرائيلي 

البدوية، متهيًدا لهدمها، وت�شريد �شكانها

وم����ن امل���ت���وق���ع اأن ُت��ن��ف��ذ ح��ك��وم��ة الح���ت���ال 

اليمينية امل��ت��ط��رف��ة ق���رار ه���دم ال��ق��ري��ة ال��ب��دوي��ة 

خ���ال ال��ف��رة ال��ق��ري��ب��ة امل��ق��ب��ل��ة، ب��ع��د اأن واف��ق��ت 

من  طلب  على  ب��ن��اًء  العليا  الإ�شرائيلية  املحكمة 

يراأ�شها  التي  ال�شتيطانية،  “ريغافيم”  منظمة 

“حزب ال�شهيونية الدينية”، وزير املالية  رئي�س 

يت�شلئيل �شموتريت�س وبح�شب �شحيفة “يديعوت 

احلكومة  على  �شيتعني  فاإنه  اأحرنوت” العربية، 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف غ�����ش��ون اأ���ش��ب��وع��ني، ال����رد على 

“ريغافيم”  منظمة  به  تقدمت  ال��ذي  اللتما�س 

اإىل املحكمة العليا لاأمر باإخاء قرية  اليمينية 

اخلان الأحمر

اأه���ايل اخل��ان الأح��م��ر يف حالة ترقب  ويعي�س 

وخ����وف دائ����م م��ن تنفيذ جي�س الح���ت���ال ق��رار 

لهدمها  متهيًدا  نهائًيا،  م�شاكنهم  من  اإخائهم 

واإزالتها عن الوجود

وتقع اخلان الأحمر قرب م�شتوطنتي “معاليه 

 40 م�شاحتها  وتبلغ  اأدوميم”،  و”كفار  اأدوميم” 

دومًن��ا، ت�شم اأكرث من 40 عائلة يعي�شون يف خيام 

“كرفانات”  يف  واأخ�����رى  ال�����ش��ف��ي��ح،  م���ن  وب���ي���وت 

متنقلة ممولة من الحتاد الأوروبي

تعد  التي  الق�شية  واحلكم يف  للرد  وا�شتعداًدا 

ال�شيا�شية،  ال�شاحة  يف  تفجًرا  الق�شايا  اأك��رث  من 

نظم اأع�شاء كني�شت من حزب “عوت�شما يهوديت” 

الإ�شرائيلي  القومي  الأم���ن  وزي��ر  يتزعمه  ال��ذي 

اإيتمار بن غفري، جولة يف املكان الذي �شيتم طرد 

اأه��ايل اخل��ان الأحمر اإليه، و�شط اإج���راءات اأمنية 

م�شددة

تخوف وترقب

امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م اأه�����ايل اخل����ان الأح���م���ر عيد 

خمي�س يقول اإن حكومة الحتال بداأت م�شاعيها 

واإجراءاتها العن�شرية، متهيًدا z̄ اأهايل القرية 

القليلة  الأي����ام  خ���ال  منازلهم  م��ن  وت�شريدهم 

املقبلة

اأن  ويو�شح خمي�س، يف حديث لوكالة “�شفا”، 

املتطرفني بن غفري و�شموتريت�س يعتربان اإخاء 

اخلان الأحمر وهدمه الهدف الأول بالن�شبة لهما، 

من اأجل تنفيذ املخطط ال�شتيطاين »E1« �شرقي 

زي��ارة  الإج�����راءات  اأب���رز ه��ذه  اأن  القد�س وي�شيف 

اأع�شاء كني�شت من اليمني املتطرف، اأم�س الأحد، 

امل��ك��ان امل��ق��رح لأج���ل ط��رد اأه���ايل اخل���ان الأح��م��ر 

م��ا ت�شهده  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ق��د���س،  اإل��ي��ه �شرقي 

اع��ت��داءات  وت��رية  ت�شاعد يف  البدوية من  القرية 

امل�شتوطنني ويبني خمي�س اأن هناك تخوف �شديد 

ال��ه��دم وتهجري  ق���رار بتنفيذ عملية  م��ن ���ش��دور 

الأهايل، نظًرا لأن النظام احلاكم يف “اإ�شرائيل” 

حالًيا هو اليمني املتطرف

�شُتعقد  حمكمة  جل�شة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  وي�شري 

يف  ال��ب��ت  اأج���ل  م��ن  املقبل،  �شباط/فرباير  مطلع 

تنفيذ القرار، م�شيًفا “الكل هنا متخوف، ال�شكان 

ل ي��ع��رف��ون ط��ع��ًم��ا ل��ل��ن��وم ول ل��ل��راح��ة، وخ��ا���ش��ة 

اأع�شابهم،  الذين يعي�شون على  والن�شاء  الأطفال 

ول يعرفون م�شريهم«

دب��اب��ات ول ط��ائ��رات  “نحن ل منلك  وي��ت��اب��ع 

الهدم، لكن كل  ُنوقف عملية  f16، ول �شاح كي 

اأرا�شينا،  على  والبقاء  ال�شمود  �شاح  منلكه  م��ا 

لن ن�شمح لاحتال بتهجرينا، ولن يكون هناك 

نكبة جديدة اإىل اأي مكان، بل �شنوا�شل دفاعنا عن 

منازلنا واأرا�شينا بكل ما منلك«

القنا�شل  ج��م��ي��ع  اإىل  دع����وة  خمي�س  وي���وج���ه 

اأجل  من  الأوروب��ي��ني  والدبلوما�شيني  وال�شفراء 

زي���ارة قرية اخل��ان الأح��م��ر قبيل انعقاد حمكمة 

القادمة، لطاعهم على ما يجري يف  الحتال 

القرية وعملية الهدم

�شريان حياة

وي�����ش��ك��ل اخل�����ان الأح����م����ر ���ش��ري��ان ح���ي���اة لكل 

ويف  القد�س،  �شرقي  الواقعة  البدوية  التجمعات 

اإىل  واإزاح��ت��ه��ا  القرية  ه��ذه  على  ال�شتياء  ح��ال 

باقي  على  ال�شيطرة  ال�شهولة  فمن  اآخ���ر،  م��ك��ان 

التجمعات

ت�شمى  واح��دة  البدوية مدر�شة  القرية  وت�شم 

“مدر�شة الإطارات” املقامة على م�شاحة دومنني 
ون�����ش��ف، ت���خ���دم 200 ط���ال���ب وط��ال��ب��ة م���ن ع��دة 

جتمعات بدوية اأخرى �شرقي القد�س، بات كابو�س 

الهدم يتهددها باأي حلظة

املدنية”  “الإدارة  ت�����ش��م��ى  م����ا  وت���خ���ط���ط 

الإ�شرائيلية اإىل ترحيل اأهايل اخلان الأحمر اإىل 

مكان قريب من مكانها احلايل على اأر�س خالية 

على بعد 300 مر

حمكمة  اأ�����ش����درت  امل���ا����ش���ي،  �شبتمرب   29 ويف 

رئي�س  يطالب  م�����ش��روًط��ا  اأم����ًرا  العليا  الح��ت��ال 

باحل�شور  جي�شه  ووزي�����ر  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال������وزراء 

للمحكمة و�شرح �شبب عدم حتركهما لتنفيذ اأوامر 

ال��ه��دم ال�����ش��ادرة م��ن��ذ ع��ام��ني ب��ح��ق ق��ري��ة اخل��ان 

لتنفيذ  اإ�شافية  زمنية  فرة  واأعطتهما  الأحمر، 

القرار تنتهي يف فرباير القادم

ومن �شاأن تنفيذ عملية الهدم اأن مُتهد الطريق 

لتنفيذ م�شروع ف�شل ال�شفة الغربية اإىل ق�شمني، 

وا�شتكمال ف�شل مدينة القد�س عن ال�شفة نهائًيا 

»E1« بعد ال�شطو على ما ي�شمى منطقة

االنباط-وكاالت

حل��ق��وق   “ “بت�شيلم  م��ن��ظ��م��ة  ح������ذرت 

الإن�����ش��ان يف ف��ل�����ش��ط��ني امل��ح��ت��ل��ة، م��ن ان��ه��ي��ار 

ج��ّراء  املحا�شر  غ��ّزة  قطاع  يف  ال�شّحة  جهاز 

“اإ�شرائيل« التي تطّبقها  ال�ّشيا�شة 

اإن  ل����ه����ا،  ت���ق���ري���ر  يف  امل���ن���ظ���م���ة  وق�����ال�����ت 

ه���ذه الإج������راءات اأب��ع��د م��ا ي��ك��ون ع��ن تلبية 

اح���ت���ي���اج���ات ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني امل��ح��ا���ش��ري��ن، 

وت��ت�����ش��ب��ب ب��ان��ع��ك��ا���ش��ات خ���ط���رية ج����راء منع 

القد�س  م�شت�شفيات  يف  العاج  من  الغزيني 

املحتلتني الغربية  وال�شفة 

ع��رب  اأن�������ش���اأت  “اإ�شرائيل”  اأنَّ  واأك�������دت 

���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا واق���ًع���ا ي�����ش��ُع��ب م��ع��ه ع��ل��ى ج��ه��از 

ال�����ش��ّح��ة يف ق��ط��اع غ���ّزة اأن ي��ق��وم ب��وظ��ائ��ف��ه، 

العاج  لُهم  يتوّفر  ك��ث��ريون  مر�شى  وه��ن��اك 

فقط خارج القطاع

��ا  واأ���ش��اف��ت اأن ���ُش��ل��ط��ات الح���ت���ال ع��و���شً

املتوّفر  العاج  لتلّقي  ُخروجهم  ت�شهيل  عن 

ُتعرقل  فقط  م��ع��دودة  كليومرات  ُبعد  على 

وال�����ش��روط  التعليمات  �شتى  ع��رب  خ��روج��ه��م 

عليهم  حتُكم  وبذلك  التع�ّشفّية،  والإجراءات 

مبعاناة املر�س حتى املوت

���ش��ّك��ان قطاع  م��ن  امل��ر���ش��ى  اأنَّ  واأو���ش��ح��ت 

غ����ّزة مّم���ن ي��ح��ت��اج��ون ع���اج���ات ي�����ش��ط��رون 

بالُو�شول  لُهم  ت�شاريح  طلبات  تقدمي  اإىل 

وال���ق���د����س،  ال�������ش���ف���ة  يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اإىل 

و”اإ�شرائيل” اأو ُدول اأخرى

ي��ق��ّدم��ون  امل��ر���ش��ى  اآلف  اأنَّ  اإىل  واأ����ش���ارت 

عليها  املوافقة  ولكن  �شنة  ك��ّل  كهذه  طلبات 

ا مقارنة باأعداد الطلبات واملر�شى،  قليلة جًدّ

ال�شرطان وخا�شة مر�شى 

يف  ت�شتعجل  ل  “اإ�شرائيل”  اأنَّ  واأك����دت 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ات، ول ت��ق��ب��ل اإ���ش��دار 

