
   أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم »األونروا«

   الحفاظ على الوضع القائم في القدس ومقدساتها

خالل قمة عقدها الملك والرئيسين المصري والفلسطيني

القمة الثالثية: وقف اإلجراءات 
اإلسرائيلية التي تقوض حل الدولتين

2

 الأربعاء   25  جمادى الآخرة  1444 هـ  - املوافق  18  كانون الثاين  2023 م - العدد  6289 - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

الزرو: غياب رقابة »االمانة« سبب انتشار المعارض غير المرخصة

العبدالت : يجب توحيد تراخيص السيارات 
ذات المواصفات نفسها

البلعاوي: متالزمة مسك تصيب األطفال بعد 
أسبوعين من تعرضهم لفايروس مسببًا لاللتهاب

الأنباط – زينة الرببور

ال�سيارات  جت��ارة  تواجه  التي  العقبات  حول 

 “ ل�  العبدالت  �سفيق  التاجر  ا�ستكى  االأردن  يف 

ع��دة م�ساكل تعرت�ض عملهم،  “ ع��ن  االأن��ب��اط 

اأب���رزه���ا واك���ره���ا ���س��ي��وع��اً ؛  ع���دم ت��وف��ر قطع 

الكبري  االإقبال  رغم  ال�سينية  لل�سيارت  تبديل 

ع��ل��ي��ه��ا الف���ت���اً اأن ذل����ك اث����ر ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى ان����واع 

ال�سيارات االخرى ذات الكفالة.

وتابع اأن هناك اختالف يف ا�سعار الرتاخي�ض 

ان��واع��ه��ا  ت�سابه  رغ���م  ال�����س��ي��ارات  ان����واع  لبع�ض 

با�سعار  انخفا�ض  اأن هناك  وموا�سفاتها، مبيناً 

بانواع  مقارنة  الكهربائية  لل�سيارات  اجلمركة 

بدوره  وهذا  مرتفعة،  جمركتها  مازالت  اخرى 

هناك  اأ�سبح  اأن��ه  اأك��د  حيث  نوعية  نقلة  �سبب 

ال�سيني  الكهرباء  �سيارات  على  بالطلب  ازدي��اد 

ب�سكل كبري بالوقت الذي تفتقد اال�سواق قطع 

ال�سيارات ال�سيني.

وا�ستكى اي�ساً من اإزدياد عدد املعار�ض التي 

باتت منت�سرة يف  انها  تراخي�ض الفتاً  ال متلك 

ك��ل م��ك��ان يف ظ��ل غ��ي��اب ك��ام��ل ل��ل��دور الرقابي 

احلكومي.

وط���ال���ب ال��ع��ب��دالت اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة اع���ادة 

لل�سيارات  الرتاخي�ض  توحيد  مبو�سوع  النظر 

ن��ف�����س��ه��ا وت��خ��ف��ي�����ض ج��م��رك  امل���وا����س���ف���ات  ذات 

عمان  امانة  داع��ي��اً  الكهربائية،  غري  ال�سيارات 

للحد  اكر  فعال  ب�سكل  الرقابي  دوره��ا  تفعيل 

من انت�سار املعار�ض غري املرخ�سة.

وبدوره اأكد املدير التنفيذي جلمعية وكالء 

وم��وزع��ن ال�����س��ي��ارات االأردن���ي���ن حم��م��د ال���زرو 

خ��ارج  م��ن  ل���الردن  امل�ستوردة  ال�سيارات  ك��ل  اأن 

الوكالة.

التفا�صيل �ص »6«

الأنباط – دلل عمر

ي��ت��ع��ر���ض االأط����ف����ال ل���� م���ت���الزم���ة ال��ت��ه��اب 

اخت�ساراً  اإليها  ي�سار  والتي  املتعددة  االأج��ه��زة 

التعر�ض  م��ن  اأ���س��ب��وع��ن  )MIS-C(بعد  ب��� 

ل��ل��ف��ريو���ض ال�����ذي ي�����س��ب��ب ال��ت��ه��اب��اً يف اأج�����زاء 

خمتلفة يف ج�سم االن�سان، وهي جمموعة من 

ال��ع��الم��ات واالأع��را���ض ولي�ست م��ر���س��اً، ولكن 

اأو  اأ�سبابها  اأو  ماهيتها  ع��ن  الكثري  يعرف  مل 

لكن  االآن،  حتى  بها  املتعلقة  اخل��ط��ر  ع��وام��ل 

يبدو اأنها ا�ستجابة مناعية مفرطة مرتبطة ب� 

)كوفيد-19(.

الدوائي  العالج  م�ست�سار  بن  ناحيته  من 

ال�����س��ري��ري ال��دك��ت��ور ���س��رار ح�سن ال��ب��ل��ع��اوي ، 

اأنها حالة ميكن اأن تلتهب فيها اأجزاء خمتلفة 

م���ن اجل�����س��م مب���ا يف ذل����ك ال��ق��ل��ب وال��رئ��ت��ن 

اأع�ساء  اأو  والعينن  واجللد  وال��دم��اغ  والكلى 

اجلهاز اله�سمي وميكن اأن تكون خطرية جداً 

امل�ست�سفى،  العناية الطبية يف  وت�ستدعي تلقي 

ال��ع��ن��اي��ة يف وح���دات  اأن��ه��ا ق��د تتطلب  م���وؤك���داً 

العناية املركزة يف احلاالت االأ�سد حدة، كما قد 

تكون مميتًة يف بع�ض احلاالت.

وت���اب���ع  اأن امل��رك��ز االأوروب������ي ل��ل��وق��اي��ة من 

�سي( بن  دي  �سي  )اإي  االأم��را���ض ومكافحتها 

اأن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا االأط���ف���ال يف 

ا�ستناداً  اأنها منخف�سة ب�سكل عام،  اأوروبا على 

اإىل احتمال منخف�ض جداً اإ�سابة الطفل بهذا 

املر�ض عايل التاأثري.

ال��ذي��ن  االأط����ف����ال  اأع���م���ار  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

ي�سابون ب� "متالزمة التهاب االأجهزة املتعددة 

لدى االأطفال" بن 3 اأعوام و 12 عاماً، ويبلغ 

م��ت��و���س��ط اأع���م���اره���م 8 اأع�������وام، ح��ي��ث ظ��ه��رت 

اأي�ساً بن االأطفال االأكرب �سناً  بع�ض احلاالت 

اأن هذه االعرا�ض  واالأطفال الر�سع، مو�سحاً 

اأي�ساً  اأي�ساً، ومتتاز  اأن ت�سيب البالغن  ميكن 

عند  مثيلتها  يف  التي  بتلك  �سبيهة  ب��اأع��را���ض 

م��راك��ز مكافحة  ذل��ك وح�سب  وم��ع  االأط��ف��ال 

االأمرا�ض.

التفا�صيل �ص »3«

النباط – عمان 

اأكد رئي�ض جمل�ض النواب اأحمد ال�سفدي 

وم�سر  االأردن  ب��ن  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق 

امل��ل��ك عبداهلل  اأر���س��ى دعائمها ج��الل��ة  وال��ت��ي 

الثاين، واأخوه الرئي�ض عبد الفتاح ال�سي�سي.

واأ�سار ال�سفدي خالل ا�ستقباله يف مكتبه 

االأردن  لدى  امل�سري  ال�سفري  الثالثاء،  اأم�ض 

خمرجات  على  ال��ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة  �سمري  حممد 

العراقية  امل�سرية  االأردن��ي��ة  الثالثية  القمة 

االقت�سادي  التعاون  تو�سيع  على  رك��زت  التي 

والتجاري واال�ستثماري بن البلدان الثالثة، 

ومب�����ا ي��ح��ق��ق امل�������س���ال���ح امل�������س���رتك���ة، وي���خ���دم 

الق�سايا العربية.

تذليل  مهمة  ال��ربمل��ان��ات  اأم����ام  اإن  وق����ال، 

التكامل  اأهداف  الت�سريعية لتحقيق  العقبات 

االقت�سادي.

التفا�صيل �ص »3«

النباط-وكالت

االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  دول��ة   40 طالبت 

االنتقامية  العقوبات  عن  الفوري  بالرتاجع 

ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ���س��د ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، بعد 

ت��ب��ن��ي اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة ل������الأمم امل��ت��ح��دة 

ال��ق��ان��وين من  ال�����راأي  مل�سلحة ط��ل��ب  ق�����راراً 

اال�ستيطان  ح���ول  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��دل  حمكمة 

ال�سعب  حلقوق  امل�ستمر  )اإ�سرائيل(  وانتهاك 

الفل�سطيني.

40 دول��ة ع�سواً يف  اأن  وذك��رت وكالة وف��ا 

توزيعه على  بيان مت  اأك��دت يف  املتحدة  االأمم 

الرا�سخ  دعمها  املا�سية  الليلة  ال�سحفين 

ملحكمة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة، وال��ق��ان��ون ال���دويل، 

ب��و���س��ف��ه ح��ج��ر ال����زاوي����ة ل��ل��ن��ظ��ام ال�����دويل، 

وقالت: مبعزل عن موقف كل دولة حول قرار 

العقابية  االإج��راءات  العامة نرف�ض  اجلمعية 

حمكمة  م��ن  ا���س��ت�����س��اري  راأي  ط��ل��ب  ع��ل��ى  رداً 

ق��رار  اأي  ع��ام على  ب�سكل  اأو  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل 

للجمعية العامة، ونطالب بالرتاجع الفوري 

عن هذه االإجراءات.

ال�57 يف منظمة  االأع�ساء  ال��دول  ووقعت 

و10  اأوروبية  دولة  و27  االإ�سالمي  التعاون 

دول اأخرى على رف�ض العقوبات االإ�سرائيلية 

على الفل�سطينين، مبا يف ذلك اأملانيا وفرن�سا 

واإيطاليا واليابان والربازيل.

ورحبت فل�سطن بالبيان، واأو�سح مندوبها 

يف االأمم املتحدة ريا�ض من�سور اأن اأهمية هذا 

البيان تكمن يف اأن قائمة الدول املوقعة �سملت 

اجلمعية  يف  ال��ق��رار  مل�سلحة  ت�سوت  مل  دواًل 

ال��ع��ام��ة، م��ا ي��ع��زز امل��وق��ف ال����دويل ال��راف�����ض 

ل�سيا�سة العقاب التي تنتهجها )اإ�سرائيل(.

مت�سق  املوقف  ه��ذا  اأن  اإىل  من�سور  ولفت 

م���ع امل��ن��ظ��وم��ة ال���دول���ي���ة، وال���ق���ان���ون ال���دويل 

وغري  االأح��ادي��ة  للعقوبات  ال��ت��ام  الرف�ض  يف 

ب�سبب  ب��اأك��م��ل��ه،  �سعباً  ت��ط��ال  ال��ت��ي  ال�سرعية 

جلوئه لالآليات واملوؤ�س�سات الدولية.

اأمله باأن تعيد الدول  واأع��رب من�سور عن 

االأع�ساء يف االأمم املتحدة، مبا يف ذلك اأع�ساء 

جمل�ض االأمن التاأكيد على هذا املوقف، خالل 

املجل�ض، حول  �سيعقده  الذي  املفتوح  النقا�ض 

احلالة يف ال�سرق االأو�سط يوم غد االأربعاء.

وكانت اجلمعية العامة تبنت يف ال�30 من 

كانون االأول املا�سي م�سروع قرار فل�سطيني، 

ي��ط��ل��ب م���ن حم��ك��م��ة ال���ع���دل ال��دول��ي��ة راأي��ه��ا 

القانوين يف اال�ستيطان، وانتهاك )اإ�سرائيل( 

حلقوق ال�سعب الفل�سطيني بعد ت�سويت 87 

دولة مل�سلحة القرار الذي عار�سته 26 دولة، 

فيما امتنعت 53 عن الت�سويت.

التفا�صيل �ص »10«

الصفدي يؤكد أهمية البناء
 على مخرجات القمة األردنية 

المصرية العراقية

40 دولة تؤكد 
دعمها الراسخ لـ محكمة العدل 

الدولية وترفض عقوبات االحتالل 
على الشعب الفلسطيني

النجار: اإلعالن عن استراتيجية تعتمد على مياه »األردن« نهاية الشهر

فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد بين القبول والرفض

النباط  - وكالت 

اأق�������ّر ق���ائ���د ���س��ع��ب��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط يف ج��ي�����ض 

االحتالل االإ�سرائيلّي، اجلرنال يعقوف بنجو، 

باأّن الع�سر الذهبّي االأمنّي االإ�سرائيلّي، الذي 

ا���س��ت��م��ّر ع���دة ع���ق���وٍد ان��ت��ه��ى، الف���ًت���ا يف ال��وق��ت 

ا  اأي�سً تكمن  لذلك  االأ�سباب  اأح��د  اأّن  اإىل  عينه 

يف ت��ف�����ّس��خ و���س��رذم��ة امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ه��ي��ويّن يف 

الكيان، بح�سب ما اأّكده يف مقاٍل ن�سره باملجلة 

الع�سكرّية )معراخوت(.

اأّن��ه يف  اأّك��د يف مقاله   اجل��رنال االإ�سرائيلّي 

العربية  الدولة  كانت  املا�سية  االأربعة  العقود 

هذا  ولكن  االأم��ن��ّي،  الذهبّي  الع�سر  يف  تعي�ض 

لِّل  الع�سر انتهى، بح�سب اأقواله، فيما راأى حمحُ

)ه��اآرت�����ض(  �سحيفة  يف  ال��ع�����س��ك��رّي��ة  ال�����س��وؤون 

اجلرنال  اأق��وال  اأّن  هارئيل،  عامو�ض  العربّية، 

ب��ن��ج��و حت��م��ل يف ط��ّي��ات��ه��ا اأب����ع����اًدا وت��داع��ي��ات 

واإ�سقاطات خطرية، اإذا مّت االأخذ بعن االعتبار 

اإ�سرائيل  اأّنه يف االأربعن عاًما املا�سية خا�ست 

ع��ام  وال��ث��ان��ي��ة،   1982 االأوىل  ل��ب��ن��ان  ح���رب 

.،2006
التفا�صيل �ص »9«

الضفة برميل بارود سينفجر قريبا وإيران تهديد خطير

قائد بجيش االحتالل: العصر الذهبي األمني اإلسرائيلي انتهى

الأنباط - روؤى الزعبي 

اإنه   ، ق��ال وزي��ر املياه وال���ري  حممد النجار 

ال�سهر  ن��ه��اي��ة  امل��ي��اه  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ن  �سيعلن 

احلايل والتي تعتمد على املياه التي حتت �سيادة 

االأردن.

ج���ًدا،  تق�سفية  ال������وزارة   م���وازن���ة  اأن  وب���ن   

الفاقد  تخفي�ض  جانب  يخ�ض  فيها  واالرت��ف��اع 

تتناق�ض  امل��ي��اه   م��ن  ال��ف��رد  واإن ح�سة   ، امل��ائ��ي 

9٠ م���رت م��ك��ع��ب، لكافة  اق���ل م���ن  ا���س��ب��ح��ت   اإذ 

االحتياجات.

�سيزيد  الوطني  الناقل  اأن  النجار  واأ���س��اف 

٦٠٪ ع��ن م��اه��و م��وج��ود و���س��ريف��ع م��ن احل�سة 

واأن   ،  2٠٤٠ ع��ام  لغاية  اأريحية  ومينحنا  الفرد 

امل��ي��اه وال�����س��رف ال�سحي خ��الل العام  ع��ط��اءات 

املا�سي بلغت ٦٠٠ مليون .

٦٠٠ مليون دينار عطاءات  اأن  النجار  وو�سح 

ال�سحي  لل�سرف  والتغطية  العام،  �ستطرح هذا 

تراجعت من ٧٠٪ اىل ٦8٪ ، رفع التغطية للمياه 

اىل اكر من ٪9٥ .

وتابع اأنه ال زيادات على التعرفة يف الفواتري 

ال�����س��ه��ري��ة ل��ل��م��ي��اه، اذ ت�����س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة ال�����س��داد 

للمواطن وتوفر ال�سيولة املالية للموؤ�س�سات .

الذكية  العدادات  �سيتم حتول  اأنه  اإىل  واأ�سار 

هناك  ل��ل�����س��دود  بالن�سبة  ل��ل��م��ي��اه،  وامليكانيكية 

�سيانة دائمة وم�ستمرة للموا�سم املطرية، اذ اأن 

خمزون ال�سدود.

التفا�صيل �ص »4«

النباط- ديانا البطران

طالب اهايل لواء بني عبيد يف حمافظة اربد 

اللواء وف�سلها عن  بلدية  بان�ساء بلدية لقرى 

اأدائ��ه��ا مبا  ال��ك��ربى؛ لتتمكن م��ن تطوير  ارب��د 

ويواكب  واحتياجاتهم  املواطنن  تطلعات  يلبي 

تعزيزم�ساهمة  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات 

البلديات مب�سرية التنمية للمجتمع االردين . 

ارب��د  لبلدية  ق��راه��م  ق���رار �سم  ان  واك����دوا   

ال���ك���ربى ك����ان  ق�����رارا غ���ري م���درو����ض ون��ت��ائ��ج��ه 

نتيجة  ارب���د  بلدية  وع��ل��ى  ال��ق��رى  على  �سلبية  

مما  البلدية،  عليه  ت�سرف  التي  امل�ساحة  ات�ساع 

ملواطني  املطلوبة  اخل��دم��ات  تادية  يف  ي�سعفها 

اللواء البالغ عددهم  نحوربع مليون ن�سمة.

�سحيفة االنباط  ر�سدت اراء  بع�ض االهايل 

حول مو�سوع ف�سل قرى اللواء عن بلدية اربد 

الكربى ، فقال حمزة االحمد املقيم يف منطقة 

م��وؤك��دا  وقالبا  قلبا  الف�سل  م��ع  ب��اأن��ه  ال�سريح 

باحلفر   مليئة  و�سوارعها  مهم�سة  ال�سريح  ان 

وي��ت��ط��ل��ع ل���وج���ود ب��ل��دي��ة ل��ب��ن��ي ع��ب��ي��د لتقدمي 

االف�سل.وقالت راما اليا�سن " انف�سلو وال ما 

انف�سلو اربد ما فيها تغيري ".

التفا�صيل �ص »5«

قطاع الصناعة يحصد النصيب األكبر من االستثمارات المستفيدة
 من قانون االستثمار

النباط – عمان 

 ارتفع حجم امل�سروعات املتقدمة لال�ستفادة 

2022 ليبلغ  من قانون اال�ستثمار خالل عام 

بنحو  مقارنة  اأردين،  دي��ن��ار  1.1مليار  ح��وايل 

 ،2021 عام  خالل  اردين  دينار  مليون   621
وبن�سبة منو %79.3، بح�سب وزارة اال�ستثمار.

وق��ال��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان اأم�����ض ال��ث��الث��اء، اإن 

اال�ستثمار  قانون  من  امل�ستفيدة  امل�ساريع  ع��دد 

ع��ام  خ���الل  ا���س��ت��ث��م��اري��ا  م�����س��روع��ا  ب��ل��غ 434 

الن�سيب  ال�����س��ن��اع��ة  ح�����س��دت  ح��ي��ث   ،2022
مليون   648.6 ب��ل��غ  ا�ستثمار  بحجم  االأك����رب 

 58.3% نحو  اىل  ت�سل  بن�سبة  اأردين  دي��ن��ار 

على  تليها  امل�سجلة،  اال�ستثمارات  اإج��م��ايل  من 

بن�سبة  دي��ن��ار  مليون   233 ال�سياحة  ال��ت��وايل 

 136 الطبية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات   ،21%
املعلومات  تكنولوجيا   ،12.3% بن�سبة  مليونا 

الزراعة  وقطاع   ،5% بن�سبة  مليون   55.5
دينار. مليون   37.8

التفا�صيل �ص »6«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الخارجية تستدعي السفير 
االسرائيلي

الملك يتسلم رسالة من رئيس 
الوزراء الياباني

االنباط – عمان 

و�����س����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ا����س���ت���دع���ت 

املغرتبني ال�سفري االإ�سرائيلي يف عّمان، ع�سر 

اإق��دام  اإث��ر  ال���وزارة،  اإىل مقر  الثالثاء،  اأم�س 

اأحد اأفراد �سرطة االحتالل االإ�سرائيلي على 

اعرتا�س طريق ال�سفري االأردين يف تل اأبيب 

امل��ب��ارك/  اإىل امل�سجد االأق�����س��ى  ل��دى دخ��ول��ه 

احلرم القد�سي ال�سريف.

وذك����ر ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال�����وزارة، 

ال�����س��ف��ري ���س��ن��ان امل���ج���ايل، ب��اأن��ه ق��د مّت اإب���الغ 

�سديدة  احتجاٍج  ر�سالة  االإ�سرائيلي  ال�سفري 

اأك��دت  حلكومته،  الفور  على  لنقلها  اللهجة 

اإدان����ة احل��ك��وم��ة االأردن���ي���ة لكافة االإج����راءات 

ال���ه���ادف���ة ل��ل��ت��دخ��ل غ���ري امل��ق��ب��ول يف ����س���وؤون 

القد�سي  احل���رم  امل��ب��ارك/  االأق�����س��ى  امل�سجد 

القد�س  اأوق��اف  اإدارة  باأن  ال�سريف، والتذكري 

التابعة  امل���ب���ارك  االأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  و����س���وؤون 

ل��������وزارة االأوق���������اف وال���������س����وؤون وامل���ق���د����س���ات 

القانونية  االأردن���ي���ة ه��ي اجل��ه��ة  االإ���س��الم��ي��ة 

كافة  ب���اإدارة  احل�سري  االخت�سا�س  �ساحبة 

����س���وؤون امل�����س��ج��د االأق�����س��ى امل���ب���ارك / احل���رم 

القد�سي ال�سريف وتنظيم الدخول اإليه.

ك��م��ا ج���رى ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى وج����وب ام��ت��ث��ال 

القائمة باالحتالل،  القوة  اإ�سرائيل، ب�سفتها 

ال��دويل، وال �سيما  للقانون  اللتزاماتها وفقاً 

ال��ق��ان��ون ال����دويل االإن�������س���اين، ب�����س��اأن مدينة 

امل�سجد  وخا�سة  ومقد�ساتها  املحتلة  القد�س 

ال�سريف،  القد�سي  احلرم   / املبارك  االأق�سى 

واالمتناع عن اأية اإجراءات من �ساأنها امل�سا�س 

بحرمة االأماكن املقد�سة وو�سع حد ملحاوالت 

القائم  وال��ق��ان��وين  التاريخي  الو�سع  تغيري 

اأوق���اف  اإدارة  ب�سالحيات  امل�����س��ا���س  اأو  ف��ي��ه��ا، 

ال��ق��د���س و����س���وؤون امل�����س��ج��د االأق�����س��ى امل��ب��ارك 

واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف  لوزارة  التابعة 

االإ�سالمية االأردنية.

  االنباط – عمان 

اأم�س  الثاين،  امللك عبداهلل   ت�سلم جاللة 

الياباين  ال��وزراء  رئي�س  ر�سالة من  الثالثاء، 

ف���وم���ي���و ك���ي�������س���ي���دا، رك������زت ع���ل���ى ال���ع���الق���ات 

بالده  وحر�س  البلدين،  بني  اال�سرتاتيجية 

على تو�سيع اآفاق التعاون يف �ستى املجاالت.

ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال ج��الل��ة امللك 

وال�سناعة  التجارة  وزير  احل�سينية  ق�سر  يف 

ني�سيمورا،  يا�سوتو�سي  الياباين  واالقت�ساد 

الذي نقل الر�سالة جلاللته.

واأعرب جاللة امللك، بح�سور �سمو االأمري 

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

ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دع��م ال����ذي ت��ق��دم��ه ال��ي��اب��ان 

للم�ساريع التنموية يف االأردن، مبينا اأن هناك 

ف��ر���س��ا ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ل��ب��ن��اء ال���ق���درات يف 

قطاع االت�ساالت والبحث والتطوير.

ولفت جاللته، خالل اللقاء الذي ح�سره 

�سمو االأمري غازي بن حممد كبري م�ست�ساري 

والثقافية  ال��دي��ن��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

الفر�س  اإىل  جلاللته،  ال�سخ�سي  وامل��ب��ع��وث 

االت�ساالت  بقطاع  اململكة  املتاحة يف  الواعدة 

وتكنولوجيا املعلومات، وللمواهب التي يزخر 

وال��ت��ي متكنه من  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا  االأردن  ب��ه��ا 

التقنيات  لتطوير  اإقليميا  مركزا  ي�سبح  اأن 

املرتبطة باجليل اخلام�س.

اأ�ساد وزير التجارة وال�سناعة  من جانبه، 

تعزيز  يف  االأردن  بجهود  الياباين  واالقت�ساد 

باملنطقة، موؤكدا حر�س  االقت�سادي  التعاون 

ب���الده ع��ل��ى ت��وط��ي��د ال�����س��راك��ة م��ع اململكة يف 

�ستى املجاالت االقت�سادية والتنموية.

امللك،  جاللة  مكتب  مدير  اللقاء  وح�سر 

ال��دك��ت��ور ج��ع��ف��ر ح�����س��ان، ووزي�����ر االق��ت�����س��اد 

من  وع��دد  الهناندة،  اأحمد  والريادة  الرقمي 

كبار امل�سوؤولني ورجال االأعمال اليابانيني.

الخصاونة يشارك في المنتدى اإلقتصادي 
العالمي »دافوس«

رئيس هيئة األركان المشتركة يستقبل نظيره الكيني

  االنباط – دافو�س 

ب�سر  الدكتور  ال���وزراء،  رئي�س  ي�سارك   

االقت�سادي  املنتدى  اأعمال  يف  اخل�ساونة، 

داف���و����س  م��دي��ن��ة  يف  “دافو�س”  ال���ع���امل���ي 

ال�سوي�سرية.

�سيا�سية  ق��ي��ادات  امل��ن��ت��دى  يف  وي�����س��ارك 

واق��ت�����س��ادي��ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل 

موؤ�س�سات  اإدارة  جمال�س  وروؤ���س��اء  ووزراء 

ع��امل��ي��ة ك���رى ورج����ال اأع���م���ال وم��ن��ظ��م��ات 

ودولية. اإقليمية 

و�����س����ي����وؤك����د رئ���ي�������س ال�������������وزراء، خ���الل 

اال�ستثمارية اجلاذبة  البيئة  املنتدى، على 

االأع���م���ال،  ورج�����ال  ل��ل�����س��رك��ات  االأردن  يف 

ومت��ك��ني ال��ق��ائ��م م��ن��ه��ا وج���ذب م��زي��د من 

الريادة  وت�سجيع  واال�ستثمارات  االأعمال 

واملبادرات.

اإىل  اخل���������س����اون����ة  ال����دك����ت����ور  وو������س�����ل 

ال��ث��الث��اء، على راأ����س وفد  اأم�����س  داف��و���س، 

وزاري ي�سم وزير املالية حممد الع�سع�س، 

ووزي��رة  ال��رداي��دة،  معاوية  البيئة  ووزي��ر 

التخطيط والتعاون الدويل زينه طوقان.

وي�������س���ارك رئ���ي�������س ال��������وزراء اخل��م��ي�����س 

يف ج��ل�����س��ة ح���ول االق��ت�����س��ادي��ات ال��ع��رب��ي��ة، 

عبداللطيف  العراقي  الرئي�س  مب�ساركة 

وموؤ�س�سات  �سركات  ع��ن  وممثلني  ر�سيد، 

وا�ستثمارية. ومالية  اقت�سادية  عربية 

ك��م��ا ي��ل��ت��ق��ي ال���دك���ت���ور اخل�������س���اون���ة يف 

اإط�����ار اأع���م���ال امل��ن��ت��دى ق���ي���ادات ���س��ي��ا���س��ي��ة 

واق���ت�������س���ادي���ة ومم���ث���ل���ي ����س���رك���ات ورج����ال 

االقت�سادي  املنتدى  يف  م�ساركني  اأع��م��ال 

العاملي.

وي��ب��ح��ث امل��ن��ت��دى ه���ذا ال��ع��ام االأو����س���اع 

خا�سة  والتحديات،  العاملية  االقت�سادية 

وت��داع��ي��ات  ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات  بعد 

االأوكرانية. الرو�سية  االأزمة 

االنباط – عمان 

 ا�ستقبل رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة، 

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

اأم���������س ال����ث����الث����اء، يف م��ك��ت��ب��ه ب���ال���ق���ي���ادة 

امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ال��ع��ام��ة، 

للقوات امل�سلحة الكينية، اجلرنال روبرت 

وذل��ك يف  ل��ه،  امل��راف��ق  وال��وف��د  كيبوت�سي، 

امل�سرتك  الع�سكري  التعاون  تعزيز  اإط��ار 

ال�سديقة. الدول  مع 

وج�����رت ل��ل�����س��ي��ف م���را����س���م ا���س��ت��ق��ب��ال 

ال�سرف  حر�س  ا�ستعر�س  حيث  ع�سكرية، 

لتحيته. ا�سطف  الذي 

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

م��ع ال�����س��ي��ف اأوج����ه ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق 

التعاون  عالقات  تعزيز  و�سبل  امل�سرتك، 

ال���ث���ن���ائ���ي مب���ا ي���خ���دم م�����س��ل��ح��ة ال���ق���وات 

ال�سديقني. البلدين  يف  امل�سلحة 

وا����س���ت���م���ع ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي 

االإيجازات  من  عدد  اإىل  ال�سيف  والوفد 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��ب��ني ح��ج��م ال��ت��ط��وي��ر 

وال����ت����ح����دي����ث ع���ل���ى االأ�����س����ل����ح����ة وامل����ه����ام 

االأردن���ي���ة،  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  وامل���ع���دات 

التي  التطورات  طبيعة  مع  ين�سجم  ومبا 

االأ�سعدة. خمتلف  على  املنطقة  ت�سهدها 

كيبوت�سي  اجل����رنال  اأك����د  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

بني  التعاون  وا�ستمرارية  العالقة  عمق 

ال�سديقني،  البلدين  يف  امل�سلحة  القوات 

الثنائي  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  ت��و���س��ع��ة  واأه��م��ي��ة 

وق���وات���ه  االأردن  دور  م���ث���م���ن���اً  ب��ي��ن��ه��م��ا، 

يف  واال�ستقرار  االأمن  تكري�س  امل�سلحة يف 

املنطقة.

وح�������س���ر ال���ل���ق���اء ن���ائ���ب رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة 

�سباط  كبار  من  وعدد  امل�سرتكة  االأركان 

ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن�����ي�����ة - اجل��ي�����س 

العربي.

القمة الثالثية: وقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي تقوض حل الدولتين
خالل قمة عقدها الملك والرئيسين المصري والفلسطيني

أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم »األونروا«

الحفاظ على الوضع القائم في القدس ومقدساتها
السيسي وعباس: أهمية الوصاية الهاشمية على على األماكن المقدسة بالقدس

االنباط – القاهرة 

امل�سري  والرئي�س  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  عقد 

عبدالفتاح ال�سي�سي والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س 

الثالثاء، لبحث تطورات  اليوم  القاهرة،  قمة ثالثية يف 

الراهنة. امل�ستجدات  الفل�سطينية يف �سوء  الق�سية 

و���س��در يف خ��ت��ام اأع��م��ال ال��ق��م��ة ب��ي��ان اأك���د ف��ي��ه ال��ق��ادة 

امل�سروعة  الفل�سطينية  احل��ق��وق  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة 

ال�سامل  ال�سالم  لتحقيق  امل�سرتكة  جهودهم  وا�ستمرار 

والعادل والدائم على اأ�سا�س حل الدولتني.

املكثف  والتن�سيق  الت�ساور  ا�ستمرار  على  القادة  واتفق 

امل�سرية  االأردن���ي���ة  ال��ث��الث��ي��ة  التن�سيق  �سيغة  اإط����ار  يف 

الفل�سطينية على جميع امل�ستويات، من اأجل بلورة ت�سور 

والعمل  املفاو�سات،  ال�ستئناف  الرامية  اجلهود  لتفعيل 

مع االأ�سقاء وال�سركاء الإحياء عملية ال�سالم.

الثالثية  للقمة  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

الفل�سطينية: االأردنية  امل�سرية 

»القاهرة، الثالثاء 17 يناير 2023

رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  ا�ست�ساف 

جمهورية م�سر العربية يف قمة ثالثية، �ساحب اجلاللة 

الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ملك اململكة 

عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س  وف��خ��ام��ة  الها�سمية،  االأردن��ي��ة 

17 كانون الثاين/  رئي�س دولة فل�سطني، يف القاهرة يوم 

2023، وذلك لبحث تطورات الق�سية الفل�سطينية  يناير 

الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف  الراهنة  امل�ستجدات  �سوء  يف 

املحتلة، واالأو�ساع االإقليمية والدولية املرتبطة بها.

���س��رورة احل��ف��اظ على  ال��ق��ادة خ��الل اجتماعهم  اأك���د 

ج��ه��وده��م  وا���س��ت��م��رار  امل�����س��روع��ة  الفل�سطينية  احل��ق��وق 

ال�سامل والعادل والدائم على  ال�سالم  امل�سرتكة لتحقيق 

الفل�سطينية  الدولة  يج�سد  الذي  الدولتني،  حل  اأ�سا�س 

امل�ستقلة وذات ال�سيادة على خطوط الرابع من حزيران/ 

القانون  وفق  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها   1967 يونيو 

ومبادرة  ال�سلة  ذات  الدولية  ال�سرعية  وق��رارات  الدويل 

العربية. ال�سالم 

وجاللة  ال�سي�سي  ال��ف��ت��اح  عبد  الرئي�س  فخامة  اأك��د 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني دعمهما الكامل جلهود 

ال��ظ��رف  ه���ذا  يف  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س 

ال��دق��ي��ق ال����ذي مت���ر ب���ه ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة و���س��ط 

اإقليمية ودولية متزايدة. حتديات 

���س��دد ال���ق���ادة ع��ل��ى ����س���رورة ت��وف��ري امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

امل�سروعة  ال�سقيق وحقوقه  الفل�سطيني  لل�سعب  احلماية 

وتكاتف اجلهود الإيجاد اأفق �سيا�سي حقيقي يعيد اإطالق 

على  الفل�سطينية  الق�سية  حلل  وفاعلة  جادة  مفاو�سات 

اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ني، حم��ذري��ن م��ن خ��ط��ورة ا�ستمرار 

غ��ي��اب االأف�����ق ال�����س��ي��ا���س��ي وت���داع���ي���ات ذل����ك ع��ل��ى االأم����ن 

واال�ستقرار.

االإ�سرائيلية  االإج����راءات  جميع  وق��ف  ���س��رورة  اأك���دوا 

االأحادية الال�سرعية التي تقو�س حل الدولتني وفر�س 

حتقيق ال�سالم العادل وال�سامل، والتي ت�سمل اال�ستيطان 

وتهجري  املنازل  وه��دم  الفل�سطينية  االأرا�سي  وم�سادرة 

االإ�سرائيلية  واالق��ت��ح��ام��ات  بيوتهم  م��ن  الفل�سطينيني 

امل��ت��وا���س��ل��ة ل��ل��م��دن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وان���ت���ه���اك ال��و���س��ع 

التاريخي والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ساتها.

التاريخي  الو�سع  على  احلفاظ  �سرورة  على  �سددوا 

االإ�سالمية  ومقد�ساتها  ال��ق��د���س  يف  ال��ق��ائ��م  وال��ق��ان��وين 

امل�سجد  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  اح����رتام  ي�����س��م��ن  وامل�����س��ي��ح��ي��ة، ومب���ا 

االأق�������س���ى امل����ب����ارك/ احل����رم ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف ب��ك��ام��ل 

خال�س  ع��ب��ادة  م��ك��ان  ه��و  دومن���ا   144 ال��ب��ال��غ��ة  م�ساحته 

امل�سجد  و���س��وؤون  القد�س  اأوق���اف  دائ���رة  واأن  للم�سلمني، 

التابعة  ال�����س��ري��ف،  ال��ق��د���س��ي  امل���ب���ارك/ احل���رم  االأق�����س��ى 

لوزارة االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية االأردنية 

ه���ي اجل��ه��ة ال���وح���ي���دة امل��خ��ول��ة ب������اإدارة ����س���وؤون امل�����س��ج��د 

االأق�سى املبارك وتنظيم الدخول اإليه.

كما اأكد فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي وفخامة 

الها�سمية  ال��و���س��اي��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  ال��رئ��ي�����س 

وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سة  االأماكن  على  التاريخية 

امل��ق��د���س��ات وهويتها  ال��ق��د���س ودوره����ا يف ح��م��اي��ة ه��ذه  يف 

وامل�سيحية. االإ�سالمية  العربية 

اأك�����د ال���ق���ادة ����س���رورة ت��وح��ي��د ال�����س��ف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

لل�سعب  و���س��رورة  م�سلحة  يعد  ال��ذي  االنق�سام،  واإن��ه��اء 

وح��دة  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  ال�سقيق،  الفل�سطيني 

ق�سيته،  ع��ن  ال��دف��اع  يف  و�سالبته  الفل�سطيني  امل��وق��ف 

للتخفيف  وم��وؤث��رة  ج��ادة  اإج���راءات  اتخاذ  ���س��رورة  وعلى 

ال�سعب  الأب��ن��اء  امل��ت��ده��ورة  املعي�سية  االأو����س���اع  ح���دة  م��ن 

الفل�سطيني ال�سقيق يف قطاع غزة.

اأ�����س����اد ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اب����ن احل�����س��ني 

وف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س ب��اجل��ه��ود امل�����س��ري��ة 

امل���ب���ذول���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��ه��دئ��ة يف ال��ق��ط��اع واإع�����ادة 

املانحني  م�سوؤولية  على  جم���ددا  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  االإع���م���ار، 

الدوليني يف جهود اإعادة اإعمار القطاع.

يف  ال��دويل  املجتمع  ا�ستمرار  اأهمية  على  القادة  �سدد 

الالجئني  وت�سغيل  الإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وك��ال��ة  دع��م 

املايل  الدعم  توفري  و�سرورة  )االأون��روا(،  الفل�سطينيني 

احليوية  اخلدمات  تقدمي  يف  لال�ستمرار  حتتاجه  الذي 

�سيما  ال  االأمم��ي،  تكليفها  وف��ق  الفل�سطينيني  لالجئني 

به  تقوم  ال��ذي  املهم  والتنموي  االإن�����س��اين  ال���دور  ظ��ل  يف 

ال�سقيق. الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  الوكالة ل�سالح 

املكثف  والتن�سيق  الت�ساور  ا�ستمرار  على  القادة  اتفق 

االأردن��ي��ة   - امل�سرية  الثالثية  التن�سيق  �سيغة  اإط���ار  يف 

بلورة  اأج��ل  م��ن  امل�ستويات،  جميع  على  الفل�سطينية   -

املفاو�سات،  ال�ستئناف  الرامية  اجل��ه��ود  لتفعيل  ت�سور 

ال�سالم،  عملية  الإح��ي��اء  وال�سركاء  االأ�سقاء  مع  والعمل 

وف��ق��ا ل��ل��م��رج��ع��ي��ات امل��ع��ت��م��دة، وذل����ك يف اإط�����ار اجل��ه��ود 

نيل  على  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�سعب  مل�ساعدة  الرامية 

احلرية  يف  حقه  مقدمها  ويف  امل�����س��روع��ة  حقوقه  جميع 

الوطني  ترابه  على  ال�سيادة  ذات  وال��دول��ة  واال�ستقالل 

على اأ�سا�س حل الدولتني.«

وح�����س��ر اأع���م���ال ال��ق��م��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر 

اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي���ن ال�����س��ف��دي، وم��دي��ر 

م��ك��ت��ب ج��الل��ة امل���ل���ك، ال��دك��ت��ور ج��ع��ف��ر ح�����س��ان، وم��دي��ر 

االأردين  وال�سفري  اأحمد ح�سني،  اللواء  العامة  املخابرات 

امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد  الع�سايلة،  اأجم��د  القاهرة  يف 

والفل�سطينيني. امل�سريني 

وك����ان ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ق��د ل��ق��اء ث��ن��ائ��ي��ا م���ع ال��رئ��ي�����س 

امل�سري، قبيل انعقاد القمة الثالثية.

االربعاء   18/ 1 / 2023
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء   18 / 1 / 2023 

األنباط – دالل عمر

التهاب  م��ت��ازم��ة  ل���  االأط��ف��ال  يتعر�ض 

االأج����ه����زة امل���ت���ع���ددة وال���ت���ي ي�������س���ار اإل��ي��ه��ا 

اأ�سبوعني  )MIS-C(بعد  ب���  اخ��ت�����س��اراً 

ي�سبب  ال�����ذي  ل��ل��ف��ريو���ض  ال��ت��ع��ر���ض  م���ن 

التهاباً يف اأجزاء خمتلفة يف ج�سم االن�سان، 

واالأعرا�ض  العامات  من  جمموعة  وهي 

الكثري  ي��ع��رف  مل  ول��ك��ن  م��ر���س��اً،  ولي�ست 

اأو عوامل اخلطر  اأ�سبابها  اأو  عن ماهيتها 

اأن��ه��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا ح��ت��ى االآن، ل��ك��ن ي��ب��دو 

ا���س��ت��ج��اب��ة م��ن��اع��ي��ة م��ف��رط��ة م��رت��ب��ط��ة ب� 

)كوفيد-19(.

م����ن ن���اح���ي���ت���ه ب����ني م�����س��ت�����س��ار ال���ع���اج 

ح�سن  �سرار  الدكتور  ال�سريري  ال��دوائ��ي 

البلعاوي ، اأنها حالة ميكن اأن تلتهب فيها 

ذل��ك  اأج����زاء خمتلفة م��ن اجل�����س��م مب��ا يف 

واجللد  والدماغ  والكلى  والرئتني  القلب 

اله�سمي  اجل���ه���از  اأع�������س���اء  اأو  وال��ع��ي��ن��ني 

وت�ستدعي  ج��داً  خطرية  تكون  اأن  وميكن 

تلقي العناية الطبية يف امل�ست�سفى، موؤكداً 

اأنها قد تتطلب العناية يف وحدات العناية 

امل��رك��زة يف احل���االت االأ���س��د ح���دة، كما قد 

تكون مميتًة يف بع�ض احلاالت.

