
ة عالميَّة في دافوس الخصاونة  يواصل عقد لقاءاته مع قيادات سياسيَّة واقتصاديَّ

الخصاونة :التعاون بين األردن 
ومصر والعراق مفتوح لمن 

يرغب باالنضمام

 اجلمعة   27  جمادى الآخرة  1444 هـ  - املوافق  20  كانون الثاين  2023 م - العدد  6291 - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

عام 2023 ال ينذر بخير للشرق األوسط.. ونقطتا 
التفجر فيه هما إيران و"إسرائيل"

تنفيًذا للتوجيهات الملكية..العيسوي يلتقي 
وجهاء وممثلين عن لواء البترا

االنباط –وكاالت 

ق��ال��ت ك��ي��م غ��ط��ا���س، م��وؤل��ف��ة ك��ت��اب “املوجة 

“فاينن�شال  ب�����ش��ح��ي��ف��ة  م���ق���ال  يف  ال�شوداء” 

واال�شطرابات،  امل�شطربني  القادة  اإن  تاميز” 

�شتكون عالمة ال تنذر باخلري لل�شرق االأو�شط. 

طويلة  قائمة  هناك  اإي��ران،  اإىل  اإ�شرائيل  فمن 

من امل�شاكل املحتملة يف املنطقة.

وقالت الكاتبة اإن ال�شرق االو�شط مل ي�شهد 

حلظة مملة، لكن االأحداث ويف كل عقد اأو اأكرث، 

تت�شادم لكي تنتج م�شهدا عاما للمنطقة.

وت���ذك���ر ب����اأح����داث ���ش��اب��ق��ة ���ش��ك��ل��ت ال�����ش��رق 

االأو�����ش����ط، م���ن االن��ت��ف��ا���ش��ات ال��ع��رب��ي��ة يف ع��ام 

 2003 يف  للعراق  االأمريكي  والغزو   2011
واجتياح الرئي�س العراقي �شدام ح�شني الكويت 

اإي��ران عام  االإ�شالمية يف  والثورة   ،1990 عام 

.1979
وقالت غطا�س، اإن حلظة التحول املعماري/ 

التكتوين قد تاأخرت، ورمبا ي�شهد عام 2023 

احتماالت وقوعها؛ الأن قائمة االأخطاء التي قد 

حتدث طويلة.

راأ���س القائمة من اخلليط  اأن على  وت�شيف 

القابل لاللتهاب، هي اإ�شرائيل التي يقود فيها 

بال�شلطة،  البقاء  يف  الراغب  نتنياهو  بنيامني 

وجت��ن��ب حم��اك��م��ت��ه يف ق�����ش��اي��ا ف�����ش��اد، اأخ��ط��َر 

احل��ك��وم��ات امل��ت��ط��رف��ة يف ت��اري��خ اإ���ش��رائ��ي��ل. ثم 

البالغ  خامنئي  اهلل  اآي���ة  وف��ي��ه��ا  اإي�����ران،  ه��ن��اك 

�شيخلفه  ال��ق��ل��ق مم���ن  ع���ام���ا،   83 ال��ع��م��ر  م���ن 

والتحديات حلكمه.

على  عظيمة  �شتكون  التداعيات  اإن  وتقول   

وتلك  واالإي����راين  االإ�شرائيلي  املجتمع  م��ن  ك��ل 

املجتمعات التي حتتالنها مبا�شرة اأو بالوكالة.

ويف االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ك��ان��ت ه��ن��اك اإ���ش��ارات 

بعد  اإ�شرائيلية،  يف  اأهلية  ح��رب  ع��ن  حتذيرية 

العليا.  امل��ح��ك��م��ة  اإ���ش��ع��اف  ن��ت��ن��ي��اه��و  حم����اوالت 

واأ�����ش����ارت ال��ك��ات��ب��ة ل��ب��داي��ة ال���ع���ام ال����ذي �شهد 

ا���ش��ت��ف��زازا م��ن وزي���ر االأم���ن ال��وط��ن��ي املتطرف 

اإيتمار بن غفري.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط – عمان 

ا���ش��ت��ك��م��اال ل��ل��ق��اء ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

الثاين مع وجهاء وممثلي لواء البرتا، االأحد 

املا�شي، التقى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي، 

متابعة  جلنة  رئي�س  العي�شوي،  ح�شن  يو�شف 

اخلمي�س،  اأم�س  امللك،  جاللة  مبادرات  تنفيذ 

ع��دًدا من وجهاء  الها�شمي،  امللكي  الديوان  يف 

وممثلني عن اأبناء وبنات اللواء، للوقوف على 

مطالبهم ومقرتحاتهم واحتياجاتهم.

واأك�����د ال��ع��ي�����ش��وي، يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء ال���ذي 

ح�شره م�شت�شار جاللة امللك ل�شوؤون الع�شائر 

امللك  اعتزاز جاللة  الدكتور عاطف احلجايا، 

الكبري يف  ال��ب��رتا، ودوره���م  ل��واء  وبنات  باأبناء 

م�شرية بناء الوطن وحفظ اأمنه وا�شتقراره.

ولفت اإىل اأن جاللة امللك يوؤكد دوًما اأهمية 

املعي�شية  ال�شغوط  املواطن من  التخفيف عن 

الفقر  م��ن  للحد  املتاحة  الفر�س  وا�شتغالل 

والبطالة، خا�شة من خالل امل�شاريع االإنتاجية 

ال�شباب  ت�شتهدف  التي  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

وال�شيدات واجلمعيات.

كما واأكد اأن تنفيذ املبادرات امللكية يف لواء 

البرتا م�شتمر، و�شيتم الرتكيز خالل املرحلة 

املقبلة على امل�شاريع االإنتاجية والتنموية التي 

تنفيذ  اإىل  الفًتا  لل�شباب،  العمل  فر�س  توفر 

امللكية  امل��ب��ادرات  امل�شاريع من خ��الل  ع��دد من 

وال�شحة  التعليم  قطاعات  �شملت  ال��ل��واء،  يف 

وال�����ش��ي��اح��ة وال���رتاث���ي���ة واالأن����دي����ة ال�����ش��ب��اب��ي��ة 

وم�شاكن االأ�شر العفيفة واجلمعيات التعاونية 

واخلريية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين.

وق����ال ال��ع��ي�����ش��وي اإن����ه مت ت��ق��دمي حم��اف��ظ 

ال��ل��واء  ج��م��ع��ي��ات يف  الأرب����ع  ودوارة  اإق��را���ش��ي��ة 

لل�شباب  ال�شغرية  االإنتاجية  امل�شاريع  لتمويل 

واالأ�شر.

م��ن ج��ه��ت��ه��م، اأك����د احل�����ش��ور اأه��م��ي��ة زي���ارة 

املا�شي،  االأح��د  ال��ب��رتا،  ل��واء  اإىل  امللك  جاللة 

اأبناء  اإيجابية على  انعكا�شات  �شيكون لها  التي 

وبنات اللواء.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان 

ق���ال ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ب��ا���ش��م م��دي��ري��ة 

مكافحة  ادارة  يف  العاملني  اإّن  ال��ع��ام  االأم���ن 

عملياتهم  يف  وب��ق��وة  ،م�����ش��ت��م��رون  امل���خ���درات 

ال��ن��وع��ي��ة مل��الح��ق��ة اأ����ش���ك���ال ال��ت��ع��ام��ل ب��امل��واد 

امل����خ����درة ك���اف���ة، وب��ت��وج��ي��ه��ات م�������ش���ددة من 

القيادات االأمنية .

اأّن���ه خ��الل هذا   واأّك���د الناطق االإع��الم��ي 

12/1/2023 ولغاية  تاريخ  االأ�شبوع ومن 

 126 م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  مت   18/1/2023
ق�����ش��ي��ة ل���الجت���ار وت����روي����ج امل������واد امل����خ����درة ، 

لقي القب�س خاللها على 218 �شخ�شاً من 
ُ
اأ

اأ�شخا�س  امل���واد، ومنهم  تلك  جت��ار وم��روج��ي 

م�شنفون باخلطرين ، وجرت اإحالتهم جميعاً 

ملدعي عام حمكمة اأمن الدولة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان 

م�شت�شفى  اخت�شا�شيون يف  اأطباء  اأج��رى   

االأمري حمزة عمليات نوعية لرتميم احلالب 

طريق  عن  اجلراحي  باملنظار  الكلى  وحو�س 

ن�شب  م��ع  الفم  باطن  غ�شاء  رقعة  ا�شتخدام 

جناح عالية.

وامل�شالك  الكلى  ج��راح��ة  ا�شت�شاري  وق��ال 

الدكتور  باملنظار،  االأورام  وج��راح��ة  البولية 

ترميم  اإن  اخلمي�س،  اأم�����س  ه��اين،  بني  م��راد 

احلالب اأ�شبح ممكًنا بعد ف�شل عمليات عالج 

اجلراحة  اأن  مو�شًحا  الكلى،  حو�س  ت�شيق 

اأعقد عمليات  تعترب من  باملنظار  الرتميمية 

جراحة املناظر وحتتاج اإىل جتهيزات خا�شة.

وبني اأن اإجراء العمليتني مت بنجاح خالل 

من  اخل��ط  ه��ذا  اعتماد  بعد  املا�شية  ال�شهور 

العالج كاأحد الطرق العالجية املقبولة عاملًيا 

لهذه االأمرا�س واأنه يتم جتهيز حاالت اأخرى 

يف امل�شتقبل ويتوقع زيادة عدد احلاالت كونه.

التفا�صيل �ص »3«

استقبال 12 حالة 
في مركز عالج المدمنين التابع إلدارة 

مكافحة المخدرات

إجراء عملية نوعية لترميم الحالب 
في مستشفى األمير حمزة

فح بينهم األردن يتجه لتفعيل العدالة الّتصالحية بين المتخاصمين والصَّ

عزايزة: اإلعالم شريك أساسي بالتوعية بمسارات التحديث الثالثة

االنباط  - وكاالت 

“كتائب  ُت���ث���ري  واالأخ����������رى،  ال��ف��ي��ن��ة  ب����ني 

حلركة  امل�����ش��ل��ح  ال�����ذراع  الق�شام”،  ال��دي��ن  ع��ز 

االإ�شرائيليني  ملف  الفل�شطينية،  “حما�س” 
االأربعة املُحتجزين لديها، عرب ن�شر ت�شريحات 

حولهم اأو ت�شجيالت لبع�شهم.

“الق�شام”  اإن  �شيا�شيون،  مراقبون  ويقول 

اإىل حتريك  الق�شية،  ه��ذه  اإث����ارة  م��ن  ت��ه��دف 

ملف تبادل االأ�شرى للتو�شل اإىل �شفقة جديدة 

الفل�شطينيني  م��ن  ع��دد  ع��ن  بها  االإف����راج  يتم 

املعتقلني داخل ال�شجون االإ�شرائيلية.

ي��وم االإثنني،  امل��ح��اوالت، كانت  اأح��دث تلك 

ف��ي��دي��و،  م��ق��ط��ع  “الق�شام”  ن�����ش��رت  ح��ي��ن��م��ا 

فيه  طالب  منغ�شتو،  اأب��را  امل��دين  لالإ�شرائيلي 

حكومته باالإفراج عنه.

ب��ج��ن��دي��ني  غ�����زة،  يف  “حما�س”  وحت��ت��ف��ظ 

اإ�شرائيليني هما اأورون �شاوؤول وهدار غولدن، 

2014، فيما  اأ�شرتهما يف حرب �شيف  بعدما 

احلركة  وحتتجز  ُقتال  اإنهما  اإ�شرائيل  تقول 

رفاتهما.

كما حتتفظ احلركة باملدنَيني االإ�شرائيلَيني 

ب��ع��دم��ا دخ��ال  ال�����ش��ي��د،  وه�����ش��ام  اأب�����را منغ�شتو 

القطاع يف ظروف غام�شة يف �شبتمرب/ اأيلول 

ودي�شمرب/كانون االأول من العام ذاته.

وفيما يلي عر�س معلوماتي الأبرز ما ُعرف 

عن املُحتجزين االأربعة لدى “حما�س”:

اأورون �شاوؤول

يوليو/   20 يف  “الق�شام”  كتائب  اأع��ل��ن��ت 

�شاوؤول، خالل عملية  اأ�شر  2014، عن  متوز 

اإ�شرائيليني  ناقلة جنود  �شد  نفذها مقاتلوها 

 14 مقتل  ع��ن  واأ���ش��ف��رت  غ���زة،  �شرقي مدينة 

اأك��دت  العملية،  ه��ذه  م��ن  ي��وم��ني  جنديا.بعد 

اإ�شرائيل فقدان رفات اجلندي �شاوؤول، والذي 

رّجح اجلي�س مقتله خالل العملية التي نفذتها 

معلومات  اأي  االأخ���رية  تقدم  مل  لكن  الق�شام، 

ت�شري اإىل م�شريه.

2023، ظ��ل م�����ش��ري ���ش��اوؤول  وح��ت��ى ع���ام 

جمهوال وال ُيعرف و�شعه اإن كان جثة مفقودة 

اأو اأ�شري على قيد احلياة.

وي��ح��م��ل �����ش����اوؤول ال�����ذي ع��م��ل يف ���ش��ف��وف 

على حدود  النخبة  ول��واء  االإ�شرائيلي  اجلي�س 

غزة، الرقم الع�شكري 6092065، وهو من 

.1993 دي�شمرب  مواليد 27 

وعام 2020، اتهمت عائلة �شاوؤول اجلهات 

امل�شوؤولية  من  ب�”الهروب  املعنية  االإ�شرائيلية 

فيما يتعلق باالإفراج عنه”.

التفا�صيل �ص »6«

4 إسرائيليين في قبضة حماس .. من هم؟

االنباط – عمان 

م��ن��دوب��ا ع��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

حمكمة  رئي�س  الق�شائي،  املجل�س  رئي�س  افتتح 

اأم�س اخلمي�س،  الغزو،  القا�شي حممد  التمييز 

العامة  للنيابة  االأول  ال����دويل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 

االأردنية الذي يعقد املجل�س بالتعاون مع جامعة 

بعنوان:  االأمنية  للعلوم  العربية  نايف  االأم��ري 

اجلنائية  ال�شيا�شة  يف  الت�شاحلية  "العدالة 
للموؤمترات  احل�شني  امللك  مركز  يف  املعا�شرة"، 

مبنطقة البحر امليت.

ي�شتمر  ال��ذي  امل��وؤمت��ر،  افتتاح  حفل  وح�شر 

اأي������ام، رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة لتطوير  ث��الث��ة 

الرفاعي،  زي��د  االأ�شبق  ال���وزراء  رئي�س  الق�شاء، 

ووزي��ر  ال�شفدي  اأحمد  النواب  جمل�س  ورئي�س 

اأحمد الزيادات ووزير الداخلية  العدل الدكتور 

م���ازن ال��ف��راي��ة، وع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني وال�شلك 

الق�شائي.

واأكد الغزو اأهمية هذا التعاون على امل�شتوى 

الدويل اأمام العدالة الت�شاحلية.

امل��وؤمت��ر  ه���ذا  خم��رج��ات  اإىل  "نتطلع  وق����ال 

وال��ت��ي ن��اأم��ل اال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ومم���ا ي��ط��رح يف 

االأوراق العلمية.

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط-عمان

وال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون  وزي���ر  ق���ال 

�شريك  االإع�����الم  اإن  ع���زاي���زة،  امل��ه��ن��د���س وج��ي��ه 

الثالثة،  التحديث  مب�شارات  بالتوعية  اأ�شا�شي 

احلقيقية  ال�������ش���ورة  ع��ك�����س  يف  االأ����ش���ا����س  وه����و 

العمل  يتم  التي  االإجن���ازات  جلميع  والواقعية 

املجتمع،  �شرائح  خمتلف  اإىل  واإي�شالها  عليها، 

وي��ق��ع ع��ل��ى م��وؤ���ش�����ش��ات االإع����الم ال��ر���ش��م��ي جهد 

م�شاعف يف هذه املرحلة.

ج���اء ذل����ك، خ���الل ل��ق��ائ��ه يف م��ك��ت��ب��ه، اأم�����س 

احلكومي  االت�شال  وزارة  ع��ام  اأم��ني  اخلمي�س، 

لوكالة  العامة  واملديرة  النواي�شة،  زيد  الدكتور 

االأنباء االأردنية )برتا( فريوز مبي�شني، ومدير 

ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة االإذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ال��دك��ت��ور 

ال��وزارة  ع��ام  اأم��ني  ال��ب��واري��د، بح�شور  اإبراهيم 

الدكتور علي اخلوالدة.

ال��ع��م��ل يف  اأن م�����ش��ارات  اإىل  واأ����ش���ار ع���زاي���زة 

من  ج��زءا  تعد  اإذ  وا�شعة،  ال�شيا�شي  التحديث 

امل��ن��ظ��وم��ة احل��ك��وم��ي��ة وال��ر���ش��م��ي��ة مل��وؤ���ش�����ش��ات 

االجتماعات  م��ن  عديد  عقد  مت  حيث  ال��دول��ة، 

ملتابعة تنفيذ خمرجات اللجنة امللكية لتحديث 

املنظومة ال�شيا�شية.

التفا�صيل �ص »3«

الحكومة: االنتهاء من تطوير استراتيجية للموارد البشرية في نيسان
االنباط- عمان 

قال نائب رئي�س الوزراء لل�شوؤون االقت�شادية 

نا�شر  ال��ع��ام،  القطاع  لتحديث  ال��دول��ة  ووزي���ر 

ال�����ش��ري��دة، اإن م���ن امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة م���ن اأه���م 

مكونات التحديث االإداري التي دعا اإليها جاللة 

ال��ذي يعد  العن�شر  ال��ث��اين، وه��و  امللك عبداهلل 

اأ�شا�س عملية التطوير، مثمنا دور معهد االإدارة 

املطلوبة  وال��ك��ف��اءات  امل��ه��ارات  تعزيز  يف  العامة 

روؤي��ة  م��ع  يتما�شى  مب��ا  ال��ع��ام،  القطاع  ملوظفي 

التحديث ال�شيا�شية واالقت�شادية واالإدارية.

وخالل رعايته حلفل لتخريج مركز القيادات 

احلكومية يف معهد االإدارة العامة، بال�شراكة مع 

اليوم   ،)USAID( احلوكمة  تعزيز  برنامج 

اخلمي�س، للم�شاركات باملرحلة الثالثة واالأخرية 

من برنامج املهارات القيادية للمراأة يف القطاع 

العام، بني ال�شريدة اأن املوارد الب�شرية �شت�شهد 

يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ق���واع���د ج���دي���دة م���ن حيث 

م��ع��اي��ري واأ���ش�����س ال��ت��ع��ي��ني، وال���ث���واب وال��ع��ق��اب 

وتطوير  التاأهيل  حيث  وم��ن  العاملة،  للكوادر 

امل��ه��ارات امل��ط��ل��وب��ة، ليتمكن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام من 

ت���اأدي���ة م��ه��ام��ه ب��ك��ل م��ه��ن��ي��ة، وت��ق��دمي خ��دم��ات��ه 

للمواطنني.

�شي�شهد  العام  القطاع  اأن  ال�شريدة  بني  كما 

ال��ت��ي ترتبط  ال��ه��ي��ك��ل��ة واالأن���ظ���م���ة  ت��ع��دي��ال يف 

اإىل  الب�شرية يف كل حم��اوره��ا، م�شريا  ب��امل��وارد 

اأنهم ب�شدد .

التفا�صيل �ص »2«

2



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

قال نائب رئي�س الوزراء لل�سوؤون االقت�سادية 

نا�سر  ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  لتحديث  ال��دول��ة  ووزي���ر 

ال�سريدة، اإن من املوارد الب�سرية من اأهم مكونات 

امللك  جاللة  اإليها  دع��ا  التي  االإداري  التحديث 

اأ�سا�س  يعد  ال��ذي  العن�سر  وهو  الثاين،  عبداهلل 

عملية التطوير، مثمنا دور معهد االإدارة العامة 

ملوظفي  املطلوبة  وال��ك��ف��اءات  امل��ه��ارات  تعزيز  يف 

التحديث  روؤي��ة  مع  يتما�سى  مبا  ال��ع��ام،  القطاع 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالإدارية.

وخالل رعايته حلفل لتخريج مركز القيادات 

احلكومية يف معهد االإدارة العامة، بال�سراكة مع 

اليوم   ،)USAID( احلوكمة  تعزيز  برنامج 

اخلمي�س، للم�ساركات باملرحلة الثالثة واالأخرية 

القطاع  يف  للمراأة  القيادية  املهارات  برنامج  من 

العام، بني ال�سريدة اأن املوارد الب�سرية �ست�سهد يف 

املقبلة قواعد جديدة من حيث معايري  املرحلة 

واأ���س�����س ال��ت��ع��ي��ني، وال���ث���واب وال��ع��ق��اب ل��ل��ك��وادر 

امل��ه��ارات  وتطوير  التاأهيل  حيث  وم��ن  العاملة، 

املطلوبة، ليتمكن القطاع العام من تاأدية مهامه 

بكل مهنية، وتقدمي خدماته للمواطنني.

�سي�سهد  العام  القطاع  اأن  ال�سريدة  بني  كما 

ت��ع��دي��ال يف ال��ه��ي��ك��ل��ة واالأن���ظ���م���ة ال��ت��ي ت��رت��ب��ط 

اإىل  ك��ل حم��اوره��ا، م�سريا  الب�سرية يف  ب��امل��وارد 

اأن���ه���م ب�����س��دد ت��ط��وي��ر ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��وارد 

الب�سرية لتحدد نوعية املوظف العام املحتاج اإليه 

لتطوير �سري العمل.

واأو�سح اأنه �سيتم االنتهاء من العمل على هذه 

اال�سرتاتيجية يف �سهر ني�سان املقبل، و�ستت�سمن 

للموارد  املطورة  وامل�ساريع  الربامج  من  العديد 

ماهية  يف  م�ستقبلية  ملرحلة  وتوؤ�س�س  الب�سرية، 

املوظف العام.

واأك�������د ال�������س���ري���دة وج������ود ع�����دد م����ن ال��ن�����س��اء 

ال���ق���ي���ادي���ات يف احل��ك��وم��ة االأردن�����ي�����ة، ا���س��ت��ج��اب��ة 

وزي���ادة  امل���راأة  بتمكني  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  لتوجيهات 

م�ساركتها يف احلياة العامة، داعيا اإىل مزيد من 

تكون  لتاأ�سي�س مرحلة مقبلة  وامل�ساركة،  التقدم 

فيها املراأة متمكنة يف جميع املجاالت.

ب�����دوره، ق���ال رئ��ي�����س دي����وان اخل��دم��ة املدنية 

ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ل��م��ع��ه��د، �سامح 

القيادات  م��ن  النخبة  ه��ذه  تخريج  اإن  النا�سر، 

امل���راأة  اأن  على  ي��دل  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف  الن�سائية 

خطوات  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  منذ  خطت  االأردن���ي���ة 

مهمة يف احلياة العامة، و�سغلت منا�سب واأدوار 

كفاءتها  واأثبتت  القطاعات،  خمتلف  يف  قيادية 

وقدرتها على جتاوز التحديات و�سناعة التغيري.

املتعاقبة  االأردن���ي���ة  اإمي����ان احل��ك��وم��ات  واأك����د 

باأهمية الرتكيز على اأهداف احلاكمية املوؤ�س�سية 

رفع  وبالتايل  امل���راأة،  متكني  مبادئ  تراعي  التي 

ن�سبة م�ساركتها يف �سنع القرار ور�سم ال�سيا�سات، 

ل��ت��ت��ب��واأ امل��ك��ان��ة ال��ت��ي تعك�س ح��ج��م ال����دور ال��ذي 

ال��دول��ة يف ظل  مفا�سل  ب��ه يف خمتلف  ت�سطلع 

التحديث  ال�����س��ام��ي��ة جل��وان��ب  امل��ل��ك��ي��ة  ال��رع��اي��ة 

والتطوير واالإ�سالح مبختلف اأ�سكاله.

وبني النا�سر اأنه انطالقاً من اهتمام الدولة 

االأردن���ي���ة يف ق�����س��اي��ا امل�����راأة وال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي 

دي��وان  النهج ح��ر���س  وا���س��ت��م��راراً يف تعزيز ه��ذا 

اإجراء عدد من التعديالت  اخلدمة املدنية على 

املدنية  اخلدمة  يف  للعمل  الناظمة  للت�سريعات 

التي تدعم عملية متكني املراأة، وخ�سو�سا حقوق 

املراأة وتوفري البيئة االآمنة وتكافوؤ الفر�س.

كما ب��ذل��ت احل��ك��وم��ة م��وؤخ��را ج��ه��ودا مكثفة 

مت��ث��ل��ت يف ت��ق��دمي ح��ل��ول م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ه��دف اإىل 

اإزالة العقبات وتقدمي خيارات مرنة وبيئة عمل 

باالإ�سافة  ال��ع��ام،  القطاع  يف  للعامالت  منا�سبة 

اإىل قيام ديوان اخلدمة املدنية باإدخال تعديالت 

والتعيني  واالختيار  اال�ستقطاب  تعليمات  على 

يف ال��وظ��ائ��ف احل��ك��وم��ي��ة مت��ا���س��ي��اً م���ع ق����رارات 

بخ�سو�س  ال�سادرة  والتعاميم  ال���وزراء  جمل�س 

عدم ا�سرتاط حتديد اجلن�س عند االإع��الن عن 

الوظائف ال�ساغرة يف دوائر اخلدمة املدنية.

م��ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، اأك����دت م��دي��رة ب��ع��ث��ة ال��وك��ال��ة 

ك��ارل��ني،  ���س��ريي  ال��دول��ي��ة،  للتنمية  االأم��ري��ك��ي��ة 

الن�ساء  بدعم  املتحدة  ال��والي��ات  حكومة  ال��ت��زام 

للو�سول اإىل اإمكاناتهن الكاملة، ال �سيما الن�ساء 

العامالت يف القطاع العام.

واأو�سحت اأنه بال�سراكة مع احلكومة االأردنية 

فاإنهم يهدفون اإىل ت�سجيع و�سمان وجود ثقافة 

احل��ي��اة  ت��ت��ق��دم يف جم���االت  اأن  ام����راأة  تتيح الأي 

ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية مبا يف ذلك 

االأدوار القيادية، على وجه اخل�سو�س.

وق��ال��ت ك��ارل��ني اإن اإط����الق ب��رن��ام��ج امل��ه��ارات 

القيادية للمراأة، كان هدفه ومايزال دعم الن�ساء 

العامالت يف القطاع العام يف جميع اأنحاء اململكة 

ق��ائ��دات  لي�سبحن  ال��الزم��ة،  امل��ه��ارات  الكت�ساب 

واثقات وذوات خربة، والتي تعد جميعها عنا�سر 

اإىل  امل��دن��ي��ة  اأج���ل حت��وي��ل اخل��دم��ة  اأ�سا�سية م��ن 

مهنة اأكرث فاعلية وخ�سوعا للم�ساءلة.

من جهتها، قالت مدير عام املعهد، املهند�سة 

�سهام اخلوالدة، اإن تخريج امل�ساركات يف “برنامج 

العام”  ال��ق��ط��اع  ل��ل��م��راأة يف  ال��ق��ي��ادي��ة  امل���ه���ارات 

مرحلة  ببداية  لالحتفال  ج��اء  االأوىل،  ب��دورت��ه 

جديدة وجناحات كبرية ت�سب يف خدمة القطاع 

ال���ع���ام وخ���دم���ة امل���واط���ن���ني، م���ن خ���الل تخريج 

منا�سب  لتويل  وم��وؤه��ل��ة  ق���ادرة  ن�سائية  ق��ي��ادات 

االإيجابي  االأث���ر  وحتقيق  التغيري  الإدارة  ق��ي��ادة 

الذي نريد على امل�ستويات كافة.