“منقذة  ُت���ع���ّد  ل���ع���اج���ات  ����ش���وى  ت�����ش��اري��ح 

ال��ع�����ش��ك��ري  احل���ك���م  زع�����م  ح�����ش��ب  للحياة” 

الإ�شرائيلي

ال�����ش��روط  ي�شتوفون  ال��ذي��ن  امل��ر���ش��ى  اأّم���ا 

و�شعتها  ال��ت��ي  ا  ج���دًّ امل�����ش��ّي��ق��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

م��واج��ه��ة  اإىل  ف��ُي�����ش��ط��ّرون  “اإ�شرائيل” 
ُي���دار بطريقة  ب��ريوق��راط��ّي  م�����ش��ّق��ات م�����ش��ار 

ت��ع�����ّش��ف��ّي��ة، ح��ي��ث ل ي��ع��ل��م��ون ع��ن��ه ���ش��ي��ًئ��ا، ول 

الذي  الت�شريح  على  احل�شول  لُهم  ي�شمن 

اإليه يتوقون 

العاملّية  ال�شّحة  منّظمة  معطيات  وُتفيد 

قطاع  من  ا  مري�شً  15،466 ب��اأّن   ،2021 للعام 

وكانت  خ��ارج��ه،  للعاج  طلبات  ق��ّدم��وا  غ��ّزة 

 )%56 اأي   8،661( الطلبات  ن�شف  م��ن  اأك��رث 

و%30  بالقد�س،  م�شت�شفيات  يف  العاج  لأجل 

ك��ان��ت لأج���ل  ط��ل��ًب��ا(  ال��ط��ل��ب��ات )4،639  م���ن 

العاج يف م�شت�شفيات اأخرى بال�شفة، وفقط 

تلّقي  لأج��ل  كانت  طلًبا(   2،165( منها   %14

العاج داخل الأرا�شي املحتلة عام 1948

ال��غ��ال��ب��ي��ة  يف  اإن������ه  “بت�شيلم”  وق����ال����ت 

العظمى من احلالت يتلّقى مقّدمو الطلبات 

ب��ي��وم واح����د عرب  ا ق��ب��ل م��وع��د ع��اج��ه��م  ردًّ

�ّشلطات  وافقت  اإذا  ما  ُتبلغهم  هاتّفية  ر�شالة 

“ما  اأنه  اأو  اأو رف�شته  الحتال على طلبهم 

زال قيد الفح�س

وخال العام 2021، 37% من الطلبات التي 

مقّدميها  الح��ت��ال  �شلطات  اأب��ل��غ��ت  ُق��ّدم��ت 

مل  الفح�س” اأو  “قيد  اأّن��ه��ا  اأو  ُرف�شت  اأّن��ه��ا 

ا، و38% من طلبات املر�شى  يتلّق مقّدموها ردًّ

طلبات  م��ن  و%24  ط��ل��ًب��ا(   4،145( الأط���ف���ال 

املر�شى فوق �شّن ال�60 )2،906( ُرف�شت اأو مل 

ا يتلّق مقّدموها ردًّ

واأ���ش��اف��ت امل��ن��ظ��م��ة اأن امل��ر���ش��ى ال��ذي��ن ل 

املحدد  امل��وع��د  حتى  ت�شريح  على  يح�شلون 

امل�����ش��ار  اإىل خ���و����س  ُي�������ش���ط���ّرون  ل��ع��اج��ه��م 

ال��ب��ريوق��راط��ّي ك��ّل��ه م��ن ج��دي��د ت��ع��ي��ني دور 

ورقة  على  ثم احل�شول  امل�شت�شفى،  جديد يف 

ثم  الفل�شطينّية،  ال�ّشلطة  م��ن  م��ايّل  ال��ت��زام 

ت���ق���دمي ط��ل��ب ت�����ش��ري��ح ج���دي���د ل����دى دائ����رة 

ال�شوؤون املدنّية يف ال�ّشلطة يف قطاع غّزة

امل���دن���ّي���ة  ال���������ش����وؤون  دائ��������رة  اأن  وت���اب���ع���ت 

ال��ط��ل��ب��ات اإىل  ت���ق���ّدم  ب����دوره����ا  ال�����ّش��ل��ط��ة  يف 

ال��ت��ن�����ش��ي��ق  م����دي����رّي����ة  ع����رب  “اإ�شرائيل” 
والرت���ب���اط الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي��ة، ث���ّم جم����ّدًدا ت��ب��داأ 

ف���رة ان��ت��ظ��ار ال����رّد و���ش��ط ق��ل��ق ���ش��دي��د اإزاء 

احتمال عدم احل�شول على ُموافقة يف الوقت 

املنا�شب

اأن���ه ويف ه��ذه احل��ال��ة بع�س  اإىل  واأ����ش���ارت 

املر�شى ينتابهم الياأ�س وميتنعون عن تقدمي 

واآخ��رون يتخّلون عن حّقهم يف  طلب جديد، 

ت�شريح  طلب  فيقّدمون  ُم��راف��ق  ا�شطحاب 

على  املُ���واف���ق���ة  مّت���ت  واإذا  ف��ق��ط،  لأن��ف�����ش��ه��م 

وتلّقي  ال�ّشفر  اإىل  ي�شطّرون  �شوف  طلبهم 

العاج وحدهم

وينعك�س ذلك يف معطيات منّظمة ال�شّحة 

يف  “اإ�شرائيل” رف�شت  ب��اأّن  ُتفيد  اإذ  العاملّية 

طلب   18،632 اأ���ش��ل  م��ن   %60  ،2021 ال��ع��ام 

ت�شريح ملُرافق قّدمها املر�شى

 محلل صيني: فشل التحالف الغربي ضد موسكو

االنباط-وكاالت

 South �����ش����ح����ي����ف����ة  ك����ت����ب����ت 

 China Morning Post
اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت�����ش��ري��ح��ات 

ال�����ش��اخ��ب��ة م���ن ال���غ���رب ح���ول اإن�����ش��اء 

�شد  عاملي”  “دميقراطي  حت��ال��ف 

رو�شيا، مل يتحد العامل �شد مو�شكو

وب��ح�����ش��ب ك���ات���ب امل���ق���ال، الأ���ش��ت��اذ 

ال�����دمن�����ارك  ال�����ب�����ورك يف  ب���ج���ام���ع���ة 

اإىل  ي���ع���ود  ال�����ش��ب��ب  ف������اإن  ����ش���ني،  يل 

ال����راب����ط الق���ت�������ش���ادي ب���ني ال����دول 

وم��ي��ل ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة 

واأوروبا اإىل ازدواجية املعايري يف حل 

امل�شكات

ال�������ش���ورة  اإىل  ����ش���ني  يل  واأ������ش�����ار 

ال���ت���ي ر���ش��م��ه��ا ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي 

اأوكرانيا”  “حرب  ل�����  ب����اي����دن  ج����و 

الدميقراطية  بني  “معركة  بو�شفها 

اأن  ك��ذل��ك  زع��م  فيما  وال�شتبداد”، 

احت���ادا  واأك����رث  اأق����وى  الآن  “الغرب 
م�شى”.  وق��ت  اأي  يف  عليه  ك��ان  مم��ا 

والأمني  الدمناركي  الزعيم  قال  كما 

اأن��در���س  ال��ن��ات��و  حللف  ال�شابق  ال��ع��ام 

اإذا م��ا مت دمج  اإن���ه  ف��وغ را���ش��م��و���ش��ن، 

الدميقراطيات يف العامل فاإنها متثل 

يوفر  ما  العاملي،  القت�شاد  من   %60

فيما  بكني  لطموحات  �شاحقا  ردع���ا 

بتايوان يتعلق 

“املفارقة  اأن  يف  ال��ك��ات��ب  وي��ت��اب��ع 

ه���ذا  ط��ب��ق��ن��ا  م����ا  اإذا  اأن������ه  يف  ت��ك��م��ن 

اأوكرانيا، �شتنت�شر  املنطق على حرب 

بالفعل،  واأوروب�����ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

ول���ك���ن ال�������ش���وؤال يف ال���واق���ع ه���و مل���اذا 

ي��وج��د حت��ال��ف دمي��ق��راط��ي عاملي  ل 

ب�����ش��اأن احل����رب، م��ع اث��ن��ني م��ن اأك��رب 

ال��دمي��ق��راط��ي��ات يف ال���ع���امل، ال��ه��ن��د 

واإن���دون���ي�������ش���ي���ا، وال���ل���ت���ان ت��ف�����ش��ان 

اإىل  ال�����دع�����وة  اأو  الن����ح����ي����از،  ع������دم 

افرا�شات  عك�س  وعلى  املفاو�شات. 

ب����اي����دن ورا�����ش����م����و�����ش����ن، ف�������اإن ح���رب 

التفاوت  تو�شيع  على  تعمل  اأوكرانيا 

ال��ع��امل��ي ب��ني امل��واق��ف جت��اه ال��ولي��ات 

امل���ت���ح���دة وال�������ش���ني ورو����ش���ي���ا. ح��ي��ث 

اأ���ش��درت ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج م��وؤخ��را 

درا�شة   30 من  بيانات  يدمج  تقريرا 

ا�شتق�شائية عاملية تغطي 137 دولة«

�شني  ي�شر يل  ال��درا���ش��ة،  ه��ذه  ويف 

1.2 مليار �شخ�س  “من بني  اأنه  اإىل 

الليربالية  الدميقراطيات  ي�شكنون 

اأرب��اع��ه��م %75  يف ال��ع��امل، ف��اإن ثاثة 

ل��دي��ه��م ن��ظ��رة ���ش��ل��ب��ي��ة ع���ن ال�����ش��ني، 

ع��ن  ���ش��ل��ب��ي��ة  ن����ظ����رة  ل���دي���ه���م  و%87 

ف��اإن من بني 6.3  رو�شيا. وم��ع ذل��ك، 

م��ل��ي��ار ���ش��خ�����س ي��ع��ي�����ش��ون يف اأج����زاء 

الغرب،  اإىل جانب  العامل  اأخرى من 

جتاه  اإيجابية  م�شاعر  يحملون   %66

رو�شيا، و70% لديهم م�شاعر اإيجابية 

جتاه ال�شني«

وي���ت�������ش���اءل يل ���ش��ني ع���ن ال�����ش��ب��ب 

احل��د  ه����ذا  اإىل  ال���ع���امل  ان��ق�����ش��ام  يف 

ت��ت��ع��ل��ق  “ب�شيطة”  ق�����ش��ي��ة  ح�����ول 

“غزو  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب��ال�����ش��اح��ي��ة 

وي��رى  �شيادة”؟  ذات  ل��دول��ة  رو���ش��ي��ا 

بني  التناق�س  يف  تكمن  الإج��اب��ة  اأن 

هويتني متاأ�شلتني يف الغرب، وهو ما 

التعامل  عند  املزدوجة  املعايري  يولد 

مع ال�شوؤون الدولية

الهويتني:  هاتني  الكاتب  ويطرح 

و”الليربالية  ال�شوق”  “راأ�شمالية 
اإىل  الأوىل  ت�شري  حيث  ال�شيا�شية”، 

نظام الإنتاج الراأ�شمايل، الذي يتميز 

امل��ال  راأ����س  وت��راك��م  اخلا�شة  بامللكية 

القيمة  وفائ�س  الربح  وراء  وال�شعي 

وما �شابه

املعايري  نظام  اإىل  الثانية  وت�شري 

وال���ق���ي���م ال�����ذي ي���ق���وم ع��ل��ى احل��ق��وق 

امل��دن��ي��ة ال���ف���ردي���ة، وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