للوقاية من  االأوروب��ي  املركز  اأن  وتابع  

�سي(  دي  �سي  )اإي  ومكافحتها  االأم��را���ض 

بني اأن املخاطر التي يتعر�ض لها االأطفال 

عام،  ب�سكل  منخف�سة  اأنها  على  اأوروب��ا  يف 

اإ�سابة  اإىل احتمال منخف�ض جداً  ا�ستناداً 

الطفل بهذا املر�ض عايل التاأثري.

الذين  االأط��ف��ال  اأع��م��ار  اأن  اإىل  م�سرياً 

االأج��ه��زة  ال��ت��ه��اب  “متازمة  ب���  ي�����س��اب��ون 

املتعددة لدى االأطفال” بني 3 اأعوام و 12 

اأع���وام،   8 اأع��م��اره��م  متو�سط  ويبلغ  ع��ام��اً، 

ح��ي��ث ظ��ه��رت ب��ع�����ض احل����االت اأي�����س��اً بني 

الر�سع،  واالأط��ف��ال  �سناً  االأك���ر  االأط��ف��ال 

اأن  االع����را�����ض مي��ك��ن  ه����ذه  اأن  م��و���س��ح��اً 

ت�����س��ي��ب ال��ب��ال��غ��ني اأي�������س���اً، ومت���ت���از اأي�����س��اً 

باأعرا�ض �سبيهة بتلك التي يف مثيلتها عند 

االأطفال ومع ذلك وح�سب مراكز مكافحة 

فاإن  االأمريكية  منها  والوقاية  االأم��را���ض 

من  �سيوعاً  اأكرث   MIS-C
 MIS-A وقد تكون النتائج اخلطرية 

  MIS-A اإىل  بالن�سبة  احتمالية  اأك��رث 

لدى  املناعة  اأجهزة  يف  االختافات  ب�سبب 

باالأطفال. البالغني مقارنة 

واأ�����س����اف ال��ب��ل��ع��اوي يف ح���دي���ث خ��ا���ض 

ل�”االأنباط” اأن معظم االأطفال الذين مت 

العامني  خ��ال  احلالة  بهذه  ت�سخي�سهم 

امل��ا���س��ي��ني، حت�����س��ن��ت ���س��ح��ت��ه��م ب��ال��رع��اي��ة 

دون  امل���ن���زل  يف  اأو  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف  ال��ط��ب��ي��ة 

اأن  امل���رك���زة، ح��ي��ث  ال��ع��ن��اي��ة  اإىل  احل���اج���ة 

باملتازمة  امل�سابني  االأطفال  من  العديد 

االأج�سام  اختبار  اإيجابية يف  نتيجة  لديهم 

م����وؤخ����راً  اأ����س���ي���ب���وا  اأن����ه����م  اأي  امل���������س����ادة، 

بفايرو�ض كورونا، واملتازمة جاءت نتيجة 

ا�ستجابة مناعية مفرطة مرتبطة مبر�ض 

كوفيد-19.

التهاب  م��ت��ازم��ة  اأع��را���ض  اأن  واأو���س��ح 

االأج����ه����زة امل���ت���ع���ددة ل����دى االأط����ف����ال وه��ي 

عيون  البطن،  يف  اأمل  ي�ساحبها  قد  حمى 

حمراء كالدم، �سيق تنف�ض، اأمل يف ال�سدر، 

���س��داع،  ال��زائ��د،  بالتعب  ال�سعور  اإ���س��ه��ال، 

طفح  ال��رق��ب��ة،  اآالم  منخف�ض،  دم  �سغط 

ال�سفتني  التقيوؤ، احمرار  الغثيان،  جلدي، 

وال��ل�����س��ان اأو ت��ورم��ه��ا، واح���م���رار ال��ي��دي��ن 

العقد  ت�سخم  ت��ورم��ه��ا،  اأو  ال��ق��دم��ني  اأو 

ال��ل��م��ف��اوي��ة، وال ي��ع��اين ك��ل االأط���ف���ال من 

االأعرا�ض. نف�ض 

الطارئة  التحذيرية  املوؤ�سرات  اأن  واأكد 

التي ت�ستدعي رعاية طبية �سريعة فت�سمل 

التنف�ض،  ���س��ع��وب��ة  امل���ع���دة،  يف  ���س��دي��د  اأمل 

اأو  ال�سفتني  ل��ون  تغري  اأو  اجللد،  �سحوب 

االأزرق،  اأو  ال��رم��ادي  ال��ل��ون  اإىل  االأظ��اف��ر 

ح�������س���ب ل������ون ال���ب�������س���رة، ت�������س���و����ض ذه��ن��ي 

اال�ستيقاظ  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ع���دم  م�ستجد، 

ت�ستلزم  ق��د  وه���ذه  اليقظة،  يف  ال��ب��ق��اء  اأو 

لتزويده  وذلك  امل�ست�سفى  يف  الطفل  بقاء 

ب��ال�����س��وائ��ل وري����دي����اً وت��ن��ظ��ي��م ال�����س��غ��ط، 

ودرج�����ات احل�����رارة وال���ع���ام���ات احل��ي��وي��ة 

االخ��������رى، وك����ذل����ك ال����ع����اج ب���امل�������س���ادات 

احليوية وغريها من االأدوية.

ال�سامة  ب��اج��راءات  ل��ال��ت��زام  اإ���س��اف��ة 

التهاب  متازمة  من  فللوقاية  ال�سحية، 

مكافحة  مراكز  تن�سح  املتعددة،  االأجهزة 

اللقاحات  باأخذ  منها  والوقاية  االأمرا�ض 

امل���������س����ادة ل���ك���وڤ���ي���د-19 )ل����ق����اح ف���اي���زر-

بيونتك امل�ساد لكوفيد-19 ملن هم يف �سن 

اإذ ان ه��ذه امل��ت��ازم��ة  اخل��ام�����س��ة ف��اأك��رث(، 

ترتافق معه.

  االنباط – عامن 

 ا�ستقبل اأمني عام جمل�ض النواب، عواد 

ال��غ��وي��ري، يف م��ك��ت��ب��ه ب����دار امل��ج��ل�����ض اأم�����ض 

الثاثاء، وفداً ميثل االأمانة العامة ملجل�ض 

العام  االأم��ني  برئا�سة  البحريني،  ال�سورى 

امل�ساعد امل�ست�سار علي عبداهلل العرادي.

وف���ى م�����س��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء، رح���ب ال��غ��وي��ري 

حتيات  لهم  ناقًا  البحريني  الوفد  بزيارة 

وت���ق���دي���ر رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ال����ن����واب اأح���م���د 

ال�سفدي.

ال���زي���ارة تعر  اإن ه���ذه  ال��غ��وي��ري  وق���ال 

ت�سهدها  التي  االإيجابي  احلراك  حالة  عن 

ال���ع���اق���ات ب����ني امل���ج���ل�������س���ني، م�����س��ت��ع��ر���س��ا 

تبادل اخل��رات  التعاون يف جم��االت  اأوج��ه 

العاقات  اأوا�سر  تعزيز  واملعرفة، و�سرورة 

الرملانية.

وق�����دم اإي�����ج�����ازاً ل��ط��ب��ي��ع��ة ال������دور ال���ذي 

ورق��اب��ة،  ت�سريع  م��ن  املجل�ض  ب��ه  ي�سطلع 

عمل  واآل��ي��ة  القوانني  اإق���رار  مراحل  مبيناً 

ل��دور  وع��ر���ض  ال��دائ��م��ة،  النيابية  ال��ل��ج��ان 

جل����ان االأخ������وة وال�������س���داق���ة ال��رمل��ان��ي��ة يف 

الرملانية. الدبلوما�سية  تعزيز عمل 

العام لهيكل  االإطار  الغويري  تناول  كما 

االأم��ان��ة  عمل  اآل��ي��ات  و  التنظيمي  املجل�ض 

ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����ض وم���دي���ري���ات���ه ال��ق��ائ��م��ة 

الوظيفية. واملهام 

واأك���������د ح����ر�����ض امل���ج���ل�������ض ع���ل���ى ت��ه��ي��ئ��ة 

الت�سبيك  اأوا�سر  لتعزيز  وال�سبل  الظروف 

ال��ف��اع��ل ب��ني امل��ج��ل�����س��ني وال����ذي م��ن ���س��اأن��ه 

ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ن��ه��و���س��اً ب��امل�����س��ت��وى ال��ع��ام 

لاأداء املنظور.

من جانبه، عر العرادي واأع�ساء الوفد 

ال��ن��واب  اع��ت��زازه��م وت��ق��دي��ره��م ملجل�ض  ع��ن 

على طيب اال�ستقبال والتعاون.

ال��ت��ق��ى م�ساعد  م��ت�����س��ل،  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 

ال��دك��ت��ور خالد  ال��ن��واب،  اأم��ني ع��ام جمل�ض 

املجل�ض  م��دي��ري��ات  وم���دي���رو  ال��روي�����س��ان، 

بالوفد ال�سيف، وجرى تناول اآليات عملهم 

بها،  ي�سطلعون  ال��ت��ي  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  وامل���ه���ام 

الرملاين  التعاون  تعزيز  �سرورة  موؤكدين 

تبادل  م�ستوى  على  خا�سة  املجل�سني،  بني 

والرملانية. الت�سريعية  اخلرات 

رئي�ض  ال�سيف؛  البحريني  الوفد  و�سم 

وم�سرف  العايل  فاتن  والدرا�سات  البحوث 

ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة وال��دول��ي��ة ف��اط��م��ة ن��ور 

و  ال�سلوم  علي  االأول  ال��ق��ان��وين  وال��ب��اح��ث 

اأمينة املو�سوي. اللغوي  م�سرف الت�سحيح 

مجلس النواب يلتقي وفد األمانة العامة لمجلس الشورى البحريني

االنباط – عامن 

اأك�������د رئ���ي�������ض جم���ل�������ض ال�����ن�����واب اأح���م���د 

ال�����س��ف��دي ع��م��ق ال���ع���اق���ات االأخ���وي���ة بني 

االأردن وم�سر والتي اأر�سى دعائمها جالة 

عبد  الرئي�ض  واأخ��وه  الثاين،  عبداهلل  امللك 

ال�سي�سي. الفتاح 

واأ����س���ار ال�����س��ف��دي خ���ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه يف 

امل�����س��ري  ال�����س��ف��ري  ال��ث��اث��اء،  اأم�����ض  مكتبه 

البناء  اأه��م��ي��ة  �سمري  حم��م��د  االأردن  ل��دى 

ع��ل��ى خم��رج��ات ال��ق��م��ة ال��ث��اث��ي��ة االأردن��ي��ة 

امل�������س���ري���ة ال���ع���راق���ي���ة ال����ت����ي رك�������زت ع��ل��ى 

ت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري 

ومبا  ال��ث��اث��ة،  ال��ب��ل��دان  ب��ني  واال�ستثماري 

الق�سايا  ويخدم  امل�سرتكة،  امل�سالح  يحقق 

العربية.

تذليل  مهمة  الرملانات  اأم��ام  اإن  وق��ال، 

ال��ع��ق��ب��ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 

�سيوجه  اأن��ه  م��وؤك��دا  االق��ت�����س��ادي،  التكامل 

دع����وة ل��رئ��ي�����س��ي جم��ل�����ض ال���ن���واب امل�����س��ري 

اللجان  روؤ���س��اء  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ع��راق��ي، 

االردن  ل����زي����ارة  امل��ج��ل�����س��ني  يف  ال���ن���ي���اب���ي���ة 

التعاون  تعزيز  �سبيل  يف  اأك���رث  وال��ت��ب��اح��ث 

امل�سرتك.

زي���ارت���ه  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال�����س��ف��دي  واأ�����س����ار 

االأخرية لبغداد ولقائه مبختلف امل�سوؤولني 

اأهمية  م��وؤك��دا  ال�سيا�سية،  الكتل  وروؤ���س��اء 

الثاث  البلدان  حكومات  قبل  م��ن  العمل 

ما  بتنفيذ  للبدء  زمني  ج��دول  و�سع  على 

هناك  واأن  خ�سو�سا  بغداد،  موؤمتر  يف  جاء 

الثاث  الدول  بني  للتعاون  خ�سبة  اأر�سية 

ال�سعبة. االأو�ساع االقت�سادية  لتجاوز 

يف  موؤثرة  دولة  م�سر  ال�سقيقة  اأن  واأكد 

امل�ستويات  اأعلى  يف  معها  وتن�سيقنا  املنطقة 

الفل�سطينية،  الق�سية  يف  رئي�سي  ودوره���ا 

الفل�سطينية  للق�سية  ننظر  اأننا  اىل  الفتا 

املركزية،  االأم��ة  وق�سية  ق�سيتنا  اأنها  على 

وج����ال����ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ي��ح��م��ل 

املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية  اأم��ان��ة 

االإ�سامية وامل�سيحية يف القد�ض.

اإن ه��ن��اك ت��ط��اب��ق��ا يف وج��ه��ات  واأ����س���اف، 

ال��ن��ظ��ر ح��ي��ال خم��ت��ل��ف ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة 

ف���االأردن  الفل�سطينية،  الق�سية  يف  �سيما 

وم�سر يقفان مع ال�سعب الفل�سطيني لنيل 

حقوقه امل�سروعة واإقامة دولته امل�ستقلة.

متانة  امل�سري،  ال�سفري  اأك��د  جهته،  من 

البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  االأخ���وي���ة  ال��ع��اق��ات 

وال�����س��ع��ب��ني ال�����س��ق��ي��ق��ني، واحل����ر�����ض ع��ل��ى 

ت���ط���وي���ره���ا ع���ل���ى ال�����س��ع��د ك����اف����ة، م�����س��رياً 

اإىل اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ني ال��رمل��ان 

املواقف  تن�سيق  واأهمية  واالأردين،  امل�سري 

الق�سية  وبالذات  العربية  الق�سايا  خلدمة 

االإقليمية  املحافل  خمتلف  يف  الفل�سطينية 

والدولية.

و����س���دد ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال��ق��م��ة ال��ث��اث��ي��ة 

االأردن���ي���ة امل�����س��ري��ة ال��ع��راق��ي��ة، وامل�����س��اري��ع 

امل�������س���رتك���ة ب����ني ال��������دول ال����ث����اث يف ظ��ل 

املنطقة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف 

ع����ل����ى خم���ت���ل���ف االأ������س�����ع�����دة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

ت�سكل  القمة  اأن  اإىل  م�سرياً  واالقت�سادية، 

خطوة اإيجابية وت�سب يف م�سلحة اجلميع، 

�سر الجتماعات على ال�سعيد  واأن باده حتحُ

الفني بني االأردن و العراق و م�سر لتنفيذ 

ما جاء يف موؤمتر بغداد.

الصفدي يؤكد أهمية البناء على مخرجات القمة األردنية المصرية العراقية

الدبعي يبحث مع وفد كردستان العراق 
والصحي التعليمي  التعاون  تعزيز  سبل 
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التعليم  ل����وزارة  ال��ع��ام  ب��ح��ث االأم���ني   

ماأمون  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل 

كرد�ستان،  اإقليم  م��ن  وف��د  م��ع  ال��دب��ع��ي، 

اأم�������ض ال���ث���اث���اء، ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت خ��ا���س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

وال�سحة.

واأك������د ال���دب���ع���ي خ����ال ال���ل���ق���اء ع��م��ق 

م�سريا  واالإقليم،  االأردن  بني  العاقات 

اجلانبني  بني  التعاون  دعم  �سرورة  اإىل 

واال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل����رات امل��ت��وف��رة يف 

وموؤ�س�سات  االأردين،  التمري�سي  املجل�ض 

التعليم العايل االأردنية.

م��وا���س��ي��ع مهمة،  اجل��ان��ب��ان  ون��اق�����ض 

التمري�سية  ال��ك��وادر  نق�ض  اأب��رزه��ا  م��ن 

وجود  وعدم  العراق،  كرد�ستان  اإقليم  يف 

التج�سري  لعملية  فيه  ناظمة  ت�سريعات 

ب����ني ال���ك���ل���ي���ات اجل���ام���ع���ي���ة امل��ت��و���س��ط��ة 

اإىل ع����دم وج���ود  اإ����س���اف���ًة  واجل���ام���ع���ات، 

املعتمدة  امل��ن��اظ��رة  للتخ�س�سات  ق��ائ��م��ة 

الكليات/املعاهد واجلامعات. بني 

ك���م���ا ب���ح���ث���ا اإم���ك���ان���ي���ة ق����ي����ام اإح�����دى 

اجل����ام����ع����ات االأردن�������ي�������ة ال����ت����ي ت���در����ض 

بفتح  وال�سحية  الطبية  التخ�س�سات 

ف���رع ل��ه��ا يف اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق، 

ل���ت���دري�������ض ه�����ذه ال��ت��خ�����س�����س��ات ه���ن���اك، 

واالتفاق على عقد ملتقى ي�سم املعنيني 

االأردن،  يف  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ق���ط���اع 

وم��ت��خ�����س�����س��ني م���ن ال���ق���ط���اع ال�����س��ح��ي 

ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ال��ت�����س��ري��ع��ات ذات 

العاقة يف االإقليم.

من جانبه، اأ�سار الوفد اإىل اأن االإقليم 

ال�����س��ح��ي��ة  ك������وادره  اب��ت��ع��اث  اإىل  ي�����س��ع��ى 

للتج�سري  دب��ل��وم  ���س��ه��ادة  على  احلا�سلة 

وفقا  االأردن��ي��ة،  اجلامعات  مع  بالتعاون 

ل�سروط يحددها جمل�ض التعليم العايل 

ك����وادره  اإر�����س����ال  اإىل  اإ����س���اف���ًة  االأردين، 

التدريب،  لغايات  والطبية  التمري�سية 

واع��ت��م��اد ال��ت��خ�����س�����س��ات ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة 

و�سمان جودتها االأردنية.

اإق��ل��ي��م كرد�ستان  م��ن  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر 

ال�������ع�������راق، رئ����ي���������ض امل����ج����ل���������ض االأع�����ل�����ى 

ل��اخ��ت�����س��ا���س��ات ال���ط���ب���ي���ة، ال���دك���ت���ورة 

املهن  ونقيب  ال��رزجن��ي،  خال�ض  اأري��ان��ا 

وم��دي��ر  رح��ي��م،  حم��م��د  ج��ب��ار  ال�سحية، 

امل��ال��ي��ة  ل���ل�������س���وؤون  ال�����س��ح��ة  وزارة  ع����ام 

الدكتور معاذ عبداهلل كرمي،  واالإداري��ة، 

ون���ائ���ب رئ��ي�����ض ن��ق��اب��ة امل��ه��ن ال�����س��ح��ي��ة، 

عي�سى خانو طاهر.

ع���ام  اأم������ني  االأردين  اجل����ان����ب  وم�����ن 

ال��دك��ت��ور  االأردين،  ال��ت��م��ري�����ض  جم��ل�����ض 

االأمرية  �سمو  وم�ست�سار  النوافلة،  هاين 

اللواء  التمري�ض،  ل�سوؤون  احل�سني  منى 

املتقاعد دعد �سوكة.

البلعاوي: متالزمة مسك تصيب األطفال بعد أسبوعين 
من تعرضهم لفايروس مسببًا لاللتهاب
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 ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة االإداري�������ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

مو�سوع  الثاثاء،  اأم�ض  اجتماعها  خال 

االحتياجات  ل��ذوي  اجلمركية  االإع��ف��اءات 

اخل���ا����س���ة، وت���وح���ي���د اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة 

ع��ل��ى امل����راك����ز اجل���م���رك���ي���ة، واالن���ت���داب���ات 

م���ن ال������وزارات واالأم�����ن ال���ع���ام اإىل دائ���رة 

العامة. اجلمارك 

وق����ال رئ��ي�����س��ه��ا ال��ن��ائ��ب امل��ه��ن��د���ض ي��زن 

ال�����س��دي��ف��ات، ب��ح�����س��ور م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

اجل��م��ارك ال��ع��ام��ة ج��ال ال��ق�����س��اة، وع��دد 

اأو�ست  االإداري���ة  اللجنة  اإن  املعنيني،  من 

واأع�سائها،  الطبية  اللجان  ع��دد  ب��زي��ادة 

واأي�����ام دوام���ه���ا ف�����س��ا ع���ن ن�����س��ر ���س��روط 

اإع��ف��اء  ع��ل��ى  للح�سول  و���س��ف��اف��ة  وا���س��ح��ة 

املركبات لذوي االحتياجات اخلا�سة.

ال�سديفات،  وف��ق  اللجنة،  اأو���س��ت  كما 

العامة  اأعداد كواد دائرة اجلمارك  بزيادة 

يقع  التي  الكبري  امل�سوؤولية  حلجم  نظرا 

ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا، داع��ي��ة اإىل وق��ف االن��ت��داب 

ال������وزارات  خم��ت��ل��ف  م���ن   “ “للجمارك 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة، واإن���ه���اء االن��ت��داب 

احلايل واالعتماد على التعيني.

واأك����د ال�����س��دي��ف��ات اأه��م��ي��ة اإدم�����اج ذوي 

االحتياجات اخلا�سة يف املجتمع.

ه��ن��اك  ي���ك���ون  اأن  ����س���رورة  اإىل  واأ�����س����ار 

الطبية،  للجان  املراجعني  الكتظاظ  حل 

خ�سو�سا  اأمامهم  املهام  ت�سهيل  و�سرورة 

اأنهم يعانون من اأمرا�ض مزمنة، مو�سحا 

اأن وجود مركزين للجان ال يكفي ) مركز 

رئ���ي�������ض يف ال��ع��ا���س��م��ة ع���م���ان وم����رك����ز يف 

ال�سمال(.

ب���������دوره، ا����س���ت���ع���ر����ض م����ق����رر ال��ل��ج��ن��ة 

من  جانبا  تراأ�ض  وال��ذي  الدعجة،  امغري 

املخ�س�ض  ال��رتم��ي��ز  اإي��ج��اب��ي��ات  االج��ت��م��اع 

حلملة االإعفاءات كتحديد مواقف خا�سة 

اأم�����ام امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وامل���ح���اك���م وامل�����والت، 

ب��ح��ي��ث ي�����س��ه��ل ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��م م���ن قبل 

رقيب ال�سري، وبالتايل خمالفة اأي مركبة 

باال�سطفاف مكانهم. تقوم 

وح�����س��ر االج���ت���م���اع ال����ن����واب: ع��ب��داهلل 

امل���راي���ات، وع��ب��د الرحمن  ع���واد، وحم��م��د 

واإ�سماعيل  القطاونة،  واأحمد  العواي�سة، 

امل�ساقبة.

ب������دوره، ا���س��ت��ع��ر���ض ال��ق�����س��اة ���س��روط 

احل���������س����ول ع����ل����ى اإع��������ف��������اءات م���رك���ب���ات 

نظام  بح�سب  االإع���اق���ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���ض 

االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�ض  مركبات  اإع��ف��اء 

ويعمل  وت��ع��دي��ات��ه،   2019 ل�سنة   27 رق��م 

الر�سمية، وهي  ن�سرة يف اجلريدة  به منذ 

اأو  ال�سفلية  االأط����راف  يف  ال��ت��ام  ال��ق�����س��ور 

منها،  اأي  فقدان  اأو  اأحدها  يف  اأو  العلوية 

ق�سر القامة على اأال يتجاوز طول طالب 

و)131(  لاإناث  �سنتمرتا   )121( االإعفاء 

للذكور. �سنتمرتا 

التام  الب�سر  اأي�سا، كف  ال�سروط  ومن 

تقل  اأال  ع��ل��ى  ال�����س��دي��د  ال��ب�����س��ر  �سعف  اأو 

حدة االإب�سار عن )60/6( يف كل عني على 

العاجي  الت�سحيح  ا�ستخدام  وم��ع  ح��دة 

ال�سديد  ال�سمع  �سعف  اأو  الكلي  ال�سمم 

 )70( ع��ن  فيه  ال�سمع  ح��دة  تقل  ال  ال��ذي 

ع��ل��ى كل  ع��ل��ى ح���دة  اأذن  ك���ل  دي�����س��ب��ا يف 

ال�سمعي  التخطيط  ذب��ذب��ات  م��ن  ذب��ذب��ة 

يف  مب��ا  ال�سمعية  املعينات  ا�ستخدام  وم��ع 

ومتازمة  التوحد  اإعاقات  القوقعة  ذلك 

داون.

الق�ساة،  وف��ق  ك��ذل��ك،  ال�����س��روط  وم��ن 

االإعاقات الع�سبية اأو النف�سية اأو الذهنية 

ي�ستطيع  ال  التي  ال�سديدة  اأو  املتو�سطة 

اأ����س���ح���اب���ه���ا ق����ي����ادة امل���رك���ب���ات ب��اأن��ف�����س��ه��م 

والت�سلب اللويحي املتقدم غري امل�ستجيب 

للعاج والذي يحول دون متكن ال�سخ�ض 

من قيادة املركبة بنف�سه.

دائ�����رة  يف  جل���ن���ة  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  ول���ف���ت 

ك��ب��ار موظفيها  اأح���د  ب��رئ��ا���س��ة  اجل���م���ارك 

ي�سميه مديرها العام وت�سم يف ع�سويتها 

مم��ث��ل��ني ع����ن امل���ج���ل�������ض ي�����س��م��ي��ه رئ��ي�����س��ه 

وزارة  يف  االإع��اق��ات  ت�سخي�ض  مركز  وع��ن 

ال�سحة ي�سميه وزير ال�سحة.

إدارية النواب تناقش اإلعفاءات الجمركية لذوي االحتياجات الخاصة

ن�سمة هواء كانت تاأتي كل يوم عند امل�ساء وتهم�ض يف اذين اأترى ما اأجمل 

ال�سجر يف الب�ستان، االأ�سجار يف كل مكان، تاأمل اأوراقها متعن بهذا اجلمال، 

في�ست فكري واأن�سى همومي واأحزاين، وهكذا م�سى ال�سيف وانا على هذه 

احلال، انتظر امل�ساء موعد ن�سمة الهواء، ويوما بعد يوم كان يق�سر اللقاء، 

اإىل اأن جاء يوما يف بداية ف�سل اخلريف انتظرت طوال امل�ساء وملا تاأتي وكل 

يوم اقول لنف�سي غدا �ستاأتي انا واثق من ذلك فهي من كانت دوما ترافق 

حمراث جدي، انها لن تخذلني يقينا �ستاأتي غدا عند امل�ساء.

ال�سجر  الب�ستان،  ال�سجر يف  اإىل  اللقاء، فنظرت  ذكريات  ا�ستعادة  حاولت 

اأكرث  تاأملته  وكلما  اأ�سفرا،  اأ�سبح  لونه  تت�ساقط،  اأوراق��ه  كان،  كما  يعد  مل 

اخلريف  وم�سى  حل��ظ��ات،  اال  يبق  مل  للموت  وك���اأن  غ��ري��ب  ب��ب��وؤ���ض  �سعرت 

واأقبل ال�ستاء وكان �ستاء باردا فيا ملرارة هذه احلياة.

ام لعل  اأك��ان حديثي مم��ا،  اأي��ن رح��ل��ت؟  اإىل  ال��ه��واء؟  ن�سمة  اأي��ن رحلت 

ا�سلوبي غري رقيق، لقد هجرتني فماذا افعل مللء هذا الفراغ؟ 

هل  االخبار؟  حمطات  اتابع  ام  واملجات  الكتب  من  الكثري  ا�سرتي  هل 

هل  االأ���س��واق؟  ابعد  من  ماب�سي  ا�سرتي  ام  تفيد،  لعلها  اليوجا  عن  اق��راأ 

اأ�سيف ا�سمي على قائمة املهاجرين؟ ل�ست ادري ما احلقيقة التي اأريد.

يف ليلة من ليايل الربيع كان ليل انارته ال�سماء هام�ستني ن�سمة الهواء، 

ان�ست �سكنت و�سكنت، فتمتمت بكام ملم�سة كاحلرير وكله عتاب، فغنى يف 

خيايل حلن حزين رافقته عيناي بالبكاء.

اإىل متى �ستبقى على هذه احلال فاأنا ال ا�ستطيع  قالت يل ن�سمة الهواء 

واال  الهموم،  لن�سيان هذه  اأن جتد حا  الف�سول، فعليك  مهام�ستك يف كل 

وان بقيت حيا فوجدانك هو اأول من �سيموت، اما فكرت طوال هذا الفراق 

يوم  بعد  يوما  باأوراقه  يلقي  اجلميل  ال�سجر  ان  تر  اأمل  اخلريف؟  بفل�سفة 

فيقتله  الغذاء  عنه  يحجب  اجلميل  االأخ�سر  ورقه  مكان،  كل  يف  ويبعرثها 

يحمي  اأن  اأراد  لقد  البقاء،  اأج��ل  من  بالكثري  �سحى  لقد  كالرماد،  ليغدو 

ال��ورق ملاتت اجل��ذور و�سقطت  اأب��ق��ى على  ل��و  ام��ا  ال�ستاء،  ب��رد  اجل��ذور م��ن 

الغ�سون ومل يعد له وجود، لقد �سحى بالكثري من اأجل اجلذور، فاجلذور 

هي االأ�سل وهي التي �ستعيد له اجلمال، والبقاء له قوانني و�سروط فها 

فهمت فل�سفة اخلريف؟

يا ن�سمة الهواء يا ن�سمة الربيع وال�سفاء هم�سك اتى مع احلفيف ليذيب 

اذهبي  اآم���ايل،  حتقيق  وب��ني  بيني  حت��ول  كانت  غ�ساوة  ليزيل  اح���زاين،  ك��ل 

وعودي متى �سئت فاأنا لن اأغادر و�ساأبقى هنا يف الب�ستان عند ا�سجاري. 

مهنا نافع

نسمة هواء

البحث الجنائي ُيحذر من شركات 
عي قدرتها على تأمين  وهمية تدَّ

وظائف مقابل مبالغ مالية
  االنباط – عامن 

املواطنني  اجلنائي،  البحث  اإدارة   حذرت 

�سركات وهمية حتتال على  التعامل مع  من 

اإيهامهم بقدرتها على تاأمني  املواطنني بعد 

ع��ق��ود ت��وظ��ي��ف م��ق��اب��ل اأخ����ذ م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة 

منهم.

املواطنني  اجلنائي،  البحث  اإدارة  ودع��ت 

املوؤ�س�سات  وتراخي�ض  اأوراق  من  التاأكد  اإىل 

وال�������س���رك���ات ال���ت���ج���اري���ة ال���ت���ي ي��ت��ع��ام��ل��ون 

لتعر�سهم  جت��ن��ب��اً  ال��ت��وظ��ي��ف،  بطلب  معها 

لاحتيال.

اأنها تعاملت مع عدد من  واأك��دت االإدارة، 

تعر�سهم  اإث��ر  مواطنون  بها  تقدم  ال�سكاوى 

لعمليات ن�سب واحتيال من قبل �سركات غري 

اأخ��ذوا مبالغ مالية منهم لتاأمني  مرخ�سة، 

وظائف لهم، اإذ األقت القب�ض على املتورطني 

يف الق�سية، وبو�سر التحقيق معهم.



املحلي

وقدرة  والفطنة  والذكاء  ال�صخ�صية  بقوة  الع�صر اجلاهلي  العربية يف  امل��راأة  متتعت 

التاأثري على الرجال وحتريك االمور اىل حد ا�صعال احلرب بني القبائل انت�صارا حلظ 

الكرامة والعزة خا�صة لدى قبيلة بني متيم.

فن�صاء قبيلة بني متيم عرب الع�صور املختلفة من اجلاهلية وحتى ع�صر اال�صالم وال 

يزال يف زماننا ميتلكن من اجلينات الوراثية ما جعلهن حمل احرتام وتقدير املجتمعات 

التي يع�صن فيها، وحفلت القبيلة بالكثري من ال�صخ�صيات الن�صائية املوؤثرة يف املجتمع 

ويف  والبالغة  واالأدب  وال�صجاعة  ال�صخ�صية  وق��وة  البطولية،  باملواقف  متيزن  مم��ن 

َز هوؤالء باحِللم واحلكمة  احل�صمة والقدوة احل�صنة، وا�صتهرن باأنهن يلدن النجباء، ومَتَيّ

واإظهار كل ما لديها من علم وفكر ومتيز .

ولذلك حر�ص الكثري من م�صاهري العرب على م�صاهرة بني متيم، و�صجل التاريخ 

بنت  ا�صماء  ال�صحابيات  ومنهن  واال���ص��الم  اجلاهلية  يف  متيم  بني  ن�صاء  ا�صهر  اأ�صماء 

�صالمة، ا�صماء بنت عمر، خولة بنت القعقاع، �صلمى بنت �صخر والدة ابو بكر ال�صديق، 

زينب بنت احلارث، رقية ال�صعدية وام هيثم ال�صعدية اللتان كانتا مرجعا لعلماء ال�صنة، 

واحلمراء عقيلة زرارة بن عد�ص التي كان لها مناظرة مع ملك املناذرة وهو يهم بقتلها 

وقال لوال خ�صيتي ان تلدي مثلك لعفوت عنك.

اذا  خا�صة  متيم،  بني  قبيلة  ل��دى  م�صموع  �صوت  للمراأة  ك��ان  اجلاهلي  الع�صر  ففي 

او تندمل جراح وهو ما  الكلمة فتقع احل��روب  ال�صعر وهو يرمي ب�صهام  امتلكن �صالح 

قد جتلى يف ق�صة �صعاد بنت منقذ التميمية التي اندلعت ب�صببها حرب ا�صتمرت اربعني 

عاما، فقد ا�صتخدم �صعر الن�صاء حمر�صا على حفظ الكرامة والنخوة واالنت�صار ل�صرف 

لوكان  ابناء عمومة وحتى  كان  ولو  واالنتقام من جتاوز كرامتها حتى  والثاأر  القبيلة، 

الب�صو�ص  وح��رب  بالب�صو�ص  لقبت  التي  �صعاد  ناقة، وهو ماحدث متاما يف ق�صة  ب�صبب 

التي قد يعجز كبار كتاب ال�صيناريو يف العامل ان يبدع تفا�صيلها ويعرب عن دمويتها، لكن 

�صعراء اجلاهلية كانوا اكرث ابداعا يف و�صفها والتعبري عن ماآ�صيها .

و�صعاد بنت املنقذ، �صيدة و�صاعرة كبرية من اأدباء اجلاهلية، تنتمي لقبيلة بني متيم 

العيون  بزرقة  وا�صتهرت  اجلاهلية،  يف  العربية  اجلزيرة  �صبه  على  ت�صيطر  كانت  التي 

وعند العرب رمبا يدل هذا على جمال ومالحة وجٍه عندها الأن ذوات العيون الزرقاء 

قلة نادرة يف املجتمع العربي، وكانت �صعاد �صاحبة اأكرب معركة يف التاريخ وجعلت قبائل 

العرب يتقاتلون طيلة اأربعني عاًما، و�صميت احلرب على ا�صمها، وقتلت الب�صو�ص على يد 

جحدر بن �صبيعة فكانت اأول من يقتل يف حرب الب�صو�ص بعد كليب بن ربيعة.

تدعى  لها  ن��اق��ة  بكر  بني  ج���وار  ف��ى  وه��ي  الب�صو�ص  اطلقت  عندما  احل���رب  اندلعت 

»�صراب« لرتعى فى حما كليب، فلما راأى كليب الناقة ترعى يف حماه رماها ف�صق �صرعها 

ب�صهم وادمى راعيها، فعلمت الب�صو�ص مبا حدث للناقة، فخرجت ت�صرخ قائلة: »واذاله 

اأختها  اب��ن  ف�صمعها  »الفناء«،  اأبيات  العرب  ت�صميها  اأبياتاً  قالت  انها  وقيل  واغربتاه«، 

ج�صا�ص فقال لها: اأيتها احلرة اهدئي فو اهلل الأقتلن بلقحة جارك كليباً، ثم ركب فخرج 

اإىل كليب فطعنه طعنة اأثقلته فمات منها، ا�صتطاعت �صعاد ان تثري يف نف�ص ابن اختها 

ج�صا�ص م�صاعر الثاأر واالنتقام باأبياتها ال�صهرية:

َبْحُت يف َداِر ُمْنِقٍذ �صْ
َ
َلَعْمُرَك َلْو اأ

ْبَياِتي
َ
ْيَم �َصْعٌد َوْهَو َجاٌر الأ مَلَا �صِ

َبْحُت يف داِر ُغْرَبٍة �صْ
َ
ولِكَنِّني اأ

ئُب َيْعُد على �َصاتي َمَتى َيْعُد ِفيها الِذّ

َفَيا �صعُد ال َتْغُرر ِبَنْف�ِصَك وِارحَتل

ْمَواِت
َ
فاإَنَّك يف َقْوٍم عِن اجلاِر اأ

ذواِدي َفاإّن َعْنُهُم
َ
َوُدوَنَك اأ

اِتي َلَراِحلٌَة ال َيْفِقُدوِن ُبَنَيّ

فراأت قبيلة بكر يف قولها املهانة والذلة اإذ انهم عجزوا عن حماية ناقة ملن يف جوارهم، 

فاأق�صم عمرو بن مرة وي�صمى )ج�صا�ص( باأن يثاأر لها وهي خالته، فالتقى كليبا فقتله 

لتبداأ مالحم الثاأر طوال اربعني عاما بني القبائل والتي مل توؤد فيها دية لقتلى، ولذلك 

�صمت العرب هذه احلرب »البرتاء«.

سارة طالب السهيل

صيحة البسوس وشهرة 
نساء بني تميم

  الأربعاء   18  / 1  / 2023

النجار: اإلعالن عن استراتيجية تعتمد على مياه
 »األردن« نهاية الشهر

بني مصطفى: الحكومة تؤمن بدور مؤسسات المجتمع 

المدني في تعزيز الحماية االجتماعية

النجار تحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية

الأنباط - ر�ؤى الزعبي 

ق���ال وزي����ر امل���ي���اه وال������ري  حم��م��د ال��ن��ج��ار ، اإن����ه ���ص��ي��ع��ل��ن عن 

املياه  على  تعتمد  والتي  احل��ايل  ال�صهر  نهاية  املياه  ا�صرتاتيجية 

التي حتت �صيادة االأردن.

 وبني اأن موازنة الوزارة  تق�صفية جًدا، واالرتفاع فيها يخ�ص 

جانب تخفي�ص الفاقد املائي ، واإن ح�صة الفرد من املياه  تتناق�ص 

اإذ ا�صبحت  اقل من ٩٠ مرت مكعب، لكافة االحتياجات.

ع��ن ماهو   ٪٦٠ �صيزيد  ال��وط��ن��ي  ال��ن��اق��ل  اأن  ال��ن��ج��ار  واأ����ص���اف 

عام  لغاية  اأريحية  ومينحنا  الفرد  احل�صة  من  و�صريفع  موجود 

املا�صي  العام  ال�صحي خالل  املياه وال�صرف  واأن عطاءات   ،  ٢٠٤٠

بلغت ٦٠٠ مليون .

وو�صح النجار اأن ٦٠٠ مليون دينار عطاءات �صتطرح هذا العام، 

رفع   ،  ٪٦٨ اىل   ٪٧٠ م��ن  ت��راج��ع��ت  ال�صحي  لل�صرف  والتغطية 

التغطية للمياه اىل اكرث من ٩٥٪ .

وتابع اأنه ال زيادات على التعرفة يف الفواتري ال�صهرية للمياه، اذ 

ت�صهل عملية ال�صداد للمواطن وتوفر ال�صيولة املالية للموؤ�ص�صات .

واأ�صار اإىل اأنه �صيتم حتول العدادات الذكية وامليكانيكية للمياه، 

بالن�صبة لل�صدود هناك �صيانة دائمة وم�صتمرة للموا�صم املطرية، 

العام  العام من  هذا  اف�صل  كان  اجلنوبية  ال�صدود  اأن خم��زون  اذ 

املا�صي، باالإ�صافة اإىل الهطول املطري يف ال�صمال اقل بكثري من 

معدله، ويف الو�صط مبعدله .

ومن ناحيته  قال مدير �صركة الريموك ح�صن الهزامية ، اإن 

 ، األ��ف م�صرتك   ٣٨٠ امل�صرتكني لدى �صركة الريموك و�صل  عدد 

لرت   ٨٠ اإىل  و�صلت  الريموك  مناطق  يف  الفرد  حل�صة  وبالن�صبة 

يومًيا ، ومن  اأكرب التحديات ل�صركة الريموك  بلوغ الفاتورة اإىل 

٣٨ مليون دينار للكهرباء �صنوياً.

اأن فاتورة  العوران،  وب��دوره �صرح مدير �صركة مياهنا حممد 

الكهرباء تبلغ ١٨٠ مليون دينار لغايات ال�صخ �صنوًيا، والتي ت�صكل 

٥٠٪ من الكلف الت�صغيلية.

 ٪٢ امل��ائ��ي مب��ع��دل  ال��ف��اق��د  تعمل  على خف�ص  ال�صركة  وب��ني   

فردية  كانت  املا�صي  العام  املياه  ح��االت فقدان  اأك��رث  وان   ، �صنوًيا 

ولي�صت مناطقية.

وا�صاف العوران اأن حالة الفاقد مائي غري م�صروعة   ٩ االف 

 ١١.٥ بحجم  الو�صط  قطاع  يف  املا�صي  ال��ع��ام  �صبطها  مت  ،وال��ت��ي 

مليون مرت مكعب.

موازنة  ملناق�صة  النيابية  املالية  اللجنة  اجتماع  يف  ذل��ك  ج��اء 

وزارة املياه والري لعام ٢٠٢٣ .

  النباط – عمان 

اأكدت وزيرة التنمية االجتماعية، وفاء بني   

موؤ�ص�صات  ب��دور  توؤمن  احلكومة  اأن  م�صطفى، 

املجتمع املدن يف تعزيز احلماية االجتماعية.