ي�ساهم  االإدارة  معهد  اأن  اخل��وال��دة  واأ�سافت 

يف حتقيق الروؤى الوطنية يف مواكبة امل�ستجدات 

ودرا�����س����ة ال��ت��وج��ه��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة واالأول����وي����ات 

الوطنية وترجمتها، م�سرية اإىل اأن اهتمام معهد 

ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب  ال��ع��ام��ة وت��رك��ي��زه ع��ل��ى  االإدارة 

املراأة وبناء قدراتها، جاء انطالقا من م�سامني 

املراأة  دور  تفعيل  اإىل  الداعية  النقا�سية  االأوراق 

القيادية  للوظائف  وتاأهيلها  م�ساركتها  وتعزيز 

اأ�سا�سيا يف عملية  يف القطاع العام لتكون �سريكا 

�سنع القرار وجتاوز التحديات.

الحكومة: االنتهاء من تطوير استراتيجية للموارد البشرية في نيسان

اجلمعة    20  /  1  / 2023

  االنباط – دافو�س 

 وا�����س����ل رئ���ي�������س ال������������وزراء، ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

قيادات  م��ع  ل��ق��اءات  عقد  اأم�����س،  ي��وم  اخل�ساونة، 

���ة، وذل����ك يف اإط����ار  ��ة ع���امل���يَّ ��ة واق��ت�����س��اديَّ ���س��ي��ا���س��يَّ

2023م،  ال��ع��امل��ي  داف��و���س  م��ن��ت��دى  يف  م�ساركته 

املنعقد حاليَّاً يف مدينة دافو�س ال�سوي�سريَّة.

اأوجه  اللقاءات،  خالل  ال��وزراء،  رئي�س  وبحث 

�سيما  املجاالت،  من  العديد  يف  امل�سرتك  التَّعاون 

االأردن  اأنَّ  ���داً  م���وؤكِّ ��ة،  واال���س��ت��ث��م��اريَّ ��ة  االق��ت�����س��اديَّ

ة يف جم���ال ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ي��ئ��ة  ���خ���ذ خ���ط���وات ج�����ادَّ اتَّ

��ة واإزال�����ة امل��ع��ي��ق��ات وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي  اال���س��ت��ث��م��اريَّ

ت�سجيع  ب��ه��دف  اال���س��ت��ث��م��ار،  بيئة  تعرت�س  ك��ان��ت 

القائم  ومتكني  واملحليَّة  اخلارجيَّة  اال�ستثمارات 

منها.

اأهميَّة  لقاءاته  خالل  ال��وزراء  رئي�س  ��د  اأكَّ كما 

جاللة  ي��ق��وده  ال��ذي  امل  ال�سَّ التَّحديث  م�سروع 

امللك عبداهلل الثاين مب�ساراته الثَّالثة: منظومة 

��ي��ا���س��ي، وخ���ارط���ة ط��ري��ق حتديث  ��ح��دي��ث ال�����سِّ ال��تَّ

��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي  ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، وروؤي�����ة ال��َتّ

م�ستهدفات  اأنَّ  ��داً  م��وؤكِّ املقبلة،  الع�سر  لل�سنوات 

وواقعيَّة  طموحة  م�ساراته  بجميع  امل�سروع  ه��ذا 

وقابلة للتَّحقيق، ومن �ساأنها تعزيز االأف�سل نحو 

امل�ستقبل.

ت��ون�����س جن��الء  رئ��ي�����س��ة وزراء  ل��ق��ائ��ه  وخ����الل 

االأردن على  ال�����وزراء ح��ر���س  رئ��ي�����س  ����د  اأكَّ ب����ودن، 

البلدين  بني  الثنائَيّة  ��ة  االأخ��ويَّ العالقات  تعزيز 

��ق��ي��ق��ني يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، مب��ا ي�����س��ه��م يف  ال�����سَّ

قيادتّي  وتطلُّعات  امل�سرتكة،  م�ساحلهما  حتقيق 

قيقني. ال�سَّ عبني  وال�سَّ البلدين 

���ف���ق اجل���ان���ب���ان يف ه���ذا االإط������ار ع��ل��ى عقد  واتَّ

الُعليا  ��ة  ��ون�����س��َيّ ال��ُتّ ���ة-  االأردن���َيّ اللَّجنة  اجتماعات 

���ان ق��ري��ب��اً؛ وذل���ك ل��ب��ح��ث واق��ع  امل�����س��رتك��ة يف ع���َمّ

امل���ج���االت، وو���س��ع  امل�����س��رتك يف خمتلف  ��ع��اون  ال��تَّ

خ��دم��ًة  ��ع��اون؛  ال��تَّ ه���ذا  ل��ت��ع��زي��ز  م�ستقبليَّة  اآف����اق 

قيقني. ال�سَّ البلدين  مل�سالح 

ترحيبها  تون�س  وزراء  رئي�سة  ��دت  اأكَّ ب��دوره��ا، 

ب��ت��ف��ع��ي��ل امل���ب���اح���ث���ات ب���ني ال���ب���ل���دي���ن، م���ن خ��الل 

الُعليا  ��ة  ��ون�����س��َيّ ال��ُتّ ���ة-  االأردن���َيّ اللَّجنة  اجتماعات 

وتعزيز  ��ع��اون  ال��تَّ اآف���اق  تعزيز  ب��ه��دف  امل�����س��رتك��ة؛ 

العالقات بني اجلانبني.

الَتّنفيذَيّة  امل��دي��رة  ال���وزراء  رئي�س  التقى  كما 

جورجيفا  كري�ستينا  ويل  ال�����َدّ ��ق��د  ال��َنّ ل�����س��ن��دوق 

���ع���اون امل�����س��رتك  وب��ح��ث م��ع��ه��ا اال���س��ت��م��رار يف ال���تَّ

اأجنزه  ال��ذي  والنَّقدي  امل��ايل  اال�ستقرار  لرت�سيخ 

االأردنيَّة  االقت�ساديَّة  االأه��داف  لتحقيق  االأردن؛ 

وعلى راأ�سها خف�س ن�سبة البطالة ورفع امل�ستوى 

للمواطن. املعي�سي 

االأردن  ب���اإمت���ام  اأ����س���ادت ج��ورج��ي��ف��ا  ب���دوره���ا، 

التَّ�سهيل  ل��ربن��ام��ج  بنجاح  اخلام�سة  للمراجعة 

امل��م��ت��ّد، وال����ذي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه م��ع ���س��ن��دوق النقد 

الدويل؛ ما يجعل االأردن مثااًل ناجحاً لالإ�سالح 

االقت�سادي يف املنطقة.

اأ�سادت بنجاح ال�سيا�ستني املاليَّة والنَّقدية  كما 

احلفاظ  ا�ستطاعتا  بدورهما  واللتني  االأردن  يف 

ال�سيا�سة  وجناح  والنقدي،  املايل  اال�ستقرار  على 

لل�سنه  والدين  العجز  خف�س  يف  االأردن��ي��ة  املالية 

ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل دون رف���ع ال�����س��رائ��ب عرب 

التجنب  مب��ح��ارب��ة  ال�سريبية  ال��ق��اع��دة  ت��و���س��ي��ع 

ال�سريبي. والتهرب 

���ة ب��رن��ام��ج  واأ����س���ار رئ��ي�����س ال������وزراء اإىل اأه���م���َيّ

���ع م��ا ب��ني احلكومة  االإ����س���الح االق��ت�����س��ادي امل���وَقّ

��م ب���اأي���اٍد  ��مِّ ويل وال����ذي ���سُ ��ق��د ال������َدّ و���س��ن��دوق ال��َنّ

و�سعتها  وطنَيّة  اأه���داف  على  قائم  وه��و  ��ة،  اأردن��يَّ

��ة  ��ق��ت م���ن خ��الل��ه��ا رف���ع ت��ن��اف�����س��َيّ احل��ك��وم��ة وح��قَّ

االق���ت�������س���اد، واحل���ف���اظ ع��ل��ى اال����س���ت���ق���رار ال��ك��ِلّ��ي 

اخلارجَيّة  اال�ستثمارات  وجذب  والَنّقدي،  واملايل 

فر�س  وتوفري  النمّو،  م�ستويات  وزيادة  واملحلَيّة، 

م��ن حتقيقه من  االأردن  م��ا مت��ك��ن  وه���و  ال��ع��م��ل، 

اإىل  اأدى  الهيكلية؛ ما  خالل تطبيق االإ�سالحات 

التَّ�سنيف االئتماين االأردين يف وقت �سهدت  رفع 

فيه العديد من الدول انخفا�س ت�سنيفها.

����اد  ���س االحتِّ وب��ح��ث رئ��ي�����س ال�����وزراء م��ع م��ف��وَّ

ال���وزراء  رئي�س  ��ة،  االق��ت�����س��اديَّ وؤون  لل�سُّ االأوروب����ي 

االإي����ط����ايل االأ����س���ب���ق ب���اول���و ج��ي��ن��ت��ي��ل��وين، اأوج����ه 

��ة ب��ني االأردن  ��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��يَّ ��ع��اون وال�����سَّ ال��تَّ

اد االأوروبي يف خمتلف املجاالت. واالحتِّ

عم  واأعرب رئي�س الوزراء عن تقدير االأردن للدَّ

بهدف  للمملكة  االأوروب����ي  ���اد  االحتِّ م��ه  ي��ق��دِّ ال���ذي 

��ن��م��وي��ة وخ��ط��ط ال��تَّ��ح��دي��ث،  اإجن�����اح ب��راجم��ه��ا ال��تَّ

����داً احل���ر����س ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع اآف������اق ال�����س��راك��ة  م����وؤكِّ

والتَّعاون بني اجلانبني يف خمتلف املجاالت.

��اد  االحتِّ تقدير  اأع��رب جينتيلوين عن  ب��دوره، 

االأردن،  م��ع  ��ة  اال���س��رتات��ي��ج��يَّ راكة  لل�سَّ االأوروب����ي 

يف  �سيما  امل��ب��ذول��ة،  ��ة  االإ���س��الح��يَّ للجهود  ودع��م��ه 

التَّحديث  وروؤية  االقت�ساديَّة  يات  التحدِّ مواجهة 

مه  قدَّ الذي  الكبري  ور  الدَّ اإىل  الفتاً  االقت�سادي، 

ال��الج��ئ��ني  ا���س��ت�����س��اف��ة  يف  وم�����س��اه��م��ات��ه  االأردن 

لتكري�س  اجل��اد  عي  وال�سَّ لهم،  اخلدمات  وتوفري 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

اال�ستثمار  بنك  رئي�س  ال��وزراء  رئي�س  والتقى 

������د اجل��ان��ب��ان  االأوروب��������ي وارن������ر ه���وي���ر، ح��ي��ث اأكَّ

االأردن  ب����ني  ال���ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  احل����ر�����س 

التَّعاون  با�ستمرار  الكفيلة  بل  ال�سُّ والبنك وتهيئة 

بينهما. اال�سرتاتيجيَّة  راكة  وال�سَّ

دد م�ساهمة  ال�سَّ ال��وزراء يف هذا  رئي�س  ن  وثمَّ

يا�سات االقت�ساديَّة االإ�سالحيَّة  البنك يف دعم ال�سِّ

�سيما  االأردن،  يف  ��ة  ال��ت��ن��م��ويَّ امل�����س��اري��ع  وب��ع�����س 

��اق��ل  ال��نَّ م�����س��روع  م��ن  ج���زء  مت��وي��ل  يف  م�ساهمته 

البنك  مع  احلكومة  عت  وقَّ حيث  للمياه،  الوطني 

املا�سي  ل  اأوَّ كانون  �سهر  يف  االأوروب���ي  اال�ستثمار 

يورو  مليون  ر بقيمة )200(  اتفاقيَّة قر�س مي�سَّ

للم�ساهمة يف متويل جزء من امل�سروع.

ب�������دوره، اأ�����س����اد ه���وي���ر ب���ال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر ب��ني 

ال��دول��ي��ني مب��ا يف  و�سركائها  ���ة  االأردن���يَّ احل��ك��وم��ة 

داً دعم البنك  ذلك بنك اال�ستثمار االأوروبي، موؤكِّ

ل  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل اإح�����داث حت��وُّ

���ة واخل����دم����ات يف  ج����ذري يف ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���ويَّ

االأردن كم�سروع النَّاقل الوطني.

الَتّنفيذي  ئي�س  الَرّ ال��وزراء  رئي�س  التقى  كما 

��ة راي���ان  ��ة ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��َيّ ل�����س��رك��ة ف��ي��زا ال��ع��امل��َيّ

��ع��اون يف  م��اك��ي��ن��ريين، ح��ي��ث ب��ح��ث م��ع��ه ���ُس��ُب��ل ال��َتّ

الُتّكنولوجية  التحتَيّة  البنية  تطوير  جم���االت 

قمي. الَرّ املالَيّة وتفعيل االقت�ساد  للمعامالت 

��ة  ��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��يَّ وج����رى خ���الل ال��لِّ��ق��اء ال��تَّ

ركة يف االأردن، و�سرورة تو�سيعها،  ا�ستثمارات ال�سَّ

ي������ارات ب��ني  �����ف�����اق ع���ل���ى ت����ب����ادل ال������زِّ ك���م���ا متَّ االتِّ

فر�س  لبحث  ركة؛  وال�سَّ احلكومة  من  م�سوؤولني 

التَّعاون امل�سرتك وجماالته.

دد اإىل ا�ستحداث  ه اخل�ساونة يف هذا ال�سَّ ونوَّ

وزارة اال�ستثمار كمرجعيَّة رئي�سة مللفِّ اال�ستثمار، 

اال�ستثماريَّة اجلديد  البيئة  قانون  اإقرار  وكذلك 

واأزال  باال�ستثمار  ة  اخلا�سَّ املرجعيَّات  د  وحَّ الذي 

���ة، م��ب��دي��اً  ال��ك��ث��ري م���ن امل��ع��ي��ق��ات ال���ب���ريوق���راط���يَّ

ركة. ترحيب االأردن با�ستثمارات ال�سَّ

وح�������س���ر ال����ل����ق����اءات، وزي�����ر امل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور 

معاوية  الدكتور  البيئة  ووزي��ر  الع�سع�س،  د  حممَّ

ال��دويل  وال��ت��ع��اون  التَّخطيط  ووزي���رة  داي��دة،  ال��رَّ

زينة طوقان.

االنباط – عمان 

مع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  للقاء  ا�ستكماال 

وج��ه��اء وممثلي ل���واء ال��ب��رتا، االأح���د امل��ا���س��ي، التقى 

رئ��ي�����س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، ي��و���س��ف ح�سن 

العي�سوي، رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة 

الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  يف  اخلمي�س،  اأم�����س  امل��ل��ك، 

ع���دًدا م��ن وج��ه��اء وممثلني ع��ن اأب��ن��اء وب��ن��ات ال��ل��واء، 

للوقوف على مطالبهم ومقرتحاتهم واحتياجاتهم.

واأكد العي�سوي، يف بداية اللقاء الذي ح�سره م�ست�سار 

احلجايا،  عاطف  الدكتور  الع�سائر  ل�سوؤون  امللك  جاللة 

ودوره��م  البرتا،  ل��واء  وبنات  باأبناء  امللك  جاللة  اعتزاز 

الكبري يف م�سرية بناء الوطن وحفظ اأمنه وا�ستقراره.

اأه��م��ي��ة  ول��ف��ت اإىل اأن ج��الل��ة امل��ل��ك ي���وؤك���د دوًم�����ا 

ال��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن امل����واط����ن م���ن ال�����س��غ��وط امل��ع��ي�����س��ي��ة 

وا�ستغالل الفر�س املتاحة للحد من الفقر والبطالة، 

خ��ا���س��ة م���ن خ����الل امل�����س��اري��ع االإن���ت���اج���ي���ة ال�����س��غ��رية 

وامل��ت��و���س��ط��ة، ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف ال�����س��ب��اب وال�����س��ي��دات 

واجلمعيات.

كما واأكد اأن تنفيذ املبادرات امللكية يف لواء البرتا 

على  املقبلة  املرحلة  خ��الل  الرتكيز  و�سيتم  م�ستمر، 

امل�ساريع االإنتاجية والتنموية التي توفر فر�س العمل 

لل�سباب، الفًتا اإىل تنفيذ عدد من امل�ساريع من خالل 

التعليم  قطاعات  �سملت  ال��ل��واء،  يف  امللكية  امل��ب��ادرات 

ال�سبابية  واالأن���دي���ة  وال��رتاث��ي��ة  وال�سياحة  وال�سحة 

وم�����س��اك��ن االأ����س���ر ال��ع��ف��ي��ف��ة واجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة 

واخلريية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

اإقرا�سية  حمافظ  تقدمي  مت  اإن��ه  العي�سوي  وق��ال 

امل�ساريع  لتمويل  ال��ل��واء  يف  جمعيات  الأرب����ع  ودوارة 

االإنتاجية ال�سغرية لل�سباب واالأ�سر.

اأه��م��ي��ة زي����ارة جاللة  اأك���د احل�����س��ور  م��ن جهتهم، 

امللك اإىل لواء البرتا، االأحد املا�سي، التي �سيكون لها 

انعكا�سات اإيجابية على اأبناء وبنات اللواء.

و����س���ددوا ع��ل��ى اأن م�����س��وؤول��ي��ة ال��ن��ه��و���س ب��ال��وط��ن 

وتكاملية،  جماعية  م�سوؤولية  هي  التحديات  وجت��اوز 

معتربين اأن مدينة البرتا »كنز ثمني للوطن«، والبد 

ت��ط��وي��ر املنتج  اأج���ل  م��ن ت�سافر ج��ه��ود اجل��م��ي��ع م��ن 

ال�سياحي.

وطالبوا باأهمية االإ�سراع يف اإن�ساء جمل�س للرتويج 

ال�����س��ي��اح��ي ال����ب����رتاء ي�����س��م خ�����رباء وخم��ت�����س��ني من 

القطاعني العام واخلا�س.

تركزت  ال��ت��ي  املطالب  م��ن  ع���دًدا  احل�سور  وط���رح 

حول تطوير وحت�سني البيئة اال�ستثمارية وال�سياحية 

اأمام  خا�سة  جاذًبا  �سياحًيا  مق�سًدا  وجعلها  اللواء  يف 

البنية  وحت�سني  واملحلية  والعربية  العاملية  ال�سياحة 

التحتية وتوفري فر�س العمل لل�سباب.

اإنتاجية  م�ساريع  اإن�ساء  يف  التنوع  �سرورة  واأك��دوا 

يف جم����االت اأخ������رى، ت�����س��ه��م يف ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل، 

وال�سابات من  ال�سباب  تواجه  التي  التحديات  لتجاوز 

الريادية  امل�ساريع  لدعم  مي�سرة  وقرو�س  منح  خالل 

واالبتكارية.

البنية  تخ�س  ال��ت��ي  امل��ط��ال��ب  بع�س  اإىل  واأ����س���اروا 

التحتية، من بينها فتح طرق رئي�سية، مثل »الطريق 

لت�سجيع  م��ق��رتح��ات  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل���ل���وك���ي«، 

لفرتات  وال��ب��ق��اء  للمكوث  ال�سياح  وحتفيز  ال�سياحة 

اإقبااًل  تلقى  التي  الدراجات  �سياحة  وترخي�س  اأط��ول 

عاملًيا وعربًيا يف املناطق ال�سحراوية.

لفرتة  وانقطاعها  امل��ي��اه  م�سكالت  ع��ن  وحت��دث��وا 

�سياحية،  املنطقة  اأن  بحكم  حلها،  و���س��رورة  طويلة، 

وحتتاج اإىل توفر مثل هذه اخلدمة.

العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  م�ست�سفى  اأن  اإىل  واأ����س���اروا 

املقدمة  اخلدمات  لتح�سني  تاأهيل  اإع��ادة  اإىل  بحاجة 

للمواطنني، حيث يعاين من تراجع اخلدمات وغياب 

جهاز  �سيما  الطبية،  واالأج��ه��زة  التخ�س�سات  بع�س 

الرنني املغناطي�سي.

ك��م��ا ط��ال��ب��وا ب���اإع���ادة ت��اأه��ي��ل وت��ف��ع��ي��ل ه��ي��ئ��ة ب��اب 

االأنباط، التي تعد موؤ�س�سة تطوعية غري ربحية، من 

م�سرح  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  الثقايف،  البعد  تعزيز  اأج��ل 

الريا�سية مبوا�سفات  االأن��دي��ة  ع��دد من  ودع��م  ثقايف 

لالأهايل  منا�سبة  ومتنزهات  مالعب  وتوفري  اأوملبية 

ولرواد املنطقة من ال�سياح.

امل����دين  امل���ج���ت���م���ع  م���وؤ����س�������س���ات  اإىل دع�����م  ودع��������وا 

خالل  من  والتعاونية،  اخلريية  ب�سقيها  واجلمعيات 

م�ساعدتها يف اإن�ساء م�ساريع اإنتاجية م�ستدامة، علًما 

باأن القائمني عليها متطوعون.

ورك�������زوا ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ت���وف���ري م�����س��اري��ع ال��ط��اق��ة 

ال�����س��م�����س��ي��ة، وم��ع��اجل��ة ظ���اه���رة امل���دار����س امل�����س��ت��اأج��رة 

وال��ت��ح��ول اإىل م��ب��اين م��در���س��ي��ة ت��راع��ي ت��وف��ري بيئة 

اآمنة و�سليمة للطلبة كون املباين امل�ستاأجرة  مدر�سية 

غري مهياأة للتعليم والتدري�س.

ة عالميَّة في دافوس الخصاونة  يواصل عقد لقاءاته مع قيادات سياسيَّة واقتصاديَّ

الخصاونة :التعاون بين األردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب باالنضمام

تنفيًذا للتوجيهات الملكية..العيسوي يلتقي وجهاء
 وممثلين عن لواء البترا

االنباط – عمان 

مديرية  با�سم  االإع��الم��ي  الناطق  ق��ال 

االأمن العام اإّن العاملني يف ادارة مكافحة 

عملياتهم  يف  وبقوة  ،م�ستمرون  املخدرات 

باملواد  التعامل  اأ���س��ك��ال  ملالحقة  النوعية 

امل��خ��درة ك��اف��ة، وب��ت��وج��ي��ه��ات م�����س��ددة من 

القيادات االأمنية .

 واأّك�����د ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي اأّن����ه خ��الل 

هذا االأ�سبوع ومن تاريخ 12/1/2023 

ال��ت��ع��ام��ل  مت   18/1/2023 ول���غ���اي���ة 

وت����روي����ج  ل����الجت����ار  ق�����س��ي��ة   126 م����ع 

ل���ق���ي ال��ق��ب�����س خ��الل��ه��ا 
ُ
امل�����واد امل���خ���درة ، اأ

وم��روج��ي  جت���ار  م��ن  �سخ�ساً   218 ع��ل��ى 

اأ���س��خ��ا���س م�سنفون  وم��ن��ه��م  امل����واد،  ت��ل��ك 

ب��اخل��ط��ري��ن ، وج�����رت اإح��ال��ت��ه��م ج��م��ي��ع��اً 

ملدعي عام حمكمة اأمن الدولة .

كغم   50 الق�سايا  ت��ل��ك  خ��الل  ��ب��ط  ���سُ

 400 امل����خ����درة، و  م���ن م�����ادة احل�����س��ي�����س 

املخدرة  الكبتاجون  حبوب  من  حبة  األ��ف 

امل���خ���درة  احل���ب���وب  م���ن  ح��ب��ة   3000 و 

ال��ك��ري�����س��ت��ال  م������ادة   م���ن  غ�����رام    500 و 

امل��خ��درة وجم��م��وع��ة اأ���س��ت��ال م��زروع��ة من 

االأ�سلحة  من  وجمموعة  املاريجوانا  مادة 

النارية.  

وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ع��الج��ي ب��ل��غ��ت ع��دد 

االدخ�����االت مل��رك��ز ع���الج امل��دم��ن��ني ال��ت��اب��ع 

���س��ب��وع 
ُ
االأ امل���خ���درات ه���ذا  الدارة م��ك��اف��ح��ة 

ما بني دخول ومراجع . حالة   12
مكافحة  ادارة  نفذت  ال�سياق  ذات  ويف 

 68 التوعوي  املحور  املخدرات من خالل 

ن�ساطاً توعوياً لهذا اال�سبوع ت�سمن عدداً 

وال��ن��دوات  العمل  وور����س  املحا�سرات  م��ن 

ب��ال��ت�����س��ارك م���ع اجل���ه���ات وال�����س��رك��اء ذات 

العالقة . 

اأنَّ  ال���ن���اط���ق االإع����الم����ي ع��ل��ى  د   و����س���دَّ

ع��م��ل��ي��ات م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات واحل��م��الت 

االأمنية م�ستمرة ويف مناطق اململكة كاّفة، 

وق��ط��ع  م��الح��ق��ة  ت���ه���اون يف  ودون  ب��ح��زم 

ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ك���ل َم���ن ي���ح���اول ال��ت��ع��ام��ل 

واجتار  وترويج  تعاٍط  من  املخدرة  باملواد 

،وت�سخر لذلك االإمكانيات كاّفة.

االنباط – عمان 

اأم�س  امللكي،  اجلو  �سالح  قيادة  يف  وقعت   

اخل��م��ي�����س، ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��دي��ل ����س���راء ط��ائ��رات 

طائرة   12 ت�سليم  تت�سمن  وال��ت��ي   ،F16
م��ن��دوب  ب��ح�����س��ور  االأوىل،  ب��امل��رح��ل��ة   F16
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة االأرك����������ان امل�������س���رتك���ة، ن��ائ��ب 

عبداهلل  الركن  العميد  االأرك��ان  هيئة  رئي�س 

ال�سديفات.

ووق�����ع االت���ف���اق���ي���ة م���ن���دوب���اً ع���ن ال���ق���وات 

امل�����س��ل��ح��ة االأردن���ي���ة ���� اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ق��ائ��د 

���س��الح اجل���و امل��ل��ك��ي ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ال��ط��ي��ار 

حم���م���د ف���ت���ح���ي ح���ي���ا����س���ات وم������ن اجل���ان���ب 

عّمان  يف  االأمريكي  ال�سفري  نائب  االأمريكي 

روهيت نيبال.

وت���اأت���ي ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة يف اإط�����ار ت��ع��زي��ز 

ال�����ق�����درات ال���دف���اع���ي���ة وال���������ردع ال��ع�����س��ك��ري 

م�ستوى  وزيادة  الها�سمية،  االأردنية  للمملكة 

اجل��اه��زي��ة ال��ق��ت��ال��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ات امل�����س��رتك��ة 

اإىل  اإ�سافة  ال�سديق،  االأمريكي  اجلانب  مع 

البلدين،  بني  امل�سرتك  التعاون  اأط��ر  تعزيز 

االإرهاب  مكافحة  يف  امل�سرتكة  اجلهود  ودعم 

وتعزيز اال�ستقرار يف املنطقة.