القانون واحلرية  و�شيادة  والعلمانية 

والدينية،  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية 

ب��اأن  الليربالية  اأن�شار  ي��ج��ادل  حيث 

اأ�شبحت  اإذا  م�شاملا  �شيكون  ال��ع��امل 

“الدول  لأن  دميقراطية،  ال��دول  كل 

من  يكن  مل  اإن  ن��ادرا،  الدميقراطية 

م��ع  ح���رب���ا  ت��خ��و���س  اأن  امل�����ش��ت��ح��ي��ل، 

البع�س« بع�شها 

ووف��������ق��������ا ل�����ل�����ي �������ش������ني، ي���ع���ت���ق���د 

اأن  ال���غ���رب���ي���ون  الأي����دي����ول����وج����ي����ون 

ه��ن��اك ت��راب��ط��ا اإي��ج��اب��ي��ا ب���ني ه��ذي��ن 

الأول  جناح  ي��وؤدي  بحيث  النظامني، 

حتقيق  ���ش��ي��وؤدي  بينما  الأخ����ري،  اإىل 

ل��ه��ذا  الأول.  ت�����ش��ه��ي��ل  اإىل  الأخ������ري 

احل���رب  يف  الغرب”  “انت�شار  ك���ان 

“النت�شار  ع���ل���ى  ع���ام���ة  ال����ب����اردة 

وفيما  النظامني”.  لهذين  ال��ع��امل��ي 

اأن  اإىل  الن�شر  ي�شري  ب���الأول،  يتعلق 

منت�شرة  الغربية  ال�شوق  راأ�شمالية 

وقوية يف كل مكان

ن��ه��اي��ة  “منذ  ����ش���ني:  يل  وي���ت���اب���ع 

التي  العوملة  جعلت  ال��ب��اردة،  احل��رب 

ي��ق��وده��ا ال���غ���رب راأ���ش��م��ال��ي��ة ال�����ش��وق 

كل  يعمل  حيث  بالفعل،  عامليا  نظاما 

ل��ط��ري��ق��ة عمليها  وف��ق��ا  ودول����ة  ف���رد 

املهيمنة، فنتج عن العوملة بنية عاملية 

م���ع���ق���دة ت��ت��م��ري ب����راب����ط الأن���ظ���م���ة 

الإنتاجية« وال�شا�شل 

وب��ح�����ش��ب يل ����ش���ني، ف�����اإن جت��زئ��ة 

�شا�شل الإنتاج والامركزية، ف�شا 

عن الت�شتت والتكامل العاملي ملختلف 

نحو  دف��ع  ال�شا�شل،  ه��ذه  ق��ط��اع��ات 

���ش��ع��ود م��ك��ان��ة ال�����ش��ني امل��ح��وري��ة يف 

العاملية،  الت�شنيعية  التوريد  �شا�شل 

وم���ك���ان���ة رو����ش���ي���ا يف ���ش��ل�����ش��ل��ة اإم�����داد 

منطقية  كنتيجة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ط��اق��ة 

العاملية والراأ�شمالية  للعوملة 

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ن���ظ���ام ال���ث���اين 

نتيجة  ال�شيا�شية” فاإن  “الليربالية 
احل�������رب ال�����ب�����اردة ت���ث���ب���ت اأط����روح����ة 

ل��ف��ران�����ش��ي�����س  التاريخ”  “نهاية 
“نقطة  اإىل  ت�شري  والتي  فوكوياما، 

ال���ن���ه���اي���ة ل���ل���ت���ط���ور الأي���دي���ول���وج���ي 

ل��ل��ب�����ش��ري��ة وع���امل���ي���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ال�شكل  باعتبارها  الغربية  الليربالية 

الب�شرية”،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال���ن���ه���ائ���ي 

���ش��ك��ل  جت������اوزت  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  اأن  اإل 

جمرد  لت�شبح  العاملية  الأي��دل��وج��ي��ة 

ل��ل��ح��ف��اظ  ال���غ���رب  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  اأداة 

مهيمنة  كقوة  وتعزيزها  مكانته  على 

عاملية

يتم حتدي  �شني،  للي  وفقا  والآن، 

الف���را����ش���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ه��وي��ات 

امل����زدوج����ة ل��ل��غ��رب م���ن ق��ب��ل ���ش��ع��ود 

ال�شني، واحلرب الرو�شية الأوكرانية 

اجل����اري����ة، ف��ي��م��ا ي��ن��ت�����ش��ر ق��ل��ق وا���ش��ع 

ال�����ش��ني  اأن  م���ن  ال���غ���رب  ال��ن��ط��اق يف 

اإح��دى  اأ�شبحت  قد  الليربالية  غري 

وي��ع��اين  ال��ع��امل،  يف  املهيمنة  ال��ق��وى 

الغرب من “متازمة ال�شني” وهي 

النف�شية  الأع����را�����س  م���ن  جم��م��وع��ة 

ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب���اخل���وف وال��ه�����ش��ت��ريي��ا 

وال�سيطنة«

ال���������ش����ني  جن�����������اح  لأن  وذل�������������ك 

الق����ت���������ش����ادي و����ش���ع���وده���ا ال���ع���امل���ي 

ل ي��ت��واف��ق��ان م���ع ال��ت��ف��اع��ل م���ا بني 

ق��ادرة  لي�شت  ال�شني  لأن  الهويتني، 

على حتديهم فح�شب، بل على تقدمي 

ما  “خ�شائ�س �شينية”،  ذات  بدائل 

منهجيا« “مناف�شا  يجعلها 

“حرب  ت��غ��ط��ي��ة  وع���ن���د م�����ش��اه��دة 

اأوكرانيا”، وفقا للي �شني، يت�شح اأن 

الرئي�شية  الغربية  الإع���ام  و�شائل 

منق�شم  ال��ع��امل  اأن  بحقيقة  ت��ع��رف 

فيما  اأوروب���ا،  وكذلك  احل��رب،  ب�شاأن 

الأوروب���ي  الحت��اد  دول  بع�س  نفذت 

رو�شيا،  �شد  فقط  انتقائية  عقوبات 

الن�شمام  الآخر  البع�س  قاوم  بينما 

ال��ت��ي  ت��ل��ك  ال���ع���ق���وب���ات، خ��ا���ش��ة  اإىل 

ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى اإم�������������دادات ال���ط���اق���ة 

الرو�شية

ن��ع��م، ت�����ش��ر ال��ع��ق��وب��ات ب��رو���ش��ي��ا، 

ال�شطرابات  يف  اأي�شا  ت�شاهم  لكنها 

ال��ع��امل��ي��ة،  ال����ت����وري����دات  ���ش��ا���ش��ل  يف 

وارت���ف���اع اأ���ش��ع��ار ال�����ش��ل��ع الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

القت�شادي  النمو  وت��ب��اط��وؤ  العاملية 

يف  القيمة  قانون  لأن  نظرا  العاملي، 

البقاء  اآلية  ي�شبح  ال�شوق  راأ�شمالية 

من  قلة  تخاطر  لهذا  جمتمع،  لكل 

ال�شينية  ال�����ش��وق  ب��خ�����ش��ارة  ال��ب��ل��دان 

من  رو�شيا  ملعاقبة  ال�شلبي  والتاأثري 

اأجل “الدفاع عن الدميقراطية �شد 

ال�شتبداد«

اأن������ه وب���ع���د اأن  وي���ت���اب���ع ال���ك���ات���ب 

تو�شل  فقد  لعقود،  ال��غ��رب  يف  عا�س 

اإىل ا���ش��ت��ن��ت��اج م��ف��اده اأن���ه ل ح���رج يف 

الهويتني الغربيتني على هذا النحو، 

واإمن����ا ت��ك��م��ن امل�����ش��ك��ل��ة يف ال��ت��ن��اق�����س 

ك��ان  كلما  اأن���ه  بحيث  بينهما،  فيما 

ل ب���د م���ن الخ��ت��ي��ار ب��ي��ن��ه��م��ا، ي��ك��ون 

دائ��م��ا، يف  الأول���وي���ة  القيمة  ل��ق��ان��ون 

حني اأن القيم الليربالية اختيارية

ينبغي  ل  اأن���ه  ���ش��ني  يل  وي�شتنتج 

العامل  زعماء  من  يتوقع  اأن  للغرب 

ال��ع��امل��ي��ة  ع���اق���ات���ه���م  ي���ع���ّر����ش���وا  اأن 

للخطر من خال النحياز اإىل اأحد 

الأطراف �شيا�شيا، حيث اأن “العديد 

امل��ع��اي��ري  ال���غ���رب ذات  ���ش��ي��ا���ش��ات  م���ن 

التناق�س،  لهذا  نتيجة  املزدوجة هي 

وهو ال�شبب يف انق�شام العامل اليوم«

 بدء أولى الخطوات لتهجيرهم...مع اقتراب هدم منازلهم.. مصير 
مجهول ينتظر 200 فلسطيني بالخان األحمر

 بتسيلم«: »إسرائيل« تحكم على مرضى غزة بالموت

البلد-وكاالت نبض 

ت��ت��واىل ال��وق��ائ��ع وامل���واق���ف ال��ت��ي ت�شري 

ب��ن��اء ع���امل متعدد  ن��ح��و  ت��وج��ه ج��دي��د  اإىل 

الأح���ادي���ة،  القطبية  ع��ن  ب��ع��ي��داً  الأق���ط���اب 

وحماولت الهيمنة التي تفر�شها الوليات 

الغربيون املتحدة وحلفاوؤها 

وي��اأت��ي يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق الق����راح ال��ذي 

ق���دم���ه ال���رئ���ي�������س ال���ف���ن���زوي���ل���ي ن��ي��ك��ول���س 

الفنزويلية  الوطنية  اجلمعية  على  مادورو 

�شيا�شي  حمور  ت�شكيل  بخ�شو�س  اأيام  قبل 

اأم��ري��ك��ا  يجمع ح��ل��ف��اء رو���ش��ي��ا وال�����ش��ني يف 

الاتينية

حديثه  خ��ال  م���ادورو  اأعلن  ما  وح�شب 

ع����رب ال���ه���ات���ف م����ع ال���رئ���ي�������س ال���ربازي���ل���ي 

والرئي�س  �شيلفا  دا  ل��ول  اإي��ن��ا���ش��ي��و  ل��وي�����س 

ال��ك��ول��وم��ب��ي غ��و���ش��ت��اف��و ب��ي��رو وال��رئ��ي�����س 

فرنانديز، هناك حقبة  األربتو  الأرجنتيني 

ق��ادم��ة وم��رح��ل��ة خ��ا���ش��ة لتوحيد  ج��دي��دة 

ومنطقة  الاتينية  اأم��ري��ك��ا  و�شبل  ج��ه��ود 

تكتل قوي  ت�شكيل  الكاريبي لاقراب من 

التي  ال�شيا�شية والقت�شادية  القوى  يجمع 

�شتتحدث مع العامل

ال��ك��ت��ل��ة  ه�����ذه  م���ث���ل  اأن  م��������ادورو  واأك�������د 

ج��دي��دا  خ��ط��اأ  ت�شبح  اأن  مي��ك��ن  ال�شيا�شية 

�شي�شرك  حيث  ورو�شيا،  ال�شني  مع  للقوة 

هذا املجتمع يف الأهداف التي يتحدث عنها 

الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ الذي قال: 

اأو  اإن الإن�شانية يوحدها م�شري م�شرك.. 

