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 أمناء عامين: اقناع المواطنين باالنتساب 
لالحزاب أبرز تحدياتنا

»الضريبة«: »الفوترة« ال يهدف لفرض ضرائب

الرواجبة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية 
على األجهزة التقنية لنجاح مشروع الفوترة

االنباط – مرمي القا�سم 

 مت���ر االأح�������زاب االأردن����ي����ة االن يف م��رح��ل��ة 

اأو  ب���إج��راء ت��ع��دي��ات  اإم����   ، اأو���ض���ع��ه���  ت�ضويب 

بينه�  فيم�  االن��دم���ج  او  ج��دي��د  ح��زب  ت�أ�ضي�س 

“االأنب�ط”   ، االح�����زاب  ق����ن���ون  ح�����ض��ب  وذل����ك 

بدوره� �ضلطت ال�ضوء على اأبرز التحدي�ت التي 

واجهت االأحزاب يف مرحلة ت�ضويب اأو�ض�عه�.

  ق�ل اأمني ع�م حزب امل�ضتقبل �ضاح الق�ض�ة 

التي واجهت ت�ضكيل احلزب  التحدي�ت  اأبرز  ان 

ه��ي اإق���ن����ع االأردن���ي���ني ب���الن��ت�����ض���ب ل���اأح���زاب ، 

غ��ر مقتنعني  امل��واط��ن��ني  ب��ع�����س  اأن  م��و���ض��ح���ً 

بوجود حي�ة �ضي��ضية حقيقية.

اىل  ل��ان�����ض��م���م  جت���وب��ه��م  اأن  اإىل  واأ�����ض�����ر 

ب���مل�����ض��ت��وى امل��ط��ل��وب ، الأن  االأح�������زاب مل ي��ك��ن 

فعًا  وه��ل  ب����الأح���زاب  ي�ضك  ي���زال  م���  بع�ضهم 

هن�ك حي�ة �ضي��ضية حقيقية اأم ال؟

الدكتور  الوطن  نب�س  اأم��ني ع�م حزب  وبني 

ن����ظ���م ع��ب���ب��ن��ة م���ن ج��ه��ت��ه ان����ه مل ي��ك��ن ه��ن���ك 

حتدي�ت تذكر ، حيث مل يواجه اأي تدخل اأو قمع 

اأن احل��زب نظم  اإىل   ، م�ضراً  االأم���ن  م��ن جهة 

اأي جهة  ل��ق���ءاأً ون��دوة دون تدخل من   37 نحو 

اأهمية  م��وؤك��دا   ، اأمنية  �ضغوط�ً  ي��واج��ه��وا  ومل   ،

اأن ه��ن���ك ق�نون�ً  امل��ل��ك  ب��روؤي��ة ج��ال��ة  االل��ت��زام 

يحمي االأحزاب ، م�ضيداً بتع�مل الهيئة امل�ضتقلة 

لانتخ�ب يف ت�ضهيل اإجراءات االأحزاب.

وفيم� يتعلق بن�ضبة االنت�ض�ب للحزب اأو�ضح 

عب�بنة اأنه� ك�نت جيدة ، م�ضراً اإىل عدم اكتم�ل 

ب�ضبب  للحزب  االأول  الت�أ�ضي�ضي  املوؤمتر  ن�ض�ب 

االأحداث التي جرت من احتج�ج�ت وا�ضراب�ت 

اأع�ض�ء احل��زب خ�رج  كبراً من  ع��دداً  ، لوجود 

حم�فظة اربد مل يتمكنوا من ح�ضور املوؤمتر ، 

متوقع�ً عقده يف ن�ضف �ضهر �ضب�ط اأو اأول �ضهر 

اآذار.

    ويف ال�����ض��ي���ق ذات���ه اأ���ض���ر اأم���ني ع����م ح��زب 

العدالة االجتم�عية عبد الفت�ح الن�ضور اإىل اأن 

اأكرب م�ضكلة.

التفا�سيل �ص »5«

االأنباط – زينة الرببور 

ا���ض��ت��ك��ى امل��ه��ن��د���س ه��ي��ث��م ال���رواج���ب���ة ممثل 

يف  امل��ع��ل��وم���ت  وتكنولوجي�  االت�����ض���الت  ق��ط���ع 

غرفة جت�رة عم�ن ل� " االأنب�ط " عن امل�ض�كل 

واملعيق�ت التي تواجه القط�ع 

واأب���رزه���� امل��ن���ف�����ض��ة ال�����ض��دي��دة ال��ت��ي خلفت 

ب���دوره���� ه��وام�����س رب����ح ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى االج��ه��زة 

ال�ضريبة  لن�ضبة  ال��ك��ب��ر  واالرت���ف����ع  التقنية 

ب�ال�ض�فة اىل وجود بع�س االجهزة �ضمن هذا 

القط�ع لي�س عليه� ر�ضوم جمركية.

ودع� الرواجبة اجله�ت املعنية اىل �ضرورة 

تخيف�س الر�ضوم اجلمركية على هذه االجهزة 

مل� له� اهمية يف التعليم والعمل عن بعد ا�ض�فة 

الرقمي  التحول  م�ضروع  جن���ح  يف  دوره����  اىل 

خ��ضة بعد توجه القط�ع اخل��س له وم�ضروع 

ال��ف��وت��رة ال��وط��ن��ي ح��ي��ث ت��ع��د ه���ذه االج��ه��زة 

داعمة لنج�حه.

ويف ال�����ض��ي���ق ذات���ه اأك���د م��دي��ر ع����م �ضريبة 

الدخل واملبيع�ت ح�ض�م اأبو علي يف ت�ضريح�ت 

���ض���ب��ق��ة اأن ن���ظ����م ال���ف���وت���رة ه���و ن���ظ����م خ������س 

ب�ل�ضرك�ت واملن�ض�آت واملوؤ�ض�ض�ت امللزمة مبوجب 

ق�نون �ضريبة الدخل ، ومبوجب نظ�م الفوترة 

يف االأردن بتطبيق اإ�ضدار ف�تورة �ضريبية عند 

كل عملية بيع �ضلعة اأو بدل خدمة ويهدف اىل 

للمكلفني  ال�ضريبية  املع�مات  اجن���ز  �ضرعة 

و�ضرعة ح�ضولهم على ابراء الذمة ال�ضريبية 

وكذلك  واملكلفني  ال��دائ��رة  بني  الثقة  وتعزيز 

مي��ك��ن م���ن ت��وح��ي��د ا���ض�����س وارك�������ن ال��ف��وات��ر 

جلميع املكلفني.

التفا�سيل �ص »6«

االأنباط - دينا حمادين 

العقبة  يف  االأردن  �ضن�عة  غ��رف��ة  نظمت 

ب�����ل����ت����ع�����ون م�����ع ����ض���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

القط�ع  االقت�ض�دية اخل��ضة ور�ضة للتعريف 

االأخ�ضر  امل�ضنع  ج���ئ��زة  بربن�مج  ال�ضن�عي 

يف جم������ل ال���ط����ق���ة واال����ض���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

القط�ع  لتطوير  املختلفة  ال��غ��رف��ة  وب��رام��ج 

وتعزيز تن�ف�ضيته ج�ء ذلك تقديرا للمن�ض�آت 

امل���وارد  ك��ف���ءة  جم����ل  يف  ال���رائ���دة  ال�ضن�عية 

���ض��م��ن جم������الت ال���ط����ق���ة وامل����ي�����ه وال��ب��ي��ئ��ة،  

ال�ضن�عية؛  للمن�ض�آت  ولو�ضع مع�ير وطنية 

لتكون م�ض�نع خ�ضراء ق�درة على النمو وفق 

امل�ض�نع  ت�ضجيع  ،و  االأخ�ضر  االقت�ض�د  اأ�ض�س 

على التو�ضع يف املم�ر�ض�ت امل�ضتدامة.

ال���ق���ط����ع  دور  ع���ل���ى  ال���������ض����وء  وت�������ض���ل���ي���ط 

بتخفي�س  ال��وط��ن��ي  االل���ت���زام  يف  ال�����ض��ن���ع��ي 

االنبع�ث�ت ال�ض�رة والتخفيف من اآث�ر التغر 

املن�خي من خال تطبيق مع�ير اال�ضتدامة 

ال�ضن�عية  للمن�ض�آت  توجيهي  دليل  الإع���داد 

ليكون خ�رطة .

التفا�سيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

ترتقب حركة حم��س التي األقت حجرا يف 

املي�ه الراكدة، ات�ض�الت من الو�ضط�ء، لتفعيل 

تب�دل  �ضفقة  اإب����رام  اإىل  ال��ه���دف��ة  امل��ح���دث���ت 

اأ�ضرى جديدة مع دولة االحتال، عقب بثه� 

االإ�ضرائيليني  الأح��د  ق�ضرة  م�ضورة  ر�ض�لة 

االأ�ضرى لدى جن�حه� امل�ضلح

الو�ضيط  اأن يب�در  و�ض�طة جديدة ويتوقع 

ح��رك��ة حم��س  م��ن  ا�ضتف�ضر  ال���ذي  امل�����ض��ري، 

ح����ول اإن ك�����ن ل��دي��ه��� روؤي�����ة ج���دي���دة الإب����رام 

�ضفقة التب�دل، ب�ت�ض�الت جديدة مع حكومة 

اإ�ضرائيل اليمينية اجلديدة

ح��رك��ة حم��س تطرح  اأن  احل��دي��ث  وي���دور 

موقفه� ال�ض�بق، املتمثل ب�إبرام �ضفقة التب�دل 

ع��ل��ى م����راح����ل، ت���ك���ون اأول����ه����� اإط������اق ���ض��راح 

االإ�ضرائيلية  اجلن�ضية  يحمل  ال��ذي  ال��ب��دوي 

ه�ض�م ال�ضيد، والذي �ضبق اأن ظهر يف ت�ضجيل 

فيديو على �ضرير املر�س، اإ�ض�فة اإىل اأبراه�م 

تفرج  اأن  مق�بل  االأوىل،  املرحلة  يف  منغي�ضتو 

ط��ل��ق 
ُ
اأ اإ���ض��رائ��ي��ل على جميع االأ���ض��رى ال��ذي��ن 

التي  ال�ض�بقة  ال��ت��ب���دل  �ضفقة  يف  ���ض��راح��ه��م 

حتى  املر�ضى  واالأ�ضرى   ،2011 ع�م  اأبرمت 

ال��ع���ل��ي��ة واالأ�����ض����رى  امل��ح��ك��وم��ي���ت  م���ن ذوي 

االأطف�ل والن�ض�ء

وخال هذه املرحلة، تقوم حم��س ب�لك�ضف 

وه��دار  اأرون  ���ض���وؤول  عن م�ضري اجلنديني 

غولدن، اللذين وقع� يف قب�ضته� خال حرب 

ع�م 2014، حيث تقول اإ�ضرائيل اإنهم� ُقتا 

اأي��ة  ع��ن  تف�ضح حم��س  االأ���ض��ر، فيم� مل  قبل 

معلومة حول م�ضرهم�

ن�ضرته�  تق�رير  وتريد حم��س بذلك وفق 

مواقع مقربة من احلركة، اأن تعود اإىل ط�ولة 

ال��ت��ف���و���س غ��ر امل��ب������ض��ر ح���ول �ضفقة ت��ب���دل 

اآخر  انتهت عنده�  التي  النقطة  جديدة، من 

مب�حث�ت

وك����ن���ت اآخ�����ر ت��ل��ك امل���ب����ح���ث����ت ج����رت مع 

ي�ئر  بقي�دة  ال�ض�بقة  االإ�ضرائيلية  احلكومة 

التي  الربمل�نية  االنتخ�ب�ت  عقد  قبل  لبيد، 

اأع�دت اليمني االإ�ضرائيلي للحكم

وخ����ال  امل�������ض���ري  اجل�����ن����ب  اأن  وي�������رتدد 

االت�����ض���الت ال��ت��ي اأج��ري��ت م��وؤخ��را م��ع حركة 

ح��م������س، مل ي��ح��دد م���وع���دا ل��ب��دء حت��رك���ت��ه 

وات�ض�الته مع حكومة تل اأبيب اجلديدة حول 

ا�ضتئن�ف املف�و�ض�ت، اإذ ال يزال ينتظر تعيني 

حكومة اإ�ضرائيل، م�ضوؤوال جديدا الإدارة امللف، 

ب��دال م��ن امل�ضتقيل ي����رون ب��ل��وم، ال���ذي غ���در 

امل��ضي، بعدم�  اأكتوبر  املن�ضب يف نه�ية �ضهر 

ف�ضل يف اإجن�ز اأي تقدم ب�ل�ضفقة

اأ���ض���دت  ذل��ك،  اإىل  اأ���ض��رى حم��س  مط�لب 

الهيئة القي�دية.

التفا�سيل �ص »10«

 العقبة : ورشة للتعريف بجائزة 
المصنع األخضر

 تطورات ملف صفقة التبادل.. 
استعدادات لمعاودة الوساطة 
المصرية وقيادة األسرى تدعو 

للضغط على االحتالل لنيل الحرية

 »الفاو«: تراجع أعداد النحل تهديد للنباتات

المشرقي: تناقص أعداد النحل سيؤثر على النباتات والتربة

الجغبير يدعو لالستفادة من خدمة الشحن البحري 
للسوق االميركية 

االنباط  - وكاالت 

يف  م��ي��ت���ً  ول����د  الدولتني"  "حل  اأن  رغ����م 

اأن  ي�ضتطع  مل  طويلة  ���ض��ن��وات  وب��ع��د  االأ���ض��ل، 

يكون �ضوى �ضع�ر للمه�ترات اجل�رية يف ده�ليز 

ال�ضي��ضة واملف�و�ض�ت

دعم�  لتعلن  االأمريكية  الدبلوم��ضية  ع�دت 

ق��دمي��� وم���ع����دا ل��ه��ذا احل���ل، ك��ن���ف��ذة الإط���اق 

ال�ضلمية، وهو  الت�ضوية ومت�هة احللول  م�ض�ر 

بجزرة  للفل�ضطينيني  ب�لتلويح  يكون  م�  اأ�ضبه 

ف��ضدة مل تعد �ض�حلة الأي �ضيء، ورغ��م ذلك 

اخل�رجية  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�ضي��ضة  م��واق��ف  ف����إن 

للبيت  الدميقراطي  احل��زب  اإدارات  يف  ًة  خ��ضّ

االأب���ي�������س ت��خ���ل��ف ح��ت��ى اأق���وال���ه���� ال��ت��ي ب���ت��ت 

امل��ت��ح��دة دع��م حل  ال��والي���ت  ب��ا قيمة وتعلن 

اأنه�  تثبت  ال�ضي��ضة  لكن مم�ر�ض�ته�  الدولتني 

�ضغط�ً  مت�ر�س  وال  لاحتال،  دوم���  منح�زة 

اأو فعًا جدي�ً مل�ض�عدة الفل�ضطينيني على نيل 

�ضه�دة  ا�ضتخرج  م���  وه��و  حقوقهم،  م��ن  ج��زء 

وف�ة فعلية لعملية الت�ضوية منذ عقد م�ضى

دعم الإدارات الدميقراطية

ت�ريخي�ً  االأم��ري��ك��ي  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 

هو اأكرث من اأ�ضدر مواقف تدعم االحتال يف 

ق�ض�ي� القد�س.

التفا�سيل �ص »9«

»حل الدولتين«.. جزرة أمريكية فسدت والتلويح بها ال زال مستمرًا

االأنباط – �سايل ال�سبيحات

ب�الأمر  لي�س  الع�ض�ل  النحل  اأع���داد  تن�ق�س 

الب�ضيط كم� يعتقد البع�س، حيث اأو�ضح علم�ء 

"ال نحل تعني ال حم��ضيل"، لهذا  وب�حثني ان 

ف���إن��ه م��ن امل��ث��ر للقلق م���وت ال��ن��ح��ل مب��ع��دالت 

تن�ق�ضه  النحل  وا���ض��ل  اذا  ان  مبينني  ك��ب��رة، 

ف��م��ن امل���رج���ح ان ال���ع����مل ����ض���ي���ودع ال��ك��ث��ر من 

الفواكه وغره� من االأغذية ن�هيك عن  اأن��واع 

اخل�ض�ئر االقت�ض�دية.

االأغ��ذي��ة  منظمة  اأك����دت  املنطلق  ه���ذا  وم���ن 

الرتاجع  اأن  )ال��ف���و(  املتحدة  ل��اأمم  وال��زراع��ة 

خطراً  تهديداً  ي�ضكل  النحل  اأع���داد  يف  الع�ملي 

وينبغي  النب�ت�ت احليوية،  وا�ضعة من  ملجموعة 

على البلدان.

التفا�سيل �ص »4«

االأنباط-عمان

وعم�ن  االأردن  �ضن�عة  غرفتي  رئي�س  دع��� 

امل���ه���ن���د����س ف���ت���ح���ي اجل����غ����ب����ر، ال�����ض��ن���ع��ي��ني 

ل���ا����ض���ت���ف����دة م����ن خ���دم���ة ال�������ض���ح���ن ال��ب��ح��ري 

ال��ت��ي وف��رت��ه��� ���ض��رك��ة م��ي��ن���ء ح����وي����ت العقبة 

 ل��ل��م�����ض��دري��ن ل���ل���والي����ت امل��ت��ح��دة االأم���رك���ي���ة.

وبني املهند�س اجلغبر يف بي�ن، اأم�س االأربع�ء، 

اإىل  الب�ض�ئع  و�ضول  ت�ضمن  اخلدمة  ه��ذه  اأن 

ال�ض�حل  اإىل  العقبة  اإليه� من  امل�ضدرة  وجهته� 

20 و25 يوم�،  ال�ضرقي للوالي�ت املتحدة خال 

من خال نظ�م مت�بعة حثيثة، يتتبع احل�وي�ت 

امل�����ض��درة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع���جل��ة اأي ع��رق��ل��ة يف 

حركته� من خال موانئ الرتانزيت.

التفا�سيل �ص »7«

الخصاونة: الحكومة حريصة لزيادة التعاون بين األردن 
وإقليم كردستان العراق

االنباط- دافو�ص

عقد رئي�س الوزراء الدكتور ب�ضر اخل�ض�ونة 

،ام�������س االأرب����ع�����ء، يف اإط������ر م�����ض���رك��ت��ه ب���أع��م���ل 

 )2023 )دافو�س  الع�ملي  االقت�ض�دي  املنتدى 

لق�ءات  ال�ضوي�ضرية،  داف��و���س  يف  ح�لي�  املنعقد 

مع قي�دات �ضي��ضية واقت�ض�دية وروؤ�ض�ء جم�ل�س 

اأع��م���ل  اإدارة م��وؤ���ض�����ض���ت ع���مل��ي��ة ك���ربى ورج�����ل 

ومنظم�ت اإقليمية ودولية.

وع��ر���س رئ��ي�����س ال������وزراء، خ���ال ال��ل��ق���ءات، 

جالة  يقوده  الذي  ال�ض�مل  التحديث  م�ضروع 

امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث�����ين مب�������ض����رات���ه ال��ث��اث��ة 

ال�����ض��ي������ض��ي��ة وحت��دي��ث ال��ق��ط���ع ال��ع���م وال���روؤي���ة 

االقت�ض�دية لل�ضنوات الع�ضر املقبلة.

اتخذه�  التي  االإج����راءات  الأب���رز  عر�س  كم� 

االأردن لغ�ي�ت تعزيز البيئة اال�ضتثم�ريَّة واإزالة 

بيئة  تعرت�س  ك�نت  التي  ي�ت  والتحدِّ املعيق�ت 

اال�ضتثم�ر واالأعم�ل، الفت�ً اإىل ا�ضتحداث وزارة 

اال�ضتثم�ر

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 مجلس النواب يقرر فصل النائب 
محمد الفايز

 مكافحة المخدرات تداهم منزاًل 
استخدمه وافدون لتخزين المخدرات

 الحنيطي يستقبل وزير الدفاع الجورجي

االنباط- عمان

التي  جل�سته  يف  ال���ن���واب  جمل�س  ق���رر 

ع��ق��ده��ا ام�����س االأرب����ع����اء، ب��رئ��ا���س��ة رئي�س 

امل��ج��ل�����س اأح��م��د ال�����س��ف��دي ف�����س��ل ال��ن��ائ��ب 

حممد الفايز .

ن��واب   110 اأ���س��ل  92 نائبا م��ن  و���س��وت 

ح�������س���روا اجل��ل�����س��ة ع���ل���ى ق������رار ال��ل��ج��ن��ة 

الفايز،  النائب  بف�سل  املتعلق  القانونية 

ب��ن��اء ع��ل��ى ق���رار امل��ك��ت��ب ال��دائ��م املت�سمن 

اإحالة النائب الفايز اإىل اللجنة القانونية 

للنظر فيما ن�سب اإليه من خمالفات.

وج����اء ق����رار ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة بحق 

ال��ف��اي��ز ب��ع��د اإق�����رار خم��ال��ف��ت��ه ل����أع���راف 

ف��ي��م��ا يتعلق  ال��رمل��ان��ي��ة وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

ب��ط��ري��ق��ة امل��خ��اط��ب��ة واالإ�����س����اءة ال�����س��ادرة 

عربية  دول���ة  اإىل  موجهة  ر���س��ال��ة  يف  عنه 

�سقيقة وت�سويه �سمعة اململكة من خ�لها 

 1/  155 و   154 امل���واد  ن�سو�س  وخم��ال��ف��ة 

تلك  النواب  ملجل�س  الداخلي  النظام  من 

املجل�س،  ج��ل�����س��ات  ع��ن  ب��ال��غ��ي��اب  املتعلقة 

القانوين  بالق�سم  احلنث  اإىل  باالإ�سافة 

وقب�س املخ�س�سات املالية بدون وجه حق 

خ�ل فرتة غيابه عن املجل�س و خمالفة 

ن�سو�س وقواعد مدونة ال�سلوك النيابية.

االنباط- عمان

 داه����م����ت ق�����وة اأم���ن���ي���ة م����ن م��ك��اف��ح��ة 

امل���خ���درات، م��ن��زاًل ا���س��ت��خ��دم��ه 6 واف��دي��ن 

املخدرة  امل��واد  من  كبرية  كميات  لتخزين 

ل�����س��ال��ح اأح�����د جت����ار امل�����خ�����درات، واأل���ق���ت 

القب�س عليهم و�سبطت ما بحوزتهم من 

مواد خمدرة.

وب�������ن ال����ن����اط����ق االإع��������م�������ي ب���ا����س���م 

االأمني  العمل  اأن  ال��ع��ام،  االأم���ن  مديرية 

بداأ  الق�سية  بهذه  املتعلق  واال�ستخباري 

وحثيثة  متوا�سلة  بجهود  اأ���س��اب��ي��ع،  منذ 

مكافحة  اإدارة  من  حتقيقي  فريق  بذلها 

عن  املعلومات  جمع  على  عمل  امل��خ��درات 

التفا�سيل  وج��م��ع  امل���خ���درات  جت���ار  اأح����د 

واملعلومات كافة حول ن�ساطاته اجلرمية، 

من  كبرية  لكميات  تخزينه  مكان  وح��دد 

حمافظة  يف  وافدين  مب�ساعدة  امل��خ��درات 

البلقاء.

اأن��ه ويف �سوء  واأك��د الناطق االإع���م��ي 

املخدرات  تاجر  ذلك جرى حتديد موقع 

املفرق،  الذي متت مداهمته يف حمافظة 

واأل���ق���ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه وب��ح��وزت��ه كميات 

اأمنية  املخدرة، فيما قامت قوة  امل��واد  من 

ال��واف��دي��ن يف حمافظة  ���س��ك��ن  مب��داه��م��ة 

وبتفتي�س  عليهم،  القب�س  واألقت  البلقاء 

األف  96 كف ح�سي�س و65  املكان عرث على 

ح��ب��ة خم����درة وك��م��ي��ات م��ن م����ادة ال��ق��ه��وة 

احلبوب  م��ن  كمية  بطحن  قيامهم  تبن 

لتهريبها الإحدى  داخلها متهيدا  املخدرة 

دول اجلوار.

االنباط- عمان

 ا�ستقبل رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة 

ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���س��ف احل��ن��ي��ط��ي، ام�����س 

وزير  العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  االأرب��ع��اء 

بور�سوالدزي  جوان�سري  اجلورجي  الدفاع 

والوفد املرافق له، وذلك ا�ستمراراً للنهج 

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

اأوا�سر التعاون الع�سكري امل�سرتك  تعزيز 

مع جيو�س الدول ال�سديقة.

وج������رى 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، 

الذي ا�سطف لتحيته.

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

ال��ع�����س��ك��ري  ال��ت��ع��اون  م�ستقبل  ال�����س��ي��ف، 

ب��ن اجل��ي�����س��ن ال�����س��دي��ق��ن، اإ���س��اف��ة اإىل 

االإقليمية  ال�ساحتن  على  التطورات  اآخر 

وال���دول���ي���ة مب���ا ي��خ��دم م�����س��ل��ح��ة ال��ق��وات 

امل�سلحة يف البلدين ال�سديقن.

امل�سرتكة:  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  وق��ال 

ت�سكل  اجلورجية  االأردنية  الع�قات  “اإن 

اأمن����وذج����اً ي��ح��ت��ذى ب���ه مل��واج��ه��ة خمتلف 

ال��ت��ع��اون  واإن  وال�����س��ع��وب��ات،  ال��ت��ح��دي��ات 

اجلورجية  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��ع  م�ستمر 

خ�ل  م��ن  ك��اف��ة،  الع�سكرية  امل��ج��االت  يف 

توظيف اخلرات واالإمكانات املتبادلة«.

واأكد وزير الدفاع اجلورجي من جانبه، 

ع��م��ق ال���ع����ق���ات ال���ت���ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن 

ال�����س��دي��ق��ن، م�����س��ي��داً ب���ال���دور امل���ح���وري 

الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة  تلعبه  ال���ذي 

وتكري�س  والتطرف  االإره���اب  مكافحة  يف 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

ال�سيف،  وال��وف��د  احلنيطي  وا���س��ت��م��ع 

ب��ح�����س��ور ال�����س��ف��ري اجل����ورج����ي يف ع��ّم��ان 

ون��ائ��ب رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان امل�����س��رتك��ة، 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ك��ب��ار �سباط  م��ن  وع���دد 

اإىل عدد من  العربي،  االأردن��ي��ة - اجلي�س 

حجم  ت��ب��ن  ال��ت��ي  الع�سكرية  االإي���ج���ازات 

التطوير والتحديث على االأ�سلحة واملهام 

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

التي  التطورات  طبيعة  مع  ين�سجم  ومب��ا 

ت�سهدها املنطقة على خمتلف االأ�سعدة.

الهواري: خطورة »الكوفيد١٩« انخفضت نظرًا لعدم 
تسجيل حاالت دخول كثيرة للمستشفيات

 كنعان: القمة االردنية المصرية الفلسطينية خطوة لدعم عربي للقضية الفلسطينية

االأنباط - ر�ؤى الزعبي

ام�س  الهواري،  ال�سحة فرا�س  وزير  قال 

ان��خ��ف�����س��ت  “الكوفيد19”  خ���ط���ورة  اإن   ،

دخ���ول كثرية  ح���االت  ت�سجيل  ل��ع��دم  ن��ظ��راً 

الفحو�س  ب��ان��ت��ظ��ار   واالآن  للم�ست�سفيات، 

اجلديدة التي تك�سف عن املحورات اجلديدة 

لكورنا، بالرغم من اأن ن فحو�سات “بي �سي 

اأر” تكفي لك�سف حاالت كورونا.

ال��وب��ائ��ي  للو�سع  بالن�سبة  اأن���ه  واأ����س���اف 

يف  م��ري�����س  اأي  ي��وج��د  ال  ف���اإن���ه  االأردن  يف 

 ٣0 اإج�����راء  ي��ت��م  اذ  امل��ي��دان��ي��ة،  امل�ست�سفيات 

  ٪ حالة من الفحو�سات يومًيا فقط، و ١،٨٥

ن�سبة الفحو�سات االيجابية لفريو�س كورنا 

االأ�سبوع  ع�سوائي  فح�س   9000 اج��راء  بعد 

املا�سي.

اأن اجن��ازات العام املا�سي  ال��ه��واري  وب��ن 

من �سمنها افتتاح 6 م�ست�سفيات يف خمتلف 

اأنحاء الوطن، وتو�سعة ١٨٠ مركز �سحي من 

وهناك   ، وامل��ع��دات  وال�سيانة  االإن�ساء  حيث 

امل�ست�سفيات، مت  10 حاالت كورونا  فقط يف 

فتح  6 تخ�س�سات جلراحة ال�سدر واحلروق 

والتجميل والقلب والغدد ال�سماء وال�سكري 

،والباطنية واالع�ساب واالورام.

املجل�س  يف  معتمدة  جميعها  اأن  وو���س��ح 

الطبي االأردين،

ومت زي��ادة اع��داد املبتعثن من ٣0 طبيب 

خمتلف  ع��ل��ى  ط��ب��ي��ب   ،1٣0 م���ن  اك����رث  اىل 

امل�ست�سفيات واخلدمات الطبية.

مت انفاق العام املا�سي انفقنا كامل املبلغ 

مليون   1.2 والتطوير  للتدريب  املخ�س�س 

دينار، لتطوير كوادرنا، وفق الهواري.

ات��ف��اق��ي��ة قبل  ت��وق��ي��ع  اأن����ه مت  ول��ف��ت اإىل 

اأ���س��ب��وع��ن م���ع اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة، ل�����س��راء 

اخلدمات وتعزيز اأيام العمل يف امل�ست�سفيات، 

و����س���وف ي��ت��م ت��ع��م��ي��م االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة 

ا�ستدامة  ت��اأم��ن  م��ن  متكنا  اذ  امل��ح��اف��ظ��ات، 

العمل لق�سطرة القلب يف الكرك من يومن 

عملية  و4000  اال�سبوع،  م��دار  على  لت�سبح 

ع��ام  خ����ل  ال��ب�����س��ري  م�ست�سفى  يف  ق�����س��ط��رة 

واحد.

واأ�����س����اف اأن�����ه مت خ��ف�����س ع����دد امل��ر���س��ى 

املحولن ايل م�ست�سفيات اأخرى ب�سبب عدم 

ال��وزارة   وقعت  اإذ   ،٪50 بن�سبة  االأ�سرة  توفر 

م�ست�سفيات  لتخ�سي�س  جامعات  اأرب���ع  م��ع 

تعليمية  م�ست�سفيات  لت�سبح  ال�سحة  وزارة 

اخت�سا�سي  طبيب   120 وتوفري   ، وجامعية 

رفدتهم اتفاقية اجلامعات لكوادر الوزارة.

وب������داأت ال�������وزارة ب��ا���س��ت��ح��داث ال��ع��ي��ادات 

يف  الوحيدي  الت�سلب  اأم��را���س  يف  املخت�سة 

الكي�سي  التليف  الأم��را���س  ويتوفر  الب�سري، 

ث�ث عيادات يف اقاليم اململكة الث�ث، اإذ مت 

الرئة  لوظائف  خمترات  خم�س  ا�ستحدث 

الأول مرة يف الوزارة.

املالية  اللجنة  اج��ت��م��اع  ذل��ك خ���ل  ج��اء 

النيابية ملناق�سة موازنة وزارة ال�سحة للعام 

احلايل.

االنباط- عمان

قال اأمن عام اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�س عبداهلل كنعان، 

اإن زيادة حدة االنتهاكات اال�سرائيلية �سد ال�سعب الفل�سطيني 

وب��وت��رية مت�ساعدة م��ن ق��ت��ل وا���س��ت��ي��ط��ان واع��ت��ق��ال واق��ت��ح��ام 

للم�سجد االق�سى املبارك، موؤ�سر على خطورة االو�ساع.

اآف���اق قريبة حلل  اىل غياب  بهذا اخل�سو�س  كنعان  واأ���س��ار 

ال�سرعي  الفل�سطيني  الفل�سطينية، يعيد احلق  ع��ادل للق�سية 

والتاريخي، ما ينعك�س �سلباً على ال�سعب الفل�سطيني يف كافة 

االرا�سي املحتلة مبا فيها القد�س ويزيد من معاناتهم وظلمهم، 

الدم  نزيف  لوقف  حقيقية  دولية  ارادة  ي�ستدعي  ال��ذي  االم��ر 

الفل�سطيني على يد الة التطرف والوح�سية اال�سرائيلية.

واأ�ساف يف بيان وزعته اللجنة ام�س االربعاء، “انط�قاً من 

اأهمية الدعم الدويل الأهلنا يف فل�سطن ون�سرتهم �سعياً لف�سح 

اجلرائم اال�سرائيلية ومطالبة املجتمع الدويل ومنظماته باأداء 

دورها الذي اقيمت من اأجله يف حتقيق ال�س�م ورفع الظلم عن 

امل�سرية  االردنية  الث�ثية  )القمة  ج��اءت  االن�سانية،  ال�سعوب 

اليمن  حكومة  فيه  ت�سكلت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  الفل�سطينية(، 

الدينية  احلزبية  براجمها  ووف���ق  نتنياهو  برئا�سة  املتطرفة 

ال�سهيونية وقوانينها العن�سرية اجلديدة التي اأقرتها اأخريا«.

واأو����س���ح اأن ه���ذه ال��ق��وان��ن االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ه��دف اىل دع��م 

لعقيدة  وترجمة  واملرابطن،  اال�سرى  وا�ستهداف  اال�ستيطان 

�سهيونية تتم�سك بطرد ال�سعب الفل�سطيني من ار�سه وتعزيز 

ال�سيطرة على مدينة القد�س عا�سمة مزعومة لدولة ا�سرائيل 

ال تقبل ح�سب ا�ساطريهم غري هوية �سهيونية واحدة، يف ظل 

مناخ �سيا�سي دويل ُمعقد ي�سهد ق�سايا عاملية واقليمية م�ستعلة.

وقال، اإن عنوان الق�سية الفل�سطينية وجوهرها القد�س يف 

اال�سرائيلية وخمطط االحت�ل  االع��ت��داءات  املرحلة هو  ه��ذه 

وال�سعي لفر�س  االق�سى  للم�سجد  واملكاين  الزماين  للتق�سيم 

ال�سيادة الكاملة عليه وتغيري الو�سع التاريخي القائم، بتوجيهات 

وحماية ورعاية مبا�سرة من حكومة اليمن اجلديدة.

بقيادة �ساحب  اردنية  الث�ثية مب�ساركة  القمة  ج��اءت  ل��ذا 

با�سرتاتيجية  املتم�سك  الثاين  امللك عبد اهلل  الو�ساية ج�لة 

م�سريه  تقرير  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  على  ت�ستند  ثابتة 

واقامة دولته امل�ستقلة على حدود عام 1967م وعا�سمتها القد�س 

الها�سمية  ال��و���س��اي��ة  ب��اأم��ان��ة  التم�سك  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سرقية، 

القد�س  يف  وامل�سيحية  اال�س�مية  املقد�سات  على  التاريخية 

باعتبارها ال�سمان املهم للحفاظ على الو�سع التاريخي القائم 

االق�سى  امل�سجد  وا���س���م��ي��ة  العربية  ال��ق��د���س  مدينة  وه��وي��ة 
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امل�سري  الزعيم  اأج��م��ع عليها  ث��واب��ت ومنطلقات  وه��ي  دومن���اً، 

والفل�سطيني امياناً منهم باأن حق ال�سعب الفل�سطيني بتقرير 

الها�سمية على  ال�سرعية والو�ساية  م�سريه ومت�سكه بحقوقه 

مقد�ساته يف القد�س هي ال�سد املنيع وال�سبيل الذي يجب ال�سري 

عليها يف بناء ا�سرتاتيجية دفاع عربي م�سرتك �سد االحت�ل 

اال�سرائيلي.

اأن  توؤكد  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  اإن   ، كنعان  واأ�ساف 

ال�سف  ل��وح��دة  العاجلة  احل��اج��ة  م��ع  امل��ت��زام��ن  القمة  توقيت 

الفل�سطيني والعربي ملواجهة االعتداءات اال�سرائيلية من جهة، 

االردين  ال�سفري  باعرتا�س  اال�سرائيلي  االحت�ل  وممار�سات 

امل�ستوطنن  ي��د  واط����ق  االق�سى،  امل�سجد  دخ��ول  م��ن  ومنعه 

يتقدمهم وزير االمن القومي اال�سرائيلي بن غفري من جهة 

عملياً  تخلت  اال�سرائيلية  احلكومة  اأن  توؤكد  جميعها  اأخ���رى، 

عن �سعاراتها الفارغة املتعلقة بال�س�م والدميقراطية وحرية 

االأديان، لتمار�س عملياً مراحل متقدمة من العن�سرية وجتاهل 

القانون الدويل،

ت�سابق  التي  االردن��ي��ة  الدبلوما�سية  اجل��ه��ود  القمة  واأك���دت 

الزمن لردع االحت�ل اال�سرائيلي ووقف هجمته وا�ستفزازاته 

التنبوؤ  ميكن  ال  وح��رب  النتفا�سة  حتماً  املنطقة  �ستقود  التي 

بنتائجها.

انعقاد  تبارك  وه��ي  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  ان  وزاد، 

قمة الوفاق العربية وتعترها حلقة قوية من حلقات التن�سيق 

بيانها اخلتامي  ان  الفل�سطيني، تبن  لل�سعب  العربي  والدعم 

ر�سالة دولية على اأهمية الو�ساية الها�سمية التاريخية ودورها 

ا�سرائيلية  حم���اوالت  اأي  على  رد  وه��و  وال�س�م،  اال�ستقرار  يف 

حماولة  ذل��ك  يف  مبا  القائم  التاريخي  الو�سع  لتغيري  يائ�سة 

االعتداء على �س�حيات ادارة االوقاف اال�س�مية التابعة لوزارة 

املبارك  االق�سى  امل�سجد  ورعاية  باالإ�سراف  االردن��ي��ة  االوق���اف 

بو�سفه ملكية ا�س�مية خال�سة، و�ستبقى اجلهود والدبلوما�سية 

والقد�س  فل�سطن  يف  ل�هل  امل�ستمر  والدعم  ال�سند  االردنية 

مهما كان الثمن وبلغت الت�سحيات

أهمية االلتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
أهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي في التعامل مع هذه التحديات

االنباط- اأبو ظبي

�سارك ج�لة امللك عبداهلل الثاين اإىل جانب قادة 

ت�ساوري  اأخ��وي  لقاء  يف  االأرب��ع��اء،  ام�س  �سقيقة،  دول 

حممد  ال�سيخ  �سمو  من  بدعوة  اأبوظبي،  ا�ست�سافته 

العربية  االإم������ارات  دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

املتحدة.

و���س��م ال��ل��ق��اء ج���ل��ة امل��ل��ك ح��م��د ب���ن ع��ي�����س��ى اآل 

ال�سلطان  وج���ل��ة  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  م��ل��ك  خ��ل��ي��ف��ة، 

امل�سري  وال��رئ��ي�����س  ُع��م��ان،  �سلطان  ط���ارق،  ب��ن  هيثم 

اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  و�سمو  ال�سي�سي،  عبدالفتاح 

ثاين اأمري دولة قطر.

واال�ستقرار  “االزدهار  ع��ن��وان  حت��ت  اللقاء  وُع��ق��د 

ال��دول  بن  وتعميقه  التعاون  لرت�سيخ  املنطقة”،  يف 

التنمية  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل���ج���االت  ج��م��ي��ع  ال�����س��ق��ي��ق��ة يف 

واالزده�����ار واال���س��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة، ع��ر م��زي��د من 

العمل امل�سرتك والتعاون والتكامل االإقليمي.