ويف �سياق مت�سل، افتتح نائب رئي�س هيئة 

االإداري��ة  املباين  من  ع��دداً  امل�سرتكة  االأرك���ان 

ومبنى امل�سافرين يف جناح النقل اجلوي.

وجال العميد الركن ال�سديفات يف املباين 

عمل  طبيعة  يخدم  مبا  حديثاً،  اأن�سئت  التي 

مهامها  اأداء  وي�سمن  اجل��و  ���س��الح  م��رت��ب��ات 

املعنوية  الروح  رفع  وبهدف  وجه،  اأكمل  على 

وتوفري �سبل الراحة لها.

ح�سر حفل التوقيع عدد من كبار �سباط 

ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة، وع����دد م��ن ك��ب��ار اجل��ه��ات 

الر�سمية من اجلانب االأمريكي ال�سديق.
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ضبط 218 شخًصا في 126 قضية اتجار وترويج 
للمخدرات في أسبوع

استقبال 12 حالة 
في مركز عالج المدمنين التابع 

إلدارة مكافحة المخدرات
تنفيذ 68 نشاطا توعويا في مناطق مختلفة من المملكة

قيادة سالح الجو الملكي
 F16 توقع اتفاقية شراء طائرات 

مع الجانب األميركي

اقة الخضراء دة والَطّ اقة المتجِدّ ًا للَطّ      األردن يسعى ألن يكون مركزًا إقليمَيّ
ياحة العالجَيّة ياحة والِسّ       والهيدروجين األخضر والِسّ

ة في توفير الَتّمويل الالزم للمشاريع الَنّاشئة     األردن حقق نجاحات مهَمّ
ًا ًا وخارجَيّ ة قادرة على النمّو والَنّجاح محلَيّ غيرة ولدينا قوى بشرَيّ       والَصّ

ول العربَيّة يقدر ب 30% من حجم تجارتها     حجم الَتّجارة البينَيّة بين الُدّ
موح.       مع دول العالم وهذا ما زال دون الُطّ

راكة مع القطاع الخاص وتمكينه مرتكز أساسي في االستثمار     الَشّ
       وتخفيز الَنّشاط االقتصادي وتوفير فرص العمل.
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  االنباط - العقبة

ال��ذي  ال�سياحي  العقبة  ك��رن��ف��ال  رف���ع 

»الدفا  �سعار  املا�سي حتت  الأ�سبوع  انطلق 

ج���ن���وب���ي«، ن�����س��ب��ة احل����ج����وزات ال��ف��ن��دق��ي��ة 

بالعقبة من 37 باملئة اإىل 52 باملئة نهاية 

هذا الأ�سبوع.

وق�����ال م��ف��و���ض ال�����س��ي��اح��ة وال��ب��ي��ئ��ة يف 

���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال���ع���ق���ب���ة الق���ت�������س���ادي���ة 

اإن ن�سبة  اخلا�سة الدكتور ن�سال املجايل، 

الأ�سبوع  نهاية  العقبة  فنادق  يف  الإ�سغال 

جنوم  فئات  على  موزعة  باملئة،   52 بلغت 

الفنادق.

واأ�ساف اأن مطار امللك احل�سني الدويل 

ط���ران  رح��ل��ة   26 �سي�ستقبل  ب��ال��ع��ق��ب��ة 

وال�سبت،  واجل��م��ع��ة  اخلمي�ض  اأي���ام  خ��ال 

الأردنية  امللكية  رح��ات  ج��دول  اأن  موؤكدا 

متغر وح�سب الطلب والعر�ض.

  االنباط – عمان 

- ال��ت��ق��ى ���س��م��و الأم�����ر م��رع��د ب���ن رع��د 

رئ���ي�������ض ال���ه���ي���ئ���ة ال���ه���ا����س���م���ي���ة ل��ل��م�����س��اب��ني 

نائب  الأرب��ع��اء،  الهيئة  مقر  يف  الع�سكريني 

ال�ستقال  م�ست�سفى  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

ب�سام  اإدارت��ه  اأ�سامة معروف وع�سو جمل�ض 

جرار، ومديره العام احمد الأحمد.

وج�����رى خ����ال ال���ل���ق���اء، ال�����ذي ح�����س��ره 

يا�سني  الدكتور  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 

املتقاعد  العميد  ال��ع��ام  وم��دي��ره��ا  اخل��ي��اط، 

والتن�سيق  التعاون  �سبل  ت��رك، بحث  م��وران 

ب����ني اجل���ان���ب���ني ومب�����ا ي�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة 

جهود  ودع��م  وذوي��ه��م  الع�سكريني  امل�سابني 

وتقدمي  الإنتاجية  تعزيز  جم��ال  يف  الهيئة 

الع�سكريني  للم�سابني  الف�سلى  اخل��دم��ة 

وذويهم.

اأهمية النفتاح على املحيط  واأكد �سموه 

اخل���ارج���ي وت��ع��زي��ز ع��اق��ات ال��ت��ع��اون ومب��ا 

ذوي  وتاأهيل  رعاية  يف  الهيئة  جهود  يخدم 

الحتياجات اخلا�سة من الع�سكريني.

وثمن �سموه جهود م�ست�سفى ال�ستقال 

وك��ف��اءة  ذات ج���ودة  رع��اي��ة �سحية  ب��ت��ق��دمي 

باأعلى معاير �سامة املر�سى ودوره  عالية 

وال��رام��ج  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  جم���ال  يف 

التطوعية املختلفة.

ال��دور  امل�ست�سفى  وف��د  ثمن  جانبه،  م��ن 

الدعم  تقدمي  يف  الهيئة  به  ت�سطلع  ال��ذي 

الذين  البوا�سل  ل��ه��وؤلء  املمكنة  وامل�����س��ان��دة 

ومليكهم  ووطنهم  لأمتهم  اأنف�سهم  ن���ذروا 

و�سعبهم.

التعاون  اأهمية الرتقاء بعاقات  واأكدوا 

م�����س��ت��وى معي�سة  ت�����س��ه��م يف حت�����س��ني  ال��ت��ي 

امل�سابني الع�سكريني وتعزيز الإنتاجية.

اأق�سام  الوفد على  اللقاء جال  نهاية  ويف 

مب�ستوى  اإع��ج��اب��ه  مبدياً  الهيئة،  وم��راف��ق 

للم�سابني  الهيئة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

الع�سكريني وذويهم.
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اأم�ض  لانتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  اأعلنت   

الو�سط  ب��دو  دائ���رة  مقعد  اأن  ع��ن  اخلمي�ض، 

مقبول  �سامة  فليحة  اإىل  ي��ذه��ب  ال�ساغر 

ال�سبيتان اخل�سر.

كتابا  ا�ستامها  اأث��ر  الهيئة  اإع��ان  وج��اء 

من  مقعد  ب�سغور  يفيد  ال��ن��واب  جمل�ض  من 

مقاعد دائرة ) بدو الو�سط / البادية(.

اأنه  اإىل  اخلمي�ض،  اأم�ض  بيان  يف  واأ���س��ارت 

ردت  فقد  النتخاب؛  قانون  لأحكام  ا�ستنادا 

ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى خم��اط��ب��ة جمل�ض ال���ن���واب ب��اأن 

ذات  م��ن  ال�ساغر  املقعد  �ساحب  يلي  ال���ذي 

ق��ائ��م��ة »ال��ع��ه��د« يف دائ����رة ب���دو ال��و���س��ط هي 

على  بالتناف�ض  واحلا�سلة  اخل�سر  فليحة 

�سوتا.  2912
النواب قد �سوت بالأغلبية  وكان جمل�ض 

بف�سل  النيابية  القانونية  اللجنة  قرار  على 

النائب حممد الفايز.

اأم�ض  ي��وم  عقدها  جل�سة  خ��ال  و���س��وت، 

الأرب���ع���اء، 92 ن��ائ��ب��ا م��ن اأ���س��ل 110 ن��واب 

ح�سروا اجلل�سة على قرار الف�سل.

كرنفال العقبة السياحي يرفع 
نسبة الحجوزات الفندقية إلى 52 %

الهاشمية للمصابين العسكريين 
تبحث ومستشفى االستقالل 

سبل التعاون

المستقلة لالنتخاب: فليحة الخضير 
لمقعد بدو الوسط الشاغر 

في مجلس النواب

اجلمعة    20 /  1  / 2023

االنباط – عمان 

اأطباء اخت�سا�سيون يف م�ست�سفى  اأج��رى   

الأمر حمزة عمليات نوعية لرتميم احلالب 

باملنظار اجلراحي عن طريق  الكلى  وحو�ض 

ن�سب  م��ع  الفم  باطن  غ�ساء  رقعة  ا�ستخدام 

جناح عالية.

وامل�سالك  الكلى  ج��راح��ة  ا�ست�ساري  وق��ال 

الدكتور  باملنظار،  الأورام  وج��راح��ة  البولية 

ترميم  اإن  اأم�����ض اخلمي�ض،  ه��اين،  بني  م��راد 

احلالب اأ�سبح ممكًنا بعد ف�سل عمليات عاج 

اجلراحة  اأن  مو�سًحا  الكلى،  حو�ض  ت�سيق 

اأعقد عمليات  الرتميمية باملنظار تعتر من 

جراحة املناظر وحتتاج اإىل جتهيزات خا�سة.

وبني اأن اإجراء العمليتني مت بنجاح خال 

من  اخل��ط  ه��ذا  اعتماد  بعد  املا�سية  ال�سهور 

ال���ع���اج ك���اأح���د ال���ط���رق ال��ع��اج��ي��ة امل��ق��ب��ول��ة 

عاملًيا لهذه الأمرا�ض واأنه يتم جتهيز حالت 

اأخرى يف امل�ستقبل ويتوقع زيادة عدد احلالت 

هذه  مثل  يجري  ال��ذي  الوحيد  املركز  كونه 

اجلراحات يف الأردن واملنطقة.

ت��رم��ي��م احل��ال��ب  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

غ�ساء  باطن  رقعة  با�ستخدام  جترى  والكلى 

الفم من التقنيات اجلراحية احلديثة ب�سكل 

لدقة  بالروبوت اجلراحي  وع��ادة جترى  عام 

العملية ولأنها حتتاج دقة وخرة عالية عند 

اإجراء العمليات باملنظار.

بدوره، قال مدير م�ست�سفى الأمر حمزة، 

ال��دك��ت��ور ك��ف��اح اأب���و ط��رب��و���ض، اإن م��ث��ل ه��ذه 

متخ�س�سة  مراكز  يف  ع��ادة  جت��رى  العمليات 

للتجهيزات،  وحت��ت��اج  ال��ع��امل  يف  وحم�����دودة 

ال��ب��ول��ي��ة يف  امل�����س��ال��ك  ق�����س��م  اأن  اإىل  م�����س��ًرا 

م�����س��ت�����س��ف��ى الأم�����ر ح��م��زة ي��ت��م ف��ي��ه اإج����راء 

ملجرى  املعقدة  الرتميمية  اجلراحة  عمليات 

البول بعد احلوادث واأن ن�سبة النجاح تقارب 

ن�سب النجاح العاملية.

م�ست�سفى  يف  امل�����س��ال��ك  �سعبة  اإىل  ي�����س��ار 

الأم�����ر ح��م��زة ت���ق���وم، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك����وادر 

وزارة ال�سحة واجلامعة الها�سمية، بتحديث 

العمل  لتطوير  ال��ازم��ة  التجهيزات  جميع 

البولية،  وامل�سالك  الكلى  جراحة  عمليات  يف 

الأج��ه��زة  ب��اأح��دث  العمليات  ت��زوي��د  حيث مت 

اأورام الرو�ستات واملثانة وا�ستحداث  ملعاجلة 

100 واط  ب��ق��وة  ب��ال��ل��ي��زر  امل��ع��اجل��ة  وح����دة 

مل��ع��اجل��ة اأم���را����ض احل�����س��ى ب���اأح���دث ال��ط��رق 

كما  بالليزر،  الرو�ستات  اأم��را���ض  ومعاجلة 

خا�سة  ع��ي��ادة  ا�ستحداث  على  العمل  يجري 

جلراحات ترميم امل�سالك البولية.
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الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  عن  مندوبا 

افتتح رئي�ض املجل�ض الق�سائي، رئي�ض حمكمة 

التمييز القا�سي حممد الغزو، اأم�ض اخلمي�ض، 

العامة  للنيابة  الأول  ال��دويل  املوؤمتر  اأعمال 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�ض  يعقد  ال���ذي  الأردن���ي���ة 

الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  الأم��ر  جامعة 

ال�سيا�سة  يف  الت�ساحلية  »ال��ع��دال��ة  ب��ع��ن��وان: 

احل�سني  امللك  مركز  يف  املعا�سرة«،  اجلنائية 

للموؤمترات مبنطقة البحر امليت.

الذي ي�ستمر  املوؤمتر،  افتتاح  وح�سر حفل 

لتطوير  امللكية  اللجنة  رئ��ي�����ض  اأي����ام،  ث��اث��ة 

الق�ساء، رئي�ض الوزراء الأ�سبق زيد الرفاعي، 

ورئ���ي�������ض جم��ل�����ض ال����ن����واب اأح���م���د ال�����س��ف��دي 

ووزير  الزيادات  اأحمد  الدكتور  العدل  ووزي��ر 

امل�سوؤولني  الداخلية مازن الفراية، وعدد من 

وال�سلك الق�سائي.

واأك������د ال���غ���زو اأه���م���ي���ة ه����ذا ال���ت���ع���اون على 

امل�ستوى الدويل اأمام العدالة الت�ساحلية.

املوؤمتر  ه��ذا  خم��رج��ات  اإىل  »نتطلع  وق��ال 

يف  يطرح  ومم��ا  منها  ال�ستفادة  ن��اأم��ل  وال��ت��ي 

الأوراق العلمية لتطوير ال�سيا�سة اجلنائية يف 

دولنا م�ستقبا«.

وال�سراكة  التعاون  هذا  اأهمية  الغزو  واأك��د 

م��ع الأ���س��ق��اء ال�����س��ع��ودي��ني يف ج��ام��ع��ة الأم���ر 

متثل  وال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة،  للعلوم  العربية  ن��اي��ف 

ال���روؤى  ت��اق��ي  م��ن  انطاقة ملرحلة ج��دي��دة 

الق�سائية  امل���ج���الت  يف  ال��دول��ي��ة  واخل�����رات 

املختلفة.

وبني رئي�ض النيابة العامة القا�سي يو�سف 

اإن����ه واإدراك������ا م��ن ال��ن��ي��اب��ة باأهمية  ال��ذي��اب��ات 

ال�سيا�سة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة 

امل��ع��ا���س��رة، ودوره����ا يف تفعيل ه��ذه  اجل��ن��ائ��ي��ة 

العدالة  اختيار  ال�سيا�سات، فقد حر�ست على 

الت�ساحلية كمو�سوع رئي�ض لهذا املوؤمتر.

متم�سكة  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

كاإحدى  القانون  اإليها  اأوك��ل��ه  ال��ذي  بواجبها 

املكلفة  ال���ع���دال���ة اجل��ن��ائ��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات  اأه����م 

ب��احل��ف��اظ على ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وت��ع��زي��ز اأم��ن 

املجتمع وحماية احلقوق واحلريات.

الدكتور  نايف  الأم��ر  رئي�ض جامعة  وبني 

عبد املجيد بن عبداهلل البنيان، اأن هذا املوؤمتر 

املهم هو اأحد ثمار مذكرة التفاهم التي وقعت 

الأمر  وجامعة  الأردن��ي��ة  العامة  النيابة  بني 

نايف لتبادل املعرفة واخلرات بني الطرفني 

خا�سة يف مو�سوع هام هو العدالة الت�ساحلية 

التي تهدف لنخراط اجلميع يف ال�سفح بني 

اأطراف اخل�سومة بعيدا عن احلكم بالإدانة.

واأ�ساف اإن امل�ساركني يف املوؤمتر وخراتهم 

بتو�سيات  اخل��روج  �سك يف  اأدن��ى  با  �سي�سهم 

مهمة يف جمال العدالة الت�ساحلية وال�سيا�سة 

اجلنائية املعا�سرة.

و ك�سف موؤمتر النيابة الأردنية الأول ، عن 

بني  الت�ساحلية  العدالة  مبداأ  تطبيق  اأهمية 

ال�سفح قبل وقوع  واإحياء مبداأ  املتخا�سمني، 

العقوبة اأو الو�سول اإىل اأروقة املحاكم، واإحياء 

مبداأ اإن�ساين ديني هام يقول اإن ال�سلح خر.

م�������س���وؤول���ون اأردن����ي����ون وع�����رب حت���دث���وا يف 

موؤمتر النيابة العامة الأردنية الدويل، حول 

املعا�سرة  الدولية  اجلنائية  ال�سيا�سة  فل�سفة 

الت�ساحلية،  ال��ع��دال��ة  م��ب��داأ  تطبيق  ومن����اذج 

وا���س��ت��خ��دام ال��ب��دائ��ل ال��ت��ي حت��ف��ظ احل��ق��وق 

وحت���ق���ق ال���ع���دال���ة، وت��خ��ف��ف الك���ت���ظ���اظ عن 

النزاعات  ف�ض  ع��ن  والبحث  امل��ح��اك��م،  اأب���واب 

بحيث يت�سارك بهذا الف�ض اأطراف اخل�سومة 

كافة، واملجتمع وجهات اإنفاذ القانون وحتقيق 

العدالة.

وبني رئي�ض النيابة العامة الأردنية القا�سي 

الأردنية  العامة  النيابة  اأن  الذيابات،  يو�سف 

املجل�ض  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  خل��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذا 

ال��ق�����س��ائ��ي يف جم����ال ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث 

تدرك اأهمية مواكبة التطورات التي ت�سهدها 

ال�سيا�سة اجلنائية املعا�سرة، وهو ما كان دافعا 

كمو�سوع  الت�ساحلية  ال��ع��دال��ة  لخ��ت��ي��ار  لها 

رئي�ض لهذا امللتقى الدويل.

اجلنائية  العدالة  منظومة  اأن  اإىل  ولفت 

�سهدت تطورات ملحوظة يف ال�سنوات الأخرة 

وقطعت  عملها،  واآل��ي��ات  براجمها  خمتلف  يف 

ع�سرية  نظم  بناء  يف  �سوطا  املتقدمة  ال��دول 

لها من حيث ت�سريعاتها واأجهزتها والتزامها 

من  الرغم  وعلى  الدولية،  واملعاير  باملبادئ 

ذلك فقد اأظهرت الجتاهات احلديثة للعدالة 

اإىل م��ف��اه��ي��م  اجل��ن��ائ��ي��ة �����س����رورة الن���ت���ق���ال 

العدالة الت�ساحلية يف خطط و�سيا�سة امل�سرع 

اجلنائي باعتبار اأن هذه املفاهيم ت�سكل اأ�سلوبا 

خا�سة  اجلنائية  الدعوى  اإدارة  يف  م�ستحدثا 

ب��ع��د اأن ث��ب��ت ع���دم ق����درة م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��دال��ة 

اجلرمية  مواجهة  على  التقليدية  اجلنائية 

واحلد من اآثارها.

وق�����ال ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام وامل�����س��ت�����س��ار امل�����س��ري 

حماده ال�ساوي، اإن تفعيل العدالة الت�ساحلية 

وال��ع��ادات  ال�سماوية  ال��دي��ان��ات  بها  ج��اءت  التي 

ال�سلح  مبداأ  عر  املجتمع  واأع���راف  والتقاليد 

خر �سريطة عدم �سياع احلقوق، وهذا �سي�سهم 

ب��ال�����س��ج��ون، وه����ذا يتطلب  ك��ث��ري��ن  ب��ع��دم زج 

ف�ض  وان  ومدرو�سة،  موثقة  مو�سوعية  خطة 

ال���ن���زاع���ات ب���ني الأ����س���خ���ا����ض داخ�����ل الأوط������ان 

و�ستكون  واأمنه،  املجتمع  �سحة  على  �سينعك�ض 

هذا  يف  ال�����س��دارة  �ساحبة  ه��ي  العامة  النيابة 

النوع من الو�سول اإىل هذا النوع من العدالة.

ال���ع���دال���ة  ت���ف���ع���ي���ل  اإىل  ال�����دع�����وة  ووج�������ه 

الأط���راف  ب��ني  بالعدل  والف�سل  الت�ساحلية 

ن������واة حم���اك���م ع���دل  ل���ل���و����س���ول اإىل  امل��ع��ن��ي��ة 

اأن  موؤكدا  ناجز،  ب�سكل  وحتقيقها  ت�ساحلية 

امل��وؤمت��ر مهم لتبادل اخل���رات يف جمال  ه��ذا 

والعاملية  الدولية  معايرها  ومعرفة  العدالة 

واللتزام بها.

ول���ف���ت ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام ال�����س��ع��ودي ال�����س��ي��خ 

اأن  اإىل  امل��ع��ج��ب،  ب��ن ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور �سعود 

ال��دور  اأن  اأظ��ه��ر  املجتمعية  ال��ع��دال��ة  تطبيق 

الأ�سا�سي هو لاأ�سرة والتي �ساهمت بتخفيف 

املمكن  م��ن  ك��ان  بق�سايا  الق�ساء  ع��ن  ال��ع��بء 

املحاكم  اإىل  ت�سل  اأن  قبل  بال�سلح  تنتهي  اأن 

وتخفيف العبء عن املتخا�سمني.

ال���ع���دال���ة  م����ن  ال����ن����وع  ه�����ذا  اأن  واأ������س�����اف 

وامل��ال  واجل��ه��د  ال��وق��ت  ا�ستنزاف  ملنع  طريقة 

ال�سريعة  م��ن  وي�ستمدها  املتخا�سمني  م��ن 

الت�سامح  على  القائمة  والأدي����ان  الإ�سامية 

النوع  هذا  ال�سعودية  وقد طبقت  النا�ض،  بني 

م��ن ال��ع��دال��ة حل��ف��ظ امل��ج��ت��م��ع وا���س��ت��ق��راراه، 

املحاكم،  عن  بعيدة  الأ�سرية  النزاعات  وجعل 

ومبا يحفظ كرامة املتخا�سمني.

وح��دة   63 اأن�����س��اأت  ال�سعودية  اأن  واأ���س��اف 

عدالة ت�ساحلية يف النيابة العامة �سملت كل 

مناطق اململكة ويعمل فيها، متخ�س�سون بعلم 

الجتماع والنف�ض بعد تدريبهم على التعامل 

مع الدعاوى التي تقع داخل نطاق الأ�سرة اأو 

اأو  ك��اجل��ران  اجتماعية  عاقة  يجمعها  من 

جمتمع القرى.

التعامل  مت  ال��ت��ي  الق�سايا  ع��دد  اأن  واأك���د 

ال��ث��اث الأخ����رة �سهد  ال�����س��ن��وات  معها ع��ر 

تطبيق  اإيجابية  اإىل  يوؤ�سر  وارت��ف��اع��ا  ت��درج��ا 

م��ب��داأ ال��ع��دال��ة ال��ت�����س��احل��ي��ة، ح��ي��ث ك���ان ع��دد 

عام  العدالة  النوع من  ه��ذه  مثل  الق�سايا يف 

ويف  ق�سية،  و818  اآلف   7 نحو   2020
العام الذي يليه 2021 ارتفع العدد اإىل نحو 

ال�سعف واأ�سبح 15 األف ق�سية وخال العام 

 18 اإىل  الق�سايا  و�سل عدد   2022 املا�سي 

األفا و 400 ق�سية.

زي����ادة يف  اأن ه��ن��اك ن�سبة  ال��ن��ت��ائ��ج  وب��ي��ن��ت 

الثاث،  ال�سنوات  خ��ال  ال�سلح  ق�سايا  ع��دد 

وو�سلت خال العام 2022 ن�سبة ال�سلح يف 

الق�سايا الواردة لهذه الوحدات اإىل ما ن�سبته 

قاعات  م�سرها  ي��ك��ون  اأن  ك��اد  ب��امل��ئ��ة،   70
املحاكم ووقت ومال وجهد.

ب���������دوره، ب����ني ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام يف مم��ل��ك��ة 

البوعينني،  بن ف�سل  الدكتور علي  البحرين 

اأن العدالة الت�ساحلية و�سيلة اآمنة وهي تنبع 

عدم  ي�ساحبها  اإن�سانية،  فطرية  ج��ذور  م��ن 

الإخال بالأمن وحماية احلقوق، م�سرا اإىل 

ومعاير  اأ�س�ض  اأج���از  البحرين  يف  امل�سرع  اأن 

ال��ع��دال��ة ال��ت�����س��احل��ي��ة مب���ا ي�����س��م��ن ال��ع��دال��ة 

ل�سحايا اجلرمية.

حمكمة  ل��دى  للملك  ال��ع��ام  الوكيل  ولفت 

النق�ض املغربية رئي�ض النيابة العامة املغربية 

بهذا  الهتمام  اأن  اإىل  الداكي  مولي احل�سن 

اأ���س��ب��ح مطلبا مهما مبا  ال��ع��دال��ة  ال��ن��وع م��ن 

ي��ح��ق��ق امل����وازن����ة ب���ني احل����ق ال���ع���ام واخل���ا����ض 

الهتمام  وجت��ل��ى  ال�سحايا،  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة 

الدويل بهذا النوع من العدالة منذ ثمانينات 

امل��واث��ي��ق  يف  ت�سمينها  ع���ر  امل��ا���س��ي  ال���ق���رن 

والتفاقات.

تطرقت  الإ�سامية  ال�سريعة  اأن  واأ���س��اف 

لعدد من احلالت يف ال�سلح، وت�سعى العدالة 

الت�ساحلية اإىل اإعادة اإعادة الكرامة واحلقوق 

ل��ل�����س��ح��اي��ا، وت��ب��ن��ت امل���غ���رب م��ق��ارب��ة ح��دي��ث��ة 

لع��ت��م��اد ذل���ك وو����س���ع ح���د ل��ل��ج��رمي��ة ك����اأداء 

غرامة ت�ساحلية.

جديدة  اأط��را  لي�سيف  املوؤمتر  ه��ذا  وياأتي 

لآفاق هذا التعاون تتمثل بتبادل اخلرات مع 

الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  الأم��ر  جامعة 

مل��ج��ل�����ض وزراء  ال��ع��ل��م��ي  ب��اع��ت��ب��اره��ا اجل���ه���از 

ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��رب وع�����س��وا م��راق��ب��ا مبجل�ض 

كلية  اأن  اإىل  م�����س��را  ال���ع���رب،  ال���ع���دل  وزراء 

العربية  ن��اي��ف  جامعة  يف  اجلنائية  ال��ع��دال��ة 

للعلوم الأمنية تعد من الكليات الرائدة على 

امل�ستوى العربي يف جمالت العدالة اجلنائية 

مبختلف تخ�س�ساتها.

وي�����س��ارك يف اأع��م��ال امل��وؤمت��ر م��ا ي��زي��د على 

واأع�ساء  العامني  النواب  من  م�سارك   200
العربية  وال����دول  الأردن  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 

اإ����س���اف���ة اإىل ع����دد م���ن اخل����راء  امل�������س���ارك���ة، 

العدالة  املخت�سني يف جمال  واجلانب  العرب 

الت�ساحلية وممثلني من منظمات دولية.