الذي  واملراكز  الأقطاب  متعدد  العامل  بناء 

فادميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  عنه  يتحدث 

بوتني

وت��ت��ع��اىل الأ���ش��وات يف ال��ع��دي��د م��ن دول 

جديد  عاملي  نظام  بناء  نحو  لل�شعي  العامل 

بني  املتبادل  والح��رام  امل�شاواة  على  قائم 

ال��ق��وان��ني  مقت�شيات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال�����ش��ع��وب، 

ال�شيا�شات  عن  بعيداً  الدولية،  والأع���راف 

الغربية التي حتاول فر�س م�شاحلها على 

باقي الأطراف

الرو�شية  الع�شكرية  العملية  بدء  ومنذ 

اأع��ل��ن��ت رو�شيا  اخل��ا���ش��ة حل��م��اي��ة دون��ب��ا���س 

ه��ذا  ل��ب��ن��اء  ب��داي��ة  ت�شكل  العملية  ه��ذه  اأن 

العامل متعدد الأقطاب، فيما تعمل ال�شني 

ت�شكيل  نحو  مت�شارعة  خطوات  عرب  معها 

اقت�شادية  �شيا�شية  وحتالفات  وبنى  هياكل 

وغريها  �شنغهاي  و  بريك�س  منظمتي  مثل 

واإن��ه��اء  الأق���ط���اب،  ت��ع��دد  لل�شري يف ط��ري��ق 

الهيمنة الغربية على القرار العاملي

 لبناء عالم متعدد األقطاب مادورو يقترح تشكيل محور تحالف في أمريكا الالتينية

االنباط-وكاالت

ت�شريف  حكومة  يف  العمل  وزي��ر  ك�شف 

الأع���م���ال ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م�����ش��ط��ف��ى ب����ريم، اأن 

املنظمات الدولية تهدد احلكومة اللبنانية 

ومتنعها من اإعادة النازحني اإىل بادهم

“هناك  اإن  ت�������ش���ري���ح  يف  ب�����ريم  وق������ال 

ت�شاوؤلت كبرية حول دور املنظمات الدولية 

وعدم رغبة يف اإعادة النازحني ال�شوريني”، 

م�شريا اإىل اأن “هناك تواطوؤا من املنظمات 

“عينك بنت عينك” يف ما يتعلق  الدولية 

تهدد  الدولية  واملنظمات  ال�شوري  بالنزوح 

ممنوع  بو�شوح  وتقول  اللبنانية  احلكومة 

ترجعوا النازحني اإىل بادهم«

عمل  رخ�شة  يعطي  “ل  اأن��ه  اإىل  ولفت 

ت��ن��اف�����س  ال���ت���ي  ال�����ش��غ��رى  ال�������ش���رك���ات  اإىل 

ال��ك��ربى  ال�����ش��رك��ات  ون�شتثني  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

واأن��ا  لبنانيني.   5 اأدن���ى  بحد  ت��وظ��ف  ال��ت��ي 

باللبنانيني  حم�شورة  وظيفة   126 حددت 

لكن يتم اللتفاف على القرار«

وك��ان��ت ال�����ش��ل��ط��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأع��ل��ن��ت يف 

اأك��ت��وب��ر امل��ا���ش��ي ا���ش��ت��ئ��ن��اف خ��ط��ة ال��ع��ودة 

اأن  اإل  ال�����ش��وري��ني،  ل��ل��ن��ازح��ني  ال��ط��وع��ي��ة 

“مليونا  اأن  ك�شف  اللبناين  ال��ع��ام  الأم���ن 

و330 األف نازح �شوري يف لبنان ل يرغبون 

بالعودة اإىل بادهم«

وت���اأت���ي امل��ط��ال��ب��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف اإع����ادة 

ب��اده��م و�شط  اإىل  ال�����ش��وري��ني  ال��اج��ئ��ني 

اأزم�����ة اق��ت�����ش��ادي��ة خ��ان��ق��ة م�����ش��ت��م��رة منذ 

العام 2019 �شنفها البنك الدويل من بني 

ال��ع��ام 1850، وق��د  ال��ع��امل م��ن��ذ  الأ����ش���واأ يف 

من  اأكرث  )اللرية(  املحلية  العملة  خ�شرت 

اأكرث  ال��دولر، وبات  اأم��ام  95% من قيمتها 

اللبنانيني حت��ت خط  م��ن  امل��ئ��ة  80 يف  م��ن 

ال��ف��ق��ر، ف��ي��م��ا ارت��ف��ع م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة اإىل 

بن�شبة  الت�شخم  ارتفع  فيما   ،%30 ح��وايل 

%100

وع���ل���ى وق����ع الأزم�������ة، رف���ع���ت احل��ك��وم��ة 

ال���دع���م ع���ن امل���ح���روق���ات وع����دد ك��ب��ري من 

الأدوية بالإ�شافة اإىل حليب الأطفال

 وزير لبناني: المنظمات الدولية تهدد حكومتنا وتمنعنا من إعادة النازحين
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أسيل تقود تدريبات منتخب الشابات 

العين السعودي يستقطب العبنا خيراهلل 

المنطقة الوسطى في المركز الثالث لدوري كرة الجيش 

بنزيما يرفض النصر ويجدد مع الريال 

االنباط - عامن 

ت17  الن�سوي  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ب���داأ 

ت���دري���ب���ات���ه ال��ف��ن��ي��ة وال���ب���دن���ي���ة، ب��ق��ي��ادة 

امل�����درب�����ة اأ����س���ي���ل ب������رب������راوي، حت�����س��راً 

ال��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن  الأول  ال�����دور  خل��و���ض 

الثامنة.  امل��ج��م��وع��ة  حل�����س��اب  الآ���س��ي��وي��ة 

القدم  وي�ست�سيف الحتاد الأردين لكرة 

جمموعة املنتخب خالل الفرتة من 22 

حتى 30 ني�سان القادم يف الأردن. وت�سم 

امل��ن��ت��خ��ب الأول����ي����ة 26 لع���ب���ة:  ق���ائ���م���ة 

اأبو  رن��ن  عي�سي،  �ساجدة  �سيف،  �سيلن 

����س���رور، ���س��م��ا ���س��ن��ي��ك��ات، مل���ى احل�����س��ن��ات، 

ج���ن���ة م���ع���ت���وق، ج���ن���ان ال�������س���اح���ب، ه��ي��ا 

ال�ساحلي،  ليليا  ال���داود،  زي��ن��ة  اأب��وع��ل��ي، 

ك����اري���������ض اأب�������و ط������ر، ن������ور ال���ك���وال���ي���ت، 

اأروى  ال�����س��ي��خ،  م���اي���ا  ال���ع���ط���اري،  م����را 

عو�ض  مايا  اخلا�سوك،  رام��ا  البطاينة، 

حجازي،  كري�ستن  امل��وم��ن��ي،  ليان  اهلل، 

حال  النعيمي،  رغ��د  خ�����س��راوي،  م��الك 

اأب��و  ليلى  �سليمان،  ري��ح��ان��ة  ال��رم��ام��ن��ة، 

بكر، جيدا كمال، ريتال �سالمة. واأجرى 

املنتخب تدريبه الأول ب�سفوف مكتملة، 

احل�سن  م��دي��ن��ة  يف  ال��ب��ول��و  ملعب  ع��ل��ى 

ل��ل�����س��ب��اب. وت�����س��م جم��م��وع��ة امل��ن��ت��خ��ب 

ب��ال��ت�����س��ف��ي��ات ال���ق���اري���ة اإي������ران ون��ي��ب��ال، 

امل��رك��ز الأول من  ي��ت��اأه��ل ���س��اح��ب  ح��ي��ث 

ال���ث���اين م��ن  ال������دور  ك���ل جم��م��وع��ة اإىل 

الفرتة  خ��الل  يقام  وال���ذي  الت�سفيات، 

من 16 حتى 24 اأيلول 2023.

االنباط - عامن 

ي�����س��ت��ع��د لع���ب���ن���ا م���ه���ن���د خ����ر اهلل، 

ل���الل���ت���ح���اق ب���ت���دري���ب���ات ف���ري���ق ال��ع��ن 

بعدما  املقبل،  الأ�سبوع  خالل  ال�سعودي 

مت التفاق على كافة التفا�سيل املتعلقة 

مهند  ال���دويل   امل��داف��ع  وي�سعى  بعقده. 

الأم������ور  ب��ع�����ض  اإجن�������از  اإىل  اهلل  خ����ر 

اخلا�سة به قبل التوجه اإىل ال�سعودية. 

وج������اءت رغ���ب���ة ال��ت��ع��اق��د م���ع خ���ر اهلل 

ب���ت���و����س���ي���ة م����ن امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل��ل��ع��ن 

اأ�سرف  ال��ذي  جوميز  دي��دي��ه  ال�سعودي 

ع��ل��ى ت��دري��ب��ه خ���الل ق��ي��ادت��ه ل��ل��وح��دات 

اهلل  خ��ر  مهند  ويعد  امل��ا���س��ي.  باملو�سم 

خلربته  ا���س��ت��ن��اذا  ال��ع��ن  لفريق  مك�سبا 

الن�سامى  منتخب  مثل  حيث  ال��دول��ي��ة 

اأك������ر م����ن م������رة. ول����ع����ب خ����ر اهلل  يف 

اجل��زي��رة  يتقدمها  اأن��دي��ة  ل��ع��دة  حمليا 

ح��ي��ث م��ث��ل��ه اآ����س���ي���وي���ا، وب���ع���ده���ا ان��ت��ق��ل 

اأبطال  دوري  يف  معه  و�سارك  للوحدات 

زميله  اإىل  اهلل  خ��ر  و�سين�سم  اآ���س��ي��ا. 