ال��ع���ق��ات االأخ��وي��ة  ال��ق��ادة خ���ل لقائهم  وب��ح��ث 

ب����ن دول����ه����م وجم������االت ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ت��ي 

التقدم  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  �سعوبهم  تطلعات  تخدم 

واالزدهار.

والتطورات  الق�سايا  من  ع��ددا  القادة  وا�ستعر�س 

امل�������س���رتك  االه����ت����م����ام  ذات  وال����دول����ي����ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 

واأمنيا  �سيا�سيا  املنطقة  ت�سهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

امل��واق��ف  اأه��م��ي��ة تن�سيق  ع��ل��ى  م�����س��ددي��ن  واق��ت�����س��ادي��ا، 

وتعزيز العمل العربي يف التعامل مع هذه التحديات.

واأك���د ال��ق��ادة ال��رواب��ط ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��را���س��خ��ة بن 

ال�����س��راك��ات  وب���ن���اء  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  دول���ه���م، الف��ت��ن 

امل�ستوى  وعلى  بلدانهم  بن  والتنموية  االقت�سادية 

و�سنع  التنمية  لتحقيق  االأ�سا�سي  املدخل  هو  العربي 

اأف�سل. م�ستقبل 

امل�����س��رتك��ة لتعزيز اال���س��ت��ق��رار  اأك����دوا روؤي��ت��ه��م  ك��م��ا 

االلتزام  اأهمية  على  م�سددين  املنطقة،  يف  واالزده��ار 

بقواعد ح�سن اجلوار واحرتام ال�سيادة وعدم التدخل 

يف ال�سوؤون الداخلية للدول.

اخلمي�س   19/ 1 / 2023

الملك يشارك في لقاء اخوي تشاوري في ابو ظبي
القادة: التعاون هو المدخل األساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س   19 / 1 / 2023 

االنباط- دافوس
 

 

ع���ق���د رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اخل�������س���اون���ة ،ام���������س االأرب������ع������اء، يف اإط�����ار 

م�����س��ارك��ت��ه ب���اأع���م���ال امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي 

يف  حاليا  املنعقد   )2023 )داف��و���س  ال��ع��امل��ي 

ق��ي��ادات  م��ع  ل��ق��اءات  ال�سوي�سرية،  داف��و���س 

���س��ي��ا���س��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة وروؤ�����س����اء جم��ال�����س 

اأعمال  اإدارة موؤ�س�سات عاملية كربى ورجال 

اإقليمية ودولية. ومنظمات 

اللقاءات،  الوزراء، خالل  رئي�س  وعر�س 

م�����س��روع ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ام��ل ال���ذي ي��ق��وده 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين مب�����س��ارات��ه 

العام  القطاع  وحتديث  ال�سيا�سية  الثالثة 

وال����روؤي����ة االق��ت�����س��ادي��ة ل��ل�����س��ن��وات ال��ع�����س��ر 

املقبلة.

ك���م���ا ع���ر����س الأب�������رز االإج�����������راءات ال��ت��ي 

ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  ل���غ���اي���ات  االأردن  ات���خ���ذه���ا 

يات  والتحدِّ املعيقات  واإزال���ة  اال�ستثماريَّة 

ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ع���رت����س ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار 

وزارة  ا���س��ت��ح��داث  اإىل  الف���ت���اً  واالأع�����م�����ال، 

اال�ستثمار

��ة  واإق�������رار ق���ان���ون ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اريَّ

��ة  ��ات اخل��ا���سَّ ���د امل��رج��ع��يَّ اجل��دي��د ال���ذي وحَّ

امل��ع��ي��ق��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري  واأزال  ب��اال���س��ت��ث��م��ار 

ي�������س���ه���م يف ج��ل��ب  ����ة مب�����ا  ال����ب����ريوق����راط����يَّ

ومتكني  ��ة  واخل��ارج��يَّ املحليَّة  اال�ستثمارات 

القائم منها.

ف��ق��د ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ال����وزراء، ال��ي��وم، مع 

رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق 

العالقات  متانة  م��وؤك��دا  ب���ارزاين،  م�سرور 

االأخوية االأردنية العراقية، واحلر�س على 

تعزيزها يف خمتلف املجاالت.

جاللة  بقيادة  االأردن  وق��وف  اإىل  ولفت 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اإىل ج��ان��ب ال��ع��راق 

و����س���ع���ب���ه ال�������س���ق���ي���ق يف حت���ق���ي���ق ت��ط��ل��ع��ات��ه 

مزدهر. مب�ستقبل 

“موؤمتر  اأه��م��ي��ة  ال�����وزراء  واأك����د رئ��ي�����س 

ال�سهر  اململكة  ا�ست�سافته  الذي   ”2 بغداد 

امل��ا���س��ي ب��دع��وة م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال��ث��اين، وال���ذي اأك��د دع��م جهود ال��ع��راق يف 

واالزده��ار  التنمية  نحو  م�سريته  موا�سلة 

�سيادته  واح��رتام  وا�ستقراره  اأمنه  وتعزيز 

وت��ط��وي��ر اآل���ي���ات ال���ت���ع���اون م��ع��ه مب���ا ي��ع��زز 

االأم������ن واال����س���ت���ق���رار، وي�����س��ه��م يف ع��م��ل��ي��ة 

التنمية يف املنطقة.

ال����ذي ح�سرته  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج�����رى، 

زينة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���رة 

ط��وق��ان، ب��ح��ث اآف����اق ال��ت��ع��اون ب��ني االأردن 

واإق���ل���ي���م ك���رد����س���ت���ان، و���س��ب��ل ت��و���س��ي��ع��ه��ا يف 

املجاالت كافة، ال �سيما االقت�سادية منها.

واأك�����د اخل�����س��اون��ة ا���س��ت��ع��داد احل��ك��وم��ة 

واإق���ل���ي���م  االأردن  ب����ني  ال����ت����ع����اون  ل�����زي�����ادة 

ك����رد�����س����ت����ان ال������ع������راق وت�������س���خ���ري ج��م��ي��ع 

االإم���ك���ان���ات واخل�����ربات ال��ف��ن��ي��ة واالإداري������ة 

اأ���س��ق��اوؤن��ا  يحتاجها  م�����س��اع��دة  اأي  ل��ت��ق��دمي 

اأي  تذليل  على  والعمل  املجاالت  جميع  يف 

عقبات تعرت�س م�سرية التعاون امل�سرتك.

وج������رى، خ�����الل ال���ل���ق���اء، ب���ح���ث ف��ر���س 

االأردن  امل��ت��وف��رة يف  اال���س��ت��ث��م��ار  وجم����االت 

القطاع  وت�سجيع  العراق  كرد�ستان  واإقليم 

اخلا�س لدى اجلانبني على اإقامة م�ساريع 

ا�ستثمارية تعود بالنفع على اجلانبني.

ك��م��ا ت���ن���اول احل���دي���ث ت��ع��زي��ز ال�����س��ي��اح��ة 

املر�سى  وا���س��ت��ق��ب��ال  ال��ع��الج��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ة 

امل�ست�سفيات  يف  للعالج  كرد�ستان  اإقليم  من 

اجلامعات  يف  للدرا�سة  والطلبة  االأردن��ي��ة 

االأردن����ي����ة، ف�����س��ال ع���ن زي�����ادة م�����س��ت��وردات 

االإق��ل��ي��م م��ن امل��ن��ت��ج��ات االأردن���ي���ة ال��دوائ��ي��ة 

واالأ�سمدة. والغذائية 

ك���م���ا ع���ق���د رئ���ي�������س ال����������وزراء ل����ق����اء م��ع 

الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب ل�سركة 

ال�����س��ن��ادي��ق  اح����د   ،)ADQ( ال��ق��اب�����س��ة 

��د  ال�������س���ي���ادي���ة حل���ك���وم���ة اأب������و ظ���ب���ي، حم��مَّ

ال�سويدي.

االأردن  ت��رح��ي��ب  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واأك�����د 

���ة يف  مب��زي��د م���ن اال���س��ت��ث��م��ارات االإم���ارات���يَّ

ع��ل��ى متابعة  احل��ك��وم��ة  وح���ر����س  امل��م��ل��ك��ة، 

اإجناز امل�سروعات اال�ستثمارية التي ينفذها 

ع��ق��ب��ات  اأي  واإزال������ة  االأردن  يف  ال�����س��ن��دوق 

تعرت�س تنفيذها .

وع��ر���س رئ��ي�����س ال�����وزراء، خ���الل ال��ل��ق��اء 

والتعاون  التخطيط  وزي��رة  ح�سرته  الذي 

ال����دويل زي��ن��ة ط��وق��ان ، الأب����رز االإج�����راءات 

البيئة  تعزيز  لغايات  االأردن  اتخذها  التي 

يات  والتحدِّ املعيقات  واإزال���ة  اال�ستثماريَّة 

الفتاً  اال�ستثمار،  بيئة  تعرت�س  كانت  التي 

واإق����رار  اال���س��ت��ث��م��ار  وزارة  ا���س��ت��ح��داث  اإىل 

الذي  اجلديد  اال�ستثماريَّة  البيئة  قانون 

���ة ب��اال���س��ت��ث��م��ار  ���ات اخل���ا����سَّ �����د امل���رج���ع���يَّ وحَّ

البريوقراطيَّة  املعيقات  من  الكثري  واأزال 

املحليَّة  اال���س��ت��ث��م��ارات  ج��ل��ب  يف  ي�سهم  مب��ا 

واخلارجيَّة ومتكني القائم منها.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ال�������وزراء م���ع رج��ل 

رئ��ي�����س  اداين،  ج���وت���ام  ال��ه��ن��دي  االأع����م����ال 

جم��م��وع��ة  وم����وؤ�����س���������س  االإدارة  جم���ل�������س 

“اداين” احدى كربيات ال�سركات العاملية.
وع��ر���س رئ��ي�����س ال�����وزراء، خ���الل ال��ل��ق��اء 

ال���������ذي ح���������س����ره وزي���������ر امل�����ال�����ي�����ة حم��م��د 

ال��ع�����س��ع�����س، ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة اجل��اذب��ة 

يف امل��م��ل��ك��ة ال��ه��ادف��ة اإىل ا���س��ت��ق��ط��اب امل��زي��د 

م����ن اال�����س����ت����ث����م����ارات االأج���ن���ب���ي���ة ومت��ك��ني 

الرتحيب  م��وؤك��دا  ال��ق��ائ��م��ة،  اال���س��ت��ث��م��ارات 

امل�������س���روع���ات  امل���ج���م���وع���ة يف  ب���ا����س���ت���ث���م���ارات 

الكربى التي يعتزم االأردن تنفيذها.

مركزا  ليكون  االأردن  ا���س��ت��ع��داد  واأب����دى 

اإق��ل��ي��م��ي��ا الن���ط���الق اأع���م���ال وا���س��ت��ث��م��ارات 

املجموعة يف اأ�سواق املنطقة.

واأكد اداين، من جهته، اهتمام جمموعته 

باال�ستثمار يف االأردن يف اأكرث من قطاع يف 

ظل توفر اآفاق واعدة لال�ستثمار.

وج�����رى االت����ف����اق، خ����الل ال���ل���ق���اء، على 

الزيارات بني م�سوؤولني يف احلكومة  تبادل 

واملجموعة للبحث يف الفر�س اال�ستثمارية 

املتوفرة.

ال���دك���ت���ور ب�سر  ال�������وزراء  وع���ق���د رئ��ي�����س 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ل��ق��اء  اخل�����س��اون��ة 

ل�������س���ن���دوق م�����ريي�����دي�����ام، ت������ريي دي�������و، يف 

الفر�س  ا�ستعرا�س  خالله  ج��رى  اجتماع 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���ت���ي ي���وف���ره���ا االق��ت�����س��اد 

االأردين.

وع��ر���س رئ��ي�����س ال�����وزراء، خ���الل ال��ل��ق��اء 

حممد  الدكتور  املالية  وزي��ر  ح�سره  ال��ذي 

ال��ع�����س��ع�����س ووزي�����رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ع��اون 

ال����دويل زي��ن��ة ط���وق���ان، ل����الإج����راءات ال��ت��ي 

ق����ام����ت ب���ه���ا احل����ك����وم����ة ل���ت���ع���زي���ز ال��ب��ي��ئ��ة 

االإجراءات  وت�سهيل  اململكة  اال�ستثمارية يف 

اأي ع��ق��ب��ات قد  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن واإزال������ة  ع��ل��ى 

ت����واج����ه اال����س���ت���ث���م���ارات، م����وؤك����دا ت��رح��ي��ب 

ل�سندوق  اال�ستثمارات  من  مبزيد  اململكة 

مرييديام .

واأكد الرئي�س التنفيذي لل�سندوق تريي 

ا�ستثمارات  ل��ه  م��ريدي��ام  ���س��ن��دوق  اأن  دي���و، 

قائمة يف االأردن يف قطاع النقل والقطاعات 

اإىل تطلع ال�سندوق  املياه، م�سريا  االأخرى 

لزيادة حجم ا�ستثماراته يف االأردن نظرا ملا 

يتمتع به من ببيئة ا�ستثمارية واعدة.

ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  عقد  كما 

اخل�������س���اون���ة ل���ق���اء م����ع م���وؤ����س�������س امل��ن��ت��دى 

كالو�س  الربوفي�سور  العاملي  االق��ت�����س��ادي 

�سواب .

وعر�س رئي�س الوزراء م�سروع التَّحديث 

عبداهلل  امللك  جاللة  يقوده  الذي  امل  ال�سَّ

واالقت�سادية  ال�سيا�سيَّة  مب�ساراته  الثاين 

التَّحديث  وروؤي����ة  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  وحت��دي��ث 

وبيئة  املقبلة،  الع�سر  لل�سنوات  االقت�سادي 

بني  وال�سراكة  االأردن  يف  اال�ستثمار  ج��ذب 

اأ�سا�سي  كمرتكز  واخلا�س  العام  القطاعني 

يف االقت�ساد االأردين.

االأم���د بني  ال�����س��راك��ة طويلة  اإىل  ول��ف��ت 

االأردن واملنتدى االقت�سادي العاملي، م�سيدا 

الربوفي�سور  بذلها  التي  الكبرية  باجلهود 

����س���واب ع��ل��ى م����دى ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة يف 

انعقاده. وا�ستمرارية  املنتدى  تاأ�سي�س 

الذي  �سواء  املنتدى  اأن  اخل�ساونة  واأكد 

م����رات  ع���ق���د  ال�����ذي  اأو  داف����و�����س  ي��ع��ق��د يف 

عديدة يف منطقة البحر امليت يوفر فر�سة 

واالأزم���ات  االقت�سادية  التحديات  ملناق�سة 

يوفر  اأن��ه  اإىل  اإ�سافة  وتداعياتها،  العاملية 

التي  واالإج��راءات  من�سة لعر�س اخلطوات 

االأعمال  بيئة  لتح�سني  احلكومة  اتخذتها 

واال�ستثمار يف اململكة.

ال��ت��ي  امل���و����س���وع���ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ�����س����ار 

�سيما  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  يناق�سها 

م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون االق��ت�����س��ادي 

ال�����دويل يف ظ���ل ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 

االق���ت�������س���ادات ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى اإث�����ر ج��ائ��ح��ة 

كورونا واالأزمة االأوكرانية الرو�سية.

ع��ن تقديره  م��ن جهته،  ���س��واب،  واأع���رب 

االأردن  م��ع  امل��ن��ت��دى  ت��رب��ط  ال��ت��ي  لل�سراكة 

موؤمترات  من  للعديد  اململكة  وا�ست�سافة 

االأردن  ج��ه��ود  مثمنا  االإق��ل��ي��م��ي��ة،  امل��ن��ت��دى 

ب����ق����ي����ادة ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

لتحقيق ال�سالم وتعزيز االأمن واال�ستقرار 

واالزدهار يف املنطقة .

ق���ي���ادات  ي�����س��م  امل��ن��ت��دى  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

���س��ي��ا���س��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة ورج�����ال اأع���م���ال يف 

واالأزم���ات  للتحديات  روؤي���ة  لبناء  حم��اول��ة 

وا�ستيعابها . العاملية 
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يف  العاملي  االقت�سادي  للمنتدى  اجتماعات 

ال�سنوات  م��دى  على  امل��ي��ت  البحر  منطقة 

املا�سية.

البنك  الوزراء مع رئي�سة  والتقى رئي�س 

اودي��ل  االإع��م��ار والتنمية  االأوروب���ي الإع���ادة 

الدكتور  املالية  وزي��ر  بح�سور  با�سو،  رينو 

حم���م���د ال��ع�����س��ع�����س ووزي���������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط 

والتعاون الدويل زينة طوقان.

االأردن  اع���ت���زاز  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  واأك�����د 

البنك  مع  تربطه  التي  ال�سراكة  بعالقات 

االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية باعتباره 

اأح����د اأه����م ال�����س��رك��اء وال���داع���م���ني ل����الأردن 

وعلى م�ستوى القطاعين العام واخلا�س .

للبنك  ال��ن��اج��ح��ة  ب��اال���س��ت��ث��م��ارات  ون���وه 

ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ق���ط���اع���ات  يف  االأردن  يف 

من  مل��زي��د  االأردن  تطلع  م��وؤك��دا  املختلفة، 

املجاالت  من  العديد  يف  البنك  ا�ستثمارات 

احليوية.

وث���م���ن رئ��ي�����س ال��������وزراء ال���دع���م ال���ذي 

ي��ق��دم��ه ال��ب��ن��ك االأوروب�����ي الإع����ادة االإع��م��ار 

القطاعات  م��ن  ع��دد  يف  ل���الأردن  والتنمية 

واملجاالت.

الإعادة  االأوروب��ي  البنك  رئي�سة  واأ�سارت 

تطلع  اإىل  جهتها،  من  والتنمية،  االإع��م��ار 

يف  وا�ستثماراته  ن�ساطاته  لتو�سيع  البنك 

اململكة.

االنباط- عامن

 اأق������رَّ جم��ل�����س ال��������وزراء يف ج��ل�����س��ت��ه ال��ت��ي 

الوزراء  رئي�س  برئا�سة  االأربعاء،  اأم�س  عقدها 

املوجبة  االأ���س��ب��اب  كري�سان،  توفيق  بالوكالة 

رّم؛  وادي  م��ن��ط��ق��ة  ت��ن��م��ي��ة  ن���ظ���ام  مل�������س���روع 

اأي  وال��َرّ الَتّ�سريع  دي��وان  اإىل  الإر�ساله  متهيداً 

ال�ستكمال اإجراءات اإ�سداره ح�سب االأ�سول.

���ظ���ام ل���غ���اي���ات ���س��م��ول  وي���اأت���ي م�������س���روع ال���نِّ

مبحميَّة  املحيطة  )االآم��ن��ة(  العازلة  املنطقة 

ت�سبح  بحيث  النَّظام؛  هذا  اأحكام  مبوجب  رّم 

وامل��ن��ط��ق��ة  ��ة  امل��ح��م��يَّ ت�����س��م��ل  رّم  وادي  م��ن��ط��ق��ة 

���ة ل��ك��ل��ت��ا  ال����ع����ازل����ة، م����ع و����س���ع اأح����ك����ام خ���ا����سَّ

د ح����دود امل��ن��ط��ق��ة  �����دَّ امل��ن��ط��ق��ت��ني، ع��ل��ى اأن حتحُ

جمل�س  من  قرار  مبوجب  وم�ساحتها  العازلة 

الوزراء.

��ظ��ام  ك��م��ا ���س��ي��ج��ري مب���وج���ب م�����س��روع ال��نِّ

وادي  م��ن��ط��ق��ة  الإدارة  ��ة  خ��ا���سَّ جل��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل 

رّم”  وادي  منطقة  اإدارة  “جلنة  ��ى  ت�����س��مَّ رّم 

هذه  ومنح  اأع�ساء،  و�ستَّة  رئي�س  من  وتتاألَّف 

تتمكَّن  حتَّى  وا�سعة  و�سالحيَّات  مهام  اللجنة 

رّم  وادي  منطقة  تنمية  اأه����داف  حتقيق  م��ن 

واإدارتها على الوجه االأمثل.

��ة  خ��ا���سَّ اإدارة  اإن�������س���اء  ك���ذل���ك  و���س��ي��ج��ري 

وادي  منطقة  “اإدارة  ى  ت�سمَّ رّم  وادي  ملنطقة 

التَّنظيمي  الهيكل  �سمن  لها  �س  ويحُخ�سَّ رّم” 

ة  اخلا�سَّ االقت�ساديَّة  العقبة  منطقة  لطة  ل�سحُ

��ي��ون  ���ون وال��ف��نِّ ��������ون وامل���ال���يُّ ���ف���ون االإداريُّ امل���وظَّ

حتقيق  ت�سمن  التي  باملهام  للقيام  ��ل��ون  امل��وؤهَّ

واإدارت���ه���ا،  رّم  وادي  م��ن��ط��ق��ة  ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف 

وادي  ملنطقة  التَّنفيذي  املدير  نح  يحُ اأن  على 

الغاية  لتحقيق  وا�سعة  و�سالحيَّات  مهام  رّم 

ة من اإن�ساء هذه االإدارة. املرجوَّ

ح�ساب  اإن�ساء  النِّظام  م�سروع  ن  يت�سمَّ كما 

منطقة  ��ل��ط��ة  ���سحُ يف  رّم  وادي  مل��ن��ط��ق��ة  خ��ا���س 

االإنفاق  ليجري  ة  اخلا�سَّ االقت�ساديَّة  العقبة 

ب��اخل��دم��ات  ��ه��و���س  وال��نُّ املنطقة  لتنمية  م��ن��ه 

فيها. مة  املقدَّ

ال���وزراء  واف���ق جمل�س  اآخ���ر،  �سعيد  وع��ل��ى 

العالقة  الق�سايا  ت�سوية  جلنة  تو�سيات  على 

خل واملبيعات،  بني املكّلفني ودائرة �سريبة الدَّ

�سركة   393 ل���  ال�����س��ري��ب��ّي��ة  االأو����س���اع  بت�سوية 

الأحكام  وفقاً  التزامات  عليهم  ترّتبت  ومكّلفاً، 

ق���ان���ون ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل وق���ان���ون ال�����س��ري��ب��ة 

املبيعات. العاّمة على 

ك��م��ا واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��و���س��ي��ات جلنة 

و/  املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف  النَّظر 

االأردنّية،  اجلمارك  دائ��رة  وبني  املخالفني،  اأو 

بت�سوية 16 ق�سيَّة ملكّلفني وخمالفني، �سريطة 

عليهم  املتبّقية  املبالغ  كامل  بدفع  التزامهم 

اأو نفقات خالل مّدة  اأّي ر�سوم اأو �سرائب  مع 

�سهرين من تاريخ �سدور هذا القرار.

 »قانونية األعيان« ُتقر معدل األحوال 
المدنية ومعاهدة واتفاقية تسليم مجرمين

االنباط- عامن 

اأق������رت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف جم��ل�����س 

االأع��ي��ان ال��ق��ان��ون امل��ع��دل ل��ق��ان��ون االأح���وال 

جمل�س  م��ن  ورد  ك��م��ا   2022 ل�سنة  امل��دن��ي��ة 

النواب مع اإجراء تعديل.

كما اأقرت قانون الت�سديق على معاهدة 

ت�سليم املجرمني بني االأردن ورومانيا ل�سنة 

ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����س��دي��ق  وق���ان���ون   ،2021

وح��ك��وم��ة  االأردن  ب��ني  االأ���س��خ��ا���س  ت�سليم 

جمهورية قرب�س ل�سنة 2022، كما وردا من 

النواب. جمل�س 

ام�س  اللجنة،  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

الطبي�سات،  اأحمد  العني  برئا�سة  االأرب��ع��اء، 

بح�سور وزير العدل الدكتور اأحمد زيادات، 

ووزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال���ف���راي���ه، ووزي���ر 

الدولة لل�سوؤون القانونية نان�سي منروقة.

االأعيان  قانونية  اأجرته  الذي  والتعديل 
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من  ج  للفقرة  املعدلة  القانون  م�سروع  من 

املادة 32 من القانون االأ�سلي، حيثحُ وافقت 

عليها اللجنة كما وردت من جمل�س النواب 

متعلقا  التغري  كان  )واإذا  عبارة  �سطب  بعد 

ال��ق��رار  ه���ذا  م��ن  في�ستفيد  ال��ع��ائ��ل��ة  ب��ا���س��م 

اأي�����س��ا اأب���ن���اء ال��ع��م امل��ب��ا���س��ري��ن واأ���س��ول��ه��م 

وفروعهم(.

امل��ع��دل لقانون االأح���وال  ال��ق��ان��ون  وج��اء 

املوجبة،  الأ�سبابه  وفًقا   ،2022 ل�سنة  املدنية 

مل���ع���اجل���ة اخل���ل���ل يف امل���م���ار����س���ات ال��ع��م��ل��ي��ة 

ال��ن��ا���س��ئ��ة ع���ن ت��غ��ي��ري ال��ب��ي��ان��ات ال������واردة يف 

ال��ق��رار  اأث���ر  امل��دن��ي��ة لي�سمل  ق��ي��ود االأح����وال 

واأخوته  عائلته  واأف���راد  للمدعي  الق�سائي 

واأ���س��ول��ه وف��روع��ه واأب��ن��ائ��ه��م غ��ري املمثلني 

بالدعوى.

يف ح���ني ج����اء ق���ان���ون���ا ال��ت�����س��دي��ق ع��ل��ى 

االأردن  ب����ني  امل���ج���رم���ني  ت�����س��ل��ي��م  م���ع���اه���دة 

ت�سليم  وات��ف��اق��ي��ة   ،2021 ل�����س��ن��ة  وروم��ان��ي��ا 

جمهورية  وحكومة  االأردن  بني  االأ�سخا�س 

اأ���س��ب��اب��ه��م��ا  ب��ح�����س��ب   ،2022 ل�����س��ن��ة  ق��رب���س 

املوجبة، التزاما بن�س الفقرة )2( من املادة 

)33( من الد�ستور.

اململكة  بني  للتعاون  تعزيًزا  ا  اأي�سً وجاءا 

االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وروم���ان���ي���ا وح��ك��وم��ة 

ج��م��ه��وري��ة ق��رب���س يف م��ك��اف��ح��ة اجل��ري��ة 

اخل��ط��رية وامل��ن��ظ��م��ة، و���س��م��ان ع���دم اإف���الت 

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

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

الد�ستورية.

إقرار األسباب الموجبة لمشروع نظام تنمية منطقة وادي رّم
ستشكل لجنة خاصة إلدارة منطقة وادي رّم تسمى »لجنة إدارة منطقة وادي رّم«

األنباط - دينا محادين 

يف  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 

���س��ل��ط��ة منطقة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  ال��ع��ق��ب��ة 

ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����س��ادي��ة اخل��ا���س��ة ور���س��ة 

بربنامج  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  للتعريف 

ج����ائ����زة امل�������س���ن���ع االأخ���������س����ر يف جم���ال 

وب��رام��ج  البيئية  واال���س��ت��دام��ة  ال��ط��اق��ة 

ال���غ���رف���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع 

ت��ق��دي��را  ذل���ك  ج���اء  تناف�سيته  وت��ع��زي��ز 

جمال  يف  ال��رائ��دة  ال�سناعية  للمن�ساآت 

ك��ف��اءة امل����وارد ���س��م��ن جم���االت ال��ط��اق��ة 

واملياه والبيئة،  ولو�سع معايري وطنية 

م�سانع  ل��ت��ك��ون  ال�سناعية؛  للمن�ساآت 

اأ�س�س  وف��ق  النمو  على  ق���ادرة  خ�����س��راء 

امل�سانع  ت�سجيع  ،و  االأخ�سر  االقت�ساد 

على التو�سع يف املمار�سات امل�ستدامة.

القطاع  دور  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط 

ال�سناعي يف االلتزام الوطني بتخفي�س 

االن���ب���ع���اث���ات ال�������س���ارة وال��ت��خ��ف��ي��ف من 

تطبيق  خ��الل  من  املناخي  التغري  اآث��ار 

م���ع���اي���ري اال�����س����ت����دام����ة الإع���������داد دل��ي��ل 

ليكون  ال�سناعية  للمن�ساآت  توجيهي 

خ����ارط����ة ط����ري����ق ل��ل��م�����س��ان��ع ل��ت�����س��ب��ح 

خ�سراء. م�سانع 

وق������دم م���ه���ن���د����س���وا وح������دة ال���ط���اق���ة 

واال���س��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة خ���الل ال��ور���س��ة  

التي  الغرفة  برامج  مف�ساًل عن  �سرحاً 

ت��ق��دم��ه��ا اجل���ه���ات ال���داع���م���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ال��دع��م  ع��ل��ى  للح�سول  ال��ت��ق��دم  وط���رق 

كلف  وتوفري  بتخفي�س  قدماً  للم�سي 

الطاقة.

ب������دوره ق����ال مم���ث���ل غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة 

الربنامج  اإن  ال��ب��واع��ن��ة  حممد  االأردن 

ال������ذي ي��ن��ف��ذ ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال���وك���ال���ة 

االأمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل ج���اء بهدف 

باأهمية الطاقة  املن�ساآت ال�سناعية  وعي 

من  البيئي  باأدائها  التميز  على  وحثها 

امل���وارد  اإدارة  مم��ار���س��ات  تطبيق  خ���الل 

واالإنتاج امل�ستدام يف جمال اإدارة الطاقة 

وامل����ي����اه وال��ب��ي��ئ��ة وم���ع���اجل���ة امل��خ��ل��ف��ات 

. ال�سلبة 

مل�ساعدة  ج���اءت  ال��ور���س��ة  اأن  واأ���س��اف 

امل��ن�����س��اآت ال�����س��ن��اع��ي��ة وت��ق��دمي خ��دم��ات 

التي  للمعيقات  حلول  الإيجاد  لها  فنية 

اإىل  الفتا  والبيئة،  الطاقة  يف  تواجهها 

البيئية  واال�ستدامة  الطاقة  وح��دة  اأن 

امل�سنع االأخ�سر لتكرمي  طرحت جائزة 

اال�ستدامة  الرائدة يف جماالت  امل�سانع 

وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع م�������س���روع ت��ع��زي��ز 

ال��وزارة  من  املمول  اخل�سراء  االأن�سطة 

االحتادية االأملانية .

 العقبة : ورشة للتعريف بجائزة المصنع األخضر

 األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
اإلنسان لحقوق  العربي  الميثاق  لجنة  يلتقي 

االنباط- عامن

 التقى اأم��ني ع��ام املجل�س االأع��ل��ى حلقوق 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الدكتور مهند العزة، 

العربي  امليثاق  جلنة  اأع�ساء  االأرب��ع��اء،  ام�س 

العربية؛  ال���دول  االإن�����س��ان يف جامعة  حلقوق 

لالطالع على التقدم الذي اأح��رزه االأردن يف 

جمال حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

واأطلع العزة، خالل اللقاء اأع�ساء اللجنة 

على اإجنازات االأردن يف ملف حقوق االأ�سخا�س 

طليعة  يف  االأردن  ت�سع  والتي  االإع��اق��ة،  ذوي 

اتفاقية  اأح��ك��ام  ب����داأت برتجمة  ال��ت��ي  ال����دول 

حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة اإىل ممار�سات 

ت�سريعية وموؤ�س�سية تعك�س االإرادة ال�سيا�سية 

للنهو�س بواقع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

الت�سريعية  التعديالت  اأب���رز  اإىل  وتطرق 

املا�سية،  االأع���وام  اململكة خالل  التي حققتها 

االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  ت�سع  والتي 

على �سلم الهرم الت�سريعي، منها �سدور قانون 

ح��ق��وق االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع��اق��ة رق��م )20( 

مناه�س  ع�سري  ق��ان��ون  ك���اأول   ،2017 ل�سنة 

التمتع  حتقيق  ويكفل  املنطقة،  يف  للتمييز 

بحرياتهم  االإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  الكامل 

وح��ق��وق��ه��م ع��ل��ى اأ����س���ا����س م���ن امل�������س���اواة مع 

االآخرين.

ك���م���ا ا����س���ت���ع���ر����س ال������ع������زة، ال���ت���ع���دي���الت 

وما  العقوبات  قانون  وتعديالت  الد�ستورية 

اأ���س��ه��م��ت ب��ه م��ن ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة الت�سريع 

الوطني وتر�سيخ حق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، 

وتو�سيع لنطاق احلماية اجلنائية لهم.

و�سدد على اأن التعديالت توؤكد قوة االإرادة 

ال�سيا�سية يف االأردن، للم�سي يف اإعادة تاأطري 

حقوقي  �سياق  �سمن  لتغدو  االإع��اق��ة  ق�سايا 

و�سمويل يلزم كل موؤ�س�سة وجهة اال�سطالع 

ب����دوره����ا يف ت�����س��م��ني ب��راجم��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا 

االإع��اق��ة  االأ���س��خ��ا���س ذوي  اإ���س��راك  متطلبات 

وكفالة و�سولهم وح�سولهم على اخلدمات.

من جهته، اأ�ساد رئي�س الوفد جابر املري، 

باخلطوات التي اتخذها االأردن يف جمال دمج 

نواحي  خمتلف  يف  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س 

ت�سريعاته  بتعديل  االأردن  وال���ت���زام  احل��ي��اة، 

و�سولهم  مع  وين�سجم  يتوافق  مبا  واأنظمته 

اإىل حقوقهم بكل ي�سر و�سهولة.

بتقريره  �سيتقدم  االأردن  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ال������دوري اجل���ام���ع )ال���ث���اين وال���ث���ال���ث( ح��ول 

ال��ت��داب��ري امل��ت��خ��ذة حل��ق��وق االإن�����س��ان تنفيًذا 

الأحكام وبنود امليثاق العربي حلقوق االإن�سان 

احل��ايل،  الثاين  كانون  و31  ي�ومي 30  خ��الل 

للجنة امل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حل��ق��وق االإن�����س��ان يف 

جامعة الدول العربية.

و���س��م وف��د جلنة امل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حلقوق 

امل���ري،  ج��اب��ر  رئي�سها  اإىل  اإ���س��اف��ة  االإن�����س��ان، 

اإبراهيم  اللجنة  وع�سو  جفون،  نادية  نائبته 

خليل.

خالل لقائه قيادات سياسية واقتصادية في دافوس

الخصاونة: الحكومة حريصة لزيادة التعاون بين األردن وإقليم كردستان العراق
ترحيب األردن بالمزيد من االستثمارات اإلماراتيَّة في المملكة

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

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

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

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

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

ترافق  دوم��ا  كانت  واث��ق من ذلك فهي من  اأن��ا  �ستاأتي  لنف�سي غدا  اق��ول  يوم 

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

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

يعد كما كان، اأوراقه تت�ساقط، لونه اأ�سبح اأ�سفرا، وكلما تاأملته اأكرث �سعرت 

ببوؤ�س غريب وكاأن للموت مل يبق اال حلظات، وم�سى اخلريف واأقبل ال�ستاء 

وكان �ستاء باردا فيا ملرارة هذه احلياة.

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

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

هل  االخ��ب��ار؟،  حمطات  اأتابع  اأم  واملجالت،  الكتب  من  الكثري  ا�سرتي  هل 

االأ���س��واق؟، هل  اأب��ع��د  م��ن  ا���س��رتي مالب�سي  اأم  تفيد،  لعلها  اليوجا  ع��ن  اق��راأ 

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

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

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

خيايل حلن حزين رافقته عيناي بالبكاء.

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

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

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

يوم  بعد  يوما  ب��اأوراق��ه  يلقي  اجلميل  ال�سجر  ان  تر  اأمل  اخل��ري��ف؟،  بفل�سفة 

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

يحمي  اأن  اأراد  لقد  ال��ب��ق��اء،  اأج���ل  م��ن  بالكثري  �سحى  لقد  ك��ال��رم��اد،  ليغدو 

اجل���ذور م��ن ب��رد ال�����س��ت��اء، ام��ا ل��و اأب��ق��ى ع��ل��ى ال���ورق مل��ات��ت اجل���ذور و�سقطت 

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

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

فهمت فل�سفة اخلريف؟.

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

ك��ل اح����زاين، ل��ي��زي��ل غ�����س��اوة ك��ان��ت حت��ول بيني وب��ني حتقيق اآم����ايل، اذه��ب��ي 

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

مهنا نافع

 نسمة هواء



املحلي

وع�سكرة  والتجيي�ش  بالتح�سيد  املطالبة  فينا،  وطنية  ذوات  من  الأخ���رة،  الآون��ة  يف  ك��رت 

ال�ضباب بتجنيدهم الحتماالت خطرية قد تواجهنا ب�ضبب اأن اجلنون يف دولة يهود اأ�ضحى اأداة 

احلكم الرئي�ضية. واأعرب بع�ض هوؤالء املفكرين اال�ضرتاتيجيني عن درجة متوترة من القلق كهم 

وطني يجتاح عقولنا واأرواحنا من تفكري اجلريان بنا.

وهذا راأي عقالين ووطني ال ي�ضتطيع اأحد تفنيده اأو الرغبة يف الوقوف بوجه دعاته، خا�ضة 

اأنه �ضدر عن اأنا�ض ذوي خربة ومواقف م�ضهود لها يف الوطنية االأردنية.

ي�ضتطيع يف حلظة  ع��ارم  توق وطني  اأيدينا وهي  التي بني  االأردن��ي��ة  القوة  اأوراق  اأول  وتلك 

واحدة التخلي عن كل مظاهر الالمباالة والرتف واالنتقال من عامل الغيب اإىل عامل ال�ضهادة. 

املئة �ضنة  اأخ��ذت �ضكلها عرب  اأن )االأردن��ي��ة( كحالة وطنية  اأب��داأ بها وه��ي  اأن  اأح��ب  وتلك نقطة 

املا�ضية ظل يهيمن عليها فكرة الت�ضحية جتاه م�ضالح االأمة.

تلك رغبة وتوق كامنني. ومن املهم اأن يدرك خ�ضوم االأردن اأنه فيما يتعلق مب�ضهد )م�ضية 

�ضفري اململكة اأم�ض يف اأروقة االأق�ضى(، مل تكن �ضرعية الثقة ورفع الرا�ض التي باهينا بها ال�ضماء 

اإنها �ضرعية  اأم�ض م�ضتمدة من ال�ضجة ال�ضيا�ضية العاتية الأروقة وزارة خارجيتنا وح�ضب؛ بل 

م�ضتمدة من دماء زكية حتت بالط االأق�ضى، فهي االأ�ضل يف رفع الهامة االأردنية. دم زكي تعانق 

فيه نداء بهجت اأبو غربية مع حداء حاب�ض املجايل. كل بالطة يف االأق�ضى فيها �ضرخة دم اأردنية 

اأول قبلة ودافعت قيادتنا عنها بال�ضدور  اأردنية �ضوب  الها�ضميون ر�ضالة  كحق تراكمي �ضنعه 

و�ضانتها بالقبور.

يا لنبل )ال�ضيبة ال�ضريفية( التي �ضنعت االإعمار االأول والرف�ض االأول والدم االأول والنفي 

االأول والقرب االأول »فدوى لعيون« االأق�ضى والقيامة.

ثمة توق اأردين �ضيندلع لي�ض بجنون بل �ضاريا �ضراوة ما قاله عبداهلل االأول ال�ضهيد املجيد 

يف ال�ضونة حلظة وداع كوكبة من �ضباط اجلي�ض العربي االأ�ضاو�ض، وهم�ض لهم ال�ضر الها�ضمي 

بال�ضري للجهاد وودعهم بالقول: اإما اللقيا يف اجلنة �ضهداء ترزقون واإما القبة وامل�ضجد. ولقد 

كفوا ووفوا.