وقالت بني م�صطفى، خالل افتتاحها موؤمتر 

املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  االج��ت��م��اع��ي��ة  »احل���م���اي���ة 

يعك�ص  املوؤمتر  ه��ذا  اإن  الثالثاء،  اأم�ص  امل��دن«، 

املجتمع  مبوؤ�ص�صات  باالهتمام  احلكومة  �صيا�صة 

حقوق  يف  ���ص��واء  امل�صتويات  جميع  على  امل���دن، 

يف  ال�صيا�صات  ور���ص��م  ال��ق��رار،  �صنع  اأو  االإن�����ص��ان 

جمال احلماية االجتماعية، ملجتمع متما�صك«.

امل���وؤمت���ر ع��م��ل ج��م��اع��ي ي�صم  اأن  واأو���ص��ح��ت 

العديد من �صانعي القرار واملنفذين، وموؤ�ص�صات 

امل��ج��ت��م��ع امل����دن ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ص��رك��اء دول��ي��ني 

ممثلني يف منظمة اخلربة الفرن�صية.

احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  م�صطفى  ب��ن��ي  واأ�����ص����ارت 

الو�صول  باأنه ال ميكن  تام ورا�صخ  اإمي��ان  لديها 

دور  ع���ن  االج��ت��م��اع��ي��ة مب���ع���زل  احل���م���اي���ة  اإىل 

اخل��ا���ص،  وال��ق��ط��اع  امل���دن،  املجتمع  موؤ�ص�صات 

اأ�صا�صي  ك�صريك  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وج��م��ي��ع 

على  وال��ت��غ��ل��ب  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  للحكومة 

التحديات االجتماعية، واإيجاد م�صاحة للحوار، 

جميع  ب��ني  الت�صبيك  وتعزيز  اخل���ربات  وت��ب��ادل 

الوطنية  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  لتنفيذ  ال��ق��ط��اع��ات، 

ل��ل��ح��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة مب��ح��اوره��ا ) ف��ر���ص��ة- 

التنمية  اأه���داف  وحتقيق  -وال��ت��م��ك��ني(،  ك��رام��ه 

امل�صتدامة.

والعمل  االأه����داف  ه��ذه  ا�صتدامة  اأن  وبينت 

امل���������ص����رتك ب����ني م���وؤ����ص�������ص���ات امل���ج���ت���م���ع امل����دن 

العمل  تتطلب منهجيات جديدة يف  واحلكومة، 

ح�صن  لتحقيق  االجتماعية،  واملتغريات  تتوافق 

التن�صيق والتعاون.

املجتمع  موؤ�ص�صات  م�صطفى  بني  و�صجعت 

مع  للتعاون  اأخالقية  مدونة  تبني  على  امل��دن 

وزارة التنمية لتعزيز احلماية االجتماعية.

واأ�����ص����ادت ب��ن�����ص��اط »حت����دي االت�������ص���ال« وه��و 

ف��ر���ص��ة ل�����ص��ق��ل م���واه���ب واإب�����داع�����ات ال�����ص��ب��اب، 

منهم  اآم��ل��ة  امل�����ص��اري��ع،  يف  للم�صاركة  ودع��وت��ه��م 

االن�صمام للعمل االجتماعي.

واأث���ن���ت ب��ن��ي م�����ص��ط��ف��ى ع��ل��ى دع����م االحت����اد 

امل��وؤمت��ر، والأم��ان��ة عمان ومركز  االأوروب���ي لهذا 

احل�صني الثقايف ال�صت�صافته، وملجموعة ال�صباب 

امللكي  ال�صالم  لتاأدية  الكرك  من  ج��اءوا  الذين 

التي  اخل��ريي��ة  زح���وم  وجلمعية  االإ����ص���ارة،  بلغة 

�صهلت عملهم.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت ���ص��ف��رية ب��ع��ث��ة االحت����اد 

هادجيثيودو�صبو،  م��اري��ا  االأردن،  يف  االأوروب�����ي 

الإجن����از  ب��ت�����ص��ارك��ي��ة  ع��م��ل��ت  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اإن 

االجتماعية،  للحماية  الوطنية  اال�صرتاتيجية 

موؤ�ص�صات  م��ع  بالتعاون  تعزيزها  على  وعملت 

املجتمع املدن.

قدمت  امل��دن  املجتمع  موؤ�ص�صات  اأن  وبينت 

لتمكني  وم�صاريع  للمواطنني،  ف�صلى  خدمات 

�صيدعم  االحت��اد  اأن  اإىل  ال�صعيفة، الفتة  االأ�صر 

التو�صيات التي �صتخرج من املوؤمتر.

االأو���ص��ط  لل�صرق  االإقليمية  املن�صقة  وق��ال��ت 

لوتييه،  ك��ل��ري  ال��ف��رن�����ص��ي��ة،  اخل����ربة  منظمة  يف 

االجتماعية  احلماية  منظومة  ع��زز  االأردن  اإن 

م�صرية  امل��دن،  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 

اإىل  ب��ال��و���ص��ول  ���ص��اه��م  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  اأن  اإىل 

وتعزيز  االجتماعية،  للحماية  الرئي�صي  الهدف 

التما�صك االجتماعي، ومكافحة الفقر.

واأ���ص��اف��ت اأن امل��وؤمت��ر ج���زء م��ن احل����وار بني 

لتعزيز  امل���دن،  املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  احل��ك��وم��ة 

التعاون بينهما لتقدمي اأف�صل اخلدمات.

م�صطفى  بني  زارت  امل��وؤمت��ر،  هام�ص  وع��ل��ى 

معر�ص منتجات موؤ�ص�صات املجتمع املدن الذي 

ب���اأي���ادي  ت�صميمها  مت  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

اأردنيات واأردنيني، ومنتجات ت�صكل ق�ص�ص جناح 

دعمهم  اإىل  اجلميع  داعية  بها،  اجلميع  يفخر 

ال�صتمراريتها وتطويرها.

النباط – عمان 

 األ���ق���ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة، ال���دك���ت���ورة هيفاء 

للدار�صني  حما�صرة  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ص  النجار، 

ال���وط���ن���ي  ال�����دف�����اع  ب��ك��ل��ي��ة  ال�����دف�����اع  دورة  يف 

»ال��ث��ق��اف��ة االأردن��ي��ة  ب��ع��ن��وان:  امللكية االأردن���ي���ة 

ب��ني ا���ص��ت��ح��ق��اق��ات ال��ع��ومل��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات االأم���ن 

الركن  العميد  الكلية،  اآمر  بح�صور  القومي«، 

عزام الرواحنة، ورئي�ص واأع�صاء هيئة التوجيه 

فيها.

امللكية  ال��روؤي��ة  »اإن  الثقافة:  وزي��رة  وقالت 

ال��ت��ي ح����ددت م��ع��امل ثقافتنا  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ه��ي 

وهويتنا املعا�صرة نحو التغيري يف منط احلياة 

اإىل  نتطلع  واإن��ن��ا  الثقايف،  والتحول  والتكيف 

اأ�صا�صي  ك��رك��ن  واف��ت��خ��ار  بعز  ال��ع��رب��ي  اجلي�ص 

االأردن��ي��ة  اململكة  يف  ال�صمود  ق�صة  اأرك���ان  م��ن 

اإبداعنا  وه��و  ثقافتنا،  نب�ص  وه��و  الها�صمية، 

واإمكاناتها  ال��دول��ة  حفظ  عندما  احلقيقي، 

وحدودها واأمنها«.

وبينت النجار اأن الثقافة االأردنية هي داعم 

والتحديث،  والتغيري  الدميقراطي  للتحويل 

وال���ت���ح���ول  وال���ت���غ���ي���ري  االإ�������ص������الح  اأَن  ح���ي���ث 

اجتماعية  �صيا�صية  منظومة  ال��دمي��ق��راط��ي، 

فكرية لها ثقافتها الوطنية، التي هي ثقافتنا 

وهويتنا االأردنية اأواًل، والعربية القومية ثانياً، 

والدولية واالإن�صانية يف الوقت نف�صه.

واأ����ص���اف���ت: »اإن���ن���ا ن��ن��ط��ل��ق يف ال�������وزارة من 

تقدمي  يف  واالإب���داع  واالبتكار  التميز  مفاهيم 

م�صروعنا الثقايف االأردن لن�صعه على خارطة 

الثقافة العاملية«، داعيًة اإىل اجلمع بني قطبي 

الهوية  على  احلفاظ  مع  واالأ�صالة،  احلداثة 

تت�صل  كمفهوم  فالثقافة  الوطنية،  الثقافية 

مبفاهيمنا االإن�صانية اجلامعة التي تقوم على 

التعدد والتنوع والتميز واالإبداع«.

���ص��ّك��ل  االأردن  اأن  اإىل  ال���ن���ج���ار  واأ������ص�����ارت 

ب�صكل  وفر�صها  العوملة  ل��الإف��ادة من  اأمن��وذج��اً 

ببعديه  االأردن  الثقايف  م�صروعنا  مع  يتواءم 

الكثري  اأمامنا  اأن  م��وؤك��دًة  والعروبي،  القومي 

ال�صباب  الثقافة وت�صجيع  لتنمية  الفر�ص  من 

لال�صتثمار يف الثقافة، وهو اأمر يتطلب حماية 

امل��ن��ت��ج��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وحت���دي���داً ح��م��اي��ت��ه��ا من 

املناف�صة اخلارجية غري العادلة، كما اأن الوزارة 

�صبابنا  ل��دى  مبدعة  مبادرة  اأي  لدعم  جاهزة 

اأو �صاباتنا يف امل�صهد الفني فالوزارة تبني على 

منجزات تاأ�صي�صية بداأت منذ املئوية االأوىل.

واأو�صحت اأن الوزارة خطت خطوات وا�صعة 

وواثقة خالل عهدها يف خدمة القطاع الثقايف، 

فبالرغم  االأخ��رية،  الع�صر  ال�صنوات  يف  خا�صة 

اأن  ا�صتطاعت  اأن��ه��ا  اإال  اإمكاناتها  توا�صع  م��ن 

تقدم الكثري لتنمية احلركة الثقافية يف االأردن 

واالأه����داف  ال�صيا�صات  خ��الل  م��ن  وت��ع��زي��زه��ا، 

تعمل  التي  وامل�صاريع  وال��ربام��ج  تبنتها،  التي 

على تعزيزها.

مفتوح  ح���وار  ج��رى  امل��ح��ا���ص��رة،  نهاية  ويف 

اأجابت خالله الوزيرة على اأ�صئلة وا�صتف�صارات 

الدار�صني.
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الأنباط -ر�ؤى الزعبي

���ص��رح وزي����ر ال���زراع���ة خ��ال��د ح��ن��ي��ف��ات اإن 

انعك�ص  وه��ذا  مغلقة  ٧٥٪ من حدودنا  ن�صبة 

جاء   ، و�صادراته  الزراعي  القطاع  على  �صلًبا 

النيابية  املالية  اللجنة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك 

 ٢٠٢٣ ل��ع��ام  ال���زراع���ة  وزارة  م��وازن��ة  ملناق�صة 

،ووفقاً للخطة اال�صرتاتيجية للوزارة ، يرى 

�صي�صهد   ،  ٢٠٢٣ احل��ايل  ال��ع��ام  اأن  احلنيفات 

ال���زراع���ي، واأن����ه مت ان�صاء  ث���ورة يف االإر����ص���اد 

املنتجات  لت�صويق  فل�صطينة  اأردن��ي��ة  �صركة 

الزراعية بكلف ١٨ مليون دوالر من راأ�ص املال 

، وحققت ربح يف اول �صهرين ما يقارب  ٢٥٠٠ 

دينار..

واأ�صاف اأن الوزارة تدعم الت�صنيع الغذائي 

الت�صنيع  يف  م�صتثمر  اأي  اأن  ،الف���ت���ا  ب��ق��وة 

 ٥ مل��دة  ال����وزارة  �صتدعمه  االردن  ال��غ��ذائ��ي يف 

، وذل��ك يف حمافظتي  اإي��ج��ارات  ب��دل  �صنوات 

ال��ط��ف��ي��ل��ة وال���ك���رك ، م���وؤك���داً اأن����ه مت اإي��ق��اف  

اإ�صافة   ، والب�صل  وال��ث��وم  البطاطا  ا�صترياد 

، وو�صلت  ال��دواج��ن   وبي�ص  االأب��ق��ار  حلليب 

ال�����ص��ادرات ال��زراع��ي��ة الك��رث م��ن ٦٠ دول��ة ، و 

يرتقب االردن لت�صدير زراعي لدول اأوروبا.

وب��ني اأن ال����وزارة ت��ع��اق��دت م��ع األ��ف��ي بيت 

واالآن   ، احل��ايل  العام  بداية  منذ  بال�صتيكي 

بحري  �صحن  عمليات  اإىل  ال�����وزارة  ت�صتعد 

اإىل اأوروب��ا قريًبا ،وم�صريا اإىل اأنه مت توقيع 

م�صانع  لبناء  ال��غ��ذائ��ي  ل��الن��ت��اج  اتفاقيتني 

بالتعاون مع م�صتثمرين وبدعم من الوزارة .

مليون مرت   ١٥٠ ا�صتخدام  اأن��ه مت   وب��ني 

م��رب��ع م��ن امل��ي��اه امل����دورة  للقطاع ال��زراع��ي ، 

مياه  جتميع  حفرية   ٦٣ يوجد  اأن��ه  مو�صحا 

خالل العام املا�صي، ٧٠٪ منها امتلئت باملياه 

فعلياً ، اأما العام احلايل لفت احلنيفات اأنه مت 

التخطيط لبناء ١٠٠ حفرية جتميع للمياه. 

 ولفت احلنيفات  اأنه كان هناك ما يقارب 

امل��ا���ص��ي،  ال���ع���ام  امل���ي���اه يف  ب��ئ��ر جت��م��ي��ع   ٢٥٠٠

ونطمح اإىل زيادتها ل� ٩٠٠٠ بئر هذا العام .

  النباط – عمان 

لتنمية  الها�صمي  ال�صندوق  التقى مدير   

اأم�ص  الفايز،  ط��راد  جمال  االأردن��ي��ة  البادية 

ال�صيخ  عمان  يف  القطري  ال�صفري  الثالثاء، 

�صعود بن نا�صر بن جا�صم اآل ثان.

قطر  دول��ة  الفايز  هناأ  اللقاء،  ب��داي��ة  ويف 

ال��ذي  النجاح  على   ، و�صعبا  وحكومة  ق��ي��ادة 

ك��اأ���ص  ل��ب��ط��ول��ة  ا�صت�صافتها  خ���الل  حققته 

اأخريا ،  العامل لكرة القدم التي جرت هناك 

امل�صرق  الوجه  يعك�ص  النجاح  هذا  اأن  موؤكدا 

ل��الأم��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة واالإ����ص���الم���ي���ة، وع����ادات 

باأبهى  ظهر  ال��ذي  القطري  ال�صعب  وتقاليد 

بح�صن  ات�صمت  التي  البطولة  خ��الل  �صورة 

مع  تتواكب  ال��ت��ي  التنظيم  ودق���ة  ال�صيافة، 

ت�صهده  ال���ذي  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��ور  م�صتوى 

قطر يف خمتلف املجاالت.

الثنائي،  التعاون  اأوج��ه  اجلانبان،  وبحث 

وال��زراع��ي��ة  التنموية  امل��ج��االت  يف  �صيما  وال 

االأردن��ي��ة، من خالل  البادية  خلدمة مناطق 

امل�صاريع والربامج التي تعمل عليها موؤ�ص�صة 

البادية  اإىل بطولة  باالإ�صافة  الدولية،  قطر 

الكروية التي ينظمها ال�صندوق �صنويا.

واأكد الفايز حر�ص ال�صندوق على امل�صي 

ق���دم���ا مب�����ص��ت��وى ال���ع���الق���ات ال��ق��ائ��م��ة بني 

ال�صقيقني، واالرتقاء بها مبا ميكن  البلدين 

يعمل  التي  امل�صاريع  تطوير  م��ن  ال�صندوق 

االأردن���ي���ة،  ال��ب��ادي��ة  م��ن��اط��ق  جميع  يف  عليها 

مع  والت�صبيك  ال��ت��وا���ص��ل  عمليات  وتفعيل 

االأ�صقاء واالأ�صدقاء لتحقيق هذه الغاية.

الحنيفات : األردن سيشهد ثورة 
في اإلرشاد الزراعي 

مدير الصندوق الهاشمي لتنمية 
البادية يلتقي السفير القطري

النباط – عمان 

وق����ع امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، 

وه�����و اأح������د م����راك����ز امل��ج��ل�����ص االأع����ل����ى ل��ل��ع��ل��وم 

والتكنولوجيا، اأم�ص الثالثاء، مع املركز الوطني 

»نقل  مل�صروع  تفاهم  مذكرة  الزراعية،  للبحوث 

العلمي  البحث  نتائج  وتتجيري  التكنولوجيا 

م���ن خ���الل امل�����ص��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة ل��الإب��ت��ك��ار« 

.)PPI4MED(

املركز  رئي�ص  ب��اأع��م��ال  القائم  امل��ذك��رة  ووق��ع 

اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  والتطوير  للبحث  ال��وط��ن��ي 

الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  وعن  املو�صى، 

مديره العام الدكتور نزار حداد، بح�صور من�صق 

امل�صروع املهند�صة مها االأقرع.

واأ����ص���ار ب��ي��ان ع��ن امل��ج��ل�����ص، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، 

االأوروب���ي  امل�صروع م��دع��وم م��ن االحت���اد  اأن  اإىل 

 )ENI- CBCMED( اإيني عرب برنام��ج 

ل��ل��ت��ع��اون امل�����ص��رتك ع���رب احل�����دود يف امل��ت��و���ص��ط 

وينفذ يف كل من االأردن وتون�ص وم�صر واإيطاليا 

واإ�صبانيا.

واأو���ص��ح اأن امل�����ص��روع ي��ه��دف اإىل زي���ادة وعي 

����ص���ن���اع ال�����ص��ي��ا���ص��ات وم���ت���خ���ذي ال����ق����رار ح���ول 

ا�صتخدام مفهوم امل�صرتيات احلكومية لالبت��كار 

م��ن ق�بل ال�موؤ�ص�صات احلكومية ؛لي�جري تبنيها 

�صيا�صة  م��ن  وج��زء  وطنية  اإ�صرتاتيجية  ك�����اأداة 

الع�ل��وم والتكنولوجيا يف االأردن.

ولفت البيان اإىل اأن امل�صروع ي�صهم يف التعرف 

على التحديات واحتياجات املوؤ�ص�صات احلكومية 

التكنولوجية  وامل�����ص��روع��ات  امل��ب��ت��ك��رة  ل��ل��ح��ل��ول 

�صيا�صة  اإط���ار  �صمن  �صرائها  ليجري  ال��ري��ادي��ة 

امل�صرتيات احلكومية لالبتكار.

كما يعمل على تعزيز نقل نتائج وخمرجات البحث 

البحثية  وامل��راك��ز  واملوؤ�ص�صات  اجل��ام��ع��ات  يف  العلمي 

وتطويرها  وتتجيريها  اخ��رتاع  ك���رباءات  لت�صجيلها 

بالتعاون مع موؤ�ص�صات من القطاع اخلا�ص.

وت�صمل هذه املذكرة، بح�صب البيان، م�صاركة 

ن�صاطات  يف  ال��زراع��ي��ة  للبحوث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

واإط���الق  التدريبي  وال��ربن��ام��ج  االأف��ك��ار  خمترب 

منوذج جتريبي لدعم خمرجات البحوث العلمية 

من خالل امل�صرتيات احلكومية لالبتكار.

وع���رب امل��و���ص��ى ع��ن اع���ت���زازه ب��ه��ذه ال�����ص��راك��ة 

لدعم  املبذولة  توحيد اجلهود  �صت�صهم يف  التي 

الناجتة من  املبتكرة  واحللول  الريادية  االأفكار 

لالبتكار  احلكومية  امل�صرتيات  من��وذج  تطبيق 

اخل�������ربات  وت���������ص����خ����ري   )PPI4MED(

واالإم���ك���ان���ات يف زي����ادة ال��وع��ي الأه��م��ي��ة البحث 

واملوؤ�ص�صات  الباحثني  بني  والت�صبيك  العلمي، 

البحثية حملياً ودولياً.

وب��ني ح���داد، م��ن جهته، اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون يف 

تعزيز االب��ت��ك��ار واالإب����داع وحت��وي��ل االأف��ك��ار اإىل 

من  ال��واق��ع  اأر����ص  على  تطبق  ري��ادي��ة  م�صاريع 

يف  للريادين  االبتكار  م�صرتيات  ت�صهيل  خ��الل 

امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة، ح��ي��ث عكف 

ع��ل��ى تبني  ال��زراع��ي��ة  ال��وط��ن��ي للبحوث  امل��رك��ز 

االبتكارات الزراعية من خالل حا�صنة االبتكار 

الزراعي وريادة االأعمال الزراعية.

مذكرة تفاهم بين الوطني للبحث والتطوير والوطني 
للبحوث الزراعية لتعزيز اإلبتكار
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ديكه اجلميل..  �سرقة  القرية عن  ا�ستكى ملختار  الذي  الرجل  معظمنا يعرف ق�سة 

فجمع املختار اهل القرية يف ال�ساحة.. وخاطبهم قائال..

لقد �سرق احدنا ديك فالن.. واالن عرفت من هو.. واطلب منه ان ياأتيني لوحده 

بعد هذا االجتماع.. و�ستكون عقوبته ب�سيطة..

فقال احدهم.. وكيف عرفته االن؟!..

فرد عليه املختار.. لال�سف ن�سي ان يزيل ري�سة الدجاج عن راأ�سه..

فما كان من ال�سارق اال ان و�سع يده على راأ�سه وبداأ يتح�س�سه حتى يزيل الري�سة.. 

وذهبت مثال..

كالمي اليوم هو نوعا ما خمتلف.. النه يتعلق بي وبكتاباتي..

اللحظة..  ول��ي��دة  وكلها  امل��ج��االت..  م��ن  كثري  يف  اك��ت��ب  ان��ن��ي  اجلميع  يعلم  فحتى 

الر�سالة عنه.. وا�سلط  اي�سال  ا�ستطيع  انني  امرا ما.. واعلم  ا�ساهد  او  ا�سمع  فعندما 

ال�سوء عليه.. فام�سك هاتفي واكتب.. وال اتردد يف ذلك..

ومن امل�ستثنني ممن اق�سد.. امل�سوؤولون الذين اكتب عنهم او عن موؤ�س�ساتهم.. فانا 

يبادر باالت�سال معي..  الكثري منهم  اوجه احلديث لهم مبا�سرة.. والمانة احلديث.. 

�سلطت  النني  غا�سبا  او  كتبتها..  التي  عن  ما  نوعا  خمتلفة  ال�سورة  الن  معاتبا  اإم��ا 

ال�سوء عليه وعلى موؤ�س�سته.. او �ساكرا النني نبهته على ذلك االمر..

اما ما دفعني كتابة هذا املو�سوع فهو عندما اكتب يف �ساأن اجتماعي.. وعن حادثة 

يف املجتمع.. فيظن احدهم انني اق�سده هو او من يخ�سه..

فبالعودة اىل مقال يل �سابق عن حرا�س العمارات.. ات�سل بي اأحد معاريف وقال يل.. 

فقلت له.. وكيف ذلك؟!..   ..” “يعني ما يف داعي تذكر اللي �سار مع زوجتي على املالأ
الغاز.. ومل تقم ب�سحب  ا�سطوانة  “ان زوجته مل ت�ستطع اكمال الطبخة ب�سبب  فقال 

ار�سدته  وعندما  ذلك..  العمارة  حار�س  من  فطلبت  التخزين..  مكان  من  اال�سطوانة 

اىل مكان اال�سطوانة.. ا�ستغل ظرف وجودها لوحدها وحتر�س بها.. وما كان منها اال 

ان تعاركت معه.. وفزعت اجلارة لها وانهالت بال�سرب عليه.. وحني �ساألنا اجلارة عن 

هذا الغل والذي ظهر يف ا�سلوب تعاملها.. قالت بانه حاول معها نف�س ال�سيء.. ولكن 

مل افعل �سيء �سوى منعه من دخول البيت ثانية.. ومل اعد اطلب منه اي �سيء.. حتى 

ال ات�سل معه الخذ النفتيات.. فهو ياأتي وياخذا من امام الباب..

ي��اأخ��ذ النا�س  ان��ا اك��ت��ب حتى  قلت ل��ه.. واهلل مل اع��ل��م ان ه��ذا ح��دث م��ع��ك.. ول��ك��ن 

حذرهم.. وعدم االطمئنان المثال هوؤالء..

حتدثت  الذي  مقايل  على  عتاب  ونربته  �سوته  ويف  اي�سا  �سديق  بي  ات�سل  واليوم 

ل�سيء من  تعر�ست  اي�سا  زوجته  ان  وتبني  امل�سينة..  وافعالهم  االطباء  بع�س  فيه عن 

وكان  م��ا..  دول��ة  يف  العمليات  واإح��دى  الفحو�سات  اج��راء  اثناء  لها  واالنتهاك  االذى 

وقفن  املمر�سات  الن  ال��واق��ع��ة..  اث��ب��ات  ت�ستطع  ومل  وم�����س��اع��دوه..  الطبيب  ابطالها 

مدافعات عن الطبيب..

يف اخلتام ا�سمحويل ان اقول.. بانني اكتب او احتدث او ا�سولف ما اعلم انه حقيقي 

ال�سلم املجتمعي.. من باب قرع اجلر�س يف راأ�س من يعقلون ويفهمون.. فبدل  ومي�س 

بحذر  التعامل  علينا  �سخ�س..  او  ام��ر  اي  مع  �سذاجة  وحتى  ب�ساطة  بكل  نتعامل  ان 

تربر  الغاية  وا�سبحت  كثريا..  تغريت  واالخ��الق  واملبادئ  الزمن  الن  وذلك  وانتباه.. 

النظر  دون  الرغبات  وحتقيق  اال�سا�س..  هي  ال�سخ�سية  امل�سلحة  وا�سبحت  الو�سيلة.. 

اىل قيم او عادات.. وا�سبح اال�ستدراج لل�سحايا باحرتاف وعلى نار هادئة..

هنا نقول علينا ان ن�سع ثوب االثقة الزائدة مع امثال هوؤالء جانبا.. وناأخذ با�سباب 

حتى  او  �سيئا  ق��وال  او  عمال  انف�سهم  لهم  �ست�سول  حلظة  اي  يف  ن��دري  فال  احليطة.. 

املقام  ه��ذا  ويف  حمرتمتني..  واذن  لعني  ب�سريا  او  �سمعيا  تلوثا  ت�سبب  ر�سالة  ار�سال 

او خدمة دون  او عمال دون عمل..  ُعْمرا دون عمر..  او  ا�ستثني جن�سا دون جن�س..  ال 

خدمة..

ولناأخذ بقول ال�سلف ال�سالح “ل�ست باخُلب.. وال اخُلب يخدعني«..

ن«.. �س وال تَخوِّ وكذلك املثل “َحرِّ

محمود الدباس

أخاطب »إللي على راسه 
ريشة«..

الأربعاء   18/ 1 / 2023 

وزير األوقاف يفتتح أعمال الدورة الشرعية العلمية المنهجية األولى

االنباط- ديانا البطران

طالب اهايل لواء بني عبيد يف حمافظة اربد 

بلدية  ع��ن   وف�سلها  ال��ل��واء  لقرى  بلدية  بان�ساء 

اربد الكربى؛ لتتمكن من تطوير اأدائها مبا يلبي 

تطلعات املواطنني واحتياجاتهم ويواكب تطلعات 

البلديات  تعزيزم�ساهمة  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

مب�سرية التنمية للمجتمع االردين . 

 واك������دوا ان ق����رار ���س��م ق���راه���م ل��ب��ل��دي��ة ارب���د 

الكربى كان  ق��رارا غري مدرو�س ونتائجه �سلبية  

على القرى وعلى بلدية اربد نتيجة ات�ساع امل�ساحة 

التي ت�سرف عليه البلدية، مما ي�سعفها يف تادية 

عددهم   البالغ  اللواء  ملواطني  املطلوبة  اخلدمات 

نحوربع مليون ن�سمة.

�سحيفة االنباط  ر�سدت اراء  بع�س االهايل 

ح��ول مو�سوع ف�سل ق��رى ال��ل��واء عن بلدية اربد 

املقيم يف منطقة  االح��م��د  ، فقال حمزة  ال��ك��ربى 

ان  م��وؤك��دا  قلبا وقالبا  الف�سل  م��ع  ب��اأن��ه  ال�سريح 

ال�سريح مهم�سة و�سوارعها مليئة باحلفر  ويتطلع 

لوجود بلدية لبني عبيد لتقدمي االف�سل.

وقالت راما اليا�سني “ انف�سلو وال ما انف�سلو 

اربد ما فيها تغيري “ املهم �سواء قبل الف�سل ابو 

باكمل وجه  بعملها  البلدية  ان تقوم  الف�سل  بعد 

النه عيوب ال�سوارع ظهرت يف ال�ستاء  م�سيفة اأن 

حلول  اىل  الو�سول  ويجب  ج��دا  خانق  االزدح����ام 

جذرية .

وقال يو�سف ال�سعيد :”انا مع الف�سل عن بلدية 

لتخفيف  خا�سة  بلدية  عبيد  لبني  لت�سبح  ارب��د 

ا�ستمرار  م��ع  ال��ك��ربى  ارب���د  بلدية  على  ال�سغط 

التعاون بينهما للو�سول اىل نتائج مر�سية.

وقال احلاج �سامي العدو�س:” انا مع الو�سول 

اىل حل يح�سن م��ن  تقدمي اخل��دم��ات للمواطن  

ما  الف�سل   “ مو�سحا:  عدمه  او  بالف�سل  �سواء 

بخدم رووؤ�ساء البلدية النه بدهم ت�سل �سلطتهم 

وا�سعة بقول يا رب يطلعو مناح وبفكرو باملواطن”.

   واو�سح رئي�س ال��وزراء ال�سابق عبد ال��روؤوف 

جمل�س  رئا�سة  من  ا�ستقالته  ر�سالة  يف  ال��رواب��ده 

لواء  مناطق  ف�سل  اأن  ارب��د  اعمار  موؤ�س�سة  ادارة 

امل�سروع  اإرب��د الكربى، وه��و  بني عبيد عن بلدية 

الذي تنوي احلكومة تنفيذه، يحتاج اىل املراجعة 

وال����ت����اأين، وال���وق���وف م��ل��ي��ا ع��ل��ى ام����ور ع���دة مثل  

دم���ج ال��ب��ل��دي��ات ب��ب��ل��دي��ة اإرب�����د ال���ك���ربى يف ال��ع��ام 

،۲۲۲۲ ، وما تبعها من م�سروع املخطط 

والبنى  التنظيم  يف  والتو�سع  للمدينة،  ال�سمويل 

الذي  واخلدمية  اال�ستثمارية  وامل�ساريع  التحتية 

�ستهدف اأ�سا�ساً املناطق التابعة لبني عبيد ال �سيما 

اإرب��د الطبيعي هو جت��اه مناطق  اأن تو�سع مدينة 

ل��واء بني عبيد، وف�سلها يعني خنق اآف��اق التو�سع 

امل�ستقبلي، واإعادة النظر با�سرتاتيجيات التخطيط 

ال�سمويل امل�ستقبلي.

والبنى  اخل���دم���ات  �سعف  م���ربر  :” ان  وب���ني 

امل��ربرات  واأح��د  الرئي�سة  ال�سكوى  وه��ي  التحتية، 

���س��ك��وى ال  ب��ال��ف�����س��ل، ه���ي  ال��رئ��ي�����س��ة للمطالبني 

تقت�سر على مناطق اللواء بل تتعداه اىل معظم 

ال��درا���س��ات ت�سري  امل��ن��اط��ق،  الف��ت��ا اىل ان معظم 

بالعموم،  البلديات  ر�سا متلقي خدمات  اىل عدم 

و���س��ب��ب��ه��ا ع����دم وج����ود م��ع��اي��ري ���س��ارم��ة ال��ع��دال��ة 

اىل  اإ�سافة  توزيع اخلدمات وتقدميها،  و�سفافية 

�سح املوارد املالية”. 

ال�سمولية  التنمية  ان  ال���رواب���دة   وا���س��اف      

ا�ستفادة  بال�سرورة  تعنى  ارب��د  ملدينة  امل�ستدامة 

اال�ستفادة  واإن  منها،  املحافظة  ال��وي��ة  اأب��ن��اء  ك��ل 

متاحة  التحتية  وبناها  وخدماتها  مرافقها  م��ن 

ل��ل��ق��اط��ن��ني وال���ع���اب���ري���ن وال����زائ����ري����ن م���ن اأب���ن���اء 

حمافظات ال�سمال جميعاً، وي�ستدعي ذلك متكني 

ال��ق��ي��ام مب�سوؤولياتها  م��ن  ال��ك��ربى  اإرب����د  ب��ل��دي��ة 

احلالية وامل�ستقبلية”.

اأداء  مب�ستوى  االرت��ق��اء  م�سوؤولية  ان  وا���س��اف 

بلدية اإربد الكربى وكلفته لتمكينها من االرتقاء 

مب�ستوى اخلدمات يف ل��واء بني عبيد اأق��ل بكثري 

اإن�ساء  على  املرتتبة  الباهظة  املالية  الكلف  م��ن 

الباهظة جداً  االأثمان  بلدية جديدة مبا يف ذلك 

تعود  التي  والكثرية  العديدة  واملن�ساآت  للمرافق 

ملكيتها للبلدية االأم )بلدية اإربد الكربى(. �سيما 

اأن هناك من�ساآت م�سرتكة بني اربد املدينة ومناطق 

ل��واء بني عبيد ي�سعب ف�سلها منها حدائق امللك 

عبداهلل الثاين واملركز الثقايف وجممع ال�سفريات 

وم�سروع ال�سوق املركزي وم�سروع القاعات متعددة 

االغرا�س .. والقائمة تطول”.

وقال العني جميل النمري :”ان عملية الف�سل 

مطلب دائ��م البناء اللواء ولكن جرت الكثري من 

املياه حتت اجل�سور و بلدية بني عبيد لي�س لديها 

لها  �ستوؤول  التي  املمتلكات  اثمان  لت�سديد  امل��وارد 

ان تتخلى  الوقت نف�سه ال ميكنها  مبناطقها ويف 

عنها  فا�سبح الف�سل �سعب جدا  وامل�ساألة �سائكه 

ويجب درا�سة االمور اكرث”

وقال رئي�س بلدية اربد الكربى الدكتور نبيل 

 : م�ساريع  ف�سل  �سي�سبب  الف�سل  ان  الكوفحي 

دع��م الن�سائه،   ال��ذي ح�سل على  امل��رك��زي  ال�سوق 

وبوليفارد اربد، والقطار  اخلفيف؛ النها �ستكون 

ح�سب املخطط  يف ارا�سي لواء بني عبيد. 

ارب��د  خالد  وق��ال نائب رئي�س موؤ�س�سة اعمار 

ارب��د  ببلدية  ك��ث��ريا  �سي�سر  الف�سل  ان  ر���س��ي��دات 

ر�سمية  جهات  خماطبة  با�ستطاعتها  اذ  ال��ك��ربى 

لطلب الدعم للكثري من امل�ساريع وان مت الف�سل 

لن تكون االمور كذلك.

وقال رئي�س نقابة ا�سحاب املطاعم واحللويات 

يف حمافظات ال�سمال عماد املحمود  ان ف�سل لواء 

بني عبيد حتجيم لبلدية اربد كون التو�سع املتاح 

يف مدينة اربد هو من الناحية ال�سرقية واجلنوبيه 

والتمدد يف املدينه لن يكون اال يف هذه املناطق كون 

املنطقه ال�سمالية والغربيه �سبه مغلقة . 

ولتخفيف االزدحام يف مدينة اربد قال املحمود 

ان يجب مد املدينه يف االجتاهني املذكورين �سرقا 

وجنوبا لزيادة اخلدمات واالهتمام بها يف امل�ستقبل 

وبناء على ما تقدم نطالب احلكومة باإعادة النظر 

بهذا الف�سل حتى لو كان القرار قد اتخذ م�سبقا 

وعلى عجل.

وكان نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية 

توفيق كري�سان، قال اإنه وفق قرار جمل�س الوزراء، 

ف�سل بع�س البلديات عن بع�سها �سيجري ال�سري 

يف اإجراءات ا�ستحداث بلديات يف االألوية واالأق�سية 

التي ال يوجد فيها مراكز بلديات. وحدد املجل�س 

معيارين اأ�سا�سيني ال�ستحداث البلديات اجلديدة، 

م��رك��زاً  لي�س  ل���واء  اأي  يف  بلدية  ا�ستحداث  وه��م��ا 

لبلدية، وكذلك ا�ستحداث بلدية يف كل ق�ساء لي�س 

القائم  الو�سع  على  احلفاظ  مع  لبلدية،  م��رك��زاً 

للبلديات احلالية ودون اإلغاء اأي من القائمة.

واكد انه �سرتاعى �سروط عدة عند بدء ال�سري 

يف اإج�������راءات ا���س��ت��ح��داث ال��ب��ل��دي��ة، ال��ت��ي ترتبط 

باملالءمة الفنية )التنظيمية( من حيث املحافظة 

ببع�سها  جغرافياً  مت�سلة  االأم  البلدية  بقاء  على 

ب��ع�����س��ا، وع����دم ت�����س��رر امل�����س��اري��ع ال��ك��ربى املنفذة 

للبلدية االأم، �سمن حدود املنطقة املراد ا�ستحداث 

بلدية فيها، واإيجاد حلول للمحافظة على حقوق 

ملناطق  اأق��ي��م��ت  امل�����س��اري��ع  ه��ذه  الأن  االأم،  البلدية 

البلدية كافة، عالوة على مقدار ن�سبة الدين التي 

�ستتحملها البلدية امل�ستحدثة من الدين االإجمايل 

املوظفني  لتوزيع  املثلى  والطريقة  االأم،  للبلدية 

واالآليات بني البلدية االأم والبلدية امل�ستحدثة.

االنباط- عمان 

واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق���اف  وزي��ر  افتتح   

االإ�سالمية، الدكتور حممد اخلاليلة، يف معهد 

وتاأهيلهم  الدعاة  الإع��داد  الثاين  عبداهلل  امللك 

وت��دري��ب��ه��م، اأم�����س ال��ث��الث��اء، ال����دورة ال�سرعية 

العلمية املنهجية املتخ�س�سة االأوىل.

ال��ت��ي ت�ستمر  ال������دورة،  اإن  وق����ال اخل��الي��ل��ة 

�سهرين بواقع 4 اأيام باالأ�سبوع، ت�ستهدف االأئمة 

والبالغة  النحو  تدري�س  وتت�سمن  وال��وع��اظ 

والعقيدة  النبوية  وال�سرية  والفقه  والتف�سري 

وال�سلوك، مبينا اأنها تاأتي يف ظل �سيا�سة الوزارة 

لتعزيز قدرات كوادرها.

واأ�ساف اأن الوزارة تتطلع لعقد دورات اأخرى 

متنوعة ي�سارك بها االأئمة والوعاظ واخلطباء 

العامل  العلم �سالح  والواعظات وامل��وؤذن��ون، الأن 

اإل��ي��ه ديننا  ال����ذي يت�سلح ب���ه، وه����ذا م��ا دع��ان��ا 

احلنيف، فكانت “اقراأ “ اأول ما نزل على النبي 

عليه ال�سالة وال�سالم.

هذا  على  �ست�سري  االأوق����اف  وزارة  اأن  واأك���د 

النهج م�ستقبال، لي�سبح االإم��ام عاملا يف القراآن 

الكوكبة  ه��ذه  ال�سرعية، الأن  واالأح��ك��ام  الكرمي 

م��ن ال��ع��ل��م��اء م��ن��ارة للعلم، واالأق�����رب واالأك���رث 

مت��ا���س��ا م���ع ال��ن��ا���س م���ن خ���الل امل�����س��ج��د ال���ذي 

والتوجيه،  واالإر�ساد  الدعوة  ر�سالته على  تقوم 

م�سريا اإىل الوزارة اأ�سدرت اأخريا كتابا بعنوان: 

“دليل االأحكام”، واأنها �ستطبع كتبا علمية على 
نفقتها.

ب�������دوره، ق����ال م���دي���ر م��ع��ه��د امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

وتدريبهم،  وتاأهيلهم  ال��دع��اة  الإع����داد  ال��ث��اين 

الدكتور يو�سف ال�سبلي، اإن افتتاح الدورة اإجناز 

علمي جديد ي�ساف الإجنازات الوزارة يف اإعداد 

وتدريب وتاأهيل االأئمة والوعاظ والواعظات.

وا�ستعر�س ال�سبلي ن�ساطات املعهد واإجنازاته 

خ���الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي يف ت���دري���ب ك�����وادر وزارة 

االأوق��اف عرب تنظيم ع�سرات ال��دورات العلمية 

ل�سرح  العلمية  ال����دورات  وتنظيم  والتدريبية، 

م�سامني ر�سالة عمان.

من جانبه، قال االإمام، اإياد ال�سالح، اإن وزارة 

االأوق��اف تنتهج اليوم نهجا متقدما يف تدريب 

وتاأهيل الدعاة خدمة للدين، ومبا ينعك�س على 

اأنها عززت املخزون  اإىل  ر�سالة امل�سجد، م�سريا 

العلمي والفكري لالأئمة والوعاظ والواعظات 

واملوؤذنني من خالل خمتلف الدورات والندوات 

واملحا�سرات التي عقدت.

اململكة  ع��ام  مفتي  �سماحة  االفتتاح  وح�سر 

و�سماحة مفتي  ال�سيخ عبدالكرمي اخل�ساونة، 

العربي  االأردنية-اجلي�س  امل�سلحة  القوات  ع��ام 

اجلي�س العقيد الدكتور ح�سن خماترة، واأمني 

ال��دك��ت��ور  ال���ع���ام للمملكة  االإف����ت����اء  دائ�����رة  ع����ام 

العام  االأم��ن  مديرية  ومفتي  احل�سنات،  اأحمد 

العقيد الدكتور �سامر الهواملة، وم�ساعد اأمني 

ال��دع��وة واالإر���س��اد  االأوق����اف ل�سوؤون  ع��ام وزارة 

اإ�سماعيل اخلطبا، وم�ست�سار  االإ�سالمي ال�سيخ 

الوزير ل�سوؤون الوعظ واالإر�ساد الدكتور �سحادة 

العمري، وعدد من العلماء واالأئمة والوعاظ.