عبد  الأردن  م��ن��ت��خ��ب  م��رم��ى  وح���ار����ض 

بتدريبات  التحق  والذي  الفاخوري  اهلل 

اأ�سبوع. العن قبل 

باريس - وكاالت 

ح�������س���م ك������رمي ب����ن����زمي����ا، جن�����م ري�����ال 

ب�����س��اأن وجهته  ال��ن��ه��ائ��ي  م���دري���د، ق����راره 

ال��ق��ادم��ة، يف ظ��ل ت���ردد اأن��ب��اء ق��وي��ة عن 

رغبة الن�سر ال�سعودي يف �سمه. وك�سفت 

اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  م��رك��ات��و«  »ف���وت  �سبكة 

ب��ن��زمي��ا مل ي��ه��ت��ز اأم�����ام ال���ع���ر����ض امل���ايل 

ال���ق���وي ل��ل��ن��ادي ال�����س��ع��ودي، واأن�����ه ات��ف��ق 

على  م��دري��د  ري��ال  م�سوؤويل  م��ع  بالفعل 

اإ�سايف حتى �سيف  جتديد تعاقده ملو�سم 

بنزميا  عقد  “�سينتهي  واأ���س��ارت:   .2024

بنهاية املو�سم اجلاري يف حزيران/يونيو 

2023، لكن الفائز بالن�سخة الأخرة من 

اإن���ه���اء م�سرته  ي��ن��وي  ال��ذه��ب��ي��ة،  ال��ك��رة 

ال�سبكة  واأك��دت  م��دري��د«.  ري��ال  بقمي�ض 

عن  ال��ر���س��م��ي  “الإعالن  ال��ف��رن�����س��ي��ة: 

و�سيكا،  ب��ات  بنزميا  ك��رمي  عقد  جت��دي��د 

ومن املفرت�ض اأن ياأخذ الطابع الر�سمي 

»ف��وت  ل��ل��غ��اي��ة«. وختمت  ق��ري��ب  يف وق��ت 

ب��ن��زمي��ا )35  ك���رمي  ب��ق��اء  اأن  م��رك��ات��و« 

ع��ام��ا( يف ���س��ف��وف ري���ال م���دري���د، يبقى 

ب��ات لعبا ل غنى عنه  �سارا، لأن��ه  خ��ربا 

يف ال�سنوات الأخرة.

ابو زمع يشيد بمنتخبنا االولمبي ومعسكر البحرين 

النسوي  منتخبنا 
يواصل االستعداد 

للتصفيات االسيوية 

شفيونتيك تبدأ انتصاراتها في استراليا 

رونالدو يقود الهالل والنصر امام الباريسي 

االنباط - عامن 

مواجهة   1-1 الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��ادل  ح�سم 

البحريني،  23 ونظره  الوطني ت  املنتخب 

يف ال���ل���ق���اء ال������ودي ال�����ذي ج��م��ع��ه��م��ا م�����س��اء 

الأح������د ع���ل���ى ����س���ت���اد الأه����ل����ي، م����ع اخ��ت��ت��ام 

م��ع�����س��ك��ر امل��ن��ت��خ��ب ال���ت���دري���ب���ي يف امل��ن��ام��ة، 

هدف  وحمل  القادمة  لال�ستحقاقات  تاأهبا 

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ت��وق��ي��ع ع��ام��ر ج��ام��و���ض 

اللقاء:  يف  املنتخب  ومثل   .62 الدقيقة  يف 

اأح���م���د ج��ع��ي��دي، دان���ي���ال ع��ف��ان��ة، ل��ي��ث اأب���و 

ال��ذي��اب��ات،  ه��اي��ل  �سنب،  اأب���و  في�سل  رح���ال، 

دق��ر(،  اأب���و  )عبدالرحمن  ال��ري��الت  و�سيم 

اأب����و ط���ه، ب�سار  م��ه��ن��د ال��ع��رام�����س��ة، حم��م��د 

ال����ذي����اب����ات )����س���ي���ف ال���ب�������س���اب�������س���ة(، ع��ام��ر 

العمري(  بني هاين )مو�سى  رزق  جامو�ض، 

املنتخب  امل��ب��اراة قوية م��ن  ب��داي��ة  . وج��اءت 

ال���وط���ن���ي، ال�����ذي ���س��ع��ى مل��ب��اغ��ت��ة اأ���س��ح��اب 

الأر�������ض م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ل��ق��اء ل��ك��ن ال���دف���اع 

الدقيقة  و�سهدت  باملر�ساد،  كان  البحريني 

بني  ا�ستلم  حيث  املنتخب  فر�ض  اأخطر   16

مرت  قوية  ك��رة  و�سدد  ب�سار  متريرة  ه��اين 

ب���ج���وار ال��ق��ائ��م الأمي�����ن، ل��ي��ن��ت��ه��ي ال�����س��وط 

الأول على حاله دون تغير بالنتيجة 0-0. 

املنتخب  كثف  الثاين  ال�سوط  انطالق  ومع 

اخل�سم،  مرمى  على  هجماته  من  الوطني 

متريرة  با�ستغالل  جامو�ض  عامر  لينجح 

اأبو طه وي�سكنها بال�سباك. ويف الدقيقة 70 

نقطة  م��ن  بالنتيجة  الأر����ض  اأ���س��ح��اب  ع��اد 

اجل������زاء، ل��ت�����س��ت��م��ر دق���ائ���ق ال�����س��وط و���س��ط 

حم����اولت م��ت��ب��ادل��ة خل��ط��ف ه���دف ال��ت��ق��دم 

ل��ت��اأت��ي ���س��اف��رة احل��ك��م وت��ع��ل��ن ع���ن ن��ه��اي��ة 

املباراة بالتعادل الإيجابي. من جهته اأبدى 

م����درب امل��ن��ت��خ��ب ع���ب���داهلل اأب����و زم���ع ر���س��اه 

اأداء  ال��الع��ب��ون  “قدم  امل��ن��ت��خ��ب،  اأداء  ع��ن 

مم��ي��ز ط���وال ���س��وط��ي امل���ب���اراة ال��ت��ي �سهدت 

ن���دي���ة ع��ال��ي��ة وال���ت���ح���ام���ات ب��دن��ي��ة ق���وي���ة«. 

من  املطلوبة  ال���س��ت��ف��ادة  “حققنا  اأ���س��اف: 

م�ستويات  قدموا  الالعبن  جميع  املع�سكر، 

اللمحات  من  العديد  ر�سدنا  كما  مب�سرة، 

�سنعمل  التي  ال�سلبيات  وبع�ض  الإيجابية، 

ع���ل���ى م���ع���اجل���ت���ه���ا يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ري���ب 

الر�سمي«. لال�ستحقاق  ا�ستعدادا 

االنباط - عامن 

تدريباته  الن�سوي  الوطني  املنتخب  ا�ستاأنف 

نا�سمينتو  ديفيد  امل��درب  بقيادة  والفنية،  البدنية 

ا�ستعداداً لال�ستحقاقات املقبلة. و�سهدت التدريبات 

التي اأقيمت اليوم على ملعب الكرامة، بح�سور 19 

لعبة عدداً من اجلمل الفنية والتدريبات البدنية 

للوقوف على م�ستوى الالعبات، بانتظار اكتمال 

املقبل،  ي���وم 13  ت��دري��ج��ي ح��ت��ى  ب�سكل  ال�����س��ف��وف 

املحرتفات  الالعبات  كافة  التحاق  ي�سهد  وال��ذي 

باخلارج يف التجمع. وت�سم قائمة املنتخب الأولية 

24 لعبة: �سرين ال�سلبي، ملك �سنك، روند ك�ساب، 

���س��وزان اأب��وال��ق��رق، اآي���ة امل��ج��ايل، رن��د اأب���و ح�سن، 

العنود غ��ازي، ن��ور زوق�����ض، جلن البطو�ض، ليان 

بانة  ا�سليم،  ت�سنيم  ال��رب،  اأب��و  ت�سنيم  العجارمة، 

البيطار، مي �سويلم، �سهناز جربين، مي�ساء جبارة، 

اجلماعن،  اينا�ض  ال�سويف،  اأنفال  البطو�ض،  لن 

حترير القوا�سمة، هيا خليل، روزبهان فريج، لينا 

يف  املنتخب  جتمع  وياأتي  امل�سايخ.  ن��ور  ال�ساحب، 

ال�ستحقاقات  يف  للم�ساركة  التح�سرات  اإط���ار 

املقبلة، ويف مقدمتها الت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة 

املنتخب  ح��ل  ح��ي��ث   ،2024 ب��اري�����ض  اأومل��ب��ي��اد  اإىل 

وتيمور  اأوزبك�ستان  اإىل جانب  الأوىل،  باملجموعة 

ال�سرقية وبوتان.

سيدين - وكاالت 

ع���امل���ي���ا،  الأوىل  امل�������س���ن���ف���ة  ا����س���ت���ه���ل���ت 

يف  م�سوارها  �سفيونتيك،  اإيجا  البولندية 

بالتغلب  بنجاح،  املفتوحة  اأ�سرتاليا  بطولة 

ع���ل���ى الأمل����ان����ي����ة ج�����ويل ن���ي���م���ر الث����ن����ن. 

مبجموعتن  امل��ب��اراة  �سفيونتيك  وح�سمت 

غ�سون  يف  و)5-7(   )4-6( ب��واق��ع  رد،  دون 

هيمنتها  �سفيونتيك  وف��ر���س��ت  ���س��اع��ت��ن. 

تنتف�ض  اأن  ق��ب��ل  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى 

مبكرا  البولندية  اإر���س��ال  وتك�سر  الأمل��ان��ي��ة 

ذلك  على  وحافظت  الثانية.  املجموعة  يف 

ال��ك�����س��ر ح��ت��ى اأر���س��ل��ت ل��ل��ف��وز ب��امل��ج��م��وع��ة، 

الك�سر،  رد  يف  ال��ب��ول��ن��دي��ة  جن��ح��ت  وحينها 

وال����ع����ودة يف ن��ت��ي��ج��ة ال���ل���ق���اء م���ن ج��دي��د. 

�ساحق،  اإر���س��ال  اأي  �سفيونتيك  ت�سدد  ومل 

وارت���ك���ب���ت 3 اأخ����ط����اء م����زدوج����ة، وو���س��ع��ت 

اإر�سالها الأول بن�سبة 49%، وفازت بالنقاط 

عليه بن�سبة 76% مقابل 55% على الإر�سال 

 20 املقابل  يف  �سفيونتيك  و���س��ددت  ال��ث��اين. 

مبا�سرا،  خ��ط��اأ   28 وارت��ك��ب��ت  ق��ا���س��ي��ة،  ك��رة 

اأ�سل  اإر�سال خ�سمتها 3 مرات من  وك�سرت 

ب��ن�����س��ب��ة %60.  ع��ل��ي��ه��ا،  ف���ر����ض حت�����س��ل��ت   5

ك��م��ا ���س��ع��دت ال��ب��ول��ن��دي��ة اإىل ال�����س��ب��ك��ة 12 

 ،%75 بن�سبة  نقاط   9 خاللها  حققت  م��رة، 

وت��واج��ه  ن��ق��ط��ة.   81 ع���ام  ب�سكل  وح�����س��دت 

الكولومبية  امل��ق��ب��ل  ال���دور  يف  �سفيونتيك 

التي تغلبت على املجرية  اأو�سوريو،  كاميال 

رد، بواقع  اأودف��اردي مبجموعتن دون  بانا 

)6-4( و)1-6(.