وتبداأ  االأردين  املوقف  يف  القوة  عنا�ضر  اعتبار  يف  ي�ضعها  اأن  حملل  الأي  بد  ال  خلفية  تلك 

بها. اأما من�ضة املوقف االأردين واأول قوته تلك احلكمة املذهلة يف فهم امللك عبداهلل الثاين ابن 

احل�ضني لقوانني العالقات الدولية. واأنه اأول من ا�ضتوعب يف املنطقة نظرية الدور للدول.

لقد اأطاحت مغامرة االأمريكان املعيبة والقا�ضية واملخزية �ضنة ٢٠٠٣ بنظرية قوة االإمكانات 

اإمكاناتها، الأنها عجزت عن فهم  املوارد للدول. و�ضقطت الدولة العراقية رغم جربوت  وتوفر 

الدور االأردين  ن  امللك عبداهلل حفظه اهلل ورعاه ح�ضّ التغيري يف لعبة االأمم. وجاللة  عنا�ضر 

عرب اخرتاقه ل�ضعف املوارد وه�ضا�ضة االإمكانات وا�ضتند على عبقرية املكان وجعل منه ح�ضنا 

وح�ضانة.

اإن حجم القوة الهائلة التي يتمتع بها اأبو احل�ضني رغم نعومتها كعالقات دولية اأ�ضحت بني 

اأيدينا قوة نار هائلة، وزنار �ضد يلجم من يود االقرتاب و�ضيح�ضب كثريا تبعات اال�ضتباك مع 

االأردن الأنه �ضي�ضتبك مع كل العامل تقريبا وقد ي�ضتبك مع نف�ضه داخليا اأي�ضا.

انطالق حمنة  املنطقة منذ حلظة  تفتتت جيو�ض  لقد  العربي.  الثانية هي اجلي�ض  املن�ضة 

الربيع االأوبامي يف دنيا العرب. وجي�ضنا العربي هو اجلي�ض الوحيد يف ال�ضرق الذي يجلل نواياه 

وقدراته الروحانية عنوانه و�ضفته: اجلي�ض امل�ضطفوي. وكل جيو�ض اجلوار مع كامل التقدير 

الر�ضالة  طريق  عن  النبي  حممد  اإىل  ينت�ضب  ال��ذي  ال�ضمو  ه��ذا  من  تخلو  عناوينها  ف��اإن  لها 

نار  الر�ضالة )امل�ضطفوية(، قوة  اإىل  النبي وخليفته الأي جي�ض ينت�ضب  والهدف، والذي حدده 

مده�ضة تذيب احلديد عند انطالق احلناجر ب�� )دعوة احلق اإلينا( نحن دعاة احلق، وحني تزاأر 

االأ�ضود من جنباتها )اهلل اأكرب(. وليتذكر اخل�ضم وال�ضديق ماذا جرى بعد ذلك يف كرامة االأمة 

حني بعثت من جديد بدم زكي ا�ضتب�ضايل حد التما�ض ال�ضهادة.

الت�ضادم  واج��ه��ات  م��ن  واج��ه��ة  فل�ضطني  فل�ضطني.  ه��ي  االأردن  موقف  يف  الثالثة  واملن�ضة 

وال�ضراع وفيها ال�ضالح وفيها �ضباب يتوق للحظة مواجهة كلية، بظهري اأردين. ال�ضفة لي�ضت 

الكيان  اختار  واإن  امل�ضرتك.  وال��رم��ي  والتعا�ضد  التكاتف  عن  بعيدة  لي�ضت  وال�ضفة  حمايدة 

اليهودي املواجهة، فاإن كل عنا�ضر التحريك �ضتدخل اإىل مواجهته، خا�ضة واأن ممثلي التطرف 

اليهودي )ما خلوا لل�ضلح مطرح( يف دموية اإيغالهم بالدم الفل�ضطيني. هناك اإذا توق فل�ضطيني 

ملواجهة �ضارمة. ولي�ض يف م�ضلحة اليهود افتعال مثل تلك املواجهة.

وثمة اأوراق �ضغط وقوة اأخرى ت�ضاف لهذه املن�ضات الرئي�ضة، ال بد من ذكرها:

اأوال: اإن املجتمع اليهودي يعاين من حدة انق�ضام غري م�ضبوقة اإال حلظة اأن ِانق�ض اليمني 

ال�ضاب  �ضغله  قد  املتقدم  التحري�ض  خندق  وك��ان   ،١٩٩٥ اأكتوبر  يف  راب��ني  ا�ضحق  على  اليهودي 

املتغطر�ض املتهور بنيامني نتنياهو. لقد و�ضل احلال بزوجة ا�ضحق رابني )وهي مقاتلة عتيدة 

اأ�ضحى  القول )اإن��ه ال ي�ضرفني االإقامة يف بلد هكذا  اإىل  ولي�ض مثل زم��رة احلكم هناك االآن( 

حالها(.

اأحب اأن اأتخيل اأن كل ثارات اأبناء املدن اليهودية منذ مقتل زعيمهم الذي كان خمل�ضا لفكرة 

وابن  )نتنياهو  الثالثة  ع�ضابة  مواجهة  يف  احلقبة  هذه  يف  �ضتندلع  والتعاي�ض  التكافوؤ  �ضالم 

الغفري والثالث �ضموتريت�ض(. اإن رعبا ت�ضتطيع اأن تراه يف العيون يوم ال�ضبت املا�ضي يف تل اأبيب 

خا�ضة يهيء االأنف�ض لالنق�ضا�ض على هدف خميف الإيقافه عند حده.

اإن البناء على الغ�ضب اليهودي يف املعار�ضة واالنتباه له يتوجب علينا التعامل معه كاأولوية 

يف مرحلتنا القادمة ودرا�ضته با�ضتمرار.

اأمريكا ورو�ضيا واملجموعة  ال�ضالم م�ضمونة من  اأن معاهدة  اأخرى مهمة وهي  ثمة من�ضة 

لي�ض يف  فاإنها  اأبيب،  تل  احلاكمة يف  الرتويكا  تكن غطر�ضة  ومهما  املتحدة.  واالأمم  االأوروبية 

مقدورها وال اأظنها ترغب يف الدخول يف مواجهة عاملية اإن هي نق�ضت بوابة ال�ضلح مع االأردن. 

اإن كيانا اأن�ضاأه العامل بقرار وما زال يعتا�ض من دعم املجتمع الدويل ب�ضقيه االأمريكي واالأوروبي 

ال ي�ضتطيع اأن يقدم على هكذا مغامرة. اإن فكرة التدين والتع�ضب للدين واالعت�ضام به وحده 

ليكون مدخل العالقات الدولية لي�ض يف م�ضلحة يهود

ح�ضة  اأن  ذل��ك  اأجمعني.  العرب  وم�ضلحة  فل�ضطني  وم�ضلحة  االأردن  م�ضلحة  يف  بل  اأب��دا، 

اليهود كدين يف العامل حمدودة جدا وال تذكر اإن وقعت املواجهة عرب بوابة )الديني(.

التب�ضري  ورغ���م  للم�ضيحية.  ج��دي��ني  حلفاء  حلظة  اأي���ة  يف  ي��ك��ون��وا  مل  ال��ت��اري��خ  يف  فاليهود 

بالتالقي من جمموعات دينية مت�ضهينة يف اأمريكا تغلق ملف التفاوت بني اليهودية وامل�ضيحية، 

اإال اأنها ح�ضرجات من غري معنى وتظل كاثوليكية روما واأرثوذوك�ضية مو�ضكو واليونان وقبطية 

م�ضر ترف�ض �ضرا وعالنية التطابق، واحلالة يف االإ�ضالم اأ�ضعب بكثري.

اآليات ال�ضتخدام الدين  اإن طورت بالفعل  اليهودية احلاكمة االآن  اإحلاح الرتويكا  ولذا فاإن 

يف التقدم بال�ضراع اإىل حالة ميدانية فاإنه �ضيكون مدخل فناء للكيان ولي�ض حبل جناة ليهود.

ال��راه��ن من هذا  اأبيب يف  تل  الرتويكا احلاكمة يف  االأق���وى يف مواجهة  وه��و  اأق��وى  االأردن 

الزمان املّر. وال نقول ذلك يف باب االأمنيات بل يف ذلك �ضرد حلقائق املجتمعات والتي باتت ُتنخر 

الداخلي واملكابرة  الت�ضاد  الثقة وافتعال  االإ�ضاعات ونزع  املاكر وت�ضعف مناعتها عرب  بالت�ضلل 

لدى البع�ض يف اعتبار نف�ضه )جاجنويد االأردن( الذي ي�ضري �ضوته فوق �ضوت م�ضلحة الدولة.

نحن ال اأحد اأقوى منا يف املنطقة وبنيتنا الداخلية اأ�ضلب واأم�ضى بكثري من ه�ضا�ضة نخبنا 

وطليعيينا ومنظرين اأتباع ال�ضفارات الذين بانتظار ال�ضافرة. نحتاج فقط اإىل غرفة فتية ت�ضم 

حكماء وتقراأ املمحي وترفع ال�ضوت ب�ضراحة يف وجه ا�ضتبداد البع�ض بالراأي والتفرد.

اإن اأخطر ما تواجهه م�ضريتنا اليوم اال�ضتعالء على االإعالم وحمو اأثره واالإبقاء على مروجي 

االإ�ضاعات ب�ضوتهم العايل والتخلي عن �ضالح عظيم باأيدينا هو خطبة اجلمعة. خطبة اجلمعة 

اأو مفكر خفي، خطبة اجلمعة �ضالح علينا واجب وطني ال�ضرتداده،  لي�ضت منربا الأفكار وزير 

واالإعالء من معنى كلمة العدالة واملواطنة والتوقف عن ابتداع ق�ض�ض من زمن اأ�ضحى خلف 

م�ضريتنا ال�ضاعدة.

اإن اأكرث اأمر ح�ضا�ض يواجهنا يف هذي املرحلة البحث عن ومي�ض لرجال ون�ضاء لديهم قدرة 

الت�ضخي�ض وج�ضارة الن�ضح ومهارة االإقناع. نحتاج اأن ت�ضرتد االأردن فتيتها القادرين. ال ي�ضح 

اأن يظل اإعالمنا رهن طي�ض الطائ�ضني وجهل املتخاذلني وتنطح املكابرين. اأعطوا الوطن حقه 

وارفعوا و�ضايتكم عن اإعالمه وخطبة جمعته وردوا للمليك وللوطن بع�ض ما �ضنع لنا.

االأردن قوي فقط نحتاج اإىل اإعادة النظر يف ترتيب عنا�ضر القوة. قالت العرب قدميا )اللي 

ما عنده كبري يدور على كبري(. وكبرينا موجود، ولي�ض اأكرب من مليكنا يف الوجود، فقط هو 

بحاجة اإىل قوة من رجال وعزمية من ن�ضاء قادرة اأن تتماهى مع اإحاطته بوعي ملعنى الوطن 

وكيفية حمايته.

أحمد سالمة

األوراق األردنية: صراع
 أم مواجهة؟

  اخلمي�س   19  / 1  / 2023

 »الفاو«: تراجع أعداد النحل تهديد للنباتات

المشرقي: تناقص أعداد النحل سيؤثر على النباتات والتربة

 بني مصطفى: مخصصات المباني بلغت  4 ماليين و366 الف

 ورشة تعريفية حول أسس تداول األجهزة والمستلزمات الطبية

الأنباط – �صايل ال�صبيحات

ب���االأم���ر الب�ضيط كما  ل��ي�����ض  ال��ع�����ض��ال  ال��ن��ح��ل  اأع�����داد  ت��ن��اق�����ض 

تعني  نحل  »ال  ان  وباحثني  علماء  اأو���ض��ح  حيث  البع�ض،  يعتقد 

النحل مبعدالت  للقلق موت  املثري  فاإنه من  لهذا  ال حما�ضيل«، 

كبرية، مبينني ان اذا وا�ضل النحل تناق�ضه فمن املرجح ان العامل 

�ضيودع الكثري من اأنواع الفواكه وغريها من االأغذية ناهيك عن 

اخل�ضائر االقت�ضادية.

اأك���دت منظمة االأغ��ذي��ة وال���زراع���ة ل��الأمم  وم��ن ه��ذا املنطلق 

املتحدة )الفاو( اأن الرتاجع العاملي يف اأعداد النحل ي�ضكل تهديداً 

على  وينبغي  احل��ي��وي��ة،  ال��ن��ب��ات��ات  م��ن  وا���ض��ع��ة  ملجموعة  خ��ط��رياً 

البلدان بذل املزيد من اجلهد حلماية هوؤالء احللفاء الرئي�ضيني 

يف حماربة اجلوع و�ضوء التغذية.

اإن  ل�«االنباط«،  امل�ضرقي  فار�ض  الزراعي  املهند�ض  قال  ب��دوره 

ا�ضتمرار تناق�ض اأعداد النحل �ضيوؤثر على النباتات والرتبة حيث 

لوحظ موؤخراً تراجعاً يف اأعداد النحل الأ�ضباب تعود اإىل ا�ضتخدام 

املزارعني والتغري  املبيدات احل�ضرية ومبيدات االأع�ضاب من قبل 

املناخي ، وتزايد اأعداد اأبراج االت�ضاالت والعنكبوت »الفاروا«..

واأو�ضح، اأن تاأثري مبيدات االأع�ضاب التي ي�ضتخدمها املزارعني 

على  احل�ضول  م�ضدر  من  النحل  ُيحرم  االأع�ضاب  من  للتخل�ض 

النحل  ت�ضوي�ض  اإىل  ت���وؤدي  االت�����ض��االت  اأب���راج  ان  مبيناً   ، الع�ضل 

وتعترب   ، اخل��ل��ي��ة  اىل  ال��و���ض��ول  ط��ري��ق  م��ع��رف��ة  وع���دم  وت�ضتيته 

»الفاروا« وهي نوع من العناكب اأكرب مدمر وقاتل خلاليا النحل.

واأ�ضاف، اأن ا�ضتخدام املبيدات احل�ضرية يوؤدي اإىل موت النحل 

؛ب�ضبب تواجد خاليا النحل يف املناطق الزراعية ،كما يوؤثر املبيد 

الرحيق  م��ن  النحل  ي��اأخ��ذ  ال��ن��ب��ات��ات حيث  زه���ور  احل�����ض��ري على 

املر�ضو�ض باملبيد اإىل اخللية ما يوؤثر على يرقات النحل وبالتايل 

موت الريقات.

التلقيح  عملية  يف  ك��ب��رياً  دوراً  يلعب  ال��ن��ح��ل  اأن  ،اإىل  ول��ف��ت 

%70 ،حيث تعتمد النباتات عليه حيث ي�ضمح للنباتات  بن�سبة  

بالتكاثر وتوفري البذور واالأوراق ،كما �ضيوؤدي تراجع اأعداد النحل 

االإنتاج احليواين  على  �ضلباً  يوؤثر  النباتي ما  االإنتاج  تناق�ض  اإىل 

اإىل تراجع خ�ضوبة  ي��وؤدي  النباتي واحل��ي��واين  االإن��ت��اج  ،وت��راج��ع 

الرتبة ،لذا فاإن للنحل له دور كبيري يف حتقيق التوازن البيئي.

الأنباط - ر�ؤى الزعبي

بني  وف���اء  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزي����رة  اأك����دت 

يبلغ  ل��ل��م��ب��اين  امل��خ�����ض�����ض��ة  امل��ب��ال��غ  اأن  م�����ض��ط��ف��ى 

تر�ضيح  ح�ضب  وذل���ك  األ����ف،  و366  م��الي��ني   4
املديريات يف حمافظات اململكة وكل ح�ضب االأولوية 

واحلاجة باالإ�ضافة الإعادة االإن�ضاء وترميم البيوت 

لالأ�ضر املحتاجة.

اأح��م��د  ال���ن���ائ���ب  م���ن  ورد  ت�������ض���اوؤل  ع��ل��ى  ورداً 

املبالغ  املنظفات  خم�ض�ض  ارتفاع  حول  القطاونة 

�ضمنها  وم���ن  ول��وازم��ه��ا  للتنظيفات  املخ�ض�ضة 

ع��ق��ود ال��ت��ن��ظ��ي��ف��ات ب��ل��غ��ت ٥٣٥ األ����ف وف��ق��اً مل��وازن��ة 

العام احلايل، اأثناء اجتماع اللجنة املالية النيابية 

لعام   االجتماعية  التنمية  وزارة  م��وازن��ة  ملناق�ضة 

٢٠٢٣  بينت بني م�ضطفى اأن املبلغ كبري جداً لكنه 

يخدم ال�ضحة الداخلية للعاملني والنظافة العامة

املعونة  ل�ضندوق  امل��ايل  املدير  قال  ناحيته  من 

الوطنية اأحمد اخلطيب، اإن هناك جزء من املوازنة 

خم�ض�ض ل� ١٩٣ وظيفة ، منها  ل� ٦٧ ا�ضتكمال تعني 

للعام  ٢٥ وظيفة  تخ�ضي�ض  و    ، املا�ضي  العام  من 

احلايل.

النباط- عمان

وال��دواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�ض�ضة  نظمت 

ام�ض االأربعاء، ور�ضة تعريفية بعنوان »اأ�ض�ض 

وت��ع��ل��ي��م��ات ت�����داول االأج���ه���زة وامل�����ض��ت��ل��زم��ات 

بالتعاون  التجميل«،  وم�ضتح�ضرات  الطبية 

مع غرفة جتارة عمان.

ن��زار  ال��دك��ت��ور  املوؤ�ض�ضة  ع��ام  وق��ال مدير 

هو  للموؤ�ض�ضة  امل��ح��وري  ال��دور  اإن  مهيدات، 

تبني  اإىل  ت�ضعى  املوؤ�ض�ضة  اأن  اإال  رقابي،  دور 

ن��ه��ج ال��ت��وع��ي��ة واالإر�����ض����اد ك��م��ح��ور اأ���ض��ا���ض��ي 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك���اف���ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة اإىل 

ال��ور���ض��ة  اأن  ال��رق��اب��ي، مبينا  دوره����ا  ج��ان��ب 

ج�����اءت ب���ه���دف ت��وع��ي��ة اأ����ض���ح���اب ال��ع��الق��ة 

وا�ضترياد  وت�ضدير  تداول  وتعليمات  باأ�ض�ض 

االأجهزة وامل�ضتلزمات الطبية وم�ضتح�ضرات 

التجميل.

ت���اأت���ي ���ض��م��ن نهج  ال��ور���ض��ة  اأن  واأ����ض���اف 

هذا  مع  املبا�ضر  التوا�ضل  يف  املوؤ�ض�ضة  عمل 

الدعم  �ضبل  على  للوقوف  احليوي  القطاع 

امل��م��ك��ن��ة واال����ض���ت���م���اع ل��ل��م��ط��ال��ب واخل�����روج 

ب��ت��و���ض��ي��ات ورف��ع��ه��ا ل��ل��م��ج��ال�����ض امل��ع��ن��ي��ة يف 

على  لتنعك�ض  اأ���ض��وِل��ي��ا  ودرا���ض��ت��ه��ا  املوؤ�ض�ضة 

الطبية  االأج���ه���زة  ت����داول  وتعليمات  اأ���ض�����ض 

وم�����ض��ت��ح�����ض��رات ال��ت��ج��م��ي��ل واأخ����ذه����ا بعني 

االعتبار.

امل�����ض��ت��م��ر لتحفيز  امل��وؤ���ض�����ض��ة  واأك�����د دع���م 

وتعزيز قطاع االأجهزة وامل�ضتلزمات الطبية 

ومب��ا  ال��وط��ن��ي��ة،  التجميل  وم�����ض��ت��ح�����ض��رات 

يكفل تعزيز ال�ضادرات الوطنية وفتح اأ�ضواق 

ت�ضديرية خارجية جديدة اأمامها، ما يدعم 

االقت�ضاد الوطني.

وم���ن ج��ان��ب��ه، ث��م��ن رئ��ي�����ض غ��رف��ة جت��ارة 

ع��م��ان خليل احل���اج ت��وف��ي��ق ال����دور احل��ي��وي 

للموؤ�ض�ضة العامة للغذاء والدواء يف احلفاظ 

ع��ل��ى ���ض��ح��ة و���ض��الم��ة االإن�������ض���ان، الف��ت��ا اإىل 

توفر  تعزيز  يف  كفاءتها  اأثبتت  املوؤ�ض�ضة  اأن 

املواطن  احتاجها  التي  الطبية  امل�ضتلزمات 

اأثناء جائحة كورونا.

وامل�ضتلزمات  االأجهزة  قطاع  اأهمية  واأكد 

التجميل  وم�ضتح�ضرات  واالأدوي���ة  الطبية 

مبينا  امل���واط���ن،  و���ض��الم��ة  ب�ضحة  امل��رت��ب��ط 

ال�����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ل��ع��ب��ه ال��ق��ط��اع خ��الل 

جائحة كورونا وم�ضاهمته بدعم احتياجات 

الطبية  واالأج��ه��زة  امل�ضتلزمات  م��ن  اململكة 

وتوفري املخزون اال�ضرتاتيجي منها.

واأ�ضار اإىل اأن الغرفة حري�ضة على اإدامة 

ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع امل��وؤ���ض�����ض��ة ال��ع��ام��ة 

ونقابات  منت�ضبيها  خلدمة  وال��دواء  للغذاء 

وجمعيات وهيئات اأ�ضحاب العمل.

غ���رف���ة  اأن  ت����وف����ي����ق  احل���������اج  واأو��������ض�������ح 

ت��ط��ب��ي��ق خطتها  ع���م���ان م��ا���ض��ي��ة يف  جت�����ارة 

االإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ه��ادف��ة ل��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل 

العامة  الهيئة  واأع�����ض��اء  ال��غ��رف��ة  منت�ضبي 

ت��دري��ب��ي��ة  ع���م���ل  وور������ض�����ات  دورات  وع���ق���د 

متخ�ض�ضة ح�ضب احتياجاتهم.
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النباط-عمان

ال���ت���ق���ى م���دي���ر ع�����ام جم���م���وع���ة ج���ري���ن الن���د 

ال��دك��ت��ور  االأردين  االأع����م����ال  رج����ل  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

القن�ضل  ام�ض،  اخلا�ض  مكتبه  يف  فليفل،  �ضامر 

االوكراين يف االأردن اليك�ضي �ضلوقا، وال�ضكرتري 

االول لل�ضفارة االأوكرانية اوليه �ضتيفوراك .

وب���ح���ث م���دي���ر ع����ام جم��م��وع��ة ج���ري���ن الن��د 

االإق��ل��ي��م��ي��ة خ���الل ال��ل��ق��اء ���ض��ب��ل واأوج������ه تعزيز 

التعاون التجاري امل�ضرتك يف كافة املجاالت التي 

يف  التجاري  العمل  ا�ضتمرارية  منظومة  تخدم 

االأردن واوكرانيا ال�ضديقني.

يف ظل الظروف التي ت�ضهدها دولة اوكرانيا

اأهمية  ال��ل��ق��اء،  ال��دك��ت��ور فليفل، خ��الل  وب��نينَّ 

ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية املمتدة مع كال البلدين 

ال��ق��درات  ب��ن��اء  �ضيما يف جم���ال  ال�����ض��دي��ق��ني، ال 

م�ضيداً  اخل��ربات،  وتبادل  والتدريبية،  التجارية 

ومبا  البلدين  ب��ني   التجاري  التعاون  مب�ضتوى 

ي�ضهم يف تعزيز التبادل التجاري، موؤكداً حر�ض 

املجموعة على بناء هذا التعاون من خالل برامج 

ال�����ض��راك��ة ال��ه��ادف��ة اإىل ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر، 

واالرتقاء مب�ضتوى اخلدمات املقدمة 

االول  وال�ضكرتري  القن�ضل  اأ���ض��اد  وب��دوره��م��ا 

و�ضلت  التي  واملكانة  الطيبة،  بال�ضمعة  لل�ضفارة 

اإليها جمموعة جرين الند االإقليمية، من خالل 

توفري مظلة جتاريه ع�ضرية يف طبيعة وم�ضتوى 

اخل��دم��ات ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي توفرها 

املجموعة للعمالء ، وحر�ض بلديهما على تو�ضيع 

طر التعاون التجاري وتبادل اخلربات .
ُ
اأ

تاأمني  على  الطرفان  اتفق  اللقاء  نهاية  ويف 

مولدات كهربائية بوا�ضطة جمموعة جرين الند 

وادارتها بالقريب العاجل.

 مدير عام مجموعة جرين الند اإلقليمية يلتقي القنصل 
والسكرتير االول للسفارة األكرانية 
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  من يقراأ ويتابع ق�ص�ص جناح يف العامل يف خمتلف القطاعات العامه او اخلا�صه او 

امل�صرتك والندوات والكتب واملجالت  وعامل االنرتنت  عن النجاحات يف العامل  يالحظ 

اي مكان تنفيذي يف اي موؤ�ص�صه  يف القطاعني العام واخلا�ص وامل�صرتك فوق االر�ص يف 

اي مكان يف العامل قد ت�صل اإدارته بدون كفاءه وبغفله من الزمن  او تنفذ اجندات مل�صالح   

ت��دار بعقلية ت�صفية احل�صابات  و ت�صبح   لتبقى �صعيفة  او  ال حتب جن��اح  اي مناف�ص  

وامل�صالح  والقيل وعدم االجناز   والقال  واملناطقيه  وال�صعبويات  االر�صاءات  و  وال�صلليه 

اخرين  بوا�صطة  االخرين  و�صرب  والتحري�ص  الكذب   وممار�صة  وبوجهني  ال�صخ�صية 

اإىل تدمري املكان  ال�صلبي  فهذه تقود  واالف��رتاءات والفنت والغدر  اي بعقلية التفكري 

يف اي مكان يف العامل   اي موؤ�ص�صه يف القطاعني العام واخلا�ص وامل�صرتك   ولذلك يتم 

اأ�صهر  حتى يتم التغيري االإداري الفوري النقاذها  اللجوء اإىل التقييم الدوري كل �صتة 

و حتى ال يتم تخريب وتدمري اي موؤ�ص�صه يف القطاعني العام واخلا�ص يف اي مكان يف 

العامل يريد التطوير والتقدم والنجاح   ولذلك جنحت موؤ�ص�صات و�صركات يف القطاعني 

العام واخلا�ص وامل�صرتك  يف العامل وا�صبحت ق�ص�ص جناح واإجن��از  ومن يقراأ  ويتابع 

املهني   املو�صوعي  التقييم  اتبعت  انها  يجد  عامليه  موؤ�ص�صات  عن  وي�صمع  جن��اح  ق�ص�ص 

الدوري كل �صتة اأ�صهر القائم على االجناز والكفاءه وال غري ذلك   والتغيري الذي ينقذ 

اي موؤ�ص�صه ف�صلت  اداريا حتى تتحول اإىل ق�صة جناح واإجناز ويزداد تقدم املكان واالوطان  

د .مصطفى محمد عيروط

 التقييم الدوري كل ستة 
أشهر والتغيير في العالم

 أمناء عامين: اقناع المواطنين باالنتساب لالحزاب أبرز تحدياتنا

 الشريدة يعلن تسمية وحدة برئاسة الوزراء إلدارة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

 مؤسسة ولي العهد تقيم حفلها السنوي لمبادرة حقق

 »الحسين للسرطان« يبدأ بإنشاء مشروع فرعه في العقبة

 االئتمان العسكري يوزع األرباح 
النصفية عن العام الماضي

 األردن يرحب باستضافة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة لمؤتمر تغير المناخ »كوب 28«

االنباط – مرمي القا�سم 

 متر االأح���زاب االأردن��ي��ة االن يف مرحلة 

ت�صويب اأو�صاعها ، اإما باإجراء تعديالت اأو 

تاأ�صي�ص حزب جديد او االندماج فيما بينها 

“االأنباط”   ، االح��زاب  قانون  وذلك ح�صب 

بدورها �صلطت ال�صوء على اأبرز التحديات 

ت�صويب  مرحلة  يف  االأح���زاب  واجهت  التي 

اأو�صاعها.

امل�صتقبل �صالح  ح��زب  ع��ام  اأم���ني  ق��ال    

واجهت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز  ان  الق�صاة 

ت�����ص��ك��ي��ل احل�������زب ه����ي اإق�����ن�����اع االأردن�����ي�����ني 

بع�ص  اأن  مو�صحاً   ، ل��الأح��زاب  باالنت�صاب 

امل���واط���ن���ني غ���ري م��ق��ت��ن��ع��ني ب���وج���ود ح��ي��اة 

حقيقية. �صيا�صية 

اىل  لالن�صمام  جتاوبهم  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

الأن   ، املطلوب  بامل�صتوى  يكن  مل  االأح���زاب 

بع�صهم ما يزال ي�صك باالأحزاب وهل فعاًل 

هناك حياة �صيا�صية حقيقية اأم ال؟

وب����ني اأم�����ني ع����ام ح����زب ن��ب�����ص ال��وط��ن 

ال��دك��ت��ور ن��اظ��م ع��ب��اب��ن��ة م��ن جهته ان���ه مل 

يكن هناك حتديات تذكر ، حيث مل يواجه 

اأو قمع من جهة االأمن ، م�صرياً  اأي تدخل 

ل��ق��اءاأً ون��دوة   37 اأن احل��زب نظم نحو  اإىل  

ي��واج��ه��وا  ، ومل  ج��ه��ة  اأي  م��ن  ت��دخ��ل  دون 

���ص��غ��وط��اً اأم��ن��ي��ة ، م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة االل��ت��زام 

اأن هناك قانوناً يحمي  امللك  بروؤية جاللة 

امل�صتقلة  الهيئة  بتعامل  م�صيداً   ، االأح��زاب 

لالنتخاب يف ت�صهيل اإجراءات االأحزاب.

للحزب  االنت�صاب  بن�صبة  يتعلق  وفيما 

م�صرياً   ، ج��ي��دة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  عبابنة  اأو���ص��ح 

التاأ�صي�صي  املوؤمتر  ن�صاب  اكتمال  عدم  اإىل 

جرت  التي  االأح���داث  ب�صبب  للحزب  االأول 

ع��دداً  لوجود   ، وا���ص��راب��ات  احتجاجات  من 

ك��ب��رياً م��ن اأع�����ص��اء احل��زب خ��ارج حمافظة 

ارب����د مل ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ح�����ص��ور امل���وؤمت���ر ، 

اأول  اأو  متوقعاً عقده يف ن�صف �صهر �صباط 

�صهر اآذار.

    ويف ال�صياق ذاته اأ�صار اأمني عام حزب 

الن�صور  الفتاح  عبد  االجتماعية  ال��ع��دال��ة 

ت�����ص��وي��ب  واج���ه���ت  م�����ص��ك��ل��ة  اأك�����ر  اأن  اإىل 

اأن��ه  مو�صحاً   ، امللكية  امل��ك��رم��ة  ه��ي  احل��زب 

ح�����ص��ب ال��ق��ان��ون م��ن امل��ف��رو���ص اأن ط��الب 

لغاية  لكن   ، لالأحزاب  ينت�صبون  اجلامعات 

اللحظة ما زال طالب املكرمة يوقعون على 

مبيناً   ، ل��الأح��زاب  االنت�صاب  بعدم  تعهدات 

ومكرمة  اجلي�ص  مكرمة  احت�صاب  عند  اأنه 

فاإن   ، وغريها  الع�صائر  ومكرمة  املخيمات 

ممنوعون  اجل��ام��ع��ات  طلبة  م��ن   %60 نحو 

من االنت�صاب لالأحزاب.

واجهوا  الذي  االآخر  االأمر  اأن   ، واأ�صاف 

�صعوبة فيه هو عدم تعاون بع�ص اجلامعات 

مع االأحزاب ، حيث اأنهم مل ي�صدروا قرارا 

ب��ال�����ص��م��اح ل���الأح���زاب ب��ال��دخ��ول ل��ه��ا وعمل 

انه  مو�صحاً   ، فيها  حم��ا���ص��رات  اأو  ن���دوات 

لغاية االن اجلامعات مرتددين التخاذ هذا 

االجراء.

خ��الل  م��ن  ت�صجع  اأن  امل��دار���ص  وط��ال��ب 

املناهج على العمل احلزبي ؛ حتى يو�صحوا 

ال��ف��ك��رة م��ن وج���ود االأح����زاب ، م��ع��ت��ق��داً اأن 

النا�ص  تخوف  م��ن  �صتخفف  اخل��ط��وة  ه��ذه 

وتبداأ باالقتناع بفكرة اأن احلكومة �صمحت 

باالأحزاب.

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال������وزراء ل��ل�����ص��وؤون 

االقت�صادية ووزير الدولة لتحديث القطاع 

العام نا�صر ال�صريدة، عن ت�صمية وحدة يف 

ال��رن��ام��ج  وت��ن��ف��ي��ذ  ال�����وزراء الإدارة  رئ��ا���ص��ة 

العام. التنفيذي لتحديث القطاع 

�صحفية،  ت�صريحات  يف  ال�صريدة  وب��نينّ 

ال��������وزراء  جم���ل�������ص  اأن  االأرب�������ع�������اء،  ام���������ص 

الوحدة �صمن  ماأ�ص�صة  اإجراءات  �صي�صتكمل 

الفتاً  ال���وزراء،  لرئا�صة  التنظيمي  الهيكل 

�صري  متابعة  على  �صتعمل  ال��وح��دة  اأن  اإىل 

ال��ع��م��ل يف ال��رن��ام��ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي خل��ارط��ة 

وما   ،)2023-2025( العام  القطاع  حتديث 

على  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري  اأول���وي���ات  م��ن  ت�صمننّه 

الزمنية  وال��رام��ج  اخلطط  وف��ق  تنفيذها 

ة للوزارات والدوائر احلكومية. املعدنّ

اإطالق ح�صابات  عن  ال�صريدة  اأعلن  كما 

خ��ا���ص��ة ب���ال���رن���ام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي خل��ارط��ة 

��ات  حت����دي����ث ال���ق���ط���اع ال����ع����ام ع���ل���ى م��ن�����صنّ

ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ف��ي�����ص��ب��وك وت��وي��رت 

اإن. ولينكد 

اإط�����الق ه��ذه  اأن ال���ه���دف م���ن  واأو�����ص����ح 

ومكوناته واأولوياته واإجنازاته، اإ�صافة اإىل ح�����ول ال����رن����ام����ج ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��خ��ارط��ة احل�صابات؛ لتكون امل�صدر االأول للمعلومات 

احل�صول على اآخر التحديثات وامل�صتجدات 

القطاع  حت��دي��ث  ط��ري��ق  ب��خ��ارط��ة  املتعلقة 

��ل ال���راف���ع���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال���ع���ام ال���ت���ي ت�����ص��كنّ

ل���الإ����ص���الح���ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة 

واالإدارية يف االأردن.

ال��ق��ط��اع  اأن خ��ارط��ة حت��دي��ث  اإىل  ُي�����ص��ار 

املا�صي،  مت��وز  نهاية  يف  اأعلنت  التي  ال��ع��ام 

ال�صامل  ال��ت��ح��دي��ث  منظومة  �صمن  ت��اأت��ي 

ال����ت����ي اأط���ل���ق���ه���ا ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

الثانية،  مئويته  االأردن  دخ��ول  م��ع  ال��ث��اين 

ب��ه��دف حت�����ص��ني ج����ودة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

ق���ط���اع ع��ام  اإىل  ل��ل��م��واط��ن��ني، وال���و����ص���ول 

ال. ن وفعنّ ممكنّ

العام  القطاع  حتديث  خارطة  وتت�صمن 

ثالثة حماور رئي�صة هي: حمور اخلدمات 

طموح  تلبية  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  احلكومية 

امل����واط����ن مب���ا ي���خ�������صنّ ت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 

����ة ورق���م���ن���ت���ه���ا ورف����ع  احل���ك���وم���ي���ة امل����ق����دمنّ

اإىل  املوؤ�ص�صي الذي ي�صعى  جودتها، واملحور 

العام  القطاع  يف  الهياكل  بكفاءة  النهو�ص 

املحور  ج��ان��ب  اإىل  وت��ط��وي��ره��ا،  وفاعليتها 

الت�صريعي الهادف اإىل مراجعة الت�صريعات 

اأف�صل  مع  لتتواءم  العامة  لالإدارة  مة  املنظنّ

الدولية. املمار�صات 

االنباط- عمان

اأقامت موؤ�ص�صة ويل العهد ام�ص االأربعاء، 

والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  وب��ال�����ص��راك��ة 

“حقق” اإح����دى  مل���ب���ادرة  ال�����ص��ن��وي  احل���ف���ل 

مبادراتها التي تندرج �صمن حمور القيادة.

وه��دف احل��ف��ل، ال��ذي ح�صره اأم��ني عام 

التعليمينّة  لل�صوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة 

وزير  عن  العجارمة، مندوباً  نواف  الدكتور 

والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية 

العلمي، اإىل تكرمي فر�صان وفار�صات املبادرة 

على جهودهم واإجنازاتهم خالل عام 2022.

��ن��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة اأن ف��ر���ص��ان وف��ار���ص��ات  وب��ينّ

تنفيذ  م���ن   2022 خ����الل  ��وا  مت��ك��ننّ )ح���ق���ق( 

حمافظات  يف  تطوعية  وفعالينّة  ن�صاط   242

املجتمعات  خدمة  اإىل  هدفت  كافة،  اململكة 

األ��ف  امل��ح��ل��ي��ة، وا���ص��ت��ف��اد منها اأك���ر م��ن 38 

م�صتفيد وم�صتفيدة يف جميع املحافظات.

واأ�صارت املوؤ�ص�صة اإىل اأن االأن�صطة التي مت 

على  للمحافظة  حمالت  ت�صمنت  تنفيذها 

واأن�صطة  املناخي،  التغري  من  واحل��د  البيئة 

التخفيف  حم��ور  �صمن  وت��وع��وي��ة  تفاعلية 

م���ن ال��ف��ق��ر واجل������وع، اإىل ج��ان��ب ف��ع��ال��ي��ات 

يف  التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  حت�����ص��ني  اإىل  ه��دف��ت 

املدار�ص واأخرى توعوية لرت�صيد ا�صتهالك 

املياه.

وق���ال���ت امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة ويل 

ال��ع��ه��د ال��دك��ت��ورة مت���ام م��ن��ك��و يف ك��ل��م��ة لها 

ال��ي��وم  ه����ذا  ع����ام  ك���ل  يف  ج��م��ي��ع��اً  “ننتظر 

ال�����ص��ب��اب��ي امل��م��ي��ز، ال���ي���وم ال����ذي ن��ح�����ص��د به 

جهود واإبداعات عام كامل من اأعمال مبادرة 

حقق، حيث يحظى فر�صان وفار�صات املبادرة 

بتقدير واحرتام اجلميع«.

وع���ن ���ص��راك��ة ال��ع��م��ل ب��ني م��وؤ���ص�����ص��ة ويل 

العهد ووزارة الرتبية والتعليم قالت منكو، 

تطوير  يف  ال�صبب  ك��ان��ت  العمل  ���ص��راك��ة  اإن 

فاملبادرة  حقق،  م��ب��ادرة  وتو�صيع  وا�صتدامة 

الرتبية  مديريات  جميع  يف  اليوم  موجودة 

من  اأك��ر  بها  وي�صارك  اململكة،  يف  والتعليم 

400 مدر�صة، وان�صم لها قرابة 9500 فار�ص 

باملئة،   50 اإىل  اإن��اث و�صلت  وبن�صبة  وفار�صة 

اإىل جانب تدريب قرابة 300 مدرب ومدربة 

معتمدين لرامج املبادرة من كادر الوزارة.

فخر  م�����ص��در  ال�����ص��ب��اب  اأن  منكو  واأك�����دت 

ح��ق��ي��ق��ي ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ة ول�������ص���رك���اء ع��م��ل��ه��ا 

العنان  اإط��الق  اإىل  اإياهم  داعية  والأ�صرهم، 

���زه���م، واحل���ر����ص على  ل��ط��م��وح��ات��ه��م ومت���ينّ

ويل  موؤ�ص�صة  واأن   ، امل��ح��ل��ينّ املجتمع  خ��دم��ة 

العهد تفتح اأبوابها دائماً لهم.