دوجان : قيمة االرصدة الكلية للقروض 
الزراعية ٢٠٤ مليون

األنباط - رؤى الزعبي 

ق����ال م���دي���ر ع����ام م��وؤ���س�����س��ة االإق����را�����س 

ال�����زراع�����ي حم���م���د دوج�������ان ، اإن��������ه   ق��ي��م��ة 

االر�سدة الكلية  للقرو�س و�سلت اإىل ٢٠4 

التح�سيالت  اىل  باالإ�سافة  دي��ن��ار،  مليون 

دينار  مليون   ٥٠ و�سلت  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف  

،  وك��ان��ت اأع��ل��ى ق��ي��م��ة ل��ل��ق��رو���س يف ال��ع��ام 

املا�سي ٥٥ مليون دينار  ، ويف هذا العام ٥٠ 

مليون دينار .

ج����اء ذل����ك يف اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 

ال��زراع��ة  وزارة  م��وازن��ة  مناق�سة  النيابية 

لعام ٢٠٢٣ .

فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد بين القبول والرفض

ولة تضع تاجر مخدرات باألشغال  أمن الدَّ
المؤبدة بعد استيراده ٤ آالف كيلو كوكائين 

االنباط – عامن 

�سابقة  ولة ويف  الدَّ اأمن  رت حمكمة  ق��رَّ   

خم��درات  ت��اج��ر  و���س��ع  بتاريخها  ق�سائية 

دينار  األ��ف   ٢٠ وتغرميه  امل��وؤب��دة  باالأ�سغال 

ب��ع��د اإدان���ت���ه و���س��ري��ك ل��ه ب��ا���س��ت��رياد 41٠٠ 

ر  ك��ي��ل��و غ����رام م���ن م����ادة ال��ك��وك��ائ��ني امل��خ��دِّ

ع��رب ث��الج��ات ���س��غ��رية م��ن اإح����دى ال���دول 

املجاورة.

جل�سة  خالل  قرارها  املحكمة  واأ�سدرت 

برئا�سة  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  عقدتها،  علنية، 

الهل�سة  ع��ام��ر  الع�سكري  ال��ق��ا���س��ي  م  امل��ق��دَّ

اأمين  الدكتور  م  املقدَّ القا�سيني  وع�سوية 

رت  وقرَّ القطيفان،  ثامر  ائد  والرَّ العمو�س 

باالأ�سغال  الق�سية  يف  ��اين  ال��ثَّ املُ���دان  و�سع 

امل��وؤق��ت��ة مل��دة 1٠ ���س��ن��وات وت��غ��رمي��ه ٢٠ األ��ف 

دينار.

املُدان  املحكمة يف عقوبتها بحق  وارتقت 

من  ���ه  الأنَّ ن��ظ��ًرا  االأ���س��د  العقوبة  اإىل  االأول 

وابق يف االجتار باملواد املخدرة  اأ�سحاب ال�سَّ

و�سبق واأن حاكمته املحكمة يف ق�سية �سابقة 

وتغرميه  �سنوات   ٥ مل��دة  امل��وؤق��ت��ة  باالأ�سغال 

اأن  للمحكمة  وث��ب��ت  دي���ن���ار،  اآالف   ٥ م��ب��ل��غ 

ر الرتكاب اجلرائم باملعنى  املُدان االأول مكرِّ

ياأتي  العقوبة  فاإنَّ تغليظ  القانوين، وعليه 

كل من  ملنع  واخلا�س  العام  دع  ال��رَّ لتحقيق 

ت�سول له نف�سه االجتار بهذه املواد.

املُ����دان����ني  اأنَّ  اإىل  امل���ح���ك���م���ة  وخ���ل�������س���ت 

االإثنني هما من جتار املواد املخدرة وخالل 

ع��ل��ي��ه��م��ا  ال��ق��ب�����س  اإل����ق����اء  مت   ٢٠٢1 ال���ع���ام 

الكوكائني  م��ادة  با�سترياد  قيامهما  اأث��ن��اء 

امل��خ��در داخ��ل ث��الج��ات �سغرية م��ن اإح��دى 

ال��دول امل��ج��اورة م��ن خ��الل اإح��دى �سركات 

قبل  م��ن  اأم��ره��م��ا  اكت�ساف  وع��ن��د  حن  ال�سَّ

اإدارة مكافحة املخدرات مت متابعة ال�سحنة 

و�سبطها واإلقاء القب�س عليهما والتحفظ 

اآالف   4 والبالغة  امل�ستوردة  امل��ادة  وزن  على 

و1٠٠ كيلو غرام من مادة الكوكائني.

الصفدي يطلع ممثلي القطاع الخاص على نتائج زيارته للعراق

عمل النواب تواصل مناقشة »معدل الضمان«

االنباط – عامن 

 اأك������د رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�����ن�����واب، اأح���م���د 

التن�سيق  م�ستوى  رف��ع  ���س��رورة  ال�����س��ف��دي، 

ب���ني احل��ك��وم��ة وجم��ل�����س ال���ن���واب وال��ق��ط��اع 

�سركاء  اجل��م��ي��ع  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً  اخل��ا���س، 

يف اإجن������اح م���ل���ف ال�������س���راك���ة وال���ت���ع���اون م��ع 

م�سر  مع  اأي�سا  والثالثي  ال�سقيق،  العراق 

ال�سقيقة.

ب��دار  لقائه  ل��دى  ج��اء  ال�سفدي  ح��دي��ث 

جم��ل�����س ال����ن����واب، اأم�������س ال���ث���الث���اء، رئ��ي�����س 

ج��م��ع��ي��ة رج����ال االأع����م����ال ح���م���دي ال��ط��ب��اع، 

ورئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة ال���ب���ن���وك ب��ا���س��م ال�����س��امل، 

ف��ت��ح��ي  االأردن  ����س���ن���اع���ة  غ����رف����ة  ورئ���ي�������س 

اأمين اخل�سري،  املقاولني  ونقيب  اجلغبري، 

احل��اج  خليل  االأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  ورئ��ي�����س 

و  اخل�سار  وم�سدري  جت��ار  ونقيب  توفيق، 

الفواكه �سعدي اأبو حماد.

وت���ن���اول ال�����س��ف��دي، يف م�����س��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء، 

�سعيليك،  اأب��و  خ��ري  ال��ن��واب:  ح�سره  ال��ذي 

وع��م��ر ال��ع��ي��ا���س��رة، وي���زن ���س��دي��ف��ات، وعمر 

والوفد  زيارته  نتائج  الب�سري،  ودينا  النرب، 

ال��ربمل��اين اإىل ال��ع��ا���س��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد، 

امل�ساريع  يف  اخل��ا���س  القطاع  ودور  واأه��م��ي��ة 

الثنائية، والثالثية مع م�سر.

ودعا ال�سفدي اإىل ت�سكيل جلنة عليا من 

لتن�سيق  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  ال��ن��واب  جمل�س 

تو�سيات  اإىل  وال��و���س��ول  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل 

ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا م���ع احل��ك��وم��ة ل��ت��ذل��ي��ل 

ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

مب��خ��ت��ل��ف اأ���س��ك��ال��ه يف م���ا ي��خ�����س ال��ت��ب��ادل 

التجاري واالقت�سادي، وتعزيز اال�ستثمارات 

بني البلدان الثالثة.

من جهتهم، اأثنى ممثلو القطاع اخلا�س 

رئي�س  برئا�سة  ال��ربمل��اين  ال��وف��د  زي��ارة  على 

العراق،  اإىل  ال�سفدي  النواب احمد  جمل�س 

اآف��اق��اً  فتحت  متميزة  زي���ارة  اأن��ه��ا  معتربين 

ج���دي���دة ل��ل��ع��م��ل وال���ت���ب���ادل امل�����س��رتك، وم��ن 

�ساأنها تو�سيع جماالت العمل واإيجاد فر�س 

االأردين  ال�سباب  منها  ي�ستفيد  عمل جديدة 

وا�ستثمارات اأردنية جديدة يف العراق.

العراقي  ت��اأك��ي��دات اجل��ان��ب  اأن  واع��ت��ربوا 

بني  ال��ن��ف��ط  اأن��ب��وب  خ��ط  بتنفيذ  ال��ب��دء  اأن 

بتنفيذ  وامل�����س��ي  ق��ري��ب��ا،  وال��ع��ق��ب��ة  ال��ب�����س��رة 

فتح  �ساأنه  من  االقت�سادية  املنطقة  م�سروع 

االأردين  االقت�سادي  العمل  يف  جديدة  اآف��اق 

ال���ع���راق���ي امل���ت���ب���ادل مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

ال�سقيقني. وال�سعبني  البلدين 

االنباط – عامن 

جل���ن���ة ال���ع���م���ل وال���ت���ن���م���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة 

وال�����س��ك��ان ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه 

قانون معدل  الثالثاء، مناق�سة م�سروع  اأم�س 

لقانون ال�سمان االجتماعي ل�سنة ٢٠٢٢.

واأك���������دت رئ���ي�������س���ة ال���ل���ج���ن���ة ال���ن���ائ���ب مت���ام 

بح�سور  االجتماع،  تروؤ�سها  خالل  الرياطي، 

اأحمد  ال��ن��واب  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

امل�ساعيد،  ذي��اب  الرئي�س  وم�ساعد  اخلاليلة، 

– اجل��ي�����س  االأردن�����ي�����ة  امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات  اأن 

ال���ع���رب���ي، ه���ي م�����س��در اأم����ن واأم������ان ون��ه�����س��ة 

مئوية  مدى  على  االأردنية  الدولة  وطماأنينة 

الدولة احلافلة بالن�سر وال�سوؤدد والفخار.

وح�������س���ر االج����ت����م����اع، وزي��������را ال�����س��ن��اع��ة 

ومدير  ال�����س��م��ايل،  يو�سف  وال��ع��م��ل  وال��ت��ج��ارة 

ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

حم��م��د ال���ط���راون���ة، ومم��ث��ل��ون ع���ن االأج���ه���زة 

نقابات  احت���اد  ورئ��ي�����س  واالأم��ن��ي��ة،  الع�سكرية 

العمال مازن املعايطة.

بعني  �ستاأخذ  اللجنة  اإن  الرياطي  وق��ال��ت 

ل�سمان  امل��ق��دم��ة  امل��ق��رتح��ات  جميع  االع��ت��ب��ار 

حتقيق اأع��ل��ى ق��در مم��ك��ن م��ن ال��ت��واف��ق ح��ول 

ن�سو�س مواد م�سروع القانون.

تعديل من  اأي  اللجنة خلف  واأكدت وقوف 

م�سلحة  �سيما  العامة،  امل�سلحة  حتقيق  �ساأنه 

متقاعدي قواتنا امل�سلحة واالأجهزة االأمنية.

القانون  م�سروع  اإن  اخلاليلة  قال  ب��دوره، 

يف  النيابية  العمل  جلنة  ج��ه��ود  مثمنا  م��ه��م، 

اال���س��ت��م��اع ل��وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ول��ه 

ب��ق��ان��ون ع�����س��ري يلبي ال��ط��م��وح��ات،  ل��ل��خ��روج 

الع�سكرية  االأجهزة  ملتقاعدي  العدالة  ويحقق 

املختلفة. واالأمنية 

�سامل  احل�سور:  النواب  اأك��د  جانبهم،  من 

ال��ه��الالت،  اخل��وال��دة، حممد  ن��واف  العمري، 

حممد ال�����س��ط��ن��اوي، رم���زي ال��ع��ج��ارم��ة، اآم��ال 

اأبويحيى،  �سليمان  الهمالن،  امغري  ال�سقران، 

اأبوتايه،  �سالح  عيا�س،  هايل  املح�سريي،  عبد 

اجلي�س  اأن  الفرجات،  حممود  املومني،  �سفاء 

العربي امل�سطفوي كان وما يزال يقوم بدوره 

يف ح��م��اي��ة االأر��������س واالإن���������س����ان، وال��ت�����س��دي 

لالإرهاب وادارة االأزمات، مكر�سا بذلك ركائز 

قوته  م�ستمدا  واالإجن���از،  والتطوير  النه�سة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل  اإرادة وت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة  م��ن 

الثاين.

�سيكون  ال��ن��واب  جم��ل�����س  اأن  اإىل  واأ����س���اروا 

اأو�ساع  اأي تعديل من �ساأنه تعديل  اإىل جانب 

مقرتح  اأي  و�سندعم  الع�سكريني،  املتقاعدين 

يخدم م�سلحة وم�ستقبل اأبنائنا يف اجلهازين 

واالأمني. الع�سكري 

اإن م�����س��روع  ال�������س���م���ايل  ق����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 

ال���ق���ان���ون ج���اء ت��رج��م��ة ل��ل��م��ك��رم��ة امل��ل��ك��ّي��ة يف 

اإ�سافّية  خدمة  �سنة  باإ�سافة   ،٢٠٢٠ حزيران 

ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ال����ق����وات امل�����س��ّل��ح��ة واالأج����ه����زة 

بتاريخ  عملهم  راأ����س  على  ه��م  ���ن  ّ مممِ االأم��ن��ّي��ة 

عن  ف�ساًل  ال�سامية،  امللكّية  املكرمة  ���س��دور 

حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن االم���ت���ي���ازات ل��ل��م�����س��اب��ني 

�َسب اال�سرتاكات  نمِ بمِ الع�سكريني، واإعادة الّنظر 

امل�سّلحة واالأجهزة االأمنّية  القوات  التي تلتزم 

بتوريدها عن املُوؤّمن عليه الع�سكري، وحتقيق 

امل���زي���د م���ن احل���م���اي���ة االج���ت���م���اع���ّي���ة ل��الأب��ن��ة 

ة  ح�سّ منحها  خ��الل  م��ن  االأرم��ل��ة  اأو  املطّلقة 

من راتب والدها املتوفى.

مل�����س��روع  امل��وج��ب��ة  االأ����س���ب���اب  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ال��ق��ان��ون ج���اءت ل��ت��وف��ري امل��زي��د م��ن احلماية 

ل��ل��م��وؤّم��ن ع��ل��ي��ه��م م��ن خ���الل ت��ع��دي��ل ���س��روط 

ا���س��ت��ح��ق��اق ب���دل اإج����ازة االأم���وم���ة، ب��االإ���س��اف��ة 

اخلا�س  القطاع  ملن�ساآت  الفر�سة  اإت��اح��ة  اإىل 

العاطلني  ال�سباب  توظيف  تكاليف  بتخفي�س 

ال��ع��م��ل وحت��ف��ي��زه��ا ع��ن ط��ري��ق تخفي�س  ع��ن 

�سمولهم  ع��ل��ى  املُ��رتّت��ب��ة  اال����س���رتاك���ات  �����َس��ب  نمِ

االجتماعي. بال�سمان 

وي���ه���دف ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ال��ف�����س��ل اخل��ا���س 

ن�سو�س  باإ�سافة  الع�سكريني  عليهم  باملُوؤّمن 

القانوين  الو�سع  واأحكام تف�سيلّية بخ�سو�س 

ال���4٥،  �سن  اإكماله  قبل  الع�سكري  للمتقاعد 

ال�سندوق االحتياطي. واإلغاء 

ومب����وج����ب م�������س���روع ال����ق����ان����ون ���س��ي��ج��ري 

االإدارة،  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ت��ع��ي��ني  اآل��ي��ة  ت��ع��دي��ل 

رئي�س  ون��ائ��ب  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب 

جمل�س اال�ستثمار، وفقا ملا تقت�سيه متطلبات 

املوؤ�س�سية. احلوكمة 

ال��ل��ج��ن��ة  ا���س��ت��م��ع��ت  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  ويف 

ب�ساأن  والتو�سيات  امل��ق��رتح��ات  م��ن  ملجموعة 

عن  مم��ث��ل��ون  ق��دم��ه��ا  ال�سمان”،  “معدل 
اجل��م��ع��ي��ة االأردن�����ي�����ة مل���ت���ق���اع���دي ال�����س��م��ان، 

واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س يف اجل���ام���ع���ات 

االأردنية.



التي  الإفرتا�ضية  ال�ضحافة  و�ضائل  تعدد  اإىل  بالإ�ضافة  الإنت�ضار  وا�ضعة  الورقية  ال�ضحافة 

من خاللها ي�ضتطيع املتابع يف ان يطالع وي�ضتقي املعلومة لذلك ُيحّبذ ان ُيكتب املقال ب�ضيغة 

املفردات املقت�ضبة كي يت�ضنى للقارئ واملهتمني على حداً �ضواء من الإ�ضتزادة والتثقيف .

 فالأردن وبح�ضب ما دّون عنها ُتن�ضب يف اإ�ضطالح املُ�ضّمى اإىل اأحد اأحفاد نبي اهلل نوح عليه 

ال�ضالم واخرى تفيد بان الإ�ضم ي�ضري اإىل ما َيطلق على الغور املنحدر ومنه م�ضمى نهر الأردن 

املار من على احلدود الغربية بالن�ضبه للمملكه ، وكلمة اأردن يف املعنى اللغوي تف�ضح عن معنى 

غزل الردن الذي بطريقته ُت�ضنع الثياب .

دولياً  متو�ضطة  الأ�ضيوية  ال��ق��ارة  من  الغربي  اجلنوب  يف  عربية  كدولة  ق��اري��اً  اململكة  تقع 

�ضبة  منطقة  اإقليم  �ضمال  ال�ضام  ب��الد  اإقليم  جنوب  موقعها  وعربياً  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 

اجلزيرة العربية يحدها من ال�ضرق العراق ومن الغرب فل�ضطني يف حني اإن من ال�ضمال حتدها 

�ضوريا وال�ضعودية �ضرقاً وجنوباً ، وعلى خليج العقبة من البحر الأحمر تطل الأردن وهو املنفذ 

البحري الوحيد لها كميناء ، مناخها حار �ضيفاً بارد ممطر �ضتاًء من خالله تكت�ضي الأر�ض حلة 

الطبيعي ما �ضنفها منفردة  املظهر  ُمت�ضكلة  و ت�ضاري�ضها  الطبيعة اخلالبة  الإخ�ضرار ورونق 

اىل  كونها  اجلن�ضيات  خمتلف  ومن  العام  م��دار  على  للزوار  مق�ضداً  وجعلها  ال�ضياحي  اجل��ذب 

اإفريقيا -  اوروب��ا( واخلام�ض  ذلك تعترب كنقطة لقاء بني ثالث من القارات العاملية )ا�ضيا - 

عامليا من حيث ال�ضياحة العالجية ، وبالإ�ضارة اإىل التنّوع احليوي يوجد يف الأردن بع�ض الطيور 

ال�ضبه نادرة منها على �ضبيل التلميح طائر الع�ضفور الوردي املتواجد يف جبال البرتاء املقرتن 

من لونها لونه بحيث ي�ضاعده ذلك على التمويه ، مف�ضلة هذة الطيور من العي�ض يف اجلبال 

القاحلة وطريقة متييز الذكر عن الإنثى تتجّلى من خالل اللون ال�ضكلي فالذكر وردي جذاب 

ت�ضمن  ل��الأردن  النقدية  ال�ضيا�ضة  وبح�ضب   ، الفاحت  البني  اإىل  باهت مييل  لونها  الإنثى  بينما 

اخل�ضو�ضية  اإىل  ي�ضري  كرمز  الطائر  هذا  �ضورة  الأردين  الدينار  فئة  من  اخلام�ض  الإ���ض��دار 

والإنفراد .

املتعدد  الكم  هناك  اإن  �ضنجد  ابحاث  و  موؤلفات  من  الردن  عن  ُكتب  ما  اىل  ا�ضرنا  ما  واإذا 

من املوؤلفات التي تناولت ال�ضان الردين اجماًل  �ضواء الجتماعي منه او القت�ضادي والثقايف 

وغريهما وبينت ال�ضلوب واخل�ضائ�ض ففي كتاب )تاريخ الردن الجتماعي( لأكرث من خم�ضني 

باحث وموؤلف يعملون يف حقل التعليم العايل والبحث الكادميي بكٌل من اجلامعات الردنية 

والوروبية والمريكية ت�ضمنت كح�ضلها لثالث من املوؤمترات املت�ضلة جمموعه من املعلومات 

املبينة جلل املناحي والإطر الجتماعية على امتداد الفرتة من اواخر القرن التا�ضع ع�ضر وحتى 

العقود الخرية من القرن الع�ضرين ، وعلى نف�ض ال�ضياق التدويني هناك جمموعه من الكتب 

الأردن مهاجراً  التعامل مع من وفد  التي تناولت يف الطيات �ضرد ال�ضاليب احلياتية وكيفية 

من الرتكمان وال�ضرك�ض وال�ضي�ضان والأكراد مو�ضحة يف املحتوى مكانة املراأة و ا�ضول العراف 

الع�ضائرية معتمدة بع�ض تلك الكتب يف ال�ضتقاء املعلوماتي على م�ضادر ا�ضا�ضية غري من�ضورة 

كال�ضجالت وما �ضابّها .

رئي�ض  و�ضفة  الباحث  مبهنه  ال�ضقيق  الردن  قدمت  اليمن  يف  الأح���داث  وج��راء  ك��ٌل  وعلى 

الأردين  ال�ضعب  كرم  اق��ول  ل  و�ضاهدت  الُعال  �ضحيفة  حترير  رئي�ض  للدرا�ضات  الُعال  منتدى 

اأحداث  و�ضعة ال�ضدر فح�ضب بل �ضهامة الن�ضان العربي املهتم مبا متر به الأمة العربية من 

وموؤثرات واملبدي يف املكنون حلب امل�ضاندة الخوية ، وطبيعة تعاملهم مع الوافدين ب�ضكل عام 

لي�ضت وليدة ما قد ُي�ضمى بحركات اجلذب ال�ضياحي وثقافته املدنية احلديثة بل ميزة متوارثة 

يف الأردنيني منذ القدم مواطن كان او م�ضوؤول .

وحتى ل ُينكر املاُلحظ ويتوهم من له يف الكلمات املتقاطعه ذهنية الإحرتاف بل والتحريف 

يفاد بان اململكة الأردنية الها�ضمية قد ا�ضتطاعت وفق ال�ضيا�ضة  املدرو�ضه من ان تدفع بعملية 

البناء والتنمية نحو المام رغم ندرة الرثوات النفطية املتمتعة بها دول املحيط .

والإنتاج كذلك ميتلك  املعامل  �ضناعية متعددة  وم��دن  ُبنى حتتية مواكبة  ف��الأردن ميتلك 

امل��وارد  ق���درات  م��ن  البلد  ق��ي��ادة  ُم�ضتثمرة   ، الرقمي  والتوا�ضل  امل��وا���ض��الت  و�ضائل  م��ن  �ضبكه 

الب�ضرية بحقيقة التمكن املهني والتاأهيل الأكادميي وُم�ضتلهمة مبكا�ضب الوعي الوطني �ُضبل 

العمل الإداري بال�ضافه اىل مواجهه املوؤثرات بكل عزمية واإقتدار .

�ضكراً لالأردن ال�ضقيق ودمتم ودام اجلميع يف عز واأمان .

علي حسن شعثان

األردن كما قرأت 
عنها وشاهدت

االقت�صادي
60

�ضلط عد�ضة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »القت�ضادية« يف املوقع اللكرتوين

  الأربعاء    18 /   1   /  2023  

الزرو: غياب رقابة »االمانة« سبب انتشار المعارض غير المرخصة

العبدالت : يجب توحيد تراخيص السيارات ذات المواصفات نفسها

الأنباط – زينة الرببور

ال�ضيارات  التي تواجه جتارة  العقبات  حول 

 « ل�  العبدلت  �ضفيق  التاجر  ا�ضتكى  الأردن  يف 

تعرت�ض عملهم،  م�ضاكل  ع��دة  ع��ن   « الأن��ب��اط 

اأب���رزه���ا واك��رثه��ا ���ض��ي��وع��اً ؛  ع���دم ت��وف��ر قطع 

الكبري  الإقبال  ال�ضينية رغم  لل�ضيارت  تبديل 

ع��ل��ي��ه��ا لف���ت���اً اأن ذل����ك اث����ر ���ض��ل��ب��ا ع��ل��ى ان����واع 

ال�ضيارات الخرى ذات الكفالة.

ا����ض���ع���ار  يف  اخ�����ت�����الف  ه����ن����اك  اأن  وت�����اب�����ع 

الرتاخي�ض لبع�ض انواع ال�ضيارات رغم ت�ضابه 

انواعها وموا�ضفاتها، مبيناً اأن هناك انخفا�ض 

با�ضعار اجلمركة لل�ضيارات الكهربائية مقارنة 

بانواع اخرى مازالت جمركتها مرتفعة، وهذا 

اأ�ضبح  اأن��ه  اأك��د  ب��دوره �ضبب نقلة نوعية حيث 

الكهرباء  ���ض��ي��ارات  على  بالطلب  ازدي���اد  هناك 

تفتقد  ال����ذي  ب��ال��وق��ت  ك��ب��ري  ب�ضكل  ال�����ض��ي��ن��ي 

ال�ضواق قطع ال�ضيارات ال�ضيني.

وا�ضتكى اي�ضاً من اإزدياد عدد املعار�ض التي 

انها باتت منت�ضرة يف  ل متلك تراخي�ض لفتاً 

ك��ل م��ك��ان يف ظ��ل غ��ي��اب ك��ام��ل ل��ل��دور الرقابي 

احلكومي.

وط��ال��ب ال��ع��ب��دلت اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة اع���ادة 

لل�ضيارات  الرتاخي�ض  النظر مبو�ضوع توحيد 

ذات امل��وا���ض��ف��ات ن��ف�����ض��ه��ا وت��خ��ف��ي�����ض ج��م��رك 

عمان  امانة  داعياً  الكهربائية،  غري  ال�ضيارات 

اكرث للحد  ب�ضكل فعال  الرقابي  تفعيل دورها 

من انت�ضار املعار�ض غري املرخ�ضة.

وبدوره اأكد املدير التنفيذي جلمعية وكالء 

وم��وزع��ني ال�����ض��ي��ارات الأردن��ي��ني حممد ال��زرو 

خارج  من  ل��الردن  امل�ضتوردة  ال�ضيارات  كل  اأن 

وب�ضكل  امل�ضنعية  بالكفالة  تتمتع  ل  ال��وك��ال��ة 

العديد  اأن  مبيناً  الكهربائية،  ال�ضيارت  خا�ض 

منها غري موجود يف الردن ا�ضافة لعدم وجود 

وكيل لبع�ض ماركات ال�ضيارات .

وب��ني ال��زرو اأن��ه يف العام املا�ضي دخ��ل اكرث 

عن  م�ضنعية  كفالة  دون  �ضيارة  ال��ف   13 من 

ط��ري��ق امل��ن��اط��ق احل����رة وب��الخ�����ض ال�����ض��ي��ارات 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وه������ذا خ���ل���ق خ���ل���ل ك���ب���ري ج����دا، 

�ضيارة  توفر قطع غيار لي  لعدم  ذل��ك  ع��ازي��اً 

تتعر�ض مل�ضكلة ما وتطلب تبديل قطع الغيار 

لن ال��وك��ي��ل غ��ري م�����ض��وؤول ع��ن اي ���ض��ي��ارة مت 

ا�ضتريداها ب�ضكل غري ر�ضمي.

79.3% نسبة نمو حجم االستثمارات في نهاية 2022 ليصل الى مليار دينار

قطاع الصناعة يحصد النصيب األكبر من االستثمارات 
المستفيدة من قانون االستثمار

الضريبة: نظام الفوترة يحافظ على سرية المعلومات 
وينظم نقل البيانات

النباط –  – عمان 

 ارتفع حجم امل�ضروعات املتقدمة لال�ضتفادة 

م���ن ق���ان���ون ال���ض��ت��ث��م��ار خ����الل ع����ام 2022 

مقارنة  اأردين،  دينار  1.1مليار  ح��وايل  ليبلغ 

ع��ام  خ���الل  اردين  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   621 بنحو 

وبن�ضبة منو %79.3، بح�ضب وزارة   ،2021
ال�ضتثمار.

وق��ال��ت ال���وزارة يف بيان اأم�����ض ال��ث��الث��اء، اإن 

ال�ضتثمار  قانون  من  امل�ضتفيدة  امل�ضاريع  عدد 

ع��ام  خ���الل  ا���ض��ت��ث��م��اري��ا  م�����ض��روع��ا  ب��ل��غ 434 

الن�ضيب  ال�ضناعة  ح�ضدت  حيث   ،2022
مليون   648.6 بلغ  ا�ضتثمار  بحجم  الأك���رب 

 58.3% نحو  اىل  ت�ضل  بن�ضبة  اأردين  دينار 

على  تليها  امل�ضجلة،  ال�ضتثمارات  اإجمايل  من 

بن�ضبة  دي��ن��ار  مليون   233 ال�ضياحة  ال��ت��وايل 

 136 الطبية  وامل��راك��ز  امل�ضت�ضفيات   ،21%
مليونا بن�ضبة %12.3، تكنولوجيا املعلومات 

الزراعة  وقطاع   ،5% بن�ضبة  مليون   55.5
.3.4% بن�ضبة  دينار  مليون   37.8

واأ�ضار البيان اىل ان حجم العمالة املتوقعة 

التي �ضتولدها تلك امل�ضاريع بح�ضب الدرا�ضات 

ما  اإىل  �ضت�ضل  امل�ضتثمرين  قبل  م��ن  املقدمة 

يقارب 21 األف فر�ضة عمل.

حجم  اأن  ب��ي��ان��ه��ا،  يف  ال��������وزارة  واأو����ض���ح���ت 

من  امل�ضتفيدة  والأجنبية  املحلية  ال�ضتثمارات 

خالل  ملمو�ضاً  ارتفاعاً  �ضهد  ال�ضتثمار  قانون 

املحلي  ال���ض��ت��ث��م��ار  ارت��ف��ع  ح��ي��ث   ،2022 ع���ام 

مليون   976.3 اىل  لي�ضل   76.9% بن�ضبة 

بن�ضبة  الأجنبي  ال�ضتثمار  ارت��ف��ع  فيما  دي��ن��ار، 

%98.3 لي�ضل اىل 137 مليون دينار اأردين.
ب��ت��وزي��ع ال���ض��ت��ث��م��ارات خ��ارج  وف��ي��م��ا يتعلق 

ان  على  التاأكيد  مت  التنموية،  املناطق  وداخ��ل 

عدد امل�ضاريع ال�ضتثمارية امل�ضتفيدة من قانون 

املناطق  خ���ارج   2022 ع��ام  خ��الل  ال�ضتثمار 

بحجم  م�ضروعا،   363 اىل  و�ضل  التنموية 

ا���ض��ت��ث��م��ار ي���ق���ارب م���ل���ي���ارا وواح������د وخ��م�����ض��ني 

 94.4% ن�ضبته  م��ا  م�ضكال  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون 

ال��ك��ل��ي��ة، ويف داخ���ل املناطق  م��ن ال���ض��ت��ث��م��ارات 

ا�ضتثمار  بحجم  م�ضروعا،   71 بلغ  التنموية 

من   5.6% بن�ضبة  دي��ن��ار،  مليون   62 يقارب 

حجم ال�ضتثمارات الكلية.

ارت���ف���اع  ف�����اإن  ال���ض��ت��ث��م��ار  وزارة  وب��ح�����ض��ب 

ال���ض��ت��ث��م��ارات ال��ك��ل��ي��ة امل�����ض��ت��ف��ي��دة م���ن ق��ان��ون 

لتعايف  كموؤ�ضر  ج��اء   2022 ل��ع��ام  ال�ضتثمار 

قامت  التي  ل��الإج��راءات  وا�ضتجابة  القت�ضاد 

احل���ك���وم���ة ب���ات���خ���اذه���ا ل��ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة م��وات��ي��ة 

على  الأع���م���ال  جمتمع  لت�ضجيع  لال�ضتثمار 

والإنتاجية،  ال�ضتثمارية  الأن�ضطة  يف  التو�ضع 

بيئة  يف  امل�ضتثمرين  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

الأردن  اأن  وت��اأك��ي��ده��ا  الأردن،  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار 

لال�ضتثمار  جاذبة  ا�ضتثمارية  مقومات  ميلك 

وامل�ضتثمرين.

�ضعيها  اىل  ال���وزارة  نوهت  البيان  وبح�ضب 

تدفق  وزي�����ادة  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات  لتمكني 

ال���ض��ت��ث��م��ارات خ��الل ال��ع��ام احل���ايل م��ن خالل 

روؤية  تتواءم مع ما ورد يف  والتي  خطة عملها 

التحديث القت�ضادي ل�ضتيعاب حتدي توفري 

العقد  ل��الأردن��ي��ني خ��الل  فر�ض عمل ج��دي��دة 

قطاعات  يف  نوعية  ا�ضتثمارات  وجلب  ال��ق��ادم، 

م�ضتهدفة.

 21 رقم  ال�ضتثمارية  البيئة  قانون  وحول 

مت  التنفيذ،  حيز  دخ��ل  وال���ذي   2022 ل�ضنة 

التاأكيد على ان قانون ال�ضتثمار اجلديد جاء 

��ة،  �ضمن اأف�����ض��ل امل��ع��اي��ري وامل��م��ار���ض��ات ال��دول��يَّ

وامل��زاي��ا  احل��واف��ز  م��ن  جمموعة  ت�ضمن  حيث 

اململكة،  يف  ال�ضتثمار  ُت�ضّجع  التي  والإعفاءات 

املكت�ضبة  احل��ق��وق  على  املحافظة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

التي  الإج�������راءات  م��ن  واحل����د  للم�ضتثمرين، 

تعيق ممار�ضة الأعمال والأن�ضطة القت�ضاديَّة 

وجهود جذب ال�ضتثمارات.

ال��وزارة اىل انه ومبوجب القانون  واأ���ض��ارت 

ت��ت�����ض��ك��ل جل��ن��ة ل��ل��ت��ظ��ل��م��ات ل��ل��ن��ظ��ر يف ط��ل��ب��ات 

امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن للتحقق  م���ن  امل��ق��دم��ة  ال��ت��ظ��ل��م 

ال��ق��رارات  اأو  امل��ت��خ��ذة  م��ن �ضالمة الإج�����راءات 

ال�����ض��ادرة ع��ن اجل��ه��ة ال��ر���ض��م��ي��ة، اإ���ض��اف��ة اإىل 

اإع���ط���اء ال�������وزارة ���ض��الح��ي��ة اإن�������ض���اء ���ض��ن��ادي��ق 

ا�ضتثمارها يف  لغايات  الأم��وال  ا�ضتثمار لر�ضد 

عمل  على  والإ���ض��راف  القت�ضادية،  الأن�ضطة 

وحدة ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ض.

النباط  – عمان 

 قال مدير عام دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات 

الدكتور ح�ضام اأبو علي، اإن نظام الفوترة الوطني 

الإلكرتوين ل يهدف اإىل فر�ض �ضرائب اأو زيادتها، 

الفاتورة  بيانات  نقل  اإىل  يهدف  تنظيمي  ولكنه 

ول  م�ضتخدم،  لكل  ب�ضهولة  اإلكرتونيا  وتوثيقها 

يرتتب عليه اأية تكاليف اأو اأعباء مادية.

ل��ق��اء نظمته جمعية  اأب���و ع��ل��ي خ���الل  واأو����ض���ح 

الأعمال الأردنية الأوروبية الثنني، اأن الت�ضخي�ض 

جرى  القت�ضادية  القطاعات  جميع  �ضمل  ال��ذي 

ا�ضتيعاب  على  ق��ادرا  النظام  ه��ذا  يكون  اأن  مراعاة 

جميع اأنظمة املحا�ضبة التي ت�ضتخدمها القطاعات 

املختلفة، وكذلك القدرة على التكيف للتعامل مع 

هذه الأنظمة دون اأن يرتب اأي تغيريات عليها.

ل�ضنة   38 رقم  الدخل  قانون �ضريبة  اأن  وبني 

)و( من  الفقرة  اأحكام  اأوجب من خالل   ،2018
فاتورة  باإ�ضدار  ال�ضخ�ض  »يلتزم  اأن  املادة )23(، 

�ضلعة  اأي��ة  بيع  اأو  خدمة  اأي��ة  تقدمي  لقاء  اأ�ضولية 

يف اململكة، وتنظيم جميع ال�ضوؤون املتعلقة باأنظمة 

ال��ف��وت��رة واإ����ض���داره���ا وال���رق���اب���ة ع��ل��ي��ه��ا وال��ف��ئ��ات 

امل�ضتثناة منها مبقت�ضى نظام ي�ضدر لهذه الغاية«.

وا���ض��ت��ن��اداً لأح���ك���ام ه���ذه ال��ف��ق��رة اإ����ض���دار نظام 

تنظيم �ضوؤون الفوترة والرقابة عليها رقم )34( 

من   )16( امل��ادة  لأحكام  وا�ضتناداً   ،2019 ل�ضنة 

رقم  عليها  والرقابة  الفوترة  �ضوؤون  تنظيم  نظام 

)34( ل�ضنة 2019 �ضدرت التعليمات التنفيذية 

ل�ضنة   )1( رق��م  عليها  والرقابة  الفوترة  ل�ضوؤون 

.2019
ولفت اإىل مزايا النظام يف التقليل من التدخل 

اإج��راءات تدقيق ملفات املكلفني  الب�ضري وت�ضهيل 

و�ضرعة اإجناز معامالتهم وت�ضريع ح�ضولهم على 

من  التخل�ض  وك��ذل��ك  ال�ضريبية،  ال��ذم��ة  اإب����راء 

من  املالية  والبيانات  ال��ف��وات��ري  دف��ات��ر  نقل  اأع��ب��اء 

و�ضيكون  ال�ضريبة،  مدققي  مكاتب  اإىل  ال�ضركات 

ه��ن��اك م��ع��ام��ل��ة خ��ا���ض��ة ل����الإق����رارات امل��ق��دم��ة من 

املكلفني امللتزمني بنظام الفوترة عند اختيار عينة 

التدقيق.

واأ�ضار اإىل انه �ضيكون هناك اإجراءات وخطوات 

لت��خ��اذه��ا لح��ق��ا م��ا ي��ع��ود بالنفع وال��ف��ائ��دة على 

امللتزمني بنظام الفوترة لتعزيز اللتزام بالفاتورة 

وحتقيق العدالة ال�ضريبية.

واأو�����ض����ح اأن�����ه خ�����ض�����ض��ت ف����رق ع��م��ل ق��ط��اع��ي��ة 

مل�ضاعدة الفئات التي ي�ضملها نظام الفوترة، بهدف 

وتقنيا  فنيا  وم�����ض��اع��دت��ه��م  وت��وع��ي��ت��ه��م  اإر���ض��اده��م 

النظام  الربط على  اإج��راءات  والت�ضهيل عليهم يف 

تنا�ضب كل مكلف  التي  املن�ضات  اإح��دى  وا�ضتخدام 

منهم.

اأن ال���ن���ظ���ام ي���راع���ي م��ت��ط��ل��ب��ات الأم����ن  وب����ني 

الذي  القانون  املعلومات بح�ضب  واحلماية و�ضرية 

مي��ن��ع اإف�����ض��اء اأي���ة م��ع��ل��وم��ات ي��ت��م الط����الع عليها، 

وب��ذل��ك ج��م��ي��ع امل��ع��ل��وم��ات امل���وج���ودة ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة 

ال��دائ��رة ل ميكن لأي جهة م��ن اجل��ه��ات الط��الع 

ح�ضب القانون.

ودع���ا خمتلف ال�����ض��رك��ات وامل��ن�����ض��اآت وامل��ل��زم��ني 

الفر�ضة  واغ��ت��ن��ام  ال��ف��وت��رة  لنظام  الن�ضمام  اإىل 

ب��ا���ض��ت��خ��دام��ه خ���الل ال���وق���ت احل����ايل ل��ال���ض��ت��ف��ادة 

مل�ضاعدتهم  ال��دائ��رة  تقدمها  التي  الإج���راءات  من 

وتقدمي اخلدمات التي يحتاجون اإليها خالل هذه 

الفرتة التجريبية.

اللقاء  اإن  وق���ال رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ي م����راد، 

ال���وط���ن���ي  ال����ف����وت����رة  ن����ظ����ام  �����ض����رح  اإىل  ي����ه����دف 

والإجابة  اإليه،  الن�ضمام  واإج���راءات  الإل��ك��رتوين، 

على ا�ضتف�ضارات والأ�ضئلة املتعلقة به.

النباط – عمان 

التحديث  ل��روؤي��ة  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  ح���دد   

القت�ضادي الذي اأقرته احلكومة اأخريا )اأولويَّات 

اأولوية،  و54  مبادرة   12  )2025  –  2023
الطاقة  لقطاعي  امل�ضتدامة  امل���وارد  يخ�ض  فيما 

واملياه بكلفة كلية قدرت ب� 688 مليون دينار.

ال��ربن��ام��ج مراجعة  رك���ز عليه  م��ا  اأب����رز  وك���ان 

نحو  وال��ت��ح��ول  النفطية  امل�����ض��ت��ق��ات  ت�ضعري  اآل��ي��ة 

ال�����ض��ب��ك��ات ال���ذك���ي���ة وت��ن��ف��ي��ذ م�����ض��روع��ات ال��رب��ط 

والتنقيب عن  العامل  دول  الأردين مع  الكهربائي 

ا�ضتثمارية،  لفر�ض  وحتويلها  املعدنية  ال���رثوات 

املخزون  وزي���ادة  الوطني  الناقل  م�ضروع  وتنفيذ 

ال�ضرتاتيجي من املياه.