وياأتي هذا املوؤمتر تنفيذا خلطط املجل�ض 

ال��ن��ي��اب��ة  ال�����س��راك��ة ودور  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ق�����س��ائ��ي 

العام  للحق  وممثلة  تنفيذية  كجهة  العامة 

لتدعيم التحول من مفهوم العدالة اجلنائية 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اإىل م��ف��ه��وم ال���ع���دال���ة اجل��ن��ائ��ي��ة 

امل��ع��ا���س��رة وامل��ت��م��ث��ل ب��ال��ع��دال��ة ال��ت�����س��احل��ي��ة 

القائمة على امل�ساحلة، والتوفيق بني اأطراف 

العدالة  اإىل حتقيق  للو�سول  اجلنائي  النزاع 

الق�سائية،  الأح��ك��ام  فاعلية  وتعزيز  الناجزة 

لإحكام ومتتني الأمن املجتمعي وا�ستقراره.

االنباط – عمان 

ق����ال وزي����ر ال�������س���وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��رمل��ان��ي��ة 

املهند�ض وجيه عزايزة، اإن الإعام �سريك اأ�سا�سي 

ب��ال��ت��وع��ي��ة مب�������س���ارات ال��ت��ح��دي��ث ال���ث���اث���ة، وه��و 

والواقعية  احلقيقية  ال�����س��ورة  عك�ض  يف  الأ���س��ا���ض 

جلميع الإجنازات التي يتم العمل عليها، واإي�سالها 

اإىل خمتلف �سرائح املجتمع، ويقع على موؤ�س�سات 

الإعام الر�سمي جهد م�ساعف يف هذه املرحلة.

ج�����اء ذل������ك، خ�����ال ل���ق���ائ���ه يف م��ك��ت��ب��ه، اأم�������ض 

احلكومي  الت�����س��ال  وزارة  ع���ام  اأم���ني  اخل��م��ي�����ض، 

لوكالة  العامة  وامل��دي��رة  النواي�سة،  زي��د  الدكتور 

ومدير  مبي�سني،  ف��روز  )ب��رتا(  الأردنية  الأنباء 

عام موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الدكتور اإبراهيم 

البواريد، بح�سور اأمني عام الوزارة الدكتور علي 

اخلوالدة.

ال��ع��م��ل يف  م�������س���ارات  اأن  اإىل  ع����زاي����زة  واأ�����س����ار 

ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ي��ا���س��ي وا���س��ع��ة، اإذ ت��ع��د ج����زءا من 

الدولة،  ملوؤ�س�سات  والر�سمية  احلكومية  املنظومة 

ح��ي��ث مت ع��ق��د ع��دي��د م���ن الج��ت��م��اع��ات ملتابعة 

تنفيذ خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م���ع خم��ت��ل��ف ال��������وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات 

الر�سمية املعنية بذلك.

اإعامية  خطة  ه��ن��اك  �سيكون  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

خمرجات  لتنفيذ  احلكومية  اخلطة  م��ع  م��وازي��ة 

ال�سيا�سية،  امل��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ح��دي��ث  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

لإبراز هذه الأن�سطة واإي�سالها اإىل جميع �سرائح 

املجتمع وت�سجيع الآخرين على الن�سمام اإىل تلك 

الأن�سطة والرامج يف خمتلف املحافظات.

وركز عزايزة على اأهمية دور الإعام يف احلوار 

مع املواطنني، ول �سيما ال�سباب، وطلبة اجلامعات 

وال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��غ��ذي��ة ال���راج���ع���ة، ل��ت��ج��وي��د 

وحت�سني �سر العمل واإيجاد برامج متنوعة ت�سهم 

يف حتقيق الهدف الرئي�ض للعمل.

ب��ن��اء ق���درات العاملني يف  و���س��دد على ���س��رورة 

خطة  �سمن  وال��ع��ام��ل��ني  الإع����ام  و���س��ائ��ل  جميع 

اآخر  جانب  وم��ن  جانب،  من  ال�سيا�سي  التحديث 

الإعاميني  الناطقني  ق��درات  بناء  على  الرتكيز 

املختلفة،  الإع���ام  و�سائل  مع  لا�ستباك  ورفعها 

وك���ي���ف���ي���ة ال���ت���ع���اط���ي م����ع اجل����م����ه����ور ك����ل ���س��م��ن 

اخ��ت�����س��ا���س��ه وال��ف��ه��م ال�����س��ح��ي��ح ال��ك��ام��ل ل��ث��واب��ت 

الدولة، وما يتم العمل عليه يف م�سارات التحديث 

الثاثة.

ال�سيا�سي مهم  التحديث  اأن  اإىل  الوزير  ولفت 

واأ���س��ا���س��ي، وي��ج��ب اأن ي��ت��ق��دم ع��ل��ى ك��ل ���س��يء لأن��ه 

حتديث  نحو  جميعها  اجلهود  تكاتف  يف  �سي�سهم 

يتطلب  العام  القطاع  تعزيز  اأن  اإذ  العام،  القطاع 

م��ن��ظ��وم��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ق���وي���ة ل���ت���ج���اوز ال��ت��ح��دي��ات 

واملعيقات كافة.

والبواريد،  ومبي�سني  النواي�سة  اأكد  بدورهم، 

�سرورة ا�ستمرار التعاون والتن�سيق وتنفيذ برامج 

اإع���ام���ي���ة يف ج��م��ي��ع و���س��ائ��ل الإع������ام امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ق�����س��اي��ا ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ي��ا���س��ي 

باحلياة  التعريف  واأهمية  ال�سيا�سية،  واحل���وارات 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى م�����س��ار احل��ي��اة 

ال�سيا�سية يف الأردن.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����الإع����ام ال���رق���م���ي و���س��ن��اع��ة 

امل��ح��ت��وى؛ اأ���س��اروا اإىل اأه��م��ي��ة ب��ث ر���س��ائ��ل م��وؤث��رة 

بال�ساأن  النخراط  على  وت�سجعه  ال�سباب  حتاكي 

ال���ع���ام واحل���زب���ي وت��ع��ري��ف��ه ب��احل��ي��اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واأهميتها.

وح�������س���ر ال���ل���ق���اء م�����س��ت�����س��ار ال����وزي����ر ال��ن��اط��ق 

الإعامي با�سم الوزارة املعتمد اجلوازنة، ومدير 

مديرية التعاون الدويل الدكتور اأحمد العجارمة.

إجراء عملية نوعية لترميم الحالب في مستشفى األمير حمزة

انطالق فعاليات مؤتمر النيابة العامة الدولي األول حول العدالة التصالحية

األردن يتجه لتفعيل العدالة الّتصالحية بين المتخاصمين 
فح بينهم والصَّ

عزايزة: اإلعالم شريك أساسي بالتوعية بمسارات التحديث الثالثة
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ال��ن��ي��اب��ي��ة،  رئ��ي�����س جل��ن��ة فل�سطني  ق���ال   

املحامي فايز ب�سبو�س، اإن اللجنة تتابع عن 

واملتالحقة  املت�سارعة  التطورات  اآخ��ر  كثب 

على ال�ساحة الفل�سطينية.

واأكد ب�سبو�س، يف ت�سريح �سحفي اأم�س 

يف  �ستكون  النيابية  فل�سطني  اأن  اخلمي�س، 

من  ك��ل  اإىل  بر�سائلها  لتبعث  دائ���م  ان��ع��ق��اد 

م��ن هذه  الأردن  م��وق��ف  الأم���ر ح��ول  يهمه 

امل�ستجدات خلطورة ما يحدث.

ال�سعب  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ا���س��م  ب�سبو�س  وه��ن��اأ 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ب��������الإف��������راج ع�����ن الأ�����س����ر 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م��اه��ر ي��ون�����س، وا���س��ف��ا اإي����اه 

ب���«م��ان��دي��ال ف��ل�����س��ط��ني« ث���اين اأق�����دم اأ���س��ر 

وال����ذي اأف����رج ع��ن��ه ب��ع��د 4 ع��ق��ود يف �سجون 

الحتالل.

واأ�سار اإىل اإجراءات الحتالل الإجرامية 

اأي  ملنع  ال�سرطة  عنا�سر  ن�سرها  خالل  من 

مظاهر احتفالية بتحرير الأ�سر.

االنباط – عمان 

اأم�����س اخلمي�س،  ع��م��ان،  اأم��ان��ة  اختتمت   

دائ��رة  ال��ت��ي عقدتها  الأ���س��ي��اء  ان��رن��ت  دورة 

تخطيط وتطوير املوارد الب�سرية يف حمطة 

�سل�سلة  ���س��م��ن  ل��ل��م��ع��رف��ة،  اإمي�����ان  الأم�����رة 

دورات التكنولوجيا احلديثة.

وت�����ن�����اول�����ت ال������������دورة حم���������اور ح���دي���ث���ة 

ومتخ�س�سة يف تاريخ وتطور تقنية اإنرنت 

والنظام  الأ�سياء  انرنت  ومبادئ   ، الأ�سياء 

الأ���س��ا���س��ي امل��ك��ون ل��ه��ا واأث���ره���ا ع��ل��ى تطور 

الأعمال وعلى جمالت احلياة وال�سناعة.

واملكونات  املتطلبات  ال���دورة  بحثت  كما 

ا�ستخدام  م��ن  م��ت��ع��ددة  حل���الت  احلقيقية 

التحديات  وخ�سو�سية  الأ���س��ي��اء،  اإن��رن��ت 

املرافقة لهذه التكنولوجيا، واعتماد انرنت 

ال�سياء يف جمالت متعددة اأخرى.

وقال رئي�س ق�سم حمطات املعرفة عميد 

موظفا   23 بها  �سارك  ال���دورة  اإن  م�سعود، 

للدورة،  القبلي  الختبار  اجتياز  من  ح�سب 

اأي���ام ومت  ث��الث��ة  ا�ستمر  ال��ت��دري��ب  اأن  حيث 

ع��ق��د الخ��ت��ب��ار ال��ر���س��م��ي يف ن��ه��اي��ة ال����دورة 

التدريبية وبن�سبة جناح 76 باملئة.

ب�����دوره، ب��ني امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وارد 

الب�سرية حامت احلنيطي اأن خطة التدريب 

اأول��ت  الب�سرية  امل��وارد  مديرية  يف  احلديثة 

اه��ت��م��اه��ا ب���ال���دورات ال��ت��ي ت��واك��ب احل��داث��ة 

والتطور من خالل حمطات املعرفة.

وت��ط��وي��ر  دائ����رة تخطيط  مل��دي��ر  ووف���ق���اً 

احل�سامي،  فرا�س  املهند�س  الب�سرية  امل��وارد 

���س��ي��ت��م ت��ب��اع��ا الإع������الن ع���ن م���وع���د دورات 

امل���ع���ل���وم���ات، منها  ت��ق��ن��ي��ات  م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

ال�سناعية،  واحلو�سبة  ال�سخمة،  البيانات 

و�سل�سلة الكتل، والثورة ال�سناعية الرابعة.

  االنباط – عمان 

امل�ست�سفيات اخلا�سة،  نظمت جمعية 

بالتعاون مع مركز امللك عبداهلل الثاين 

ل��ل��ت��م��ّي��ز، ور����س���ة ع��م��ل ت��ع��ري��ف��ي��ة ح��ول 

جائزة امللك عبداهلل الثاين للتمّيز.

وب���ح�������س���ب ب����ي����ان ل��ل��ج��م��ع��ي��ة اأم�������س 

اخلمي�س، اأكد املدير التنفيذي للجمعية 

ن�����س��ر امل�����ج�����ايل، ا����س���ت���ع���داد اجل��م��ع��ي��ة 

للتعاون مع مركز امللك عبداهلل الثاين 

التمّيز  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  اأج����ل  م��ن  للتمّيز 

والب��ت��ك��ار م��ن خ���الل ن�سر ال��وع��ي عن 

الأع�����س��اء  امل�ست�سفيات  ح�سول  اأه��م��ي��ة 

على هذه اجلائزة.

وعر�س مدير دائرة العالقات العامة 

والت�سال يف اجلمعية فار�س الكيالين، 

مل����زاي����ا ج����ائ����زة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

اإىل  م�سرا  ال����س���راك،  واآل��ي��ة  للتمّيز 

لفئة قطاع  تخ�سي�س جائزة  �سيتم  اأنه 

امل�ست�سفيات اخلا�سة يف الأردن.
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خالل  والري،  املياه  وزارة  �سبطت   

مديرية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نفذتها  حملة 

الأم����ن ال���ع���ام، اع���ت���داءات ك��ب��رة على 

بوا�سطة  الرئي�سية  الناقلة  اخلطوط 

الزرقاء/  حمافظة  يف  املزارع  اأ�سحاب 

الها�سمية. منطقة 

اأم�������س  ب����ي����ان  ال����������وزارة يف  وق����ال����ت 

العتداء  معاجلة  جرى  اإنه  اخلمي�س، 

مب�ساحة  خا�سة  م��زرع��ة  يغذي  ال��ذي 

قبل  من  اعتداء  و�سبط  دومن،  5ر4 
جم��ه��ول��ني ع��ل��ى اخل���ط ال��ن��اق��ل ق��رب 

اإي���ق���اف  ����س���ور م�����س��ن��ع احل����دي����د، ومت 

العتداء.

حمالتها  موا�سلة  ال��وزارة،  واأك��دت 

ل��ر���س��د واإزال������ة الع�����ت�����داءات، داع��ي��ة 

اأو  �سبهة  اأي  عن  الإب��الغ  اإىل  اجلميع 

املوحد  ال�سكاوي  مركز  على  اعتداءات 
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فلسطين النيابية: نتابع التطورات 
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  االنباط – عمان 

 ق����ال رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��ي��اح��ة والآث�����ار 

يا�سني،  عبيد  ال��ن��ائ��ب  ال��ع��ام��ة  واخل��دم��ات 

لإي����ج����اد  م���ل���ح���ة  اأ����س���ب���ح���ت  احل�����اج�����ة  اإن 

واحل���د من  ال��ن��ق��ل،  مل�سكلة  ج��ذري��ة  ح��ل��ول 

الزدح����ام����ات امل���روري���ة ال��ت��ي ت��ع��اين منها 

مدينة عمان.

جاء ذلك خالل تروؤ�سه اجتماعا للجنة 

اأم�������س اخل���م���ي�������س، ب��ح�����س��ور اأم�����ني ع��م��ان 

من  عدد  لبحث  ال�سواربة،  يو�سف  الدكتور 

تقدمها  التي  باخلدمات  املتعلقة  املوا�سيع 

اأم��ان��ة ع��م��ان، واأب����رز امل�����س��ك��الت وامل��ع��ي��ق��ات 

تواجهها. التي 

النقل  قطاع  م�سكلة  الج��ت��م��اع  وناق�س 

عمان،  العا�سمة  يف  املرورية  والزدح��ام��ات 

الأمانة  تتبعها  التي  واخلطط  والنفايات 

م�سروع  مو�سوع  اإىل  بالإ�سافة  اإدارتها،  يف 

���س��اط��ئ ع��م��ان ال�����س��ي��اح��ي واأ����س���ب���اب ت��اأخ��ر 

ا�ستثماره.

م��ع��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ي���ا����س���ني  واأ������س�����اف 

املتعلقة  التفا�سيل  جميع  على  ب��ال��وق��وف 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ب��امل�����س��اري��ع 

يف  وال�سياحي  اخل��دم��ي  بالواقع  النهو�س 

م��دي��ن��ة ع��م��ان ب�����س��ك��ل خ��ا���س وحم��اف��ظ��ات 

اململكة ب�سكل عام.

الأم�����ان�����ة يف  ت��ت��ب��ن��ى  اأن  اأه���م���ي���ة  واأك�������د 

الأج��ل  طويلة  وخطط  اأه���داف  م�ساريعها 

يكون  واأن  وا���س��ح،  زم��ن��ي  ب��اإط��ار  حمكومة 

ه���ن���اك ا���س��رات��ي��ج��ي��ة وا����س���ح���ة مل��ن��ظ��وم��ة 

اخلدمات املقدمة والعمل على تطويرها.

ب�������دوره�������م، ث����م����ن ال�������ن�������واب: حم���م���ود 

ال����ف����رج����ات، رم������زي ال����ع����ج����ارم����ة، اأم���غ���ر 

احل�سنات،  عائ�سة  الب�سر،  دينا  الهمالن، 

ال���روا����س���دة، تي�سر  م��اج��د  ق���وق���زة،  ن���وا����س 

ك���ري�������س���ان، واأ�����س����م����اء ال����رواح����ن����ة، ج��ه��ود 

ت��ط��وي��ر نظامها  ودوره�����ا يف  ع��م��ان  اأم���ان���ة 

ت��و���س��ي��ع  اإىل ����س���رورة  اخل���دم���ات���ي، داع����ني 

ن��ط��اق اخل��دم��ات وحت��وي��ل ك��ل الإج����راءات 

املواطنني  عن  للتخفيف  اإلكروين  لنظام 

قدر الإمكان.

ال�سحية  امل���راف���ق  حت�����س��ني  اإىل  ودع�����وا 

امل���ت���ن���زه���ات واحل����دائ����ق،  واخل���دم���ات���ي���ة يف 

وال���ع���م���ل ع���ل���ى زي������ادة ال���رق���ع اخل�������س���راء، 

بال�سكل  واإدارتها  البيئية  امل�ساكل  ومعاجلة 

الأمثل.

ك��م ق��دم ال��ن��واب جملة م��ن ال��ت�����س��اوؤلت 

اإىل  ال��ع��ام  النقل  نظام  حت��ول  اإمكانية  ع��ن 

ا���س��ت��خ��دام ال���غ���از، وم����دى ف��اع��ل��ي��ة وك��ف��اءة 

م�����س��روع ال��ب��ا���س ال�����س��ري��ع وخ��ط��ة الأم��ان��ة 

ا�ستثمار  تاأخر  واأ�سباب  جتاه تطوير عمله، 

ال�سياحي. �ساطئ عمان 

التي  املدينة اجلديدة  وا�ستف�سروا حول 

اأهميتها  وم��دى  اإن�����س��اوؤه��ا  احلكومة  تنوي 

واجل����دوى الق��ت�����س��ادي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ه��ذا 

الكبر. امل�سروع 

م����ن ج����ان����ب����ه، ا����س���ت���ع���ر����س ال�������س���وارب���ة 

التي  التنموية  واخل��ط��ط  امل�����س��اري��ع  لأب���رز 

بواقع  للنهو�س  بتنفيذها  الأمانة  �ستقوم 

اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة وت���ط���وي���ره���ا ب�����س��ك��ل 

اإىل  لف��ت��ا  امل���واط���ن،  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س 

امل�ساريع  م��ن  جمموعة  ن��ف��ذت  الأم��ان��ة  اأن 

املدينة  تطوير  اإىل  تهدف  التي  التنموية 

التحتية. بنيتها  وتاأهيل 

وبني اأن م�سكلة الزدحامات والنقل تعد من 

والتي  الأمانة،  عمل  تواجه  التي  امل�ساكل  اأب��رز 

امل�����س��اري��ع املتعلقة  ال��ع��دي��د م��ن  ن��ف��ذت  ب��دوره��ا 

ب��ال��ن��ق��ل ال���ع���ام ل��ل��ح��د م���ن م�����س��ك��ل��ة الك��ت��ظ��اظ 

املروري اأهمها م�سروع البا�س ال�سريع.

ال�سريع  ال��ب��ا���س  اأن  ال�����س��وارب��ة  واأو���س��ح 

700 األ����ف راك���ب  ي��ق��وم ب��ن��ق��ل م���ا ي���ق���ارب 

ب��ال�����س��ه��ر ال���واح���د، م��ا ا���س��ه��م يف احل���د من 

الأمثل  احل��ل  اأن  م��وؤك��دا  الأزم���ات،  م�سكلة 

يتم  اأن  ه��و  الزدح���ام���ات  م�سكلة  مل��ع��اجل��ة 

ت�سمل  متكاملة  منظومة  �سمن  معاجلتها 

ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر وت���ع���دي���ل ال��ت�����س��ري��ع��ات 

املتعلقة بقانون ال�سر للحد من املخالفات 

التي ميار�سها بع�س الأ�سخا�س عرب تعزيز 

الرادعة للمخالفات. القانونية  الإجراءات 

وح���ول امل�����س��اري��ع اجل��م��ال��ي��ة ال��ت��ي تقوم 

اأن ه��ن��اك  ال�������س���وارب���ة  اأك�����د  ب��ه��ا الأم�����ان�����ة، 

م�����س��اري��ع ك��ث��رة ت��ق��وم ب��ه��ا الأم���ان���ة بهدف 

اإن�ساء حدائق  الرقعة اخل�سراء عرب  زيادة 

وغ����اب����ات اخل�������س���راء ت�����س��ه��م يف احل����د م��ن 

التلوث البيئي الناجت عن التغر املناخي.

النفايات  اإدارة  تكلفة  اأن  ال�سواربة  وبني 

�سنويا،  دي��ن��ار  مليون   80 ي��ق��ارب  م��ا  تبلغ 

»�سركة  الأم��ان��ة وم��ن خ��الل  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

الدرا�سات  الكثر من  » جتري  روؤي��ة عمان 

اإم��ك��ان��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة منها لأغ��را���س  ح��ول 

الطاقة.

وح���ول م�����س��روع امل��دي��ن��ة اجل���دي���دة، ق��ال 

ي��ع��ت��رب م�����س��روع��ا  امل�������س���روع  اإن  ال�������س���وارب���ة 

ن��ه�����س��وي��ا ع�����س��ري��ا، و���س��ي��ك��ون م��ب��ن��ي��ا على 

ه���دف���ه تخفيف  وا����س���ح���ة  واأ����س�������س  خ��ط��ط 

ال�سغط ال�سكاين عن مدينة عمان وربطها 

باملدينة اجلديدة عرب �سكك حديدية.

�ستتمتع  امل��دي��ن��ة  ه����ذه  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ب��ن��ظ��ام ن��ق��ل م��ت��ط��ور ب��ح��ي��ث ت��ع��ت��م��د على 

ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ت��خ��دم 

�ستقام  التي  وامل�ساريع  ال�ستثمارات  جميع 

عليها.
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 ����س���ارك وف���د اردين مب��ع��ر���س ع��ل��م��اء ال��غ��د 

ال����دويل ال���ذي اق��ي��م يف ال��ع��ا���س��م��ة الي��رل��ن��دي��ة 

العلوم  الأو���س��ع يف جم��الت  املعر�س  وه��و  دبلن 

والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات يف اوروبا.

ببيان  عمان  يف  اليرلندية  ال�سفارة  وقالت 

لفائزْين  اتيحت  الفر�سة  ان  اخلمي�س،  اأم�����س 

علماء  م��ب��ادرة  يف  م�سروعهما  لعر�س  اأردن��ي��ني 

وتبادل  التعرف  اإىل  بالإ�سافة  ال���دويل،  الغد 

من  الآخ��ري��ن  الطلبة  م��ع  وامل��ع��رف��ة  املعلومات 

اأوروبا واأفريقيا.

واأ�����س����ارت اىل زي�����ارة ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 

التنمية  ووزي�����ر  م���ارت���ن  م��ي�����س��ي��ل  الأي���رل���ن���دي 

للجناح  فليمنغ  ���س��ون  الإي��رل��ن��دي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

الطالبني  م�سروع  على  تعرفا  حيث  الأردين، 

الفائزين واطلعا على اآفاق تنفيذ برنامج علماء 

الغد يف الأردن، موؤكدين اأهمية م�ساركة الأردن 

يف هذا املعر�س.

وك���ان ال��ط��ال��ب��ان ب��ا���س��ل اأب���و ���س��الم��ة و�سيف 

مب�سروعهما  الأول  باملركز  ف��ازا  واللذان  نخلة 

العام من معهد اليوبيل،  »Xchange« هذا 

اأعربا عن �سعادتهما بتمثيل الأردن يف معر�س 

علماء الغد الدويل.

وق���ال���ت ال�������س���ف���ارة، » خ����الل ت���واج���د ب��ا���س��ل 

اأم��اك��ن معروفة  ب��زي��ارة  ق��ام��ا  دب��ل��ن  و�سيف يف 

 »Trinity« جامعة  راأ�سها  وعلى  ايرلندا  يف 

وهو   »EPIC« متحف  زي��ارة  تالها  العريقة، 

متحف تفاعلي يعر�س معلومات حول الهجرة 

اأخ����رى،  ب���ل���دان  الي��رل��ن��دي��ة والغ�������راب اإىل 

اأعمال  حا�سنة  اأك��رب  على  التعرف  اىل  اإ�سافة 

مركز  اأ�سخم  وه��و   »Dogpatch Labs«

لبدء الت�سغيل والرويج لالبتكار.

اي��رل��ن��دا يف الأردن م��اري��ان  ���س��ف��رة  وق��ال��ت 

ب��وجل��ر، »م���ن ال��رائ��ع روؤي����ة امل��واه��ب الأردن��ي��ة 

ال�������س���اب���ة ت�������س���ارك يف م���ع���ر����س ع���ل���م���اء ال��غ��د 

م�����س��روع  األ��ه��م��ن��ي  ل��ق��د  م�����رة.  ال������دويل لأول 

»X-Change« كيف ي�سعى اإىل دعم وتعزيز 

التوا�سل ملجتمع ال�سم.

اأكون جزءا  باأن  للغاية  اأنا فخورة  واأ�سافت، 

اأطلقتها ال�سفارة،  من مبادرة علماء الغد التي 

الأردن يف  ع���ام يف  ك��ل  ق��وت��ه��ا  ت����زداد  اأن  واآم����ل 

املتناف�سة  امل�ساريع  روؤي��ة  اإىل  اأتطلع  امل�ستقبل. 

لهذا العام يف معر�س حزيران 2023«.

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة ع��ل��م��اء 

الطالبني  ���س��ارك  ال���ذي  طهبوب،  حممد  ال��غ��د 

كوفد  م�ساركتنا  »اإن  املعر�س،  يف  و�سيف  با�سل 

ه��ي حلظة فخر  الأردن��ي��ني  م��ع طالبنا  اأردين 

هذه  مثل  يف  ي�����س��ارك��ون  وروؤي��ت��ه��م  جميًعا،  لنا 

الأن�سطة املهمة واملعار�س الدولية حتفزنا على 

دعم هذا النوع من املبادرات اأكرث فاأكرث«.

املهند�سة  الغد  وقالت من�سقة مبادرة علماء 

منار عبد اهلل: »كوين جزءا من مبادرة علماء 

الغد هو من اأبرز الأحداث يف م�سرتي املهنية. 

اإنها اأف�سل و�سيلة لرد العطاء للمجتمع.

التاأكد  هي  م�سوؤوليتنا  اأن  اأعتقد  واأ�سافت، 

م���ن ح�����س��ول الأج����ي����ال ال�����س��اب��ة ع��ل��ى ف��ر���س 

اأجل  من  لإبداعاتهم  العنان  لإط��الق  متنوعة 

امل�ساعدة يف بناء الأردن على امل�ستويني العلمي 

والقت�سادي.

  االنباط – عمان 

 ناق�ست اللجنة املالية النيابية، يف اجتماع 

ع��ق��دت��ه اأم�������س اخل��م��ي�����س، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب 

الدكتور منر ال�سليحات، موازنة وزارة الإدارة 

املحلية والدوائر التابعة لها.

ال��ذي  الج��ت��م��اع  خ��الل  ال�سليحات،  واأك���د 

الإدارة  ووزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  ح�سره 

ال��وزارة  ع��ام  واأم��ني  كري�سان،  توفيق  املحلية 

بنك  ع��ام  وم��دي��ر  م��ه��ي��دات،  ح�سني  املهند�س 

واملدير  ال��ع��زام،  اأ�سامة  وال��ق��رى  امل��دن  تنمية 

املايل يف الوزارة عماد اأبو قمر، اأهمية اطالع 

ل��ل��وزارة  التنفيذية  ال�سيا�سات  على  اللجنة 

وخططها، واأو�ساع البلديات من حيث العدد 

والتنظيم وتطوير اأدائها ومديونيتها.