ال��رتب��ي��ة  اأم����ني ع���ام وزارة  اأك����د  ب������دوره، 

نواف  الدكتور  التعليمية  لل�صوؤون  والتعليم 

اأن����ه اإمي���ان���ا م��ن وزارة ال��رتب��ي��ة  ال��ع��ج��ارم��ة 

والتعليم بتحقيق روؤى جاللة امللك عبداهلل 

اأمل هذا  الثاين باأهمية دور ال�صباب، واأنهم 

الوطن وم�صتقبله، وتفعياًل لدورهم الفاعل 

تعزيز  على  ال����وزارة  حر�صت  فقد  وامل��وؤث��ر، 

م�صاركتها مع موؤ�ص�صة ويل العهد.

ت��ه��دف  ال����������وزارة  م�������ص���ارك���ة  اإن  وق��������ال، 

اىل ت��وف��ري ال���دع���م ال�����الزم ل��ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب 

لتحفيزهم ومتكينهم من ا�صتثمار طاقاتهم 

واإبداعاتهم من خالل ما تقدمه من برامج 

�صمو  تطلعات  لتحقيق  ومبادرات،  وم�صاريع 

ويل العهد ب�صرورة م�صاركة ال�صباب يف �صنع 

ال���ق���رار، وب��ن��اء احل��ا���ص��ر وامل�����ص��ت��ق��ب��ل، ال��ذي 

واإمكانياتهم  وطموحاتهم  بعزميتهم  يليق 

الكبرية، وحما�صهم للتحديث والتطوير.

واأع������رب ع���ن وت���ق���دي���ره ل��ل��ف��ر���ص��ان على 

هذه  يف  امل�صاركة  على  وحر�صهم  التزامهم 

وم�صاهمتهم  ال�صبابية،  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة 

زم��الءه��م  ت��خ��دم  ال��ت��ي  باالأن�صطة  الفاعلة 

العاملة  وللجان  وجمتمعاتهم،  ومدار�صهم 

التي �صاهمت يف تنفيذ واإجن��اح هذه املبادرة 

مبختلف مراحلها، وال�صكر املو�صول ملوؤ�ص�صة 

ال��وزارة  الذين حتملوا مع  العهد  �صمو ويل 

امل��ب��ادرة  ه���ذه  اأه�����داف  لتحقيق  امل�����ص��وؤول��ي��ة 

الوطنية.

ويل  �صمو  روؤي���ة  اأه��م��ي��ة  العجارمة  واك���د 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال�����ص��ب��اب ه���م رواد  ب�����اأن  ال��ع��ه��د 

�صيتمكن  وع��زمي��ت��ه��م  وب��ه��م��ت��ه��م  وف��ر���ص��ان��ه 

و  البناء  ُقُدماً يف م�صرية  امل�صي  االأردن من 

وب��ق��درات��ه��م وطاقاتهم  و االجن����از،  االب����داع 

تاأدية  من  �صيتمكنون  واأفكارهم  االإبداعية 

ي  دورهم الفاعل، وا�صتثمار الفر�ص التي تنمنّ

ك��ف��اءت��ه��م، ومتكنهم من  وت��رف��ع  م��واه��ب��ه��م 

وتفتح  وطنهم،  وم�صتقبل  م�صتقبلهم  بناء 

خمتلف االآفاق العلمية والعملية اأمامهم.

عربيات  قب�ص  الفار�صة  روت  جهتها،  من 

اأث��رت ايجابا  التي  ق�صتها مع مبادرة حقق، 

جتربتي  “من  وق��ال��ت،  ك��ب��ري،  ب�صكل  عليها 

على  االأ�صياء  من  الكثري  تعلنّمت  ال�صخ�صينّة 

وحتويلها  التحديات  مواجهة  كيفينّة  راأ�صها 

عملي  ب�����ص��ك��ل  ذل����ك  ���ق���ت  وط���بنّ ف���ر����ص،  اإىل 

خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ح��ي��ث ق��م��ت بتعلنّم 

��ة بي  ال��ل��غ��ة ال��رتك��ي��ة، واأط��ل��ق��ت ق��ن��اة خ��ا���صنّ

ما  الأن�صر  االجتماعي  التوا�صل  على مواقع 

وال�صابات،  ال�صباب  منه  ي�صتفيد  كي  تعلنّمته 

واليوم وبف�صل اهلل، تعد قناتي من القنوات 

االأكر م�صاهدة، ويتابعها اأكر من 59 األف 

اإ�صايف  دخل  مبثابة  اليوم  واأ�صبحت  متابع، 

يل، كل هذا اإىل جانب العديد من املبادرات 

للمجتمعات  خدمة  نفذت  التي  والن�صاطات 

املحلينّة«.

املجال�ص  اأع�صاء  ت�صلنّم  احلفل  ختام  ويف 

�صهادات تقدير على جهودهم، ومت االإعالن 

للعام،  مت��ي��زاً  االأك���ر  الثالثة  املجال�ص  ع��ن 

وهي: الكرك، والزرقاء، وعجلون.

امل��دار���ص  طلبة  حقق  م��ب��ادرة  وت�صتهدف 

يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة وم����ن كال 

اجل��ن�����ص��ني، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق����درات 

ال�صباب وال�صابات يف العمل التطوعي و�صقل 

امل���ه���ارات ال��ق��ي��ادي��ة وال�����ص��خ�����ص��ي��ة ل��ف��ر���ص��ان 

املبادرة.

االأنباط – دالل عمر 

 - ف��رع  الإن�صاء  وب��ن��اء  ور���ص��ة عمل  اأ�صابيع  ع��دة  قبل  ب��داأت 

العقبة  م�صت�صفى تابع ل مركز احل�صني لل�صرطان يف مدينة 

خلدمة اأهايل منطقة اجلنوب وخا�صة العقبة. 

امل�صروع  ه��ذا  ف��اأن  “االأنباط”،  ور���ص��د  مل�صاهدات  ووف��ق��ا 

لل�صرطان،  ل� مركز احل�صني  تابع  اخريا  به  ال�صروع  التي مت 

امل�����ص��روع ي�����ص��م م��ب��ن��ى م��ك��ون م��ن ع���ي���ادات خ��ارج��ي��ة ، وي��ق��ع 

من  القريب  الع�صكري  ها�صم  االأمري  م�صت�صفى  من  بالقرب 

مطار امللك ح�صني الدويل يف جنوب اململكة.

اأع��داد  ت��زاي��د  ب�صبب  املعلومات  بح�صب  امل�صروع  ه��ذا  ج��اء 

االإ�صابات مبر�ص ال�صرطان يف اجلنوب وعدم مقدرتهم على 

من  ذلك  على  املرتتبة  والتكاليف  عمان  للعا�صمة  الو�صول 

ملركز  املراجعني  اأع��داد  ازدي��اد  اإىل  اإ�صافة  و�صكن،  موا�صالت 

احل�صني لل�صرطان يف العا�صمة عمان .

االنباط- عمان

 ق������ررت ال���ه���ي���ئ���ة االإداري�����������ة ل�����ص��ن��دوق 

الهيئة  برئي�ص  ممثلة  الع�صكري  االئتمان 

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

ت��وزي��ع االأرب�����اح ع��ن ال��ن�����ص��ف ال��ث��اين ل��ع��ام 

ل��دي��ه يف احل�����ص��اب��ات  امل���ودع���ني  ع��ل��ى   2022

الأع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   4.75 وبن�صبة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

�صريحة وديعة الأجل.

وت�����ص��ت��ن��د ه����ذه احل�������ص���اب���ات ع��ل��ى م��ب��داأ 

امل�����ص��ارب��ة امل���ت���واف���ق م���ع اأح���ك���ام ال�����ص��ري��ع��ة 

االإ�صالمية.

وقال مدير عام ال�صندوق مهند �صحادة، 

امل���وزع���ة ع���ن ال��ن�����ص��ف  ال���ع���وائ���د  ن�����ص��ب  اإن 

لل�صيا�صات  ث��م��رة  ه��ي   2022 ل��ع��ام  ال��ث��اين 

ينتهجها  زال  وم��ا  انتهجها  التي  امل��ت��وازن��ة 

نتائج  حتقيق  اىل  ق��ادت  والتي  ال�صندوق، 

ومعدالت منو اإيجابية يف خمتلف االأن�صطة 

وجماالت العمل وفقاً لالأهداف املر�صومة.

تلبية  �صيوا�صل  ال�صندوق  اإن  واأ���ص��اف، 

اح���ت���ي���اج���ات امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن احل���ال���ي���ني عر 

ت����ق����دمي م����زي����د م����ن احل����ل����ول امل�����ص��رف��ي��ة 

امل���ب���ت���ك���رة ل���ه���م وال����ت����ي ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 

ا���ص��ت��ق��ط��اب  اإىل  اإ����ص���اف���ًة  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 

تقدمي  خ��الل  من  الع�صكريني  املتقاعدين 

ق���ي���م���ة م�������ص���اف���ة ل���ل���خ���دم���ات وامل���ن���ت���ج���ات 

امل�صرفية حتاكي ما يطمحون له يف قطاع 

البنكية. اخلدمات 

االنباط- عمان

 رح���ب���ت امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، 

ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة دول������ة االإم�����������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

امل���ت���ح���دة ل����ل����دورة ال���ث���ام���ن���ة وال��ع�����ص��ري��ن، 

املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط��راف  ملوؤمتر 

 )28  -COP( املناخ ب�صاأن تغري  االإطارية 

خالل الفرتة من 30 ت�صرين الثاين وحتى 

12 كانون االأول 2023.

ال��دك��ت��ور معاوية  ال��ب��ي��ئ��ة  واأع����رب وزي���ر 

مبا  ال��ك��ب��رية  االأردن  ث��ق��ة  ع���ن  ال����رداي����دة، 

املتحدة من  العربية  متتلكه دولة االإمارات 

ب�صرية  وطاقات  ومتقدمة،  كبرية  اإمكانات 

م��وؤه��ل��ة ال���ص��ت�����ص��اف��ة ه���ذا امل���وؤمت���ر ال���دويل 

الهام.

االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال����رداي����دة  واأك�����د 

العربي  الدور  الها�صمية، تثمن وتقدر هذا 

ال��ك��ب��ري ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه دول�����ة االإم�������ارات 

ي�صب  وال���ذي  ال�صقيقة،  امل��ت��ح��دة  العربية 

جتاه  امل�صرتك،  العربي  العمل  م�صلحة  يف 

املناخي  وال��ت��غ��ري  ع��ام��ة  البيئية  ال��ق�����ص��اي��ا 

خا�صة.

واأع�������رب ع���ن ث��ق��ت��ه ب�����اأن ت��ك��ل��ي��ف وزي���ر 

ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة يف 

املبعوث   / املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

�صلطان  ال��دك��ت��ور  امل��ن��اخ��ي  للتغري  اخل��ا���ص 

كفاءة  من  به  يتمتع  وما  اجلابر  احمد  بن 

م���ه���ن���ي���ة وخ��������رات ع���م���ل���ي���ة م����رتاك����م����ة يف 

املتجددة  وال��ط��اق��ة  امل��ن��اخ��ي  التغري  جم��ال 

ت��خ��ول��ه وب��اق��ت��دار الإدارة ه��ذا  وال�����ص��ن��اع��ة، 

احلدث العاملي.

با�صم  التمنيات  عن  الردايدة  اأعرب  كما 

لدولة  الها�صمية،  االأردنية  اململكة  حكومة 

االإم�������ارات ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة و���ص��ع��ب��ا، دوام 

وال��ن��ج��اح يف  والتوفيق  واالزده����ار،  ال��ت��ق��دم 

اأهدافه  حتقيق  ويف  املوؤمتر  هذا  ا�صت�صافة 

ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل���ن�������ص���ودة، 

كافة،  العامل  دول  بني  امل�صرتك  والتن�صيق 

يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ن��اخ��ي��ة واآث���اره���ا 

املحتملة.
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يف ٢٥ �سبتمرب ٢٠١٥م، مت اإقرار جدول اأعمال ٢٠٣٠م للتنمية امل�ستدامة يف قمة الأمم املتحدة 

امل�ستدامة )SDGs( حتل حمل  التنمية  اأه��داف  اأن  الأعمال هذا  نيويورك، ويرى جدول  يف 

وتتبع  ٢٠١٥م،  ع��ام  يف  نهايتها  من  تقرتب  والتي   ،)MDGs( للألفية  الإمنائية  الأه���داف 

اخلطة اجلديدة نهًجا عاملًيا و�ستطبق على البلدان النامية والنا�سئة واملتقدمة على حٍد �سواء، 

ال�سبعة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  اأن ت�سكل الأ�سا�س ل�سراكة عاملية متغرية تربط  كما وينبغي 

ع�سر مبداأ ال�ستدامة بالتنمية القت�سادية والبيئية والجتماعية.

يلعب التمويل دوًرا رئي�سًيا يف حتقيق الأهداف، بالإ�سافة اإىل التجارة والتكنولوجيا وتعزيز 

اأهمية ق�سوى وكان ذلك قبل وقت  التمويل له  املت�سق، فاإن  القدرات املحلية والتعاون الدويل 

ب�سكل  ا  اأي�سً امل�ستدامة  التنمية  مناق�سة متويل  ٢٠٣٠م، ومتت  اأعمال  ج��دول  اإق��رار  ق�سري من 

اأدي�س  مكثف يف نطاق موؤمتر الأمم املتحدة الثالث لتمويل التنمية، وكان اأحد اأهداف موؤمتر 

اأبابا حماية وحت�سني متويل التنمية امل�ستدامة، ل �سيما يف البلدان النامية، والأ�سا�س ال�سروري 

لذلك هو وجود نظام مايل م�ستقر، حيث ميكن لأزمة مالية اإقليمية اأو عاملية اأن تعر�س جدول 

املوارد  تعبئة  تكثيف  على  اأولوياتها  اخلتامية  الوثيقة  وت�سع  للخطر،  اجلديد  التنمية  اأعمال 

متويل  م��وارد  من  وال�ستفادة  الإمنائي،  التعاون  اأج��ل  من  للأموال  املوثوق  وال�سرف  املحلية، 

جديدة للبلدان النامية، ومع ذلك فاإنه ل يتناول دور ال�ستقرار املايل بعمق كاٍف.

املايل خلل  النظام  ا�ستقرار  على  تاأثري حا�سم  له  التمويل  واأدوات  اختيار م�سادر  اإن  اأوًل: 

ا علقة متبادلة وثيقة بني هيكل التمويل  الأزمة القت�سادية واملالية العاملية، وكان هناك اأي�سً

وتاأثريات الأزمة على القطاع احلقيقي، ومع تنفيذ خطة التنمية امل�ستدامة لعام ٢٠٣٠م، ُيطرح 

اأ�سا�سي  ب�سكل  يغري  واجل��دي��دة  التكميلية  التمويل  م�سادر  ا�ستخدام  ك��ان  اإذا  ما  ح��ول  ال�سوؤال 

امل��ايل؟ هذا  املتوقعة على ال�ستقرار  الآث��ار  النا�سئة والنامية وما هي  البلدان  املايل يف  الهيكل 

لأن  دوًرا  امل��ايل  النظام  هيكل  يلعب  وثانًيا:  للبلد،  التمويل  �سروط  على  الأول  املقام  يعتمد يف 

املايل على حتمل  النظام  التمويل عرب احلدود يحددان قدرة  املايل ودور  النظام  حجم وات�ساع 

ال�سدمات النظامية، ثالًثا: ميكن اأن يوؤدي التمويل لتحقيق اأهداف حمددة من اأهداف التنمية 

امل�ستدامة اإىل خماطر نظامية جديدة، واإن خ�سائ�سها اخلا�سة باملخاطر والتمويل جتعل قطاع 

الطاقة مثاًل على ذلك.

واأخ��رياً: يجب دائًما مراعاة املخاطر التي يتعر�س لها ال�ستقرار املايل العاملي عند متويل 

اأهداف التنمية امل�ستدامة اجلديدة، فمن ناحية، حتتاج البلدان النا�سئة  ال�ستثمارات لتحقيق 

ال�سوق  لوائح  اإىل  اأخ��رى، هناك حاجة  ناحية  امل��ايل، ومن  التعقيد  اإدارة  اإىل حت�سني  والنامية 

املالية الدولية الأكرث �سرامة واملزيد من التن�سيق املكثف، وهذا من �ساأنه اأن ميّكن من احتواء 

يف  ال�ستثمار  لتاأجيل  كذريعة  ا�ستخدامه  وع��دم  امل��ايل  ال�ستقرار  لها  يتعر�س  التي  املخاطر 

التنمية امل�ستدامة.

د. نمر بدوان

االستقرار المالي كشرط مسبق 
لتمويل التنمية المستدامة في 

البلدان الناشئة والنامية

االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »القت�سادية« يف املوقع اللكرتوين

  اخلمي�س    19 /   1   /  2023  

»الضريبة«: »الفوترة« ال يهدف لفرض ضرائب

الرواجبة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على األجهزة 
التقنية لنجاح مشروع الفوترة

الأنباط – زينة الرببور 

ا���س��ت��ك��ى امل��ه��ن��د���س ه��ي��ث��م ال��رواج��ب��ة مم��ث��ل ق��ط��اع الت�����س��الت 

" عن  " الأن��ب��اط  ل�  وتكنولوجيا املعلومات يف غرفة جت��ارة عمان 

امل�ساكل واملعيقات التي تواجه القطاع 

ربح  هوام�س  بدورها  خلفت  التي  ال�سديدة  املناف�سة  واأب��رزه��ا 

ال�سريبة  لن�سبة  الكبري  والرت��ف��اع  التقنية  الج��ه��زة  على  قليلة 

بال�سافة اىل وجود بع�س الجهزة �سمن هذا القطاع لي�س عليها 

ر�سوم جمركية.

الر�سوم  تخيف�س  �سرورة  اىل  املعنية  اجلهات  الرواجبة  ودع��ا 

اجلمركية على هذه الجهزة ملا لها اهمية يف التعليم والعمل عن 

بعد ا�سافة اىل دورها يف جناح م�سروع التحول الرقمي خا�سة بعد 

توجه القطاع اخلا�س له وم�سروع الفوترة الوطني حيث تعد هذه 

الجهزة داعمة لنجاحه.

ويف ال�سياق ذاته اأكد مدير عام �سريبة الدخل واملبيعات ح�سام 

خا�س  نظام  هو  الفوترة  نظام  اأن  �سابقة  ت�سريحات  يف  علي  اأب��و 

�سريبة  قانون  مبوجب  امللزمة  واملوؤ�س�سات  واملن�ساآت  بال�سركات 

الدخل ، ومبوجب نظام الفوترة يف الأردن بتطبيق اإ�سدار فاتورة 

اىل  وي��ه��دف  خ��دم��ة  ب��دل  اأو  �سلعة  بيع  عملية  ك��ل  عند  �سريبية 

ح�سولهم  و�سرعة  للمكلفني  ال�سريبية  املعاملت  اجن��از  �سرعة 

واملكلفني  الدائرة  الثقة بني  ال�سريبية وتعزيز  الذمة  ابراء  على 

وكذلك ميكن من توحيد ا�س�س واركان الفواتري جلميع املكلفني.

واأ���س��اف اأب���و ع��ل��ي، اإن ن��ظ��ام ال��ف��وت��رة الوطني الإل��ك��رتوين ل 

اإىل  زيادتها، ولكنه تنظيمي يهدف  اأو  اإىل فر�س �سرائب  يهدف 

اإلكرتونيا ب�سهولة لكل م�ستخدم،  نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها 

اأن��ه جرى  ، مو�سحا  اأعباء مادية  اأو  اأي تكاليف  ول يرتتب عليه 

ت�سخي�س �سمل جميع القطاعات القت�سادية مراعاة اأن يكون هذا 

النظام قادرا على ا�ستيعاب جميع اأنظمة املحا�سبة التي ت�ستخدمها 

القطاعات املختلفة، وكذلك القدرة على التكيف للتعامل مع هذه 

الأنظمة دون اأن يرتب اأي تغيريات عليها.

الب�سري  ال��ت��دخ��ل  م��ن  التقليل  يف  ال��ن��ظ��ام  م��زاي��ا  اإىل  ول��ف��ت 

وت�سهيل اإجراءات تدقيق ملفات املكلفني و�سرعة اإجناز معاملتهم 

وت�سريع ح�سولهم على اإبراء الذمة ال�سريبية، وكذلك التخل�س 

ال�سركات  م��ن  املالية  والبيانات  ال��ف��وات��ري  دف��ات��ر  نقل  اأع��ب��اء  م��ن 

خا�سة  معاملة  ه��ن��اك  و�سيكون  ال�سريبة،  مدققي  مكاتب  اإىل 

عند  الفوترة  بنظام  امللتزمني  املكلفني  م��ن  املقدمة  ل��لإق��رارات 

اختيار عينة التدقيق.
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 ،)23( املادة  من  )و(  الفقرة  اأحكام  خلل  من  اأوجب   ،2018
اأي��ة  ت��ق��دمي  ل��ق��اء  اأ�سولية  ف��ات��ورة  ب��اإ���س��دار  ال�سخ�س  "يلتزم  اأن 

خدمة اأو بيع اأي �سلعة يف اململكة، وتنظيم جميع ال�سوؤون املتعلقة 

باأنظمة الفوترة واإ�سدارها والرقابة عليها والفئات امل�ستثناة منها 

مبقت�سى نظام ي�سدر لهذه الغاية".

�سوؤون  تنظيم  نظام  اإ���س��دار  الفقرة  ه��ذه  اأح��ك��ام  اإىل  وا�ستنادا 

وا�ستنادا   ،2019 ل�سنة   )34( رق��م  عليها  وال��رق��اب��ة  ال��ف��وت��رة 

والرقابة  الفوترة  ���س��وؤون  تنظيم  نظام  م��ن   )16( امل���ادة  لأح��ك��ام 

التنفيذية  التعليمات  ���س��درت   2019 ل�سنة   )34( رق��م  عليها 

ل�سوؤون الفوترة والرقابة عليها رقم )1( ل�سنة 2019.

العسعس: الفرصة مواتية لالردن لجذب االستثمار الباحث
 عن االستقرار المالي

الأنباط-عمان

يقوم  الردن  ان   ، الع�سع�س  حممد  ال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  اك��د 

امل�ستثمر  ع��ل��ى  والت�سهيل  ال���س��ت��ث��م��ار  لت�سجيع  ج��دي��ة  ب��خ��ط��وات 

واحلفاظ على ال�ستقرار الت�سريعي للبيئة ال�ستثمارية.

منتدى  يف  م�ساركته  هام�س  على  ت�سريحات  يف  الع�سع�س  وق��ال 

دافو�س العاملي، ان الوفد الردين امل�سارك يف املنتدى برئا�سة رئي�س 

الوزراء، ي�سع امللف ال�ستثماري يف �سلم اولوياته من خلل احلديث 

احلايل  الو�سع  ان  مبينا  العامليني،  امل�ستثمرين  من  كبري  عدد  مع 

الذي ي�سهد فيه العامل عدم ال�ستقرار ميثل فر�سة جدية للردن 

جلذب ال�ستثمارات الباحثة عن ال�ستقرار املايل والنقدي.

وا�سار اىل ان ال�ستقرار املايل الردين يف ظل و�سع عاملي يغيب 

عنه ال�ستقرار املايل والنقدي ي�سكل فر�سة حقيقية لل�ستثمارات 

القت�سادية  والتحديات  الربح  بني  جيدة  معادلة  عن  تبحث  التي 

العاملية.

واكد ان احلكومة قدمت موازنة حتافظ على الإنفاق الراأ�سمايل 

على  املحافظة  مع  اململكة  يف  ال�ستثماري  الن�ساط  لتحفيز  ورفعه 

التزام احلكومة بعدم رفع ال�سرائب .

الردين جزء  والقت�ساد  القت�سادي عاملي،  التحدي  ان  واأو�سح 

ي�سهده  ال��ذي  والت�سخم  الركود  اأن  اىل  م�سريا  التحدي،  ه��ذا  من 

على  القليلة  ال��دول  من  الردن  لأن  فر�سة  الردن  يف  ن��راه  العامل 

ب�سهادة  وذل��ك  النقدي  ال�ستقرار  على  احلفاظ  يف  العامل  م�ستوى 

كربى املوؤ�س�سات الدولية وبيوت اخلربة املالية.

راأ�سمايل  كاإنفاق  دينار  مليار   1.6 ر�سدت  احلكومة  ان  وب��ني 

مقدرا  كما  باملئة   3.4 من  الويل  العجز  تخفي�س  على  و�سنعمل 

تخفي�س  �سيتم  كما   ،2023 عام  يف عام 2022 لي�سل اىل 2.9 

الدين العام كن�سبة من الناجت املحلي الجمايل لل�سنة الثالثة على 

التوايل، بالرغم من التزام احلكومة بعدم رفع اي �سرائب او تقدمي 

اي �سرائب جديدة وذلك ب�سبب ال�سيا�سة التي انتهجتها احلكومة 

ل��دى  ال�سريبية  ال��ع��دال��ة  لتحقيق  ال�سريبي  ال��ت��ه��رب  مب��ح��ارب��ة 

املواطنني والبتعاد عن ال�سرائب ال�ستهلكية.

وقال، ان الردن وقع اتفاقية مع الوليات املتحدة ت�سع اململكة 

1.450 مليار  بقيمة  �سنوات  �سبع  ملدة  بخانة وحدها كونها متتد 

دولر ملدة �سبع �سنوات.

الأنباط-عمان

التحديث  ل��روؤي��ة  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  ح��دد 

القت�سادي الذي اأقرته احلكومة اأخريا اأولويَّات 

اأولوية،  43 مبادرة و82   )2025 –  2023(

 556 تتعلق بالريادة والإب��داع بكلفة كلية بنحو 

مليون دينار اأردين.

وي�����س��م حم����ور ال����ري����ادة والإب��������داع ق��ط��اع��ات 

وال��ت��دري��ب  والتعليم  ال��ع��ايل  والتعليم  التعليم 

والتطوير  وال��ب��ح��ث  والت�سغيل  والتقني  املهني 

والبتكار وقطاع البيانات.

التعليم  امل��ب��ادرات والأول��وي��ات لقطاع  ورك��زت 

الدولية  التقارير  يف  الأردن  مرتبة  حت�سني  على 

م��ن خ���لل اإع�����داد خ��ط��ة ع��م��ل لتح�سني م��وؤ���س��ر 

املعرفة العاملي واإعداد خطة عمل لتح�سني موؤ�سر 

التنمية ال�سرية.

دون  الأط��ف��ال  با�ستيعاب  التو�سع  ت�سم  كما 

ال�ساد�سة، مبا ي�سمن جودة التعلم والرعاية من 

جلميع  ال�سحية  الرعاية  خدمات  اإط��لق  خلل 

الت�سجيل  قبل  وم��ا  ال�ساد�سة  �سن  دون  الأط��ف��ال 

الك�سف  ت�سمل  وال��ت��ي  الأط��ف��ال  ري��ا���س  مبرحلة 

املبكر عن تاأخر النمو والإعاقات، وتنفيذ برنامج 

)املرحلة  الأط��ف��ال  ل��ري��ا���س  ال��ك��ام��ل  ال�ستيعاب 

اإ�سافات  من  التحتية  البنية  ي�سمل  مبا  الثانية( 

اإىل  اإ���س��اف��ة  �سفية وم��ب��ان ج��دي��دة وجت��ه��ي��زات، 

باملرونة  يت�سم  وت�سغيل  ترخي�س  نظام  تطوير 

لتنمية  اخلا�سة  التعليمية  للموؤ�س�سات  وال�سرعة 

واأ�س�س  تعليمات  من  يتبعه  وما  املبكرة  الطفولة 

)مرحلة ريا�س الأطفال واملدار�س(.

الرقمية  التحتية  البنية  حت�سني  ت�سمل  كما 

اإدارة  ن��ظ��ام  وت�سغيل  تطوير  خ��لل  م��ن  للتعلم 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  الإل���ك���رتوين وت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��ل��م 

الو�سول  و�سمان  املعلومات  وتقنية  للت�سالت 

حتتية  بنية  وت��ط��وي��ر  التعليمية  الأن��ظ��م��ة  اإىل 

واح��ت��ي��اج��ات  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ت�ستجيب  م��رن��ة  رق��م��ي��ة 

قواعد  هيكلة  اإع��ادة  اإىل  اإ�سافة  املختلفة،  التعلم 

البيانات وتوحيدها لقطاعات التعليم والتدريب 

قاعدة  واإن�����س��اء  العمل  و���س��وق  والت�سغيل  املهني 

بيانات لقطاع تنمية الطفولة املبكرة.

واملعايري  املناهج  تطوير  على  كذلك  ورك���زت 

خ��لل  م���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ع��ل��م  واأدوات  والأدل�������ة 

مراجعة وتطوير الأطر واملناهج والأدلة لريا�س 

وتنفيذ  اجل��ودة وتطوير  نظام  الأطفال وتطوير 

ب���رن���ام���ج ع���لج���ي م�����س��ت��دام ل��ت��ع��وي�����س ال��ف��اق��د 

التعليمي لكل الفئات العمرية.

ال���لزم���ة  والأدوات  امل������واد  ت���وف���ري  و���س��م��ل��ت 

الأط��ف��ال،  ري��ا���س  يف  والتعليم  للتعلم  واملنا�سبة 

وت����وف����ري م���ن���ه���اج ري����ا�����س الأط�����ف�����ال ال���ت���ط���وري 

اإلكرتونيا  له  الداعمة  وامل���واد  الثانية  للمرحلة 

وتطوير مناهج امل�ستوى الأول منه.

التعلم  واأدوات  م�سادر  توفري  على  وا�ستملت 

والتعليم والتقومي مبا ي�سمل الأن�سطة املنهجية 

فئات  لكل  الإل��ك��رتوين  واملحتوى  واللمنهجية 

الطلبة مت�سمنة ذوي الإعاقة، اإ�سافة اإىل تطوير 

واإ�سلح املناهج والأطر العامة واخلا�سة للتعليم 

الأ�سا�سي والثانوي مبا فيها الطباعة والتجريب 

واإعداد فيديوهات تعليمية.

وت�سمنت تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لتقييم 

ع��م��ل لإ���س��لح حمتوى  وت��ط��وي��ر خ��ط��ة  الطلبة 

امتحان الثانوية العامة واعتماد الإطار القانوين 

التوجيهي،  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ام��ت��ح��ان  ل�����س��ال��ح 

املتمازج  التعلم  ا�سرتاتيجية  تطوير  اإىل  اإ�سافة 

لكل الفئات العمرية وتطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجية 

الرابع  ال�سف  من  خمرجات  لتح�سني  القرائية 

واحل�ساب  القراءة  منهجية  وماأ�س�سة  ال�سابع  اإىل 

لل�سفوف الثلثة الأوىل وحت�سني اأداء الطلبة يف 

الختبار  اإج��راء  خ��لل  من  الدولية  المتحانات 

التجريبي.

وحول حت�سني اآليات التنمية املهنية للعاملني 

يف قطاع التعليم العام واآليات التنفيذ فقد ركزت 

امل���ب���ادرة ع��ل��ى حت��دي��ث وت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��اج التنمية 

واإن�ساء  العام  التعليم  قطاع  يف  للعاملني  املهنية 

تدريب  مراكز  وماأ�س�سة  املعلمني  ترخي�س  نظام 

التنمية  وخطط  �سيا�سات  لتطوير  املحافظات  يف 

بناء  امل����راأة يف  م�����س��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  وب��رن��ام��ج  املهنية 

وتاأهيلها  التعليم  قطاع  يف  للقياديني  ال��ق��درات 

للمنا�سب القيادية.

ك��م��ا ا���س��ت��م��ل��ت م���ب���ادرة ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة على 

تدريب وتاأهيل املعلمني والقيادات الرتبوية قبل 

التنمية  واأثناء اخلدمة )ماأ�س�سة تنفيذ �سيا�سات 

والإداري���ني  واملعلمني  الرتبويني  للقادة  املهنية 

مبا ي�سمل الربامج واأ�س�س الختيار(، اإ�سافة اإىل 

على  املبكرة  الطفولة  قطاع  يف  العاملني  تدريب 

العاملية  املمار�سات  املطورة وفق  والربامج  املناهج 

قبل  ما  دبلوم  برنامج  بتنفيذ  والتو�سع  الف�سلى 

اخلدمة واجلامعات احلكومية الأردنية.

ورك�����زت م���ب���ادرة ���س��م��ان ال��و���س��ول وامل�����س��اواة 

على  ال��ع��ام  التعليم  يف  الفئات  جميع  وا�ستيعاب 

الدامج  للتعليم  مراعية  مدار�س  اإن�ساء  ا�ستمرار 

وجت��ه��ي��زه��ا مل��واج��ه��ة ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين وت��ق��ل��ي��ل 

الكتظاظ ومراجعة وحتديث اخلريطة املدر�سية 

يف �سوء واقع احلال واخلطط امل�ستقبلية للتعليم 

واخلروج بت�سنيف املدار�س من حيث ال�ستغلل 

التعليمية  امل��وارد  وا�ستخدام  للم�ساحات  الأمثل 

واإع������ادة ال��ت��وزي��ع اجل���غ���رايف مب���ا ي�����س��م��ل ال��دم��ج 

امل��در���س��ي  للنقل  ف��اع��ل��ة  من���اذج  وتنفيذ  وت��ط��وي��ر 

للفئات الأقل حظا وحتديث الت�سريعات الرتبوية 

املعمول بها يف وزارة الرتبية والتعليم مبا يتواءم 

مع حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

وب�����س��اأن ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ث��م��ار وال�������س���راك���ات مع 

القطاع اخلا�س ركزت املبادرة على تطوير النماذج 

القطاعات  لل�سراكات على م�ستوى  ذات اجلدوى 

واإج���راءات  التعاقدات  وتنفيذ  للتعليم  الفرعية 

التمويل ذات اجلدوى ل�سمان  اللتزام يف مناذج 

وال���ب���دء بت�سميم  ال��ع��ط��اء  واإح���ال���ة  ا���س��ت��دام��ت��ه��ا 

وتنفيذ م�سروع لإن�ساء وتاأهيل وت�سغيل و�سيانة 

مل�سروع  والوثائق  الدرا�سات  واإعداد  مدر�سة   15
اإن�ساء 25 مدر�سة بال�سراكة مع القطاع اخلا�س.

امل��ب��ادرات والأول��وي��ات لقطاع التعليم  ورك��زت 

العايل على تطوير منظومة احلوكمة وال�سفافية 

وامل�ساءلة املتعلقة بالعاملني يف موؤ�س�سات التعليم 

تقييم  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  خ��لل  م��ن  ال��ع��ايل 

ال��ع��ايل  بالتعليم  املتعلقة  الت�سريعات  وت��ع��دي��ل 

وتعديل نظام ممار�سة العمل الأكادميي والتو�سع 

بدرجة  املنتهية  غ��ري  املهنية  ال�����س��ه��ادات  منح  يف 

الإط��ار  على  وت�سكينها  اعتمادها  وتنظيم  علمية 

الوطني للموؤهلت.

امل�����س��ت��دام  امل��وؤ���س�����س��ي  الت�سبيك  ت�سمنت  ك��م��ا 

الت�سغيل  لدعم  العايل  التعليم  قطاع  �سركاء  مع 

وال���س��ت��ث��م��ار وحت�����س��ني خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م من 

الطلبة  ل�ستقطاب  خطة  وتنفيذ  تطوير  خ��لل 

ال����واف����دي����ن واإن���������س����اء ج���ام���ع���ة ط��ب��ي��ة م����ن ق��ب��ل 

ابن  جامعة  واإن�ساء  الأردين  ال�سعودي  ال�سندوق 

�سينا الطبية.

ك��م��ا رك���زت م��ب��ادرة ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ق��لل امل��ايل 

والإداري والأكادميي ملوؤ�س�سات التعليم العايل من 

اجلامعات  لتحفيز  متكاملة  خطة  اإع���داد  خ��لل 

ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار وت��ن��وي��ع م�����س��ادر امل����وارد املالية 

ال��ذات��ي��ة وت��ط��وي��ر وت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ام��ة 

الر�سمية  الأردن��ي��ة  اجلامعات  يف  الطلبة  لقبول 

بني  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  مبداأ  حتقق  بحيث 

الطلبة.

ب��ني اجلهات  ال��ت��ع��اون  ورك���زت م��ب��ادرة تعزيز 

ال��وط��ن��ي��ة ال���ع���ام���ة واخل���ا����س���ة ل���دع���م ال��ط��ال��ب 

املحتاج من خلل تقييم وتطوير النظام احلايل 

ل�سندوق دعم الطالب وزيادة الدعم املايل له من 

القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين .

التعليم  موؤ�س�سات  متكني  م��ب��ادرة  رك��زت  كما 

مرتبط  م��رن  لتعليم  للو�سول  الأردن��ي��ة  ال��ع��ايل 

ب��امل��ه��ارات وال��ك��ف��اي��ات ال��لزم��ة م��ن خ��لل البدء 

الأك��ادمي��ي��ة  امل���وؤه���لت  ت�سكني  م��ع��اي��ري  بتطبيق 

واملهنية والتدريبية على الإطار الوطني الأردين 

للموؤهلت.

التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  م���ب���ادرة مت��ك��ني  ورك�����زت 

مرتبط  م��رن  لتعليم  للو�سول  الأردن��ي��ة  ال��ع��ايل 

ب��امل��ه��ارات وال��ك��ف��اي��ات ال��لزم��ة م��ن خ��لل البدء 

ل��ل��ربام��ج  الأردين  الع���ت���م���اد  م��ع��اي��ري  ب��ت��ط��ب��ي��ق 

العاملية  التجارب  مع  تتما�سى  والتي  الأكادميية 

التقني  التعليم  وت��ط��وي��ر  واجل����ودة  الع��ت��م��اد  يف 

امتحان  اآل��ي��ات  وحتديث  الر�سمية  اجلامعات  يف 

الكفاءة اجلامعية لقيا�س خمرجات تعلم الربامج 

الأكادميية.

التعليم  امل��ب��ادرات والأول��وي��ات لقطاع  ورك��زت 

اإيجاد  على  والت�سغيل  والتقني  املهني  والتدريب 

املمار�سات  اأف�����س��ل  �سمن  للقطاع  حوكمة  اإط���ار 

لقطاع  ا�سرتاتيجية  اإع����داد  خ���لل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 

اإطار  التعليم والتدريب املهني والتقني وت�سميم 

وبرامج  م�سروعات  لتنظيم  للمانحني  تن�سيقي 

والتدريب  بالتعليم  يتعلق  فيما  املانحة  اجلهات 

ال��دول  ل��ت��ج��ارب  متكاملة  درا���س��ة  واإع����داد  املهني 

بالإ�سافة  املهني،  بالتعليم  يتعلق  فيما  املختلفة، 

اإىل اإعداد درا�سات تقييم الأثر للربامج املرتبطة 

ال��ع��م��ل واإع�����داد خ��ط��ة تنفيذية لإدم���اج  ���س��وق  يف 

امل��راأة  م�ساركة  رف��ع  يعزز  مب��ا  الجتماعي  ال��ن��وع 

القت�سادية.

ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت م����ب����ادرة دع����م ت��ن��ف��ي��ذ الإط�����ار 

العام  الإط���ار  مراجعة  على  للموؤهلت  الوطني 

املهنية  امل�����س��ارات  يف  الوظيفي  التطوير  لأ���س�����س 

وال��ت��ق��ن��ي��ة م��راع��ي��ة ل��ل��ن��وع الج��ت��م��اع��ي واإن�����س��اء 

قاعدة بيانات موحدة ليتواكب مع عملية حتديث 

اإط����ار وطني  واإع�����داد  امل��ه��ن��ي  وال��ت��دري��ب  التعليم 

ل���لع���رتاف ب���اخل���ربات ال�����س��اب��ق��ة واآل���ي���ات تنفيذ 

الختبارات العملية.