الطاقة  ا�ضتخدام  نحو  التحول  مبادرة  وركزت 

الطاقة  ا�ضرتاتيجية قطاع  النظيفة على حتديث 

امل���ع���دن���ي���ة، واإع��������داد خ��ري��ط��ة ط���ري���ق ل���ض��ت��خ��دام 

التحول نحو و�ضائل  الهيدروجني، ودرا�ضة  واإنتاج 

اجل��دوى  درا���ض��ات  وا�ضتكمال  الكهربائية،  النقل 

الأخ�ضر  الهيدروجني  اإنتاج  مل�ضروع  القت�ضادية 

والأمونيا اخل�ضراء.

ول��ت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع رك��ز 

الكهرباء  قانون  وتعديل  مراجعة  على  الربنامج 

الطاقة  قانون  وتعديل  ومراجعة   ،2002 العام 

عنه  املنبثقة  والأنظمة  الطاقة  وتر�ضيد  املتجددة 

املتعلقة  الت�ضريعات  2012، واإعداد واإقرار  ل�ضنة 

بالهيدروجني.

ول��ت��ع��زي��ز ك���ف���اءة ال��ن��ظ��ام ال��ك��ه��رب��ائ��ي، اأك����دت 

الكهربائي  النظام  كلفة  من  تقلل  �ضيا�ضات  تبني 

ال��ق��درات  وزي���ادة  بالزمن  املرتبطة  التعرفة  مثل 

التخزينية من الطاقة املتجددة.

لقطاع  البيئية  ال�ضتدامة  تعزيز  م��ب��ادرة  ويف 

ال���ط���اق���ة رك�����ز ال���ربن���ام���ج ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����ض��روع 

ا���ض��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة يف امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات 

امل��ي��اه  ت�ضخني  لأغ���را����ض  والع�ضكرية  احل��ك��وم��ي��ة 

واإن���ت���اج ال��ب��خ��ار، ودع���م ك��ف��اءة ا���ض��ت��ه��الك الطاقة 

عدد  وال�ضغرية  املتو�ضطة  ال�ضناعية  املن�ضاآت  يف 

التدقيق  درا�ضات  واإع��داد  �ضناعية،  من�ضاأة   100
ال�ضم�ضية  ال�ضخانات  اأن��ظ��م��ة  وت��رك��ي��ب  ال��ط��اق��ي، 

وتركيب  ن��ظ��ام،   1500 وب��واق��ع  الفقرية  لالأ�ضر 

اأنظمة ال�ضخانات ال�ضم�ضية بالقطاع املنزيل بواقع 

اأنظمة  وتركيب  �ضنويا،  �ضم�ضي  �ضخان  األ��ف   30

بلدية،   33 وب��واق��ع  للبلديات  ال�ضم�ضية  اخلاليا 

ودرا�ضة لتحديد اخليارات املثلى لتحويل النفايات 

اإىل طاقة.

ومن اأجل تخفي�ض تكاليف تزويد الطاقة، اأكد 

الربنامج اإعداد وتنفيذ خطة ال�ضتدامة املالية يف 

قطاع الكهرباء، والتحول التدريجي نحو ال�ضبكات 

البرتول  م�ضتقات  ت�ضعري  اآلية  ومراجعة  الذكية، 

حتديد  اإىل  الثابت  ال�ضعر  حتديد  م��ن  لالنتقال 

�ضاطئية  تغيري  وح��دة  واإن�ضاء  ال�ضعرية،  ال�ضقوف 

وملحقاتها واإجراء التعديالت الالزمة على امليناء 

املوجودة  امل�ضروع  عنا�ضر  جميع  على  الإب��ق��اء  مع 

الطبيعي  بالغاز  ال�ضناعية  امل��دن  وت��زوي��د  حاليا، 

واملدينة  ال�ضناعية،  الرو�ضة  ال�ضناعية،  )املوقر 

ال�ضناعية املنوي اإن�ضاوؤها يف القويرة(.

688 مليون دينار كلفة مبادرات وأولويات قطاعي الطاقة 
والمياه 2023 – 2025

الضمان تحذر متقاعديها من اللجوء 
لجهات تمويل غير معتمدة

الّزهير: حريصون على تحقيق الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص وفقًا 

للرؤى الملكّية

  النباط – عمان 

 حذرت املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي 

وجهات  و���ض��ط��اء  اإىل  ال��ل��ج��وء  م��ن  متقاعديها 

للموؤ�ض�ضة  معتمدة  وغري  موثوقة  غري  متويٍل 

يف برنامج »تق�ضيط«، حيُث توّفر هذه اجلهات 

وترّتب  عالية  بفوائد  وم���واد  �ضلعا  اأو  قرو�ضاً 

عليهم التزامات مالية باهظة.

اأم�ض  واأو�ضحت املوؤ�ض�ضة يف بيان �ضحفي، 

ت�ضتغل  اجل���ه���ات  ه����ذه  ب��ع�����ض  اأن  ال���ث���الث���اء، 

الجتماعي  التوا�ضل  املتقاعدين عرب مواقع 

مي�ضرة  قرو�ضاً  اأو  �ضلعاً  توّفر  باأنها  وت��ّدع��ي 

وب�����ض��ه��ول��ة ع��ال��ي��ة دون اإع��الم��ه��م ب��ال��ف��وائ��د 

امل�����ض��اع��ف��ة ع��ل��ي��ه��ا وت��ط��ل��ب اأي�����ض��اً ب��ي��ان��ات��ه��م 

مع  التعامل  مغّبة  م��ن  حم���ذرًة  ال�ضخ�ضية، 

مثل هذه اجلهات.

ودع�������ت امل���وؤ����ض�������ض���ة ج���م���ي���ع م��ت��ق��اع��دي��ه��ا 

الأردنيات  واأبناء  غزة  قطاع  واأبناء  الأردنيني 

وم�����ض��ت��ح��ق��ي��ه��م م����ن الأرام����������ل وال����وال����دي����ن 

اإىل  م�����ض��رتي��ات��ه��م  ت��ق�����ض��ي��ط  ال���راغ���ب���ني يف 

ال�ضتفادة من برنامج »تق�ضيط« الذي وّفرته 

دون ف���وائ���د ع��ل��ى م�����ض��رتي��ات��ه��م م���ن امل��ت��اج��ر 

والتي  مبا�ضرة،  الربنامج  يف  لديها  املعتمدة 

اأن  اإىل  ت�����ض��م��ل ق��ط��اع��ات م��ت��ن��وع��ة، م�����ض��ريًة 

جميع اجلهات امل�ضرتكة يف برنامج »تق�ضيط« 

واملعتمدة لدى املوؤ�ض�ضة متوفرة على موقعها 

التق�ضيط  ف���رتات  فيها  وم��ب��نّيٌ  الإل��ك��رتوين 

https://www. ال��ت��ايل:  ال��راب��ط  ع��رب 

.ssc.gov.jo/takseet
وحول اأي ا�ضتف�ضار اأو ت�ضاوؤل عن اأي جهة 

اإىل  املوؤ�ض�ضة  ت��دع��و  ل��ق��رو���ض  منحها  ت��ّدع��ي 

املوحد  ات�ضالها  م��رك��ز  ع��رب  معها  التوا�ضل 

ال�ضحيحة  املعلومات  )117117( ل�ضتقاء 

م��ن��ه��ا، اأو ال��ت��وا���ض��ل م��ع��ه��ا ع���رب ح�����ض��اب��ات��ه��ا 

الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  على  الر�ضمية 

ويوتيوب(  وان�ضتغرام،  وتويرت،  بوك،  )في�ض 

ال��ر���ض��م��ي  الإل������ك������رتوين  ب���ري���ده���ا  ع����رب  اأو 

.webmaster@ssc.gov.jo

النباط  – عمان 

اأّك������دت م��دي��ر ع����ام م��وؤ���ض�����ض��ة امل��وا���ض��ف��ات 

ال��ّزه��ري  ب��رك��ات  ع��ب��ري  املهند�ضة  وامل��ق��اي��ي�����ض 

القطاعني  القائمة بني  ال�ضراكة  اأهمّية  على 

العاّم واخلا�ّض لتنفيذ روؤى �ضاحب اجلاللة 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ضني يف ت�ضجيع 

ال�ضناعات املحلّية وتعزيز تناف�ضّية القت�ضاد 

ال����وط����ن����ّي ومب������ا ي���ح���ق���ق روؤي��������ة ال��ت��ح��دي��ث 

القت�ضادي للمملكة.

الّزهري  املهند�ضة  ت�ضليم  خالل  ذلك  جاء 

اأم�����ض ال��ث��الث��اء ع����دداً م��ن ���ض��ه��ادات »ع��الم��ة 

اجل���ودة الأردن���ّي���ة« و���ض��ه��ادات »ح���الل« لعدد 

احل�ضول  متطّلبات  لّبت  التي  ال�ضركات  من 

عليها. 

ه��ذه  �ضعي  اإّن  ال��ّزه��ري  املهند�ضة  وق��ال��ت 

ال�ضركات للح�ضول على ال�ضهادات يدلل على 

وفتح  منتجاتها  تناف�ضّية  رفع  على  احلر�ض 

�ضمعتها لدى  وت��ع��زي��ز   ، لها  ج��دي��دة  اأ���ض��واق 

امل�ضتهلك وامل�ضري نحو التمّيز والّنجاح.

وا�ضافت اإن املوؤ�ض�ضة ومن خالل �ضراكاتها 

تاألو  لن  والإقليمّية،  الّدولّية  املنّظمات  مع 

جهداً يف دعم  قطاع ال�ضناعة الوطنّية الذي 

الإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  من   25% ي�ضّكل 

وم�����ض��اع��دة امل��ن��ت��ج��ات الأردن���ّي���ة لفتح اأ���ض��واق 

جديدة، معرّبة عن اعتزازها باملنتج الأرديّن 

ال��ذي ب��ات يدخل اأ���ض��واق اأك��رث من 80 دولة 

حول العامل.

املوؤ�ض�ضة على  اأّن  الّزهري  املهند�ضة  وبّينت 

ت��وا���ض��ل دائ����م م���ع ك���ّل ���ض��رك��ائ��ه��ا ال��دول��ي��ني 

ملتابعة التطّورات والتحديث على املوا�ضفات 

املوا�ضفات  على  وعك�ضها  الدولّية  القيا�ضّية 

املنتج  يدعم  مبا  الأردن��ّي��ة،  الفنّية  والقواعد 

والقت�ضاد الوطنيني.

باحث وكاتب ميني

رئي�ض منتدى الُعال للدرا�ضات/ الأردن



االقت�صادي

  االنباط – عمان 

 ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة مب��ج��ل�����س ال��ن��واب 

2023 واخلا�شة  ال��ع��ام  ال��ث��اث��اء م��وازن��ة  اأم�����س 

تنظيم قطاع  وهيئة  الرقمي،  االقت�شاد  بوزارة 

االت�شاالت، و�شركة الربيد االردين، باالإ�شافة 

اإىل �شندوق توفري الربيد.

�شليحات  منر  الدكتور  اللجنة  رئي�س  وق��ال 

ال���ع���دي���د م��ن  ال��ل��ج��ن��ة ط���رح���ت  اإن  ال���ع���ب���ادي، 

ال��ق�����ش��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����اإجن����ازات ال������وزارة خ��ال 

املوازنة  عام  مدير  بح�شور  مت  الذي  االجتماع 

اإ����ش���اف���ة اىل االأول����وي����ات  جم����دي ال�����ش��ري��ق��ي، 

امل��ح��ددة  ال�شقوف  �شمن  امل�شتهدفة  والنتائج 

ب������وزارة  اخل���ا����ش���ة   ،2025-2023 ل���ل�������ش���ن���وات 

االق��ت�����ش��اد ال���رق���م���ي، وت���ل���ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��وع 

االج���ت���م���اع���ي وال�������ش���ب���اب واالأ�����ش����خ����ا�����س ذوي 

اخلا�شة. االحتياجات 

اآل���ي���ات  اإىل  ت���ط���رق  ال��ن��ق��ا���س  اإن  وا�����ش����اف، 

لقطاعات  املحفزة  اال�شتثمارية  البيئة  تعزيز 

وال��ربي��د،  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  االت�����ش��االت 

وح��م��اي��ة م�����ش��ال��ح امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ق��ط��اع��ات 

وال��ربي��د،  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  االت�����ش��االت 

ت���واج���ه وزارة  ال���ت���ي  وال���ت���ح���دي���ات  وال��ق�����ش��اي��ا 

االق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي و���ش��رك��ة ال��ربي��د االردين، 

وهيئة تنظيم قطاع االت�شاالت.

اأن  الزعبي  الوزارة �شمرية  وبينت امني عام 

ا�شرتاتيجية  تنفيذ  على  حاليا  تعمل  ال���وزارة 

الت�شغيل  2023 من خال حتقيق  لعام  الوزارة 

وري�����ادة االع���م���ال، وحت�����ش��ني ج����ودة اخل��دم��ات 

االعمال،  وبيئة  االقت�شادي  النمو  احلكومية، 

وت��ع��زي��ز ا���ش��ت��دام��ة اال���ش��ت��ث��م��ارات، م�����ش��رية اإىل 

تنمية  يف  ت��ت��م��رك��ز  ال������وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 

االق���ت�������ش���اد ال���رق���م���ي ب��امل��م��ل��ك��ة، اإ����ش���اف���ة اإىل 

ا���ش��ت��ك��م��ال اإجن�����از ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل�����ش��اري��ع 

امل���ب���ادرات  اإو  ورق��م��ن��ة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، 

والتدريب.

م���دي���رة ���ش��رك��ة ال���ربي���د ب��ال��وك��ال��ة ه��ن��ادي 

الطيب اأكدت اأن ا�شرتاتيجية ال�شركة تتلخ�س 

وتخفي�س  العمليات،  كافة  وحت�شني  تطوير  يف 

ا���ش��ت��م��رار  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون  ال��ن��ف��ق��ات  و���ش��ب��ط 

خ�شائر ال�شركة، م�شرية اإىل اأن اأولوية ال�شركة 

وتخفي�س   %5 ب��ن�����ش��ب��ة  االإي�������رادات  زي�����ادة  ه���ي 

.%3 النفقات بن�شبة 

واك������د ن���ائ���ب رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع 

الهيئة  اأن  ال��ع��دوان  نائل  الدكتور  االت�����ش��االت 

اأول���ي���ة م���ن ح��ي��ث زي�����ادة ن�شبة  ح��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج 

ان��ت�����ش��ار خ��دم��ات االت�����ش��االت امل��ت��ن��ق��ل��ة، وزي���ادة 

ن�شبة انت�شار خدمات االنرتنت عري�س النطاق 

اإىل حت��ق��ي��ق من���و يف ح��ج��م  اإ����ش���اف���ة  ال���ث���اب���ت، 

اال�شتثمار يف قطاع االت�شاالت.

اأظ��ه��رت منوا  االأول��ي��ة  النتائج  اإن  واأ���ش��اف، 

اأع��داد  وزي��ادة  االت�شاالت  اإي���رادات قطاعات  يف 

العاملني يف قطاعات االت�شاالت.

  االنباط – عمان 

االأردين  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن��ت��دى  اأ����ش���در 

ق��وة،  امل��ع��رف��ة  ت��ق��اري��ر  �شل�شلة  �شمن  ت��ق��ري��راً، 

الرقمي”،  التحول  ع�شر  يف  “النقود  بعنوان: 

ال��ع��م��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  ب��ه��دف  وذل���ك 

الرقمية للبنوك املركزية ومدى اختافها عن 

امل�شّفرة. العمات 

وب��ح�����ش��ب ب��ي��ان ل��ل��م��ن��ت��دى اأم�����س ال��ث��اث��اء، 

ا�شتعر�س يف مقدمة الورقة، الوظائف الثاث 

كو�شيط  النقود  تعمل  حيث  للنقود،  الرئي�شية 

 ،)Medium of Exchange( للتبادل

 Unit of( ال���ق���ي���م���ة  ل���ق���ي���ا����س  ووح����������دة 

ال��ق��ي��م��ة  حل���ف���ظ  وو����ش���ي���ل���ة   ،)Account
.)Store of Value(

للتبادل،  كو�شيط  عملها  اإط��ار  يف  اإن��ه  وق��ال 

ف��اإن��ه��ا ت��ع��م��ل م���ن خ���ال ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة على 

ح��االت  ويف  واخل��دم��ات،  ال�شلع  ت��ب��ادل  ت�شهيل 

عدم وجود النقود، يتفق االأفراد على و�شيلة ما 

وت�شيري  املقاي�شة  لغر�س  النقود  مبثابة  تعمل 

املعامات، اإذ ال تتوفر اأية خيارات اأمام االأفراد 

و�شيلة  اأنها  رغم  املقاي�شة  على  االعتماد  �شوى 

غري عملية.

اأن��ه يف نطاق  اإىل  املنتدى يف ورق��ت��ه،  واأ���ش��ار 

ع��م��ل ال��ن��ق��ود ك���وح���دة ل��ق��ي��ا���س ال��ق��ي��م��ة، فهي 

ت�����ش��ت��خ��دم ك��م��ق��ي��ا���س ل��ق��ي��م��ة امل���ع���ام���ات، ففي 

حتديد  ف�شيتم  ما،  �شلعة  �شخ�س  ا�شرتى  حال 

ال�شعر بالدينار )ولي�س باأي �شلعة اأخرى تقابل 

لعمل  بالن�شبة  اأم���ا  امل�����ش��رتاة(،  ال�شلعة  قيمة 

النقود كو�شيلة حلفظ القيمة، ففي حال ك�شب 

االح��ت��ف��اظ  فيمكنه  دي��ن��ار،  “�س”  م��ا  �شخ�س 

االحتفاظ  يتم  حيث  امل�شتقبل،  يف  واإنفاقه  به 

القيمة. بالدينار لكونه يحفظ 

طبيعة  اأن  املنتدى  اأو�شح  ال�شياق،  هذا  ويف 

ت مب������رور ال�����وق�����ت، ح��ي��ث  ال���ن���ق���ود ق����د ت����غ����ريرَّ

ك��ان��ت اأق���دم اأ���ش��ك��ال ال��ن��ق��ود ع��ب��ارة ع��ن عمات 

قيمة  ذات  معدنية  مادة  من  م�شنوعة  معدنية 

)ك��ال��ذه��ب وال��ف�����ش��ة(، وق��د مت ا���ش��ت��ب��دال ه��ذه 

نقود  اإىل  ت��دري��ج��ي  ب�شكل  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ع��م��ات 

 Representative( مت��ث��ي��ل��ي��ة  ورق���ي���ة 

حيث  معدنية،  احتياطات  ذات   )Money
حلاملي  االحتياطات  بهذه  احلكومات  حتتفظ 

ال��ن��ق��ود ع��ن��د ط��ل��ب ا�����ش����رتداده����ا، اأم�����ا ال���ي���وم، 

النقدية،  املالية  االأوراق  احلكومات  فت�شتخدم 

غ��ري ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ح��وي��ل، وال��ت��ي ي��ط��ل��ق عليها 

.)Fiat Money(

االأوراق  م��ف��ه��وم  ي�����ش��ري  امل��ن��ت��دى،  وب��ح�����ش��ب 

ُتعتمد من  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ود  اإىل  ال��ن��ق��دي��ة  امل��ال��ي��ة 

قانونية،  ب�شورة  بها  للتعامل  احلكومات  قبل 

قيمتها  م��ن  اأك����رب  ا���ش��م��ي��ة  ق��ي��م��ة  ذات  وت��ع��ت��رب 

باالحتياطات  مدعومة  غ��ري  وه��ي  احلقيقية، 

ثقة  من  احلقيقية  قيمتها  تنبثق  بل  املعدنية، 

بها. املتعاملني 

يف ال�����ش��ي��اق ذات���ه، اأ���ش��ار امل��ن��ت��دى اإىل ت��زاي��د 

ق��ب��ل احل��ك��وم��ات  ال��ع��ام م��ن  م�شتوى االه��ت��م��ام 

والبنوك املركزية والقطاع اخلا�س واملواطنني 

امل�شفرة”  “العمات  ب�  ي�شمى  العامل مبا  حول 

و “العمات الرقمية”.

وفيما يتعلق بالعمات امل�شفرة، فقد عرفها 

)ال  المركزية  رقمية  عملة  اأنها  على  املنتدى 

تتم  اإذ  فيها(،  يتحكم  مركزي  طرف  اأي  يوجد 

معاجلة املعامات بها وت�شجيلها من خال ما 

 )blockchain( ”ي�شمى ب� “�شل�شلة الكتل

وال��������ذي ب��������دوره ي��ح��ت��ف��ظ ب��ج��م��ي��ع ���ش��ج��ات 

العملة. املعامات ويتتبع مالكي 

اأم�����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ع��م��ات ال���رق���م���ي���ة، ف��ق��ام 

من  رقمية  ن�شخة  اأنها  على  بتعريفها  املنتدى 

ال��ن��ق��ود ال��ورق��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل احلكومة 

واملُ�شَدرة من قبل البنك املركزي.

بع�س  املنتدى  ا�شتعر�س  مت�شل،  �شياق  يف 

املتداولة  االآراء  رًدا على  ال�شرورية  املاحظات 

م��ن ق��ب��ل م��ن��ا���ش��ري ال��ع��م��ات امل�����ش��ف��رة وال��ت��ي 

ت��ت��م��ح��ور ح����ول ح��ت��م��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ل��ك��ون��ه��ا 

مت���ّث���ل م�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ن���ق���ود، م��ب��ي��ن��اً ����ش���رورة اأن 

�شعرها  با�شتقرارية  امل�شفرة  العمات  تتمتع 

ح��ي��ث ي�شمن  ك���ن���ق���ود،  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ل���غ���اي���ات 

ت��ب��ادل��ه��ا م��ع ال�شلع  اإم��ك��ان��ي��ة  ه���ذا اال���ش��ت��ق��رار 

واخلدمات.

االأدلة  باأن  املنتدى  بنّي  الناحية،  هذه  ومن 

ذل��ك، ع��اوة على  الواقع غري  ب��اأن  كافة ت�شري 

اأن ال��ع��م��ات امل�����ش��ف��رة ع����ادًة م��ا ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل 

االأف��راد  يتوقع  فعندما  للم�شاربة،  كاأ�شل  بها 

ف��اإن��ه��م  ���رة،  امل�������ش���فرَّ ال��ع��م��ل��ة  ���ش��ع��ر  زي�����ادة يف  اأي 

الحق،  يوم  يف  بيعها  لغايات  فقط  �شي�شرتونها 

العملة  ه���ذه  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن  ال��ه��دف  ل��ي�����س  اأي 

�شراء ال�شلع واخلدمات، وعليه يكمن الت�شكيك 

كو�شيط  رة  امل�شفرَّ العمات  ا�شتخدام  بطريقة 

ل���ل���م���ب���ادل���ة ك���ون���ه���ا ال حت���ق���ق ه�����ذه ال��وظ��ي��ف��ة 

الازمة العتمادها كنقد يتم التداول به.

وب���ح�������ش���ب امل����ن����ت����دى، ف��ي��م��ا ي��خ�����س ب��ع�����س 

للبنوك  الرقمية  العمات  ح��ول  التف�شيات 

ال��رق��م��ي��ة عملة  ال��ع��م��ل��ة  اأن  اأو����ش���ح  امل��رك��زي��ة، 

م��ت��اح��ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ش��ع ل��ع��ام��ة ال��ن��ا���س، كما 

املركزي  البنك  على  رقمًيا  التزاًما  تعترب  اأنها 

ال��رق��م��ي للنقود  ال�����ش��ك��ل  ل��ه��ا وت��ت��خ��ذ  امل�����ش��در 

الورقية املعتمدة يف الدولة.

اجلهة  هو  املركزي  البنك  اأن  املنتدى  واأك��د 

العملة  عر�س  ب�شلطة  حتتفظ  التي  الوحيدة 

من  م��ب��ا���ش��رًة  بقيمتها  التحكم  ع��ل��ى  وال��ق��درة 

اأن  اإىل  م�������ش���ريا  ال���ن���ق���دي���ة،  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه  خ�����ال 

ياأتي  املركزي  للبنك  الرقمية  العملة  ا�شتخدام 

اأي  للمعامات،  ُتعتمد  قانونية  عملة  لكونها 

للتبادل. تعمل كو�شيط 

اإدخ���ال ع��م��ات رقمية  اأن  امل��ن��ت��دى  واأو���ش��ح 

���ش��ادرة ع��ن ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ل��ه ع���دة تبعات 

اإىل  م�شرياً  التقليدي،  امل�شريف  النموذج  على 

ال��رق��م��ي��ة تعترب  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك  اأن ع��م��ات 

من  اأم��اًن��ا  اأك���ر  يجعلها  م��ا  عليها،  ال��ت��زام��ات 

النقود الرقمية للبنوك التجارية )وهي اأموال 

ي��ت��م ت��داول��ه��ا رق��م��ي��اً ع��رب ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ب��ن��وك 

االإلكرتونية(. ومن�شاتها  الذكية 

ال�شادرة  الرقمية  العمات  اإي��داع  اأن  وب��ني 

ع���ن ال���ب���ن���وك امل���رك���زي���ة ي��ج��ن��ب امل���ودع���ني اأي���ة 

خم����اط����ر، وب���ال���ت���ايل ي��ل��غ��ي احل����اج����ة ل��ت��اأم��ني 

العمات  بهذه  التعامل  اأن  مو�شحا  ودائعهم، 

اإن  م�شرفًيا،  ح�شاًبا  يتطلب  ال  ق��د  الرقمية 

ه��ذه احلالة  ذل���ك، ويف  امل��رك��زي  البنك  ارت���اأى 

ال  الذين  ل��اأف��راد  امل��ايل  ال�شمول  ن�شبة  ت��زداد 

تعاملهم  خ��ال  م��ن  م�شرفيا  ح�شابا  ميلكون 

ب��ال��ع��م��ات ال��رق��م��ي��ة م��ع ال��ب��ن��ك امل��رك��زي عرب 

�شيا�شة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال��ذك��ي،  ال��ه��ات��ف  تطبيق 

احل�شابات  وج��ود  تفر�س  قد  املركزية  البنوك 

الرقمية،  العملة  ا�شُتخدمت  واإن  البنكية، حتى 

املالية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  م��ب��ا���ش��رة  تتعامل  الأن��ه��ا 

فقط.

ال�شماح  اأن��ه يف ح��ال مت  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 

ل����اأف����راد وال�������ش���رك���ات ب�����ش��ح��ب ودائ���ع���ه���م من 

اإي��داع��ه��ا كعمات  ال��ت��ج��اري��ة ل��غ��اي��ات  ال��ب��ن��وك 

رقمية يف البنوك املركزية ت�شبح قدرة البنوك 

ال��ت��ج��اري��ة على االإق��را���س م��ق��ّي��دة، وع��ل��ي��ه، قد 

البنك  م���ن  االق���رتا����س  اإىل  ال��ب��ن��وك  ت�����ش��ط��ر 

وبعبارة  التمويلية.  اأن�شطتها  لتمويل  املركزي 

االأول  “املاذ  املركزية  البنوك  ت�شبح  اأخ��رى، 

لاإقرا�س”.

ال�شيا�شة  امل��ن��ت��دى  ع���رف  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 

ال��ن��ق��دي��ة ع��ل��ى اأن���ه���ا جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��داب��ري 

للتاأثري  املركزية  البنوك  تنفذها  التي  النقدية 

ع��ل��ى ع��ر���س ال��ن��ق��د واأ����ش���ع���ار ال���ف���ائ���دة، ب��ه��دف 

�شرف  و�شعر  االأ���ش��ع��ار  ا�شتقرار  على  احل��ف��اظ 

املحلية. العملة 

البنك املركزي بدفع  ق��ام  اأن��ه يف ح��ال  وب��ني 

ال��ف��وائ��د ع��ل��ى ودائ���ع االأف����راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات من 

اأثر  نقل  ي�شتطيع  فعندها  الرقمية،  العمات 

 Monetary Policy( النقدية  �شيا�شته 

االأف��راد  اإىل  مبا�شرًة   )Transmission
وال�����ش��رك��ات ب���دال م��ن االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ب��ن��وك 

التجارية كاأداة نقل لل�شيا�شة النقدية.

وب��ح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف���اإن ج��م��ي��ع امل��ع��ام��ات 

املركزية  البنوك  عمات  خ��ال  م��ن  تتم  التي 

ال���رق���م���ي���ة مي���ك���ن م���راق���ب���ت���ه���ا ب���ه���دف حت��دي��د 

ال�شيولة  نق�س  م�شاكل  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ب��ن��وك 

التقارير  ع��ل��ى  تعتمد  ل��ن  وب��ال��ت��ايل،  ب�����ش��رع��ة، 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ه��ا. وع��ل��ي��ه، ت�����ش��ب��ح اإج�����راءات 

البنوك املركزية العاجية اأكر فعالية.

وب��ح�����ش��ب امل��ن��ت��دى ح����ول اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ات 

اأن ما  اإىل  اأ���ش��ار  امل��رك��زي��ة،  ل��ل��ب��ن��وك  ال��رق��م��ي��ة 

يقارب 114 دولة )متثل اأكر من 95 باملئة من 

الناجت املحلي االإجمايل العاملي( تدر�س تقدمي 

عماتها الرقمية من خال بنوكها املركزية.

اأع��ل��ن��ت  11 دول���ة  اأن ح���وايل  امل��ن��ت��دى  وب���نّي 

ك��ام��ل،  ال��رق��م��ي��ة ب�شكل  اإط����اق ع��م��ات��ه��ا  ع��ن 

باالإ�شدار  للتو�شع  ال�شني  ا�شتعداد  مع  وذل��ك 

عام  بحلول  باأكملها  الدولة  لي�شمل  التجريبي 

.2023

20 دولة  اأكر من  اإىل اتخاذ  واأ�شار املنتدى 

عماتها  اإطاق  نحو  جتريبية  مهمة  خطوات 

وت���اي���ان���د،  اأ����ش���رتال���ي���ا،  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال��رق��م��ي��ة، 

ورو�شيا  اجلنوبية،  وكوريا  والهند،  والربازيل، 

يف  التجريبي  االختبار  ب��دء  اأو  موا�شلة  تعتزم 

البنك  يبداأ  اأن  ا  اأي�شً املرجح  وم��ن   ،2023 ع��ام 

املركزي االأوروبي جتربته العام املقبل.

ويف �شياق مت�شل، اأ�شار املنتدى اإىل اأن هناك 

و�شلت  الع�شرين  جمموعة  دول  م��ن  دول��ة   18

اإىل م���راح���ل م��ت��ق��دم��ة م���ن ت��ط��وي��ر ع��م��ات��ه��ا 

الرقمية يف حني اأن هناك 7 دول من املجموعة 

التجريبية. يف مراحلها 

االنباط – عمان 

�شل�شلة  ل��ت��ع��زي��ز  ال���رام���ي���ة  خ��ط��ط��ه  ���ش��م��ن 

خدماته الرقمية املبتكرة التي تواكب احتياجات 

– البنك  االإ�شكان  بنك  اأطلق  املتغرية،  عمائه 

– خدمة  اململكة  ان��ت�����ش��اراً يف  االأك���ر واالأو����ش���ع 

موبايل  اإ���ش��ك��ان  تطبيقه  على  ال��رح��ات  حجز 

“اأوبر”  النقل  تطبيقات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 

و”كرمي«.

ومن خال هذه اخلدمة اجلديدة يتم ربط 

ع��م��اء ب��ن��ك االإ����ش���ك���ان احل��ال��ي��ني واجل�����دد من 

م�شتخدمي تطبيق اإ�شكان موبايل مع تطبيقات 

النقل “اأوبر” و”كرمي” الإي�شالهم اإىل حمات 

واملطاعم  املتاجر  م��ن  م�شبقاً  حم���ددة  وم��واق��ع 

من  العديد  تتيح  التي  املختلفة  البيع  ون��ق��اط 

ال���ع���رو����س امل���ت���وف���رة م���ن خ����ال خ���دم���ة ق�شم 

العرو�س الذي مت اإن�شاوؤه حديًثا على التطبيق.

االط��اع  للعماء،  اخل��دم��ة  ه��ذه  تتيح  كما 

على العرو�س التي يوفرها اأكر من 250 تاجراً 

خم��ت��ل��ف��اً م���ن ال��ت��ج��ار م���ن ف��ئ��ات م��ت��ن��وع��ة مثل 

البدنية  واللياقة  وال�شحة،  والرتفيه،  )البيع، 

ه��ذه  تفا�شيل  م��ع��رف��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وغ���ريه���ا(، 

والبطاقة  اخل�شم  ن�شبة  حيث؛  م��ن  ال��ع��رو���س 

التي  وال��ف��روع  امل��ذك��ور  العر�س  على  للح�شول 

حجز  ميكنهم  ث��م  وم��ن  ال��ع��رو���س  فيها  تتوفر 

التي يرغبون بالذهاب  رحلتهم وزيارة املحات 

حال  ويف  النقل،  تطبيقات  ع��رب  مبا�شرة  اإليها 

اأوال  للم�شتخدمني  ف��رع، ميكن  اأك��ر من  وج��د 

وحتديد  بزيارته  يرغبون  ال��ذي  الفرع  اختيار 

املوقع بناء على ذلك.

وتاأتي اإ�شافة هذه اخلدمة اجلديدة انطاقاً 

اآخ��ر  مواكبة  باأهمية  االإ���ش��ك��ان  بنك  اإمي���ان  م��ن 

واأح�����دث ال��ت��ط��ورات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف ال��ق��ط��اع 

امل�����ش��ريف ال��ع��امل��ي ب��ه��دف ت��وف��ري خ��دم��ات رقمية 

تطلعاتهم  وتلبي  عمائه  واحتياجات  تتنا�شب 

من حيث توفري الوقت واجلهد.

االإ�شكان خطى  بنك  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  وجت��در 

الرقمي،  التحول  �شعيد   على  نوعية  خ��ط��وات 

حيث اأطلق موقعه االإلكرتوين بحلته اجلديدة 

وميتلك  وع�����ش��ري،  م��ت��ط��ور  تفاعلي  بت�شميم 

البنك اأكرب �شبكة اأجهزة �شرافات اآلية متطورة 

وحديثة توفر خدمات نوعية وجديدة لعمائه 

الفروع،  لزيارة  احلاجة  ودون  و�شهولة  ب�شرعة 

ك��م��ا مت ا���ش��ت��ك��م��ال ت��ط��وي��ر ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان 

والدفع املبا�شر بكل فئاتها بتقنية الاتام�شية 

ا�شتمرارية  اإىل  اإ�شافة   ،)Contactless(

 )Iskan Mobile( تطبيق  على  التحديث 

العماء،  ورغ��ب��ات  احتياجات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 

االفرتا�شية  البطاقات  اإ���ش��دار  خدمة  وتوفري 

موبايل،  اإ���ش��ك��ان  خ��ال  م��ن  وف���وري  اآيل  ب�شكل 

كما اأطلق البنك �شابقاً الفرع الرقمي للخدمات 

الذاتية اجلديد )Iskan engage( اإ�شافة 

واملتقدمة  املتطورة  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  اإىل 

يفر�شها  التي  املت�شارعة  املتغريات  تواكب  التي 

الع�شر الرقمي.

مالية النواب تناقش موازنة وزارة االقتصاد 
الرقمي ودوائرها

»االستراتيجيات األردني« يسلط الضوء على 
العمالت الرقمية والنموذج المصرفي

بنك اإلسكان يضيف خدمة حجز الرحالت مع »اوبر« وكريم« 
من خالل تطبيق إسكان موبايل
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

العامة ل�سركة   م�سوار لال�سكان    الهيئة  ال�سناعة والتجارة بان 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2012/1/4 بتاريخ    )27152( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/9/27  املوافقة على ت�سفية 

مو�سى  ال��روؤوف  عبد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

عبد الروؤوف خاطر   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع اجلامعه – بناية 10  – هاتف 0790934838

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   �سيدلية �سربجن   

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

الرقم )54131( بتاريخ  2019/4/9  قد قررت باجتماعها غري 

ت�سفية  على  املوافقة    2022/12/29 بتاريخ   املنعقد  العادي 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد عالء نبيل نافع براهمة   

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سفا بدران �سارع العرب – خلف ال�سيفوي – بناية 10  – 

هاتف 0795976969

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  م�سوار لال�سكان   ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 27152 ( بتاريخ

)2012/1/4 ( 

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد الروؤوف مو�سى عبد الروؤوف خاطر   

– هاتف    10 – بناية  اجلامعه  �سارع   - عمان   : امل�سفي  عنوان 

0790934838

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سيدلية �سربجن   ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 54131 ( بتاريخ 

)2019/4/9 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عالء نبيل نافع براهمة   

عنوان امل�سفي : عمان - �سفا بدران �سارع العرب – خلف ال�سيفوي 

– بناية 10  – هاتف 0795976969
م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  مطاعم �سفرة هوامن   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 53892 ( بتاريخ 

)2019/3/7 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : معاذ موؤيد قا�سم عيد   

عنوان امل�سفي : عمان – طرببور – �سارع ذات ال�سال�سل – عمارة 

رقم 11

هاتف 0796635355

 م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

�سلهب  ا�سماء  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

 113603  ( الرقم  حتت  وامل�سجلة  التميمي   وهبه  �سلهب  وامل 

الوطني  ورقمها   2016/4/6 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف    )

) 200153562 ( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ 2023/1/17 وتعيني هبه عرابي 

حممود التميمي  م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : عمان

 خلوي : 0790897938

م�سفي ال�سركة 

بالل عبد الكرمي حرب القباعي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

الفنيه  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ل�ستثمارات التعدين   وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات م�ساهمة 

خا�سة حمدودة حتت الرقم )171( بتاريخ  2006/4/18  قد 

  2023/1/1 بتاريخ   املنعقد  ال��ع��ادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  املوافقة على 

نزار خالد فواز بطاينة   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – اجلبيهة – �سارع الردن – بناية 18 – الطابق الثالث – 

هاتف 0799412777

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الفنيه ل�ستثمارات التعدين   وامل�سجلة 

 ( بتاريخ   )  171  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى 

)2006/4/18

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : نزار خالد فواز بطاينة   

عنوان امل�سفي : عمان – اجلبيهة – �سارع الردن – بناية 18 – 

الطابق الثالث – هاتف 0799412777

م�سفي ال�سركة

اعالن ) 3 / 2023 (
بيع لوازم باملزاد العلني
مديرية صحة العقبة

للمعاينة وللمزايدة عليها يف مركز �سحي ال�سامية 

ال�ساعة 10 �ص يوم الثالثاء 2023/1/24

وزارة الصحة

اعــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�ص  ان   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والبنية  والقرى 

  2022/3/23 تاريخ   )  449  ( رق��م  ب��ق��راره   ق��رر  قد  العلى 

�سمن   ) م   12  ( �سعة  �سارع  م�سار  تعديل  خمطط   على  املوافقة 

احلو�ص رقم ) 8 ( مذبح الوح�ص من ارا�سي مزرعة وادي الظليل 

لواء ق�سبة الزرقاء .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ص ملدة 

�سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط 

املذكور يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم للواء ق�سبة الزرقاء  

الدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائ��رة  ل��دى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي 

املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

إعالن تمديد دعوة العطاء رقم 18 / 2022

صادرعن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

موعد  اخ��ر  متديد  عن  الت�سالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تعلن 

لتقدمي العرو�ص  اخلا�سة بدعوة العطاء رقم ) 18 / 2022 ( 

اخلا�سة ب�سراء  ما�سح ثغرات الكرتونية لغاية ال�ساعة الثانية 

من بعد ظهر يوم اخلمي�ص املوافق 2023/1/26.

العطاء  بهذا  بال�سرتاك  ترغب  التي  املخت�سة  ال�سركات  فعلى 

مراجعة ق�سم ادارة  اللوازم وامل�سرتيات  يف مبنى الهيئة الكائن 

�سارع  امتداد   – غبار  دير  حي   – ال�سري  وادي  بيادر  منطقة  يف 

، م�سطحبني معهم   ) 13 – بناية رقم )  ال�سهيد حممد الزغول 

�سورة عن رخ�سة املهن وال�سجل التجاري �ساريتي املفعول وذلك 

  )  25  ( مقداره  مبلغ  دفع  مقابل  العطاء  ن�سخة  على  للح�سول 

خم�سة وع�سرون  دينارا غري م�سرتدة .

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات 

ل�سنة  ال�سركات رقم 22  املادة )31( من قانون  ا�ستنادا لحكام 

7991 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سركاه  اخلاليفه  مو�سى  حامد  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ    )03867  ( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل   يف 

5002/7/12 تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

 تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حامد مو�سى اخلاليفه و�سركاه

اىل �سركة : حامد ومعن اخلاليفه 

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 0620065

مراقب عام ال�سركات 

د- وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة 04/ 1من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

7991 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سابر  ح�سام  �سركة  ت�سفية   اج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجارة 

حممد ب�سيوين و�سركاه وامل�سجلة

بتاريخ   الرقم)26902(  يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت 

1202/6/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

0620065

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

شركة االسواق الناشئة للخدمات املالية و االستثمار 

بال�سارة اىل  املادة رقم )74 ( من تعليمات الرتخي�ص و العتماد للخدمات املالية و تنظيمها ل�سنة 2005 ال�سادرة عن هيئة الوراق املالية تعلن 

ال�سواق النا�سئة للخدمات املالية و ال�ستثمارعن ا�سماء ال�سخا�ص املعتمدين و املفو�سني  با�ستالم اوامر البيع و ال�سراء و هم كما يلي : 

عمان –ال�سمي�ساين –جممع بنك ال�سكان –الطابق الرابع

ب  �ص    5651549 فاك�ص    /  0799098788  -  0799904078 خلوي   5603747  -5674141 تلفون 

-930610 الرمز 11193

WWW.aswaqinvest.com  : املوقع اللكرتوين

info@aswaqinvest.com  الربيد اللكرتوين

إعالن دعوة العطاء رقم 7 / 2022 اعادة طرح

صادرعن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

ادارة  نظام  ل�سراء  حاجتها  عن  الت�سالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تعلن 

املرجعية  لل�سروط  وفقا  الهيئة  يف  وامل�ساريع  ال�سرتاتيجية  اخلطة 

والتعليمات وال�سروط اخلا�سة املرفقة بدعوة العطاء .