الرياض - وكاالت 

رئي�ض  ال�سيخ  اآل  تركي  امل�ست�سار  ك�سف 

ل��ل��رتف��ي��ه  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 

ب��ال�����س��ع��ودي��ة ق���ائ���د ف���ري���ق جن����وم ال��ن�����س��ر 

وال����ه����الل اأم������ام ب���اري�������ض ����س���ان ج���رم���ان. 

ال�����س��ي��خ، ف��ي��دي��و ع���رب ح�����س��اب��ه  اآل  ون�����س��ر 

ال�����س��خ�����س��ي مب���وق���ع ت����وي����رت، وه�����و ي��ق��ل��د 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون�����ال�����دو، ����س���ارة ال���ق���ي���ادة. 

“الوعد اإن �ساء اهلل يوم 19 يناير/ وقال: 

اخليال،  فوق  لقاء  اجل��اري.  الثاين  كانون 

ال�سنيف،  خ��ال��د  ال��ك��اب��ن  ال��ف��ري��ق  وم��دي��ر 

املدرب  يعلنها  غًدا  والت�سكيلة  اهلل  �ساء  اإن 

نن�سى  ي��وم��ه��ا  “اأمتنى  وت���اب���ع  وخ����ال����د«. 

ال��ه��الل وال��ن�����س��ر ���س��اع��ت��ن، ون�����س��ر كلنا 

ال�����س��اع��ت��ن  وب���ع���د  الريا�ض…  م���و����س���م 

ن��وق��ف ال��ه��دن��ة«. وت��ق��ام امل���ب���اراة يف ا���س��ت��اد 

الكبر  امل���درب  بقيادة  ال���دويل،  فهد  امللك 

م��ار���س��ي��ل��و ج�����الردو، ح��ي��ث جت��م��ع فريقي 

ملواجهة  واح���د  بقمي�ض  والن�سر  ال��ه��الل 

���س��ان ج��رم��ان،  ب��اري�����ض  مناف�ض ع��امل��ي ه��و 

�����س����ع����ودي. حت���ك���ي���م  ط����اق����م  اإدارة   حت�����ت 

اأبرزهم  النجوم  من  ع��ددا  امل��ب��اراة  وت�سم   

ليونيل  الأخ����رة  ن�سخته  يف  ال��ع��امل  ب��ط��ل 

م��ي�����س��ي، ن��ي��م��ار، م��ب��اب��ي وح��ك��ي��م��ي، لإم��ت��اع 

ع�����س��اق امل�����س��ت��دي��رة، وق�������س���اء وق����ت مميز 

ال��ري��ا���س��ة وال���رتف���ي���ه �سمن  ب���ن  ي��ج��م��ع 

فعاليات مو�سم الريا�ض 2022.

االنباط - عامن 

دوري  مبناف�سات  الثالث  املركز  يف  الو�سطى  الع�سكرية  املنطقة  فريق  احتل 

القوات امل�سلحة الأردنية-اجلي�ض العربي لكرة القدم، بعد فوزه على فريق املنطقة 

الع�سكرية ال�سمالية بنتيجة 3-0، يف املباراة التي جرت على ملعب البولو مبدينة 

احل�سن لل�سباب. و�سهدت املباراة يف بع�ض مراحلها، مناف�سة قوية بن الفريقن، 

قبل اأن يح�سمها فريق الو�سطى ل�ساحله، حيث حل فريق �سالح اجلور خام�سا 

يف البطولة، فيما جاء فريق املنطقة الع�سكرية ال�سرقية �ساد�سا. ويلتقي فريقا 

احلر�ض امللكي اخلا�ض و�سالح املدفعية، يوم اخلمي�ض املقبل يف املباراة النهائية، 

لتحديد هوية الفريق البطل.
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

 رسالة لسيدي جاللة الملك المعظم 
أيها العزيز َمن ُيحاسب هؤالء؟

د.أنور الخفش

ر�سالة ل�سيدي جاللة امللك ، اأيها العزيز من ُيحا�سب ه�ؤالء؟

ال�سناعة  وزي��ر   ، اإحتكارية  مت�سلطه  فئ�يه  جمم�عة  باإ�ستبداد  يتغّ�ل  جمعية  جمل�س 

القان�نية  املحا�سبة  مهنة  تنظيم  هيئة  رئي�س  �س��ناعة  وزي��ر  ع��ندما  ن��عم  ؟  بالع�سل  نائم 

بها  بالنظر  ُملزم  القان�ن  وف��ق  قان�نية  اإع��را���س  طلبات  يتجاهل  ك�نه   ؟  بالع�سل  نائم 

قة ،  وفق الق�انني مرعيه االإج��راء ومل يقم بالرد على بع�سها ، وفق خطابات ر�سمية م�ثَّ

وبع�سها قرار من اجلمعية  ف��اقد للم�سروعية وك�ن القرارات الطعينة م�س�بة بعيب اإ�ساءة 

اإ�ستعمال ال�سلطة من قبل جمل�س اجلمعية وم�ؤ�س�س���ة على اإجراءات باطلة وعي�ب �سكلية 

اأهداف  ولها  واملناف�س  اخل���سم  وه�  امل��جل�س  �س��نع  من  اإج��راءات  ومب�ج��ب  وم��س�ع���ية 

رد  يقّدم  ومل  لل�زير  ُمالة   ، معينة  حالة  املقال  هذا  يف  اأ�ستعر�س   . وانتخابية  اإحتكارية 

امل�اطنني   ببع�س  بالغاً  �سرراً  اأحل��ق  مما  اإهمالها  ومت   . بالطع�ن  ورد  ما  على  م��س�عي 

ويعترب اأخ���ّل مب���هام وظيفته وَق�َسمه اأمام امللك وال�سعب االأردين. 

يّتفق مع  اإعتبار ما ورد يف  خطاب جمل�س اجلمعية ال  ، مت تبيان ك�ن  يف هذه احلالة 

د من الن�احي القان�نية واأن التقرير املذك�ر   االإخت�سا�س وال�اقع والقان�ن . كما اأنه جمرَّ

ل عليه من الناحية القان�نية ولي�س من جهة اإخت�سا�س تبعاً  باطل بطالن مطلق وال ُيع�َّ

من  فيها  جاء  ما  بكل  اإ�ستنتاجاته  واأن  الق��ان�نية  البيِّنات  م�ساف  اىل  يرتقي  وال  ملحت�اه 

عنه  وتنتفي  القان�نية  ال�سفة  وفقدانه  القان�ين   ال�سند  والإفتقاره  اخلطاب  م�قع  �سنع 

مه��نة  جمل���س  ق���رارات  مراج��عة  ال��ق��ان���ن   وف��ق  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اإخت�سا�س  �سفة 

تدق��يق احل�سابات عام 2000 ، وتعار�سه مع قرار املجل�س املُ�سكَّل يف حينه. اإن امل�جز لل�ق���ائع 

والت���طبيقات القان�نية واالإجراءات املتبعة من �سنع مناف�سني )جمل�س اإدارة اجلمعية(. 

للد�ست�ر  خمالفة  وق��رارات��ه��ا  وال��ت��اأدي��ب  والتحقيق  التفتي�س  جل��ان  اإج����راءات  كافة  اإن 

وحماية حق�ق االأف���راد االأ�سا�سية وفق العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية  واالإقت�سادية 

واالجتماعية ، بذلك فاإن قرارات املجل�س فاقدة لل���سرعية وي�س�بها بعيب اإ�س����اءة اإ�ستعمال 

مع  ومتناق�س���ة  ال��عامة  امل�سلحة  حتقق  ال  ك�نها   ، بها  واالإن���ح���راف  ف  والتع�سُّ ال�سلطة 

تخ����سي�س االأهداف ف�ساًل عن ك�نها قرارات  مبنية على اإجراءات غري مت�ازنة وباأهداف 

اإحتكارية وحرمان االأفراد من حقهم بالعمل ومزاولة مهنتهم على خلفية اإنتخابية.

يف املقلب االآخر، نقدم حتية االإحرام والتقدير ملعايل وزير ال�سناعة والتجارة املهند�س 

رئي�س  اإىل  املر�سل  الُعليا  الهيئة  رئي�س  معايل  خطاب  يف  ج��اء  كما   ، امل��ك��رم   احلديد  عامر 

جمعية مدققي احل�سابات بتاريخ 24 /10/ 2009 ، حيث اإمتنع جمل�س اجلمعية من تنفيذ 

بتاريخ  ال�سادر   2009 ل�س���نة   )1( رق��م  القان�نية  املحا�سبة  لتنظيم  العليا  الهيئة  ق���رارات 

واإغالق  املزاولني  �سجالت  املزاولني يف  االأع�ساء  بت�سجيل عدد من  والقا�سي   2009/3/12

�سني ب�سجل املحا�سبني املزاولني. وفق كتاب )حيث ابتداأ  باب الع�س�ية وعدم ت�سجيل املرخَّ

الع�����س�ية واالإنت�ساب  ف��تح باب  ال�زير يف حينه بلغ اىل علمي متنُّع جمعيتكم عن  خطاب 

 ، اأع��اله  املذك�ر  القرار  مب�جب  العليا  الهيئة  قبل  من  واملجازين  املذك�رين  للمحا�س����بني 

بدون م�س����غ ق���ان�ين ورغ���م اكت����سابهم ل�سروط الع�س�ية وفقاً الأحكام قان�ن تنظيم مهنة 

الداخلي  النظام  3 من من  امل��ادة  واأح���كام    2003 ل�سنة   73 رقم  امل�ؤقت  القان�نية  املحا�سبة 

جلمعية املحا�سبني القان�نني رقم 122 ل�س���نه 2004 ، والتي تن���س )على اجلمعية االإلتزام 

يلي :  د مبا  والتقيُّ القيام  كما عليها  والتعليمات مبقت�ساه  واالأنظمة  القان�ن  باأحكام هذا 

من  لكل  الع�س�ية  باب  وفتح   ، االأ�سا�سي  نظامها  اأحكام  وفق  واأن�سطتها  اأعمالها  ممار�سة 

تت�فر فيه �سروط اإنت�ساب الع�س�ية وفق اأحكام نظامها االأ�سا�سي(.

 اإن حق الع�س�ية واالإنت�ساب للجمعيات لالأردنيني مبا فيها جمعية املحا�سبني ال���قان�نيني 

االأردن�����يني ، على اإعتبار ك�نه من احلق�ق الد�ست�رية املكف�لة جلميع االأردنيني دون متييز 

وعلى ال�س�اء وك�ما اأن الد�س������ت�ر االأردين قد كفل تكاف�ؤ الفر�س وحرية وحق االأردنيني يف 

العمل ، ال �سيما فيما اإذا تعلق ممار�ستهم لهذا احلق يف العمل وعلى االإنت�ساب اأو الع�س�ية 

)6و16،و23(  بامل�اد   1952 ل���س��نة  االأردين  الد�ست�ر  اأحكام  قررته  ملا  وفقاً   ، معينة  جلمعية 

وتكفل حك�مة اململكة االأردنية الها�سمية د�ست�رياً ح���ماية هذه احل����ق�ق وت�س�����من مل�اطنيها 

التمتع بها مبا يتفق واأحكام الق�انني الناظمة لها مبا يكفل جل���ميع امل�اطنني ال����طماأنينة 

وت����كاف�ؤ الفر�س يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني 

حفظه اهلل ورعاه.