وفيما اأ�ساد ال�سليحات باجلهود التي تقوم 

بها الوزارة لتحقيق التنمية املحلية ال�ساملة 

تنفيذ  متابعة  اآل��ي��ة  ع��ن  ت�ساءل  وامل�ستدامة، 

ونتائج  البلديات  قبل  من  اخلدمية  امل�ساريع 

اجلغرافيا  يف  التحتية  البنى  وحت�سني  الأداء 

ل���ل���م���واط���ن���ني، واأه���م���ي���ة اأع����م����ال ال��ب��ل��دي��ات 

ل��روؤي��ة  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  يف  وان��خ��راط��ه��ا 

التحديث القت�سادي يف عام 2024.

ك��م��ا ا���س��ت��ف�����س��ر ع���ن اآل���ي���ة ال��ت��ن�����س��ي��ق بني 

وعن  املحافظات،  وجمال�س  البلدية  املجال�س 

من  البلديات  وح�سة  الإلكرونية  اخلدمات 

م��وازن��ة  اأن  اإىل  م�����س��راً  النفطية،  امل�ستقات 

الوزارة بلغت نحو 184 مليون دينار بارتفاع 

ل��الإن��ف��اق  م��ل��ي��ون��ا   27 م��ن��ه��ا  م��ل��ي��ون��ا   28
البلديات  12.8 مليون ح�سة  و  الراأ�سمايل، 

للنفقات  مليون  ونحو  املحروقات  عوائد  من 

اجلارية.

عن  اللجنة  اأع�ساء  ا�ستف�سر  جهتهم  من 

امل��رت��ب��ط��ة بالتغر  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع 

امل��ن��اخ��ي و����س���ن���دوق امل���ن���اخ الأخ�������س���ر واأن�����واع 

امل���دن  ت��ن��م��ي��ة  ب��ن��ك  ال���ق���رو����س وامل���ن���ح ودور 

والقرى يف تقدمي التمويل الالزم واخلدمات 

امل�����س��رف��ي��ة وال����س���ت�������س���ارات وال����دع����م ال��ف��ن��ي 

واجل��ه��ات  امل��ح��ل��ي��ة  للهيئات  ال���ق���درات  وب��ن��اء 

خدمية  تنموية  م�ساريع  خ��الل  من  الراغبة 

القطاع  ب��ني  الت�سارك  واآل��ي��ات  وا�ستثمارية، 

املجتمعات  واق����ع  لتح�سني  واخل���ا����س  ال��ع��ام 

املحلية.

واأكد الوزير كري�سان اأهمية الدور التنموي 

ل��ل��ب��ل��دي��ات، وت��وف��ره��ا ف��ر���س ع��م��ل لل�سباب 

اإن�ساء م�ساريع ا�ستثمارية  الأردين من خالل 

ب��ال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، اإىل جانب 

دورها اخلدمي، م�سرا اىل توجه ل�ستحداث 

بلديات جديدة يف مراكز املحافظات والألوية 

�سمن معاير حمددة.

ع��ل��ى  ال���ب���ل���دي���ات  دي������ون  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

دينار  مليون   350 ح���وايل  تبلغ  امل��واط��ن��ني 

وهي اأعلى من مديونيتها والتي جاءت ب�سبب 

وال�ستمالكات  الناجحة  غ��ر  ال�ستثمارات 

وال����روات����ب امل��رت��ف��ع��ة ال��ت��ي ت��ق��رب م���ن 80 

مبينا  البلديات،  بع�س  يف  امل��وازن��ة  من  باملئة 

ق���رارات حتفيزية وت�سجيعية  اإ���س��دار  اأن��ه مت 

وخ�������س���وم���ات ل��ت�����س��ج��ي��ع امل����واط����ن ع��ل��ى دف��ع 

التزاماته للبلديات.

واأو������س�����ح اأن������ه مت ���س��ط��ب ال���ف���وائ���د ع��ل��ى 

تنمية  بنك  يف  للبلديات  املك�سوفة  احل�سابات 

املدن والقرى، كما مت متويل م�سروع توفر 

ال���ط���اق���ة م����ن خ�����الل ت��غ��ي��ر »ال���ل���م���ب���ات« يف 

ال�����س��وارع اإىل اأخ����رى م��وف��رة ل��ل��ط��اق��ة، ومب��ا 

يوفر حوايل 20 مليون دينار �سنويا.

وق����ال، اإن ال��ع��م��ل ج���ار ع��ل��ى اأمت��ت��ة العمل 

ال���ب���ل���دي وج��م��ي��ع اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

من  ومتابعة  لرقابة  تخ�سع  والتي  البلديات 

البنك للمتابعة  ال��وزارة، حيث مت ربطها مع 

وال���رق���اب���ة.، م��ب��ي��ن��ا ان���ه ���س��ي��ت��م اإن�����س��اء معهد 

ل��ت��دري��ب جميع م��وظ��ف��ي وك�����وادر ال��ب��ل��دي��ات 

وتاأهيلهم بهدف الرتقاء بالعمل البلدي.

االنباط –عمان 

الأ���س��رة  و���س��وؤون  امل���راأة  رئي�سة جلنة   قالت 

�ساهمت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ���س��رمي،  م��ي��ادة  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

�ساأنها  من  التي  القوانني  من  العديد  ب��اإق��رار 

ت��ط��وي��ر ومت��ك��ني امل������راأة وال��ط��ف��ل يف خمتلف 

املجالت.

واأ���س��اف��ت »ن�����س��ع��ى ل��و���س��ول ال�����س��ي��دات اإىل 

الربملان واملجال�س املنتخبة عن طريق التناف�س 

ولي�س مقاعد الكوتا«.

جاء ذلك خالل زيارة جلنة الأ�سرة النيابية 

املراأة،  ل�سوؤون  الوطنية  اأم�س اخلمي�س، للجنة 

للمراأة  الوطنية  ال�سراتيجية  على  لالطالع 

مها  للجنة  العامة  الأم��ي��ن��ة  ول��ق��اء  الأردن،  يف 

العلي.

و�سددت �سرمي على اأن دور املراأة مكمل لدور 

الرجل يف الأ�سرة و�سريك اأ�سا�سي يف بنائها.

م�����ن ج���ه���ت���ه���م، ق�������ال ال�������ن�������واب: خ����ل����دون 

ح��ي��ن��ا، م����روة ال�����س��ع��وب، ورمي����ا ال��ع��م��و���س، اإن 

ومّكنتها  امل���راأة  اأن�سفت  الأردن��ي��ة  الت�سريعات 

اأه���م���ي���ة اأن  يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، م���وؤك���دي���ن 

امل��راأة  ل�سوؤون  الوطنية  ال�سراتيجية  ت�سمل 

امل��ح��اف��ظ��ات وال���ق���رى واجل��م��ع��ي��ات اخل��ري��ة، 

وامل��ع��ن��وي  النف�سي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�سال 

لل�سيدات والفتيات.

من جانبها، ثمنت العلي جهود جلنة املراأة 

التي  ال�سعوبات  تذليل  يف  النيابية  والأ���س��رة 

تواجه املراأة والأ�سرة.

واأ�سارت اإىل �سبل واآليات التعاون امل�ستقبلية 

م�ساركة  تعزيز  يف  ي�سب  مب��ا  اللجنتني،  ب��ني 

من  ومتكينها  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل���راأة 

القيام بدورها على امل�ستوى الوطني.

ك��م��ا ع��ر���س��ت ال��ع��ل��ي اخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

الأردن  يف  ل��ل��م��راأة  ال��وط��ن��ي��ة  لال�سراتيجية 

بناوؤها  مت  والتي   ،2020-2025 ل��الأع��وام 

ت�ساركية مع خمتلف  ت�ساورية  �سمن منهجية 

ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، مب���ا ين�سجم  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

م��ع م�����س��ارات ال��ت��ح��دي��ث ال��ث��الث��ة الق��ت�����س��ادي 

وال�سيا�سي والقطاع العام، وي�سهم يف تعزيز دور 

املراأة يف احلياة العامة، واأداء دورها الفاعل يف 

التنمية الوطنية.

امل���ط���ال���ب  لئ����ح����ة  اإىل  ال���ع���ل���ي  وت���ط���رق���ت 

الت�سريعية التي تقوم جلنة �سوؤون املراأة حالياً 

التي  ال��ت�����س��ري��ع��ات  تت�سمن  ح��ي��ث  بتحديثها، 

حقوق  لتعزيز  وم��راج��ع��ة  ت��ع��دي��ل  اإىل  حت��ت��اج 

روؤية  املجالت، وفق  الأردنية يف خمتلف  امل��راأة 

اللجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة.

الوطنية  اللجنة  اأع�ساء  قال  ناحيتهم،  من 

اإن�����ه ���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ت��وع��ي��ة لن�����س��م��ام طلبة 

مبادرات  عمل  خالل  من  لالأحزاب  اجلامعات 

واطالعهم  املوؤ�س�سات،  مع  بال�سراكة  ون���دوات 

الن�ساء ومتكينهم يف املجتمع  اآلية حتفيز  على 

بالعمل  الن��خ��راط  اإىل  بهم  و���س��وًل  الأردين 

ال�سيا�سي والقيادي.

ت�ستهدف  ن�سميات  �سبكة  هناك  اأن  وتابعوا 

الن�ساء القياديات املميزات يف املجال�س املنتخبة 

ووح������دات مت��ك��ني امل������راأة يف خم��ت��ل��ف ال���دوائ���ر 

واملوؤ�س�سات، لفتني اإىل حمالت لك�سب التاأييد 

بحقوقها  وتعريفها  امل���راأة  لتمكني  واملنا�سرة 

ومتكينها �سيا�سيا واقت�ساديا.

سياحة النواب: الحاجة ملحة إليجاد حلول جذرية لمشكلة النقل

االردن يشارك بمعرض علماء الغد في ايرلندا

مالية النواب تناقش موازنة اإلدارة المحلية

األسرة النيابية تزور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
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وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  وزارة  اأب��رم��ت 

يف امل���م���ل���ك���ة االأردن������ي������ة ال���ه���ا����س���م���ي���ة و����س���رك���ة 

االأع���م���ال وال�����س��ري��ك  VRS، ���س��ان��ع��ة  ڤ��ر���س 

�سركة   ،Zoho زوه��و  ل�سركة  اال�سرتاتيجي 

تفاهم  م��ذك��رة  ال��رائ��دة  العاملية  التكنولوجيا 

لتعزيز  امل�سرتك  التعاون  �سبل  فتح  اإىل  تهدف 

وتر�سيخ  االأعمال  قطاع  يف  التكنولوجيا  تبني 

مكانة االأردن كوجهة رائدة يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت يف املنطقة. 

وت����ه����دف االت���ف���اق���ي���ة ال����ت����ي وق���ع���ه���ا وزي����ر 

ال��رق��م��ي وال���ري���ادة اح��م��د الهناندة  االق��ت�����س��اد 

و رئ��ي�����س زوه����و يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط 

�سركة  واأفريقيا حيدر نظام و موؤ�س�س ورئي�س 

وال��ت��ي  م��ن��دو  ع��ب��داهلل  ال�����س��ي��د   VRS ڤ��ر���س

االت�ساالت  منتدى  اع��م��ال  هام�س  على  ج��رت 

وتكنولوجيا املعلومات لل�سرق االأو�سط و�سمال 

الذي   MENA ICT Forum اأفريقيا 

اتاحة  االردن  يف  املا�سي  ال��ع��ام  نهاية  يف  اأق��ي��م 

ملجتمع  وال����ري����ادة  ال��رق��م��ي  االق��ت�����س��اد  وزارة 

ح�سرياً  و���س��واًل  االأردن  يف  املحلية  ال�����س��رك��ات 

 Zoho ون  زوه���و  الرئي�سية  زوه���و  حل��زم��ة 

يدمج  الذي  لل�سركات  الت�سغيل  نظام   One
اأكرث من 45 تطبيقاً يف من�سة مفردة موحدة 

ال�سركات على ر�سيد  ومبوجب ذلك �ستح�سل 

يف  ا���س��ت��خ��دام��ه  ميكنها  زوه���و  حمفظة  �سمن 

�سراء حلول زوهو ال�سحابية التي ُتلبي خمتلف 

�ستعمل  ك��م��ا  االأع����م����ال،  الإدارة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

�سركة  األ���ف  زوه���و على ت��زوي��د اأك���رث م��ن 50 

 1000 بقيمة  حمفظة  ب��اأر���س��دة  االأردن  يف 

اإىل جانب ر�سيد للخدمات اال�ست�سارية  دوالر 

بقيمة 5000 دوالر، مبا ميكن تلك ال�سركات 

رقمنة  يف  املوؤ�س�سات  تكنولوجيا  توظيف  م��ن 

يعد  حيث  منوها.  وحتفيز  التجارية  اأن�سطتها 

�سمن  كال�سحابة،  املتقدمة،  التكنولوجيا  دمج 

قطاع االأعمال، ركيزة اأ�سا�سية لتعزيز االقت�ساد 

املدى  على  واال�ستدامة  املرونة  ودفع  الرقمي، 

الطويل.  

الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر    من جانبه رح��ب 

زوه��و  �سركة  بقيام  ال��ه��ن��ان��دة  اح��م��د  وال���ري���ادة 

االأردنية  اململكة  اأرا�سي  على  مكاتبهم  بافتتاح 

ال���ه���ا����س���م���ي���ة واخ����ت����ي����اره����ا ل�����������أردن ك��وج��ه��ة 

النا�سئة  ال�����س��رك��ات  ب��دع��م  ل��ت��ق��وم  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 

الدعم  واملتو�سطة من خ�ل تقدمي  ال�سغرية 

التقنية  منتجاتهم  بوا�سطة  ال�سركات  لتلك 

ال��رق��م��ي  م���وؤك���دا ع��ل��ى ق��ي��ام وزارة االق��ت�����س��اد 

زوهو  ل�سركة  ال���زم  الدعم  بتقدمي  وال��ري��ادة 

وجلميع ال�سركات التي تهدف اىل اال�ستثمار يف 

االأردن والتي �ستتيح خلق عدد من فر�س العمل 

التحول  املوؤهل وتدعم عملية  لل�سباب االأردين 

الرقمي من خ�ل تبني التكنولوجيا احلديثة 

التي تقدمها تلك ال�سركات.

 VRS وتقدم موؤ�س�س ورئي�س �سركة ڤر�س

التوقيع  ح��ف��ل  خ����ل  م��ن��دو   اهلل  ع��ب��د  ال�سيد 

ب��وازرة  ممثلة  االأردن��ي��ة  احلكومة  م��ن  بال�سكر 

االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال����ري����ادة  وم���ن جمعية 

�ساهموا  »والذين  »انتاج  املعلومات  تكنولوجيا 

يف جن����اح ت��وق��ي��ع ت��ل��ك االت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ي ي��رى 

زوهو  تقنية  تقدمه  فيما  كبرية  فر�سة  فيها  

ا مع النمو  ل�قت�ساد الرقمي العربي خ�سو�سً

الهائل والتحول الرقمي املت�سارع بقيادة اململكة 

اال�ستفادة  املنطقة وعرب  ال�سعودية يف  العربية 

من البيئة التقنية املتاأ�سلة يف االأردن، موؤكدا ان 

�سراكتنا مع زوهو  �ستمكن االأردن من ا�ستغ�ل 

فر�س  من  االآالف  وخلق  االإقليمي  النمو  ه��ذا 

ال�سنوات  العمل ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر يف 

املقبلة اإمياناً منا بدور االأردن الذي يعترب من 

العربي  الرقمي  ل�قت�ساد  االأ�سا�سية  املكونات 

وب��االأخ�����س م��ع ا���س��ت��ح��داث ب��رن��ام��ج »ج����وردان 

�سور�س«، والبيئة الداعمة احلالية، وباالإ�سافة 

اإىل تكنولوجيا زوهو حيث �سيبقى االأردن رائدا 

املعلومات واالت�ساالت يف  يف جمال تكنولوجيا 

العامل العربي، و باإمكانه املناف�سة على م�ستوى 

العامل.«

 واأ�����س����ار رئ��ي�����س زوه�����و يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

االأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا ح��ي��در ن��ظ��ام ان��ن��ا ���س��ع��داء 

بالتعاون مع وزارة االقت�ساد الرقمي والريادة 

اأمامنا ل��سط�ع بدور قيادي  الإتاحة املجال 

االأردن  يف  التكنولوجية  املنظومة  تطوير  يف 

وامل�����س��اه��م��ة يف ت�����س��ري��ع وت����رية ج��ه��ود ال��ت��ح��ول 

اأج��ن��دة  ل��ل�����س��رك��ات، مب��ا ين�سجم م��ع  ال��رق��م��ي 

ويعك�س  الرقمي.  للتحول  الرامية  احلكومة 

قوة  االأردن  يف  ال�سحابية  احل��ل��ول  تبني  زي���ادة 

للنهو�س  املحلية  القيادة  تقودها  التي  اجلهود 

بالرقمنة«. 

واأ����س���اف ن��ظ��ام، »ع��م��ل��ت ���س��رك��ة زوه����و على 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل�سراكة  اإر����س���اء خ��ارط��ة ط��ري��ق 

ط��وي��ل��ة االأم�����د م���ع وزارة االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي 

والريادة يف االأردن، والتي �ستعود بالنفع الدائم 

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  واملتوا�سل على 

احلجم وت�ساعد يف دفع اال�ستدامة االقت�سادية 

الأع����وام ع��دي��دة مقبلة. وي��ق��ع يف ج��وه��ر ه��ذه 

ال��دع��م املحلي  ال��ت��زام زوه���و بتوفري  ال�����س��راك��ة 

ل��ل��ع��م���ء وت��و���س��ي��ع ���س��ب��ك��ة ال�����س��رك��اء واب��ت��ك��ار 

ال��ع��م���ء  ق���اع���دة  ع���رو����س خم�س�سة خل��دم��ة 

املتنامية بوترية مت�سارعة يف االأردن«. 

اع�����ن �سركة  ال��ت��وق��ي��ع   ومت خ����ل ح��ف��ل 

زوه����و ع���ن خ��ط��ط الف��ت��ت��اح م��ك��ت��ب��ه��ا االأول يف 

العام  مطلع  وذل��ك  ع��ّم��ان،  االأردن��ي��ة  العا�سمة 

امل��ق��ب��ل، وت��وظ��ي��ف ك���ف���اءات وم���واه���ب حملية 

كجزء من ا�سرتاتيجيتها ل�«النمو املحلي العابر 

للحدود«، واملتمثلة يف تطوير عرو�س وجتارب 

ت�سهيل  ومت  امل��ح��ل��ي��ة.  ال��ث��ق��اف��ات  م��ع  تتما�سى 

كما   VRS �سركة  قبل  من  ال�سراكة  اتفاقية 

على  والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزارة  �ستعمل 

ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ف��وائ��د ه���ذه ال�����س��راك��ة لت�سمل 

 Jordan �سور�س«  »ج��وردان  برنامج  اأع�ساء 

اإىل  تناف�سية  ميزة  توفري  بهدف   ،Source
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت �سديد 

التناف�سية و�سريع النمو يف االأردن. 

 وحت��ظ��ى زوه���و مب��ك��ان��ة ف��ري��دة لتوفريها 

وم��رك��زي��ة  وت��وح��ي��داً  �سمولية  االأك����رث  املن�سة 

اإدارة  م��ن  متكينهم  اأج���ل  م��ن  للم�ستخدمني 

اأعمالهم بالكامل عرب ال�سحابة، وهو ما ُيغني 

عن احلاجة اإىل تطبيقات متعددة غري متزامنة 

مع  ب�س��سة  تتكامل  ال  والتي  االأعمال،  الإدارة 

التخل�س  على  ي�ساعد  وه��ذا  البع�س.  بع�سها 

والعقود  ال��ب��ي��ان��ات،  خم���ازن  ت��ع��دد  م�سكلة  م��ن 

ومن  الدمج.  ومتاعب  متعددين،  موردين  مع 

اأواًل،  اخل�سو�سية  على  يركز  نهج  تبني  خ�ل 

ت��ق��دم زوه����و ل��ع��م���ئ��ه��ا جت��رب��ة ا���س��ت��خ��دام ال 

ُت�ساهى، مبا ي�سمن التخزين االآمن لبياناتهم 

ث��ال��ث، خا�سة  ط��رف  اأي  م��ع  م�ساركتها  وع���دم 

توليد  على  ق��ائ��م  من���وذج  تعتمد  ال  زوه���و  واأن 

االإيرادات من االإع�نات.

االقتصاد الرقمي وشركتي فرس وزوهو العالمية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التحول الرقمي في األردن

االردن يشارك بالمعرض الدولي للسياحة بإٍسبانيا

السّقاف: األردّن يوفر بيئة تنافسية لقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات
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وهيئة  واالآث����ار  ال�سياحة  وزارة  ت�����س��ارك     

يف  االأردين،  اجلناح  �سمن  ال�سياحة،  تن�سيط 

»فيتور  لل�سياحة  ال����دويل  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 

م��دري��د  م��دي��ن��ة  يف  ي��ق��ام  وال�����ذي   »2023
االإ�سبانية خ�ل الفرتة من 22-18 ال�سهر 

احلايل.

���س��رك��ة متثل   18 امل���ع���ر����س  يف  وي�������س���ارك 

اإ�سافة  االأردن،  يف  وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب 

اإىل اخلطوط اجلوية امللكية االأردنية و�سلطة 

و�سلطة  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي.

وع��ل��ى ه��ام�����س امل��ع��ر���س، وب��ح�����س��ور وزي���ر 

هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واالآث����ار  ال�سياحة 

تن�سيط ال�سياحة مكرم القي�سي، وقعت الهيئة 

بقدوم  ت�سمح  ع��ار���س  ط��ريان  اتفاقية  اأم�����س، 

للمملكة  وال��ربت��غ��ال  اإ�سبانيا  م��ن  رحلة   32
من خ�ل �سركة »اأفوري�س ترافل« ووكيلها يف 

االأردن »ادفايزر ترافل«.

هذا  يف  امل�ساركة  اإن  القي�سي،  الوزير  وق��ال 

االردن  ت��واج��د  خ����ل  م��ن  ال�سخم  امل��ع��ر���س 

حول  للعامل  وا�سحة  ر�سالة  يبعث  ومتثيله، 

رئي�سية،  �سياحي  جذب  كنقطة  اململكة  اأهمية 

م���وؤك���دا اأن م��ع��ر���س »ف��ي��ت��ور« ُي��ع��د م���ن اأه���م 

امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال ال�����س��ي��اح��ة ك��ون 

احلدث يت�سمن م�ساركة وا�سعة عامليا؛ وي�سهد 

م�ساركة وا�سعة من القطاعات ال�سياحية.

ول���ف���ت ال��ق��ي�����س��ي، اىل ان����ه ���س��ي��ت��م ت��وق��ي��ع 

ات���ف���اق���ي���ات ���س��ي��اح��ي��ة خ�����ل اأي������ام امل��ع��ر���س. 

ت�سليط  و�سيتم  اململكة  على  اإيجابا  �ستنعك�س 

ال�سوء على ا�سافة املن�سف على قائمة الرتاث 

الثقايف غري املادي.

تن�سيط  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال  م��ن جهته، 

اإن  ع��رب��ي��ات،  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�سياحة 

العام  ه��ذا  باملعر�س  امل�سارك  االأردين  اجلناح 

اأن امل�ساركة االردنية يف هذا  اإىل  متنوع، الفتا 

ثالث  املعر�س  يعد  املعر�س مهمة جدا، حيث 

معر�سي  بعد  العامل  يف  �سياحي  معر�س  اأه��م 

برلني ولندن، باالإ�سافة اإىل اأنه اأكرب معر�س 

�سياحي للدول الناطقة باالإ�سبانية.

وبني، اأن هذه امل�ساركة تاأتي �سمن اجلهود 

التى تبذلها الهيئة لزيادة احلركة ال�سياحية 

اىل  ا�سافة  العاملية،  اال�سواق  من  اململكة  اإىل 

وما  االردين  ال�سياحي  املنتج  وترويج  ت�سويق 

ميتاز به.

اأي��ام  ان��ه �سيتم خ���ل  واأ���س��ار عربيات، اىل 

املعر�س دعوة عدد من كبار ال�سخ�سيات التي 

والعديد  ا�سبانيا  يف  ال�سياحي  القطاع  متثل 

م���ن م��ك��ات��ب ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر اال���س��ب��ان��ي��ة 

واالإع�����م����ي����ني وال�����س��ح��ف��ي��ني اال���س��ب��ان��ي��ني 

الر�سمي،  االأردين  الوفد  االأعمال مع  مل�ساركة 

م��ب��ي��ن��ا ان����ه ���س��ي��ت��م اإط�������ق ح��م��ل��ة اإع����ن���ات 

خارجية خ�ل املعر�س هدفها ت�سويق اململكة 

خ�ل فعاليات املعر�س.

ا�سبانيا اريج  ال�سفرية االأردنية يف  وا�سادت 

االردين،  للجناح  امل��م��ي��ز  ب��احل�����س��ور  ح��وام��دة 

10 اآالف �سركة  الفتة اىل م�ساركة اأكرث من 

من  دول���ة   165 مت��ث��ل  امل��ع��ر���س  يف  �سياحية 

االأجانب  للزوار  اإ�سافة  العامل،  دول  خمتلف 

�سيما العاملني يف قطاع ال�سياحة.

واأك���������دت اأه���م���ي���ة امل���ع���ر����س ح���ي���ث ���س��ي��ت��م 

التعاون  واأوج��ه  اال�ستثمار  فر�س  ا�ستعرا�س 

املختلفة  ال�سياحية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  بني 

على م�ستوى العامل .

و�سارك رئي�س �سلطة اإقليم البرتا الدكتور 

�سليمان الفرجات، ومفو�س ال�سياحة والبيئة 

امل���ج���ايل، يف  ال��ع��ق��ب��ة ن�����س��ال  اإق��ل��ي��م  يف �سلطة 

املعر�س  وال��ل��ق��اءات يف  امل��ك��ث��ف��ة  االج��ت��م��اع��ات 

الدويل من خ�ل اجلناح االردين.

لقاءات  االأردن، عدة  امل�ساركون من  ويعقد 

�سمن فعاليات املعر�س، مع منظمي الرح�ت 

و���س��رك��ات ال�����س��ي��اح��ة وال���ط���ريان ال��ع��ام��ل��ني يف 

اإىل  اإ�سافة  خا�سة،  ب�سفة  االإ���س��ب��اين  ال�سوق 

ب�سفة  االردن  اإىل  لل�سياحة  اجلالبة  االأ�سواق 

ع���ام���ة، وك���ذل���ك االل���ت���ق���اء مب��م��ث��ل��ي و���س��ائ��ل 

بال�سكل  للمملكة  وال��رتوي��ج  العاملية  االع���م 

االمثل والداعم للجذب ال�سياحي.
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 قالت وزيرة اال�ستثمار خلود ال�سقاف، خ�ل 

املعلومات  حوارية نظمتها جمعية �سركات تقنية 

واالت�������س���االت »اإن�����ت�����اج«، ح����ول م��ت��ط��ل��ب��ات ق��ط��اع 

اإن قطاع  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االت�����س��االت 

االأردن،  يف  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  االت�����س��االت 

الناجت  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   3.5 بن�سبة  ي�ساهم 

م��ل��ي��ار دوالر،   2.3 ���س��ن��وي��ة  وب����اإي����رادات  امل��ح��ل��ي 

98 باملئة  900 �سركة ن�سطة،  اأكرث من  وهناك 

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  فئة  �سمن  منها 

األ���ف   24.7 ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ح�����وايل  وت���وظ���ف 

موظف.