فعلى ال�سركات املخت�سة التي ترغب بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة 

ق�سم ادارة اللوازم وامل�سرتيات يف مبنى الهيئة الكائن يف منطقة بيادر 

وادي ال�سري – حي دير غبار – امتداد �سارع ال�سهيد حممد الزغول – 

بناية رقم ) 13 ( ، م�سطحبني معهم �سورة عن رخ�سة املهن وال�سجل 

التجاري �ساريتي املفعول وذلك للح�سول على ن�سخة العطاء مقابل دفع 

مبلغ مقداره ) 50 ( خم�سون دينارا غري م�سرتدة .

علما بان اخر موعد لتقدمي العرو�ص هو ال�ساعة الثانية من بعد ظهر 

يوم اخلمي�ص املوافق 2023/2/2 .

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير قيمة ال�سارع املقتطع من الوحدة 

الزراعية رقم ) 21 ( حو�ص ) 20 ( امل�سروع والجزاء ذوات الرقام ) 139 + 140 ( حو�ص ) 

6 ( غور الوهادنه من ارا�سي قرية الكرميه املنوي ا�سافتهما اىل الوحدة الزراعية رقم )21( 

حو�ص ) 20 ( امل�سروع .

ال�سونة   / وامل�ساحة  الرا�سي  دائرة  لوحة  على   2023/1/17 املوافق  الثالثاء  يوم  علق  قد 

ال�سمالية باعتباره حمال بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ص بلدية �سرحبيل بن ح�سنه 

لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ص على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر 

يوما من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع 

 ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة  دينارا  ع�سر(  )خم�سة  مبلغ  املعرت�ص 

21/و ( من القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) جزاع لالراجيل ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )254257( با�سم ) حممد 

عبد العزيز عبداهلل عبد النبي ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عمر حممد منر العايدي( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) �سوبر ماركت طلوع نيفني ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )237383( با�سم 

) احمد عايد احمد خوالده ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) علي را�سي اعقيل الزعبي ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 )263858( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) الذهبيه  القد�ص  معر�ص   (

با�سم ) ايلونا انتونني يو�سف برنيت�سا ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) طارق طالل حمدي 

النوباين ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) مطعم نار وليل لال�سماك ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )245367( با�سم 

) م�سطفى احمد ح�سن ابو زيد ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عبد الباري عبداهلل غيث 

�سل�ص ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

الربعاء   18/ 1 / 2023

رقم العدد   6289

06-5200700

عطاء اعمال فتح وتعبيد ) خلطات اسفلتية ساخنة ( لشوارع
بلدية ام الجمال الجديدة

املرة االوىل

تعلن بلدية اأم اجلمال اجلديدة عن طرح عطاء اعمال فتح وتعبيد ) خلطات ا�سفلتية �ساخنة ( ل�سوارع

بلدية ام اجلمال اجلديدة املرة الوىل وح�سب ال�سروط واملوا�سفات املعدة فعلى  ال�سادة املقاولني ت�سنيف اوىل / ثانية اخت�سا�ص 

�ساعات  خالل  البلدية  حما�سب  مراجعة   ) الطرق  جمال   (  / طرق  و�سيانة  ان�ساء  اخت�سا�ص  ثالثة   / ثانية  او  ا�سفلتية  خلطات 

الدوام الر�سمي وذلك ل�سراء ن�سخة عطاء مقابل ) 125 ( دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول مع 

مالحظة ما يلي :

1- ان تكون غرامة التاأخري ) 208 ( دينار / يوم تاخري .

2 -  مدة العمل ) 120 ( مائة وع�سرون يوم تقوميي .

 3- كفالة دخول العطاء )3%( من قيمة العر�ص املقدم ) كفالة بنكية او �سيك م�سدق ( .

 4 – اخر يوم ايداع العرو�ص يف �سندوق العطاءات يف مركز البلدية ال�ساعة ) 11 ( �سباحا يوم الربعاء املوافق 2023/2/8م .

5- موعد فتح العرو�ص مبا�سرة بعد ايداعها وح�سب التاريخ والوقت املحدد اعاله .

6- اأجور الإعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر.

حسن فهد الرحيبة
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

الرئيس التنفيذي احمد ابراهيم فريد سليمان
مدير مالي مهند موسى مصطفى عبد الفتاح

وسيط مالي ليالي عبد احلنان

وسيط مالي عمرعبدالفتاح

ضابط االمتثال  منير عايد مصطفى عبد الفتاح



الدويل
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اختفى �سوء القمر، وزادت الظلمة جالبة معها وح�سة ت�سبه وجع الأ�سنان، واختفت 

الآخ��ر،  وال��ع��امل  ال��وادع��ة  ال�سغرية  قريتنا  بني  يربط  ال��ذي  ال��راب��ي  الطريق  معامل 

واأتنقل  اأع��ره  اأن  اأ�ستطيع  واأين  قلب،  ظهر  عن  الطريق  ه��ذا  اأحفظ  اأين  اأظ��ن  كنت 

كل  يف  قدماي  وزل��ت  الطريق  اأول  يف  تعرثت  ولكني  العينني،  مع�سب  واأن��ا  حفره  بني 

عليها  وت�سر  النور  اأخفاها  طاملا  التي  الطريق  ه��ذا  ع��ورات  ك�سفت  فالعتمة  احلفر، 

القمر. �سياء 

الأ�سياء  اأن نرى  العتمة نحتاج  باأننا عندما ن�سري يف  اأن متزق بنطايل  وتعلمت بعد 

ال�سالح  القلب هي  اك�س�سورات تزينان الوجه، فقوة  بقلوبنا، فالعينان ت�سبحان جمرد 

الذي يحتاجه املرء ليخرق حاجز الظالم، ويعر قافزا فوق احلفر، ويف الظلمة اأي�سا 

ت�سبح احلوا�س ت�ستجدي اإحدى نب�سات القلب ودقاته ل لت�ست�سعر الأخطار بل لت�سعر 

بوجودها، وحينها تدرك  اأنك كنت تعي�س طوال حياتك بخم�س حوا�س م�ستاأجرة كانت 

متاما كن�سرات الأخبار تنقل اإلينا ما يريدنا غرينا اأن نعرفه واأن ن�سدقه.

كانت قرقعة �سكان القرية على الطناجر و�سفة �سعبية جمربة للتغلب على الظلمة 

الجتماعي  وو�سعه  تتنا�سب  طنجرة  على  يقرقع  الكل  كان  الوح�سة،  على  والنت�سار 

طناجر  الطناجر،  ووحدتنا  القرية  يف  الطبقية  الفوارق  كل  ذاب��ت  فقد  والقت�سادي 

نار  م��ن  ف��رت  جميعها  م�ستوردة،  واأخ���رى  حملية  طناجر  والأح��ج��ام،  الفئات  ك��ل  م��ن 

ال�سرفات،  وعلى  الأ�سطح  وفوق  الطريق  تزاأر على جنبات  الطبخ وحتولت طبول  غاز 

وبكارج  ال�ساي  اأب��اري��ق  اإىل  و�سلت  احلمى  وحتى  قريتنا  يف  الطناجر  جميع  ت��وح��دت 

القهوة، فقريتنا الليلة موحدة ومتحدة فليت �سوء القمر واأ�سعة ال�سم�س ل تاأتي اإليها 

حتى ن�سرب حتى العط�س من هذه الألفة والوحدة.

كنت يف عهد ال�ساءة اقطع الطريق يف ن�سف �ساعة حتى اأ�سل م�سارف قريتنا، اأما 

الليلة فلم اأ�سل قريتنا اإل بعدما انت�سرت القرية يف موقعة الطناجر وتنف�س ال�سبح، 

وككل  الغ�سيل،  من�سر  على  جرياننا  مالب�س  تن�سف  وهي  �ساقيها  عن  ال�سم�س  وك�سفت 

يوم كان �سكان القرية يتجهون اإىل اأعمالهم بذات الوجوه التي ت�سبه مالب�سهم، والتي 

املنا�سبات، فدلفت م�سرعا نحو مطبخنا لأجد الطناجر يف  اإل يف  ل تبت�سم ول تتبدل 

ال�سارع  نحو  خرجت  ثم  كعادته،  الدرج  يف  م�ستلقيا  كان  القهوة  بكرج  وحتى  مواقعها، 

�ساي  اإبريق  اأو  مقب�س  ب��دون  بكرجا  اأو  اأذن  بال  طنجرة  اأج��د  لعلي  قريتنا  يف  الوحيد 

امل���ارة عن  اأح��د  و���س��األ��ت  ف��ت��ج��راأت  �سهيد،  اأج��د جريحا ول عر�س  الأن���ف، فلم  جم��دوع 

اإل عندما  اأي قرقعة يف قريتنا  اأ�سمع  اإيل م�سفقا وقال مل  اأحداث ليلة الأم�س، فنظر 

ن�سرهم،  فاأنكروا  امل��ارة  معظم  و�ساألت  لليفربول،  الأول  الهدف  �سالح  حممد  �سجل 

اأن اجلريان تكتموا على كل هذه القرقعة عندما �سرت بينهم  اأدركت  اأن  فركتهم بعد 

اإ�ساعة مفادها باأن احلكومة �ستفر�س ر�سوما على الطناجر متعددة الأغرا�س.

الصالحي سعيد 

قرقعة طناجر

االنباط – وكاالت 

الإ���س��رائ��ي��ل��ّي،  الح��ت��الل  جي�س  يف  التخطيط  �سعبة  ق��ائ��د  اأق���ّر 

الإ�سرائيلّي،  الأم��ن��ّي  الذهبّي  الع�سر  ب��اأّن  بنجو،  يعقوف  اجل��رال 

اأحد  اأّن  اإىل  عينه  الوقت  يف  لفًتا  انتهى،  عقوٍد  ع��دة  ا�ستمّر  ال��ذي 

ال�سهيويّن  املجتمع  و�سرذمة  تف�ّسخ  ا يف  اأي�سً تكمن  الأ�سباب لذلك 

الع�سكرّية  ب��امل��ج��ل��ة  ن�����س��ره  م��ق��اٍل  يف  اأّك�����ده  م��ا  بح�سب  ال��ك��ي��ان،  يف 

)معراخوت(.

 اجلرال الإ�سرائيلّي اأّكد يف مقاله اأّنه يف العقود الأربعة املا�سية 

الع�سر الذهبّي الأمنّي، ولكن هذا  كانت الدولة العرية تعي�س يف 

الع�سكرّية  ال�سوؤون  لِّل  راأى حمحُ اأقواله، فيما  انتهى، بح�سب  الع�سر 

يف �سحيفة )هاآرت�س( العرّية، عامو�س هارئيل، اأّن اأقوال اجلرال 

اإذا مّت  اأبعاًدا وتداعيات واإ�سقاطات خطرية،  بنجو حتمل يف طّياتها 

الأخذ بعني العتبار اأّنه يف الأربعني عاًما املا�سية خا�ست اإ�سرائيل 

النتفا�سة  وواجهت   ،2006 عام  والثانية،   1982 الأوىل  لبنان  حرب 

اإّن  اأ���س��اف  هارئيل  ول��ك��ّن    ،2000 ع��ام  والثانية   ،1987 ع��ام  الأوىل، 

قادة  بني  املتفاوتة  والن�سب  العتبارات  ق�سية  عن  يجري  احلديث 

اجلي�س.

كيان  ف��اإّن  الع�سكرّية،  باملجّلة  ن�سر  كما  بنجو،  للجرال  وطبًقا   

الح��ت��الل مت��ّت��ع يف ال��ع��ق��ود الأرب��ع��ة املا�سية م��ن ث��الث ام��ت��ي��ازات 

تهديًدا  ال�سنن  م��ّر  على  واج��ه��ت  الح��ت��الل  دول��ة  اأّن  الأّول،  وه��ي: 

اأمنًيا حمدوًدا، والثاين، اعتمادها على التفّوق الع�سكرّي الأمريكّي 

الأمريكّية  املحُتحّدة  الوليات  دفع  ال��ذي  الأم��ر  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف 

لتقدمي املعونات وامل�ساعدات لإ�سرائيل، اأّما المتياز الثالث، بح�سب 

مّيزا  اللذْين  والتما�سك  بالتعا�سد  يتمّثل  فكان  بنجو،  اجل���رال 

املجتمع ال�سهيويّن يف الكيان، على حّد تعبريه.

تراجع  ّجل  �سحُ الأخ���رية  ال��ف��رة  يف  ف��اإّن��ه  بنجو  للجرال  ووف��ًق��ا 

حتّدًيا  تحُ�سكِّل  باتت  اإي��ران  اأّن  ذلك  املذكورة،  الثالثة  المتيازات  يف 

خارجًيا خطرًيا للغاية، والذي يجمع بني القّوة الإقليمّية الع�سكرّية 

بدعٍم وا�سٍح من رو�سيا، ويف الوقت عينه، اأ�ساف اجلرال نحُالِحظ اأّن 

القّوة والدعم من الوليات املحُتحّدة لإ�سرائيل باتا يف حالة تراجٍع، 

ال�سهيويّن  املجتمع  داخ��ل  الرابط  اأّن  ا  وجليًّ وا�سًحا  يظهر  فيما 

�سعبة  قائد  تعبري  ح��ّد  على  كبرٍي،  ح��دٍّ  اإىل  َف  �سعحُ قد  اإ�سرائيل  يف 

التخطيط يف جي�س الحتالل.

الظروف  ه��ذه  “يف  اإّن��ه  مقاله  قائاًل يف  بنجو  اجل��رال  وم�سى 

اأثماًنا  اإي���ران،  اأْي  اخل��ارج��ّي،  التهديد  مواجهة  تتطّلب  املحُ�ستجّدة 

اإ�سرائيل متّكنت يف الفرة الأخرية  اأّن  باهظًة”، مع ذلك لفت اإىل 

من اإحراٍز تقّدٍم على عّدة جبهاٍت، منها توثيق التعاون الأمنّي مع 

اإ�سرائيل  الأو���س��ط، كما متّكنت  ال�سرق  ال��دول يف منطقة  ع��دٍد من 

حّولها  الذي  الأم��ر  والع�سكرّية،  التكنولوجّية  قدراتها  تطوير  من 

اجل��رال  اأق���وال  وف��ق  ل�سريكاتها،  بالن�سبة  اأك��رث  مهّمٍة  ث���روٍة  اإىل 

الإ�سرائيلّي.

ِكر اأعاله، توّقع اجلرال بنجو، كما جاء مقاله،  الوًة على ما ذحُ عحُ

ل لذروتها  اأّن التحديات املاثلة اأمام دولة الحتالل �ستتعاظم و�ست�سِ

يف نهاية العقد احلايّل، ولذا فاإّن اإ�سرائيل ملزمة بتغيري ا�ستعداها 

وتبّني نظرّيًة جديدًة لبناء القّوة الع�سكرّية كي تتمّكن من مواجهة 

التحّديات، كما قال اجلرال بنجو يف مقاله باملجّلة الع�سكرّية.

اأّن املقال نحُ�ِسر دون عالقٍة بالتطوّرات الأخرية يف  جديٌر بالذكر 

احلثيثة  مب�ساعيها  نتنياهو  بنيامني  حكومة  ل  تحُوا�سِ حيث  الكيان، 

تّدخل  واحل��ّد  الكيان  الق�ساء يف  على  بالنقالب  يحُ�ّسمى  ما  لإق��رار 

خطط  �سّد  ال�سعبّية  الحتجاجات  تتوا�سل  فيما  العليا،  املحكمة 

اأّول من  ي��وم  اأب��ي��ب،  بتل  اأك��ر مظاهرٍة  ��ّوج��ت يف  تحُ والتي  احلكومة، 

اأم�س ال�سبت مب�ساركة حوايل مائة األٍف.

العاّمة اجل��دي��د، اجل��رال  الأرك���ان  ب��دء عمل رئي�س هيئة  وم��ع 

هرت�سي هليفي، )الثنني ال� 16.01.23( راأت حمافل وا�سعة الطالع 

يف تل اأبيب، وفق ما اأّكدته �سحيفة )هاآرت�س( اأّن التهديد بانفجار 

هليفي  عهد  ب��داي��ة  اِف��ق  ���س��ريحُ املحُحتّلة  الغربّية  ال�سّفة  يف  الأو���س��اع 

بقيادة اأركان جي�س الحتالل، على حّد قولها.

االنباط – وكاالت 

�سوؤون  ملتابعة  العليا  الرئا�سية  اللجنة  دع��ت 

ع�سو  رئي�سها  عن  �سدرت  ر�سالة  يف  الكنائ�س، 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

اتخاذ  اإىل  ال��ع��امل  كنائ�س  ق���ادة  خ���وري،  رم���زي 

موقف حازم وجدي لإنقاذ الوجود الفل�سطيني 

امل�����س��ي��ح��ي وخ��ا���س��ة يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، امل��ه��دد 

بالطرد والتهجري من اأرا�سيهم ومنازلهم.

وح����ث خ�����وري يف ر���س��ال��ت��ه ك��ن��ائ�����س ال��ع��امل 

ع��ل��ى حكوماتها  وال�����س��غ��ط  ال���ف���وري  ل��ل��ت��ح��رك 

ال�سعب  وم��ن��ح  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ق����رارات  لتنفيذ 

الفل�سطيني كافة حقوقه امل�سروعة.

اأن ال�سعب الفل�سطيني مب�سلميه  و�سدد على 

طبيعية  حياة  مي��ار���س  اأن  ي�ستحق  وم�سيحييه 

وكرمية كباقي �سعوب العامل دون قيود وحواجز، 

اإحقاق  �سريكة يف  اأن تكون  العامل  كنائ�س  وعلى 

العدالة وال�سالم.

وح���ذر م��ن ت��داع��ي��ات ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي من 

الفل�سطينيني  املواطنني  جتاه  امل�ستوطنني  قبل 

خ��ا���س��ة يف ال��ق��د���س، وت���زاي���د اع��ت��داءات��ه��م على 

اأمالك الكنائ�س بحماية �سرطة الحتالل.

اإل��ي��ه  اآل�����ت  ال�����ذي  ال���ت���ده���ور  اأّن  اإىل  واأ�����س����ار 

الأو�����س����اع ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ج���راء 

ال�����س��ي��ا���س��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ع��ن�����س��ري��ة، وت��اأث��ري 

الفل�سطيني  الوجود  الإ�سرائيلية على  القرارات 

نكبة  اأم��ام  الفل�سطينيني  ان  مو�سحا  امل�سيحي، 

من  �سكانها  م��ن  املقد�سة  املدينة  تفرغ  ج��دي��دة 

م�سيحيني وم�سلمني.

م�ستوطنني،  ا���س��ت��ي��الء  اإىل  خ���وري  وت��ط��رق 

م��ط��ل��ع ال����ع����ام اجل�������اري حت����ت ح���م���اي���ة ���س��رط��ة 

ال��روم  لبطريركية  تابعة  اأر���س  على  الح��ت��الل 

بالقد�س  �سلوان  ح��ي  يف  املقد�سية  الأرث��وذك�����س 

املحتلة والتنكيل باملواطنني، اإ�سافة اىل اقتحام 

ب��ن غفري لباحات  اإي��ت��م��ار  ال��وزي��ر الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

امل�سجد الأق�سى املبارك.

امل�ساعي  اأن  الكنائ�س  ل�سوؤون  العليا  واأك���دت 

الإ�سرائيلية بحكوماتها املتعاقبة، تعمل باأجندة 

ال��ت��اري��خ��ي واجل��غ��رايف  ال���واق���ع  واح����دة لتغيري 

ل��ل��م��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة، مب���ا ي��خ��ال��ف ال�����س��رع��ي��ات 

واملواثيق الدولية.

االنباط – وكاالت

ت���وا����س���ل���ت ع��م��ل��ي��ات امل���ق���اوم���ة يف ال�����س��ف��ة 

الغربية خالل الأربع وع�سرين �ساعة الأخرية، 

اإط��الق  عمليات  وث���الث  ط��ع��ن  عملية  ووق��ع��ت 

نار، اإىل جانب تفجري ثالث عبوات نا�سفة.

ور�����س����د م����رك����ز امل���ع���ل���وم���ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

م��ق��اوم��ا  ع��م��ال   26 جم��م��وع��ه  م���ا  “معطي” 
24 ���س��اع��ة، ب��ي��ن��ه��ا ال��ت�����س��دي  ب��ال�����س��ف��ة خ����الل 

 3 وحتطيم  امل�ستوطنني،  من  اعتداءات  لثالثة 

مع  مواجهات  ان��دلع  جانب  اإىل  لهم،  مركبات 

الحتالل يف 13 نقطة تخللها اإلقاء حجارة.

وان����دل����ع����ت م����واج����ه����ات ع��ن��ي��ف��ة م����ع ق����وات 

املحتلة،  ب��ال��ق��د���س  ع���دة  م��ن��اط��ق  الح���ت���الل يف 

وتركزت يف حي الطور وبلدة العي�ساوية وقرب 

قلنديا. حاجز 

منطقة  يف  البطولية  الطعن  عملية  ووقعت 

دي���ر ق��دي�����س ب����رام اهلل، واأ����س���ف���رت ع���ن اإ���س��اب��ة 

م�����س��ت��وط��ن، ف��ي��م��ا ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات مبخيم 

اجللزون.

قرب  الحتالل  ق��وات  مقاومون  وا�ستهدف 

ح��اج��ز اجل��ل��م��ة ب��ج��ن��ني، واأط��ل��ق��وا ال��ن��ار �سوب 

ج��ن��ود الح��ت��الل عند ح��اج��ز دوت���ان، ويف بلدة 

ت��ف��ج��ري ع��ب��وات نا�سفة  ���س��ه��دت  ال��ت��ي  ق��ب��اط��ي��ة 

واندلع مواجهات واإلقاء حجارة.

وان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات م���ع ق����وات الح��ت��الل 

تخللها  �سلفيت،  مبحافظة  ف��رخ��ة  منطقة  يف 

ع��م��ل��ي��ة  وق������وع  اإىل  اإ����س���اف���ة  اإل����ق����اء ح����ج����ارة، 

بنابل�س، ور�سق  ق��رب حاجز ح��وارة  ن��ار  اإط��الق 

ملركباتهم.  باحلجارة، وحتطيم  للم�ستوطنني 

وت�����������س�����دى ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ون لع�������ت�������داءات 

مواجهات  وان��دل��ع��ت  ط��ول��ك��رم،  يف  امل�ستوطنني 

معهم قرب حاجز جبارة، وتخللها اإلقاء حجارة 

وحتطيم لعدد من مركبات امل�ستوطنني. 

وان����دل����ع����ت م����واج����ه����ات ع��ن��ي��ف��ة م����ع ق����وات 

الح�����ت�����الل يف م���ن���ط���ق���ة ج���ي���و����س مب��ح��اف��ظ��ة 

قلقيلية، اإىل جانب ا�ستهداف املقاومني لقوات 

الحتالل بالعبوات النا�سفة يف عزون. 

و����س���ه���د خم���ي���م ال���ده���ي�������س���ة يف ب���ي���ت حل��م 

م���واج���ه���ات م���ع ق�����وات الح����ت����الل، اإىل ج��ان��ب 

مواجهات اأخرى يف بلدة تقوع باملدينة. 

وان����دل����ع����ت م����واج����ه����ات اأخ��������رى م����ع ق����وات 

ال���ع���روب ب��اخل��ل��ي��ل، اإىل  الح���ت���الل يف خم��ي��م 

بيت  بلدة  يف  امل�ستوطنني  مع  مواجهات  جانب 

اأمر. 

قائد بجيش االحتالل: العصر الذهبي األمني اإلسرائيلي انتهى
الضفة برميل بارود سينفجر قريبا وإيران تهديد خطير

العليا لشؤون الكنائس تدعو لحماية الوجود المسيحي في القدس

عملية طعن و25 عماًل مقاومًا بالضفة الغربية خالل 24 ساعة

مصداقية الفيديو معقولة.. استمرار ردود 
الفعل اإلسرائيلية بشأن مقطع منغستو

األونروا: أنهينا عام 2022 بصعوبة بالغة

االنباط – وكاالت 

ق��ال��ت ال��ن��اط��ق��ة ال��ر���س��م��ي��ة ل��وك��ال��ة الأمم 

يف  فل�سطني  لج��ئ��ي  وت�سغيل  لإغ��اث��ة  املتحدة 

ال�����س��رق الأدن����ى )اأون������روا( مت���ارا ال��رف��اع��ي، اإن 

بالغة،  ب�سعوبة   2022 ع���ام  اأن��ه��ت  “الوكالة 
وا�سطرت لرحيل جزء كبري جدا من نفقاتها 

اإىل العام اجلديد؛ حتى ت�ستطيع و�سع رواتب 

واأجور موظفيها كاأولوية”.

ال�����رف�����اع�����ي، يف ت�����س��ري��ح��ات  واأو������س�����ح�����ت 

�سحفية،اأم�س الثالثاء، اأن “الوكالة تبداأ عامها 

بعد ترحيل النفقات التي تعدت 70 مليون دولر 

مع التزام بالدفع باأثر رجعي، بدل من الركيز 

على اخلدمات اجلديدة”.

وحذر املفو�س العام لوكالة )اأونروا( فيليب 

املا�سي،  نوفمر  الثاين/  ت�سرين  لزاريني، يف 

من عدم قدرة الوكالة على الإيفاء بوليتها اإذا 

ا�ستمر التمويل ذاته م�ستقبال.

 :2022 العام  نهاية  ر�سالة م�سورة  وق��ال يف 

اأنف�سنا اأم��ام نق�س حاد يف التمويل مع  “جند 

اأكر دين يف تاريخ اأونروا الذي �سنحوله مليزانية 

2023، ل ينبغي اأن يحدث هذا يف وكالة بحجم 

اأونروا”.

واأ�سار املفو�س اإىل اأن العام املا�سي كان �سعبا 

على لجئي فل�سطني يف جميع اأنحاء املنطقة، 

مع زيادة التحديات اأمام حقوقهم الأ�سا�سية.

وق����ررت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم املتحدة 

“اأونروا”  وكالة  ولي��ة  متديد  املا�سي  ال�سهر 

التي تاأ�س�ست يف 1949، وفو�ستها مبهمة تقدمي 

امل�ساعدة الإن�سانية واحلماية لالجئي فل�سطني 

حتى  ال��وك��ال��ة  ع��م��ل��ي��ات  م��ن��اط��ق  يف  امل�سجلني 

التو�سل اإىل حل ع��ادل ودائ��م، وتعمل الوكالة 

يف الأردن، ولبنان و�سوريا، وقطاع غزة، وال�سفة 

الغربية املحتلة التي ت�سمل القد�س.

الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر 

امل�سجلني وامل�سمولني بوليتها بلغ يف نهاية عام 

2021، قرابة خم�سة ماليني و800 األف  لجئ، 

تقريبا،  موظف  األ��ف   28 موظفيها  ع��دد  وبلغ 

ح�سب اإح�ساءات الأمم املتحدة.

االنباط – وكاالت 

عّلقت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية، �سباح اأم�س 

، على مقطع الفيديو الذي بّثته كتائب الق�سام، 

من  مقت�سبة  ر���س��ال��ة  يت�سن  وال�����ذي  اأم�������س، 

اجلندي الأ�سري لديها اأفرها منغ�ستو.

ووف��ًق��ا لإذاع����ة جي�س الح��ت��الل، فقد قال 

“فيما  ك��وخ��اف:  ران  اجلي�س  با�سم  امل��ت��ح��دث 

يتعلق بالفيديو الذي ن�سرته حما�س ملنغ�سيتو، 

يف امل��ن��ظ��وم��ة الأم���ن���ي���ة ك��ل��ه��ا ف��ح�����س��وا خ��الل 

ال�ساعات املا�سية م�ستوى م�سداقية الفيديو - 

نقدر اأن م�ستوى م�سداقيته معقول”.

م�ستوى  نفي  اأو  تاأكيد  ميكنني  وتابع:”ل 

تنفذ  ح��م��ا���س  منغ�سيتو،  ف��ي��دي��و  م�����س��داق��ي��ة 

حماولة خبيثة لل�سغط علينا«.

با�ستخدام  حما�س  ح��رك��ة  “تقوم  واأك��م��ل: 

ويف  منغ�سيتو،  لق�سية  منا�سب  وغ��ري  �ساخر 

راأي�����ي اأن���ه���ا ت��ن��ت��ه��ج اأ���س��ل��وب��ا غ���ري ق��ان��ون��ي��ا ول 

ول��الإن�����س��ان��ي��ة، كونها  ول��الأخ��الق  للقيم،  مي��ت 

حتتجز اإ�سرائيلًيا ب�سكل غري قانوين وخمالف 

لالأخالق وخمالف للقانون الدويل”.

البث  لهيئة  منغ�سيتو  �سقيق  ق��ال  ب����دوره، 

الإ�سرائيلية )كان(: “لقد تغري منغ�سيتو 180 

درجة، حتى اأنني مل اأتعرف على �سوته كثرًيا، 

ي��ب��دو م��ع��زول وخائفا - يف ال��وق��ت احل���ايل مل 

نتلق حتديًثا ر�سمًيا من احلكومة حول الأمر، 

ك��ن��ا نعتقد دائ��ًم��ا اأن���ه ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة وه��ذا 

الفيديو دليل على ذلك”.

اأم�����س،  ع��ر���س��ت،  ق��د  الق�سام  وك��ان��ت كتائب 

ر�سالة م�سورة للجندي الأ�سري لديها “اأفرها 

الأرك�����ان  رئ��ي�����س  “ف�سل  م����وؤك����دًة  منغ�ستو”، 

�سعبه  على  وك��ذب��ه  وموؤ�س�سته  ك��وخ��ايف  اأف��ي��ف 

وحكومته”.

متى  “اإىل  ر���س��ال��ت��ه:  يف  منغ�ستو  وت�����س��اءل 

���س��اأظ��ل ه��ن��ا يف الأ���س��ر اأن���ا ورف���اق���ي؟ ب��ع��د ه��ذه 

والأمل”؟،  امل���ع���ان���اة  م���ن  ال��ط��وي��ل��ة  ال�����س��ن��وات 

اإ���س��رائ��ي��ل من  “اأين دول����ة و���س��ع��ب  م�����س��ي��ًف��ا: 

م�سرينا”؟

النباط – وكالت 

اإي��ك��ون��وم��ي�����س��ت«  ت���ن���اول���ت ���س��ح��ي��ف��ة  »ذي 

الأمريكية التحول الركي جتاه الدول العربية 

ال�سيا�سي  الإ���س��الم  ح��رك��ات  دع��م  ع��ن  وتخليها 

م��ن اأج���ل تطبيع ع��الق��ات��ه��ا م��ع ك��ل م��ن م�سر 

وال�سعودية والإمارات و�سوريا. وقالت ال�سحيفة 

يف تقرير لها اإن “الإ�سالم ال�سيا�سي” قد حقق 

جناحات اأق��ل يف تركيا مما كان يتمناه الرئي�س 

ال��رك��ي رج��ب طيب اإردوغ�����ان. لكن م��ا ي�سمى 

الأو�سط  ال�سرق  هز  ال��ذي  العربي”،  ب�”الربيع 

ك��واح��دة من  تركيا  ظ��ه��ور  �سهد   ،2011 ع��ام  يف 

م�سدريه الرئي�سيني. فقد دعمت تركيا اأحزاب 

الإ�سالمية  واجلماعات  امل�سلمني”  “الإخوان 
الأخ��رى يف م�سر وليبيا و�سوريا وتون�س. فقد 

اأراد اأردوغ��ان ووزير خارجيته اآنذاك اأحمد داود 

اأوغلو التعجيل بانهيار النظام الإقليمي القدمي 

لكن  اجل��دي��د.  النظام  على  تركيا  نفوذ  وتعزيز 

توىل  عندما  م�سر  يف  تعطلت  ال�سيا�سة  ه���ذه 

عبد الفتاح ال�سي�سي ال�سلطة، وكذلك يف �سوريا 

لدعم  رو�سيا  تدخلت  عندما  بعامني  ذل��ك  بعد 

حكومة الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد. واأ�سافت 

اإىل الجت��اه  الآن  ي�سري  اإردوغ���ان  اأن  ال�سحيفة 

املعاك�س. ففي ت�سرين الثاين / نوفمر، التقى 

هام�س  على  الأوىل،  للمرة  بال�سي�سي  اإردوغ����ان 

وكانت  قطر.  العامل” يف  “كاأ�س  بطولة  افتتاح 

اأ�سهر من املحادثات بني الدبلوما�سيني الأتراك 

وامل�����س��ري��ني ق���د م��ه��دت ال��ط��ري��ق ل��الج��ت��م��اع. 

يتحدثان  وال�سي�سي  اإردوغ���ان  يكن  وتابعت: مل 

منذ عقد. ب�سفته اإ�سالمياً، األقى اإردوغ��ان بكل 

التي  امل�سلمني”،  الإخ����وان  “جماعة  وراء  ثقله 

تولت ال�سلطة يف م�سر عام 2011 بعد احتجاجات 

اأطاحت بالرئي�س ح�سني مبارك. عندما ا�ستوىل 

يف  ب��ع��ام��ني،  ذل���ك  ب��ع��د  ال�سلطة  ع��ل��ى  ال�سي�سي 

الزعيم  و�سفه  املتظاهرين،  مئات  قتل  انقالب 

م�سريات  اإردوغ���ان  ونّظم  طاغية،  باأنه  الركي 

دعماً للرئي�س املنتخب حممد مر�سي، الذي مت 

خلعه، ومنح قادة “الإخوان” الآخرين مالذاً.

كذلك  ق���ام  اإردوغ������ان  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 

ب���اإ����س���الح اخل����الف����ات م���ع ال���ق���وى الإق��ل��ي��م��ي��ة 

“حقبة جديدة” يف  ع��ن  اأع��ل��ن  لقد  الأخ�����رى. 

ووقع  ال�سعودية،  العربية  اململكة  مع  العالقات 

اإردوغ��ان اتفاقيات جتارية جديدة مع الإم��ارات 

حرباً  م�سر  مع  خا�ست  التي  املتحدة،  العربية 

الأم��ر  اأث���ار  وق��د  ليبيا.  تركيا يف  �سد  بالوكالة 

ا�ستياء اأن�ساره الإ�سالميني، اإذ قام اأردوغان اأي�ساً 

اأنه  حتى  “اإ�سرائيل”،  مع  العالقات  بت�سحيح 

توا�سل مع الرئي�س ب�سار الأ�سد يف �سوريا.

اإذ  متنوعة.  تركيا  دواف���ع  اإن  التقرير  وق��ال 

يحتاج اإردوغ��ان اإىل اأم��وال دول اخلليج العربية 

لدعم اللرية، على الأقل حتى النتخابات. فقد 

تعهدت الإم��ارات با�ستثمار 10 مليارات دولر يف 

تركيا ووافقت على مقاي�سة عملة بقيمة خم�سة 

ال��دولر  احتياطيات  يعزز  مم��ا  دولر،  مليارات 

امل�����س��ت��ن��ف��دة. ك��م��ا جت���ري ال�����س��ع��ودي��ة حم��ادث��ات 

البنك  اأخ���رى يف  دولر  مليارات  لإي���داع خم�سة 

اإ�سعاف  يف  اأي�ساً  تركيا  تاأمل  الركي.  املركزي 

دعم كل من “اإ�سرائيل” وم�سر لليونان يف �سرق 

البحر املتو�سط  ، ويف و�سع نف�سها كطريق عبور 

اإع���ادة ال�سبط  ال��غ��از الطبيعي. لكن  ل�����س��ادرات 

الإ�سالميني  اعتماد  اأوراق  ح�ساب  على  ج���اءت 

يف ت��رك��ي��ا. ل��ت��م��ه��ي��د ال��ط��ري��ق ل��ل��م�����س��احل��ة مع 

مقتل  يف  حتقيق  اأي  تركيا  اأ�سقطت  ال�سعودية، 

خا�سقجي،  ج��م��ال  امل��ع��ار���س  ال�سعود  ال�سحايف 

اإف��الت القتلة من العقاب. واأم��رت  مما ي�سمن 

“الإخوان  اأطلقها  التي  الإخبارية  املنافذ  تركيا 

امل�سلمون” املنفيون بعدم انتقاد نظام ال�سي�سي. 

واح��دة  معار�سة  قناة  اإغ���الق  لذلك، مت  نتيجة 

اإيكونومي�ست” اإىل  “ذي  على الأق���ل.  واأ���س��ارت 

لتطبيع  ب��ث��م��ن  ب���دوره���ا  ���س��ت��ط��ال��ب  دم�����س��ق  اأن 

العالقات مع اأنقرة. تقول دارين خليفة، املحللة 

التو�سل  اإن  الدولية”،  الأزم���ات  “جمموعة  يف 

اإىل اتفاق مع الرئي�س الأ�سد �سيجر تركيا على 

امل�سلحة.  ال�سورية  املعار�سة  قطع عالقاتها مع 

ال�سيا�سي قوة  اأن الإ���س��الم  ي��ب��دو  اأن���ه  واأ���س��اف��ت 

الركية، على  ال�سيا�سة اخلارجية  م�ستهلكة يف 

الأقل فيما يتعلق بالعامل العربي.

دمشق ستطالب بدورها بثمن لتطبيع العالقات مع أنقرة
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االنباط – وكاالت 

الإ�سرائيلي  الحللتللال  دولللة   40 طالبت 

بالرتاجع الفوري عن العقوبات النتقامية 

الللتللي اتللخللذتللهللا �للسللد الللفللللل�للسللطلليللنلليللن، بعد 

تبني اجلمعية العامة لاأمم املتحدة قراراً 

القانوين من حمكمة  الراأي  مل�سلحة طلب 

وانتهاك  ال�ستيطان  حول  الدولية،  العدل 

)اإ�للللسللللرائلللليللللل( امللل�للسللتللمللر حللللقلللوق اللل�للسللعللب 

الفل�سطيني.

40 دولللة ع�سواً  اأن  وذكلللرت وكللالللة وفللا 

يف الأمم املتحدة اأكدت يف بيان مت توزيعه 

دعمها  املللا�للسلليللة  الليلة  ال�سحفين  علللللى 

والقانون  الدولية،  العدل  الرا�سخ ملحكمة 

اللللزاويلللة للنظام  بللو�للسللفلله حللجللر  الللللدويل، 

الللللدويل، وقللالللت: مبللعللزل عللن مللوقللف كل 

نرف�ض  العامة  اجلمعية  قرار  حول  دولة 

راأي  طلب  على  رداً  العقابية  الإجللللراءات 

اأو  الدولية  العدل  حمكمة  من  ا�ست�ساري 

ب�سكل عام على اأي قرار للجمعية العامة، 

ونلللطلللاللللب بلللاللللرتاجلللع الللللفللللوري علللن هللذه 

الإجراءات.

ووقعت الدول الأع�ساء الل57 يف منظمة 

الللتللعللاون الإ�للسللامللي و27 دوللللة اأوروبللليلللة 

الللعللقللوبللات  رفلل�للض  علللللى  اأخللللرى  دول  و10 

يف  مبللا  الفل�سطينين،  على  الإ�سرائيلية 

ذلللك اأملللانلليللا وفللرنلل�للسللا واإيللطللاللليللا واللليللابللان 

والربازيل.

ورحلللبلللت فللللل�للسللطللن بللالللبلليللان، واأو�لللسلللح 

ريا�ض من�سور  املتحدة  الأمم  مندوبها يف 

قائمة  اأن  يف  تكمن  البيان  هللذا  اأهمية  اأن 

تلل�للسللوت  دوًل مل  �للسللملللللت  املللوقللعللة  اللللللدول 

ما  الللعللامللة،  اجلمعية  يف  الللقللرار  مل�سلحة 

ل�سيا�سة  الللرافلل�للض  اللللدويل  املللوقللف  يللعللزز 

)اإ�سرائيل(. التي تنتهجها  العقاب 

ولفت من�سور اإىل اأن هذا املوقف مت�سق 

الللدويل  والللقللانللون  الللدوللليللة،  املنظومة  مللع 

وغري  الأحادية  للعقوبات  التام  الرف�ض  يف 

ب�سبب  باأكمله،  �سعباً  تطال  التي  ال�سرعية 

جلوئه لاآليات واملوؤ�س�سات الدولية.

اأمللللللله بلللللاأن تعيد  واأعللللللرب مللنلل�للسللور علللن 

اللللدول الأعلل�للسللاء يف الأمم املللتللحللدة، مبللا يف 

الللتللاأكلليللد على  اأعلل�للسللاء جمل�ض الأملللن  ذلللك 

الللذي  املفتوح  النقا�ض  خللال  املللوقللف،  هللذا 

ال�سرق  يف  احلللالللة  حللول  املجل�ض،  �سيعقده 

الأو�سط يوم غد الأربعاء.

الللل30  يف  تبنت  الللعللامللة  اجلمعية  وكللانللت 

قلللرار  ملل�للسللروع  املللا�للسللي  الأول  كلللانلللون  ملللن 

فللللل�للسللطلليللنللي، يللطلللللب ملللن حمللكللمللة الللعللدل 

الللدوللليللة راأيللهللا الللقللانللوين يف ال�للسللتلليللطللان، 

وانلللتلللهلللاك )اإ�للللسللللرائلللليللللل( حللللقلللوق اللل�للسللعللب 

مل�سلحة  دولة   87 ت�سويت  بعد  الفل�سطيني 

الللللقللللرار اللللللذي عللار�للسللتلله 26 دولللللللة، فلليللمللا 

امتنعت 53 عن الت�سويت.

�للسلللللطللات  فلللر�لللسلللت  انلللتلللقلللاملللي  رد  ويف 

اجلللاري  ال�سهر  من  ال�ساد�ض  يف  الحللتللال 

عقوبات �سد ال�سعب الفل�سطيني، وقيادته، 

وموؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين.

االنباط – وكاالت 

جللللللددت الللل�لللسلللن مللطللالللبللتللهللا الللللوليللللات 

املتحدة واليابان بالتخلي عن عقلية احلرب 

الللللبللللاردة، وحملللاولتلللهلللملللا احللللتللللواء اللل�للسللن 

بالتزاماتهما  ذلك  عن  عو�سا  وال�سطاع 

بح�سن نية لنزع ال�ساح النووي.