االإح��تكار  ز  وتعزِّ املناف�سة  قان�ن  مع  تتعار�س  قي�د  وفر�س  اجلمعية  جمل�س  ل  تغ�ُّ اإن 

القان�ن�ية ال يح�������قق  املحا�سبة  لتنظيم مهنة  العليا  الهيئة  اإح����رام وتنفيذ قرارات  وعدم 

اأهداف تنظيم م�����هنة ال��محا�سبة والعدالة االإجتماعية وال يحقق هدف تنظيم مزاولة املهنة 

ز دور املهنيني  حماية االإقت�ساد ال�طني واملجتمع ، واالإرتق����اء بال����مهنة وم�ست�اها ، وال يعزِّ

كافة وحياديتهم واإ�ستقاللهم ، وي�سكل بالتناوب خرقاً الأح���كام الد�س����ت�ر  والقان�ن وميثل 

باإ�ساءة اإ�ستعمال ال�سلطة ل�سالح فئة مددة من املجتمع واإعاقة اأو ت�����اأخري  �سكاًل �سارخاً 

القان�ن  اأحكام  نفاذ  ويعرقل  املقررة قان�ناً  ال�سالحية  ذات  �سلطات حك�مية  اأو تغ�ل على 

واالأنظمة املعم�ل بها. 

االأحكام  واإنتهاج  و  االأف��راد  ورعاية م�سالح  والعدل  االإن�ساف  نطلبه  ما   ، تقدم  ما  لكل 

الرحيمة التي ت�س��يع الطماأنينة ، واإ�ساعة نهج  االإدارة احلكيمة واملن�سفة والإتاحة الفر�سة 

لكل املت�سررين من  تقدمي اجلانب االآخر من احلق و احلقيقة. 

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com
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االنباط-وكاالت

االعتيادية  االإنفل�نزا  اأعرا�س  حت�لت 

ل����دى ط��ف��ل��ة ����س���غ���رية، ل��ك��اب������س م��رع��ب 

اك��ت�����س��ف��ت م���ع���ه وال���دت���ه���ا اأن����ه����ا م�����س��اب��ة 

ب�سرطان الدم املعروف ب�”الل�كيميا«.

كريا  ابنتها  اأن  كري�سنت  االأم  الحظت 

ب��داأت تظهر  �سن�ات   4 العمر  البالغة من 

اأيام قليلة فقط  عليها اأعرا�س الربد بعد 

من عيد امليالد.

حيث  امل�ست�سفى  اإىل  الطفلة  نقل  مت 

االأك�سجني  ت�سبع  م�ست�يات  اأن  اكت�سف 

ه��ذا  دف���ع  م���ا  ل��ل��غ��اي��ة،  ل��دي��ه��ا منخف�سة 

االأطباء اإىل اإجراء اختبار الل�كيميا، وه� 

ن����ع م��ن ال�����س��رط��ان ي�سيب خ��الي��ا ال��دم 

البي�ساء.

واأو����س���ح���ت ك��ري���س��نت اأن���ه���م اح��ت��ف��ل���ا 

اأع��را���س كريا  اأن  امل��ي��الد، معتقدين  بعيد 

ذلك  يف  ال�سائعة  االأنفل�نزا  اأع��را���س  هي 

ال�قت.

وب���ع���د اأي������ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن ح���ل����ل ال��ع��ام 

اجل���دي���د، ت��ط���رت درج����ة ح����رارة الطفل 

اإنها ت�سعر باالأمل يف �ساقيها  وبداأت تق�ل 

وظهرها، كما فقدت �سهيتها متاما.

بعد عدة اختبارات مت التاأكد من اإ�سابة 

ب�سدمة  ت�سبب  ال��دم، مما  ب�سرطان  ك��ريا 

وحزن والديها.

نت�قع هذا  نكن  “مل  اأم��ه��ا:  واأ���س��اف��ت 

ع��ل��ى االإط�����الق، ل��ق��د ف��اج��اأن��ا ذل���ك، الأن��ه��ا 

كانت ت�سحك وتبت�سم قبل ي�مني«.

احل���ظ، خاليا  االأط���ب���اء حل�سن  وق���ال 

ال�سائل  ال���دم غ��ري م����ج����دة يف  ���س��رط��ان 

قاباًل  �سرطانها  و�سيك�ن  لكريا  ال�س�كي 

لل�سفاء.

 بدأت باإلنفلونزا وانتهت 
بسرطان خطير.. حياة طفلة 

تتحول لكابوس

االنباط-وكاالت

“نا�سا”  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  ك�سفت 

لتل�سك�ب  خ��ل��ي��ف��ة  ل��ب��ن��اء  ج��دي��دة  خ��ط��ة  ع��ن 

مهمته  �ستك�ن  الف�سائي،  ويب”  “جيم�س 
لل�سكن  �ساحلة  ع�امل  عن  البحث  الرئي�سية 

يف الف�ساء.

وقالت “نا�سا” يف اأحدث اجتماع للجمعية 

ال��ف��ل��ك��ي��ة االأم���ريك���ي���ة، االأ���س��ب���ع امل��ا���س��ي، اإن 

على  ت��ق���م  ال��ق��ادم  التل�سك�ب  ت��ط���ي��ر  خ��ط��ة 

ه���دف ج��ع��ل��ه م��ن��ا���س��ب��ا ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ع��الم��ات 

ال�ساحلة  ال��ك���اك��ب اخل��ارج��ي��ة  ع��ل��ى  احل��ي��اة 

نقلت  ح�سبما  اخل��ارج��ي،  الف�ساء  يف  لل�سكن 

�سبكة “ف�ك�س ني�ز” االأمريكية.

املتخ�س�س  “�سبي�س”  م�قع  ذكر  ووفقما 

باأخبار الف�ساء، فاإن املر�سد اجلديد �سيدعم 

العلماء  لتمكني  ال��ق���ة،  فائق  ت�س�ير  جهاز 

و�سل�كياتها  الف�سائية  االأج�سام  درا�سة  من 

على اختالف اأحجامها.

ون��ق��ل امل����ق���ع ع���ن م��دي��ر ق�����س��م ال��ف��ي��زي��اء 

ق�له  كالمبني،  م��ارك  “نا�سا”،  يف  الفلكية 

على  ب��ن��اًء  امل�����س��روع  على  �ستعمل  ال���ك��ال��ة  اإن 

التكن�ل�جيا ال�سابقة امل�ستخدمة يف تل�سك�ب 

“جيم�س  وكذلك  رومان”  غري�س  “نان�سي 
ويب«.

و���س��ت�����س��ل ق������درات ال���ر����س���د ب��ال��ت��ل�����س��ك���ب 

اجلديد اإىل نقطة ُتعرف با�سم L2، اأو نقطة 

من  ميل  ملي�ن  بعد  على  الثانية،  الغ��راجن 

ال�سم�س. االأر�س ومقابل 

وح����ل م��ه��ام ال��ت��ل�����س��ك���ب ق���ال ك��الم��ب��ني: 

“�سيمنحنا مرونة كبرية، و�سيك�ن مبقدورنا 
اإطالة عمر مهمته«.

ال��ت��ل�����س��ك���ب اجل��دي��د  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

با�سم  “نا�سا” املعروف  م�سروع  �سمن  يندرج 

فر�س  ملعرفة  والرامي  الكربى”،  “املرا�سد 
وج�د حياة خارج االأر�س.

 ناسا.. خطة جديدة للبحث عن آثار الحياة في الفضاء

 

 »البقاء لألغنى«.. 1% في العالم يستحوذون على ثلثي
 ثروات البشر

االنباط-وكاالت

ك�������س���ف ت���ق���ري���ر ج����دي����د ن�������س���رت���ه م��ن��ظ��م��ة 

ال��ب�����س��ر قد  ب��امل��ائ��ة م��ن   1 اأغ��ن��ى  اأن  اأوك�����س��ف��ام 

ا�ستح�ذوا على ما يقارب ثلثي جميع الرثوات 

دوالر  تريلي�ن   42 قيمتها  تبلغ  التي  اجلديدة 

2020، اأي �سعف االأم�ال  التي ُجمعت منذ عام 

ي�سكل�ن  الذين  �سخ�س  مليارات   7 ك�سبها  التي 

املا�سي،  العقد  وخالل  العامل.  �سكان  من   %99

الب�سر على ح�ايل  باملائة من   1 اأغنى  ا�ستح�ذ 

اجلديدة. الرثوة  ن�سف 

يف  لالأغنى”  “البقاء  ت��ق��ري��ر  ُن�����س��ر  وق����د 

ي����م اف��ت��ت��اح امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي يف 

داف��������س، ���س���ي�����س��را ح��ي��ث ت��ت��ج��م��ع ال��ن��خ��ب يف 

الرثوات  تزايد  مع  ال�س�ي�سري  التزلج  منتجع 

م��ّرة  الأول  م��ًع��ا  اآن  يف  امل��دق��ع  وال��ف��ق��ر  الطائلة 

25 عاًما. منذ 

وب��ح�����س��ب ال���ت���ق���ري���ر ف���ق���د ���س��ه��د اأ����س���ح���اب 

تزايًدا غري عادي لرثواتهم: املليارات 

املعي�سة  كلفة  واأزمة  �سن�ات اجلائحة  خالل 

الب�سر  من   %1 اأغنى  ا�ستح�ذ   ،2020 عام  منذ 

26 تريلي�ن دوالر )63 باملائة( من جميع  على 

تريلي�ن   16 ذه��ب  بينما  اجل��دي��دة،  ال����رثوات 

دوالر )37 باملائة( فقط اإىل باقي �سكان العامل 

جمم�عني.

 1.7 ح�����س��ل ك���ّل م��ل��ي��اردي��ر ع��ل��ى م��ا ي��ق��ارب 

ال���رثوة  م���ن  دوالر  ك���ل  م��ق��اب��ل  دوالر  م��ل��ي���ن 

من  �سخ�س  يك�سبها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال��ع��امل��ي��ة 

الب�سرية. باملائة من   90 اأفقر 

 2.7 مبقدار  املليارات  اأ�سحاب  ثروات  زادت 

مليار دوالر ي�مًيا. وياأتي ذلك على راأ�س عقد 

ثروات  ت�ساعف  اأي   - التاريخية  املكا�سب  من 

ال�سن�ات  خ��الل  واأع��داده��م  امل��ل��ي��ارات  اأ�سحاب 

املا�سية. الع�سر 

الأن�سان قيمة  يحدد  من 

ارت��ف��ع��ت ث����روة اأ����س���ح���اب امل���ل���ي���ارات يف ع��ام 

ال��غ��ذاء  اأرب����اح  ال�����س��ري��ع يف  2022 م��ع االرت���ف���اع 

والطاقة.