الرقمي  االقت�ساد  وزي���ر  بح�سور  واأ���س��اف��ت، 

ي��وف��ر  االأردن  اأن  ال���ه���ن���ان���دة،  اأح���م���د  وال����ري����ادة 

وتكنولوجيا  االت�����س��االت  لقطاع  تناف�سية  بيئة 

ا�ستثماريا جاذبا  اإقليميا  ويعد مركزا  املعلومات، 

للم�ساريع الريادية والنا�سئة و�سركات االت�ساالت 

وتكنولوجيا املعلومات، ومن�سة انط�ق للحلول 

الرقمية القابلة للتو�سع وتطويره لي�سبح مركزا 

لتقدمي اخلدمات املمكنة رقميا عالية القيمة.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل��ل��ج��م��ي��ع��ة اأم�������س اخل��م��ي�����س، 

اأدارها  التي  ال�سقاف خ�ل احلوارية  ا�ستعر�ست 

�سوي�س،  عيد  »اإن��ت��اج«  يف  املديرين  هيئة  رئي�س 

اال�ستثمارية  البيئة  تنظيم  ق��ان��ون  م��زاي��ا  الأه���م 

اجلديد والذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من 14 

كانون الثاين احلايل.

املزايا  م��ن  العديد  يقدم  ال��ق��ان��ون  اأن  واك���دت 

القطاعات  م��ن  للعديد  واالإع���ف���اءات  واحل���واف���ز 

تكنولوجيا  ق��ط��اع  �سمنها  وم���ن  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

احلقوق  على  املحافظة  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ع��ل��وم��ات، 

االإج����راءات  م��ن  واحل���د  للم�ستثمرين،  املكت�سبة 

ال����ت����ي ت���ع���ي���ق مم���ار����س���ة االأع������م������ال واالأن�������س���ط���ة 

االقت�سادية وجهود جذب اال�ستثمارات.

وبينت اأنه ومبوجب قانون البيئة اال�ستثمارية 

اجلديد تت�سكل جلنة للتظلمات للنظر يف طلبات 

من  للتحقق  امل�ستثمرين  م��ن  امل��ق��دم��ة  التظلم 

ال�سادرة  القرارات  اأو  املتخذة  االإج��راءات  �س�مة 

ال��وزارة  اإعطاء  اإىل  اإ�سافة  الر�سمية،  اجلهة  عن 

�س�حية اإن�ساء �سناديق ا�ستثمار لر�سد االأموال 

ل��غ��اي��ات ا���س��ت��ث��م��اره��ا يف االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة، 

واالإ�������س������راف ع���ل���ى ع���م���ل وح������دة ال�������س���راك���ة ب��ني 

القطاعني العام واخلا�س.

ملف  مناق�سة  مت  ان��ه  ال�سوي�س  ب��ني  ب���دوره، 

ينتهي  وال��ذي  للقطاع  املمنوح  ال�����س��ادرات  اإع��ف��اء 

نهاية عام 2025، م�سريا اإىل اأن »اإنتاج« ووزارة 

وال��ري��ادة  ال��رق��م��ي  االقت�ساد  ووزارة  اال�ستثمار 

االإع��ف��اء  ه��ذا  لتمديد  معا  بالعمل  �سي�ستمرون 

بلوغ  م��ن  القطاع  متكني  بهدف  ج��دي��دة،  لفرتة 

�سادراته عتبة املليار دوالر يف عام 2030.

جلمعية  التنفيذي  الرئي�س  ا�ستعر�س  كما 

»اإن����ت����اج« امل��ه��ن��د���س ن�����س��ال ال��ب��ي��ط��ار، اإجن������ازات 

مت  اأنه  اإىل  الفتا  اجلمعية خ�ل العام 2022، 

يف  الراغبة  ال�سركات  من  الثاين  املو�سم  اإط���ق 

االأردن  يف  ال�سيرباين  االأم���ن  بحا�سنة  امل�ساركة 

االأع��م��ال  »وح���دة ت�سدير  واإط����ق  ت��ك«  »حماية 

واجلاهزية« التي تهدف مل�ساعدة ودعم ال�سركات 

االأردنية يف ت�سدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، 

كما مت اإط�ق وحدة »�سي تيك�س » لتمكني املراأة 

واملدعومة من الوكالة االأملانية للتنمية.

وك�سف اأن نتائج ا�ستبيان وزعته »اإنتاج« اأظهر 

عن  را�سيني  اجلمعية  اأع�ساء  من  باملئة   88 اأن 

اأع�ساء جمعية  باملئة من   91 اأن  اأدائها، يف حني 

اإن����ت����اج را����س���ني ع���ن م����دى ا���س��ت��ج��اب��ة ك���وادره���ا 

ملتطلباتهم.

ال��ع��ام  خ����ل  �ستعمل  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  واأ����س���اف 

االج��ت��م��اع  ت�سمل  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  ع��ل��ى  احل���ايل 

ال�����س��ه��ري الأع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م قمتي 

التكنولوجيا يف العراق وال�سعودية وقمة خدمات 

قمة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل��ارج��ي  والت�سدير  التعهيد 

االأمن ال�سيرباين يف االأردن.

بيئة  دع��م  يف  جهودها  اجلمعية  �ستتابع  كما 

اأداء  اإط�ق موؤ�سر  االأعمال والتي �ست�سمل  ريادة 

الناجت  يف  م�ساهمتها  وم��دى  النا�سئة  ال�سركات 

امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل وحت���دي���ث درا�����س����ة خ��ري��ط��ة 

ال�سركات النا�سئة االأردنية، اإ�سافة اإىل اال�ستمرار 

الوطنية  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ة  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  يف 

اخلا�سة مبنظومة ريادة االأعمال يف االأردن.

اإىل ذل����ك، ق���ال م��دي��ر امل�����س��اري��ع يف »اإن���ت���اج«، 

درا�سة  وح��دة  اأطلقت  اجلمعية  اإن  امل�سري،  زي��اد 

الفر�س  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  ب��ه��دف  االأ����س���واق 

املحلية  ال�سوق  يف  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  املتاحة 

اأ���س��واق منطقة  ان��ت��ق��اال اإىل  واالأ����س���واق امل��ج��اورة 

التي  واالأ�سواق  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

لديها فر�س كبرية لعمل ال�سركات االأردنية فيها.

���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى  ال�����وح�����دة  اأن ه�����ذه  واأ������س�����اف 

اأب��ح��اث��ه��ا ودرا���س��ات��ه��ا م��ن خ����ل من�ستها  ن�����س��ر 

ال���وح���دة مت  ه����ذه  اأن  اإىل  االإل���ك���رتون���ي���ة، الف��ت��ا 

اإط�قها بال�سراكة مع الوكالة االأملانية للتنمية، 

من  ال�سركات  لتمكني  حيويا  مكونا  تعترب  حيث 

ا�ستك�ساف اأ�سواق جديدة ، واإيجاد القوة والفر�س 

املتاحة يف ال�سوق املحلية واالإقليمية.

البنك الدولي يؤكد تسارع وتيرة 
النمو في األردن

اتفاقية تعاون تدريبي بين تجارة 
عمان والوطني لدعم المؤسسات

  النباط – عمان 

 اأك����د ال��ب��ن��ك ال�����دويل، اأن����ه رغ���م البيئة 

فقد  بالتحديات،  احلافلة  واملحلية  العاملية 

خ���ل  االأردن  يف  ال��ن��م��و  وت����رية  ت�����س��ارع��ت 

ليبلغ   ،2022 ع����ام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف 

بتعاف قوي يف جمال  2.7 باملئة، مدفوعاً 
ال�����س��ي��اح��ة، واإع������ادة ف��ت��ح االق��ت�����س��اد ب�سكل 

كامل، وحت�سن م�ستوى ال�سادرات.

واأ����س���اف ال��ب��ن��ك ال�����دويل يف ت��ق��ري��ر له 

بعنوان: »تعظيم االأثر االإمنائي ل��ستثمار 

على  ينعك�س  مل  النمو  انتعا�س  اإن  ال��ع��ام«، 

ب�سورة  اإال  االأردين  العمل  �سوق  موؤ�سرات 

وت��رية  ت�سريع  ���س��رورة  م��وؤك��دا  متوا�سعة، 

للتحديات  للت�سدي  الهيكلية  االإ�س�حات 

التي تقف منذ وقت طويل اأمام النمو الذي 

ي���ق���وده ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ودع����م ال�����س��م��ول 

من  وغريهم  وال�سباب  للن�ساء  االقت�سادي 

فئات العاملني يف �سوق العمل الر�سمية.

و اأ���س��ار ال��ت��ق��ري��ر اإىل ت��ده��ور االأو���س��اع 

االقت�سادية اخلارجية ب�سبب اأزمتي الغذاء 

والوقود يف العامل.

يف  ق��وي��اً  من���واً  �سهد  االأردن  اأن  واأو���س��ح 

االأول من  الن�سف  باملئة يف  �سادراته )44 

العام 2022(، لكن ارتفاع فاتورة الواردات 

اإىل  اأدى  وات�����س��اع ع��ج��ز احل�����س��اب اجل����اري 

املدفوعات،  ميزان  على  ال�سغوط  ا�ستمرار 

منذ  م�ستوياته  الأع��ل��ى  الت�سخم  وو���س��ل 

ال�سيطرة  ي��زال حتت  2018، لكنه ال  عام 

مقارنة بالبلدان املماثلة يف املنطقة.

انه  اأو���س��ح  العامة،  املالية  �سعيد  وعلى 

ا�ستمر  املحلية  االإي���رادات  حت�سيل  اأن  ومع 

االق��ت�����س��ادي  ل��ل��ت��ع��ايف  نتيجة  ال��ت��ح�����س��ن  يف 

واجل���ه���ود ال��رام��ي��ة اإىل ت��و���س��ي��ع ال��ق��اع��دة 

تخطتها  االإي����رادات  زي��ادة  ف��اإن  ال�سريبية، 

زيادة اأكرب يف م�ستوى االإنفاق العام.

وق���ال امل��دي��ر االإق��ل��ي��م��ي ل��دائ��رة امل�سرق 

ك��اري��ه،  كري�ستوف  ج��ان  ال���دويل  البنك  يف 

»لقد تاأثر االقت�ساد االأردين ب�سدة بال�سياق 

ارتفاع  �سيما  بالتحديات،  احل��اف��ل  العاملي 

حماولة  ويف  العاملية.  االأولية  ال�سلع  اأ�سعار 

التعايف  ودع��م  ال�سمود  على  القدرة  لزيادة 

االق��ت�����س��ادي، اع��ت��م��دت احل��ك��وم��ة االأردن��ي��ة 

ال�سلبية  االآث��ار  للتخفيف من  تدابري  ع��دة 

�سيما  االأعمال،  امل�ستهلكني وموؤ�س�سات  على 

االأ�سر والعمال االأكرث احتياجاً. ومع ذلك، 

اأم��راً  ف��اإن ت�سريع وت��رية االإ���س���ح��ات يُعد 

العنان  الإط���ق  امل�ستقبل  يف  االأهمية  بالغ 

الإمكانات النمو يف االأردن وخلق فر�س عمل 

�ساملة للجميع، �سيما الن�ساء وال�سباب«.

واأو�������س������ى ال���ت���ق���ري���ر ب���������س����رورة ت���رك���ز 

املحلية  ال�سيا�سات  م�ستوى  على  التدابري 

يف امل�ستقبل على بناء القدرة على ال�سمود 

���ُم���ل اآث����ار ع��وام��ل  يف وج���ه ال��ت��ح��دي��ات وحَتَ

وت��رية  ت�سريع  خ���ل  م��ن  العاملية،  اخلطر 

ا�ستدامة  وحت�سني  الهيكلية  االإ���س���ح��ات 

االم��ر  الطويل؛  امل��دى  على  العامة  املالية 

ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��وط على 

املالية العامة من جانب املوؤ�س�سات اململوكة 

وامل��ي��اه؛  الطاقة  قطاعي  يف  �سيما  للدولة، 

العمل  �سوق  يف  عميقة  اإ�س�حات  واعتماد 

للتغلب ع��ل��ى جت���زوؤ ه���ذه ال�����س��وق واإط����ق 

العنان الإمكانات راأ�س املال الب�سري.

وي�����س��ل��ط ال��ف�����س��ل ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي اخل��ا���س 

اال�ستثمار  دور  على  ال�����س��وء  التقرير  م��ن 

ال��ع��ام ك��م��ح��رك ل��ل��ن��م��و، م��ع ال��رتك��ي��ز على 

وك��ف��اءة  ل��ستثمار،  احل��دي��ث��ة  االجت��اه��ات 

االإن�����ف�����اق ال���راأ����س���م���ايل وم������دى ف��ع��ال��ي��ت��ه. 

ويكت�سب ذلك اأهمية خا�سة نظراً ملحدودية 

احليز املتاح يف املالية العامة ل�أردن.

ويف م��ع��ر���س ت��ع��ق��ي��ب��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر، 

ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة ه���دى ي��و���س��ف، اخل��ب��رية 

االقت�سادية االأوىل يف مكتب البنك الدويل 

مهماً  تقدماً  االأردن  حقق  »لقد  االأردن:  يف 

والتنفيذي  امل��وؤ���س�����س��ي  االإط�����ار  حت�����س��ني  يف 

اأهمية  اإىل  وبالنظر  العامة.  ل��ستثمارات 

ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة لتحقيق  اال���س��ت��ث��م��ارات 

االأه���م���ي���ة  م����ن  ���س��ي��ك��ون   ،2033 روؤي�������ة 

العامة؛  اال�ستثمارات  كفاءة  تعظيم  مبكان 

وي��ت��ط��ل��ب ذل����ك ت��خ��ط��ي��ط��اً ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 

طويل االأجل ي�ستند اإىل افرتا�سات متويل 

واقعية«.

وقالت، مع تعر�س االأردن ب�سدة ملخاطر 

تغري املناخ واالأحوال املناخية القا�سية، فاإن 

اال�ستثمارات  يف  املناخية  االع��ت��ب��ارات  دم��ج 

ال��ع��ام��ة )واخل���ا����س���ة( م���ن ���س��اأن��ه اأن ي��ع��زز 

وي�سجع  املناخية  الأهدافها  اململكة  حتقيق 

ال���ت���ح���ول ن��ح��و اق��ت�����س��اد اأك�����رث اخ�������س���راراً 

وم����راع����اة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ومب����ا ي��ت�����س��ق م���ع روؤي����ة 

التحديث االقت�سادي لعام 2033.

  النباط – عمان 

 وّقعت غرفة جتارة عمان مع ال�سندوق الوطني 

االأعلى  للمجل�س  التابع  )ناف�س(  املوؤ�س�سات  لدعم 

دورة  لعقد  ت��ع��اون  اتفاقية  والتكنولوجيا،  للعلوم 

من  االح��رتاف��ي��ة  امل�����س��روع��ات  اإدارة  ح��ول  تدريبية 

خ�ل اأكادميية التدريب التابعة للغرفة.

ومب���وج���ب االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا م��دي��ر ع��ام 

ال��غ��رف��ة ه�����س��ام ال���دوي���ك، وامل��دي��ر ال��ع��ام لل�سندوق 

ن�����س��ري��ن اأب���و ع��ن��زة ���س��ت��ق��وم اأك��ادمي��ي��ة ال��ت��دري��ب يف 

جتارة عمان بعقد الدورة التدريبية التي ت�ستهدف 

العاملني يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وتوفري 

الدعم اللوج�ستي واالإداري وتنظيم برنامج الدورة 

واخ���ت���ي���ار امل��ح��ا���س��ري��ن وامل����درب����ني و االإع�������ن عن 

الربنامج و االإ�سراف ال�زم لتنفيذه.

وح�����س��ب االت��ف��اق��ي��ة ���س��ي��ت��وىل )ن��اف�����س( تغطية 

ومت��وي��ل 50 باملئة م��ن ر���س��وم امل�����س��ارك��ني ب��ال��دورة 

الواحد،  امل�سارك  كلفة  من  باملئة   100 ن�سبته  وما 

يف حال اجتياز امل�سارك ل�متحان الدويل وح�سوله 

ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة م���ن امل���ع���اه���د اأو امل����راك����ز ال��دول��ي��ة 

املخت�سة.

وح�����س��ب ب��ي��ان ل��ل��غ��رف��ة اأم�����س اخل��م��ي�����س، اأك���دت 

املوؤ�س�سات  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي  ال�سندوق  ان  ع��ن��زة  اأب���و 

امل��وؤ���س�����س��ات ال�سغرية  ب��ه��دف م�����س��اع��دة  اإن�����س��اوؤه  مت 

واملتو�سطة يف االأردن على حت�سني قدراتها االإدارية 

وزي�����ادة ق��درات��ه��ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً، عن 

طريق تقدمي ال��دع��م امل��ايل م��ن خ���ل االإ���س��ه��ام يف 

واملايل  االإداري  التطوير  م�سروعات  تنفيذ  تكاليف 

معايري  �سمن  تنفيذها  على  واالإ�سراف  والتدريب، 

عالية اجلودة.

ب���دوره، او���س��ح ال��دوي��ك اأن غ��رف��ة جت���ارة عمان 

اكادميية  ان  مبينا  ق�سوى،  اأهمية  التدريب  ُت��ويل 

ال��غ��رف��ة ل��ل��ت��دري��ب ت��ع��م��ل ع��ل��ى ع��ق��د ال��ع��دي��د من 

الدورات وور�س العمل الأع�ساء الهيئة العامة تتناول 

مو�سوعات مثل املوارد الب�سرية واملالية وامل�سرفية 

اإدارة  وامل��ب��ي��ع��ات،  الت�سويق  واالإداري�����ة،  واملحا�سبية 

وال�س�مة،  االأمن  وامل�سرتيات،  اللوج�ستية  املخازن 

اللغات وتكنولوجيا املعلومات، احلا�سوب، واجلوانب 

الت�سريعية والقانونية لبع�س املو�سوعات وغريها.

واك�������د ال�����دوي�����ك ح����ر�����س ال����غ����رف����ة ع���ل���ى دع���م 

وت�سجيع  احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 

امل�سروعات واالأعمال االإبداعية، معربا عن اأمله باأن 

التعاون  من  جديدة  مرحلة  بداية  االتفاقية  تكون 

امل�سرتك بني اجلانبني ومبا يخدم م�سالح القطاع 

التجاري واخلدمي بالعا�سمة عمان.

و ح�سر توقيع االتفاقية نائب مدير عام غرفة 

جت����ارة ع��م��ان ب�����س��ار م��ق��ب��ل وم���دي���ر امل�����س��روع��ات يف 

)ناف�س( مظهر املجايل.
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االنباط –وكاالت 

“املوجة  ق��ال��ت كيم غ��ط��ا���س، م��وؤل��ف��ة ك��ت��اب 

“فاينن�شال  ب�����ش��ح��ي��ف��ة  م��ق��ال  يف  ال�شوداء” 

واال�شطرابات،  امل�شطربني  القادة  تاميز” اإن 

����ش���ت���ك���ون ع���ام���ة ال ت���ن���ذر ب���اخل���ر ل��ل�����ش��رق 

االأو�شط. فمن اإ�شرائيل اإىل اإيران، هناك قائمة 

طويلة من امل�شاكل املحتملة يف املنطقة.

وقالت الكاتبة اإن ال�شرق االو�شط مل ي�شهد 

حل��ظ��ة مم��ل��ة، ل��ك��ن االأح�����داث ويف ك��ل ع��ق��د اأو 

اأكرث، تت�شادم لكي تنتج م�شهدا عاما للمنطقة.

وت���ذك���ر ب����اأح����داث ���ش��اب��ق��ة ���ش��ك��ل��ت ال�����ش��رق 

االأو����ش���ط، م��ن االن��ت��ف��ا���ش��ات ال��ع��رب��ي��ة يف ع��ام 

 2003 يف  للعراق  االأمريكي  والغزو   2011
واج���ت���ي���اح ال��رئ��ي�����س ال���ع���راق���ي ����ش���دام ح�شني 

يف  االإ�شامية  وال��ث��ورة   ،1990 ع��ام  الكويت 

اإيران عام 1979.

وقالت غطا�س، اإن حلظة التحول املعماري/ 

التكتوين قد تاأخرت، ورمبا ي�شهد عام 2023 

التي  االأخ��ط��اء  قائمة  الأن  وقوعها؛  احتماالت 

قد حتدث طويلة.

وت�شيف اأن على راأ�س القائمة من اخلليط 

القابل لالتهاب، هي اإ�شرائيل التي يقود فيها 

بال�شلطة،  البقاء  يف  الراغب  نتنياهو  بنيامني 

وجت��ن��ب حم��اك��م��ت��ه يف ق�����ش��اي��ا ف�����ش��اد، اأخ��ط��َر 

اإ���ش��رائ��ي��ل. ثم  ت��اري��خ  املتطرفة يف  احل��ك��وم��ات 

البالغ  خامنئي  اهلل  اآي���ة  وفيها  اإي����ران،  ه��ن��اك 

ال��ق��ل��ق مم��ن �شيخلفه  83 ع��ام��ا،  ال��ع��م��ر  م��ن 

والتحديات حلكمه.

على  �شتكون عظيمة  التداعيات  اإن  وتقول   

وتلك  واالإي���راين  االإ�شرائيلي  املجتمع  من  كل 

املجتمعات التي حتتانها مبا�شرة اأو بالوكالة.

اإ���ش��ارات  امل��ا���ش��ي، كانت هناك  االأ���ش��ب��وع  ويف 

بعد  اإ�شرائيلية،  يف  اأهلية  ح��رب  عن  حتذيرية 

العليا.  املحكمة  اإ���ش��ع��اف  نتنياهو  حم����اوالت 

واأ�����ش����ارت ال��ك��ات��ب��ة ل��ب��داي��ة ال���ع���ام ال����ذي �شهد 

املتطرف  الوطني  االأم���ن  ا���ش��ت��ف��زازا م��ن وزي���ر 

جماعة  يف  ال�شابق  والع�شو  غفر،  بن  اإيتمار 

االأق�����ش��ى.  امل�شجد  اق��ت��ح��م  ع��ن��دم��ا  حم��ظ��ورة، 

مذكرة بلحظة �شابقة عندما زار زعيم املعار�شة 

اأرييل �شارون احلرم القد�شي قبل 23 عاما، ما 

اأدى الندالع االنتفا�شة الفل�شطينية الثانية.

االأكرث  كان   2022 عام  اإن  الكاتبة  وتقول 

دموية بالن�شبة للفل�شطينيني منذ االنتفا�شة 

ال��ع��ام احل���ايل �شتزيد اجل��رع��ات  ال��ث��ان��ي��ة. ويف 

ال��ي��وم��ي��ة م���ن ال��ع��ن��ف واع���ت���ق���ال ال��ق��ا���ش��ري��ن 

االإ�شرائيليني  اجل��ن��ود  م��ن  اليومية  واالإه��ان��ة 

وامل�����ش��ت��وط��ن��ني ل��ل��ن��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ي�����ش��ون حتت 

االحتال، حيث تّدعي حكومة بيبي املتطرفة 

ملكية املناطق املحتلة.

اأم���ا يف اإي�����ران، ف��ي��واج��ه خ��ام��ن��ئ��ي حت��دي��ات 

من قطاعات عري�شة يف املجتمع، وقد يحاول 

ا�شتغال اأي حترك اإ�شرائيلي  كفر�شة لتعزيز 

كمدافع  نف�شه  وت��ق��دمي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ���ش��ورت��ه 

اأحدا  اأن  مع  الفل�شطينية،  الق�شية  عن  وحيد 

على االأرجح لن ي�شدقه، وفق قول الكاتبة.

وت���ق���ول غ��ط��ا���س اإن اإي������ران ال���ي���وم ت��واج��ه 

اح��ت��ج��اج��ات دخ��ل��ت يف ���ش��ه��ره��ا ال���راب���ع، وه��ي 

اجلمهورية  تاريخ  يف  ا�شطرابات  ف��رة  اأط��ول 

لي�س  النظام  اأن  وم��ع  ال��ث��ورة،  منذ  االإ�شامية 

�شيغر  ان��ه��ي��اره  اأن  اإال  االن��ه��ي��ار،  ح��اف��ة  ع��ل��ى 

ال�شرق االأو�شط با رجعة، خا�شة جليل  وجه 

املعار�شة  ع��ل��ى  اأن  م�شيفة  االأل��ف��ي��ة.  ب��ع��د  م��ا 

اإثبات نف�شها، يف ظل ا�شتمرار النظام يف اإعدام 

املنطقة،  يف  النظر  حرف  وعمليات  املحتجني، 

م�����ش��ت��خ��دم��ا امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ال��وك��ي��ل��ة يف ال��ع��راق 

ولبنان.

امل�����وت غ���ر ال��ر���ش��م��ي  اأن  وت�����رى غ��ط��ا���س 

نتنياهو  خطاب  م��ن  �شيزيد  ال��ن��ووي  لاتفاق 

البيت  يف  قلقا  يعني  مما  اإي���ران.  �شد  الطنان 

االأبي�س وحماولة منه للحد من هذا اخلطاب.

�شد  اإ�شرائيلية  ع�شكرية  عملية  اأن  ورغ��م 

االإيرانية تظل غر حمتملة،   النووية  املن�شاآت 

اأي�����ة حم���اول���ة ل��ل��و���ش��ول اإىل امل��ع��ار���ش��ة  ل��ك��ن 

لنقطتي  واإ���ش��اف��ة  ق��ات��ل��ة.  �شتكون  االإي��ران��ي��ة 

ال���ت���وت���ر ه����ات����ني، ت�����ش��ر ال���ك���ات���ب���ة ل���اأو����ش���اع 

يف  الفا�شلة  واملوؤ�ش�شات  امل��ردي��ة  االقت�شادية 

والتي  و�شوريا،  ولبنان وم�شر  واالأردن  العراق 

ت���اأث���رت ب��وب��اء ك���ورون���ا، واحل����رب يف اأوك��ران��ي��ا 

وزي������ادة م���ع���دالت ال��ت�����ش��خ��م وارت����ف����اع اأ���ش��ع��ار 

غر  املنطقة  اأن  اإىل  ي�شر  مم��ا  امل��ح��روق��ات، 

واأق��ل �شعادة مما كانت عليه يف كانون  �شعيدة، 

تكن  مل  املنطقة  لكن   .2020 يناير  الثاين/ 

���ش��ع��ي��دة ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء دول اخل��ل��ي��ج ال��ت��ي ت��رف��د 

وت�شر  ف��ي��ه��ا.  ال��ت��ط��ور  ال��ن��ف��ط عملية  م����وارد 

يف  والثقافية  االجتماعية  ال��ت��غ��رات  اإىل  هنا 

بجرعة  كانت  واإن  لل�شباب  خا�شة  ال�شعودية، 

االت��ف��اق على هدنة  ورمب��ا مت  ال�شلطوية.  من 

جديدة يف اليمن.

اأما م�شر، فت�شهد قمعا اقت�شاديا بعد القمع 

من  الكثر  امل�شري  اجلنيه  وفقد  ال�شيا�شي. 