بياناً  مللوؤخللراً  اأ�للسللدرت  وا�سنطن  وكللانللت 

مللل�لللسلللرتكلللاً مللللع طلللوكللليلللو زعلللملللا خلللالللله اأن 

“منطقة املحيطن الهندي والهادئ تواجه 
ذلك  يف  باللوم  واألقتا  متزايدة”،  حتديات 

بتعزيز  “اللتزام  عللن  واأعلنتا  بكن،  على 

بينهما”. الع�سكري  التحالف 

ونللقلللللت وكلللاللللة �للسلليللنللخللوا علللن املللتللحللدث 

وين  وانللغ  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  با�سم 

البيان:  على  تعليقا  لل�سحفين  قوله  بن 

ا�ستخدمته  الذي  القبيح  الكتاب  هذا  “اإن 
م�سرتك  ب�سكل  املتحدة  والللوليللات  اليابان 

لت�سويه �سورة ال�سن والتدخل يف �سوؤونها 

مليء  ال�سينية  التنمية  وقللمللع  الللداخللللليللة 

ب�سدة،  نرف�سه  ونحن  والللنللفللاق،  بالتهديد 

واأظهرنا مواقف قوية ب�ساأنه”.

اللليللابللان  تلل�للسللرفللات  اإن  وانلللللغ:  واأ�للللسللللاف 

تناأى  اإذا كانت  يت�ساءلون عما  النا�ض  جتعل 

التي  ال�سلمية  التنمية  عللن  بعيدا  بنف�سها 

لطوكيو  ور�سالتنا  احلللرب،  بعد  اعتمدتها 

الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  دول  اأن  هي 

اإىل  �سرتف�ض وتت�سدى لأي �سخ�ض ي�سعى 

وا�ستقرارها للخطر. اأمنها  تعري�ض 

ولفت املتحدث اإىل اأن “الوليات املتحدة 

ب�ساأن  املواعظ  اإلقاء  اإىل  تعمد  جانبها  من 

ما تدعوه “بالنظام القائم على القواعد”، 

لللكللنللهللا تللتلل�للسللرف يف اللللوقلللت نللفلل�للسلله وكللاأنللهللا 

بتقوي�ض  الأمر  يتعلق  عندما  اجلميع  فوق 

يف  ملل�للسللريا  الدولين”،  والللنللظللام  الللقللواعللد 

مثل  الأمريكية  املمار�سات  اإىل  ال�سدد  هذا 

الللغللزو غللري املللربر لللدول اأخللرى والعقوبات 

الللتللعلل�للسللفلليللة اأحلللاديلللة اجللللانلللب وا�للسللتللعللرا�للض 

الع�سات يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ، 

والطائرات  احلربية  ال�سفن  ن�سر  عللرب 

الع�سكرية وذلك من بن اأمور اأخرى.

وحلللث وانلللغ وا�للسللنللطللن وطللوكلليللو على 

الللتللخلللللي علللن عللقللللليللة احللللللرب اللللبلللاردة 

واللللتلللكلللتلللات، والللللوفللللاء بللالللتللزامللاتللهللمللا 

النووي وعدم  ال�ساح  لنزع  نية،  بح�سن 

بدورهما  ال�سطاع  وكذلك  انت�ساره، 

املللفللرت�للض يف دعللم اللل�للسللام وال�للسللتللقللرار 

الإقليمي والدويل.

�ستظل  ال�سن من جانبها  اإن  وتابع: 

ملللللتللزمللة بللل�لللسلللدة مبللل�لللسلللار ال�لللسلللرتاكللليلللة 

ميكن  ول  اللل�للسلليللنلليللة،  اخللل�للسللائلل�للض  ذات 

ال�سن،  تنمية  تعرقل  اأن  قوة  اأو  لدولة 

و�لللسلللنلللفلللعلللل مللللا هللللو �لللللسلللللروري للللللللدفلللاع 

وم�ساحلنا  واأمللنللنللا  �سيادتنا  عللن  بللحللزم 

التنموية.

قدراتنا  دائما  اأبقينا  “لقد  واأ�ساف: 

النووية عند احلد الأدنى الذي يتطلبه 

دولة  لأي  بالن�سبة  واإنه  القومي،  الأمن 

النووية �سد  الأ�سلحة  ت�ستخدم  طاملا ل 

اللل�للسللن فللللليلل�للض لللديللهللا �للسللبللب يللدعللوهللا 

للقلق، وهذا يعد التعهد الأكرث �سفافية 

الذي ميكن اأن تقدمه اأي دولة”.

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم االنتحاري 
جنوبي الصومال إلى 26 شخصا
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ارتلللفلللعلللت حلل�للسلليلللللة قللتلللللى الللهللجللوم 

النلللللتلللللحلللللاري الللللللللذي نللللفللللذه ملل�للسلللللحللو 

اإىل 26  اللل�للسللومللال  »اللل�للسللبللاب« جللنللوبللي 

من   21 بينهم  الثاثاء،  اأم�ض  �سخ�سا، 

عنا�سر احلركة املتمردة.

وقلللللال رئلليلل�للض الأركللللللللان يف اجللليلل�للض 

ال�سومايل اأدوا يو�سف راغي، الثاثاء، 

اإن “اجلي�ض ت�سدى للهجوم الذي �سنه 

مللركللز ع�سكري  علللللى  اللل�للسللبللاب  مللقللاتلللللو 

اإقللللليللم  يف  حواديل”  بلللللدة  يف  حللكللومللي 

الو�سطى جنوبي الباد. �سبيلى 

لإذاعة مقدي�سو احلكومية،  واأ�ساف 

اأن “اجلي�ض متكن من دحر الإرهابين 

الللللذيللللن �لللسلللنلللوا هلللجلللوملللا مللبللاغللتللا علللللى 

من   21 “قتل  اإىل  ملل�للسللريا  املركز”، 

مقاتلي ال�سباب واإ�سابة اآخرين بجروح 

متفاوتة”.

اللللقلللوات  مللللن   5“ اأن  راغللللللي  وذكللللللر 

احلكومية �سقطوا خال الهجوم الذي 

يف  رفيع  �سابط  بينهم  البلدة  �سهدته 

اجلي�ض ويدعى اأب�سر حممد حممود”.

عملياته  يوا�سل  اجلي�ض  بللاأن  واأفللاد 

الهجوم  �سهدت  التي  البلدة  حميط  يف 

الإرهابين. ملطاردة 

يف  “ال�سباب”  اأعلللللنللت  جانبها،  مللن 

بللليلللان، اأنلللهلللا قللتلللللت 63 علل�للسللكللريللا خللال 

الللللهللللجللللوم النلللللتلللللحلللللاري الللللللللذي نلللفلللذه 

مللقللاتلللللوهللا �للسللد ملللركلللز حللكللومللي كللان 

عللنللا�للسللر اجلي�ض  مللن   300 نللحللو  يلل�للسللم 

“�سومايل  ملللوقلللع  وفللللق  الللل�لللسلللوملللايل، 

احلركة. على  ميمو” املح�سوب 

ومللنللذ يللوللليللو/ متلللوز املللا�للسللي، ي�سن 

الباد  و�سط  ع�سائر  وم�سلحو  اجلي�ض 

واأعلنت  عمليات ع�سكرية �سد احلركة، 

مدن  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  ال�سلطات 

علللديلللدة بللاملللنللطللقللة ومللقللتللل ملللئلللات مللن 

“ال�سباب”. م�سلحي 

ويللخللو�للض اللل�للسللومللال مللنللذ �للسللنللوات 

�س�ست 
ُ
اأ الللتللي  حللربللا �للسللد هللذه احلللركللة 

لتنظيم  فللكللريللا  وتللتللبللع   2004 مللطلللللع 

اإرهللابلليللة  عمليات  وتللبللنللت  “القاعدة” 
عديدة اأودت بحياة املئات.

النطاق  واسعة  تغييرات 
الروسي الجيش  في 

االنباط – وكاالت 

�سريغي  الرو�سي  الدفاع  وزير  اأعلن 

�للسللويللغللو الللليلللوم علللن اإجلللللللراء تللغلليللريات 

يف  الرو�سي،  اجلي�ض  يف  النطاق  وا�سعة 

الفرتة املمتدة من العام اجلاري وحتى 

عام 2026.

�سويغو  عن  نوفو�ستي  وكالة  ونقلت 

الع�سكرية:  لاإدارة  اجتماع  قوله عقب 

الرو�سية  امل�سلحة  الللقللوات  “تعداد  اإن 

فلللرد،  مللللليللون   1.5 اإىل  يللرتللفللع  �لللسلللوف 

يجري  الللتللي  الللتللغلليللريات  �سمن  وذللللك 

الللعللمللل علللللى اتلللخلللاذهلللا يف اللللفلللرتة من 

2023 اإىل 2026”.

التغيريات  “هذه  اأن  �سويغو  واأو�سح 

وا�لللسلللعلللة اللللنلللطلللاق يف تلللكلللويلللن اللللقلللوات 

امللل�للسلللللحللة وزيللللللللادة اأعللللللدادهللللللا وتللغلليللري 

لرو�سيا،  الإداري  الع�سكري  التق�سيم 

�للسللتللتللطلللللب ملللن جللملليللع نلللللواب اللللوزيلللر 

والللللقللللادة اللللعلللاملللن بللجللملليللع قللطللاعللات 

املناطق  قلللوات  وقلللادة  امل�سلحة  الللقللوات 

وفروع  ال�سمايل  والأ�سطول  الع�سكرية 

الللللقللللوات امللل�للسلللللحللة، اتلللخلللاذ الللللقللللرارات 

الللقللدرات  لتعزيز  ال�سلة  ذات  املنا�سبة 

الللقللتللاللليللة للللللقللوات الللبللحللريللة واجلللويللة 

ال�سرتاتيجية”. والقوات 

40 دولة تؤكد دعمها الراسخ ل محكمة العدل الدولية وترفض 
عقوبات االحتالل على الشعب الفلسطيني

الصين:على الواليات المتحدة واليابان التخلي عن عقلية الحرب الباردة
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دعللا املمثل اخلللا�للض لللاأمللن الللعللام لللاأمم 

بللاتلليلللللي،  اهلِل  علللبلللد  لللليلللبللليلللا،  للللللدى  امللللتلللحلللدة 

ال�سلطات الليبية اإىل جتديد اللتزام بالدعم 

الللكللامللل لللتللنللفلليللذ اتلللفلللاق وقلللف اإطلللللاق الللنللار 

اخللتللام  يف  وذللللك   ،2020 علللام  لللع  املُلللوَقّ ليبيا  يف 

 )5+5( امل�سرتكة  الع�سكرية  اجلنة  اجتماعات 

اأم�ض الثنن، مطالبا احلكومة  يف �سرت يوم 

اجلهود  وتكثيف  املنا�سبة  املللوارد  بتخ�سي�ض 

ال�سيا�سي،  الن�سداد  حالة  لإنهاء  ال�سيا�سية 

عرب  الليبية  للموؤ�س�سات  ال�سرعية  واإعللللادة 

النتخابات.

للبعثة  بيان  بح�سب   – “باتيلي”  واأ�للسللاد 

الأمملللليللللة الللليلللوم - اللللللذي تللللراأ�للللض عللللللدداً من 

اجللتللمللاعللات اللللللجللنللة الللتللي ا�للسللتللمللرت يللومللن، 

على  امللل�للسللرتكللة  الع�سكرية  اللجنة  بللاأعلل�للسللاء 

اللل�للسللام  بللتللحللقلليللق  والللتللزامللهللم  “عزميتهم 
وال�لللسلللتلللقلللرار يف للليللبلليللا، و�لللسلللملللان وحللدتللهللا 

اأرا�سيها”. و�سامة 

“التحلي  اإىل  اللل�للسلليللا�للسلليللن  اللللقلللادة  ودعللللا 

اأظهرها  التي  والتفاين  الللوحللدة  روح  بنف�ض 

اأجل  من   5+5 جلنة  يف  الع�سكريون  اإخوانهم 

جتاوز الأزمة الراهنة”.

املتحدة  الأمم  دعللم  جملللدداً  باتيلي  واأكلللد 

جلللللهللللود اللللللللجلللنلللة اللللعللل�لللسلللكلللريلللة املللل�لللسلللرتكلللة 

اإعللادة  بهدف  ال�سلة  ذات  الليبية  واملوؤ�س�سات 

تللوحلليللد املللوؤ�للسلل�للسللات الللعلل�للسللكللريللة والأملللنللليلللة، 

واإخللللراج املللرتللزقللة واملللقللاتلللللن الأجللانللب وفللقللاً 

ليبيا  �سيادة  على  حفاظاً  اللجنة  عمل  خلطة 

�سبل  �للسللرورة حتديد  و�للسللّدد على  ووحللدتللهللا، 

اإنلللهلللاء وجللللود هللذه  اإ�للللسللللراك دول اجللللللوار يف 

القوات على الأرا�سي الليبية.

كما دعا املجتمع الدويل اإىل دعم جلنة 5+5 

والتي “متثل ر�سالة اأمل جلميع الليبين”.

ونللاقلل�للسللت اللللللجللنللة الللعلل�للسللكللريللة امللل�للسللرتكللة 

الت�سكيات  اإ�سراك  خطط  اجتماعاتها  خال 

امل�سلحة بهدف خلق بيئة مواتية ل�سام واأمن 

اإىل جملة من  بالإ�سافة  ليبيا  م�ستدامن يف 

اللجنة.  املت�سلة بخطة عمل  الق�سايا 

اللجنة  لجتماعات  اخلتامية  اجلل�سة  ويف 

من  زائللر  فللريللٌق  ح�سر  امل�سرتكة،  الع�سكرية 

مقر الأمم املتحدة مكلٌف بتقييم مدى تنفيذ 

بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا للتو�سيات 

اللللل�للللسللللادرة عللللن املللللراجللللعللللة ال�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة 

وذلللك  املللا�للسللي،  الللعللام  اأجللريللت  الللتللي  امل�ستقلة 

املللوكلللللة  املللهللام  الللبللعللثللة يف  اأداء  تللعللزيللز  بللهللدف 

اأف�سل  نحو  على  ال�ستجابة  اأجللل  مللن  اإليها 

لتطلعات �سعب ليبيا وموؤ�س�ساتها اإىل ال�سام 

وال�ستقرار.

األمم المتحدة تؤكد ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين األجانب من ليبيا

الوثائق النهاية بسبب  بايدن تقترب من  سمعة 
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اأثللللللللرت الللللوثللللائللللق الللل�لللسلللريلللة اللللتلللي 

وجللللدت يف ملللللراآب �لللسللليلللارات الللرئلليلل�للض 

�سمعته  علللللى  بلللايلللدن،  الأملللريكلللي جللو 

 Fox قللنللاة  مللذيللع  واأفلللاد  ال�سيا�سية، 

ب�سبب  باأنه  كارل�سون  تاكر   News
و�سمعته  بايدن  حياة  تقرتب  احلادثة 

نهايتهما. من  ال�سيا�سية 

حلللادثلللة  اأن  كلللارلللل�لللسلللون  واأو�للللللسللللللح 

وا�سحة  بللدايللة  هللي  ال�سرية  الللوثللائللق 

لللنللهللايللة جللللو بللللايللللدن، رغلللللم اأنلللللله مللن 

امل�ستقبل  اأن  اإل  ذلللك،  اإثبات  ال�سعب 

يبدو غري م�سرق.

زال  ل  الآن  حللتللى  اأنلللله  اإىل  واأ�لللسلللار 

امللل�للسللاعللدون يللعللرثون علللللى اأكللللوام من 

وير�سلونها  اأمللاكللن،  عللدة  يف  الللوثللائللق 

اإىل وزارة العدل الأمريكية.

الأمللريكلليللة  اللللعلللدل  وزارة  وحتللقللق 

تعود  �سرية  وثللائللق  و�للسللول  كيفية  يف 

نائباً  بللايللدن  فيها  كلللان  الللتللي  للللللفللرتة 

اأوبللامللا يف  بلللاراك  الأمللريكللي  للرئي�ض 

منزل بايدن، مما يثري ال�سكوك حول 

�سمعته.

للتعاون  بايدن  ا�ستعد  جهته،  من 

الوثائق  ملف  يف  الق�ساء  مع  الكامل 

ال�سرية.

الللثللانلليللة بعد  الللقلل�للسلليللة  واعلللتلللربت 

ال�سابق  للرئي�ض  الللكللربى  الف�سيحة 

دونلللاللللد تللرامللب وا�للسللتللخللداملله وثللائللق 

�سرية تخ�ض الدولة، وت�سكل الق�سايا 

للبيت الأبي�ض. اإحراجاً 
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�للسللهللبللاز  بللاكلل�للسللتللان  وزراء  رئلليلل�للض  عللر�للض 

�سريف، اأم�ض الثاثاء ، على نظريه الهندي 

التي  الق�سايا  جميع  حول  حمادثات  اإجللراء 

ك�سمري  اإقللللليللم  ي�سمل  مبللا  بللعللد،  حُتلل�للسللم  مل 

اأن بو�سع  يللعللتللقللد  اأملللر  عللللليلله، وهلللو  املللتللنللازع 

املتحدة تن�سيقه. العربية  الإمارات 

�لللسلللريلللف يف مللقللابلللللة ملللع قلللنلللاة الللعللربلليللة 

الإخلللللبلللللاريلللللة بلللثلللهلللا اللللتلللللللفلللزيلللون الللر�للسللمللي 

الللقلليللادة  اإىل  “ر�سالتي  قلللال:  الللبللاكلل�للسللتللاين 

نللاريللنللدرا  الللهللنللد  وزراء  ورئلليلل�للض  الللهللنللديللة 

وجنري  الطاولة  اإىل  جنل�ض  اأن  هي  مللودي 

حملللادثلللات جللللادة و�لللسلللادقلللة حللللل قلل�للسللايللانللا 

ك�سمري”. امل�ستعلة، مثل 

اأنلللله بللحللث الللقلل�للسلليللة مللع رئي�ض  ملل�للسلليللفللاً 

الإمارات ال�سيخ حممد بن زايد يف زيارة قام 

بها يف الآونلللة الأخلللرية لللاإمللارات، واأ�للسللاف 

�سريف “اأنه اأخ لباك�ستان وله عاقات طيبة 

جداً  مهم  دور  تاأدية  ميكنه  اأي�ساً  الهند  مع 

يف جلب البلدين اإىل طاولة املفاو�سات”.

اخلللارجلليللة  اللل�للسللوؤون  وزارة  تللرد  مل  فيما 

الهندية على طلب للتعليق.

فيما قال �سريف اإن احلروب بن البلدين 

والللبللطللالللة،  والللفللقللر  اللل�للسللقللاء  اإل  مل جتلللن 

الللفللقللر  وطللللللاأة  تللخللفلليللف  “نريد  واأ�لللللسلللللاف: 

واملللرافللق  التعليم  وتللوفللري  الللرخللاء  وحتقيق 

نريد  ول  ل�سعبنا،  العمل  وفر�ض  ال�سحية 

اإهدار مواردنا على القنابل والذخرية، تلك 

رئي�ض  اإىل  اإر�سالها  اأريللد  التي  الر�سالة  هي 

الوزراء مودي”.

وخللا�للض اخللل�للسللمللان الللنللوويللان اللللللدودان 

ال�ستقال عن بريطانيا  ثاث حروب منذ 

بللن احللللروب الثاث  يف 1947. وكللانللت مللن 

متنازع  منطقة  وهللي  ك�سمري،  حللول  حربان 

عللللليللهللا يف جلللبلللال الللهلليللمللاليللا ويلللقلللول كللا 

الللبلللللديللن اإنللهللا جلللزء مللن اأرا�للسلليلله وكلللل بلد 

منهما ي�سيطر على ن�سف املنطقة.

حللرب  �سفا  مللن  اجلللارتللان  اقللرتبللت  فيما 

�سربة  الهند  نفذت  حينما   2019 يف  �ساملة 

قالت  مللا  ل�ستهداف  باك�ستان  داخللل  جوية 

اإنها من�ساأة لتدريب م�سلحن. نيودلهي 

�لللسلللاحلللنلللات اجلللليللل�لللض الللللهللللنللللدي تللتللحللرك 

علللللى طلللول طللريللق �للسللريللع يللللوؤدي اإىل لداخ 

، يف جللاجللاجنللري يف مللنللطللقللة جللانللدربللال يف 

ك�سمري/ رويرتز

من  الهند  األغت  حينما  التوتر  وت�ساعد 

طرف واحد حالة احلكم الذاتي يف الن�سف 

وهللو ما   ،2019 مللن ك�سمري يف  بها  اخلللا�للض 

اأ�للسللفللر عللن انتهاكات  اإنللله  �للسللريللف  قلللال عللنلله 

“فظيعة” يف حقوق الإن�سان.
الر�سمية بن  املحادثات  ُعلقت  و منذئذ، 

حمللاولت  وجللود  من  الرغم  على  البلدين، 

دبلللللومللا�للسلليللة �للسللريللة ل�للسللتللئللنللاف املللفللاو�للسللات 

الللتللي تللو�للسللطللت الإملللللللارات يف اإحلللداهلللا عللام 

.2021

»الحرب لم تجلب سوى الشقاء«.. رئيس وزراء باكستان يعرض على الهند استئناف محادثات بشأن كشمير
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مشاركة واسعة في دورة التدريب االسيوية 

الفاخوري يبدأ مشواره مع العين السعودي 

الحرس الملكي والمدفعية في نهائي دوري كرة الجيش 

حكمنا مخادمة يشارك في ابطال أسيا 

سحب قرعة بطولة دوري طائرة الناشئين 

االنباط – عامن 

ل��ك��رة  الأردين  الحت����اد  م��ق��ر  يف  ان��ط��ل��ق��ت 

ال���ق���دم، ف��ع��ال��ي��ات امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن دورة 

 .PRO ال��ت��دري��ب الآ���س��ي��وي��ة ل��ل��م��ح��رف��ن 

مدار  على  ال��دورة  من  الثانية  املرحلة  وتقام 

اأ����س���ب���وع���ن، ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا حم���ا����س���رات ن��ظ��ري��ة 

وع��م��ل��ي��ة، ب��اإ���س��راف امل��ح��ا���س��ر الآ���س��ي��وي دي��ان 

كاأ�س  مناف�سات  حتليل  على  وت�ستمل  �سالح، 

ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات  ح���ي���ث  م����ن   ،2022 ال����ع����امل 

والأدوار  املجموعات  ب��دور  التكتيكية  الفنية 

التكتيكية  امل��رون��ة  على  وال��رك��ي��ز  املتقدمة، 

وتغيريها  املختلفة  اللعب  اأنظمة  خ��ال  من 

اإدارة  ج��ان��ب  اإىل  امل����ب����اراة،  جم���ري���ات  ح�����س��ب 

وت�سم  الأداء.  فاعلية  ومدى  للقاءات  املدرب 

اإ�سام  عبدالقادر،  اأك��رم  م�ساركا:   22 ال��دورة 

ج����ال، رائ����د ال�������داود، ����س���ادي اأب����و ه�����س��ه�����س، 

حممد  ال�سطناوي،  مالك  العجاين،  فرا�س 

العبابنة، عاء املطالقة، ع�سام حممود، فهد 

اجل����اد، ط����ارق ال��ك��رون��ز، حم��م��د امل��ح��ارم��ة، 

اأب����و ج����زر، ح�سن  اإي���ه���اب  م����راد احل�������وراين، 

ح�سام  دي��دي��را،  جوميز  طالب،  و�سام  مر�سد، 

يا�سن،  بني  ب�سار  ميندرت�ساما،  بير  ال�سيد، 

ع��ب��داهلل ال��ع��م��اري��ن، م��اه��ر ال��ع��ج��ل��وين. وتعد 

ه�����ذه ال��������دورة ال���راب���ع���ة ل��ل��م��ح��رف��ن ال��ت��ي 

على  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأردين  الحت����اد  ي��ق��ي��م��ه��ا 

م����دار ال�����س��ن��وات الأخ�����رية ل��ت��ط��وي��ر امل��درب��ن 

الوطنين، وفقا للمعايري الدولية والآ�سيوية 

والتي  ال�سهادة  هذه  على  للح�سول  واملحلية، 

تعد الأعلى ت�سنيفاً يف القارة. 

االنباط – عامن 

املناف�س  ال�سعودي  العن  ن��ادي  اأعلن 

عن  “يلو”   الأوىل  ال��درج��ة  دوري  يف 

ت���ع���اق���ده ر����س���م���ي���ا م����ع ح����ار�����س م��رم��ى 

ال����وح����دات  وف����ري����ق  الأردن  م��ن��ت��خ��ب 

ال��ف��اخ��وري  ال��ف��اخ��وري. وك���ان  عبد اهلل 

ق��د و���س��ل اإىل ال�����س��ع��ودي��ة ق��ب��ل اأ���س��ب��وع، 

العن، متهيدا  فريق  بتدريبات  والتحق 

دوري  من  الإي��اب  مرحلة  يف  للم�ساركة 

ال�سابق  الفني  امل��دي��ر  ق��ي��ادة  حت��ت  ي��ل��و، 

ل��ف��ري��ق ال����وح����دات، ال��ف��رن�����س��ي دي��دي��ه 

ج���وم���ي���ز. و���س��ي��م��ت��د ع���ق���د ال���ف���اخ���وري 

يعود  اأن  على  اأ�سهر   4 العن  فريق  م��ع 

وج��ه��ت��ه  ل��ت��ح��دي��د  الأردن  اإىل  ب��ع��ده��ا 

امل���ق���ب���ل���ة. وك����ت����ب احل���������س����اب ال���ر����س���م���ي 

“عبد اهلل  ت��وي��ر:  ال��ع��ن ع��ل��ى  ل��ن��ادي 

عد  ه��ي��ل  عيناويا. مرحبا  ال��ف��اخ��وري 

الفاخوري  ويعترب  الن�سمي«.  يا  ال�سيل 

الكرة  �سعيد  على  الأبرز  املرمى  حار�س 

بخليفة  اخل�����رباء  وي�����س��ف��ه  الأردن�����ي�����ة، 

الأ����س���ط���ورة ع��ام��ر ���س��ف��ي��ع. وي��ن��ت��ظ��ر اأن 

يلتحق بالعن ال�سعودي يف الأيام املقبلة 

ومهند  عطار  جم��دي  الأردين  الثنائي 

خري اهلل. جدير بالذكر اأن فريق العن 

ي�سارع للبقاء يف دوري “يلو” اإذ يحتل 

بر�سيد  فريقا،   18 اأ�سل  من   13 املركز 

18 نقطة. 

االنباط – عامن 

القدم،  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  اختار 

اإدارة  يف  للم�ساركة  اأردين  ح��ك��ام  ط��اق��م 

الغرب  ملنطقة  امل��غ��ل��وب  خ���روج  م��ب��اري��ات 

 .2022 اآ�سيا  اأبطال  دوري  بطولة  �سمن 

اأده�����م  ل��ل��ح��ك��م  “الآ�سيوي”  واأ�����س����ن����د 

خم���ادم���ة ل��ل�����س��اح��ة، وي�������س���اع���ده اأح���م���د 

احلكام  ومقيم  اخل��ل��ف،  وحممد  موؤن�س 

اإدارة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  احل����ايف،  اإ���س��م��اع��ي��ل 

امل����ب����اري����ات ال���ت���ي ت���ق���ام خ�����ال ال���ف���رة 

ال���دوح���ة.  يف  امل��ق��ب��ل  ���س��ب��اط   26  –  19

للحكام  الآ�سيوي  الحت��اد  اختيار  وياأتي 

ب���اإدارة  للم�ساركة  الأردن��ي��ن،  واملقيمن 

م�ستوى  على  الأه��م  البطولت  مباريات 

ال���ق���ارة يف ظ���ل ال�����س��م��ع��ة ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي 

م�ستوى  على  الأردين  احلكم  بها  يتمتع 

العامل.

االنباط – عامن 

اأج����رى احت���اد ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة قرعة 

التي  النا�سئن  دوري  بطولة  مناف�سات 

القرعة،  واأ�سفرت  ف��رق.   9 فيها  ي�سارك 

ال��ت��ي اأ����س���رف���ت ع��ل��ي��ه��ا جل��ن��ة امل�����س��اب��ق��ات 

امل��ن��ب��ث��ق��ة يف الحت����اد ع���ن ت���وزي���ع ال��ف��رق 

امل�ساركة، عن جمموعتن: �سمت الأوىل 

ف���رق ���س��ب��اب احل�����س��ن، وع�����ريا، و���س��ب��اب 

املحطة، و�سباب دير عا، وفوعرا، بينما 

والتعاون،  الكرمل،  فرق:  الثانية  �سمت 

والوحدات، و�سباب العودة.

منتخب الشباب يعسكر استعدادا لمواجهتي أيران 

اتحاد الكرة يطالب بعدم استباق االحداث 
المنشطات  بقضية 

زيزو يعتذر من جمهور الزمالك 

ميالن وانتر يتصارعان لنيل لقب السوبر االيطالي

االنباط – عامن 

ت20  ال�����وط�����ن�����ي  امل����ن����ت����خ����ب  ي�����وا������س�����ل 

حت�����س��ريات��ه ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��دن��ي��ة، ا���س��ت��ع��دادا 

مل��واج��ه��ة ن��ظ��ريه الإي�����راين ودي���ا م��رت��ن يف 

الآ�سيوية  النهائيات  خلو�س  تاأهبا  عمان، 

يف  ال���ق���ادم  اآذار  م���ن  الأول  ت��ن��ط��ل��ق  وال���ت���ي 

ام�س  تدريبه  املنتخب  واأج��رى  اأوزبك�ستان. 

على  ذيابات،  اإ�سام  املدرب  بقيادة  الثاثاء 

لل�سباب،  احل�سن  مدينة  يف  البراء  ملعب 

بال�سقن  وفنية  بدنية  متارين  �سهد  حيث 

ا�ستقر  امل��ق��اب��ل،  وال��ه��ج��وم��ي. يف  ال��دف��اع��ي 

اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ع��ل��ى ت��ق��ل��ي�����س 

للمباراتن،  ت��اأه��ب��ا  لع��ب��ا   23 اإىل  ال��ق��ائ��م��ة 

حيث ت�سم: مراد الفالوجي، عبد الرحمن 

حم��م��د، حم��م��ود امل��ح��ارم��ة، زي���د الأ���س��ف��ر، 

ه���ا����س���م امل��ب��ي�����س��ن، ب���ك���ر ك���ل���ب���ون���ة، ع��ا���س��م 

اأب���و ال��ت��ن، ���س��ي��ف ال��دي��ن دروي�������س، يو�سف 

ح�����س��ان، ���س��ل��ط��ان ال�����س��ي��اب، ع��ل��ي ال��ع��زاي��زة، 

ق�����س��ي امل���ن�������س���وري، ع����اء دي����ة، م��ه��ن��د اأب���و 

اأبو  حممد  �ساح،  عمر  رائ��د،  حممد  ط��ه، 

اأحمد اأمين، معاذ العليمات، عرفات  هزمي، 

حجبي،  علي  ال��زب��ن،  الرحمن  عبد  احل��اج، 

اأحمد دلدوم. اإىل ذلك، دخل املنتخب م�ساء 

العا�سمة  باأحد فنادق  اليوم مع�سكرا مغلقا 

اأم���ام  ل��ل��م��واج��ه��ة الأوىل  ا���س��ت��ع��دادا  ع��م��ان، 

اي�����ران ع��ن��د ال���راب���ع���ة ع�����س��ر اخل��م��ي�����س 19 

البراء يف مدينة  �ستاد  الثاين، على  كانون 

اللقاء  ي��ت��ج��دد  اأن  ع��ل��ى  لل�سباب،  احل�����س��ن 

امللعب.  ذات  وعلى  الوقت  بنف�س   22 الأح��د 

ال��ق��اري��ة و�سعت  امل��ن��اف�����س��ات  وك��ان��ت ق��رع��ة 

يفتتح  حيث  ال��ث��ال��ث��ة،  باملجموعة  املنتخب 

م�سواره بلقاء طاجيك�ستان اخلمي�س 2 اآذار، 

ويختتم   ،5 الأح��د  اجلنوبية  كوريا  ويلتقي 

الدور الأول مبواجهة ُعمان الأربعاء 8.

االنباط – عامن 

اأهمية  ال��ق��دم،  لكرة  الأردين  الحت��اد  اأك��د 

واإحاطة  بدقة  املن�سطات  ق�سايا  مع  التعامل 

بكل  تعنى  ال��ت��ي  التفا�سيل  مبختلف  كاملة 

التحلي  اأهمية  الأعتبار  بعن  والأخ��ذ  حالة، 

تناقل  اأو  الأحكام  ا�ستباق  وعدم  باملو�سوعية 

امل���ع���ل���وم���ات، ق��ب��ل اإ�����س����دار ال���ق���رار ال��ق��ط��ع��ي 

م��ن اجل��ه��ات ال��دول��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة. واأو���س��ح��ت 

على  ردا  ن�سار،  �سمر  لاحتاد،  العام  الأم��ن 

ال�ستف�سارات الواردة اأن الحتاد انطاقا من 

خماطر  م��ن  املنظومة  اأرك���ان  حماية  اأول��وي��ة 

بتطبيق  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  ب���داأ يف  امل��ن�����س��ط��ات، 

بطولة  خ��ال  ال��ع�����س��وائ��ي  املن�سطات  فح�س 

الأردن���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة  ع���رب  امل���ح���رف���ن،  دوري 

ملكافحة املن�سطات، وبعد نحو عام ون�سف من 

والإج���راءات  العمل  ور���س  من  �سل�سلة  اتخاذ 

التوعوية املكثفة لاعبن والأندية والأجهزة 

“دور الحت���اد  ال��ط��ب��ي��ة والإداري�������ة. وق���ال���ت: 

يف احل����الت ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��امل��ن�����س��ط��ات ت��وع��وي 

واإر����س���ادي، ول��ي�����س ه��و اجل��ه��ة امل�����س��وؤول��ة عن 

اأو اجلهة املخولة باإ�سدار  اجراء الختبارات، 

القرارات وفقا لنتائج الفحو�سات، كما يلتزم 

التعامل  وخ�سو�سية  التبليغ  ب�سرية  الحتاد 

القرار  �سدور  حلن  الق�سايا،  هذه  مثل  مع 

ال��ق��ط��ع��ي م��ن اجل��ه��ات ال��دول��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة«. 

�سل�سلة   2020 ال��ع��ام  منذ  “بداأنا  واأ���س��اف��ت: 

حلماية  والتوعوية  الإداري���ة  الإج���راءات  من 

خماطر  م��ن  الأردن���ي���ة  ال��ق��دم  ك���رة  منظومة 

املن�سطات واملواد املحظورة، وعقدنا عددا من 

لاعبي   ،2021 يف  امل��و���س��ع��ة  الطبية  ال��ور���س 

امل��ح��رف��ن الطبية  اأن��دي��ة  وم��درب��ي وك����وادر 

ملف  م�ستفي�س  ب�سكل  ت��ن��اول��ت  والداري������ة، 

امل��ن�����س��ط��ات وامل����واد امل��ح��ظ��ورة يف ك���رة ال��ق��دم، 

وخم��اط��ره��ا ال�����س��ح��ي��ة وال��ع��ق��وب��ات ال��رادع��ة 

التعامل  اأو يجهل  القوانن،  لكل من يتجاوز 

الحت��اد  اإج�����راءات  اأن  ن�����س��ار  وب��ي��ن��ت  معها«.  

يف  ومكثف  ت�ساعدي  ب�سكل  م�ست  الأردين 

ه���ذا ال�����س��دد، وا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ت��وا���س��ل ور���س 

ال���ع���م���ل، وت��ع��م��ي��م ق����وائ����م امل�������واد امل���ح���ظ���ورة 

ذلك  ليعقب  وحم��دث،  دوري  ب�سكل  لاأندية 

الن�سف  يف  املن�سطات  اخ��ت��ب��ارات  اج���راء  ب��دء 

ال��ث��اين م��ن امل��و���س��م امل��ا���س��ي 2022.واأك���م���ل���ت: 

املن�سطات  ملكافحة  الأردنية  املنظمة  “تتوىل 

الع�سوائية لاعبن،  الختبارات  اإجراء  مهام 

اإخطارنا  يتم  اإيجابية،  نتائج  ظهور  حال  ويف 

م���ن امل��ن��ظ��م��ة ب��ال��ت��زام��ن م���ع اإب�����اغ امل��ن��ظ��م��ة 

ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��ر���س��ل ق���راره���ا م��ب��ا���س��رة اىل 

الحتاد الدويل، والذي يتكفل بدوره بتطبيق 

ال���ع���ق���وب���ات وف���ق���ا ل���اأن���ظ���م���ة، وي���ع���م���م ع��ل��ى 

الاعب«.   ت�سجيل  منع  ق��رار  املعني  الحت��اد 

ت��اأخ��ذ بعن  اأن الخ��ت��ب��ارات  اإىل  اأ���س��ارت  ك��م��ا 

املواد  اأو  املن�سطة،  امل��واد  عن  الك�سف  العتبار 

اإل  اأي�سا،  ا�ستخدامها  والتي مينع  املحظورة، 

موافقات  اأخذ  ت�ستوجب  طبية  م�سببات  وفق 

وخ��ت��م��ت:  املعنية.   اجل����ه����ات  م����ن  م�����س��ب��ق��ة 

احلق  للمن�سطات  الدولية  املنظمة  “متتلك 
يف اإي���ق���اف ال��اع��ب وف��ق��ا ل��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح�����س، 

ف��ي��م��ا ي��ح��ق ل��اع��ب ت��ق��دمي ط��ل��ب ا���س��رح��ام 

موقفه  تعزز  ووث��ائ��ق  حيثيات  اىل  بال�ستناد 

ال���ق���رار  ا����س���ت���ئ���ن���اف  اأو  ال���ع���ق���وب���ة،  ل��ت��ق��ي�����س 

فيما  ال�سابقة،  العينة  فح�س  اإع���ادة  وط��ل��ب 

ي��ق��ت�����س��ر دور ال��ف��ي��ف��ا ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ق��وب��ة 

اإيقافه  ق��رار  وتعميم  املنظمة،  ع��ن  ال�����س��ادرة 

ل��غ��اي��ة ان��ت��ه��اء ال��ف��رة«. ومي�����س��ي الحت���اد يف 

خمتلف  خ��ال  املن�سطات  فحو�سات  تطبيق 

الدورية  الور�س  املقبلة، مع توا�سل  بطولته 

حلماية  تهدف  وال��ت��ي  التوعوية،  والن�سرات 

اأركان املنظومة، واإبعاد الاعبن عن خماطر 

امل��ح��ظ��ورة. امل�����واد  اأو  امل��ن�����س��ط��ات   ا���س��ت��خ��دام 

ال���وح���دات  ����س���ري���وة، جن���م  اأح���م���د  اأن  ي���ذك���ر 

اجل���دل يف  لي�سعل  امل��ن�����س��ط��ات،  ف��خ  ���س��ق��ط يف 

ت�سريح  يف  �سريوة،  وقال  الريا�سي.  الو�سط 

 20 ي��وم  “ا�سطررت  ال��ث��اث��اء:  ن��ادي��ه  مل��وق��ع 

طبيب  مراجعة  اإىل  الثاين  ت�سرين  اأكتوبر/ 

الأ�سنان  اأحد  زراعة  عملية  ل�ستكمال  اأ�سنان 

والعقبة  ال��وح��دات  لقاء  قبل  ل��دي،  امل��ف��ق��ودة 

واأ������س�����اف:  امل����ح����رف����ن«.   دوري  اإي��������اب  يف 

ال��ط��ب��ي��ب  اأو����س���ى  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ان��ت��ه��اء  “عقب 
امل��خ��ت�����س ب�������س���رورة ح�����س��ويل ع��ل��ى رو���س��ت��ة 

و  Lincocin( ح���ق���ن  وه�����ي  ع���اج���ي���ة، 

 ،)footrexو  Dexamethasone
وهذه الإبرة تقدم لكل مري�س يجري عملية 

جراحية يف الفم بهدف ت�سكن الأمل واإيقاف 

النزيف واحلد من اللتهاب«. وزاد: “عندما 

مت  العقبة،  تطوير  ملعب  على  اللقاء  خ�سنا 

لأف��اج��اأ  مني،  من�سطات  فح�س  عينة  �سحب 

فيما بعد باأن العينة كانت نتيجتها اإيجابية«.

القاهرة – وكاالت 

ت��ق��دم اأح���م���د ���س��ي��د زي�����زو، لع���ب و���س��ط 

ال��ق��ل��ع��ة  اإىل ج��م��ه��ور  ب���اع���ت���ذار  ال���زم���ال���ك، 

ال���ب���ي�������س���اء، ع���ق���ب خ�������س���ارة ال���ف���ري���ق اأم����ام 

ال���رج���ي���ح،  ب����رك����ات   )3-4( ب����ريام����ي����دز 

-2021“ م�����س��ر  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  وت����ودي����ع 

زي��زو،  وق��ال  النهائي.  ن�سف  م��ن   ”2022

عرب ح�سابه على »اإن�ستجرام«: »اأوًل احلمد 

�ساء فعل، زي )م��ث��ل( ما  م��ا  وق��در اهلل  هلل 

واحل��ب  ب��ال��دع��م  )�سعيد(  مب�سوط  بتبقى 

��ا(  وامل�����س��ان��دة، لزم )ي���ج���ب( ك��م��ان )اأي�����سً

ت��ق��ب��ل ال���وج���ه الآخ�����ر ال�����س��ي��ئ«. واأ����س���اف: 

تقدر  وامل�سوؤولية  احل��ي��اة،  �سريبة  “هذه 

ت��خ��ل��ي��ك )جت��ع��ل��ك( يف ي���وم اأح�����س��ن واح���د 

النا�س  )جت��ع��ل(  تخلي  وت��ق��در  ال��دن��ي��ا،  يف 

تكون  ممكن  اأن��ت  )�سيء(  حاجة  كل  تن�سى 

اأج��ل  )م���ن  ك���ده  “ع�سان  وزاد:  ع��م��ل��ت��ه��ا«. 