ك��م��ا رك����زت امل���ب���ادرة ع��ل��ى م���واءم���ة خم��رج��ات 

متطلبات  مع  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم 

���س��وق ال��ع��م��ل م��ن خ���لل اإن�����س��اء ن��ظ��ام معلومات 

العمل،  ب�سوق  التعليم  خم��رج��ات  ل��رب��ط  م��وح��د 

املهني  ال��ت��دري��ب  م�سروعات  دع��م  اإىل  بالإ�سافة 

وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج اخل��ا���س��ة ب��ال��ق��ط��اع وحت��دي��ث 

ال��ق��ائ��م م��ن��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ال�����س امل���ه���ارات 

القطاعية.

وت�سمنت مواءمة خمرجات التعليم والتدريب 

املهني والتقني مع اإدخال مناهج املهارات الرقمية 

الثاين  اإىل  ال�سابع  ال�سف  من  امل��دار���س  لطلب 

ع�سر يف التعليم املهني وتطوير وتنفيذ التوجيه 

ابتداء من طلبة ال�سف الرابع، بالإ�سافة  املهني 

اإىل تعزيز الإر�ساد املهني والوظيفي.

كما ت�سمنت تعزيز البنية التحتية التدريبية 

املدار�س  وتو�سعة  العاملية  التكنولوجيا  ومواكبة 

ووث��ائ��ق  والت�ساميم  ال��درا���س��ات  واإع����داد  املهنية 

لإن�����س��اء م��ع��ه��د ت���دري���ب م��ه��ن��ي م��ت��ك��ام��ل وم��رك��ز 

م��ت��خ�����س�����س يف ق����ط����اع ال���������س����ي����ارات ال��ه��ج��ي��ن��ة 

والكهربائية والآليات الثقيلة.

م�ستدامة  عمل  فر�س  توفري  مبادرة  ورك��زت 

لل�سباب وال�سابات على اإن�ساء الوحدات الإنتاجية 

اجلديدة يف املحافظات مع ا�ستكمال دعم الأجور 

ل��ل��ف��روع الإن��ت��اج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ودع����م ال��ربن��ام��ج 

الوطني للت�سغيل.

البيانات،  لقطاع  والأول��وي��ات  املبادرات  وحول 

اأكدت تعزيز مركز الأردن كوجهة ملراكز البيانات 

وال�سحابات الإلكرتونية من خلل تطوير البنية 

البيانات  وم�ستودعات  مل��راك��ز  الرقمية  التحتية 

وال�����س��ح��اب��ة احل��ك��وم��ي��ة الإل���ك���رتون���ي���ة واإن�������س���اء 

ال�ستثمار  وت�سجيع  البيانات  مراكز  وا�ستقطاب 

خلدمة  الأردن  يف  عاملية  ب��ي��ان��ات  م��راك��ز  ب��ن��اء  يف 

املنطقة والدول املجاورة.

واإق����رار  امل���ب���ادرة ع��ل��ى حت��دي��ث  ك��م��ا ت�سمنت 

 )47( رق��م  املعلومات  على  احلماية  ح��ق  ق��ان��ون 

ال��ب��ي��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة  و���س��ي��ا���س��ة   2007 ل�����س��ن��ة 

قانون  وتعديل  اإىل مراجعة  بالإ�سافة  املفتوحة، 

 2012 ل�����س��ن��ة   12 ال��ع��ام��ة رق���م  الإح�������س���اءات 

وحت��وي��ل دائ����رة الإح�������س���اءات ال��ع��ام��ة اإىل مركز 

اإح�سائي وطني.

وت�سمنت املبادرات والأولويات لقطاع البحث 

البحث  منظومة  تطوير  والب��ت��ك��ار،  وال��ت��ط��وي��ر 

ال��ع��ل��م��ي م���ن خ����لل ال��ت��و���س��ع يف اإن�������س���اء م��راك��ز 

للبتكار و�سمان توفري الدعم الفني واللوج�ستي 

للأبحاث ق�سرية وطويلة املدى، ودعم املواهب يف 

جمال البحث والتطوير.

والبتكار  والتطوير  البحث  مبادرة  وا�ستملت 

من  الفكرية  امللكية  وح��م��اي��ة  اإن��ف��اذ  تعزيز  على 

و�سمان  الفكرية  امللكية  وتعديل  مراجعة  خلل 

م��لءم��ت��ه��ا ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة الب���ت���ك���ار ال��وط��ن��ي��ة 

ومواءمتها مع اأف�سل املمار�سات الدولية وتطوير 

وتنفيذ برنامج لتحفيز امللكية الفكرية والرتويج 

لها وتب�سيط اإجراءات ت�سجيل براءة الخرتاع.

556 مليون دينار كلفة مبادرات وأولويات الريادة واإلبداع

دكتور العلوم القت�سادية واملالية

خبري وحملل اقت�سادي ومايل
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املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة  اإجمايل  ارتفع 

العام  من  الثاين  ت�صرين  لنهاية  اململكة  يف 

املا�صي، بن�صبة 5.6 باملئة، لتبلغ نحو 8.255 

م��ل��ي��ون م���ر م���رب���ع، م���ق���ارن���ة م���ع 7.817 

عام  من  نف�صها  للفرة  مربع  مر  مليون 

.2021

عن  ال�صادر  ال�صهري  التقرير  وبح�صب 

اأم�����س الأرب��ع��اء،  دائ��رة الإح�����ص��اءات العامة 

ان��خ��ف�����س اإج����م����ايل ع����دد رخ�������س الأب��ن��ي��ة 

لتبلغ  باملئة،   2.6 بن�صبة  اململكة  ال�صادرة يف 

ال��ث��اين  ت�����ص��ري��ن  ل��ن��ه��اي��ة  رخ�����ص��ة   23662

خالل  رخ�صة   24284 م��ع  مقارنة  املا�صي، 

الفرة نف�صها من عام 2021.

وارت���ف���ع���ت م�����ص��اح��ة الأب���ن���ي���ة امل��رخ�����ص��ة 

الثاين  ت�صرين  لنهاية  ال�صكنية  لالأغرا�س 

 6.854 ل��ت��ب��ل��غ  ب��امل��ئ��ة،   0.1 بن�صبة  امل��ا���ص��ي 

 6.849 مليون مر مربع، مقارنة مع نحو 

مليون مر مربع خالل الفرة نف�صها من 

عام 2021.

املرخ�صة  الأب��ن��ي��ة  م�����ص��اح��ة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا 

ل���الأغ���را����س غ���ر ال�����ص��ك��ي��ن��ة ل��ل��ف��رة ذات��ه��ا 

ن��ح��و 1.401 م��ل��ي��ون مر  ���ص��اب��ق��ا  امل���ذك���ورة 

األ�����ف مر  ن��ح��و 968  م���رب���ع، م��ق��ارن��ة م���ع 

مربع للفرة نف�صها من عام 2021، بارتفاع 

ن�صبته 44.7 باملئة.

و����ص���ك���ل���ت م�������ص���اح���ة الأب���ن���ي���ة امل��رخ�����ص��ة 

الثاين  ت�صرين  لنهاية  ال�صكنية  لالأغرا�س 

اإجمايل  م��ن  باملئة،   83 ن�صبته  م��ا  امل��ا���ص��ي، 

�صكلت  ح��ن  يف  املرخ�صة،  الأب��ن��ي��ة  م�صاحة 

غر  لالأغرا�س  املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة 

اإجمايل  من  باملئة،   17 ن�صبته  ما  ال�صكنية 

املرخ�صة. الأبنية  م�صاحة 

وع��ل��ى م�����ص��ت��وى الأق��ال��ي��م، ب��ل��غ��ت ح�صة 

من  باملئة،   66.1 ن�صبته  م��ا  الو�صط  اإقليم 

حن  يف  املرخ�صة،  الأبنية  م�صاحة  اإجمايل 

 24.8 ن�صبته  ما  ال�صمال  اإقليم  ح�صة  بلغت 

باملئة، واإقليم اجلنوب ما ن�صبته 9.1 باملئة.

املرخ�صة  امل�صاحة  �صكلت  للتقرير،  وفقا 

الأبنية  على  والإ�صافات  اجلديدة  لالأبنية 

اإجمايل  القائمة ما ن�صبته 63.6 باملئة، من 

ال�  الأ�صهر  خالل  املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة 

11 الأوىل من العام املا�صي، يف حن �صكلت 

امل�����ص��اح��ة امل��رخ�����ص��ة ل��الأب��ن��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ما 

ن�صبته 36.4 باملئة.

املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة  اإجمايل  وبلغ 

الأبنية  على  والإ�صافات  اجلديدة  لالأبنية 

ن��ح��و 5.248 م��ل��ي��ون م���ر م��رب��ع  ال��ق��ائ��م��ة 

نحو  مقابل  املا�صي،  الثاين  ت�صرين  لنهاية 

4.972 مليون مر مربع للفرة نف�صها من 

عام 2021، بارتفاٍع ن�صبته 5.6 باملئة.

الثاين،  ت�صرين  �صهر  م�صتوى  على  اأم��ا 

الأبنية  رخ�س  ع��دد  اأن  البيانات  فاأظهرت 

بلغ 2189 رخ�صة، كما بلغت م�صاحة الأبنية 

مع  مقارنة  مربع،  مر  األف   804 املرخ�صة 

نف�صه  ال�صهر  م��رب��ع، خ��الل  م��ر  األ��ف   806

من عام 2021، بانخفا�ٍس ن�صبته 0.3 باملئة.

األنباط-عامن

الأردن وعمان  رئي�س غرفتي �صناعة  دعا 

امل���ه���ن���د����س ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ر، ال�����ص��ن��اع��ي��ن 

ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن خ��دم��ة ال�����ص��ح��ن ال��ب��ح��ري 

العقبة  ح��اوي��ات  ميناء  �صركة  وفرتها  التي 

الأم��رك��ي��ة. امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات   للم�صدرين 

وب����ن امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ر يف ب���ي���ان، اأم�����س 

ت�����ص��م��ن  اخل������دم������ة  ه�������ذه  اأن  الأرب���������ع���������اء، 

امل�����ص��درة  اإىل وج��ه��ت��ه��ا  ال��ب�����ص��ائ��ع  و����ص���ول 

اإل��ي��ه��ا م���ن ال��ع��ق��ب��ة اإىل ال�����ص��اح��ل ال�����ص��رق��ي 

ي��وم��ا،  و25   20 خ����الل  امل���ت���ح���دة  ل���ل���ولي���ات 

م���ن خ����الل ن���ظ���ام م��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة، ي��ت��ت��ب��ع 

امل�����ص��درة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى معاجلة  احل���اوي���ات 

اأي ع��رق��ل��ة يف ح��رك��ت��ه��ا م���ن خ����الل م��وان��ئ 

 ال�����ران�����زي�����ت ال����ت����ي ت���ع���ره���ا احل������اوي������ات.

وعر عن اأمله اأن ت�صكل اخلدمة والتي جاءت 

ال�صناعة  غرف  من  حثيثة  مطالبات  نتيجة 

نقلة  الأم��رك��ي��ة،  ال�����ص��وق  اإىل  وامل�����ص��دري��ن 

الأردن��ي��ة. ال�صادرات  ونوعية  بحجم   نوعية 

ولفت اإىل اأهمية ال�صوق الأمركية لل�صادرات 

ال��ت��ج��ارة  ات��ف��اق��ي��ة  واأن  خ�صو�صا  الأردن���ي���ة، 

احلرة التي مت توقيعها بن البلدين، اأ�صهمت 

ب���زي���ادة ال�����ص��ادرات الأردن���ي���ة اإىل ال��ولي��ات 

امل���ت���ح���دة، وال���ت���ي اأ���ص��ب��ح��ت ال���ي���وم ال�����ص��وق 

الأردن���ي���ة. للمنتجات  الأوىل   ال��ت�����ص��دي��ري��ة 

امل���الح���ي  اخل����ط  اأن  اإىل  اجل���غ���ب���ر  واأ�����ص����ار 

���ص��ي�����ص��ه��م ب���زي���ادة ع���دد احل���اوي���ات امل�����ص��درة 

ت��ع��زي��ز  وب���ال���ت���ايل  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  اإىل 

ت��ن��اف�����ص��ي��ة ال�����ص��ن��اع��ات الأردن�����ي�����ة، م�����ص��ددا 

الأردن  اأول������وي������ات  حت���دي���د  ������ص�����رورة  ع���ل���ى 

الإنتاجية  املعرفة  اأ�صا�س  على  الت�صديرية 

وال���ق���ي���م���ة امل�������ص���اف���ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال�����ص��ل��ع��ي��ة 

واخل�����دم�����ي�����ة ال�����ت�����ي مت����ت����ل����ك اإم����ك����ان����ي����ات 

ت�������ص���دي���ري���ة، وت����ق����دمي اخل�����دم�����ات ال��ف��ن��ي��ة 

الأم��رك��ي��ة. ال�����ص��وق  يف  وت��روي��ج��ه��ا   لدعمها 

اإىل  الأردن������ي������ة  ال�����������ص�����ادرات  اأن  واأو�������ص������ح 

ال�������ص���وق الأم���رك���ي���ة ت�����ص��ك��ل م���ا ي���زي���د على 

22 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج��م��ايل ال�����ص��ادرات الأردن��ي��ة 

���ص��ن��وي��ا. دولر  م���ل���ي���ار   1.7 ت���ب���ل���غ   ب��ق��ي��م��ة 

زي�����ادة  اأن  اإىل  اجل���غ���ب���ر  امل���ه���ن���د����س  ول���ف���ت 

ال���������ص����ادرات الأردن������ي������ة ���ص��ت�����ص��ه��م يف احل���د 

اإىل  داع��ي��ا  وال��ب��ط��ال��ة،  ال��ف��ق��ر  م�صكلتي  م��ن 

ودعم  تطوير  �صندوق  برامج  من  ال�صتفادة 

الأردن��ي��ة  لل�صناعات  ال��روي��ج  يف  ال�صناعة 

يف ال�����ص��وق الأم���رك���ي���ة، وت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات 

الأردن�����ي�����ة وخ�����ص��و���ص��ا م���ن ح��ي��ث ال��ت��ع��ب��ئ��ة 

والتغليف لتكون اكرث جذبا للم�صتهلكن.

8.3 مليون متر مربع مساحة األبنية المرخصة في المملكة

الجغبير يدعو لالستفادة من خدمة الشحن البحري للسوق االميركية 

اخلمي�س  19 /1/ 2023 

االئتمان العسكري يوزع األرباح 
النصفية عن العام الماضي

األنباط-عامن

ق����ررت ال��ه��ي��ئ��ة الإداري��������ة ل�����ص��ن��دوق 

الئ���ت���م���ان ال��ع�����ص��ك��ري مم��ث��ل��ة ب��رئ��ي�����س 

ال��ه��ي��ئ��ة ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���ص��ف اأح��م��د 

الن�صف  ع��ن  الأرب���اح  ت��وزي��ع  احلنيطي، 

الثاين لعام 2022 على املودعن لديه يف 

 4.75 وبن�صبة  ال�صتثمارية  احل�صابات 

باملئة لأعلى �صريحة وديعة لأجل.

مبداأ  على  احل�صابات  ه��ذه  وت�صتند 

ال�صريعة  اأح��ك��ام  م��ع  املتوافق  امل�صاربة 

الإ�صالمية.

وق����ال م��دي��ر ع���ام ال�����ص��ن��دوق مهند 

امل��وزع��ة عن  ال��ع��وائ��د  اإن ن�صب  ���ص��ح��ادة، 

ه��ي ثمرة   2022 ل��ع��ام  ال��ث��اين  ال��ن�����ص��ف 

ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ات امل���ت���وازن���ة ال���ت���ي ان��ت��ه��ج��ه��ا 

وال��ت��ي  ال�����ص��ن��دوق،  ينتهجها  زال  وم���ا 

وم��ع��دلت منو  نتائج  اىل حتقيق  ق��ادت 

الأن�صطة وجمالت  اإيجابية يف خمتلف 

العمل وفقاً لالأهداف املر�صومة.

���ص��ي��وا���ص��ل  ال�����ص��ن��دوق  اإن  واأ�����ص����اف، 

احلالين  امل�صتفيدين  احتياجات  تلبية 

ع������ر ت�����ق�����دمي م�����زي�����د م������ن احل����ل����ول 

امل��ب��ت��ك��رة ل��ه��م وال���ت���ي تلبي  امل�����ص��رف��ي��ة 

اإىل  اإ���ص��اف��ًة  واحتياجاتهم،  تطلعاتهم 

ا���ص��ت��ق��ط��اب امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����ص��ك��ري��ن 

م�����ن خ������الل ت����ق����دمي ق���ي���م���ة م�����ص��اف��ة 

حتاكي  امل�صرفية  واملنتجات  للخدمات 

م���ا ي��ط��م��ح��ون ل���ه يف ق���ط���اع اخل���دم���ات 

البنكية.

األنباط-عامن

املعدنية  وال�����رثوة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  ب��ح��ث 

مع  ظبي  اأب��و  يف  اخلراب�صة  �صالح  الدكتور 

الإم��ارات��ي  التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر 

اله��ت��م��ام��ات  امل���زروع���ي،  ب��ن حم��م��د  �صهيل 

امل�صركة يف جمال الطاقة والو�صع العاملي 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ن��ف��ط وال����غ����از وال���ط���اق���ة 

الأخ�صر. املتجددة والهيدروجن 

وزارة  ع��ن  �صدر  �صحفي  بيان  وبح�صب 

الأرب��ع��اء،  اأم�����س  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة 

اأك������د اجل���ان���ب���ان �����ص����رورة ت���ع���زي���ز ال���رب���ط 

من  ل��ه  مل��ا  العربية  ال���دول  ب��ن  الكهربائي 

م�صاريع  واإدارة  اإن�����ص��اء  ت�صهيل  يف  ف��وائ��د 

ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ك���ل دول���ة 

الكلف. وتخفي�س 

الإم��ارات  ب��رول  �صركة  اخلراب�صة  وزار 

ال��وط��ن��ي��ة )اإي����ن����وك( يف دب�����ي، وب���ح���ث مع 

حميد  �صيف  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 

ال��ف��ال���ص��ي، ف���ر����س ال���ت���ع���اون وال���ص��ت��ث��م��ار 

بالنفط  اخل��ا���ص��ة  اللوج�صتيات  جم���ال  يف 

النفطية. وامل�صتقات 

الوزير  م�صاركة  �صمن  اللقاءات  وت��اأت��ي 

اأب�����و ظبي  اخل���راب�������ص���ة ب��ف��ع��ال��ي��ات اأ����ص���ب���وع 

ل��ال���ص��ت��دام��ة ال�����ص��ن��وي ال���ذي ي��ت��زام��ن ه��ذا 

ال���ع���ام م���ع اج���ت���م���اع���ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 

ل���ل���وك���ال���ة ال����دول����ي����ة ل���ل���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 

)اآيرينا(.

األردن واالمارات يؤكدان ضرورة تعزيز الربط الكهربائي العربي

األردن يوقع اتفاقية المشاركة 
في اكسبو قطر 2023

األنباط-عامن

اك�صبو  الأردن بفعاليات معر�س  ي�صارك 

يف  فعالياته  �صتنطلق  ال��ذي   2023 الدوحة 

 28 حتى  املقبل  الأول  ت�صرين  م��ن  ال��ث��اين 

خ�صراء  �صعار”�صحراء  حت��ت   2024 اآذار 

اأف�صل«. لبيئة 

وبح�صب بيان �صادر عن وزارة ال�صناعة 

قالت  الأرب��ع��اء،  اأم�س  والتموين  والتجارة 

الأردين  العام  املفو�س  ال���وزارة؛  ع��ام  اأم��ن 

ال��زع��ب��ي،  دان�����ا  2023؛  ال����دوح����ة  لك�����ص��ب��و 

اإن امل�����ص��ارك��ة الأردن���ي���ة ال��ت��ي ن��ح��ر���س على 

اإط���ار  ت���اأت���ي يف  ���ص��ام��ل��ة وف��اع��ل��ة  ت��ك��ون  اأن 

ال��ع��الق��ات الأردن����ي����ة ال��ق��ط��ري��ة امل��ت��ي��ن��ة يف 

املجالت. خمتلف 

واأ�صافت، خالل توقيعها يف الدوحة مع 

املفو�س العام لك�صبو ال�صفر بدر بن عمر، 

اتفاقية امل�صاركة الأردنية، بح�صور ال�صفر 

وم�صوؤولن  ال��ل��وزي  زي��د  قطر  يف  الأردين 

وي��ح��ف��ز  ي��دع��م  الأردن  اأن  اجل��ان��ب��ن  م���ن 

البتكارات يف ق�صايا تكت�صب اهتماما دوليا 

للحد من الت�صحر والتكنولوجيا احلديثة 

يف الزراعة والوعي البيئي وال�صتدامة.

ال��ذي   2023 قطر  اك�صبو  اأن  واأو���ص��ح��ت 

اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف  م�����رة  لأول  ����ص���ي���ق���ام 

خا�صة  اأهمية  يكت�صب  الأو���ص��ط،  وال�����ص��رق 

لأن���ه ي��اأت��ي يف وق��ت م��ا زال���ت ف��ي��ه املخاطر 

ت��ه��دد الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي واخ��ت��الل 

ال��زراع��ي��ة  للمنتجات  ال��ت��وري��د  ���ص��ال���ص��ل 

تعاونا  يتطلب  ال���ذي  الأم���ر  وال��غ��ذائ��ي��ة، 

اخل��رات  وت��ب��ادل  ال���دويل  امل�صتوى  على 

ملواجهة تلك التحديات.

الأنباط-عمان

ق����ام����ت ال�������ص���رك���ة الأردن������ي������ة ل�����ص��م��ان 

ال��ق��رو���س خ��الل ال��ع��ام 2022، وم��ن خالل 

ب��رام��ج ���ص��م��ان ال��ق��رو���س امل��خ��ت��ل��ف��ة، مبنح 

مليون   217 بقيمة  �صركة   2224 ل�  ال�صمان 

دينار.

وح�صب بيان عن ال�صركة، اأم�س الأربعاء، 

يف  القائمة  امل�صمونة  القرو�س  عدد  و�صل 

بقيمة  قر�صاً   9213 اإىل   2022 العام  نهاية 

502 مليون دينار.

كما جرى التعاون مع البنوك يف جدولة 

العام  1400 قر�س خالل  اأكرث من  اأق�صاط 

لل�صركات  ال�صداد  �صروط  لتي�صر  املا�صي 

التي تقدمت بطلب لذلك.

وج����رى ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���س ت��ق��دمي 

بقيمة  ن��ا���ص��ئ��اً  م�����ص��روع��اً   336 ل���  ال�����ص��م��ان 

املا�صي، وا�صتمرت  العام  7ر15 مليون دينار 

ال�������ص���رك���ة ب���ت���ق���دمي ال�������ص���م���ان ل��ل�����ص��رك��ات 

ال�����ص��غ��رة وامل��ت��و���ص��ط��ة ���ص��م��ن ال��رن��ام��ج 

ال��وط��ن��ي مل��واج��ه��ة اأزم�����ة ك���ورون���ا يف ���ص��وء 

ب��ت��م��دي��د  الأردين  امل����رك����زي  ال��ب��ن��ك  ق���ي���ام 

العمل بالرنامج الوطني حتى نهاية �صهر 

ا�صتفاد من  العام احلايل، حيث  �صباط من 

ال��رن��ام��ج خ��الل ال��ع��ام 2022 ح���وايل 763 

�صركة بقيمة 132 مليون دينار.

اأطلقت ال�صركة بداية العام املا�صي  وقد 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ب��رن��اجم��اً 

عدد  وبلغ  املايكروية  امل�صاريع  لدعم  خا�صاً 

امل�����ص��اري��ع امل�����ص��ت��ف��ي��دة ال��ت��ي ج����رى ت��ق��دمي 

ال�صمان لها �صمن الرنامج 372 م�صروعاً 

بقيمة تقارب ال� 3 مالين دينار.

تو�صيع  م��وا���ص��ل��ة  اإىل  ال�����ص��رك��ة  وت�صعى 

ف����ر�����س ال���ت���م���وي���ل ل���ل�������ص���رك���ات ال�����ص��غ��رة 

خالل  من  احل��ايل  العام  خالل  واملتو�صطة 

براجمها  �صمن  اإ�صافية  �صمانات  تقدمي 

جديدة  برامج  ا�صتحداث  وكذلك  القائمة 

خ���دم���ًة ل��الق��ت�����ص��اد ال���وط���ن���ي وامل�������ص���اري���ع 

الريادية يف اململكة.

2224 شركة صغيرة ومتوسطة تستفيد من برامج ضمان القروض خالل العام الماضي
المركزي يجدد تحذيره من 

شركات تدعي مضاعفة األرباح

األنباط-عامن

الأردين،  امل�����رك�����زي  ال���ب���ن���ك  ج������دد 

مع  التعامل  بعدم  للمواطنن  حتذيره 

���ص��رك��ات ت��ك��رر ت��روي��ج الع���الن���ات عر 

قنوات العالم املرئية وتدعي بامكانية 

الأم���وال لديها واحل�����ص��ول على  ادخ���ار 

م��ب��ال��غ م�����ص��اع��ف��ة ���ص��م��ن ف���رة زم��ن��ي��ة 

ق�صرة.

و�صدد املركزي يف بيان اأم�س الأربعاء، 

مع  التعامل  ع��دم  من  حتذيره  اأن  على 

ه���ذه ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ت��دع��ي اإم��ك��ان��ي��ة 

منطقي  غر  ب�صكل  الأم��وال  م�صاعفة 

خالل فرة زمنية ق�صرة، ياأتي جتنبا 

وخطر  وال��ن�����ص��ب  ل��الح��ت��ي��ال  للتعر�س 

خ�صارة الأموال.



االعالين
08

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  1من   /40 املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

22 ل�سنة 1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات 

اج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

و�سركاه  ب�سيوين  حممد  �سابر  ح�سام  �سركة  ت�سفية  

وامل�سجلة

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم)20962( 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2021/6/22 بتاريخ  

الإعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

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�ض ) 20 ( امل�سروع والجزاء ذوات الرقام ) 139 + 140 ( حو�ض ) 6 ( 

غور الوهادنه من ارا�سي قرية الكرميه املنوي ا�سافتهما اىل الوحدة الزراعية رقم )21( حو�ض 

) 20 ( امل�سروع .

ال�سونة   / وامل�ساحة  الرا�سي  دائ��رة  لوحة  على   2023/1/17 املوافق  الثالثاء  يوم  علق  قد 

�سرحبيل بن ح�سنه  بلدية  رئي�ض  ن�سخة اخرى منه اىل  و�سلمت  بارزا  باعتباره حمال  ال�سمالية 

لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض 

من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ض  كاأمانة  دينارا  ع�سر(  )خم�سة  مبلغ 

القانون املذكور.

رئي�ض جلنة تقدير الرا�سي

املهند�ض �سامر حممد الدويري

اعالن
1966 ان جمل�ض  يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى والبنية رقم )79( ل�سنة 

التنظيم العلى قد قرر بقرارة رقم )1824( تاريخ 2022/12/14  املوافقة على خمطط ا�سافة تنظيم باحكام �سكن 

اأ ، ب ، ج ، مقابر ، م�ساجد وتغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن )اأ( اىل )ب( وا�ستحداث �سوارع وطرق �سمن الأحوا�ض ذوات 

الأرقام )1( حو�سا( )2/اأم حبلة ال�سرقية( )4( التلعة اخلفية( )5( املرتفع الغربي من ارا�سي حو�سا وفر�ض عوائد 

تنظيم مبقدار ع�سرة قرو�ض لكل مرت مربع م�ساف �سكن يف بلدية حو�سا اجلديدة / لواء البادية ال�سمالية الغربية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واإعالنه لالعرتا�ض ملده �سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن يف

اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف مكاتب اللجنة اللوانية للتنظيم يف لواء 

البادية ال�سمالية الغربية ومكاتب بلدية حو�سا اجلديدة وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة الإدارة 

املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .

نائب رئي�ض الوزراء ووزير الإدارة املحلية توفيق حممود كري�سان

رئي�ض جمل�ض التنظيم الأعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   �سونوما للمطاعم 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�سياحيه   

قد    2016/11/13 بتاريخ    )45670( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2023/1/15 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

جمتمعني  احل��وراين  كمال  فادي  وال�سيد  العوامله  عواد  حممد 

ومنفردين   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 85 رقم  عمارة   – التجاري  نا�سر  جممع   – اجلاردنز   – عمان 

رقم  الر���س��ي  هاتف   0799913186 رق��م  الهواتف  اراق��م   –
5514624 – فاك�ض 5514529 – �سندوق بريد ) 1142 ( رمز 

بريد ) 11947 (

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200167291 (

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الن�سار وم�سعود  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118178( بتاريخ 2018/4/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/11/25 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ليث حممد جميل م�سعود  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال�سمايل  الها�سمي   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0799592536

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

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

فعلى   املعدة  واملوا�سفات  ال�سروط  وح�سب  الوىل  املرة  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية 

ال�سادة املقاولني ت�سنيف اوىل / ثانية اخت�سا�ض خلطات ا�سفلتية او ثانية / ثالثة 

اخت�سا�ض ان�ساء و�سيانة طرق / ) جمال الطرق ( مراجعة حما�سب البلدية خالل 

�ساعات 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�ض املقدم ) كفالة بنكية او �سيك م�سدق ( .

 4 – اخر يوم ايداع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف مركز البلدية ال�ساعة ) 11 ( 

�سباحا يوم الربعاء املوافق 2023/2/8م .

5- موعد فتح العرو�ض 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

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن م�سفي �سركة ورثة حممد �سحدة 

�سجل  يف    )  8894  ( ال��رق��م  حت��ت  وامل�سجلة  العقيلي   حممد 

الوطني  ورقمها   2022/12/7 تاريخ  ب�سيطة   تو�سية  �سركات 

اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  ب��اأن   )  200058260  (

على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ 2020/8/21 وتعيني هاين 

حممد �سحدة العقيلي  م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

القن�سلية  بجانب   – الغربية  ال��وح��دات   – العقبة   : املدينة 

امل�سرية �سابقا

  خلوي : 0798683292

م�سفي ال�سركة 

هاين حممد �سحدة العقيلي  

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200191124 (

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة حممد ال�سيخ �سامل يحيى احليا�سات

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ورثة با�سم حممد احليا�سات

 )21790( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2023/1/9

وقام   2023/1/17 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/18

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية 

من 5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سناعية   املعدات  لتجارة  ال�سوائل  تقنية  �سركة  باأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )41618( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2015/9/8(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2023/1/17(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لشركة مجموعة منري سختيان 

التجارية ذ.م.م / مناطق حرة
السادة الشركاء يف شركة مجموعة منري سختيان التجارية / مناطق 

حرة املحرتمني  ،،،
عمال باحكام قانون ال�سركات الردين و تعديالته رقم )22( ل�سنة 1997 والتعليمات 

ال�سادرة مبوجب قانون الدفاع واوامر الدفاع ، فاإنني ادعوكم حل�سور اجتماع الهيئة 

العامة غري العادي ال�سركة جمموعة منري�سختيان التجارية / مناطق حرة امل�سجلة 

احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  يف  ال�سركات  �سجل  لدى  م�سوؤولية  ذات  ك�سركة 

حتت الرقم ) 115  ( والذي �سيعقد يوم الحد املوافق 2023/1/29 ال�ساعة العا�سرة 

�سباحا وذلك يف مقر ال�سركة 0  

على اأن يتم مناق�سة املوا�سيع و القرارات التالية يف هذه الجتماع :

ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية

تعيني ال�سيد يو�سف علي احمد الزبدية م�سفيا لل�سركة .

حتديد مبلغ ) 500 ( خم�سمائة دينار اتعاب للم�سفي .

اآخر عنكم للح�سور  يرجى منكم ح�سور الجتماع يف املوعد املحدد او توكيل �سريك 

وار�سال التوكيل اىل الربيد اللكرتوين

خطيا  ا�سعارنا  منكم  يرجى  كما   ،  JAbuALsoud@smartlaw-jo.com  

بتبلغكم و ا�ستالمكم لهذه الدعوة .

رئيس هيئة املديرين
ديما نضال سختيان

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

 22 رقم  ال�شركات  قانون  من   )13( املادة  لحكام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حامد مو�سى اخلاليفه 

و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل  �سركات ت�سامن حتت الرقم 

) 76830(  بتاريخ 2005/7/21 تقدمت بطلب لإجراءات 

التغيريات التالية :

اخلاليفه  مو�سى  حامد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اىل �سركة : حامد ومعن اخلاليفه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د- وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200115954(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة حممد ح�سن توفيق و�ساح

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد و�ساح و�سريكته

بتاريخ   )100399( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2011/1/18

وقام   2023/1/18 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/18

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية 

من 5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سياحيه    للمطاعم  �سونوما  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 45670 ( 

بتاريخ ) 2016/11/13(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد حممد عواد العوامله وال�سيد فادي 

كمال احلوراين جمتمعني ومنفردين  

 – التجاري  نا�سر  – جممع  – اجلاردنز  عمان   : امل�سفي  عنوان 

هاتف   0799913186 رقم  الهواتف  اراق��م   –  85 رقم  عمارة 

الر�سي رقم 5514624 – فاك�ض 5514529 – �سندوق بريد 

) 1142 ( رمز بريد ) 11947 (

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) والفواكه  للخ�سار  وعزيز  ر�سيد   (

)243003( با�سم ) حممد رفيق حممد ابو �سيدو ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) رامي 

رفيق حممد ابو �سيدو ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) خمبز الرغيف الذهبي ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )229237( با�سم 

) ثابت حممد عبداهلل الزبن ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة البا�سم للحلويات 

ذ.م.م ( 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
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�سجل  ا�ستنادا لحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 

اجلود  بيت   ( التجاري  ال�سم  باأن  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�سماء 

216448 ( با�سم ) احمد وليد  للتموين( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم ) 

احمد اجلهني ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ميمونة حممد اإ�سماعيل الزعبي ( وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�سجل  ا�ستنادا لحكام 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 ) احلجاز للع�سل 

والعطارة( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم ) 137357 ( با�سم ) احمد وليد 

احمد اجلهني  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ميمونة حممد اإ�سماعيل الزعبي ( وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) موؤ�س�سة ال�سالة والتميز للخدمات اللوج�ستيه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية 

البطاينه ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم  بالرقم )267908( با�سم ) بنان زهري فخري 

) خ�سره ح�سن �سليمان الغلبان ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

اعــــالن

لعدم  ونظرًا  لال�سكان  التعاونية  الوائل  جمعية  تعلن 

اكتمال الن�ساب القانوين لجتماع الهيئة العامة فقد 

الثالثاء  يوم  الثاين  العامة  للهيئة  تقرر عقد اجتماع 

�سارع  يف  م�ساء  الرابعة  ال�ساعة   2023/1/24 تاريخ 

 -  125 رق��م  عمارة   – الر�سوان  جممع   – اجل��اردن��ز 

قانوين  �سيكون  الجتماع  بان  علما   ،  306 رقم  مكتب 

مبن ح�سر . 