العملة  نق�س يف  وهناك  ال���دوالر،  اأم��ام  قيمته 

االأ�شا�شية،  امل��واد  ال�شتراد  الازمة  االأجنبية 

 ،30% اإىل  الت�شخم  معدالت  من  زاد  ب�شكل 

الطعام،  وج��ب��ات  م��ن  يقللون  امل�شريون  وب��ات 

وي��اأك��ل��ون اأرج���ل ال��دج��اج ب��دال م��ن اللحم، كما 

ينفق  ال����ذي  ال��وق��ت  يف  احل��ك��وم��ة،  تن�شحهم 

على  ب�����ش��خ��اء  ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س 

م�شاريع تر�شي غروره مثل العا�شمة االإدارية.

مع  دوالر  م���ل���ي���ارات  ال�3  ���ش��ف��ق��ة  وت���ظ���ل 

جمرد  املا�شي،  ال�شهر  ال��دويل  النقد  �شندوق 

حدث عابر ل�109 مايني م�شري.

الو�شع  �شاء  ال�����ش��ورة،  م��ن  عاما   12 وبعد 

عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  االق��ت�����ش��ادي 

حكومة النظام ال�شوري واملعار�شة، ولن ي�شعر 

اليوم،  بالراحة  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س 

ف��ف��ادمي��ر ب��وت��ني ال����ذي اأن���ق���ذ ن��ظ��ام��ه ع��ام 

2015، من�شغل اليوم بحربه يف اأوكرانيا، مما 
يفتح جماال لقوى اأخرى مثل تركيا واإ�شرائيل 

ال�شتغال الو�شع.

بايدن  الرئي�س  نهج  اأن  اإىل  الكاتبة  وت�شر 

كان منذ و�شوله اإىل البيت االأبي�س هو خف�س 

ب�شاأن  فيينا،  يف  للمفاو�شات  وال��ع��ودة  التوتر، 

االإقليمي. ويف  التعاون  ون�شر  النووي،  االتفاق 

وامل���خ���اوف من  باملنطقة،  االإج���ه���اد  ح��ال��ة  ظ��ل 

الركود العاملي، والركيز على اأوكرانيا، فهناك 

خماوف من مفاجاأة املنطقة للواليات املتحدة 

ب���اأح���داث لي�شت م�����ش��ت��ع��دة ل��ه��ا. وم��ا  وال���ع���امل 

يلخ�س و�شع املنطقة هذا العام، لي�س التعاون 

وتخفي�س التوتر، بل الت�شعيد والتفكك.

االنباط- وكاالت

االأمريكية  »وا�شنطن بو�شت«  راأت �شحيفة   :

االأرب��ع��اء،  االإ�شرائيلية،  العليا  املحكمة  ق��رار  اأن 

ا�شتبعاد وزير بارز بائتاف نتنياهو احلاكم، يعد 

خطوة جديدة ت�شاف اإىل الفو�شى التي تعي�شها 

متطرفة  ميينية  حكومة  ت�شكيل  منذ  اإ�شرائيل 

مثرة للجدل.

وحت���ت ع���ن���وان »ح��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و ت��غ��رق يف 

الفو�شى«، ذكرت ال�شحيفة االأمريكية اأن اعتبار 

اأري��ي��ه درع����ي، زع��ي��م ح���زب ���ش��ا���س االأرث��وذك�����ش��ي 

الداخلية  وزي���ر  من�شب  ي�شغل  ال���ذي  املتطرف 

خماوف  يثر  للخدمة«،  الئ��ق  »غ��ر  وال�شحة، 

باحتمال حل احلكومة بعد 3 اأ�شابيع فقط من 

واليتها.

و�شادق 10 من ق�شاة املحكمة العليا االأحد 

اأن درعي غر موؤهل لتويل منا�شب  ع�شر على 

عليه«،  اجلنائية  االإدان���ات  »ت��راك��م  ب�شبب  عامة 

كما اأنهم طالبوا نتنياهو باإقالته من من�شبه.

وك������ان درع������ي اأدي�������ن ال����ع����ام امل���ا����ش���ي ب��ت��ه��م��ة 

مع  بال�شجن  عليه  وُحكم  ال�شريبي،  االحتيال 

وق���ف التنفيذ ب��ع��د ت��ع��ه��ده ب��اأن��ه ل��ن »ي��خ��دم يف 

احلكومة«.

باإقالة  نتنياهو  قام  اإذا  اإنه  ال�شحيفة  وقالت 

حيث  ائ��ت��اف��ه،  بانهيار  �شيخاطر  ف��اإن��ه  درع���ي، 

11 مقعًدا من بني  »�شا�س« على  ي�شيطر حزب 

)الكني�شت(. الربملان  اأغلبية  ت�شكل  مقعًدا   64
وزير  مارغي،  يعقوب  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

الرفاه وال�شمان االجتماعي من حزب »�شا�س«، 

قوله »اإنه دون درعي لن تكون هناك حكومة«.

»�شراعا  املحكمة  ق��رار  ال�شحيفة  واع��ت��ربت 

مبكرا للغاية« بني حكومة نتنياهو، التي ت�شعى 

لتمرير اإ�شاحات ق�شائية مثرة للجدل تنذر 

بحدوث اأزمة د�شتورية غر م�شبوقة يف الباد، 

اآخ��ر  م��ن  واح����دة  تعترب  ال��ت��ي  العليا  وامل��ح��ك��م��ة 

معاقل الدميقراطية االإ�شرائيلية.

وردا على احلكم، نقلت »البو�شت« عن خرباء 

يتنحى،  اأن  لدرعي  ميكن  اإن��ه  قولهم  قانونيني 

اإ�شاحاتها  ا�شتخدام  للحكومة  ميكن  اأن���ه  اأو 

الق�شائية املزعومة الإعادة تن�شيبه.

االإ�شرائيلي  القن�شل  بينكا�س،  األ���ون  وق���ال 

اإن وابل املبادرات يتناق�س  ال�شابق يف نيويورك، 

ب�����ش��ك��ل ح�����اد م����ع اأ����ش���ل���وب ن��ت��ن��ي��اه��و امل��ح�����ش��وب 

واملدرو�س، وهو دليل على اأنه فقد ال�شيطرة.

مكاملات من  اأج���رى  ال��ذي  بينكا�س،  واأ���ش��اف 

االأمريكيني  واملمثلني  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء 

ا�شراتيجيات  اإيجاد  اأجل  من  يكافحون  الذين 

االأكرث ميينية  للتعامل مع احلكومة اجلديدة، 

ودينية حمافظ يف التاريخ االإ�شرائيلي.

وق���ال ي���واآف ف��روم��ر، رئي�س م��رك��ز درا���ش��ات 

نتنياهو،  اأبيب،  تل  جامعة  يف  املتحدة  الواليات 

“مل يعد يتمتع  اإ�شرائيل االأط��ول خدمة،  زعيم 

ب��ال�����ش��رع��ي��ة«؛ يف اإ����ش���ارة اإىل امل��ح��اك��م��ة اجل��اري��ة 

���ش��د ن��ت��ن��ي��اه��و، ال�����ذي اأدي�����ن يف ث����اث ق�����ش��اي��ا 

املحاكمة  اإن  م�شيفا،  الف�شاد،  ق�شايا  منف�شلة، 

الدينيني  نتنياهو  ل�شركاء  هائًا  نفوذاً  منحت 

اإن��ق��اذه  يف  بامل�شاعدة  وع���دوا  ال��ذي��ن  املتطرفني، 

من املاحقة الق�شائية مقابل احلرية يف متابعة 

اأجندتهم اخلا�شة.

توم  اإ�شرائيل  ل��دى  االأمريكي  ال�شفر  وق��ال 

»مقاربتي  ب��و���ش��ت:  وا�شنطن  ل�شحيفة  نيد�س 

اأ�شياء  اإجناز  ال��وزراء نتنياهو، تريد  اأنت، رئي�س 

ك��ب��رة، ن��ري��د اإجن���از اأ���ش��ي��اء ك��ب��رة«. »ول��ك��ن اإذا 

ا�شتعلت النران يف الفناء اخللفي اخلا�س بك، 

فلن نتمكن من اإجناز اأي �شيء.«

واأ�شاف: »كل دقيقة اأحتدث فيها عن م�شاكل 

احلرم ال�شريف، البوؤر اال�شتيطانية ]يف ال�شفة 

الغربية[، يف املكاملات مع البيت االأبي�س ت�شيع 

دق��ي��ق��ة ع��ن��دم��ا مي��ك��ن اأن ن��ت��ح��دث ع���ن اأ���ش��ي��اء 

املقد�س،  القد�س  م��وق��ع  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  اأخ����رى«، 

ال�شراع  ا�شتعال يف  نقطة  ك��ان  ما  غالًبا  وال��ذي 

االإ�شرائيلي الفل�شطيني.

يف وقت �شابق من هذا ال�شهر، قام وزير االأمن 

القومي اليميني اإيتامار بن غفر بزيارة مثرة 

للجدل للموقع. كانت الواليات املتحدة اأول دولة 

تدين هذه اخلطوة علًنا، قائلة اإن التغيرات يف 

الو�شع الراهن �شتكون »غر مقبولة«.

ملاذ� �أدت زيارة �يتمار بن غفري �إىل 

�إثارة �لتوتر؟

بن  زي��ارة  �شبقت  التي  الليلة  يناير، يف   2 يف 

غفر، عندما دعت حما�س ال�شباب الفل�شطيني 

بتاأجيل  غفر  بن  نتنياهو  اأقنع  »التعبئة«،  اإىل 

ج��ول��ت��ه، ب��ح�����ش��ب و���ش��ائ��ل اإع�����ام ع���ربي���ة، لكن 

»اال�شت�شام  مبقاومة  طالبت  املت�شددة  قاعدته 

لاإرهاب« ويف ال�شاعة ال�شابعة من �شباح اليوم 

القد�شي،  اإىل احل���رم  ب��ن غ��ف��ر  ال��ت��ايل، و���ش��ل 

حماطا ب�شباط االأمن .

يائر البيد يف تغريدة  املعار�شة  وقال زعيم 

ردا على احلادث: »هذا ما يحدث عندما ي�شطر 

�شخ�س  اأك��رث  تكليف  اإىل  �شعيف  وزراء  رئي�س 

غر م�شوؤول يف ال�شرق االأو�شط بامل�شوؤولية عن 

اأكرث االأماكن احراًقا يف ال�شرق االأو�شط«.

وزراء نتنياهو اليمينيون املتطرفون هم من 

االأي��دي��ول��وج��ي��ني االأق��وي��اء م��ع دوائ���ر انتخابية 

م��ت��ح��م�����ش��ة، مب���ا يف ذل����ك ال��ع��دي��د م���ن ال��ي��ه��ود 

امل�����ش��ي��ح��ي��ني ال���ذي���ن ي��ع��ت��ق��دون اأن ال�������ش���ام يف 

اإال من خ��ال حرب  اإ�شرائيل ال ميكن حتقيقه 

�شاملة.

و���ش��رح زفيكا ف��وغ��ل، ال��ن��ائ��ب ع��ن ح��زب بن 

اأنه حتى  اليهودية، لراديو اجلي�س  غفر للقوة 

لو اأ�شفرت زي��ارة بن غفر عن اإط��اق �شواريخ 

 ، نعم   ، »اإذن   ، اإ�شرائيليني  قتلت  ال��ت��ي  حما�س 

�شيكون االأمر ي�شتحق ذلك ، الأنه �شيكون احلرب 

اأن جنل�س ونن�شئ  ، و بعد ذلك ميكننا  االأخ��رة 

احل��م��ائ��م وج��م��ي��ع ال��ط��ي��ور اجل��م��ي��ل��ة االأخ����رى 

املوجودة ».

يف اجتماع طارئ لاأمم املتحدة يف 5 يناير، 

قال املمثل االأمريكي روبرت اإيه وود اإن الواليات 

اأح��ادي��ة اجلانب  اأع��م��ال  اأي  امل��ت��ح��دة »قلقة م��ن 

اإمكانية  تقوي�س  اأو  التوترات  تفاقم  اإىل  ت��وؤدي 

حل الدولتني«.

النق�س  ح��ق  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ا�شتخدمت 

50 ق��راًرا من ق��رارات  اأك��رث من  )الفيتو( �شد 

ال�شنني  م��ر  على  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شد  املتحدة  االأمم 

ب�شبب  واملقاطعات  والعقوبات  املحاكم  منعت   -

ال�شفة  يف  الفل�شطينية  ل��اأرا���ش��ي  اح��ت��ال��ه��ا 

اأن نظام  ب��ح��ج��ة   - غ���زة  ال��غ��رب��ي��ة وح��روب��ه��ا يف 

احلفاظ  على  ق��ادر  القوي  االإ�شرائيلي  العدالة 

على جي�شها م�شوؤول.

ل��ك��ن يف االأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي، ع�����ززت ح��ك��وم��ة 

يهدف  �شريًعا  ق�شائًيا  اإ�شاًحا  ا  اأي�شً نتنياهو 

اإىل اإ���ش��ع��اف امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا، ورمب����ا ال�����ش��م��اح 

ل��رئ��ي�����س ال�������وزراء وح��ل��ف��ائ��ه ب��اخ��ت��ي��ار ال��ق�����ش��اة 

به.  اخلا�شة  الف�شاد  حماكمة  يراأ�شون  الذين 

اأن احليلة ميكن  ق��ان��ون��ي��ون م��ن  ي��ح��ذر خ���رباء 

يف  لكنها  الق�شر،  امل��دى  على  نتنياهو  تنقذ  اأن 

النهاية ت�شر باإ�شرائيل من خال تقوي�س قدرة 

ال�شاحة  عنها يف  ال��دف��اع  على  املتحدة  ال��والي��ات 

الدولية.

االإ�شرائيلي  وزير اجلي�س  غانت�س،  بيني  قال 

»اإن  امل��ا���ش��ي،  ب��ي��ان متلفز االأ���ش��ب��وع  ال�����ش��اب��ق، يف 

قبتنا  ه��م��ا  الق�شائي  وال��ن��ظ��ام  العليا  املحكمة 

احلديدية القانونية �شد العامل« ، يف اإ�شارة اإىل 

متوله  ال��ذي  لل�شواريخ  امل�شاد  اإ�شرائيل  نظام 

الواليات املتحدة.

وق����ال اإن اآل��ي��ة ال���دف���اع ه���ذه م��ه��م��ة يف وق��ت 

يوم  الإ���ش��رائ��ي��ل.  ال��دول��ي��ة  االإدان����ة  تت�شاعد فيه 

90 دول�����ة ع�شو  اأك�����رث م���ن  اأع���رب���ت  االإث����ن����ني، 

ب�شاأن  ال��ع��م��ي��ق«  »ق��ل��ق��ه��ا  ع��ن  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف 

العقوبات االإ�شرائيلية �شد ال�شلطة الفل�شطينية 

ال��ب��ن��اء وح��ج��ب ع�شرات  ذل���ك جتميد  - مب��ا يف 

املايني من الدوالرات من عائدات ال�شرائب - 

الدعم من  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأن طلبت  بعد 

حمكمة العدل الدولية. العدل يف الهاي.

يعيد  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  امل��ت��ط��رف  اليمني  �شعود 

الركيز على احتال ال�شفة الغربية

الدبلوما�شية  ال���درع  ك�شر  احتمال  يتزامن 

ا مع ت�شاعد حركة امل�شتوطنني،  االأمريكية اأي�شً

التي �شجعتها وعود احلكومة بال�شماح لع�شرات 

وتخ�شي�س  القانونية  غر  اال�شتيطانية  البوؤر 

ملياري دوالر لتحديث الطرق والبنية التحتية 

الفل�شطينيون  يت�شورها  ال��ت��ي  االأرا����ش���ي  على 

كجزء من دولتهم امل�شتقبلية.

]كل  اإىل  �شعبنا  نر�شل  اأن  يجب  »ك�شيا�شة 

املا�شي  ال��ع��ام  غفر  ب��ن  ق��ال  ال��غ��رب��ي��ة.  ال�شفة 

»هذه اأر�س اإ�شرائيل«.

امل�������ش���اع���دة  ت��ع��ق��ي��د  اإىل  ذل�����ك  ي��������وؤدي  وق�����د 

مليار   3.8 ذلك  - مبا يف  الإ�شرائيل  االأمريكية 

والتي   - ال�شنوية  االأمنية  امل�شاعدات  من  دوالر 

لكبح  االأو���ش��ع  نتنياهو  الأجندة  اأ�شا�شية  �شتكون 

العاقات  وتطبيع  االإي���راين  ال��ن��ووي  الربنامج 

م��ع امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة. ل��ق��د تعاونت 

اإ�شرائيل والريا�س �شرا لزعزعة ا�شتقرار اإيران 

الر�شمية  العاقات  لكن  االأخ���رة،  ال�شنوات  يف 

بعد  اإىل ما  ال�شام  دائ��رة  »تو�شع  اأن  �شاأنها  من 

اأحامنا اجلاحمة« ، كما قال نتنياهو ل�شحيفة 

وا�شنطن اإكزاميرن ال�شهر املا�شي.

عام 2023 ال ينذر بخير للشرق األوسط.. ونقطتا التفجر فيه
 هما إيران و »إسرائيل«

قنبلة موقوتة.. »حكومة نتنياهو تغرق في الفوضى«

االنباط- وكاالت

“كتائب  ُت���ث���ر  واالأخ�����������رى،  ال���ف���ي���ن���ة  ب����ني 

حل��رك��ة  امل�����ش��ل��ح  ال�����ذراع  الق�شام”،  ال���دي���ن  ع���ز 

االإ�شرائيليني  ملف  الفل�شطينية،  “حما�س” 
االأربعة املُحتجزين لديها، عرب ن�شر ت�شريحات 

حولهم اأو ت�شجيات لبع�شهم.

“الق�شام”  اإن  �شيا�شيون،  مراقبون  ويقول 

حتريك  اإىل  الق�شية،  ه���ذه  اإث����ارة  م��ن  ت��ه��دف 

ملف تبادل االأ�شرى للتو�شل اإىل �شفقة جديدة 

الفل�شطينيني  م��ن  ع��دد  ع��ن  بها  االإف����راج  يتم 

املعتقلني داخل ال�شجون االإ�شرائيلية.

اأح���دث تلك امل��ح��اوالت، كانت ي��وم االإث��ن��ني، 

ف��ي��دي��و،  م��ق��ط��ع  “الق�شام”  ن�������ش���رت  ح��ي��ن��م��ا 

فيه  طالب  منغ�شتو،  اأب���را  امل��دين  لاإ�شرائيلي 

حكومته باالإفراج عنه.

ب��ج��ن��دي��ني  غ�����زة،  يف  “حما�س”  وحت��ت��ف��ظ 

غولدن،  وهدار  �شاوؤول  اأورون  هما  اإ�شرائيليني 

فيما   ،2014 �شيف  ح��رب  يف  اأ�شرتهما  بعدما 

احلركة  وحتتجز  ُق��ت��ا  اإنهما  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت��ق��ول 

رفاتهما.

كما حتتفظ احلركة باملدنَيني االإ�شرائيلَيني 

دخ��ا  ب��ع��دم��ا  ال�����ش��ي��د،  وه�����ش��ام  منغ�شتو  اأب�����را 

اأيلول  �شبتمرب/  القطاع يف ظروف غام�شة يف 

ودي�شمرب/كانون االأول من العام ذاته.

وفيما يلي عر�س معلوماتي الأبرز ما ُعرف 

عن املُحتجزين االأربعة لدى “حما�س”:

اأورون �شاوؤول

اأعلنت كتائب “الق�شام” يف 20 يوليو/ متوز 

���ش��اوؤول، خ��ال عملية نفذها  اأ���ش��ر  ع��ن   ،2014

�شرقي  اإ�شرائيليني  جنود  ناقلة  �شد  مقاتلوها 

مدينة غزة، واأ�شفرت عن مقتل 14 جنديا.

بعد يومني من هذه العملية، اأكدت اإ�شرائيل 

ف��ق��دان رف����ات اجل��ن��دي ����ش���اوؤول، وال����ذي رّج��ح 

نفذتها  ال��ت��ي  العملية  خ���ال  مقتله  اجل��ي�����س 

معلومات  اأي  االأخ���رة  ت��ق��دم  مل  لكن  الق�شام، 

ت�شر اإىل م�شره.

�����ش����اوؤول  م�����ش��ر  ظ����ل   ،2023 ع�����ام  وح���ت���ى 

جمهوال وال ُيعرف و�شعه اإن كان جثة مفقودة 

اأو اأ�شر على قيد احلياة.

وي��ح��م��ل �����ش����اوؤول ال�����ذي ع��م��ل يف ���ش��ف��وف 

حدود  على  النخبة  ول��واء  االإ�شرائيلي  اجلي�س 

من  وه���و   ،6092065 ال��ع�����ش��ك��ري  ال���رق���م  غ����زة، 

مواليد 27 دي�شمرب 1993.

اجلهات  ���ش��اوؤول  عائلة  اتهمت   ،2020 وع��ام 

امل�شوؤولية  من  ب�”الهروب  املعنية  االإ�شرائيلية 

فيما يتعلق باالإفراج عنه”.

هد�ر غولدن

اأغ�شط�س/  مطلع  “الق�شام”  كتائب  اأ�شرت 

2014، اجلندي غولدن، بعد ا�شتباك م�شلح  اآب 

اجلي�س  وق��وة من  عنا�شرها  ع��دد من  دار بني 

قطاع  جنوبي  رف��ح  مدينة  �شرقي  االإ�شرائيلي 

غزة، ما اأ�شفر عن مقتل وجرح عدد من اجلنود 

وفقدان غرهم. )غر معلن العدد(.

“الق�شام”، عن فقدان  اأعلنت كتائب  يومها 

االإع���ان  دون  املُ�شتبكة،  باملجموعة  االت�����ش��ال 

عملية  على  اإ�شرائيل  ردت  فيما  م�شرها،  عن 

اأ���ش��ف��رت عن  ب��ارت��ك��اب جم���زرة يف رف��ح  الق�شام، 

مقتل اأكرث من 100 فل�شطيني.

 18 ال���ذي ول��د يف  وم��ا زال م�شر غ��ول��دن، 

ثانيا يف  وك���ان م��ازم��ا   ،1991 ف��رباي��ر/���ش��ب��اط 

لواء جفعاتي باجلي�س االإ�شرائيلي، جمهوال.

“الق�شام”  عر�شت   ،2022 دي�شمرب   14 يف 

ب��ن��دق��ي��ة اجل���ن���دي غ���ول���دن وك���ان���ت خ��ال��ي��ة من 

اأن  فل�شطينيون  م��راق��ب��ون  ورّج����ح  االأ�����ش����رار، 

“على  اأن �شاحبها  اإىل  البندقية ت�شر  �شامة 

قيد احلياة”.

والأك����رث م��ن م����رة، ط��ال��ب��ت ع��ائ��ل��ة اجل��ن��دي 

االحتجاج  مب�شاركتهم  االإ�شرائيليني  غ��ول��دن، 

ملطالبتهم  احل��ك��وم��ة  يف  ال���ق���ادة  م���ن���ازل  اأم�����ام 

بالعمل على االإفراج عن ابنهم.

�أبر� منغ�ستو

اإ�شرائيلي مدين اجتاز ال�شياج الفا�شل بني 

�شبتمرب/  7 يف  غ��زة  قطاع  و�شمايل  اإ�شرائيل 

اأيلول 2014.

ولد منغ�شتو يف اإثيوبيا، يف 22 اأغ�شط�س/اآب 

1986، وهاجر اإىل اإ�شرائيل مع عائلته وهو يف 

�شن اخلام�شة حيث اأقامت يف مدينة ع�شقان.

وتقول عائلة منغ�شتو ومنظمة حقوقية اإن 

اأبرا يعاين من ا�شطراب نف�شي، ومت ت�شريحه 

يف مار�س/اآذار 2013 من اخلدمة الع�شكرية.

والأك����رث م��ن م���رة ات��ه��م��ت ع��ائ��ل��ة منغ�شتو، 

ابنها  اإه���م���ال  بتعمد  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

وعدم املطالبة باإعادته الأ�شباب متييزية، كونه 

اأ�شود الب�شرة من اأ�شول اإثيوبية.

ت�شريح  يف  “الق�شام”،  ق��ال��ت   ،2019 ويف 

اأي  ت�شتلم  مل  اإن��ه��ا  “RT” ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ق��ن��اة 

و�شطاء،  ع��رب  االإ�شرائيلي  اجل��ان��ب  م��ن  طلب 

باإعادة منغ�شتو.

ه�سام �ل�سيد

اجلن�شية  ي��ح��م��ل  فل�شطيني  م���واط���ن  ه���و 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، م��ن اأ���ش��ول ب��دوي��ة، ك���ان ي�شكن 

منظمة  بح�شب  ب��ال��ن��ق��ب،  “احلورة”  ب��ل��دة  يف 

“م�شلك” االإ�شرائيلية.
وتقول املنظمة اإن ال�شيد دخل قطاع غزة يف 

ال�شياج  يف  ثغرة  عرب   ،2015 اأبريل/ني�شان   20

الفا�شل بني اإ�شرائيل و�شمايل القطاع.

ا�شطرابات  م��ن  ي��ع��اين  ال�شيد  اأن  وت��و���ش��ح 

ن��ف�����ش��ي��ة، ف��ي��م��ا اأ������ش�����ارت م�������ش���ادر يف ال���داخ���ل 

يف  باجلي�س  للخدمة  ت��ط��وع  اأن���ه  الفل�شطيني 

اأغ�شط�س/اآب 2008، فيما مت ت�شريحه بعد اأقل 

من 4 �شهور بدعوى اأنه غر منا�شب للخدمة.

و�شبق اأن ك�شفت الق�شام، عرب مقطع فيديو 

2022، عن تدهور ط��راأ على �شحة  ن�شرته عام 

ال�شيد، دون ذكر تفا�شيل حول ذلك.

4 إسرائيليين في قبضة حماس .. من هم؟

�جلمعة    20  /  1  / 2023

االنباط- وكاالت

عن  اخلمي�س،  اأم�س  عربية  قناة  ك�شفت 

خمططات  ب��اإزال��ة  االح��ت��ال  لبلدية  ق���رار 

املكرب  ج��ب��ل  منطقة  م��ن  ا�شتيطانية  ب��ن��اء 

مبدينة القد�س.

عرب  العربية  ال�)12(  القناة  وبح�شب 

م��وق��ع��ه��ا االإك����ل����روين، ف��ق��د ق����ررت بلدية 

االح����ت����ال يف ال���ق���د����س االم���ت���ث���ال ل��ط��ل��ب 

خمطط   100 ب��اإزال��ة  االأمريكية  ال�شفارة 

بناء كانت معدة لتطبيقها يف املدينة.

وق��ال��ت ال��ق��ن��اة، اإّن ه���ذا ال���ق���رار ج���اء يف 

م�شت�شار  زي�����ارة  ق��ب��ل  االأخ������رة  ال��ل��ح��ظ��ات 

�شوليفان«  »جيك  االأمريكي  القومي  االأمن 

»لاإحراج خال زيارة   اإ�شرائيل، جتنباً  اإىل 

�شوليفان«.