ه�����ذه( واج�����ب )ي����ج����ب( ع���ل���يَّ يف امل���واق���ف 

عمري  اأع���ت���ذر،  اأن  )ه����ذه(  دي  وال���ظ���روف 

اأ�ستخبى  اأه��رب، ول  اأع��رف(  ما عرفت )مل 

اأي ح��اج��ة، ول عمري هعمل  م��ن  )اأخ��ت��ب��اأ( 

)اأفعل( كده. تقبل اأو ترف�س دا من حقك، 

 ل��ك��ن ك���ان واج����ب ع��ل��ي ت��ق��دمي الع���ت���ذار«.

امل�سوؤولية كاملة، لكن  اأحتمل  “قادر  واأمت: 

والاعبن،  ال��ن��ادي  بدعم  اجلميع  اأط��ال��ب 

ال�سعبة تظهر فعا معادن  املواقف  لأن يف 

�سكًرا«. الرجال.. 

االنباط – عيل عويس

الريا�س  ال�سعودية  العا�سمة   ت�سهد 

م�����س��اء ال��ي��وم م��واج��ه��ة ال��ق��م��ة الي��ط��ال��ي��ة 

ال��ت��ي جت��م��ع ن��ادي��ي الن���ر وم��ي��ان على 

بطولة  اط��ار  يف  ال��دويل  فهد  امللك  ملعب 

البطولة  ه��ذه  الي��ط��ال��ي��ة.  ال�سوبر  ك��اأ���س 

بلقبي  امل���ت���وج���ن  ال��ف��ري��ق��ن  ب���ن  جت��م��ع 

ال�����دوري وال��ك��اأ���س امل��ح��ل��ي��ت��ن يف اي��ط��ال��ي��ا 

ح��ي��ث ت����وج ن����ادي م���ي���ان ب��ل��ق��ب ال����دوري 

تاريخه فيما حقق النر  التا�سع ع�سر يف 

لقب كاأ�س ايطاليا للمرة الثامنة لي�سربا 

موعدا للم�ساركة يف هذه البطولة.

ا�سهر  يجمع  ال��ذي  »املادونينا«   ديربي 

ف��ري��ق��ن يف م��دي��ن��ة م��ي��ان ي�����س��ن��ف اح��د 

اق������وى م���واج���ه���ات ال���دي���رب���ي يف ال���ع���امل 

اوروب��ا  يف  الوحيد  الديربي  ان��ه  خ�سو�سا 

بن فريقن من املدينة نف�سها توجا بلقب 

دوري ابطال اوروبا.

وي���دخ���ل ح���ام���ل ل��ق��ب امل��و���س��م امل��ا���س��ي 

لقبه  على  للحفاظ  �ساعيا  امل��ب��اراة  الن��ر 

ال�سابع وم�ساركة ميان  والتتويج باللقب 

و�سيحاول  الل��ق��اب.  م��ن  ذات���ه  بالر�سيد 

النتائج  يف  ال���س��ت��م��رار  “النرياتزوري” 
ا�ستطاع  بعدما  يحققها  ال��ت��ي  اليجابية 

ال�������دوري  م���ت�������س���در  ب���ن���اب���ويل  ي���ل���ح���ق  ان 

امل��و���س��م وال��و���س��ول  اخل�����س��ارة الوىل ه���ذا 

اىل امل���رك���ز ال���راب���ع ل��ي��ب��ق��ى ع��ل��ى م��ق��رب��ة 

م����ن ف�����رق ال���������س����دارة. ورغ������م ال���غ���ي���اب���ات 

باملهاجم  واملتمثلة  الن���ر  يعانيها  ال��ت��ي 

الو�سط  ولعب  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 

ال��ك��روات��ي م��ار���س��ي��ل��و ب��روزوف��ي��ت�����س ال ان 

ي��اأم��ل  ان��زاغ��ي  �سيميوين  ال��ف��ري��ق  م���درب 

ونف�سيا  بدنيا  اجلاهزين  الاعبن  ان  يف 

ق��ادري��ن ع��ل��ى ت��ع��وي�����س م��ك��ان��ه��م م��ن اج��ل 

ن��ي��ل ال��ل��ق��ب. ام���ا م��ي��ان ف�����س��ي��ب��ذل م��ايف 

و���س��ع��ه م���ن اج����ل ت�����س��ح��ي��ح م�������س���اره ب��ع��د 

توقف  بعد  قدمها  ال��ت��ي  املخيبة  النتائج 

امل���ون���دي���ال وع��ط��ل��ة الع���ي���اد ح��ي��ث ف���از يف 

مباراتي  يف  وتعادل  �سالريينتانا  مواجهة 

نقاط   9 اىل  الفارق  ليت�سع  وليت�سي  روما 

م��ع امل��ت�����س��در ن��اب��ويل. ه���ذه امل��واج��ه��ة هي 

وميان  الن��ر  فيها  يلتقي  التي  الثانية 

الول  اللقاء  ك��ان  حيث  البطولة  ه��ذه  يف 

بينهما يف مو�سم 2010 – 2011 التي جرت 

بفوز  وانتهت  بكن  ال�سينية  العا�سمة  يف 

م���ي���ان ب��ه��دف��ن ل���ه���دف. م���ي���ان ���س��ارك 

ا�ستطاع  منا�سبة   11 يف  البطولة  ه��ذه  يف 

اربع  ب�سبعة منها وحل و�سيفا يف  التتويج 

10 بطولت  الن��ر يف  ���س��ارك  م��رات فيما 

املركز  م��رات وح��ل يف  �ست  باللقب يف  ت��وج 

باأربع منا�سبات. الثاين 

االنباط – عامن 

ي�����س��ه��د م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و مب��دي��ن��ة احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب، ع��ن��د ال�����س��اع��ة 

القوات  نهائي دوري  الأربعاء، مباراة  اليوم  احلادية ع�سر من �سباح 

امل��ب��اراة  يف  ويلتقي  ال��ق��دم.  لكرة  العربي  اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�سلحة 

مباراة  يف  املدفعية،  و�ساح  اخلا�س  امللكي  احلر�س  فريقا  النهائية 

ت��واج��د ع��دد كبري م��ن جنوم  ت��اأت��ي قوية وم��ث��رية، يف ظ��ل  اأن  يتوقع 

الع�سكرية  املنطقة  وكان فريق  الفريقن.  الأردنية يف �سفوف  الكرة 

من  بتنظيم  تاأتي  التي  البطولة  يف  الثالث  املركز  احتل  الو�سطى، 

الع�سكري. الريا�سي  الحتاد 
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

ر ، أم الخوف  لماذ الخوف من التغيُّ
من الفشل ال يصنع المستقبل ؟

د.أنور الخفش

يرى احلا�ضر ما مل يراه الغائب ،ال يوجد موِجبات للخوف من  التغيرُّ ، اأم هو اخلوف 

من الف�ضل ، واقع احلياة مرتّدي باأ�ضوء حاالته يف اأغلب املناحي االإقت�ضادية واالإجتماعية 

بقاء  اخلطورة  من   ، ال�ضابقني  واحلكم  الدولة  رج��ال  ت�ضريحات  ِوف��ق  تدهورم�ضتمر  ويف 

للتوازنات  اإدارة حكيمة  وغياب  �ضوابط  دون  االإجت��اه  نف�س  واالإ�ضتمرار يف  فيه  املركب مبا 

باالإرجتال  االإدارة  كما   ، م�ضتقبل  ي�ضنع  ال  ال�ضيا�ضة  يف  ،اخل��وف  وال�ضيا�ضية  االإجتماعية 

ر االإقت�ضادي واالإجتماعي ، ملاذا  والنكايات ، بكل ثقة من اأن االأردن ميلك اأدوات وروؤيا التطورُّ

اء العرب واالأ�ضدقاء الدوليني  ال نعتمد على اإمكانيات اإقت�ضادية ذاتية ، نعر�س على االأ�ضقَّ

م�ضاريع واإ�ضتثمارات و�ضراكات جتارية وخدمات لوج�ضتية مربحة ، منتلك اخلربات الفنية 

واالإدارية واملوقع اجلغرايف الذي يجمع دول اخلليج مب�ضر ، واأوروبا مروراً ب�ضوريا وتركيا 

. ولكن يبداأ اجلهد  احلكومي ال�ضاعي لتحقيق تقّدم من خالل برنامج اإقت�ضادي تنموي 

ُم�ضتدام على فر�ضية اأ�ضا�ضية وهي اأن العمل اجلاد وال�ضادق ُيحرتم ، عندما يلم�س اإنعكا�ضه 

واأثره ، ب�ضكل وا�ضح قيمته يف املجتمع .

امللك  جاللة  بقيادة  االأردن��ي��ة  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  �ضاهمت  ال�ضيا�ضية  الديناميكية  اأم��ا 

اإ�ضرتاتيجية  ��ي  ت��ب��نِّ خ���الل  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان  يف  ال�����ض��ف��وف  الكلمةوتوحيد  بتجميع 

بني  جنمع  بذلك  الدولية  وال�ضاحة  االإقليم  يف  املتوازنة  اخلارجية  والعالقات  التحالفات 

ديناميكية االأجواء املفتوحةواملجال اجلغرايف احليوي واملبنية على بناء اأ�ضا�ضات االإ�ضتقرار 

ال�ضيا�ضي يف دول املنطقة ، واأن �ضيا�ضة العمل اجلماعي بالذات يف اجلانب االإقت�ضادي .

د باملنطقة العربية اأ�ضّر مب�ضالح الدول وال�ضعوب اأفراداً وجماعات ،  اأثبتت حالة التفررُّ

دة هي الالعب االأ�ضا�س ونقطة مرور اإجبارية بني ال�ضمال واجلنوب  القدرة العربية املوحَّ

امل�ضروع  بهذا  االإنتقال  ميكن  ونظري  فكري  ر  ت�ضورُّ ،اإن��ه  يجمع  ،االأردن  وال��غ��رب  وال�ضرق 

النفط   بعد  ما  العربية  ال��روة  ، كون  الواقعية  املمار�ضة  اأر���س  االإقت�ضادي( على  )التوازن 

تتطلَّب ال�ضي يف ترابط م�ضالح �ضعوبنا اإقت�ضادياً و�ضيا�ضياً.مثَّلت روؤيةجاللةامللك عبداهلل 

العراق  اإقامة م�ضاريع و�ضراكات طويلة االأمد جتمع   ، من  املنطقة  االإقت�ضادية يف  الثاين 

االإ�ضتقرار  نحو  جدوى  ذو  م�ضتقبلياً  خياراً  والفل�ضطينيني  واالإم��ارات  وال�ضعودية  وم�ضر 

لفتح عيوننا على احلقيقة  تكون منا�ضبة  ،قد  االإقليمي  ال�ِضلم  رواب��ط  وتعزيز  االإجتماعي 

على  عقولنا  لنفتح  زمن  واإقت�ضادياً،اإنه  �ضيا�ضياً  الفائت  والربح  املفقود  الزمن  املرةحول 

احلقائق الواعدةل�ضناعة االأمل مع تالزم ثالثية ال�ضكان والتنمية واالإ�ضالح ، كونها مدخاًل 

خاء . وجهة نظر موحدة جامعة   م والرَّ اىل عوامل م�ضتقبل واعد باخلي والربكات والتقدرُّ

االإ�ضرتاتيجية  ال�ضيا�ضات  اأن  القول  البديهي  من  املنطقة،  ل�ضعوب  االأف�ضل  امل�ضتقبل  نحو 

االإرجتالية �ضتكون نتاجها حالةفا�ضلة ، �ضتوؤدي اىل تكوين حالة الدولة الفا�ضلة . 

اهلل  عبد  جاللةامللك  يطرحه  ال��ذي  اجلديد  الفكر  االأردين،األ��ي�����س  الداخلي  البيت  يف 

دول��ي��اً؟ويف  االأردن  وتعزيزامًلكانة  ال�ضعبية  النا�س  مطالب  مع  يتناغم   ، اهلل  حفظه  الثاين 

االإقليم )الدولة الدميوقراطية النموذج(. من يقف عائق �ضد ال�ضي يف خطة وروؤية امللك 

عبداهلل نحو التطوير والتحديث والتجديد ، األي�س هم بع�س امل�ضت�ضارين ومن يف ال�ضلطة 

اأو يف احلكم هم اأهل العقد والربط.طبقة �ضيا�ضية واأ�ضحاب امل�ضالح امل�ضتفيدين واملنتفعني 

؟  حالها  على  هي  كما  واالإقت�ضادية  املالية  وال�ضيا�ضات  العامة  االإدارة  واق��ع  اإ�ضتمرار  من 

برملانية  حلكومات  و���ض��واًل  ال�ضيا�ضي  واالإن��ف��ت��اح  بالتطويروالتحديث  امللك  روؤي���ة  األي�ضت 

تهديداً مل�ضاحلهم .

�ضيا�ضي  ���ض��راع  كونه   ، القدمية  بالقوى  يطيح  والتجديد  التحديث   ، الطبيعي  م��ن   

بقاء  اأم��ا  والتجديد  ر  واال��ت��ط��ورُّ امل�ضتقبل(   )ح��رك��ة  ب��اإجت��اه  الفاعلة  ال��ق��وى  ب��ني  اإجتماعي 

احلال هو )اإحرتاق داخلي( اأو )اإنتحار ذاتي( ،التي تتعار�س مع التاريخ حكماً ، ال جدال يف 

م باالإرادة ال�ضيا�ضية بعقل راجح وفكر  ذلك ،ال خوف من اخلطوة اىل االأمام طاملا مت التقدرُّ

را�ضد. نعم ،تتطلب اإتخاذ خطوةاجلراحة االإ�ضرتاتيجية وتعزيز م�ضار القوى االإقت�ضادية 

االإجتماعية العادلة الر�ضيدةاملفيدة ،التي حت�ضن من م�ضتوى حياة النا�س هي احلل االأمثل 

واالأ�ضلم،والعمل على بناء ُمكنات وقواعد الدولة االإنتاجية واملجددة بالتدرج يف االإ�ضالح 

الفريق  باأن  التاريخية تدلل  ال��ذات. احلقائق  االإعتماد على  واالإجتماعي نحو  االإقت�ضادي 

القدمي يريد دولة رعوية لفئة املتنفذين �ضيا�ضياً واإجتماعياً واأمنياً ، ال�ضعب االأردين خلف 

؟  د�ضتورية  دولة  االأردن  اأن  مفهوم  وتعزيز  الرا�ضخة  امل�ضتقبليةالقوية  الدولة  لبناء  امللك 

اأدوات ونهج ومنهاج �ضيا�ضة الدولة  اأهم املخاطر املقلقة ؟ بقاء احلال على ماهو عليه من 

اأي طريقة بناء مكوناتها واإدارتها .واهلل  دة من كيان وجودها  املهدِّ الرخوة الغي م�ضتقرة 

من وراء الق�ضد 
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االنباط – وكاالت 

اعرتف �ضابط �ضرطة يف لندن بارتكاب 

على  انتهاكات  يف  اغت�ضاب  جرمية   24
م���دى ح����وايل ع��ق��دي��ن ���ض��د ال��ن�����ض��اء، ما 

اأك��ر اجلرائم  يجعله واح��داً من مرتكبي 

اجلن�ضية عدداً يف بريطانيا.

وقالت �ضرطة العا�ضمة واالدعاء العام 

عاماً(   48( كاريك  ديفيد  اإن  الربيطاين 

�ضحاياه  على  لل�ضيطرة  من�ضبه  ا�ضتغل 

واإنه مار�س �ضدهن التخويف مع اإبالغهن 

باأن اأي �ضكوى �ضده لن جتد اآذاناً �ضاغية.

وتقدمت �ضرطة العا�ضمة، باعتذار عن 

ف�ضلها يف ك�ضف االنتهاكات يف وقت مبكر، 

وق����ال م��ف��و���س ���ض��رط��ة ال��ع��ا���ض��م��ة م���ارك 

الرجل معاملة  "اأ�ضاء هذا  بيان:  رويل يف 

الن�ضاء باأكر الطرق دناءة. اإنه اأمر مقزز. 

الن�ضاء والفتيات و�ضكان لندن  لقد خذلنا 

اأي�ضاً، لقد ف�ضلنا. اأنا اآ�ضف. ما كان ينبغي 

اأن يكون �ضابط �ضرطة".

ال���وزراء  رئي�س  با�ضم  متحدث  وو���ض��ف 

باأنها  الق�ضية  �ضوناك  ري�ضي  الربيطاين 

لندن �ضادق خان  عمدة  وقال  "مروعة"، 
اإن هناك اأ�ضئلة هامة يجب االإجابة عليها 

بعد اأن اأقر كاريك بالذنب يف 49 تهمة.

وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م ���ض��ون��اك: "هذه 

عن  ال����وزراء  رئي�س  يعرب  م��روع��ة.  ق�ضية 

ت�ضامنه مع جميع ال�ضحايا".

ال�ضرطة  ق���وات  على  "يجب  واأ����ض���اف: 

ال�ضتعادة  ال�ضباط  ه��وؤالء  مثل  ا�ضتئ�ضال 

هذه  مثل  ب�ضبب  انهارت  التي  العامة  ثقة 

االأحداث".

االنباط – وكاالت 

منخف�ضة  ج��ب��ن��ة  ه���ي  ال��ق��ري�����س  ج��ب��ن��ة 

ال�ضعرات احلرارية وذات نكهة خفيفة ين�ضح 

بها غالباً يف نظام غذائي �ضحي الأنها غنية 

بالعديد من العنا�ضر الغذائية ال�ضحية.

وفيما يتعلق بفوائد جنب القري�س نذكر منها:

– يتوي اجلنب على كميات كافية من 
فيتامني ب 6 والكولني والزنك والنحا�س

من  ع��ال��ي��ة  ن�����ض��ب��ة  ع��ل��ى  – ي��ح��ت��وي 
الكال�ضيوم والتي مت ربطها بفقدان الوزن 

مع  خا�ضة  ال���وزن  على  احل��ف��اظ  و�ضهولة 

ي�ضاعد  حيث  �ضحي.  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع 

التمثيل  عمليات  تعزيز  على  الكال�ضيوم 

وت�ضريع  الدهون  تر�ضب  وتقليل  الغذائي 

حرقها ما يوؤدي اإىل فقدان الوزن.

م��ن  ع���ال���ي���ة  ن�����ض��ب��ة  ع���ل���ى  – حت���ت���وي 
الربوتني، وهو اأمر مهم لبناء وزيادة كتلة 

الع�ضالت يف اجل�ضم.

اجليد  االمت�ضا�س  الكازين  يعزز   –
ل��الأح��م��ا���س االأم��ي��ن��ي��ة، وال��ت��ي مت ربطها 

بالقدرة على بناء الع�ضالت.

–غالباً ما ُيدرج خرباء التغذية اجلنب 
ال�ضحية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ن��ظ��م  يف  ال��ق��ري�����س 

ن�ضبة عالية  الوزن الحتوائه على  لفقدان 

ال�ضعرات احلرارية.  الربوتني وقليلة  من 

ال�ضعور  يعزز  ال��ذي  بالربوتني  غنية   –
تقليل  وبالتايل  ال�ضهية،  وتقليل  بال�ضبع 

ت��ن��اول ال�����ض��ع��رات احل��راري��ة وامل�����ض��اع��دة يف 

فقدان الوزن الزائد

ضابط شرطة بريطاني يعترف 
بارتكاب 24 جريمة اغتصاب

جبنة القريش.. وجبة متكاملة 
بفوائد ال حصر لها

االنباط – وكاالت 

يف اأع���م���ال ال��ت��دب��ي امل��ن��زيل ، ق��د ي��ك��ون من 

 ، الفاحتة  االأل���وان  ذات  املالب�س  غ�ضل  ال�ضعب 

اإزالة بقع �ضل�ضة ال�ضويا البنية. وقد ي�ضعب 

ب��ع�����س ط���رق  ����ض���راج���ع   ، امل���ق���ال���ة  يف ه�����ذه 

بقع  واإزال��ة  املالب�س  لتنظيف  الفعالة  التنظيف 

�ضل�ضة ال�ضويا من جميع االأقم�ضة:

اإذا كانت البقعة قدمية، فركها باجلل�ضرين ، 

وانقعها ملدة 30 دقيقة ، ثم ا�ضطفها باملاء البارد 

لفرتة  م���وج���ودة  غ��ي  ال��ب��ق��ع��ة  ك��ان��ت  اإذا  واإال   ،

التنظيف  طرق  اإح��دى  اختيار  ميكنك   ، طويلة 

التالية:

1. اأ�ضف ملعقة كبية من اخلل االأبي�س اإىل 

 ، اخلليط  يف  قما�س  قطعة  واغم�س   ، م��اء  ك��وب 

لتنظيفها. البقعة  وام�ضح 

2. اخ��ل��ط��ي رب���ع م��ل��ع��ق��ة ���ض��غ��ية م��ن �ضائل 

اغم�ضي   ، امل���اء  م��ن  ك��وب  م��ع  ال�����ض��ح��ون  غ�ضيل 

قطعة قما�س يف اخلليط وام�ضحي البقعة.

3. اأ���ض��ف م��ل��ع��ق��ة ك��ب��ية م��ن االأم��ون��ي��ا اإىل 

ن�����ض��ف ك���وب م���اء ، واغ��م�����س ق��ط��ع��ة ق��م��ا���س يف 

اخلليط ، وام�ضح البقعة.

ب��ا���ض��ت��خ��دام  ي��و���ض��ى  ال  اأن�����ه  اإىل  ي�����ض��ي   .4

تلحق  الأنها  ال�ضوفية  االأقم�ضة  على  االأمونيا 

ال�����ض��رر ب���االأل���ي���اف واأن�����ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ارت����داء 

التهوية  ال��ق��ف��ازات واحل��ف��اظ على  م��ن  زوج��ني 

ا�ضتخدام االأمونيا. عند 

اأعاله  املذكورة  التنظيف  �ضتعمل خطوات   .5

 ، التنجيد  واأق��م�����ض��ة  ال�����ض��ج��اد  اأن����واع  بع�س  م��ع 

ول��ك��ن م��ن االأف�����ض��ل اخ��ت��ب��ار حم��ل��ول التنظيف 

اآث��ار  اأي  من  للتحقق  اأواًل  خمفية  منطقة  على 

�ضلبية.

استخدام غير شائع للخل األبيض

 

أنواعه مختلفة وال يعاني المصاب به من إعاقة ذهنية.. 
أشهر 5 خرافات عن التوحد

االنباط – وكاالت 

ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  اال���ض��ط��راب��ات  اأح���د  ه��و 

ُي��ط��ل��ق عليها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ور،  ا���ض��ط��راب��ات  م��ن 

ال��ط��ي��ف  ال���ط���ب���ي���ة »ا�����ض����ط����راب����ات يف  ب���ال���ل���غ���ة 

ب���«ا���ض��ط��راب طيف  ُي��ع��رف  م��ا  اأو  ال����ذات����وي«، 

 Autism Spectrum( ال����ت����وح����د« 

تبداأ  ما  وغالباً   ،)Disorders – ASD
اأع���را����ض���ه ب��ال��ظ��ه��ور ق��ب��ل ب���ل���وغ ال��ط��ف��ل ���ض��ن 

�ضنوات. الثالث 

حالٍة  عن  عبارة  التوحد  طيف  وا�ضطراب 

كيفية متييز  وتوؤثر على  الدماغ،  بنمو  ترتبط 

ل���الآخ���ري���ن وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م على  ال�����ض��خ�����س 

امل�����ض��ت��وى االج��ت��م��اع��ي، م���ا ي��ت�����ض��ب��ب يف خ��ل��ٍل 

االجتماعي. والتوا�ضل  بالتفاعل 

حمدودة  اأمناطاً  اأي�ضاً  اال�ضطراب  يت�ضمن 

وم���ت���ك���ررة م���ن ال�������ض���ل���وك، وُي�������ض���ي م�����ض��ط��ل��ح 

االأع��را���س  من  كبية  جمموعة  اإىل  »الطيف« 

حّدتها.  تتفاوت  التي 

اأن�����واع ال��ت��وح��د ه���ي اأرب���ع���ة، وب��ع�����ض��ه��ا ك��ان 

ال�ضابق،  يف  اال���ض��ط��راب  ع��ن  منف�ضاًل  ُي��ع��ت��رب 

وهي: 

من  بها  املُ�ضاب  ويعاين  اأ�ضربجر،  متالزمة 

معتدلة. اأعرا�س 

ا����ض���ط���راب ال���ت���وح���د، اأع����را�����س م��ت��الزم��ة 

حّدة. اأكر  ولكنها  نف�ضها،  اأ�ضربجر 

 ا����ض���ط���راب ال��ط��ف��ول��ة )م���ت���الزم���ة ه��ي��ل��ر(، 

ال��ن��وع االأك��ر ���ض��ّدة واالأك���ر ن��درة اأي�����ض��اً، فهو 

األف طفل.   100 2 من بني  ي�ضيب 

به  امل�ضاب  يعاين  ال�ضامل،  النمو  ا�ضطراب 

اللغة  وا���ض��ت��خ��دام  ال��ت��وا���ض��ل  م�����ض��ك��الت يف  م��ن 

وف��ه��م��ه��ا، اإ���ض��اف��ًة اإىل ح��رك��ات ج�����ض��م م��ت��ك��ررة 

التغييات.  تقّبل  وعدم 

لهذا  ع��الٌج  فيه  يوجد  ال  ال��ذي  الوقت  ويف 

قد  واملبكر  املكثف  ال��ع��الج  اأن  اإال  اال���ض��ط��راب، 

يوؤدي اإىل اإحداث فارٍق كبي يف حياة ال�ضخ�س 

املُ�ضاب. 

واخلرافات احلقائق  بني 

ع����دد ك��ب��ي م���ن ال���ن���ا����س ُي�������ض���يء ف��ه��م ه��ذا 

وعن  عنه  ُم�ضبقة  اأحكاماً  وميلك  اال�ضطراب، 

م��ر���ض��اً عقلياً  ل��ي�����س  ف��ه��و  واأع��را���ض��ه.  اأ���ض��ب��اب��ه 

اأن  كما  خاطئ.  اعتقاٌد  فهذا  املثال،  �ضبيل  على 

ي�ضيئوا  اأن  ي��ق��ّررون  ال  ب��ه  امل�ضابني  االأط��ف��ال 

ي��وؤدي  ال  الرتبية  �ضوء  اأن  واالأه���م،  الت�ضرف. 

التوحد.  اإىل 

ال���ت���ق���ري���ر ع��ن  ن����ت����ع����ّرف يف ه������ذا  ت����ع����ال����وا 

ال�ضائعة  اخل��راف��ات  واأب����رز  اخل��ط��اأ  امل��ع��ت��ق��دات 

على  املقابل  يف  ال�ضوء  ون�ضّلط  التوحد،  حول 

ُندركها.  اأن  التي يجب  احلقائق 

عادًة بالتوحد  الفتيات  ت�ضاب  1- ال 

ال��ن��م��و االأك���ر  ال��ت��وح��د ه���و ا����ض���ط���راب  اإن 

البالغون  اأو  االأطفال  منه  يعاين  وقد  �ضيوعاً، 

االجتماعية.  واخللفيات  االأعراق  خمتلف  من 

اأق��ّل  وع��ل��ى عك�س م��ا ه��و ���ض��ائ��د، ف���اإن ال��ف��ت��ي��ات 

ع��ر���ض��ًة ل��الإ���ض��اب��ة ب��ه، ف��ه��و اأك���ر ���ض��ي��وع��اً بني 

اأ�ضعاف.   4 بن�ضبة  الذكور 

اأي  ل��ه��ذا اال���ض��ط��راب،  ه��ن��اك ج��ان��ٌب جيني 

اإذا  �ضتزيد  بالتوحد  ت�ضخي�ضك  احتمالية  اأن 

كما  منه.  يعانون  اأق��ارب  اأو  اأ�ضقاء  لديك  ك��ان 

�ضّن متقدمة، تزيد  اأجنبوا يف  الذين  االآباء  اأن 

باال�ضطراب. اأوالدهم  ت�ضخي�س  احتمالية 

مت�ضابهة التوحد  اأنواع  لي�ضت   -2

ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى امل�����ض��اب��ني ب���ه���ذا اال����ض���ط���راب 

متنوعة.  بتجارب  ومي��ّرون  خمتلفة،  اأع��را���س 

جمموعة  ف���اإن   ،Web MD مل��وق��ع  ووف���ق���اً 

امل��ه��ارات وال�����ض��ل��وك��ي��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي مي��ّر 

ب���ه���ا امل�������ض���اب ب���ال���ت���وح���د ت���ت���ف���اوت ب�������ض���دٍة ب��ني 

واآخر.  �ضخ�ٍس 

كل  جتربة  تختلف  و�ضوحاً،  اأك��ر  ومبعنى 

�ضخ�س يعاين من هذا اال�ضطراب عن �ضخ�ٍس 

اإىل  ُي�ضي  التوحد  طيف  ا�ضطراب  الأن  اآخ��ر؛ 

اأنواع   4 جمموعة وا�ضعة من احلاالت، وي�ضمل 

واآخر. نوع  تختلف حّدتها بني 

غي  اختالفات  اإىل  اال�ضطراب  هذا  ي��وؤدي 

ب�ضكٍل  االأعرا�س  وتختلف  الدماغ،  يف  مفهومة 

�ضخ�ضان  مي��ّر  ال  واآخ��ر.  �ضخ�س  بني  ملحوظ 

ب���ال���ت���ج���ارب احل��ي��ات��ي��ة ن��ف�����ض��ه��ا، وال��ت��ح��دي��ات 

ب�ضدة.  اأن تختلف  االأعرا�س ميكن  نف�ضها، الأن 

ا���ض��م م��ر���س  ت��غ��ي��ي  2013، ج���رى  ال��ع��ام  يف 

ح�ضب  ال��ت��وح��د،  طيف  ا���ض��ط��راب  اإىل  التوحد 

واالإح�����ض��ائ��ي  الت�ضخي�ضي  ال��دل��ي��ل  يف  ورد  م��ا 

ل��ال���ض��ط��راب��ات ال��ع��ق��ل��ي��ة-االإ���ض��دار اخل��ام�����س. 

لي�ضمل  اال���ض��م اجل��دي��د  ع��ل��ى  االخ��ت��ي��ار  ووق���ع 

خمتلفة  م�ضتويات  يعانون  الذين  االأ�ضخا�س 

منه.

اإعاقة ذهنية  3- ال يعاين امل�ضاب به من 

حياٍة  عي�س  ي�ضتطيعون  امل�ضابني  غالبية 

بلٍد  من  يختلف  ذل��ك  اأن  ول��و  ن�ضبياً،  طبيعية 

ب��امل��ف��اه��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة  اآخ�����ر، وم��رت��ب��ط  اإىل 

للم�ضاب. املجتمع  يوفرها  التي  والعناية 

ف��ف��ي ال��ه��ن��د م���ث���اًل، ال ت��وج��د اأن��ظ��م��ة دع��م 

احتمالية  تقل  ل��ه��ذا  للم�ضابني،  متخ�ض�ضة 

االأعرا�س  ت�ضبح  اأن  بعد  اإاّل  احلالة  ت�ضخي�س 

بهذا  امل�ضابني  اأن  �ضنجد  عليه  وبناًء  �ضديدة. 

اإعاقات  يعانوا من  اأن  اال�ضطراب هناك ميكن 

ذهنية.

وت�����ض��م��ل اخل����راف����ات اأي�������ض���اً االع���ت���ق���اد ب���اأن 

يتمتعون مبهارات مذهلة،  به  امل�ضابني  غالبية 

اأو امل���ه���ارات ال��ف��ن��ي��ة  م��ث��ل ال���ذاك���رة ال�����ض��وري��ة 

لكن  اأحياناً،  هذا  يحدث  املبدعة.  واملو�ضيقية 

يف حاالت نادرة جداً.

عمرية  مرحلة  يف  املرء  ت�ضخي�س  ميكن   -4

مة متقد

مي��ك��ن  ح��ي��وي��ة  دالالت  ت��ت��وف��ر  ال  اأح���ي���ان���اً، 

ا����ض���ت���خ���دام���ه���ا ل��ت�����ض��خ��ي�����س ا����ض���ط���راب ط��ي��ف 

ب��ع��ك�����س ارت��ف��اع �ضغط  ال��ت��وح��د ل���دى ال��ط��ف��ل، 

مثاًل.  الكبار  عند  الدم 

ون�����ت�����ي�����ج�����ًة ل�������ذل�������ك، حت���������دث االأخ�������ط�������اء 

ع���ن���د ت�����ض��خ��ي�����س االأط�����ف�����ال ب����اأع����را�����س م��ث��ل 

الن�ضاط  ف��رط  م��ع  االن��ت��ب��اه  نق�س  ا���ض��ط��راب 

ال  االأط����ب����اء  الأن  ال���ق���ل���ق،  اأو   ،)ADHD(

ه��و  ال���ت���وح���د  ا����ض���ط���راب ط���ي���ف  اأن  ي����درك����ون 

االأعرا�س. لتلك  الرئي�ضي  ال�ضبب 

داخ���ل نطاق  ي��ح��وم��وا  اأن  ل��الأط��ف��ال  مي��ك��ن 

و�ضوحاً  �ضتزداد  االأعرا�س  لكن  التوحد،  طيف 

احلياة،  ظ��روف  ب�ضبب  العمر  يف  تقّدمهم  مع 

تواجههم. التي  وال�ضغوط 

االإ�ضابات بارتفاع  للبيئة  5- ال دخل 

عاملياً  ينت�ضر  اال���ض��ط��راب  ه��ذا  اأن  ���ض��ّك  ال 

ووفقاً  ال�ضابق.  يف  عليه  ك��ان  م��ا  اأك��ر  ال��ي��وم 

مل����وق����ع م����راك����ز ال�������ض���ي���ط���رة ع���ل���ى االأم�����را������س 

1 من اأ�ضل كل  والوقاية منها )CDC(، فاإن 

هذا  من  يعاين  املتحدة  ال��والي��ات  يف  طفاًل   44

 88 1 م��ن اأ���ض��ل ك��ل  اال���ض��ط��راب، ب��ع��د اأن ك��ان 

�ضنوات.   10 قبل  طفاًل 

ل��ك��ن ���ض��ب��ب ه���ذه ال���زي���ادة ل��ي�����س ب��ي��ئ��ي��اً على 

امل�ضوؤولية  تتحمل  خمتلفة  عوامل  بل  االأرجح، 

املجتمع  ت�ضنيف  طريقة  تغيي  اأب��رزه��ا  ه��ن��ا، 

اأن  عن  ف�ضاًل  بالتوحد؛  امل�ضابني  لالأ�ضخا�س 

اأنواعه  اأن  ُي��درك  �ضار  النا�س  من  كبياً  ع��دداً 

. خمتلفة

احلالة  ب��ه��ذه  ال��وع��ي  زي���ادة  اأن  على  ع���الوًة 

بها.  االأط��ف��ال  ت�ضخي�س  اح��ت��م��االت  م��ن  ت��زي��د 

ال���ع���وام���ل ه��ي  ت���ك���ون ه����ذه  اأن  امل����رج����ح  وم����ن 

زيادة احلاالت. امل�ضوؤولة عن 

االنباط – وكاالت 
 

ولياليك  لياًل  ال��ن��وم  يف  �ضعوبة  جتدين  ه��ل 

غ���ي م��ري��ح��ة، ل��ك��ن��ك ال ت��ري��دي��ن ال��ل��ج��وء اإىل 

اأف�ضل  احلبوب املنومة؟ فيما يلي جمموعة من 

الن�ضائح والعالجات القدمية املجّربة للعودة اإىل 

النوم املريح:

عالجات طبيعية لالأرق – حمام اخل�س املائي 

يف  عليها  وا�ضغطي  اخل�س  اأوراق  اأف�ضل  ا�ضلقي 

ماء الطهي. اأ�ضيفي هذا املاء اإىل ماء اال�ضتحمام. 

فاخل�س منوم خفيف ولي�س له اآثار �ضاّرة.

من  ج��رام   500 �ضعي  الزيزفون  حمام   –
ل��رت من   2 املجففة يف  ال��زي��زف��ون  واأوراق  اأزه���ار 

املاء. �ضخنيها واتركيها تغلي ملدة 5 دقائق. �ضّفي 

املزيج واأ�ضيفيه اإىل ماء احلمام.

من  كي�ضاً  �ضعي  الو�ضادة  حتت  اخلزامى   –
اخل���زام���ى )ال���الف���ن���در( امل��ج��ف��ف حت��ت ال��و���ض��ادة 

ميكنك  كافياً،  ذل��ك  يكن  مل  اإذا  التوتر.  لتهدئة 

اأي�ضاً تدليك �ضدغيك بزيت الالفندر االأ�ضا�ضي 

لب�ضع دقائق قبل النوم.

بزجاجة  احتفظي  املن�ضدة  على  – البابوجن 
�ضغية من زيت البابوجن الروماين االأ�ضا�ضي يف 

متناول يدك على املن�ضدة. يف امل�ضاء، قبل اإطفاء 

 6 اأو   5 وا�ضتن�ضقي  ال��زج��اج��ة  افتحي  ال�����ض��وء، 

مرات، واملئي رئتيك بهدوء قدر االإمكان.

القدم �ضعي قطعة من  اأ�ضابع  – القطن بني 
القطن مبللة بزيت اللوز احللو بني اإ�ضبع القدم 

الكبي واجلار. غطي قدميك باجلوارب حتى ال 

ب��رودة القدم متنعك  ف��اإذا كانت  امل���الءات.  تت�ضخ 

من النوم، �ضوف تغفني ب�ضكل اأف�ضل.

من  ���ض��اع��ت��ني  ق��ب��ل  ب�����االأرز  م��ل��يء  – ج���ورب 
الذهاب اإىل الفرا�س، �ضعي جورباً مليئاً باالأرز يف 

الفريزر. يف وقت النوم، �ضعي هذا اجلورب على 

ظهر الركبتني اأو الكاحلني اأو داخل املرفقني اأو 

ح��رارة  درج��ة  خف�س  على  ي�ضاعد  اجلبهة.  على 

اجل�ضم يف اجلو احلاّر، ومعدل �ضربات القلب.

اإىل الفرا�س،  الذهاب  قبل  واخلل  الع�ضل   –
ع�ضل  اأو  الكاملة”  “االأزهار  ع�����ض��ل  اخ���ت���اري 

م��ل��ع��ق��ت��ني  واخ���ل���ط���ي  ال���الف���ن���در  اأو  ال���ربت���ق���ال 

���ض��غ��يت��ني م���ع م��ل��ع��ق��ت��ني ���ض��غ��يت��ني م���ن خل 

التفاح. خففي كل �ضيء يف كوب من املاء. ا�ضربي 

م��ل��ع��ق��ت��ني ���ض��غ��يت��ني يف وق����ت ال���ن���وم وع��ن��دم��ا 

ت�ضتيقظني يف الليل.

�ضّخني بع�س احلليب  �ضاخن  حليب  كوب   –
وا���ض��ك��ب��ي��ه يف ك���وب ف���وق ملعقة ك��ب��ية م��ن زه��ر 

10 دق��ائ��ق حتت  مل���دة  ي���رتك لينقع  ال��ربت��ق��ال. 

ال���غ���ط���اء. ق���وم���ي ب��ت�����ض��ف��ي��ت��ه وحت��ل��ي��ت��ه ب��ع�����ض��ل 

امل��ري��ح للحليب  ال��ت��اأث��ي  لتعزيز  ال��ربت��ق��ال  زه��ر 

ال�ضاخن. هذه الو�ضفة مو�ضى بها ب�ضكل خا�س 

يف حالة القلق اأو اخلفقان.

الفرا�س،  اإىل  الذهاب  قبل  القدم  تدليك   –
“م�ضاد  بخليط  قدميك  باطن  بتدليك  قومي 

ق��ط��رة   20 االأ���ض��ا���ض��ي��ة:  ال���زي���وت  لالأرق” م���ن 

م��ن ال��ب��اب��وجن ال��روم��اين، 20 قطرة م��ن جنيل 

ال��ه��ن��د، 30 ق��ط��رة م��ن ال��ربغ��م��وت، 30 قطرة 

من اخلزامى الناعم يف 50 مل من زيت نباتي. 

من  ق��ط��رة   20 و  اليو�ضفي  م��ن  ق��ط��رة   20 اأو 

رافينت�ضارا يف 50 مل من الزيت النباتي.

ن�ضائح لنوم مريح النباتات – مثل الناردين – 

كانت منذ فرتة طويلة املالذ االأول ملر�ضى االأرق، 

النوم واال�ضتيقاظ يف  الذين يعانون من �ضعوبة 

الليل اأو مبكراً جداً. رمبا يف�ضر هذا العديد من 

الن�ضائح ملكافحة االأرق التي تنتقل من جيل اإىل 

جيل. وقد متَّ جتاهل العالجات القدمية ل�ضالح 

اأ���ض��رع. ولكي  احل��ب��وب امل��ن��وم��ة ال��ت��ي ك��ان عملها 

تنامي جيداً، نذّكرِك باالآتي:

– اأعطي االأولوية للنزهات اليومية باخلارج، 
 30 يف ال�ضباح بعد �ضروق ال�ضم�س، للم�ضي ملدة 

 – النهار.  ب�ضوء  واال�ضتمتاع  دقيقة   40 اإىل 

املتوازنة،  للوجبات  اأوقات منتظمة  حافظي على 

كافية.  كمية  و�ضرب  الغذائية،  بالعنا�ضر  الغنية 

واح��دة يف بداية فرتة ما بعد  قيلولة  – ح��ّددي 
اأق�ضى.  كحد  دقيقة   30 اإىل   15 من  الظهر، 

وال��ف��ك��ري��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  االأن�������ض���ط���ة  – ن��ّظ��م��ي 
واالت�ضاالت االجتماعية عدة مرات يف االأ�ضبوع. 

– حّددي الوقت الذي تق�ضينه يف ال�ضرير بوقت 
للنوم الفعلي. – ا�ضت�ضيي اخت�ضا�ضياً يف حالة 

ت�ضتعملي  ال   – ال�ضخي.  اأو  و/  النف�س  انقطاع 

الطبيعية  العالجات  واختاري  املنومة،  احلبوب 

التي ت�ضمح لك بالنوم دون اللجوء اإىل االأدوية.

أهم العالجات التي تساعدك على النوم