وطاقة  غ��ذاء  �سركة   95 اأّن  التقرير  ُيظهر 

ارفعت اأرباحها باأكرث من ال�سعف يف عام 2022 

257 مليار دوالر )84 باملائة( اإىل  ودفعت منها 

امل�����س��اه��م��ني االأغ��ن��ي��اء. ف��اأ���س��رة وال��ت���ن م��ث��اًل، 

تلّقت  قد  مارت،  وول  �سركة  ن�سف  متلك  التي 

املا�سي. العام  8.5 مليار دوالر خالل 

اأداين،  غ����ت���ام  ال���ه���ن���دي  امل���ل���ي���اردي���ر  ���س��ه��د 

���س��اح��ب ���س��رك��ات ط��اق��ة ك���ربى، ارت��ف��اع ث��روت��ه 

يف  )46ب�����امل�����ائ�����ة(  دوالر  م���ل���ي���ار   42 مب����ق����دار 

اأرب���اح  2022 وح����ده. ك��م��ا ت�����س��ب��ب ف��ائ�����س  ع���ام 

يف  الت�سخم  ن�سف  ع��ن  يقل  ال  مب��ا  ال�سركات 

املتحدة. واململكة  املتحدة  وال�اليات  اأ�سراليا 

لالأغنى البقاء 

مليار   1.7 االآن  ي��ع��ي�����س  ال��ت��ق��ري��ر  ب��ح�����س��ب   

ع��ام��ل وع��ام��ل��ة ع��ل��ى االأق����ل يف ب��ل��دان ي��ت��ج��اوز 

االأج�ر. من�  معدالت  الت�سخم  فيها 

اأي   - �سخ�س  ملي�ن   820 م��ن  اأك��رث  يعاين 

على  اأ�سخا�س  ع�سرة  كل  من  واح��د  يقارب  ما 

وج��ه االأر�����س - م��ن اجل����ع. وغ��ال��ًب��ا م��ا تك�ن 

ياأكل، وي�سكلن  واأقّل من  اآخر  الن�ساء والفتيات 

العامل اجلياع. �سكان  باملائة من   60 ما يقارب 

ي���ق����ل ال���ب���ن���ك ال������دويل اإن����ن����ا ن�����س��ه��د ع��ل��ى 

االأرج�����ح اأك����رب زي����ادة يف ال��الم�����س��اواة وال��ف��ق��ر 

الثانية. العاملية  احلرب  منذ  العامليني 

اإذ  االإف��ال���س،  خطر  باأكملها  ب��ل��دان  ت���اج��ه 

الدي�ن  �سداد  على  االأ�سّد  البلدان  اإنفاق  و�سل 

اأ�سعاف ما تنفقه  اأربعة  الدائنني االأغنياء  اإىل 

ال�سحية. الرعاية  على 

ت��خ��ط��ط ث���الث���ة اأرب��������اع ح���ك����م���ات ال���ع���امل 

خ��ف�����س االإن����ف����اق ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ب�����س��ب��ب 

ال��ت��ق�����س��ف - مب���ا يف ذل����ك ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

على  دوالر  تريلي�ن   7.8 مب��ق��دار   - والتعليم 

املقبلة. اخلم�س  ال�سن�ات  مدى 

املليونريات على  حملة 

ف��ر���س ���س��رائ��ب ت�����س��ام��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���رثوة 

االأرباح  على  ا�ستثنائية  و�سرائب  واحدة  ملرة 

االأزمات. الرّبح من  املت�قعة الإنهاء  غري 

اأغنى  على  دائ��م  ب�سكل  ال�����س��رائ��ب  زي���ادة 

ب��امل��ائ��ة   60 اىل  لت�سل  ال��ب�����س��ر  م��ن  ب��امل��ائ��ة   1

دخلهم  م��ن  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  االأق���ل،  ع��ل��ى 

م���ن ال��ع��م��ل وم���ن راأ�����س امل����ال، م���ع م��ع��دالت 

امل���الي���ني وامل���ل���ي���ارات. كما  اأع���ل���ى الأ����س���ح���اب 

ي��ج��ب ع��ل��ى احل��ك���م��ات ب�����س��ك��ل خ��ا���س زي���ادة 

ال�����س��رائ��ب ع��ل��ى م��ك��ا���س��ب راأ�����س امل����ال، ال��ت��ي 

اأ���س��ك��ال  م��ن  اأق���ّل  ���س��ري��ب��ي��ة  مل��ع��دالت  تخ�سع 

االأخرى. الدخل 

باملائة   1 اأغنى  ثروة  على  �سرائب  فر�س 

م����ن ال���ب�������س���ر مب����ع����دالت ع���ال���ي���ة مب����ا ي��ك��ف��ي 

ب�سكل  وثرواتهم  النا�س  اأغنى  اأعداد  خلف�س 

امل�����ارد. وي�سمل  ت���زي��ع ه��ذه  واإع����ادة  ك��ب��ري، 

واملمتلكات  املرياث  على  �سرائب  فر�س  ذلك 

واالأرا������س�����ي، ف�����س��اًل ع���ن ����س���رائ���ب ال����رثوة 

ال�سافية.

االنباط-وكاالت

يركز  فه�  عمره،  يف  االإن�سان  يفكر  عندما 

فقط على تاريخ ميالده، لكن خرباء ال�سحة 

االأوان،  قبل  ي�سيخ  قد  الفرد  اأن  اإىل  ينبه�ن 

ب�سبب منط احلياة الذي يتبعه، فتك�ن بع�س 

كبري  ب�سكل  ومعر�سة  منهكة  اجل�سم  اأع�ساء 

املزمنة. لال�سطرابات واالأمرا�س 

ف���اإن  ميل”،  “ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 

اخ��ت��ب��ارا م����ج����دا ع��ل��ى االإن���رن���ت مي��ك��ن اأن 

ي�����س��اع��د ال���ف���رد ع��ل��ى ق��ي��ا���س ال��ع��م��ر ال��ف��ع��ل��ي 

القلب لديه. لع�سلة 

اأن ي��ح�����س��ل ع��ل��ى ت��ق��دي��ر  ال���ف���رد  وب��������س���ع 

ب�ساأن العمر الفعلي للقلب، بعد االإجابة على 

ع���دد م��ن االأ���س��ئ��ل��ة ال�����س��روري��ة ب�����س��اأن حالته 

ال�سحية.

وتثري اأمرا�س القلب قلقا كبريا يف العامل، 

البيانات  ت�سري  مثال،  املتحدة،  ال�اليات  ففي 

���س��ي��ع��ان���ن  ال�����س��ك��ان  م���ن  ب��امل��ئ��ة   40 اأن  اإىل 

يف  متفاوتة،  ب��درج��ات  القلب،  يف  ا�سطرابات 

عام 2030.

وت�سري اإح�ساءات املراكز االأمريكية ملراقبة 

اأم��را���س  اأن  اإىل  االأم���را����س وال���ق��اي��ة م��ن��ه��ا، 

القلب م�س�ؤولة عن حالة وفاة واحدة من بني 

كل خم�س وفيات يف ال�اليات املتحدة.

والإج�������������������������������������راء ه�������������������ذا االخ����������ت����������ب����������ار 

االإل������������ك������������روين، ي����ك����ف����ي ارت��������ي��������اد م�����ق����ع 

وعندئذ،   ،»MyHealthCheckup«

ميكن للفرد اأن يح�سل على معل�مات مفيدة، 

ب�سكل جماين.

على  اأن يجيب  الفرد  ي�ستطع  ويف حال مل 

ب��ع�����س االأ���س��ئ��ل��ة م��ث��ل م��ع��دل ال��ك���ل��ي�����س��رول 

ب�سكل  االختبار  على  ي�ؤثر  ال  ذلك  فاإن  لديه، 

عام، اإذ ب��سعه اأن ينقر على خانة “ال اأعرف”، 

اأ�سئلة اأخرى. فيم�سي قدما نح� 

العمر

ال�زن والط�ل.

قيا�س اخلا�سرة.

معدل �سغط الدم

هل تاأخذ دواء من اأجل �سبط �سغط الدم؟

ال�سكري

ه��ل ت��ت��ن��اول دواء الأج���ل ���س��ب��ط ال�����س��ك��ر يف 

الدم؟

هل ثمة اأ�سخا�س يف عائلتك لهم �سجل يف 

باأمرا�س القلب؟ االإ�سابة 

هل تدخن اأم ال؟

الك�لي�سرول. معدالت 

يف  م�سكلة  اأو  ل�سكتة  تعر�ست  اأن  �سبق  هل 

القلب؟

الريا�سة؟ باأي وترية متار�س 

امل�قع  يقدم  االأ�سئلة،  على  االإج��اب��ة  وعند 

ت���ق���ري���را م��ف�����س��ال، ف��ي��ع��ر���س ل��ل��ف��رد ال��ع��م��ر 

ي��ك���ن  ق��د  اإذ  ل��دي��ه،  ال��ق��ل��ب  لع�سلة  ال��ف��ع��ل��ي 

عمره،  من  والع�سرين  اخلام�سة  يف  ال�سخ�س 

يف  ل��دي��ه،  احلي�ية  الع�سلة  ب��اأن  يفاجاأ  لكنه 

حالة من و�سل اإىل ثالثني.

القوي والإرتباط  والدماغ..  القلب 

وي���ق���دم امل����ق���ع ت��ق��دي��را ب��ال��ن�����س��ب��ة امل��ئ���ي��ة 

الح��ت��م��ال ال��ت��ع��ر���س ل��ل��ن���ب��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة خ��الل 

ال�������س���ن����ات امل�����ال����ي����ة، ف��ي��م��ا ي��������س���ي ب��ب��ع�����س 

اخلط�ات الأجل تقليل املخاطر.

�سحي  ح��ي��اة  ن��ظ��ام  باتباع  املن�سة  وتن�سح 

م��ن خ��الل مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة واالإق����الع عن 

ال���ت���دخ���ني، الأج�����ل ت��ق��ل��ي��ل ع��ر���س��ة االإ����س���اب���ة 

باأمرا�س خطرية يف القلب.

ومن اخلط�ات التي تعزز �سحة القلب:

ف���ح�������س ال����ك�����ل����ي���������س����رول ب�����ني ال���ف���ي���ن���ة 

واالأخرى.

مراقبة �سغط الدم با�ستمرار.

ال���غ���ذائ���ي، وت��ف��ادي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  االن��ت��ب��اه 

ال�سكر  م��ن  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ن�����س��ب��ة  ذات  االأط��ع��م��ة 

والده�ن.

الريا�سة. ممار�سة 

التدخني. تفادي 

بأرقام دقيقة.. اختبار سريع يكشف العمر الفعلي لعضلة قلبك