جمعية االوائل التعاونية لالسكان

اخلمي�ض   19/ 1 / 2023

رقم العدد   6290

 065200700
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االنباط-وكاالت

ع����ّززت �سلطات الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، الأرب���ع���اء، ج��دار 

الغربية  بال�سفة  جنني  ق��رى  حميط  يف  العن�سري  الف�سل 

املحتلة

واأفاد �سهود عيان، باأن قوات الحتال عّززت اجلدار املُقام 

فوق اأرا�سي قريتي طورة ونزلة زيد وبلدة يعبد جنوب غربي 

جنني، وذلك بزيادة ارتفاعه وبناء مقاطع جديدة منه

مكعبات  اإح�سار  توا�سل  اأن  اإىل  حملية،  م�سادر  واأ���س��ارت 

اإ���س��م��ن��ت��ي��ة �سخمة ل��غ��ر���ض زي����ادة ارت���ف���اع اجل����دار وت��ع��زي��زه، 

وتوا�سل لليوم الثالث على التوايل اإغاق البوابة الع�سكرية 

عند قرية اأم الريحان

قرى:  اأه��ايل  منع  الحتال  ف��اإن  ذاتها،  امل�سادر  وبح�سب 

داخ��ل  الواقعة  امل��ال��ح،  ال��ري��ح��ان، وظهر  واأم  ال��رع��دي��ة،  خربة 

جدار الف�سل، من الدخول اأو اخلروج

اأن  ال��ري��ح��ان جم��دي زي��د،  اأم  وذك��ر رئي�ض جمل�ض ق��روي 

امل��واط��ن يون�ض ح�سن زي��د يف  ق��وات الح��ت��ال ح��ّول��ت منزل 

ع�سكرية،  مراقبة  نقطة  اإىل  امل��ج��اورة  ال�سرقية  ط��ورة  قرية 

وقيدت حركة عائلته

وال��ق��د���ض  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  وب��ل��دات  وق���رى  ُم���دن  وت�سهد 

ا  املحتلتني، حالًة من الغ�سب ال�سعبي والتوتر امللحوظ، رف�سً

امل�ستوطنني  وُقطعان  الحتال  ق��وات  لع��ت��داءات  وا�ستنكاًرا 

امل��واط��ن��ني ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، وق��ي��ام��ه��م بحملة اع��ت��ق��الت  ب��ح��ق 

متكررة

و�سهد عام 2022 ارتفاعاً يف انتهاكات قوات الحتال بحق 

ل�سيما  غ��زة،  وقطاع  والقد�ض  الغربية  ال�سفة  يف  املواطنني 

م��ن حملة  ال��ل��ت��ان تعر�ستا لأك���ر  ن��اب��ل�����ض وج��ن��ني  م��دي��ن��ت��ي 

ع�سكرية خال اأيام ال�سنة

اأ�سكال  من  �سكًا  املت�ساعدة  الح��ت��ال  انتهاكات  وتعترب 

لكل  ال���دويل وتعترب خ��رق��اً  ال��ق��ان��ون  ال��وا���س��ح على  ال��ت��ع��دي 

الفل�سطيني  ب��ال�����س��راع  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة  الت���ف���اق���ات 

الإ�سرائيلي

انتهاكات  متعددة  دولية  وموؤ�س�سات  دوًل  دان��ت  اأن  و�سبق 

ا�ستمرارها  تقارير متعددة حتذر من  كما �سدرت  الحتال، 

دون وجود ا�ستجابة من قوات الحتال التي توا�سل التغول 

على الدم الفل�سطيني

الفل�سطينية  والف�سائل  ال�سلطة  طالبت  وت��ك��راراً  وم��راراً 

دول العامل بالتدخل من اأجل جلم اعتداءات الحتال بحق 

الفل�سطينيني دون حترك فعلي بهذا اخل�سو�ض على الأر�ض 

حتى الآن

االنباط-وكاالت

 ت���ع���د ال�����س��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة وح����ال����ة امل���ق���اوم���ة 

التحديات  اأه��م  من  فيها  املت�ساعدة  واملواجهة 

ال���ت���ي ت���واج���ه رئ��ي�����ض اأرك������ان ج��ي�����ض الح���ت���ال 

حيث  هاليفي”،  “هرت�سي  اجلديد  الإ�سرائيلي 

اأول وجهات زياراته مقر جي�ض الحتال  كانت 

يف ال�سفة الغربية

اأحرونوت”  “يديعوت  �سحيفة  وب��ح�����س��ب 

متفجر،  برميل  الغربية  ال�سفة  ف��اإن  العربية، 

وال����ذي ي��ح��اول ج��ي�����ض الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

هذا  ملنع  كبرية  ق��وات  با�ستخدام  اأ�سهر   10 منذ 

النفجار

يدفعه  ال��ذي  الثمن  ف��اإن  لل�سحيفة،  ووف��ًق��ا 

جي�ض الح��ت��ال ب��اه��ظ ج����ًدا، ح��ت��ى مت اإحل���اق 

���س��رر ك��ب��ري ب��ت��دري��ب��ات وح��دات��ه��ا، م��ا اأث���ر على 

هاليفي  على  “يتعني  اأن��ه  اإىل  م�سريًة  كفاءتها، 

اأن يقرر خال الأ�سهر املقبلة اإىل متى �ست�ستمر 

الأمواج” وكيفية عملها يف هذه  “كا�سر  عملية 

املنطقة املعقدة«

ال�سفة  يف  “الهجمات  اإن  ال�سحيفة،  وتقول 

ت��ت��زاي��د وم���ا ي��ث��ري ال��ق��ل��ق اأك����ر ه���و ال��ه��ج��م��ات 

الفردية، وهي التي ي�سعب اإحباطها كما يجري 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ب��ل  م��ن  من�سقة  ع��م��ل��ي��ات  يف 

ه��ذه  “زيادة  اأن  اإىل  م�������س���ريًة  التنظيمية”، 

ال��ك��ث��ري من  ال��ف��ردي��ة �سيعني وق���وع  ال��ه��ج��م��ات 

القتلى وميكن اأن تت�سبب مبوجة هجمات اأكرب«

ت��راج��ع  “اإمكانية  م��ن  ال�سحيفة  وح����ذرت 

احلكومة  م��ع  عليه  واحل��ف��اظ  الأم��ن��ي  التن�سيق 

عليه  احل��ف��اظ  مت  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريًة  اجلديدة”، 

ب�سكل ن�سبي خال فرتة احلكومة الأخرية

املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  اأح����د  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

تعامله  هي  لهاليفي،  بالن�سبة  الغربية  بال�سفة 

الحتال  جي�ض  وزارة  يف  يخدمان  وزيرين  مع 

“بت�سلئيل  والآخ���ر  غالنت”  “يوؤاف  اأح��ده��م��ا 

�سموتريت�ض” والذي �سيهيمن على ق�سايا تهم 

الفل�سطينيني خا�سة مع توليه مل�سوؤولية الإدارة 

اأن يكثف  اإنه يتعني على هاليفي  املدنية وقالت 

العمل من اأجل حت�سني اخلط الفا�سل واإكمال 

اخلليل  ج��ب��ل  منطقة  يف  خ��ا���س��ة  اجل����دار  ب��ن��اء 

واأن يحافظ  ال�����س��م��ال،  واأج�����زاء م��ن  اجل��ن��وب��ي، 

اإن�����س��اوؤه��ا على طول  على ح��ال��ة ال���ردع ال��ت��ي مت 

ا�ستعادة الأمن بالن�سبة  اجلدار، واأن يعمل على 

للم�ستوطنني الذين يحتجون يف الآونة الأخرية 

مع تزايد عمليات اإطاق النار

 االحتالل ُيعّزز جدار الفصل العنصري في محيط قرى جنين

»برميل متفجر«... الضفة هي التحدي الرئيس لرئيس أركان جيش االحتالل الجديد

مستوطنون يجرفون أراِض في بلدة الرام 
وسلوان بالقدس

 ألول مرة.. الجنود الروس يدمرون 
مدرعة أسترالية

 استطالع أمريكي: »إسرائيل« تعامل 
الفلسطينيين معاملة النازيين

 األوقاف الفلسطينية: االحتالل يحاول 
خلق هجرة داخلية ألهالي مدينة القدس

االنباط-وكاالت

م��ن   ٪40 اأن  ل����ل����راأي  ا����س���ت���ط���اع  اأظ����ه����ر 

تعامل  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  الأم��ريك��ي��ني 

الفل�سطينيني معاملة النازيني، وهو ما اعترب 

موؤ�سراً على تدهور �سمعة اإ�سرائيل يف اأمريكا 

يف ال�سنوات القليلة املا�سية

اأ����س���در  ال�����ذي   )ADL( م���رك���ز  وح�����س��ب 

ال���س��ت��ط��اع، ف����اإن اإ���س��رائ��ي��ل خم��ت��ل��ط��ة منذ 

ال��ب��داي��ة يف ال��ت��ف��ري��ق ب���ني م���ع���اداة ال�����س��ام��ي��ة 

وكيفية تعريف ذلك

وتابع: كما واأن اليهود اأكر ولًء لإ�سرائيل 

كبرياً  تاأثرياً  لهم  واأن  املتحدة،  الوليات  من 

)مركز  �سرتيت  وول  يف  الأع��م��ال  ع��امل  على 

امل���ال ال��ع��امل��ي( ول��دي��ه��م ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق��وة يف 

اأمريكا

االنباط-وكاالت

ق����ال م���دي���ر دائ�����رة الأوق�������اف الإ���س��ام��ي��ة 

الح���ت���ال  اإن  ب����ك����ريات،  ن���اج���ح  ال���ق���د����ض  يف 

الإ�سرائيلي يحاول خلق هجرة داخلية لأهايل 

مدينة القد�ض املحتلة، من موظفني وحرا�ض 

ومواطنني عاديني

وح�������ذر ب����ك����ريات م����ن م�������س���اع���ي ���س��ل��ط��ات 

الفل�سطينيني  ل��دف��ع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال 

بفعل  القد�ض،  مبدينة  الداخلية  الهجرة  اإىل 

اإجراءاته الت�سييقية عليهم

لتجفيف  احلثيثة  حماولتها  اإىل  وتطرق 

يف  والإ�سامي  والعربي  الفل�سطيني  الوجود 

بكمية قرارات  ذلك  ويتمثل  الأق�سى،  امل�سجد 

املقد�سيني،  �سد  ي��وم��ًي��ا  ت�سدر  ال��ت��ي  الإب��ع��اد 

وح���م���ات الع���ت���ق���ال ب��ح��ق ح���را����ض امل�����س��ج��د، 

ت�ستهدف  اأن���ه���ا  واأو����س���ح  ع��ل��ي��ه��م  وال��ت�����س��ي��ي��ق 

الإ���س��ام��ي��ة  الأوق������اف  دائ����رة  ع��ل��ى  الت�سييق 

وت�سعى  الأق�سى،  امل�سجد  �سوؤون  امل�سرفة على 

باملدينة  واإلغاءها  الها�سمية  الو�ساية  لعرقلة 

اإىل  الأوق����اف  دائ���رة  واأ����س���ارت م��دي��ر  املقد�سة 

به  ن��ادت  ملا  ا�ستجابًة  تاأتي  ه��ذه اخل��ط��وات  اأن 

 ،2010 اجلماعات اليهودية املتطرفة منذ عام 

باإلغاء الدور الأردين يف القد�ض

االنباط-وكاالت

 

امل�ستوطنني  ب���اأن  م�����س��ادر حم��ل��ي��ة،  اأف����ادت 

وب��ح��را���س��ة ���س��رط��ة الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

القد�ض،  �سمال  ال���رام  ب��ل��دة  ��ا يف  اأر���سً ج��رف��وا 

فيما وا�سل اآخرون جتريف اأر�ض يف حي وادي 

الربابة يف بلدة �سلوان جنوب امل�سجد الأق�سى

من  جم��م��وع��ة  اأن  اإىل  امل�����س��ادر  واأ�����س����ارت 

امل�ستوطنني بحماية �سرطة الحتال، �سرعت 

الك�سارات  منطقة  يف  لأر���ض  جتريف  باأعمال 

بالقرب من بلدة الرام �سمال القد�ض

ب��ل��دي��ة  اآل����ي����ات وج����راف����ات  اأن  واأو����س���ح���ت 

اأعمال جتريف يف حي وادي  الحتال، قامت 

الربابة يف بلدة �سلوان

االنباط-وكاالت

وق������د مت ت����دم����ري امل�����درع�����ة الأ����س���رتال���ي���ة 

الأوك���راين.  ال���66  للواء  التابعة   M113AS4

ن�سرتها  التي  الفوتوغرافية  ال�سور  وبح�سب 

�سبكة الإنرتنت مل ت�ساعدها الدروع الإ�سافية 

ال��ع��رب��ة وع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ه��ا ونتيجة  يف م��ق��دم��ة 

الإ�سابة ن�سب احلريق الذي كانت قوته �سديدة 

اإىل درجة اأن اجل�سم امل�سنوع من الألومينيوم 

املقعد  ال��وح��ي��د  امل����درع  ال���ربج  ان�سهر و���س��ق��ط 

املزود بر�سا�ض Browning M2 اإىل داخل 

العربة

ومن املثري لانتباه اأن العملية نف�سها ترافق 

احرتاق عربات امل�ساة القتالية الأمريكية ال�سنع 

Bradley M2 التي تعتزم الوليات املتحدة 

ال�سور  ذلك  اأظهرت  وقد  لأوكرانيا.  ت�سليمها 

العمليات  اأث��ن��اء  التقطت  التي  الفوتوغرافية 

2003 حيث  ع��ام   1991 ع��ام  العراق  احلربية يف 

�سقط ال��ربج امل��درع امل��زود مبدفع عيار 25 ملم 

اإىل داخل العربة

يذكر اأن و�سائل الإع��ام كانت قد اأف��ادت يف 

 Bushmaster وقت �سابق بتدمري مدرعات

املزدوجة التي �سّلمتها اأ�سرتاليا لنظام كييف

االنباط-وكاالت

رغم اأن “حل الدولتني” ولد ميتاً يف الأ�سل، 

اأن يكون �سوى  وبعد �سنوات طويلة مل ي�ستطع 

ال�سيا�سة  دهاليز  يف  اجل��اري��ة  للمهاترات  �سعار 

واملفاو�سات

دعما  لتعلن  الأمريكية  الدبلوما�سية  ع��ادت 

قدميا ومعادا لهذا احلل، كنافذة لإطاق م�سار 

الت�سوية ومتاهة احللول ال�سلمية، وهو اأ�سبه ما 

يكون بالتلويح للفل�سطينيني بجزرة فا�سدة مل 

تعد �ساحلة لأي �سيء، ورغم ذلك فاإن مواقف 

اإدارات  ًة يف  ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية خا�سّ

ال��دمي��ق��راط��ي للبيت الأب��ي�����ض تخالف  احل���زب 

حتى اأقوالها التي باتت با قيمة

ال��ولي��ات املتحدة دع��م حل الدولتني  وتعلن 

منحازة  اأن��ه��ا  تثبت  ال�سيا�سة  ممار�ساتها  لكن 

فعًا  اأو  ل��اح��ت��ال، ول مت��ار���ض �سغطاً  دوم���ا 

جدياً مل�ساعدة الفل�سطينيني على نيل جزء من 

فعلية  وف��اة  �سهادة  ا�ستخرج  م��ا  وه��و  حقوقهم، 

لعملية الت�سوية منذ عقد م�سى

دعم الإدارات الدميقراطية

احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي الأم��ري��ك��ي ت��اري��خ��ي��اً 

هو اأك��ر من اأ�سدر مواقف تدعم الحتال يف 

الع�سكرية  وامل�ساعدات  املحتلة  القد�ض  ق�سايا 

البيت  على  تعاقبت  اإدارات  عرب  والقت�سادية، 

الأبي�ض يف العقود الثاثة املا�سية

“توما�ض  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  الأم���ريك���ي  ال�سفري 

نايد�ض”، قال اليوم الأربعاء، اإنه ياأمل اأن ينجح 

يف دفع حل الدولتني، رغم وجود حكومة ميينية 

برئي�سها  يثق  واأن����ه  “اإ�سرائيل”،  يف  متطرفة 

“بنيامني نتنياهو«
املحلل والكاتب ال�سيا�سي حممود العجرمي 

ي�����رى اأن اإع��������ادة ت�����س��ري��ح ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

الأمريكية دعم حل الدولتني جمرد ذّر للرماد 

��ة اأن��ه��ا ال��ك��وجن��ر���ض، ويف ظل  يف ال��ع��ي��ون خ��ا���سّ

“كلينتون” يف  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة 

عام 1995، قرر اعتبار القد�ض موحدة وعا�سمة 

ل�”اإ�سرائيل«

الفل�سطيني  “املركز  ل����  ح���دي���ث  يف  وق�����ال 

لاإعام«

اإدارة  يف  ك�����ان  م����وح����دة  ال���ق���د����ض  »ق�������رار   :

دميقراطيني عام 1995م متثل الرئي�ض واأغلبية 

اأع�ساء الكوجنر�ض، احلزب الدميقراطي انتقل 

بعد  امل�ستوطنات  لعتبار  الأمريكية  بال�سيا�سة 

ذلك غري قانونية ثم و�سفها باأنها عقبة ثم دعم 

ال�ستيطان«

ت��ت��ج��اوز  ل  ك��اف��ة  للفل�سطينيني  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�سريحات  قيمة 

عن حل الدولتني حرب الأوراق التي طبعت بها 

ا�سرتاتيجية  ظل  يف  الدبلوما�سية  ت�سريحاتها 

اأمريكية ثابتة حتر�ض على دولة الحتال قوية 

واآمنة يف ال�سرق الأو�سط

الرئي�ض  اأن  “العجرمي”  امل��ح��ل��ل  وي���ذك���ر 

قدم  “اأوباما”  ال�سابق  الأمريكي  الدميقراطي 

مليار   38 بقيمة  لإ�سرائيل  تاريخيا  ماليا  دعما 

كم�ساعدات، وهو ما مل تقدمه اأمريكا من قبل 

لأي دولة، وزود جي�ض الحتال بطائرات “اإف 

35« وب��ني اأن���ه ح��ني اأ���س��ب��ح اجل��م��ه��وري دون��ال��د 

ترامب ترامب رئي�سا لأمريكا نفذ فقط القرار 

الإداري ال�سابق املقرر يف ولية “كلينتون” ب�ساأن 

دعم القد�ض موحدة كعا�سمة ل�”اإ�سرائيل«

ال��ولي��ات  “بلينكن” وزي����ر خ��ارج��ي��ة  وك����ان 

ت�سريح  اأول  يف  “بايدن” ق��ال  اإدارة  يف  املتحدة 

له عقب ت�سلمه حقيبة اخلارجية: “اأمريكا مع 

امليداين لإجن��از حل  املوقف  الدولتني لكن  حل 

الدولتني اأ�سبح خلفنا«

وي���وؤك���د ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي، ح�سام 

الدجني، اأن مواقف الوليات املتحدة الأمريكية 

يف ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا اخل����ارج����ي����ة ب�������س���اأن الح���ت���ال 

يتجاوز  ل  الفل�سطينية  لاأرا�سي  الإ�سرائيلي 

حم��ددات �سيا�سية وا�سحة نحو دولة الحتال 

يف اإدارة الرئي�ض الأمريكي “بايدن«

وقال يف حديث خا�ض ل� “املركز الفل�سطيني 

لاإعام«

: »امل���وق���ف الأم���ري���ك���ي امل��ع��ل��ن ع���ن دع���م حل 

ال�سفري  يقله  مل  م��ا  ج���دي���دا،  لي�ض  ال��دول��ت��ني 

الأم���ري���ك���ي يف اإ���س��رائ��ي��ل ه���و ه���ل ب��ق��ي م���ن حل 

املتحدة  الوليات  �ستفعل  م��اذا  �سيء؟  الدولتني 

والتي  القد�ض  وتهويد  ال�ستيطان  زي��ادة  ب�ساأن 

دخ��ول  م��ن  الأردين  ال�سفري  م��ن��ع  اآخ���ره���ا  ك���ان 

الأق�سى؟«

�سيا�سة حكومة  اأن  املتحدة  الوليات  وت��درك 

“نتنياهو” تق�سي على حل الدولتني حني تغري 
يف  القائم  والقانوين  امل��ي��داين  الو�سع  وتقو�ض 

القد�ض املحتلة، لكنها ت�سغل الراأي العام بتكرار 

دع��م حل الدولتني وه��و اأم��ر مكرر منذ 25 عام 

دون جدوى، ح�سب روؤية املحلل “الدجني«

دبلوما�سية �سكلية

وامل���واق���ف  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  وت������درك 

الراعي  املتحدة  الوليات  اأن  العربية  ال�سيا�سية 

دع���م  ع����ن  ي����وم����اً  ت��ب��ت��ع��د  مل  ل��ل��ت�����س��وي��ة  الأول 

الحتال، لكنها تعقد اآماًل على اإزاحة مواقفها 

ب�سكل اإيجابي يف ملف الت�سوية، وهي يف الوقت 

القوة  وم��واق��ف  �سيا�سة  مل��ج��اراة  م�سطرة  ذات���ه 

ال�سيا�سية والع�سكرية الأوىل يف العامل

وجت����م����ع ال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة ب��ال�����س��ل��ط��ة 

دبلوما�سية م�ستمرة لكن  الفل�سطينية عاقات 

اأم���ام كل  ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة تقف ج����داراً منيعاً 

جهود ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سنوات الأخرية 

ملاحقة الحتال وحما�سبته على جرائمه

ال��ولي��ات  اأن  “العجرمي”،  امل��ح��ل��ل  وي��وؤك��د 

امل��ت��ح��دة ال��ت��ي تعلن دوم����اً دع���م ح��ل ال��دول��ت��ني 

ملنظمة  مكتب  فتح  الآن  حتى  يرف�ض  م��ن  ه��ي 

قن�سلية  فتح  تعد  ومل  وا�سنطن،  يف  التحرير 

اأمريكية لها يف �سرق القد�ض

وقال: “الوليات املتحدة اأف�سلت كل قرارات 

ال�سنوات  يف  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

وال�سهور الأخ��رية ل�سالح تقرير الفل�سطينيني 

ال�ستيطان  �سرعية  م�ساألة  وح���ول  م�سريهم 

الدولية  ال��ع��دل  ف��ت��وى حمكمة  واآخ���ره���ا طلب 

ع���ن ت��ع��ري��ف م��اه��ي��ة الح����ت����ال ف����وق الأر������ض 

الفل�سطينية«

وكان ال�سفري الأمريكي يف اإ�سرائيل “نايد�ض” 

اأكد يف مقابلة �سحفية اليوم الأربعاء:” “روؤيتنا 

ب�سيطة جدا، نريد احلفاظ على حل الدولتني 

حيا، واحلفاظ على املواطنني الفل�سطينيني من 

دون م�ساومة على اأمن اإ�سرائيل، اآمنا دائما باأن 

حل الدولتني جيد لأمن اإ�سرائيل«

الفل�سطينية  والر�سمية  ال�سعبية  القناعة 

ع��دوان  غالباً  ت��ربر  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  تفهم 

واحتال وجت��اوزات الحتال ال�سهيوين بحق 

الفل�سطينيني، واأن الوليات املتحدة التي تعلن 

تبني احلريات والدميقراطية وتقرير ال�سعوب 

مل�سريها تنحرف بو�سلتها حني يرد ذكر العدوان 

ال�سهيوين

تنفيذ  م���ن  “العجرمي”  امل��ح��ل��ل  وي���ح���ذر 

حكومة  ظل  يف  “تران�سفري”  خمطط تهجري 

ال�ستيطان  وتكثيف  عنيف  ب�سكل  “نتنياهو” 
والتهويد واإق��رار قوانني عن�سرية اأهمها اإعدام 

الفل�سطينيني، يف ظل اإدارة “بايدن” التي تكرر 

فقط اأقواًل ول متار�ض �سغطاً جدياً مبلفات اأقل 

من ق�سية دفع حل الدولتني

ويرى املحلل الدجني اأن ال�سلطة الفل�سطينية 

جتاه  الأم��ري��ك��ي  لانحياز  الكامل  فهمها  رغ��م 

على  جم���ربة  دب��ل��وم��ا���س��ي��ت��ه��ا  اأن  اإل  الح���ت���ال 

بدعم  الأمريكي  الت�سريح  تكرار  مع  التعاطي 

قائم  الدولتني  حل  اأن  بالتاأكيد  الدولتني  حل 

لكن هناك انتهاك م�ستمر من الحتال

اأن تتعاطى ال�سلطة مع تكرار  “لبد  وق��ال: 

ه���ذا ال��ت�����س��ري��ح م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م�سروعية 

م��ق��اوم��ة الح���ت���ال وج���رائ���م ال���س��ت��ي��ط��ان واأن 

هناك  ا�ستنها�سها  وحت���اول  م�سروعة  املقاومة 

وت�سغط على املنظومة الدولية للتاأكيد على حق 

املقاومة وجترمي ال�ستيطان«

ل��ربام��ج  “نتنياهو”  ح��ك��وم��ة  ت��ب��ن��ي  وي��ع��د 

ال�ستيطان  ت�سريع  املتطرفني يف ملف  ال���وزراء 

و�سم اأرا�سي ال�سفة وتهويد القد�ض من اأخطر 

امل��ل��ف��ات ال��ت��ي �ستفجر ال�����س��راع جم�����دداً وه��ي 

برامج ت�سعى لتغيري الو�سع القانوين وامليداين 

»حل الدولتين«.. جزرة أمريكية فسدت والتلويح بها ال زال مستمرًا

االنباط-وكاالت

فيما يتوا�سل اجلدل حول حق حيازة اأ�سلحة 

الد�ستور  بحماية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ف��ردي��ة 

الوليات  من  مزيد  توجه  من  امل��خ��اوف  تتزايد 

اأ�سلحة  بحمل  ل��اأف��راد  ال�سماح  اإىل  الأمريكية 

نارية معباأة يف اأي مكان دون ت�سريح

ولي��ة فلوريدا ت�سري يف ه��ذا الجت���اه، حيث 

اأن  اإىل  اأ�سارت �سبكة ان بي �سي نيوز الأمريكية 

املتحدة  ال��ولي��ات  �سرق  جنوب  الواقعة  الولية 

ميكن اأن ت�سبح قريباً الولية ال� 26 التي ت�سمح 

لاأفراد بحمل اأ�سلحة نارية معباأة دون ت�سريح 

ل���دى املناه�سني  م��ت��زاي��داً  اأث����ار ق��ل��ق��اً  يف ت��ط��ور 

ل��ق��وان��ني حمل الأ���س��ل��ح��ة ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ات 

املعنية ب�سامة الأ�سلحة

قادة احلزب اجلمهوري يف املجل�ض الت�سريعي 

الت�سريع  ه��ذا  تقدمي  عزمهم  اأك���دوا  لفلوريدا 

الت�سريعية  اجلل�سة  يعقدون  عندما  وت��ع��زي��زه، 

بذلك  لت�سبقهم  املقبل  اآذار  من   7 ال���  يف  املقبلة 

ولي������ات اأري����زون����ا واآي�������وا وم��ون��ت��ان��ا وت��ي��ن��ي�����س��ي 

قوانني   2021 ع��ام  �سنت  التي  وي��وت��اه  وتك�سا�ض 

العام  ويف  ت�سريح،  دون  ال�ساح  بحمل  ت�سمح 

واإنديانا  األباما وجورجيا  وليات  املا�سي حذت 

واأوهايو حذو �سابقتها

ووفقاً لتقرير ان بي �سي نيوز فاإن الوليات 

الأخ������رى ال��ت��ي اأدخ���ل���ت ف��ي��ه��ا ت�����س��ري��ع��ات حمل 

ت�سمل  املا�سيني  العامني  ت�سريح يف  دون  �ساح 

فرجينيا ولويزيانا و�ساوث كارولينا ونربا�سكا

ال�ساح  املت�ساعد حليازة  ياأتي هذا الرتويج 

اأو دون ترخي�ض يف وقت  الفردي ب�سكل قانوين 

ت��ع��اين ف��ي��ه ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن وب���اء العنف 

البع�ض،  واإ���س��رار  الأ�سلحة  انت�سار  عن  الناجم 

ول �سيما املوؤيدين للحزب اجلمهوري باأن حمل 

ال��د���س��ت��ور الأم��ري��ك��ي يف  ال�����س��اح ح��ق ي�سمنه 

النار  اإطاق  جتاهل كامل لانتقادات وح��وادث 

واجلامعات  املدار�ض  داخل  يومي  ب�سكل  املتكررة 

ويف خمتلف املجتمعات الأمريكية

على  اأ�سهل  اأ�سبح  اجلديد  العام  بداية  وم��ع 

�سكان ولية األباما حمل وحيازة ال�ساح ب�سكل 

ال��ع��ام املا�سي  ال���ولي���ة  اأق����رت  اأن  ب��ع��د  ق���ان���وين، 

قانوناً ي�سمح لاأفراد بحمل اأ�سلحة خمفية دون 

ت�سريح ر�سمي، ودخل حيز التنفيذ يف الأول من 

ال�سهر اجلاري يف خطوة فارقة حلقوق ال�ساح، 

اخلم�سني  ال��ولي��ات  ن�سف  الآن  اأ�سبحت  حيث 

ت�سمح للنا�ض بحمل اأ�سلحة دون ت�سريح

ب�سبب  وقعت  التي  الكارثية  احل��وادث  ورغ��م 

النار يف مدر�سة  اإط��اق  اأبرزها  وك��ان  الأ�سلحة، 

���س��ان��دي ه���وك الب��ت��دائ��ي��ة ع���ام 2012، واإط���اق 

النار على مدر�سة مارغوري �ستومنان دوغا�ض 

الثانوية وغريها، اإل اأن الأ�سوات املطالبة بحق 

ح��م��ل ال�����س��اح ت���زاي���دت يف م��وؤ���س��ر وا���س��ح على 

املجتمع  يف  خطري  ب�سكل  العنف  ثقافة  انت�سار 

الأمريكي

ال�ساح  عنف  اأر�سيف  جمعية  لبيانات  ووفقاً 

اإط��اق  ح��وادث  تتبع  ربحية  وه��ي منظمة غري 

 600 اأك��ر من  ال��ولي��ات املتحدة ح��دث  النار يف 

 ،2022 الباد عام  اإط��اق نار جماعي يف  عملية 

لعمليات  �سنوي  اإجمايل  اأعلى  ثاين  يجعلها  ما 

اإطاق النار اجلماعية امل�سجلة

تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  اأ���س��ارت  ذل��ك  اإىل 

الأمريكية اإىل اأن اأكر من مئة اإعان تلفزيوين 

خ���ا����ض مب��ر���س��ح��ي احل�����زب اجل���م���ه���وري يظهر 

زخ��ارف  اأو  نقا�ض  كنقاط  البنادق  ا�ستخدامهم 

ب�����س��ري��ة ال���ع���ام امل��ا���س��ي يف حم���اول���ة ل��ل��رتوي��ج 

لق�سية حمل ال�ساح الفردي التي تعترب نقطة 

خاف رئي�سية مع الدميقراطيني

و�سلطت حاكم ولية األباما كاي اآيفي ال�سوء 

على دعمها لقانون حمل ال�ساح دون ترخي�ض، 

خال حملة اإعادة انتخابها التي ت�سمنت اإعاناً 

يف  حقيبتها  من  م�سد�ساً  ت�سحب  وهي  يظهرها 

مكتبها مببنى الكابيتول يف األباما

واأ�سبح عنف ال�ساح ال�سبب الرئي�سي للوفاة 

بني الأطفال واملراهقني يف الوليات املتحدة عام 

2020 وفقاً للباحثني الذين حللوا بيانات مراكز 

ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها، وارتفع 

النارية  الأ�سلحة  عن  الناجمة  الوفيات  معدل 

بن�سبة 33 باملئة من عام 2011 اإىل عام 2020

 جدل متواصل في الواليات المتحدة حول تشريع حيازة األسلحة دون ترخيص
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االنباط-وكاالت

ت����ف����ق����د ع�����������س�����رات ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ن 

الأو�ساع  الأربعاء،  والأجانب،  الأوروبين 

منذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  يف 

ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ن��ه��اي��ة 

املا�سي دي�سمرب/كانون الأول 

ودخل الوفد برئا�سة املبعوث الأوروبي 

ل�����أرا�����س����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ���س��ف��ن ك���ون 

الأق�����س��ى مبدينة  اإىل  ب��وغ�����س��دروف  ف��ون 

ال���ق���د����س، م���ن خ�����ل ب����اب الأ����س���ب���اط يف 

للم�سجد ال�سمايل  اجلدار 

وق�������ام ال�����وف�����د امل�����ك�����ون م�����ن ن���ح���و 30 

اللقاء  الأق�سى قبل  دبلوما�سيا بجولة يف 

مع م�سوؤويل دائرة الأوقاف الإ�س�مية يف 

الأردنية  الأوقاف  التابعة لوزارة  القد�س، 

وامل�سوؤولة عن اإدارة �سوؤون امل�سجد

وق����ال ال�����س��ي��خ ع����زام اخل��ط��ي��ب، م��دي��ر 

بالقد�س،  الإ�س�مية  الأوق��اف  دائ��رة  عام 

الأوروبي  الحتاد  وفد  زيارة  ل�أنا�سول: 

انتظرناها منذ  زيارة  ناجحة، وهي  كانت 

اأمد

معهم  ح��ام��ل��ن  اإل���ي���ن���ا  اأت������وا  واأردف: 

واإ���س��ن��اد  دع���م  ر���س��ال��ة  الأوىل  ر���س��ال��ت��ن، 

عبد  )الأردين  امل���ل���ك  ج����ل���ة  ل��و���س��اي��ة 

اهلل ال��ث��اين( ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات الإ���س���م��ي��ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س وخ��ا���س��ة 

املبارك ق�سى 
ٌ
امل�سجد الأ

واأ������س�����اف: ال��ث��ان��ي��ة ه���ي ر����س���ال���ة دع��م 

واإ���س��ن��اد ل��دائ��رة الأوق����اف الإ���س���م��ي��ة يف 

بتنفيذ و�ساية ج�لة  التي تقوم  القد�س 

وخا�سة  الإ�س�مية  املقد�سات  على  امللك 

املبارك امل�سجد الأق�سى 

و�سلتنا  ال��ت��ي  ال��ر���س��ائ��ل  ه���ذه  وت���اب���ع: 

منهم ووقوفهم اإىل جانب احلق وال�سعب 

تكون  واأن  ال��دول��ت��ن  وح���ل  الفل�سطيني 

الفل�سطينية،  ل��ل��دول��ة  عا�سمة  ال��ق��د���س 

على  ون�سكرهم  لدينا  مقدر  موقف  وه��و 

هذه الزيارة املمتازة جدا

واأف�������������اد: ن���ع���ت���رب دع�������م واإ�����س����ن����اده����م 

)ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ن( ل�����دائ�����رة الأوق�������اف 

اأكرب  امللك  ج�لة  ولو�ساية  الإ�س�مية 

دع����م، وي��دح�����س ك���ل الدع�������اءات م���ن اأي 

القائم  الو�سع  بتغيري  يتعلق  اآخ��ر  طرف 

يف امل�سجد الأق�سى

ع��ل��ى  امل���ح���اف���ظ���ة  ي����ري����دون  ه���م  وزاد: 

ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��م�����س��ج��د الأق�����س��ى 

وطلبنا  عام،  ب�سكل  القد�س  مدينة  وعلى 

منهم اأن ينقلوا اإىل دولهم اأن يعملوا معنا 

ع��ل��ى اإع����ادة ال��و���س��ع ال��دي��ن��ي وال��ت��اري��خ��ي 

والقانوين كما كان عليه عام 2000

وقنا�سل  ���س��ف��راء  ال���زي���ارة  يف  و����س���ارك 

عامون من غالبية دول الحتاد الأوروبي 

ودب���ل���وم���ا����س���ي���ن  �����س����ف����راء  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

م���ن اأ����س���رال���ي���ا والأرج���ن���ت���ن وامل��ك�����س��ي��ك 

وت�سيلي والرنويج  وبريطانيا 

ت��دع��و فيها  ال���زي���ارة يف وق���ت  وت���اأت���ي 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  اأط���������راف يف احل����ك����وم����ة 

ال��ق��ائ��م يف  ال��و���س��ع  تغيري  اإىل  اجل��دي��دة 

الأق�سى امل�سجد 

وال��و���س��ع ال��ق��ائ��م ه��و ال�����س��ائ��د م��ن��ذ ما 

ق��ب��ل الح���ت����ل الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع���ام 1967 

ومبوجبه فاإن دائرة الأوقاف الإ�س�مية 

امل�سجد  ���س��وؤون  اإدارة  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  ه��ي 

الإ�سرائيلية  للحكومة  �س�حية  اأي  دون 

فيه بالتدخل 

احل��ك��وم��ة  ���س��م��ح��ت   ،2003 ع�����ام  ويف 

الإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة اأح��������ادي��������ا مل���ت���ط���رف���ن 

الأق�����س��ى  امل�سجد  ب��اق��ت��ح��ام  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن 

من خ�ل باب املغاربة يف اجلدار الغربي 

للم�سجد

وم���ن���ذ ذل�����ك احل�����ن ع���ار����س���ت دائ�����رة 

الأوق�������اف الإ����س����م���ي���ة يف ال��ق��د���س ه��ذه 

دون  ولكن  بوقفها  وطالبت  القتحامات 

ا�ستجابة من قبل احلكومة الإ�سرائيلية

النباط-وكالت

األقت حجرا  التي  ترقب حركة حما�س 

الو�سطاء،  من  ات�سالت  ال��راك��دة،  املياه  يف 

لتفعيل املحادثات الهادفة اإىل اإبرام �سفقة 

ت��ب��ادل اأ���س��رى ج��دي��دة م��ع دول��ة الح��ت���ل، 

ع��ق��ب بثها ر���س��ال��ة م�����س��ورة ق�����س��رية لأح��د 

الإ�سرائيلين الأ�سرى لدى جناحها امل�سلح

ي���ب���ادر  اأن  وي���ت���وق���ع  ج����دي����دة  و����س���اط���ة 

الو�سيط امل�سري، الذي ا�ستف�سر من حركة 

جديدة  روؤي���ة  لديها  ك��ان  اإن  ح��ول  حما�س 

جديدة  بات�سالت  التبادل،  �سفقة  لإب��رام 

اإ�سرائيل اليمينية اجلديدة مع حكومة 

اأن حركة حما�س تطرح  ويدور احلديث 

ب���اإب���رام �سفقة  امل��ت��م��ث��ل  ال�����س��اب��ق،  م��وق��ف��ه��ا 

اإط���ق  اأول��ه��ا  تكون  م��راح��ل،  على  التبادل 

����س���راح ال����ب����دوي ال�����ذي ي��ح��م��ل اجل��ن�����س��ي��ة 

اأن  �سبق  والذي  ال�سيد،  ه�سام  الإ�سرائيلية 

املر�س،  ظهر يف ت�سجيل فيديو على �سرير 

املرحلة  يف  منغي�ستو  اأب��راه��ام  اإىل  اإ���س��اف��ة 

على  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��ف��رج  اأن  م��ق��اب��ل  الأوىل، 

يف  �سراحهم  ط��ل��ق 
ُ
اأ ال��ذي��ن  الأ���س��رى  جميع 

عام  اأب��رم��ت  التي  ال�سابقة  التبادل  �سفقة 

م��ن ذوي  امل��ر���س��ى ح��ت��ى  والأ����س���رى   ،2011

امل��ح��ك��وم��ي��ات ال��ع��ال��ي��ة والأ����س���رى الأط��ف��ال 

والن�ساء

وخ������ل ه����ذه امل���رح���ل���ة، ت���ق���وم ح��م��ا���س 

���س��اوؤول  اجل��ن��دي��ن  م�سريي  ع��ن  بالك�سف 

وق���ع���ا يف  ال���ل���ذي���ن  غ����ول����دن،  وه������دار  اأرون 

حيث   ،2014 ع����ام  ح����رب  خ�����ل  ق��ب�����س��ت��ه��ا 

تقول اإ�سرائيل اإنهما ُقت� قبل الأ�سر، فيما 

ح��ول  معلومة  اأي���ة  ع��ن  ح��م��ا���س  تف�سح  مل 

م�سريهما

وت����ري����د ح���م���ا����س ب���ذل���ك وف�����ق ت���ق���اري���ر 

ن�����س��رت��ه��ا م��واق��ع م��ق��رب��ة م��ن احل���رك���ة، اأن 

املبا�سر  غ��ري  ال��ت��ف��او���س  ط��اول��ة  اإىل  ت��ع��ود 

النقطة  م��ن  ج��دي��دة،  ت��ب��ادل  �سفقة  ح��ول 

التي انتهت عندها اآخر مباحثات

وك���ان���ت اآخ����ر ت��ل��ك امل��ب��اح��ث��ات ج���رت مع 

احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة ب��ق��ي��ادة 

يائري لبيد، قبل عقد النتخابات الربملانية 

اأعادت اليمن الإ�سرائيلي للحكم التي 

امل�������س���ري وخ����ل  اأن اجل���ان���ب  وي������ردد 

حركة  مع  موؤخرا  اأجريت  التي  الت�سالت 

ل��ب��دء حتركاته  ي��ح��دد م��وع��دا  ح��م��ا���س، مل 

اجلديدة  اأبيب  تل  حكومة  مع  وات�سالته 

ي���زال  اإذ ل  امل���ف���او����س���ات،  ا���س��ت��ئ��ن��اف  ح����ول 

م�سوؤول  اإ���س��رائ��ي��ل،  حكومة  تعين  ينتظر 

امل�ستقيل  م��ن  ب���دل  امل��ل��ف،  لإدارة  ج��دي��دا 

نهاية  املن�سب يف  غ��ادر  ال��ذي  ب��ل��وم،  ي���ارون 

اإجناز  يف  ف�سل  بعدما  املا�سي،  اأكتوبر  �سهر 

اأي تقدم بال�سفقة

اأ�سادت  ذلك،  اإىل  اأ�سرى حما�س  مطالب 

يف  حما�س  لأ���س��رى  العليا  القيادية  الهيئة 

اجلهود  على  باملقاومة  الح��ت���ل،  �سجون 

امل��ب��ذول��ة يف �سبيل ح��ري��ة الأ���س��رى، ووق��ف 

امل�ستمر اأعمارهم  نزف 

وج����ددت ال���دع���وة ل��ل��م��ق��اوم��ة وق��ي��ادت��ه��ا 

ال�سهاينة،  على  ال�سغط  يف  ال�ستمرار  ب��� 

والإ�����س����رار ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ح���ري���ة الأ����س���رى 

اأ�سباب  الو�سائل والأدوات لتوفري  واجراح 

احل��ري��ة ل��ه��م ج��م��ي��ع��ا، خ��ا���س��ًة ب��ع��د م�سي 

ثماين �سنوات يف احلديث عن هذا امللف

ال���ق���ن���اة  م�����وق�����ع  ن����ق����ل  ال���������س����ي����اق،  ويف 

اجلرنال  عن  الإ�سرائيلية   i24NEWS
امل��ت��ق��اع��د، اإ����س���ح���اق ب���ن ي�����س��رائ��ي��ل، رئ��ي�����س 

ال�سيربانية،  للدرا�سات  ب�فاتنيك  مركز 

ق��ول��ه: ���س��واء ك���ان ال��ف��ي��دي��و م��زي��ًف��ا اأم ل، 

على  لل�سغط  ف��ق��ط  ن�����س��رت��ه  ح��م��ا���س  ف����اإن 

للتفاو�س الإ�سرائيلية  ال�سلطات 

وكان نتنياهو اأجرى الث�ثاء، مناق�سات 

م���ع رئ��ي�����س ج��ه��از الأم�����ن ال���ع���ام ال�����س��اب��اك 

تطرق خ�لها اإىل الفيديو امل�سور ل�أ�سري 

منغي�ستو

امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ن م�����س��ريه تقع  اإن  وق����ال 

بالكامل على عاتق حما�س، موؤكدا ا�ستمرار 

اجلهود ل�ستعادة منغي�ستو وباقي الأ�سرى، 

ب�سحة  يتمتع  ل  الإ�سرائيلي  هذا  اأن  وزعم 

جيدة

زي������ادة ال��غ��ل��ة ع��ق��ب ذل�����ك، ذك����ر ت��ق��ري��ر 

ع����ززت  ال���ق�������س���ام  ك���ت���ائ���ب  اأن  اإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

ج��ه��وده��ا ل��و���س��ع خ��ط��ة ع��م��ل��ي��ات��ي��ة ت��ه��دف 

امل��ن��اط��ق  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن، يف  اأ���س��ر ج��ن��ود  اإىل 

حماولة  يف  املحا�سر،  غزة  لقطاع  املحاذية 

مع  اأ���س��رى  تبادل  �سفقة  عقد  نحو  للدفع 

الحت�ل

البث  اأوردت��ه هيئة  الذي  التقرير  واأ�سار 

من  ال���ه���دف  اأن  اإىل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال���ع���ام 

اأ���س��ر اجل��ن��ود، ه��و ح�����س��ول احل��رك��ة  عملية 

ال��ت��ي قد  ال�����س��غ��ط  اأوراق  امل��زي��د م��ن  ع��ل��ى 

تبادل مع حكومة  اإبرام �سفقة  متكنها من 

الح��ت���ل، مب��ا ي��ت���ءم م��ع ال�����س��روط التي 

ت�سعها

حما�س،  حركة  رئي�س  اأن  التقرير  وزعم 

ال��ع��اروري،  �سالح  ونائبه  هنية،  اإ�سماعيل 

هما املحرك الأ�سا�سي لهذا املخطط، وذلك 

يف ظ��ل ح��ال��ة الإح���ب���اط ل���دى ال��ق��ي��ادات يف 

احل��رك��ة م��ن اجل��م��ود يف امل��ف��او���س��ات ح��ول 

�سفقة تبادل اأ�سرى مع اإ�سرائيل

اأن  اإىل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 

اإىل  ب��امل��ب��ادرة  تتمثل  الق�سام  كتائب  خطة 

اإ�سرائيلي يف عملية ع�سكرية  خطف جندي 

خاطفة ومفاجئة، تنفذها خ�ل يوم عادي 

جولة  خ���ل  ول��ي�����س  ال��ه��دوء،  عليه  يخيم 

عدم  ل�سمان  الحت�ل،  ق��وات  مع  ت�سعيد 

ا�ستعداد الحت�ل، و تاأهب قواته لإحباط 

مثل هذه العملية

ح���رك���ة ح��م��ا���س  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي���و����س���ح 

العملية،  ه��ذه  ت��داع��ي��ات  لتحمل  م�ستعدة 

التداعيات مدمرة على  لو كانت هذه  حتى 

ق��ط��اع غ����زة، م��ق��اب��ل ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى ورق��ة 

للم�ساومة قوية 

 مؤسسها من كوريا الشمالية.. طائفة 
مون في قلب الجهاز السياسي الياباني

االنباط-وكاالت

موؤ�س�سها من كوريا ال�سمالية.. طائفة 

الياباين  ال�سيا�سي  اجل��ه��از  قلب  يف  م��ون 

ميونغ  ���س��ون  ال��ت��وح��ي��د  كني�سة  م��وؤ���س�����س 

م�����ون )روي��������رز( رغ�����م حم����اول����ة ب��ع�����س 

باأنف�سهم  ال��ن��اأي  اليابانين  ال�سيا�سين 

قوة  الآن  “مون” هي  طائفة  ف��اإن  عنها، 

ال��ظ��ل يف احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة، 

وا�سعة  �سبكة  كني�ستها  ن�سجت  اأن  ب��ع��د 

م���ن امل���وؤي���دي���ن داخ����ل احل����زب ال��ل��ي��ربايل 

ح�سب  ال��ي��اب��ان،  يف  احل��اك��م  الدميقراطي 

 Le( “لوموند«  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ج����اء  م���ا 

الفرن�سية  )Monde
وط���ائ���ف���ة م����ون ه���ي ط��ائ��ف��ة ت��ت��ب��ع م��ا 

اأ�س�سها  التي  التوحيد”،  “بكني�سة  تعرف 

���س��ول  1954 يف  ع����ام  م����ون  م��ي��ون��غ  ����س���ون 

هو  ه��ذا  وم��ون  اجلنوبية،  كوريا  عا�سمة 

اب��ن ع��ائ��ل��ة م��ن ال��ف���ح��ن، يف م��ا تعرف 

الآن بكوريا ال�سمالية، وقد ادعى اأنه راأى 

ال��ذي طلب  امل�سيح  ي�سوع  ال���15-  �سن  -يف 

اأن يوا�سل مهمته من  منه، ح�سب زعمه، 

اأج���ل ال��ب�����س��ري��ة ل��ل��و���س��ول اإىل ح��ال��ة من 

النقاء “اخللو من اخلطايا«

�سرعان  الكني�سة،  تلك  تاأ�سي�سه  وبعد 

تبنى يف  اإذ  ال�سيا�سة،  اإىل  م��ون  ما حت��ول 

لل�سيوعية  البداية خطا وا�سحا مناه�سا 

الكوري  الع�سكري  النظام  تعاطف  وجذب 

اجلنوبي يف ذلك الوقت

وق�����د اأ����س���ب���ح���ت امل���ن���ظ���م���ة ت��دري��ج��ي��ا 

اإم����رباط����وري����ة اق��ت�����س��ادي��ة م����وج����ودة يف 

خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات )ال���ب���ن���اء، ال���غ���ذاء، 

وغريها(،  الإع���م  ال�سياحة،  ال�سيارات، 

مما حّول موؤ�س�سها، الذي تويف عام 2012 

اإىل ملياردير ذي ع�قات قوية مع بع�س 

زع���م���اء ال�����دول وم����ع ج����زء م���ن ال��ط��ب��ق��ة 

اليابانية املخملية 

يف  لوموند  �سحيفة  مرا�سل  ب��داأ  وق��د 

طوكيو، فيليب مي�سمري، تقريرا له حول 

بق�سة  ال��ي��اب��ان  ال��ط��ائ��ف��ة يف  ه���ذه  ن��ف��وذ 

انتخب  ال���ذي  اإي��ت��و  هيدمييت�سو  ال��ن��ائ��ب 

5 م������رات ل��ل��م��ج��ل�����س ال����ع����ام ع����ن احل����زب 

ال��ل��ي��ربايل ال��دمي��ق��راط��ي احل��اك��م ممث� 

عن مقاطعة جيفو )و�سط اليابان(

ال���رج���ل  ه������ذا  اإن  م���ي�������س���م���ري  ي����ق����ول 

على  يكن  مل  اأن��ه  ال��ي��وم  ي��وؤك��د  ال�سبعيني 

دراية با�ستفادته من دعم كني�سة التوحيد 

�سنوات، من دون   10 �ساعدته خ�ل  التي 

ع��ل��م��ه، يف ال��ف��وز ب��ع��دة ان��ت��خ��اب��ات، وعلق 

املرا�سل على ذلك بالقول اإن هذا قد يبدو 

م�ستبعدا، لكن م�سكلة هذا التاأثري تتعلق 

اإذ  املنتخبن،  امل�سوؤولن  م��ن  كبري  بعدد 

النهاية قوة ظل  اأ�سبحت طائفة مون يف 

اليابانية ال�سيا�سية  يف احلياة 

ول���ت���اأك���ي���د م���ا ذه����ب اإل����ي����ه، ي�����س��ت�����س��ه��د 

امل����را�����س����ل ب����درا�����س����ة اأج����رت����ه����ا ���س��ح��ي��ف��ة 

يف  ال���ي���وم���ي���ة  ال���ي���اب���ان���ي���ة  “اأ�ساهي” 
 ،2022 و���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول  اأغ�����س��ط�����س/اآب 

اأن 150 برملانيا و7 حمافظن  ك�سفت فيه 

من اأ�سل 47 و290 منتخبا باملجل�س العام 

)اأك��ر من 10% من الإج��م��ايل( اعرفوا 

هوؤلء  من   %80 واأن  بالطائفة  ب�س�تهم 

اأع�ساء يف احلزب الليربايل الدميقراطي

وي����ن����ق����ل م���ي�������س���م���ري ع�����ن ال�����س��ح��ف��ي 

اإيتو �سوزوكي، الذي يحقق منذ  الياباين 

الوحدة”  “كني�سة  تغلغل  يف   ،2002 ع��ام 

اإن  قوله  الياباين  ال�سيا�سي  امل��ج��ال  يف 

“ال�سيا�سين لي�سوا مهتمن كثريا مبا 
املنظمة  هذه  اأن  يعلمون  اإنهم  يح�سل 

يرغبون  ل  لكنهم  م�ساكل،  يف  ت�سببت 

بها”، م�سريا  الك�سف عن روابطهم  يف 

ال��رئ��ي�����س��ن  احل����زب����ن  ل���ك����  اأن  اإىل 

كان  ف��رمب��ا  ل��ذل��ك،  م��ربرات��ه  باليابان 

الهدف “الفوز يف النتخابات بالن�سبة 

للبع�س، واكت�ساب احرام ل�آخرين«

ت���ع���ود ال����رواب����ط ب���ن ط��ائ��ف��ة م��ون 

وال���ع���امل ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ي���اب���اين، وف��ق��ا 

املا�سي،  القرن  �ستينيات  اإىل  ملي�سمري، 

دعم  من  الطائفة  هذه  ا�ستفادت  حن 

وبالذات  اجلنوبية،  كوريا  يف  ال�سلطة 

واأ�سبحت  املحلية،  امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة 

�سيا�سية يف كوريا  اأداة  التوحيد  كني�سة 

اجلنوبية ولكن اأي�سا يف اليابان

اأول اعراف  اأن  اإىل  ولفت املرا�سل 

ر����س���م���ي ب���ه���ذه ال���ط���ائ���ف���ة يف ال���ي���اب���ان 

ال�سابق  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ع��ه��د  ك���ان يف 

نوبو�سوكي كي�سي )1896-1987(، جد 

اآب���ي )1954- ال�����وزراء ���س��ي��ن��زو  رئ��ي�����س 

الحت�����اد  خ������ل  م����ن  وذل������ك   ،)2022

اأحد  ال�سيوعية،  على  للن�سر  ال��دويل 

كي�سي  منح  وقد  الطائفة،  هذه  ف��روع 

“امل�سيحي”  ال��دي��ن��ي  املجتمع  مكانة 

لهذه الطائفة يف يوليو/متوز 1964

واأ�سار الكاتب اإىل اأن اغتيال اآبي يف 

كانت   2022 يوليو/متوز  م��ن  الثامن 

“مون”،  ب��ط��ائ��ف��ة  ب��ع���ق��ت��ه  �سلة  ل��ه 

ح�����س��ب م���ا اأق�����ر ب���ه ال�����س��خ�����س ال���ذي 

اغتاله

الفاتيكان  تناشد  إسرائيل  عبرية:   صحيفة 
التدخل لإلفراج عن أسراها بغزة

االنباط-وكاالت

ام�س  ع��ربي��ة،  اإع���م  و�سائل  ك�سفت 

ب��اب��ا  ن��ا���س��دت  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  الأرب����ع����اء، 

لإط�ق  التدخل  فرن�سي�س،  الفاتيكان 

حركة  حتتجزهم  اإ�سرائيلين   4 �سراح 

حما�س بقطاع غزة منذ 2014

اأفادت به �سحيفة  جاء ذلك وفق ما 

/ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت/ ال��ع��ربي��ة، غ��داة 

الأول  ه��و  ف��ي��دي��و  مقطع  ح��م��ا���س  ن�سر 

ل���أ���س��ري الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��دي��ه��ا اأف��راه��ام 

م�ساء   ، اإ���س��رائ��ي��ل  واإق�����رار   ، منغي�ستو 

التوثيق الث�ثاء، ب�سحة 

كوهن،  اإيلي  اإن  ال�سحيفة،  وقالت 

وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي، ب��ع��ث 

ب��ر���س��ال��ة اإىل ب��اب��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان والأم���ن 

ال�����ع�����ام ل���������أمم امل����ت����ح����دة اأن���ط���ون���ي���و 

غ��وت��ريي�����س ورئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 

لل�سليب الأحمر مرييانا �سبولياريت�س 

اإي����غ����ر، ل���� ال���ت���ح���رك م���ن اأج�����ل اإط�����ق 

وجثتي  الإ�سرائيلين  املواطنن  �سراح 

اجل���ن���دي���ن امل��ح��ت��ج��زي��ن ل����دى ح��رك��ة 

حما�س يف غزة ، وفق زعمه

وق�����ال ك���وه���ن يف ر���س��ال��ت��ه ب��ح�����س��ب 

ج��ث��ث��ي  اإح���������س����ار  اإن  ذات���������ه،  امل���������س����در 

اإ����س���رائ���ي���ل  ل���دف���ن���ه���م���ا يف  اجل����ن����دي����ن 

واإع�����ادة امل��واط��ن��ن الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن اإىل 

اأخ���ق��ي  واج��ب  ه��و  عائ�تهما  ح�سن 

ممثلي  وجميع  الإ�سرائيلية  للحكومة 

وزارة اخلارجية يف اإ�سرائيل والعامل

عز  كتائب  بثته  ال���ذي  الفيديو  ويف 

الدين الق�سام اجلناح الع�سكري حلركة 

وهو  منغي�ستو  ظهر  الإث��ن��ن،  حما�س 

ي���رت���دي ق��م��ي�����س��ا اأزرق�����ا ووج����ه ر���س��ال��ة 

اإىل  م��ت�����س��ائ���:  اإىل ح��ك��وم��ت��ه  ���س��وت��ي��ة 

ورفاقي  اأن��ا  الأ���س��ر  يف  هنا  �ساأظل  متى 

املعاناة  ال�سنوات الطويلة من  بعد هذه 

والأمل؟، اأين دولة و�سعب اإ�سرائيل من 

م�سرينا؟

املا�سي،  دي�سمرب  الأول/  كانون  ويف 

ت���وع���د رئ���ي�������س ح���م���ا����س ب����غ����زة، ي��ح��ي��ى 

ال�������س���ن���وار، اإ����س���رائ���ي���ل ب���� اإغ�������ق م��ل��ف 

اجل���ن���ود الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن ل����دى ك��ت��ائ��ب 

م��اط��ل��ت  ح����ال  يف  الأب������د  اإىل  ال���ق�������س���ام 

اإ�سرائيل يف �سفقة التبادل

وحت��ت��ف��ظ ك��ت��ائ��ب ال��ق�����س��ام ب��اأرب��ع��ة 

اأ����س���رى اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن، ب��ي��ن��ه��م ج��ن��دي��ان 

ال��ع��دوان على قطاع غ��زة،  ���س��را خ���ل 
ُ
اأ

ف��ق��د دخ���  الآخ������ران  اأم����ا   ،2014 ع����ام 

القطاع يف ظروف غري وا�سحة

 دبلوماسيون أوروبيون يتفقدون األوضاع في المسجد األقصى

 تطورات ملف صفقة التبادل.. استعدادات لمعاودة الوساطة 
المصرية وقيادة األسرى تدعو للضغط على االحتالل لنيل الحرية

االنباط-وكاالت

�سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 

الق��ت�����س��ادي��ة  الإج�����������راءات  اأن  لف�������روف 

تفر�سها  ال��ت��ي  اجل��ان��ب  اأح��ادي��ة  الق�سرية 

الوليات املتحدة وحلفاوؤها الغربيون على 

م�سدداً  �سعبها،  مب��ع��ان��اة  ت�سببت  ���س��وري��ة، 

على اأنها غري مقبولة ويجب رفعها

���س��وؤال ملرا�سل  ردا ًع��ل��ى  وق���ال لف���روف 

����س���ان���ا خ������ل م����وؤمت����ره ال�����س��ح��ف��ي ح���ول 

ع��ام  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ح�سيلة 

على  ال��ع��ق��وب��ات  ال���ي���وم:  مب��و���س��ك��و   2022

����س���وري���ة غ����ري م���ق���ب���ول���ة وي���ج���ب رف���ع���ه���ا، 

ال�سعب  تطال  ل  اأنها  عن  الغرب  وحديث 

 ، معاناته  يف  ال�سبب  فهي  ك��ذب،  ال�سوري 

اإىل اأن الوليات املتحدة وحلفاءها  م�سرياً 

لزعزعة  العقوبات  ي�ستخدمون  الغربين 

وتغيري  عليها،  املفرو�سة  ال��دول  ا�ستقرار 

ح���ك���وم���ات���ه���ا خ���دم���ة مل�������س���احل���ه���م. ول��ف��ت 

لف���روف اإىل ���س��رورة ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات 

الإن�����س��ان��ي��ة مل��ح��ت��اج��ي��ه��ا يف ���س��وري��ة ب��ع��ي��داً 

ان��ط���ق��ا  اأن�����ه  ت�����س��ي��ي�����س، م��ب��ي��ن��اً  اأي  ع���ن 

حجم  ف�����اإن  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ع��اي��ري  م���ن 

امل�������س���اع���دات الإن�����س��ان��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ل اإىل 

املطلوب،  ن�سف  تقريبا  فهو  قليل،  �سورية 

وه���و اأ����س���واأ امل���ع���دلت م��ق��ارن��ة م���ع جميع 

الإن�سانية الربامج 

اإعمار  اإع��ادة  اأهمية  اإىل  واأ�سار لف��روف 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، واإن��ع��ا���س الق��ت�����س��اد يف 

ق���رارات جمل�س  تنفيذ  و���س��رورة  ���س��وري��ة، 

اأن���ه  الأم�����ن ب��ه��ذا اخل�����س��و���س، لف��ت��ا اإىل 

رغم دعم الوليات املتحدة لهذه القرارات 

ت��ق��دم��اً  ن���رى  ل  �سنتن  م���رور  ب��ع��د  لكننا 

كبرياً يف هذا املجال، الأمر الذي يجب اأن 

حتله الأمم املتحدة بفاعلية اأكرب

ي��ري��د  ال���غ���رب ل  اأن  واأو����س���ح لف�����روف 

مدنهم  اإىل  ال�����س��وري��ن  ال���ج��ئ��ن  ع����ودة 

وق���راه���م، خ��دم��ة لأج���ن���دات���ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

مع  التعامل  وعليه  متاما،  مرفو�س  وهذا 

ولي�س  الوقائع،  من  انط�قا  امل�سائل  هذه 

الأوهام اجليو�سيا�سية من 

واأ�سار لفروف اإىل اأن الوليات املتحدة 

ا���س��ت��خ��دم��ت ق���واه���ا ال��ع�����س��ك��ري��ة، وخ��رق��ت 

اأرا�سي  يف  وتدخلت  املتحدة،  الأمم  ميثاق 

ال���غ���ري اأك�����ر م���ن 300 م����رة ب��ع��د احل���رب 

لأه��داف  وال��ع��راق  ليبيا  وق�سفت  ال��ب��اردة، 

ك���اذب���ة، وت��دخ��ل��ت ب�����س��ك��ل غ���ري ���س��رع��ي يف 

بقيادتها  ال��دويل  التحالف  ودم��ر  �سورية، 

اآلف  وق���ت���ل  ب���ال���ك���ام���ل،  ال����رق����ة  م���دي���ن���ة 

ال�����س��وري��ن، ف��ي��م��ا ب��ق��ي امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

�سامتا ومل يتحرك جتاه ذلك

طلبت  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل  لف�����روف  ول��ف��ت 

م�����س��اع��دة رو���س��ي��ا ل��ل��ت��ق��ارب م���ع ���س��وري��ة، 

وزي��ري  التح�سري لج��ت��م��اع  ي��ج��ري  واأن���ه 

خارجية �سورية وتركيا يف امل�ستقبل، وقال: 

اأك��رب  اإدل����ب م��ن  اإن ال��و���س��ع يف حم��اف��ظ��ة 

ي��ت��م تنفيذ  اأن  ال�����س��روري  امل�����س��اك��ل، وم��ن 

الت���ف���اق���ي���ات ح����ول اج���ت���ث���اث ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

الإرهابية مبا فيها جبهة الن�سرة

ومب���ا ي��خ�����س اأوك���ران���ي���ا، ب���ن لف���روف 

اأن ح��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي ن��ات��و ي��ح��ارب 

فيها  يحدث  ما  واأن  اأوكرانيا،  عرب  رو�سيا 

بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ح�����س��ريات  نتيجة  ه��و 

وا���س��ن��ط��ن وح��ل��ف��اوؤه��ا ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات 

ط��وي��ل��ة ل�����س��ن ح���رب ك��ون��ي��ة ه��ج��ي��ن��ة على 

رو�سيا

العملية  اأهداف  اأن  و�سدد لفروف على 

اأوكرانيا  يف  اخلا�سة  الرو�سية  الع�سكرية 

ل��ي�����س��ت م��ف��ت��ع��ل��ة، ب���ل مت حت��دي��ده��ا ن��ظ��را 

ل���ل���ت���ه���دي���دات ال���ق���ائ���م���ة لأم������ن رو����س���ي���ا، 

حتقيق  حتى  �ستتوا�سل  اأن��ه��ا  اإىل  لفتا 

اأه���داف���ه���ا، ف��� ي��ن��ب��غ��ي اأن ت��ك��ون ه��ن��اك 

بنية حتتية ع�سكرية ت�سكل تهديدا على 

مو�سكو ل يف اأوكرانيا، ول يف اأي منطقة 

اأخرى على احلدود

رو�سيا  ا�ستعداد  عن  لف��روف  واأع��رب 

اأي مقرحات جادة للتفاو�س  للنظر يف 

مينع  من  هو  الغرب  لكن  اأوكرانيا،  مع 

اإج�����راء ه���ذه امل��ف��او���س��ات، م��و���س��ح��ا اأن 

رو���س��ي��ا ل��ن ت��ت��ح��دث م��ع اأي ط��رف على 

اأ���س��ا���س ���س��ي��غ��ة ال�����س���م ال��ع��ب��ث��ي��ة ال��ت��ي 

ف�دميري  الأوك���راين  الرئي�س  طرحها 

زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، ف��م��ا ط��رح��ه جم���رد اأوه����ام 

ت��ع��ك�����س ع���دم ا���س��ت��ع��داد ك��ي��ي��ف ل��ل��ح��وار، 

م�سيفاً: ل ميكن اأن يكون هناك حديث 

ع���ن م��ف��او���س��ات م���ع زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، على 

مع  التفاو�س  منع  قانونيا  لأن��ه  الأق���ل 

الرو�سية احلكومة 

لرو�سيا  ال��غ��رب��ي��ة  الت��ه��ام��ات  وح���ول 

عاملية،  وطاقة  غ��ذاء  اأزم��ة  يف  بالت�سبب 

البنك  ت��ق��اري��ر  اأن  اإىل  لف����روف  اأ����س���ار 

الدويل ومنظمة الغذاء العاملي قبل بدء 

العملية الع�سكرية اخلا�سة يف اأوكرانيا، 

وا�سنطن وحلفائها  ت�سرفات  باأن  اأفادت 

هي �سبب الأزمة القت�سادية العاملية

ال���ع���ق���وب���ات  اأن  لف��������روف  واأو�������س������ح 

وغريها  رو�سيا  على  املفرو�سة  الغربية 

م��ن ال����دول، خم��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل 

مو�سكو  واأن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وم��ي��ث��اق 

مت���ك���ن���ت م������ن ال����ت����ف����اع����ل م������ع ال�������دول 

من  الغرب  يتمكن  مل  بطرق  ال�سديقة 

ال���دول  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ف��ي��ه��ا،  ال��ت��اأث��ري 

ك��ث��رية رف�����س��ت  اأخ�����رى  ال��ع��رب��ي��ة ودول 

ال�سغوط  رغ���م  ل��ل��ع��ق��وب��ات،  الن�����س��م��ام 

بل  باأوكرانيا  يتعلق  ل  والأم��ر  الغربية، 

جديد  ع��امل��ي  ن��ظ��ام  اأج���ل  م��ن  بالن�سال 

العامل  اأن  يعتقدون  الذين  اأولئك  �سد 

يجب اأن يخ�سع لهم

وا�سنطن  نهج  اأن  اإىل  ولفت لف��روف 

يف الع�قات الدولية مبني على �سيطنة 

العقوبات  وفر�س  وابتزازهم  مناف�سيها، 

وال���ت���ه���دي���د ب���ال���ق���وة وت���وج���ي���ه ال���غ���رب 

لل�سركاء  التقليدية  ال��رواب��ط  بتدمري 

اأن اأوروب�����ا ف��ق��دت  ال��ت��اري��خ��ي��ن، م��ب��ي��ن��اً 

ب�سكل  خا�سعة  واأ�سبحت  ا�ستق�ليتها 

وو�سعت  الأمريكية،  ل���إم���ءات  كامل 

حت���ت ه��ي��م��ن��ة ال��ن��ات��و ل��ت��خ��دم امل�����س��ال��ح 

يف  وال�سن  رو�سيا  ملحا�سرة  الأمريكية 

املجال اجليو�سيا�سي، يف حماولة فا�سلة 

لوقف ت�سكيل عامل متعدد الأقطاب

 الفروف: العقوبات األمريكية والغربية على سورية غير مقبولة ويجب رفعها

مستوطنين  اعتداء  األمريكية:  الخارجية   
على متضامين أجانب في أريحا وقح وصادم 

االنباط-وكاالت

و�سفت اخلارجية الأمريكية، اعتداء 

ال�سبان  من  جمموعة  على  م�ستوطنن 

من  الأج��ان��ب،  واملت�سامنن  وال�سابات 

ب��ي��ن��ه��م م���واط���ن���ون اأم���ريك���ي���ون، خ���ل 

بلدة  قرب  �سياحي  م�سار  يف  م�ساركتهم 

العوجا �سمال اأريحا، �سرق ال�سفة، يوم 

و   ، ال��وق��ح  الهجوم  ب���  امل��ا���س��ي،  اجلمعة 

الأمر ال�سادم

وق�����ال امل��ك��ت��ب الأم���ري���ك���ي ل��ل�����س��وؤون 

ت��غ��ري��دة  يف  ال��ق��د���س،  يف  الفل�سطينية 

اإن   ، توير  يف  الر�سمية  �سفحته  على 

الُهجوم  ُيظهر  ال���ذي  الفيديو  مقطع 

ال���وق���ح ي���وم اجل��م��ع��ة، ع��ل��ى م��ت��ن��زه��ن، 

وم����ن ب��ي��ن��ه��م ُم����واِط����ُن����ون اأم���ريك���ي���ون، 

�سمال اأريحا، هو اأمر �سادم

وكان م�ستوطنون قد اعتدوا اجلمعة 

من  جمموعة  على  بال�سرب  املا�سية، 

واملت�سامنن  الفل�سطينين  ال�����س��ب��ان 

م�سار  يف  م�ساركتهم  خ���ل  الأج���ان���ب، 

�سياحي قرب بلدة العوجا �سمال اأريحا

اإن  حم�����ل�����ي�����ة،  م�����������س�����ادر  وق�������ال�������ت 

امل���ت�������س���ام���ن���ن ح���ا����س���ره���م ع������دد م��ن 

امل�������س���ت���وط���ن���ن امل����ت����ط����رف����ن، ال����ذي����ن 

غاز  ور���س  بالع�سي  بال�سرب  باغتوهم 

لإ�سابة  اأدى  ما  وجوههم،  على  الفلفل 

فتاة اأجنبية بك�سور ور�سو�س يف اليد
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عدلة ووئام تحصدان الذهب في رفع االثقال العربية 

الحرس الملكي يحقق لقب دوري كرة الجيش 

الشناينه يبدأ مشواره االحترافي مع الرفاع البحريني 

بوسكيتس يرفض اللعب مع النصر 

نادال المدمر ذهنيا يخرج من استراليا 

االنباط – عامن 

لرفع  الوطني  املنتخب  العبتا  حققت 

 ١٥ قنديل،  ووئام  ح�سونة  عدلة  االأثقال، 

ملليللداللليللة ملللللونللة، يلللوم  الللثللاثللاء، خللال 

مللنللافلل�للسللات الللبللطللولللة الللعللربلليللة للللللفللئللات 

ال�سورية  العا�سمة  يف  واملقامة  العمرية 

دم�سق. وجنحت الاعبة عدلة ح�سونة يف 

ح�سد ٦ ميداليات ذهبية �سمن مناف�سات 

الللنللا�للسللئللات  فللئللتللي  �للسللمللن  كلللغلللم   ٤٩ وزن 

والكبار. من جانبها حققت الاعبة وئام 

قنديل )وزن ٧١ كغم( ٦ ميداليات ف�سية 

و٣ ميداليات برونزية عن الفئات الثاث 

وال�سابات. والنا�سئات  الكبار 

االنباط – عامن 

اخلا�ص  امللكي  احلر�ص  فريق   ظفر 

اللللقلللوات  دوري  بلللللقللب  الللللقللللدم،  للللكلللرة 

امللل�للسلللللحللة االأردنلللليللللة اجللليلل�للص الللعللربللي، 

املدفعية  �للسللاح  فللريللق  على  فلللوزه  بعد 

يف  ملللقلللابلللل  دون  اأهللللللللداف   ٣ بللنللتلليللجللة 

االأربللعللاء،  جللرت  التي  النهائية  املللبللاراة 

الللبللولللو مبللديللنللة احل�سني  علللللى ملللللعللب 

لللللل�للسللبللاب. و�لللسلللجلللل اأهللللللللداف احللللر�لللص 

اللللللاعلللللبلللللون:  الللللللثللللللاين  الللللل�لللللسلللللوط  يف 

جملللدي الللعللطللار، وحمللمللد اأبللللو زريلللق، 

وعللبللدالللروؤوف الللروابللدة. وتللوج رئي�ص 

العقيد  الع�سكري  الللريللا�للسللي  االحتلللاد 

قائد  بح�سور  الللعللمللايللرة،  رعللد  الللركللن 

مو�سى  الللركللن  العقيد  امللكي  احلللر�للص 

هللللارون، العللبللي فللريللق احلللر�للص بكاأ�ص 

اللللبلللطلللوللللة، كللمللا حلل�للسللل العللللب فللريللق 

احللللر�لللص امللللللكللي جملللدي الللعللطللار على 

لللقللب هلللللداف اللللبلللطلللوللللة. ومللللع نللهللايللة 

امللكي  احلللر�للص  فريق  احتل  البطولة، 

ثانيا،  املدفعية  و�للسللاح  االأول،  املللركللز 

ثالثا،  الو�سطى  الع�سكرية  واملنطقة 

رابعا،  ال�سمالية  الع�سكرية  واملنطقة 

وفللريللق �للسللاح اجللللو خللاملل�للسللا، وفللريللق 

�ساد�سا. ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة 

االنباط – عامن 

املوقف  عن  �سحفي  تقرير  حتدث 

قائد  بو�سكيت�ص  ل�سريجيو  النهائي 

بللر�للسلللللونللة، جتلللاه اللللللعللب يف الللللدوري 

اللل�للسللعللودي للللللمللحللرفللني ملللن بللوابللة 

لتدعيم  خطة  الن�سر،  الن�سر.وو�سع 

الللطللراز  مللن  بنجوم  الفريق  �سفوف 

�سم  يف  ملللوؤخلللًرا  جنللح  بللعللدمللا  االأول، 

اللللرتلللغلللايل كللريلل�للسللتلليللانللو رونللللالللللدو. 

فاإن  كتالونيا«،  »راديو  اإذاعة  وبح�سب 

للا للللللعللب يف  بللو�للسللكلليللتلل�للص رفلل�للص عللر�للسً

مليون   20 مقابل  ال�سعودي،  الن�سر 

يللللورو يف املللو�للسللم الللللواحللللد. واأ�لللسلللاف 

خا�ص  الللذي  بو�سكيت�ص  اأن  التقرير، 

مللبللاراتلله رقلللم ٧0١ مللع بللر�للسلللللونللة، يف 

اأمللام  االإ�للسللبللاين  ال�سوبر  كللاأ�للص  نهائي 

بللعللد م�ساألة  يللقللرر  مللدريللد، مل  ريلللال 

ا�للسللتللمللراره مللع الللبللار�للسللا اأم الللرحلليللل. 

يللريللد  تلل�للسللايف  املللللدرب  اأن  اإىل  واأ�لللسلللار 

االإبللللللقللللللاء علللللللى جللللهللللود بللو�للسللكلليللتلل�للص 

احتمال  وهللو  االأقللل،  اآخللر على  ملو�سم 

�سريجيو  عقد  اأن  يللذكللر  بللقللوة.  قللائللم 

بللو�للسللكلليللتلل�للص ملللع بللر�للسلللللونللة، يللنللتللهللي 

الللاعللب  بلللاأن  علللللًمللا   ،202٣ �للسلليللف  يف 

املللخلل�للسللرم ميللتلللللك عللر�للسللا ملللن اإنلللر 

لديفيد  املللملللللوك  االأمللريللكللي،  ميامي 

بيكهام.

سيدين – وكاالت 

ودع النجم االإ�سباين رافائيل نادال، 

للتن�ص  املللفللتللوحللة  بطولة اأ�سراليا 

االأربعاء، بعد خ�سارته يف الدور الثاين 

ماكدونالد.  ماكنزي  اأمام االأمريكي 

من  الللبللالللغ  نلللللادال،  وخ�سر رافائيل 

اأمام ماكدونالد  علللاملللا،   ٣٦ الللعللمللر 

و٥- و٤-٦  بللللواقللللع ٤-٦  علللاملللا(   2٧(

بلللاالأوجلللاع  تللاأثللر  نللللادال  اأن  ٧. ويللبللدو 

اللللتلللي علللانلللى مللنللهللا يف اللللفلللخلللذ، ممللا 

تلل�للسللبللب يف حتللقلليللقلله اأ�لللسلللواأ نللتلليللجللة له 

يف الللبللطللوالت الللكللرى مللنللذ خللروجلله 

اأ�سراليا  لبطولة  االأول  اللللدور  مللن 

رافائيل  واأعللرب   .20١٦ عام  املفتوحة 

بعد  ال�سديدة،  اأمله  خيبة  عن  نللادال 

املفتوحة  اأ�سراليا  مناف�سات  توديع 

ملللن اللللللدور اللللثلللاين، وقللللال نلللللادال يف 

“يف بع�ص   : املباراة  ت�سريحات عقب 

االأحللليلللان يللكللون االأمللللر حمللبللًطللا ومللن 

اللل�للسللعللب تللقللبللللله، يف بللعلل�للص االأحللليلللان 

ما  كللل  مللن  ال�سديد  بللاالإرهللاق  ت�سعر 

يللتللعلللللق بلللاالإ�لللسلللابلللات«. واأ�لللسلللاف: “ال 

ميكنني القدوم اإىل هنا والقول كذًبا 

بللللاأن احلللليلللاة رائلللعلللة واأنلللنلللي �للسللاأحتلللللى 

بللاالإيللجللابلليللة و�للسللاأوا�للسللل الللقللتللال، من 

االآن هذه حلظة   ، ذلك  قول  ال�سعب 

اأحتاج لتقبل  �سعبة وهذا يوم �سعب، 

ذلللللك وامللل�للسللي قللللدًمللللا«. وتلللابلللع: “يف 

اللللنلللهلللايلللة ال ميللكللنللنللي الللل�لللسلللكلللوى مللن 

اجلانب  يف  فقط  عللام،  ب�سكل  حياتي 

الللريللا�للسللي واالإ�لللسلللابلللات واللللللحللظللات 

غري  اأنللنللي  االآن  قلللللت  واإذا  اللل�للسللعللبللة، 

ملللدملللر ذهلللنلللًيلللا، �لللسلللاأكلللون كللللاذًبللللا«. يف 

الللنللهللايللة قلل�للسلليللت ملللوؤخلللًرا ٣ اأ�للسللابلليللع 

جلليللدة يف الللتللدريللبللات، وبللالللتللايل اآمللل 

اأن ال تت�سبب تلك االإ�سابة يف اإبعادي 

حينها  ف�سيكون  املللاعللب،  عللن  كللثللرًيا 

 .« اأخلللرى،  الللتللعللايف مللرة  مللن ال�سعب 

اأنللا  االن�سحاب،  يف  اأرغلللب  “مل  واأمت: 

اأرغللب يف ترك  اللقب هنا ومل  حامل 

امللللللعللب بللاالنلل�للسللحللاب، ملللن االأفلل�للسللل 

اإنلللهلللاء امللللبلللاراة بللتلللللك الللل�لللسلللورة، هللذه 

اأف�سل  تقدمي  حاولت  الريا�سة،  هي 

النظر  ب�سرف  النهاية  حتى  لدي  ما 

عن حجم حظوظي، هذه هي فل�سفة 

اللللريلللا�لللسلللة، هللللذا ملللا قللمللت بللله طلللوال 

م�سريتي«.

منتخب الشباب يواجه نظيره االيراني وديا 

ابو حشيش وسعادة والرشدان الى الدوري العراقي 

ميسي ورونالدو في اللقاء الكروي التاريخي 

مواجهة شرسة بين العراق وعمان للفوز بكأس الخليج 

االنباط – عامن 

يخو�ص املنتخب الوطني لل�سباب ت20 

االول  الودي  اللقاء  اليوم احلمي�ص  م�ساء 

امام نظرية املنتخب االيراين عند ال�ساعة 

�ستاء  اليوم على ملعب  الرابعة من ع�سر 

البراء مبدينة احل�سني لل�سباب يف اطار 

ا�ستعداداته 

تاأهبا  والللبللدنلليللة،  الفنية  وحت�سرياته 

خلو�ص النهائيات االآ�سيوية والتي تنطلق 

اأوزبللكلل�للسللتللان.  يف  اللللقلللادم  اآذار  ملللن  االأول 

واأجرى املنتخب تدريبه يف االيام املا�سية 

ملعب  على  ذيللابللات،  اإ�سام  املللدرب  بقيادة 

البراء يف مدينة احل�سني لل�سباب، حيث 

�للسللهللد متلللاريلللن بللدنلليللة وفللنلليللة بللاللل�للسللقللني 

ا�ستقر  املقابل،  يف  والهجومي.  الدفاعي 

تقلي�ص  علللللى  للمنتخب  الللفللنللي  اجللللهلللاز 

للمباراتني،  تاأهبا  العبا   2٣ اإىل  القائمة 

حللليلللث تللل�لللسلللم: مللللللراد الللللفللللالللللوجللللي، عللبللد 

زيد  املللحللارمللة،  الرحمن حمللمللد، حمللمللود 

كلبونة،  بكر  املبي�سني،  ها�سم  االأ�للسللفللر، 

درويلل�للص،  الللديللن  �سيف  الللتللني،  اأبللو  عا�سم 

يللو�للسللف حلل�للسللان، �للسلللللطللان اللل�للسلليللاب، علي 

الللعللزايللزة، قلل�للسللي املللنلل�للسللوري، علللاء ديللة، 

رائللد، عمر �ساح،  اأبللو طه، حممد  مهند 

حمللمللد اأبلللللو هلللللزمي، اأحلللملللد اأميللللللن، مللعللاذ 

الرحمن  عبد  احللللاج،  عللرفللات  العليمات، 

الللزبللن، علللللي حللجللبللي، اأحللمللد دلللللدوم. اإىل 

ذلللللللك، دخلللللل املللنللتللخللب مللعلل�للسللكللرا مللغلللللقللا 

ا�ستعدادا  عللمللان،  العا�سمة  فللنللادق  بللاأحللد 

�ستاد  على   ، ايران  اأمام  االأوىل  للمواجهة 

على  لل�سباب،  احل�سني  مدينة  يف  البراء 

الوقت  بنف�ص   22 االأحد  اللقاء  يتجدد  اأن 

املناف�سات  امللعب. وكانت قرعة  ذات  وعلى 

اللللقلللاريلللة و�لللسلللعلللت املللنللتللخللب بللاملللجللمللوعللة 

اللللثلللاللللثلللة، حلليللث يللفللتللتللح مللل�لللسلللواره بلللللقللاء 

ويلتقي  اآذار،   2 اخلللملليلل�للص  طللاجلليللكلل�للسللتللان 

الدور  ويختتم   ،٥ االأحللد  اجلنوبية  كوريا 

االأول مبواجهة ُعمان االأربعاء 8.

االنباط – عامن 

بلللللللداأ حملللملللد اأبلللللللو حللل�لللسللليللل�لللص واإبللللراهلللليللللم 

الللزوراء  فريق  مع  ر�سميا  �سعادة،م�سوارهما 

العراق  و�سا  قد  الاعبان  وكللان  العراقي. 

الفحو�سات  جتلللاوزا  بعدما  اأيلللام  ثللاثللة  قبل 

التي  الر�سمية  العقود  على  وقعا  ثم  الطبية، 

لكل  ون�سف  مو�سم  ملدة  بالزوراء  �سربطهما 

ح�سي�ص  اأبللو  حممد  اللللدويل  ويعتر  منهما. 

متيزوا  الللذيللن  مللن  ال�سابق  الللوحللدات  العللب 

الظهري  مركز  ي�سغل  وهللو  املا�سي  املو�سم  يف 

الكروي  م�سواره  ح�سي�ص  اأبللو  وبللداأ  االأيلل�للسللر. 

اأن  قللبللل  لللعللب لل�سلط  ثللم  الللبللقللعللة  فللريللق  مللع 

ينتقل للوحدات وي�سارك يف اإحراز عدة األقاب 

بللدوره،  اآ�للسلليللا.  اأبللطللال  بلللدوري  ومثله  حملية 

يلل�للسللغللل اإبلللراهللليلللم �للسللعللادة اللللقلللادم ملللن فللريللق 

واأ�سبح  االألعاب  �سناعة  مركز  اإربللد  احل�سني 

اأحلللللد االأعلللملللداللللرئللليللل�لللسلللة بلل�للسللفللوف مللنللتللخللب 

الللنلل�للسللامللى. وبللللداأ �للسللعللادة ملل�للسللريتلله الللكللرويللة 

ملللع اجللللزيلللرة قللبللل اأن يللقللوم نللللادي احللل�للسللني 

على  حت�سل  �سعادة  عقده. وكان  ب�سراء  اإربللد 

موافقة نادي احل�سني اربد لي�سمح له باللعب 

مللع اللللللزوراء حلليللث يللرتللبللط مللعلله بللعللقللد ميتد 

اآخللر،  جانب  على  املقبل.  املو�سم  نهاية  حتى 

انزار  املحرف  تعاقده مع  نللوروز  نادي  اأعلن 

من  تبقى  فيما  لتمثيله  الللر�للسللدان،  حمللمللود 

مناف�سات الدوري العراقي املمتاز حتى نهاية 

“2٣ عاما”  املو�سم اجلاري. و�سبق للر�سدان 

كما  اإربد،  واحل�سني  الفي�سلي  اأندية  مثل  اأن 

�سارك يف عدة منا�سبات مع املنتخب االأردين.

الرياض - وكاالت

يلل�للسللهللد �للسللتللاد امللللللك فللهللد اللللللدويل اللللللقللاء 

الن�سر  جنللوم  يجمع  الللذي  االأول  التاريخي 

والهال بقيادة النجم الرتغايل كري�ستيانو 

رونلللاللللدو �للسللد فللريللق بللاريلل�للص �للسللان جللريمللان 

ليونيل  االأرجنتيني  النجم  بقيادة  الفرن�سي 

ملليلل�للسللي الللليلللوم  اخلللملليلل�للص، �للسللمللن فللعللاللليللات 

لفريق  االأول  اللقاء  وهللذا  الريا�ص.  مو�سم 

لي�ص  لكنه  اللل�للسللعللوديللة  االأرا�لللسلللي  يف  فرن�سي 

فهد  امللللللك  �ستاد  على  اأوروبلللي  لفريق  االأول 

و�سهد  امللللاعلللب«.  “درة  بللل  املللعللروف  اللللدويل 

االأندية  الأكللر  زيللارات  “الدرة” عللدة  ملعب 

مباريات  اأر�سه  على  خا�ست  التي  االأوروبلليللة 

حلفات  لللدعللوات  تلبية  اأو  وديللة  اأو  ر�سمية 

اعتزال عدد من جنوم الكرة ال�سعودية. وكان 

اأوائلللل االأنللديللة  نللادي فالن�سيا االإ�للسللبللاين مللن 

االأوربية التي ح�سرت مللعب الدرة، حيث زار 

الكرة  اأ�سطورة  اعتزال  يف  للم�ساركة  اململكة 

يف  الثنيان  يو�سف  الهال  ونللادي  ال�سعودية 

عام 200٥. ولعب “اخلفافي�ص” �سد الهال 

الللللذي كلللان مللطللعللمللا بللعللدد ملللن جنلللوم الللكللرة 

حينها  املللبللاراة  وانتهت  والعربية  ال�سعودية 

�ستاد  زار  اأعللللوام   ٣ وبللعللد   .١-2 االأزرق  بللفللوز 

مان�س�سر  اأوروبللا  كبريي  الللدويل  فهد  امللك 

يللونللايللتللد وريلللللال ملللدريلللد يف حللفلللللي اعللتللزال 

اثنني من اأبرز جنوم الكرة ال�سعودية: �سامي 

الهال  لللقللاء  ويف  اهلل.  عبد  ومللاجللد  اجلللابللر 

�سامي  اعللتللزال  يف  يللونللايللتللد  مان�س�سر  �للسللد 

الن�سر  فللاز  بينما   ،2-٤ الللهللال  فللاز  اجلللابللر 

اعلللتلللزال مللاجللد  ريلللللال ملللدريلللد ٤-١ يف  علللللى 

اإنر  كان   20١0 2008. ويف عام  عبد اهلل عام 

ملليللان اأول فللريللق اإيللطللايل يللخللو�للص مللبللاراة 

الللهللال  اعللتللزال جنللم  حللفللل  “الدرة” يف  يف 

التمياط،  نواف  االأ�سبق  ال�سعودي  واملنتخب 

فريق  ح�سر  كما   .١-2 االأزرق  وقتها  وخ�سر 

يوفنتو�ص االإيطايل خلو�ص مباراة احتفالية 

مبللنللا�للسللبللة اعلللتلللزال اأ�للسللطللورة حللرا�للص مللرمللى 

الللدعلليللع، ومتللكللن حينها  اللل�للسللعللوديللة حمللمللد 

نتيجة  اأعلى  ت�سجيل  العجوز” من  “ال�سيدة 
اإذ فاز ٧-١. اأوروبي على ملعب الدرة   لفريق 

االنباط – عيل عويس

يللرقللب اجلللمللهللور اخلللللليللجللي والللعللربللي 

لبطولة  النهائية  املللواجللهللة  اللليللوم  ملل�للسللاء 

التي  والع�سرين  اخلام�سة  اخلليج  كللاأ�للص 

والعماين  الللعللراقللي  املنتخبني  بللني  جتمع 

علللللللى ملللللللعلللب اللللبللل�لللسلللرة الللللللللللدويل. وبلللللللغ 

قدما  ان  بعد  النهائية   املللبللاراة  املنتخبان 

م�ستوى مميزا يف املباريات ال�سابقة والذي 

واملتابعني.ويعول  املحللني  باإعجاب  حظي 

الفريق ومن  العراقي على جنوم  املنتخب 

ابللراهلليللم باي�ص  الللو�للسللط:  ابلللرزهلللم العللبللا 

وحللل�لللسلللني علللللللي، وامللللهلللاجلللم اميللللن حلل�للسللني 

مل�سلحة  اللللللقللاء  حلل�للسللم  يف  قللدرتللهللم  علللللى 

املرخية  مهاجم  الللرافللديللن.و�للسللرح  ا�للسللود 

لللو�للسللائللل االعلللام  الللقللطللري اميلللن ح�سني 

بللعللد مللبللاراتللهللم �للسللد املللنللتللخللب الللقللطللري 

العراق  يتوج  لكي  و�سعه  مللايف  �سيبذل  انلله 

بلقب البطولة  ا�سود الرافدين يطمحون 

ا�ست�سافتها  اللللذي   ١٩٧٩ ن�سخة  بللتللكللرار 

وتوجت بلقبها خ�سو�سا ان كاأ�ص البطولة 

غاب عن خزائن العراق ٣٥ عاما.ورغم ان 

البطولة  مللن  ن�سخة   ١١ عللن  غللاب  الللعللراق 

اال انه توج باللقب يف ثاث منا�سبات وحل 

املنتخب  املللا  للللللبللطللل.  مللرتللني و�للسلليللفللا  يف 

اللللعلللملللاين فلل�للسلليللحللاول جلللاهلللدا ا�للسللتللغللال 

حللمللا�للص العللبلليلله املللملليللزيللن مللثللل املللهللاجللم 

املنذر العلوي والعب الو�سط ال�ساب ار�سد 

الللعلللللوي مللن اجلللل خللطللف اللللللقللب بللعللد ١٤ 

لها.  عمان متني  االول  التتويج  عاما من 

النف�ص باإن يعيد هذا اجليل اجماد اجليل 

اىل  و�للسللل  الللذي  العمانية  للكرة  ال�سابق 

متتالية  ن�سخ  ثلللاث  يف  الللبللطللولللة  نللهللائللي 

 200٧ و   200٤ عللامللي  يف  و�سيفة  حلللللت  اذ 

وتوجت باللقب عام 200٩. 

وبني مدرب املنتخب العماين الكرواتي 

ال�سحفي  املوؤمتر  اإيفانكوفيت�ص يف  برانكو 

بقدرات  يثق  انلله  البحرين  مع  لقائه  بعد 

الفوز  جاهدين  �سيحاولون  وانهم  العبيه 

املنتخبان تواجها يف لقاء  وحتقيق اللقب. 

يف  بالتعادل  انتهى  الذي  البطولة   افتتاح 

اول جولة من مرحلة املجموعات.

االنباط – عامن 

و�سل اىل البحرين جنم الفي�سلي  اأمني ال�سناينة وذلك بهدف االنخراط 

بتدريبات فريق الرفاع لكرة القدم.

وكان نادي الفي�سلي قد وافق االأ�سبوع املا�سي على اإعارة ال�سناينة لفريق 

الرفاع ملدة ٤ اأ�سهر. واأكد حممد ال�سياوي وكيل الاعب  وعمه بدعوة من 

نادي الرفاع.وك�سف ال�سياوي اأن اإدارة نادي الرفاع ا�ستقبلت الاعب حلظة 

و�سوله ومت الرحيب به واأ�سرته وفق ترتيبات رائعة. وتعتر هذه التجربة 

االحرافية اخلارجية االأوىل يف م�سرية ال�سنانية “١٩ عاما” الذي يعد اأحد 

اأبرز املواهب االأردنية ال�ساعدة يف �سماء النجومية.
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مزيد من الضرر لدولة االحتالل

القول الفصل

يدرك االردن انه واالإقليم يعي�ش تقلبات �سيا�سية   تعد االكرث �سرا�سة 

اأن  يف  تكمن  ا�سبابها  خطرية  جديدة  ملرحلة  ارتكاز  نقطة  املنطقة  وجتعل 

كانت  ان  بعد  االإيراين  راأ�سها اخلطر  باتت خمتلفة وعلى  الدول  اولويات 

للعرب. اجلامع  العنوان  هي  الفل�سطينية  الق�سية 

على �سعيد اخر يتعامل االردن اليوم مع حكومة ا�سرائيلية هي االكرث 

ان  والتي ما  ال�سهيوين،  الكيان  دولة  تاريخ  وت�سددا وعن�سرية يف  تطرفا 

الداخل  يف  لي�ش  الفو�سى  لن�سر  حقيقية  بوابة  باتت  حتى  حكمها  ب��داأت 

االج��راءات  ب�سيا�سة  ا�سرائيل  ا�ستمرت  واذا  كلها  املنطقة  يف  وامن��ا  فقط 

املنطقة. يف  التطرف  �سيادة  هي  احلتمية  النتيجة  فان  اال�ستفزازية 

جليا  تظهر  ال�سعبة،  االقت�سادية  االردن  وحتديات  املعادلة  هذه  وبني 

ل��ل��و���س��ول اىل  امل��ل��ك  ب��ق��ي��ادة ج��ال��ة  االردن��ي��ة  ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة  ق���درة 

اىل  م�ستندا  املحتلة  القد�ش  يف  القائم  الو�سع  على  بها  حتافظ  ار�سية 

حد  و�سع  و  وامل�سيحية،  اال�سامية  املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية 

به  تقوم  ما  باأن  للعامل،  احلقيقية  ال�سورة  و�سرح  اال�سرائيلية  للغطر�سة 

ال�سام. عملية  تتعدى  م�سبوقة  غري  خطورة  ي�سكل  ا�سرائيل 

يف  ال��ي��وم  حتى  تنجح  وال���دويل  العربي  ال�سعيد  على  االردن  حت��رك��ات 

للدبلوما�سية  ي�سجل  وانت�سار  جناح  وهذا  اال�سرائيلية،  ال�سيا�سة  ف�سح 

االردنية.

بدءا من حماولة  االردن متوا�سلة،  ا�ستفزاز  االحتال  دولة  حماوالت 

انتهاء  ولي�ش  االق�سى،  امل�سجد  لباحات  اال�سرائيلي  االمن  وزير  اقتحام 

اأم�ش. يف االول جنحت  اول من  اململكة من دخول االق�سى  �سفري  يف منع 

وتاأكيد  اال�ستفزازية،  احلركة  بهذه  للتنديد  عاملي  اجماع  ح�سد  يف  اململكة 

خ��ط��ورت��ه��ا ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ام وح���ل ال��دول��ت��ني، يف ح��ني ت��زام��ن ذل��ك 

اال�سامية  املقد�سات  على  الها�سمية  للو�سايا  اي�سا  ال��ع��امل  تاأكيد  م��ع 

القد�ش. يف  وامل�سيحية 

ا�ستدعاء  م��ع  قا�سية  اردن��ي��ة  ر���س��ال��ة  ا���س��رائ��ي��ل  فتلقت  االأخ���رى  يف  ام��ا 

�سفرينا  عاد  اأثرها  على  والتي  اخلارجية،  قبل  من  االحتال  دولة  �سفري 

االق�سى. يف  ليتجول 

يف العموم يراهن االردن على عاقاته مع الغرب يف هذا االإطار، لكن يف 

الظلم  على  التفرج  عن  ليتوقف  اجمع  العامل  م�سوؤولية  هذه  فان  الواقع 

الت�سرف  اخ��رى  جهة  وم��ن  جهة،  م��ن  الفل�سطيني  ال�سعب  على  ال��واق��ع 

�سيء. باأي  بجدية مع حكومة احتال متطرفة ال تكرتث 

اأوتي من  ما  بكل  الدفاع عن م�ساحله  االردن �ساحب احلق يف  �سيبقى 

تعي  ان  االحتال  دولة  وعلى  عليه،  جدال  او  اختاف  ال  امر  وهذا  قوة، 

وطويلة. موؤملة  �ستكون  معنا  معركتها  الن  جيدا  ذلك 

الجغبير حسين 

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

في إدارة اإلقتصاد والحكم؟ 
السكوت معول ألهدم

د.أنور الخفش

، امل��راق��ب ال�سيا�سي حل��وارات  اأه��م م��ن احلقائق  اأن االإن��ط��ب��اع ال��ع��ام   م��ن بديهة ال��ق��ول 

واأ�سئلة النواب موؤخراً تك�سف �سعف موؤ�س�سات الدولة من حيث ق�سور التخطيط و�سعف 

االإدارة بل ال�سورة قا�سية لدرجة تعريتها بال�سكل وامل�سمون ، بل تكون �سورة طبق االأ�سل 

املالية  ال�سيا�سات  باأن  وطنية  ومعار�سة  م��واالة  االأردين من  بال�سارع  ال�سائد  االإنطباع  عن 

خدمة  يف  ولي�ست  اأ�سخا�ش  خلدمة  �سة  مكرَّ احلكومية  التوظيف  و�سيا�سات  واالإقت�سادية 

الوطن واملواطن والنظام اأو اإدراج م�ساريع تنموية اإ�ستثمارية جديدة تخلق وظائف جديدة 

لعامة النا�ش دون متييز بعيداً عن نب�ش بع�ش موؤ�س�سات الدولة وهند�ساتها التي اأتقنت نهج 

التدمري الذاتي ، وكله اإ�ستنزاف من ر�سيد جالة امللك حفظه اهلل �سعبياً وبداأ االإنتقال اىل 

اإهتزاز �سورة االأردن خارجياً )تقارير االإيكونوم�ست والفورين بولي�سي مثااًل ( . 

الزمن  اإن��ه  والنهو�ش.  البناء  هو  ال�سحيح  الطريق  بينما   ، للهدم  معواًل  ال�سكوت  نعم 

االأ�سعب كون خيارات االأردن هي االأحرج واالأخطر منذ تاأ�سي�ش اململكة ، ملاذا ال نتعلم بعد كل 

هذا الف�سل احلكومي يف اإدارة االإقت�ساد واملالية واالإدارة العامة ، امل�ساألة حتتاج اىل مراجعة 

والهزائم  واالإخفاقات  الف�سل  اأنتجت  التي  الفئة  من  ولي�ش  الوطني  امل�ستوى  على  نقدية 

التنموية . 

فر�سة  احلكومية  االإدارة  يف  ج�سيم  خ��ط��اأ  اأو  اأزم���ة  ك��ل  م��ن  يجعل  احلقيقي   القيادي 

الف�ساد  بكبح  يبداأ  االإداري  االإ�ساح  برنامج  األي�ش   ، املُ�ستدام  ر  والتطوُّ والتغريُّ  للت�سحيح 

باإجراءات وقائية ورقابية وتعزيز م�سارات امل�سائلة واملحا�سبة ، تقارير ديوان املحا�سبة خري 

االإقت�سادية  وامل�ساكل  احلقائق  اإنكار  ؟  ننتظر  متى  اىل  والق�سور،  اخللل  هذا  على  �ساهد 

الدولة  موؤ�س�سات  من  اإجتماعي  �سيا�سي  واقعي  تيَّار  اإنتاج  زم��ن  يحن  اأمل  واالإجتماعية؟ 

واالإجتماعي  االإقت�سادي  التفكري  بدور  يقوم  اأن  اهلل  امللك حفظه  ينتظر  الكل   ، واأجهزتها 

ملاذا  واحلكومات  االأم��ة  دور جمل�ش  ن�ساأل ماهو  اأن  لنا  اأال يحق   ، الوطنية  باإجتاه احللول 

التنفيذية  وال��رام��ج  اخلطط  واإع����داد  والتخطيط  والتفكري  الفعل  مركز  اىل  ينتقل  ال 

م مل�سروع الدولة املعا�سرة احلديثة ، ِوفق روؤية امللك للتحديثات الثاث )ال�سيا�سية  والتقدُّ

م�ستوى  وحت�����س��ني  عملها  م�ستوى  ب��رف��ع  مطالبة  احل��ك��وم��ة  واالإداري�������ة(.  واالإق��ت�����س��ادي��ة 

التخطيط واالأداء والوزن النوعي من خال االإ�ستخدام االأمثل لقدراتها وبناء االإمكانيات 

، وفاءاً ملتطلبات وحاجات النا�ش االأ�سا�سية وحت�سني اإدارة االأن�سطة االإقت�سادية من خال 

ه )التخطيط االإقت�سادي واالإجتماعي(. مفاعيل قوى ال�سوق املوجَّ

وتنظيم  لبناء  واأف��ك��ار  امل�ستقبل  ودرا���س��ات   ، الفكر  خرائط  اىل  بحاجة  ال��ق��رار  م�سانع 

اإطار  وحتديد  االإجتماعي  والتغريُّ  االإقت�سادي  النمو  طريق  ُتنري  التي  العامة  ال�سيا�سات 

وال��ري��ف  الفقر  مناطق  بتقوية  ي��ب��داأ  تنموي  مب�����س��روع  م��رب��وط��اً  ال�سكاين  النمو  وح���دود 

والبوادي وتعزيز مبادئ العمل النوعي اجلماعي وتعزيز اأدوات التنمية املحلية وامل�ساركة يف 

ز متا�ُسك قوى الوحدة الوطنية ،  �سناعة القرار ، معاً ن�ستطيع من خال م�سروع تنموي يعزِّ

ِدهم  يف بناء الذات واالأ�سرة واملجتمع عر موؤ�س�سات  اإنها خطوة حا�سمة يف جمع النا�ش وتوحُّ

االأم��ن  ال��ذي يحمل  واالإ���س��اح احلقيقي  التغريُّ اجل��وه��ري  ، الإح���داث  واأجهزتها  ال��دول��ة 

االإقت�سادي واالإجتماعي ، الذي يجعل من االأردن الدولة االأمنوذج يف املنطقة.

التفكري  ع��ن  بعيداً  �ساذجة  بطريقة  يت�سرف  البع�ش  نقول  عندما  الظلم  م��ن  لي�ش 

واإجت��اه��ات  م��ب��ادئ  اإن   ، االأ���س��ه��ل  الطريق  اإخ��ت��ي��ار  خ��ال  م��ن   ، االإ�سرتاتيجي  والتخطيط 

املوؤ�س�سي  للحكم   ،  )  OECD  ( االإقت�سادي  والتعاون  التنمية  منظمة  و�سفتها  التغيري 

اجليِّد ، م�سروع االإزدهار وتنمية القطاع اخلا�ش وتنمية االإقت�ساد االأردين ومن خال تنِّبي 

�سيا�سات هيكلية يف حت�سني الكفاءة االإقت�سادية التي ت�ستهدف حتقيق اأف�سل واأعلى معدالت 

االإقت�سادية والتجارة واالإ�ستثمار لرفع م�ستوى  االأن�سطة  ُم�ستدام وتو�سيع  اإقت�سادي  منو 

ج املرحلي وتعزيز النهج  املعي�سة وخلق ُفر�ش عمل جديدة ومعاجلة الفقر والبطالة بالتدرُّ

الرتاكمي يف التخطيط واالإجناز .  

يف اخلتام ملن يهمه االأمر ، األ�سنا بحاجة اىل ت�سريع جديد )قانون االإ�ستقرار والتنمية( 

م اإطار وحدود امل�سوؤوليات واالإخت�سا�سات والواجبات  لري�سم االأولويات الوطنية وكذلك ينظِّ

على ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية . اإن تطوير جمموعة من املعايري واأدلة 

احلوكمة امل�سرتكة لاأنظمة املالية ال�سليمة ممر اإلزامي لاإ�ستقرار املايل ، كما اأن عن�سر 

احلوكمة يكتمل اأ�سا�سه وقوامه على فعالية مراقبة معايري ومبادئ عمل منظومة النزاهة 

لي�ست  مبقارنة  اأختم  احلكمية.  الرقابية  املوؤ�س�سات  برامج  مع  عملها  وتكامل  وال�سفافية 

بريئة هل اأولويات وبرامج التطوير احلكومي تتوافق مع هذه املعايري الدولية ؟ واهلل من 

وراء الق�سد ، يا ر�سا اهلل ور�سا الوالدين. 

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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االنباط-وكاالت

ال����ع����امل  اأك���������ر ط������ائ������رة يف  اأك�����م�����ل�����ت 

جتريبية حطمت  رحلة  "�سرتاتولون�ش"، 
حملقة  ظلت  حيث  قيا�سيا،  رقما  خالها 

مل����دة 6 ����س���اع���ات ف����وق ����س���ح���راء م��وه��ايف 

بكاليفورنيا.

ماذا تعرف عن "روك"؟

العماقة  الطائرة  جناحي  ط��ول  يبلغ 

من ملعب  اأطول  اأي  مرتا،  "روك" 117 
كرة القدم االأمريكية.

تتمتع ب�6 حمركات بوينغ 747.

غريبة ال�سكل اإذ تتمتع بهيكلني، وتبلغ 

 340 الطريان  خال  الق�سوى  �سرعتها 

كيلومرتا يف ال�ساعة.

اإىل  ارتفاع ي�سل  اأن حتلق على  ميكنها 

مرتا.  5182
ق�����ادرة ع��ل��ى ح��م��ل ح��م��ول��ة ت�����س��ل اإىل 

طنا.  220
ي���ج���ري اخ���ت���ب���ار ال���ط���ائ���رة ل��ت�����س��ت��خ��دم 

ك��م��ن�����س��ة اإط������اق ل��اأن��ظ��م��ة ال���ت���ي ت��ف��وق 

�سرعتها �سرعة ال�سوت.

اخ���ت���ب���ار ال����ط����ريان ال�����ذي ان��ط��ل��ق من 

وال��ف�����س��اء  ل���ل���ط���ريان  "موهايف"  م��ي��ن��اء 

يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ه��و ال��ث��اين ال���ذي مت فيه 

التي  اإيه"  "تالون  اخ��ت��ب��ار  م��رك��ب��ة  ح��م��ل 

ت����ف����وق ���س��رع��ت��ه��ا ����س���رع���ة ال���������س����وت، م��ن 

�ستارتولون�ش".

خال االختبار االأخري، اجلمعة، اأجرى 

وت�سل�سل  "مناورات  �ستارتولون�ش  فريق 

ع��ل��ى  ف�����س��ل  اخ���ت���ب���ار  الأول  ات�ساالت" 

االإطاق.

"اختبارات  اإج����راء  يف  تطمح  ال�����س��رك��ة 

ال�سقوط" االأوىل يف وق��ت الح��ق من هذا 

العام.

املطاف،  نهاية  يف  �ستارتولون�ش  ت��اأم��ل 

ال��ع��م��اق��ة لتوفري  ال��ط��ائ��رة  ب��ا���س��ت��خ��دام 

م��ع��ق��ول��ة  وب����اأ�����س����ع����ار  "مائم  و������س�����ول 

غ����رار  ع���ل���ى  ال���ف�������س���اء،  اإىل  وروتينية" 

الطريقة التي ت�ستخدمها �سركة "فريجن 

اأوربت".

ماذا قال الرئي�س التنفيذي؟

ال�����رئ�����ي�����������ش ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ل�������س���رك���ة 

قال: كريفور،  زاكاري  "�سرتاتولون�ش"، 
تقدم  اإح���راز  املذهل  فريقنا  "يوا�سل 
يف اجلدول الزمني لاختبار، ومن خال 

وقت  اأي  من  اأك��رث  نقرتب  ال�ساق،  عملهم 

م�����س��ى م���ن ال��ف�����س��ل االآم������ن، واخ���ت���ب���ارات 

ال����ط����ريان ال���ت���ي ت���ف���وق ���س��رع��ت��ه��ا ���س��رع��ة 

ال�سوت".

ه��ذا  ق����ادم  ه��و  مل��ا  متحم�سون  "نحن 
الطريان  اختبار  نقدم خدمة  العام، حيث 

على  ال�سوت،  �سرعة  �سرعتها  تفوق  التي 

ما  وف���ق  ولاأمة"،  ل��ع��م��ائ��ن��ا  االإن���رتن���ت 

ذكرت �سحيفة "اإندبندنت" الريطانية.

 أكبر طائرة على اإلطالق تحطم 
رقما قياسيا في اختبار طيران

االنباط-وكاالت

ح�����س��ل ال��زم��ي��ل اأ���س��ام��ة زاي����د ن��ائ��ب رئ��ي�����ش 

حت����ري����ر ج�����ري�����دة اجل����م����ه����وري����ة ع����ل����ى درج�����ة 

بتقدير  االإ���س��ام��ي��ة  الفل�سفة  ف��ى  ال��دك��ت��وراه 

ال��ع��ل��وم  دار  ك��ل��ي��ة  م��ن  االأوىل  ال�����س��رف  م��رت��ب��ة 

ج���ام���ع���ة ال���ق���اه���رة ب���ع���ن���وان االأخ������روي������ات ب��ني 

االإ�سامي. والفكر  القدمية  امل�سرية  احل�سارة 

وت���ك���ون���ت جل���ن���ة امل���ن���اق�������س���ة واحل����ك����م ع��ل��ى 

ال��ر���س��ال��ة م���ن ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��را���س��ى حممد 

ع��ب��دامل��ح�����س��ن ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة دار ال��ع��ل��وم ال�����س��اب��ق 

ورئ��ي�����ش ق�����س��م ال��ف��ل�����س��ف��ة االإ���س��ام��ي��ة م�����س��رف��ا 

م�سارًكا  م�سرًفا  توفيق  �سيد  ط��ارق  وال��دك��ت��ور 

االأ�����س����ت����اذ ب��ك��ل��ي��ة االآث�������ار - ج���ام���ع���ة ال���ق���اه���رة 

وال���دك���ت���ور ع��ب��د احل��م��ي��د ع��ب��د امل��ن��ع��م م��دك��ور 

عام  واأمني  بالكلية  االإ�سامية  الفل�سفة  اأ�ستاذ 

والدكتور  داخليًّا  مناق�ًسا  العربية  اللغة  جممع 

��ا  حم��م��د ���س��ح��ات��ة اإب���راه���ي���م م��ن��اق�����ًس��ا خ��ارج��يًّ

االأزهر. جامعة  الدين  اأ�سول  بكلية  االأ�ستاذ 

 ت���ن���اول���ت ال���درا����س���ة م���ع���ت���ق���دات امل�����س��ري��ني 

تطورها  ومراحل  االآخر  العامل  حول  القدماء 

اأوجه  وبيان  االإ�سامية  العقيدة  ومقارنتها مع 

واآخر  احل�سارات  اأول  بني  واالختاف  االإتفاق 

فل�سفة  اإىل  وت��ط��رق��ت  ال�����س��م��اوي��ة  ال���ر����س���االت 

القدماء  امل�سريني  وا�ستعدادات  واأنواعه  املوت 

وال��ت��ى  امل��ي��ت  تلقني  م�����س��األ��ة  و  ال��ع��امل  ه��ذا  اإىل 

�سبقت  خال�سة  م�سرية  الهوتية  فل�سفة  تعد 

ال�سماوية. الر�ساالت  كافة  بها 

ك���م���ا ك�����س��ف��ت ال����درا�����س����ة ع����ن م����دى ع��اق��ة 

اإر�سائه  اإىل  ال��دوؤوب  و�سعيه  مبعبوده  االإن�سان 

فى  واملجتمع  اأخيه  مع  االإن�سان  عاقة  وكذلك 

على  للحفاظ  »م��اع��ت«  ال��ع��دل  اإق��ام��ة  ���س��رورة 

القومي.  ال�سلوك  قواعد  واتباع  الكونى  النظام 

ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال��درا���س��ة اإىل ال��ق��ي��م وامل��ب��ادئ 

االأخ���اق���ي���ة وال���رق���ى وال��ن�����س��وج ال��ف��ك��ر ل��دى 

االآداب  كتب  تناولتها-  والتى  القدمي  امل�سرى 

واحل����ك����م واالأم������ث������ال- ف���ي���م���ا ع�����رف مب�����س��األ��ة 

ال��دن��ي��ا  واأنَّ احل��ي��اة  وامل���ي���زان  امل��وت��ى  حم��اك��م��ة 

ماهى اإال �سراع بني اخلري وال�سر و�سوف ياأتى 

ي���وم ل��ل��ح�����س��اب ي��ق��ت�����ش ف��ي��ه االإل����ه م��ن ال��ظ��امل 

على  يرهن  مما  اأ�سحابها،  اإىل  احلقوق  وترد 

ع��م��ق ال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ى وث��رائ��ه وت��ن��وع��ه واإمي��ان��ه 

الثابت.

االآتية: والتو�سيات  النتائج  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

االآخ��رة  باحلياة  القدمي  امل�سرى  اإمي��ان  اأنَّ   

ف��ى  ال��ت��ح��ري��ف  واأنَّ  اإل���ه���ى  مل��ن��ب��ع  ن��ت��ي��ج��ة  ك����ان 

ال��ن��ف�����ش  ال���ه���وى وظ����ال  اإىل  ال��ع��ق��ائ��د ي��رج��ع 

وع���ب���ث ال��ك��ه��ن��ة ف���ى احل���ف���اظ ع���ل���ى م��ك��ان��ت��ه��م 

تدخل  ع��ن  ف�سًا  وامل��ادي��ة،  املالية  ومكا�سبهم 

امل����ل����وك واخ�����ت�����اط ال����دي����ن ب���ال�������س���ي���ا����س���ة ف��ى 

ف��ر���ش ال��و���س��اي��ة ع��ل��ى االأف�����راد وال�����س��ع��وب فى 

الدينية. معتقداتهم 

م�سر،  زاروا  ال��ذي��ن  واالأن��ب��ي��اء  للر�سل  ك��ان   

وم���ن ن�����س��اأ وت���رع���رع ب��ه��ا اأث����ر ب��ال��غ ف���ى ه��داي��ة 

ت��ع��اىل  اهلل  م��ع��رف��ة  اإىل  ال���ق���دم���اء  امل�����س��ري��ني 

وال��ك�����س��ف ع���ن اأ����س���رار ال���وج���ود واحل��ك��م��ة من 

االآخرة  للحياة  مقدمة  هى  التى  الدنيا  احلياة 

ال�سرمدية. اخلالدة 

 ل���وال اع��ت��ق��اد امل�����س��ري��ون ال��ق��دم��اء ب��احل��ي��اة 

االآخ��������رة م����ا و����س���ل اإل���ي���ن���ا ����س���يء ع����ن االآث������ار 

حتكى  التى  ال�سخمة  واالأه��رام��ات  والتماثيل 

ل��ن��ا ت��اري��خ احل�����س��ارة امل�����س��ري��ة ال��ق��دمي��ة فهى 

الدينا  احلياة  مظاهر  من  تكن  مل  االأ�سل  فى 

الروح  اإميانيا فى عودة  وزينتها بل كان هدفها 

امليت. اإىل 

 ظ��ه��ور ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ت��اب��ات ال��ت��وح��ي��دي��ة 

اخل��ال�����س��ة ال��ت��ى ظ��ه��رت ف��ى ال��ع�����س��ر احل��ج��رى 

التى  وامليتافيزقية  الروحية  واملعارف  احلديث 

اإل��ي��ه��ا ال��ع��ق��ل ال��ب�����س��رى  اأن ي��ت��و���س��ل  ي�����س��ت��ح��ي��ل 

بد  وال  الغيبية  االأم��ور  معرفة  فى  قا�سر  ��ه  الأنَّ

م��ن وج���ود وح��ى اإل��ه��ى ك��م��ا ف��ى م��ت��ون االأه���رام 

وك��ت��اب امل��وت��ى وك��ذل��ك ال��ك��ت��اب��ات ال��ت��ى تتحدث 

االي��ارو  وحقول  وامل��ي��زان  واحل�ساب  البعث  عن 

والنار.

فى  وال��دار���س��ني  الباحثني  اأم��ام  ال��ب��اب  فتح   

اأخ��رى  ج��وان��ب  بتناول  االأدي���ان  مقارنة  جم��ال 

ف��ى احل�����س��ارة امل�����س��ري��ة ال��ق��دمي��ة وم��ق��ارن��ت��ه��ا 

ب��ال��ع��ق��ي��دة االإ���س��ام��ي��ة ك��ال�����س��م��ري واالأخ�����اق 

وال���������س����ل����وك االإن���������س����ان����ى واالأ��������س�������رة وال���ن���ظ���م 

واالأدب��ي��ة  والثقافية  وال�سيا�سية  االجتماعية 

اجلامعات  اهتمام  �سرورة  وغريها  والقانونية 

القدمية  امل�سرية  اللغة  بتعلم  العليا  واملعاهد 

فى حماولة جادة الإعادة كتابة تاريخ احل�سارة 

الغربية  الكتابات  عن  بعيًدا  القدمية  امل�سرية 

والهوى املاديات  اإىل  التى تخ�سع 

للح�سارة  احلقيقة  ال�سورة  تو�سيح  �سرورة 

امل�����س��ري��ة ال��ق��دمي��ة ف���ى خ���ال ع��ق��د ال���ن���دوات 

واالأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة ف��ى امل���دار����ش واجل��ام��ع��ات 

كلها  ديانتها  باأنَّ  بها  ل�سق 
ُ
اأ عما  اللب�ش  الإزالة 

فيها  تتن�سر  معينة  فرتات  على  كانت  بل  وثنية 

وجود  مع  احليوانات،  وتقدي�ش  االأوث��ان  عبادة 

تعاىل. باهلل  واملوؤمنني  املوحدين 

 الزميل أسامة زايد يحصل على الدكتوراه فى فلسفة الحياة 
اآلخرة بين المصريين القدماء والفكر اإلسالمي

 

 وفاة 
»أكبر إنسان على وجه األرض«

االنباط- وكاالت

ت��وف��ي��ت ال��راه��ب��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة االأخ�����ت اأن���دري���ه عن 

ي��زال على قيد  اأك��ر �سخ�ش ال  التي كانت  118 عاما، 

احلياة يف العامل، ح�سبما اأعلنت دار امل�سنني التي كانت 

تقطنها.

ا���س��م االأخ��ت  ال��ت��ي حملت  وك��ان��ت لو�سيل ران����دون، 

اإىل جماعة خريية كاثوليكية  ان�سمت  اأندريه عندما 

عام 1944، قد تعافت من فريو�ش كورونا العام املا�سي.

 ،1904 ف��راي��ر   11 يف  الفرن�سية  ال��راه��ب��ة  وول���دت 

وكانت اأكر االأحياء �سنا يف العامل وفقا لقائمة ت�سنيف 

املعمرين العاملية التابعة ملجموعة اأبحاث ال�سيخوخة.

كيف توفيت؟

تافيا  دافيد  الدار  يف  االإعامي  امل�سوؤول  قال   •
اإن االأخت اأندريه رحلت فجر الثاثاء »خال نومها«.

كانت  لكنها  كبري،  ح��زن  »ثمة  تافيا:  اأ���س��اف   •
احلبيب  �سقيقها  ب��ل��ق��اء  ت��رغ��ب  ك��ان��ت  امل�����وت.  ت��ري��د 

جمددا«.

اأن  تثبت  ���س��ه��ادات  ت�سدر  ر�سمية  هيئة  ت��وج��د  وال 

كانوا  اخلراء  لكن  الب�سرية«،  »عميدة  اأندريه  االأخت 

يجمعون على اأنها كانت ال�سخ�ش االأكر �سنا يف العامل 

الذي ميكن التحقق من عمره يف ال�سجات املدنية.

القيا�سية  ل��اأرق��ام  »غيني�ش«  مو�سوعة  اأك��دت  وق��د 

اأبريل، بعد وفاة اليابانية كاين تاناكا عن   25 ذلك يف 

عمر 119 عاما.

ال�سنوات االأخ��رية  اأك��دت يف  اأن��دري��ه  وكانت االأخ��ت 

ك��ان��ت قعيدة وفقدت  اأن��ه��ا  »م��ل��ت احل��ي��اة«، علما  اأن��ه��ا 

ب�سرها وبع�ش قدراتها اجل�سدية.

وولدت لو�سيل راندون يف 11 فراير 1904 يف اآلي�ش 

جنوبي فرن�سا.

»ع��م��ي��دة  اأع���ل���ن���ت  ع��ن��دم��ا   2022 اأب����ري����ل  يف  وروت 

ل��ل��ب�����س��ري��ة« ب��ع��دم��ا ك���ان���ت حت��م��ل ه����ذا ال��ل��ق��ب على 

امل�ستويني الفرن�سي واالأوروبي: »يقال اإن العمل يقتل، 

لكن بالن�سبة يل العمل جعلني اأ�ستمر. عملت حتى �سن 

الثامنة بعد املئة«.