ويف وق����ت ����ش���اب���ق، ن��ق��ل م���را����ش���ل م��وق��ع 

والا العربي، »بارك رافيد« عن م�شوؤولني 

�شيا�شة  م���ن  ق��ل��ق��ة  ب���اي���دن  اإدارة  اأن  ك���ب���ار 

احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة يف اإ����ش���رائ���ي���ل، ب�����ش��اأن 

يتعلق  فيما  وخا�شة  الفل�شطينية  الق�شية 

بخطوات تو�شيع امل�شتوطنات و�شرعنة البوؤر 

اال�شتيطانية يف ال�شفة الغربية املحتلة.

ويف تغريدة له عرب �شفحته على توير 

ال�شابق  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 

»ي����ائ����ر الب����ي����د«، »اإن����ن����ي اأه����ن����ئ ب����ن غ��ف��ر 

واإلغاء  امل�شئولية  لتحملهما  و�شموترت�س 

خمطط تو�شيع ا�شتيطاين يف جبل املكرب.

االنباط- وكاالت 

لرئي�س  ال��ع�����ش��ك��ري  ال�����ش��ك��رت��ر  ال��ت��ق��ى 

حكومة االحتال »اآيف غيل«، م�شاء االأربعاء، 

يف  االأ���ش��ر  ال�شهيوين  اجل��ن��دي  عائلة  م��ع 

بعد  وذل��ك  »اأب��راه��ام مانغ�شتو«،  غ��زة  قطاع 

ي��وم��ني م��ن ب��ث ك��ت��ائ��ب ال��ق�����ش��ام ف��ي��دي��و هو 

االأول منذ اأ�شره قبل اأكرث من 8 �شنوات.

اح��رون��وت«  »ي��دي��ع��وت  �شحيفة  وذك����رت 

ل��ل��ع��ائ��ل��ة �شحة  اأك����د  »غ���ي���ل«  اأن  ال���ع���ربي���ة، 

ال�شخ�س  واأن  البنهم،  املن�شوب  الت�شجيل 

ال�������ذي ظ���ه���ر ف���ي���ه ه�����و ب���ال���ف���ع���ل االأ�����ش����ر 

»منغ�شتو«.

ووف������ق ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال���ع���ربي���ة، ح�����ش��ل��ت 

التي  اخل��ط��وات  عن  معلومات  على  العائلة 

تقوم بها احلكومة  �شعياً لاإفراج عنه.

املا�شي،  االث��ن��ني   ، الق�شام  كتائب  وبثت 

ر���ش��ال��ة م�����ش��ورة ل��ل��ج��ن��دي االأ����ش���ر لديها 

»اإىل متى  ف��ي��ه��ا:  ق���ال  م��ن��غ�����ش��ت��و،  اأب����راه����ام 

���ش��ن��ب��ق��ى ه��ن��ا يف االأ����ش���ر اأن����ا واأ����ش���دق���ائ���ي«، 

واأ����ش���اف »اأي����ن دول���ة و���ش��ع��ب اإ���ش��رائ��ي��ل من 

م�شرنا«.

ت�شليم  مرا�شم  مبنا�شبة  الر�شالة  وتاأتي 

وا���ش��ت��ام رئ��ا���ش��ة اأرك�����ان ج��ي�����س االح��ت��ال 

جديًدا  ق��ائ��ًدا  هليفي«  »هرت�شي  وتن�شيب 

خلًفا ل�«اأفيف كوخايف«.

ودعت »الق�شام« يف الر�شالة نف�شها رئي�س 

نف�شه  الإع���داد  اجلديد  ال�شهيوين  االأرك���ان 

حلمل اأعباء وتوابع ف�شل �شلفه.

جنود  ب��اأرب��ع��ة  الق�شام  كتائب  وحتتفظ 

اأرون  اأ���ش��رى يف غ��زة ه��م: ���ش��اوؤول  اإ�شهاينة 

وه�شام  منغ�شتو  واأب���راه���ام  غ��ول��دن  وه���دار 

ال�شيد.

االنباط - وكاالت

فجر  االإ�شرائيلي  االحتال  �شلطات  اأفرجت 

اأم�س اخلمي�س، عن عميد االأ�شرى »ماهر يون�س«.

اأق���دم االأ���ش��رى بعد ابن  ي��ون�����س، م��ن  ويعترب 

عمه كرمي، وخرج من ال�شجون بعد )40( عاماً 

من االعتقال.

يون�س  االحتال عن ماهر  �شلطات  واأفرجت 

اعتقال  بعد  النقب  يف  كيدار«  »اأوهلي  �شجن  من 

ا�شتمر 40 عاما، ليتوجه اإىل منزله يف بلدة عارة 

التي  وال��دت��ه  �شيعانق  حيث  ال�شمايل،  املثلث  يف 

تنتظره منذ اأربعة عقود

باأنه  يون�س عقب حت��رره  االأ�شر ماهر  �شّرح 

يتمنى »احلرية للوطن واالأ�شرى«، م�شراً اإىل اأن 

»اأحلى هدية اأن نكون على وفاق وطني«، واأ�شاف: 

»كان اأملي اأن اأرى الوطن حمرراً بعد 40 عاماً«.

وم�������ش���ت���م���رون  ����ش���ن���ة   40« ي���ون�������س:  وق�������ال 

مب�������ش���رت���ن���ا، واأ������ش�����ك�����ال االح������ت������ال وال���ق���م���ع 

نقول  »للجميع  وت��اب��ع:  مرفو�شة«،  والعن�شرية 

ك��ف��اك��م خ��اف��ات واالأ����ش���رى ي��ت��ذم��رون م��ن ه��ذه 

اخلافات«.

وب��ع��د حت����رره م��ن ���ش��ج��ون االح���ت���ال �شباح 

اليوم اخلمي�س، زار االأ�شر يون�س قرب وال��ده يف 

اأبناء  ع��ارة، ورافقه ح�شد غفر من  جبانة وادي 

املحرر  االأ���ش��ر  عّمه  اب��ن  بينهم  واأق��رب��ائ��ه  بلدته 

كرمي يون�س.

وفور و�شوله، احت�شنت والدة االأ�شر املحرر 

اأ���ش��ره يف  م��ن  ع��ام��اً   40 بعد  ابنها  يون�س  م��اه��ر 

النا�شطون  و�شفه  م�شهد  يف  االح��ت��ال،  �شجون 

ب�«املبكي واملوؤثر«.

ا�شتقبال والدة  ويف مقطع فيديو، بث حلظة 

االأ����ش���ر امل��ح��رر م��اه��ر ي��ون�����س ن��ب��اأ االإف������راج عنه 

وظهرت  االح��ت��ال،  �شجون  يف  ع��اًم��ا   40 بعد 

“احلمد هلل” فيما عا  ت��ردد  وال��دت��ه وه��ي  فيه 

بال�شرب  تتغنى  التي  واالأه��ازي��ج  الزغاريد  �شوت 

وال�شابرين.

وه��و يف  وابنها  االأم  بني  مكاملة  اأول  واأُج��ري��ت 

ط��ري��ق ع��ودت��ه اإىل بيته يف ع����ارة، وق��ال��ت وال���دة 

ماهر “حبيب روحي، اأها و�شها، �شرفت الدنيا، 

هانت،  ب��ا،  يا  هلل  احلمد  حبيبي،  بانتظارك  الكل 

ربنا يفرج عن كل االأ�شرى، اأها و�شها حبيبي”، 

زغ��اري��د  اأتبعتها  ك��ربى  ب��زغ��رودة  اختتمتها  ث��م 

اأخرى ممزوجة بدموع الفرحة.

اأن  اإال  االإ�شرائيلية،  ال�شرطة  تهديدات  ورغم 

جماهر غفرة من قرية عارة واملجتمع العربي 

ي��ون�����س، ال�شتقباله  مل��ن��زل ع��ائ��ل��ة م��اه��ر  ت��واف��دت 

واالحتفال بتحرره.

�شجون  اإدارة  نقلت  االأ�شر،  وقبيل حترره من 

االح���ت���ال االأ����ش���ر ي��ون�����س اإىل ���ش��ج��ن »اأوه���ل���ي 

كيدار«، ومنعته من وداع رفاقه.

كما منعت ال�شرطة االإ�شرائيلية عائلة االأ�شر 

عنه،  ب���االإف���راج  اح��ت��ف��االت  اأي  تنفيذ  م��ن  يون�س 

ون�شب  الفل�شطيني،  العلم  رف��ع  م��ن  وح��ذرت��ه��ا 

خيمة ال�شتقباله.

واع��ت��ق��ل ي��ون�����س، يف ال��ث��ام��ن ع�شر م��ن كانون 

خلفية  ع��ل��ى  وذل�����ك   ،1983 ي��ن��اي��ر  ال����ث����اين/ 

م��ق��اوم��ت��ه ل��اح��ت��ال وان��ت��م��ائ��ه حل��رك��ة »ف��ت��ح«، 

وذل���ك ب��ع��د ف���رة وج��ي��زة م��ن اع��ت��ق��ال اب���ن عمه 

اإىل رفيقهم �شامي  اإ�شافة  املنا�شل كرمي يون�س، 

اأفرج عنه يف �شفقة تبادل االأ�شرى  يون�س، الذي 

اأك��رب االأ���ش��رى �شّنا،  2011، وك��ان يف حينه  ع��ام 

وتويف بعد اأربع �شنوات من حترره.

بطلب أمريكي وتجنبا لإلحراج 
السياسي..إزالة )100( مخطط بناء 

استيطاني في القدس مؤقتًا

االحتالل يؤكد لعائلة »مانغستو« 
صحة فيديو »القسام«

عميد األسرى »ماهر يونس« حرًا بعد 
)40( عامًا داخل سجون االحتالل
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

ال��ق��دم، حفل  لكرة  الأردين  الحت���اد  اأق���ام 

 ،2023 ت�شليم ال�شارات الدولية للحكام للعام 

10 م�����ش��اع��دي��ن،  8 ل��ل�����ش��اح��ة،  وال���ت���ي ���ش��م��ت 

واث���ن���ن ل��ل�����ش��الت. و���ش��ه��د احل��ف��ل ح�����ش��ور 

رح��ال،  ع��ودة  د.  القدامى،  الدولين  احلكام 

ال�شارة  بت�شليم  قاموا  الذين  بديوي  واأحمد 

ال���دول���ي���ة ل���ل���ح���ك���ام. و����ش���م���ت ق���ائ���م���ة ح��ك��ام 

ال�������ش���اح���ة: اأح����م����د ف��ي�����ش��ل، حم���م���د ع���رف���ة، 

عمارة،  �شدام  مفيد،  حممد  خمادمة،  اأده��م 

اأح���م���د ي���ع���ق���وب، اإ�����ش����راء م��ب��ي�����ش��ن وح��ن��ن 

املقابل اعتمد »فيفا« قائمة احلكام  مراد. يف 

امل�����ش��اع��دي��ن: اأح��م��د م��ون�����س، اأمي���ن عبيدات، 

حممد اخللف، اأحمد �شمارة، حمزة اأبو عبيد، 

���ش��ع��ادة، قي�س خمي�س،  ع��م��رو ع��ج��اج، ح��م��زة 

�شابرين العبادي، اإ�شالم العبادي. كما اعتمد 

حممد اأبو طوق، وحممد اخليل لل�شالت. يف 

املقابل، مت اعتماد احلكم عمرو عجاج �شمن 

احلكام امل�شاعدين للنخبة الآ�شيوية.

االنباط – عمان 

اأحمد �شمري، جنم املنتخب   و�شل لعبنا  

وفريق الوحدات،  اإىل الكويت، بهدف خو�س 

الن�شر  فريق  م��ع  ج��دي��دة  احرتافية  جتربة 

لكرة القدم. واأعلن نادي الن�شر الكويتي عرب 

ح�شابه مبوقع التوا�شل الجتماعي »تويرت«، 

اأح���م���د ���ش��م��ري و����ش���ل ال���ك���وي���ت وك���ان يف  اأن 

ا�شتقباله اإداري فريق الن�شر حممد العنزي 

اأحمد  وي��ع��د  ال�شمري.  ب��در  ال��الع��ب  ووك��ي��ل 

لفريق  مك�شبا  ال��و���ش��ط،  خ��ط  لع���ب  �شمري 

الن�شر، ملا يتمتع به من خربة وق��درة كبرية 

ع��ل��ى ���ش��ن��اع��ة الأل���ع���اب ومت���وي���ل امل��ه��اج��م��ن 

اأحمد �شمري هو  بكرات منوذجية للت�شجيل. 

اآ�شيا،  اأبطال  الأردن��ي��ة يف دوري  الكرة  ه��داف 

مع  م�شاركته  خ��الل  اأه���داف   4 اأح���رز  بعدما 

وك��ان  الأخ���ريت���ن.  الن�شختن  يف  ال���وح���دات 

اأح�����رز ه���دف الأردن ال��وح��ي��د يف  ���ش��م��ري ق���د 

جرت  مباراة  خالل  اإ�شبانيا،  منتخب  مرمى 

بالعا�شمة عمان قبل بدء مونديال قطر.

االنباط – عمان 

�شادقت الهيئة التنفيذية لالحتاد الأردين 

لكرة القدم، على خطة اإعداد املنتخب الوطني 

ي��ت�����ش��م��ن يف  وال�����ذي   ،2023 ال���ع���ام احل����ايل  يف 

قبل   ،2026 العامل  كاأ�س  ت�شفيات  ب��دء  نهايته 

يف   2024 مطلع  الآ���ش��ي��وي��ة  النهائيات  خ��و���س 

العا�شمة القطرية الدوحة. 

وقدم اجلهاز الفني للن�شامى بقيادة املدرب 

الر�شمية  ا�شتحقاقاته  برنامج  حمد،  ع��دن��ان 

وم��ع�����ش��ك��رات��ه الإع����دادي����ة وامل���ب���اري���ات ال��ودي��ة 

بخو�س  امل�����ش��وار  ي�شتهل  ح��ي��ث  ال���ع���ام،  خ���الل 

اإقامتها  املنتظر  العا�شرة  اآ�شيا  غ��رب  بطولة 

اأواخ��ر اآذار القادم يف الإم��ارات، حيث يبداأ دور 

و�شمن  املعتمدة.  فيفا  اأي��ام  خالل  املجموعات 

ال��ت��وق��ف ال����دويل ال��ث��اين خ���الل ال���ع���ام، يقيم 

يتخلله  النم�شا،  يف  تدريبياً  مع�شكراً  املنتخب 

مواجهتن وديتن اأمام �شربيا يف 16 حزيران، 

ثم نيوزلندا 20 من ال�شهر ذاته، قبل اأن ي�شهد 

اأيلول يف   7 الثالث لقاء الرنويج ودي��اً  التوقف 

خم�شة  بعد  اأذرب��ي��ج��ان  م��ب��اراة  ويعقبه  اأو�شلو، 

اأيام يف باكو.

 يف امل��ق��اب��ل، ي��ن��ظ��م الحت�����اد ب��ط��ول��ة ودي���ة 

الأول  ت�شرين  يف  الفيفا  اأي����ام  �شمن  رب��اع��ي��ة 

بالعا�شمة عمان، مب�شاركة الن�شامى اإىل جانب 

منتخبات قطر واإيران، بانتظار تاأكيد املوافقة 

الر�شمية من اجلزائر خلو�س امل�شابقة.

 وي�شتهل الن�شامى يف ت�شرين الثاين م�شوار 

الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل 2026، بانتظار 

�شحب القرعة يف حزيران املقبل.

اأعلى  توفري  اإىل  الأردين  الحت��اد  ويتطلع 

م�شتويات التح�شري والدعم ملنتخب الن�شامى، 

للم�شي قدماً يف الت�شفيات املونديالية، وتعزيز 

لكاأ�س  التاأهل  بطاقة  على  املناف�شة  يف  فر�شه 

املرجوة يف  النتائج  ت�شجيل  اإىل جانب  العامل، 

النهائيات القارية وبلوغ الأدوار النهائية.

االنباط – عمان 

اأع���ل���ن الحت�����اد ال��ع��رب��ي ل��ك��رة ال���ي���د، عن 

م�شاركة منتخبات ال�شعودية وتون�س واملغرب 

ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  والأردن  وال���ك���وي���ت 

الأردن��ي��ة  العا�شمة  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للنا�شئن 

 28 عمان نهاية ال�شهر اجل��اري، ومتتد حتى 

فرباير/�شباط املقبل. 

ويتوقع اأن يرتفع عدد املنتخبات امل�شاركة 

ورح��ب  املقبلة.   الأي�����ام  خ���الل  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

تي�شري  ال���دك���ت���ور  الأردين  الحت������اد  رئ��ي�����س 

امل��ن�����ش��ي، مب�����ش��ارك��ة الأ���ش��ق��اء ال��ع��رب يف ه��ذا 

اأن  املن�شي اإىل  ول���ف���ت  امل���ه���م.  ال���ش��ت��ح��ق��اق 

ي�شمن  عمل  برنامج  و�شع  الأردين  الحت��اد 

ال��ت��ن��ط��ي��م امل���ث���ايل ل��ل��ب��ط��ول��ة وع��ك�����س ���ش��ورة 

�شحفية،  ت�شريحات  يف  واأكد  عنها.  اإيجابية 

اأن الحتاد الأردين مهتم جدا بفئة الالعبن 

وفق  امل�شتقبل  لعبي  اإع��داد  ويتم  النا�شئن، 

اإىل  امل��ن�����ش��ي  ب��رام��ج علمية وف��ن��ي��ة. واأو����ش���ح 

الأردن  ملنتخب  مهمة  تعد  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن 

الذي ي�شتعد للم�شاركة يف البطولة الآ�شيوية 

لل�شباب التي تقام يف العام املقبل.

االنباط – عمان 

�شالة  م��ب��ارات��ان يف  ي��وم اجلمعة،  جت��ري 

الأم����ري ح��م��زة مب��دي��ن��ة احل�����ش��ن ل��ل�����ش��ب��اب، 

اإي��اب  من  الثامنة  اجلولة  مناف�شات  �شمن 

امل��م��ت��از   »CFI ل������دوري«  الأوىل  امل���رح���ل���ة 

ل��ك��رة ال�����ش��ل��ة. وي��ل��ت��ق��ي ف��ري��ق الأرث��وذك�����ش��ي 

5 م�شاء،  نظريه فريق كفريوبا عند ال�شاعة 

الأهلي  فريقي  جتمع  قوية  مواجهة  تليها 

ويت�شدر  م�شاء.   7 ال�شاعة  عند  والريا�شي 

 14 بر�شيد  ال��رتت��ي��ب  ج���دول  الأرث��وذك�����ش��ي 

ن��ق��ط��ة، م��ت��ق��دم��ا ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة ع���ن ف��ري��ق 

نقطة،   13 بر�شيد  ثانيا  ياأتي  الذي  الأهلي 

بر�شيد  الثالث  املركز  الريا�شي  يحتل  فيما 

بنف�س  اجل��ب��ي��ه��ة  م���ع  م��ت�����ش��اوي��ا  ن��ق��ط��ة،   11

الر�شيد.

االنباط – عمان 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأردين  الحت����اد  اأجن����ز 

ودية  بطولة  وتنظيم  ا�شت�شافة  ترتيبات 

ل��ل�����ش��اب��ات، ���ش��م��ن اأي����ام ال��ف��ي��ف��ا امل��ع��ت��م��دة، 

خالل الفرتة من 15 اإىل 19 �شباط القادم 

احل�شن  م��دي��ن��ة  يف  ال��ب��رتاء  ملعب  ع��ل��ى 

الوطني ت20  املنتخب  لل�شباب، مب�شاركة 

والأوزبكي. الإي��راين  نظرييه  جانب  اإىل 

وي���ت���ط���ل���ع الحت��������اد م����ن خ�����الل ت��ن��ظ��ي��م 

م�شتوى  رف��ع  اإىل  البطولة،  وا�شت�شافة 

لال�شتحقاقات  ال�شابات  منتخب  جاهزية 

ال���ق���ادم���ة، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا خ��و���س ال���دور 

اآذار  يف  الآ���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات  م��ن  الأول 

البطولة،  ونظام  جدول  وبح�شب  القادم. 

 15 الأوىل  امل���واج���ه���ة  امل��ن��ت��خ��ب  ي��خ��و���س 

���ش��ب��اط اأم����ام ن��ظ��ريه الإي�����راين، ع��ل��ى اأن 

17 لقاء اأوزبك�شتان مع اإيران،  ي�شهد يوم 

19 بن  يوم  الأخ��رية  املواجهة  تقام  فيما 

واأوزبك�شتان. املنتخب 

الوطني  املنتخب  يوا�شل  املقابل،  يف   

ال��ف��ن��ي��ة  حت�������ش���ريات���ه  ت20  ال���ن�������ش���وي 

اليومية. والبدنية 

 واأجرى املنتخب تدريبه �شمن املع�شكر 

الداخلي الذي يقيمه يف العا�شمة عمان، 

ب��ق��ي��ادة امل����درب م��اه��ر اأب���و ه��ن��ط�����س، على 

ملعب البولو يف مدينة احل�شن لل�شباب، 

القائمة  وت�شم  الالعبات.  كافة  بح�شور 

خالل املع�شكر 27 لعبة: ديانا اجلولين، 

ج���ود ال��ع��ب��ادي، ���ش��ريي��ن اح��ري��ب��ي، زي��ن��ة 

ال�شوبكي،  ريتال  غو�س،  اأبو  م�شك  حازم، 

ح�شن،  عليا  غازي،  تقى  الطميزي،  �شارة 

كري�شتينا  اأح��م��د،  ن��ور  الأج���رب،  يا�شمن 

جوعانة، زارا الروا�شدة، لن دويك، رانيا 

���ش��الم��ة، ت��ول��ن ���ش��وي��ات، رن��ي��م ال����داود، 

اأف��ن��ان ح��م��اد، مت��ارا اأح��م��د، مل��ار ابراهيم، 

مايا العوي�شات، كندا التيتي، اأ�شيل مراد، 

ال�����ش��اح��ور، م��رح عبا�س،  ع��ل��ي، خ��ت��ام  روز 

ب��ال��دور  املنتخب  وي�����ش��ارك  اع��ب��ي��د.  ل��ي��ان 

حل�شاب  الآ�شيوية  الت�شفيات  من  الأول 

ي�شت�شيفها  وال���ت���ي  ال��راب��ع��ة  امل��ج��م��وع��ة 

خ���الل  ال����ق����دم  ل���ك���رة  الأردين  الحت�������اد 

ال���ق���ادم يف  اآذار   12 ح��ت��ى   8 م���ن  ال���ف���رتة 

ومنغوليا  لبنان  وت�شم  عمان،  العا�شمة 

وبوتان.

االنباط – عمان 

ي�������ش���ت���ع���د جن�������وم امل����ن����ت����خ����ب ال���وط���ن���ي 

ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو، مل��واج��ه��ة اأج���ن���دة م��زدح��م��ة 

ال��ر���ش��م��ي��ة، �شيما  وامل��ن��اف�����ش��ات  ب��ال��ب��ط��ولت 

ال����ذي ي�شهد  امل��ق��ب��ل  ���ش��ب��اط  ���ش��ه��ر  خ���الل 

تقام  التي  الدولية  امل�شاركات  م��ن  الكثري 

الفني  امل��دي��ر  واأك���د  وخ��ارج��ه��ا.  الأردن  يف 

اأنه  الع�شاف،  فار�س  الوطنية  للمنتخبات 

بالتدريبات  الزدح��ام،  هذا  ملواجهة  ي�شعى 

امل���م���ي���زة، وت����وزي����ع الح����م����ال ال��ت��دري��ب��ي��ة، 

امل�شاركات  ب�شاأن  الالعبن  م��ع  والتن�شيق 

 ال���ك���ث���رية ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ج���اه���زي���ة ت���ام���ة.

واأو����ش���ح ال��ع�����ش��اف يف ت�����ش��ري��ح ل )ب���رتا(  

ذروة  ي�شهد  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ه��ر  اأن  اخل��م��ي�����س، 

امل�شاركات الأردنية، حيث يغادر املنتخب اإىل 

يف  للم�شاركة  الإم��ارات��ي��ة،  الفجرية  اإم���ارة 

من  اعتبارا  تنطلق  التي  العربية  البطولة 

اإىل عمان  العودة  املقبل، ومن ثم  3 �شباط 

التي  الدولية  للم�شاركة يف بطولة احل�شن 

املقبل.  ال�شهر  م��ن  الأخ��ري  الثلث  يف  تقام 

الوطني  املنتخب  تلقاها  دع��وة  عن  وك�شف 

ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ت��ي م�����ش��ر وت��رك��ي��ا 

اأن  اإىل  لفتا  املقبل،  ال�شهر  تقامان  اللتن 

الدعوتن  الرد على هاتن  الحتاد يدر�س 

 ومب���ا ي��ك��ف��ل م�����ش��ل��ح��ة امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي.

وجدد ثقته بجميع لعبيه، وقدرتهم على 

م��وا���ش��ل��ة ح�����ش��د الإجن������ازات، و���ش��ول اإىل 

عدد  اأك��رب  بتاأهيل  املتمثل  الأك���رب  ال��ه��دف 

 .2024 باري�س  اأومل��ب��ي��اد  اإىل  الالعبن  م��ن 

املنتخب  لعبي  ت�شدر  اأن  الع�شاف  واعترب 

ال��ت�����ش��ن��ي��ف  يف  الأوىل  ل��ل��م��راك��ز  ال��وط��ن��ي 

الدويل، جاء ثمرة لعمل موؤ�ش�شي من قبل 

الالعبن  م��ن  كبري  وج��ه��د  اللعبة،  احت��اد 

ال��الع��ب��ن على  ي��ع��دون م��ن اف�شل  ال��ذي��ن 

العامل. م�شتوى 
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�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكرتوين

حمد يقدم خطة اعداد كبيرة لمنتخب النشامى 

اتحاد الكرة يقيم  بطولة كروية لمنتخبات االنسات 

مشاركات دولية واسعة لمنتخبات التايكواندو 

االنباط – عمان 

الأث��ق��ال  لرفع  الوطني  املنتخب  وا���ش��ل 

ح�����ش��د امل���ي���دال���ي���ات خ�����الل م�������ش���ارك���ت���ه يف 

م���ن���اف�������ش���ات ال���ب���ط���ول���ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ف��ئ��ات 

ال��ع��م��ري��ة وامل��ق��ام��ة يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال�����ش��وري��ة 

دم�����ش��ق ب��ح�����ش��ول��ه  ع��ل��ى 6 م��ي��دال��ي��ات من 

بينها ذهبية واحدة وف�شيتن و3 ميداليات 

العابودي  حممد  الالعب  وجنح  برونزية. 

النرت  وف�شيتي  اخل��ط��ف  ذهبية  ح�شد  يف 

 89 وزن  مناف�شات  �شمن  ال��ع��ام  وامل��ج��م��وع 

كغم على م�شتوى فئة الكبار. و�شمن الفئة 

 3 ذاتها نال الالعب عبدالرحمن اأبو جرار 

ميداليات برونزية �شمن مناف�شات وزن 67 

من  ر�شيده  الوطني  املنتخب  ورف��ع  كغم. 

امليداليات يف هذه البطولة اإىل 21 ميدالية 

و8 ميداليات  ذهبية  7 ميداليات  بينها  من 

ف�شية و6 ميداليات برونزية.

أنجازات جديدة لمنتخب االثقال في البطولة العربية 

تسليم الشارات الدولية لحكام الكرة 

احمد سمير يبدأ مشواره
 مع النصر الكويتي 

مشاركة قوية في بطولة اليد 
العربية للناشئين 

تواصل منافسات دوري السلة 
الندية الممتاز 
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االنباط – وكاالت 

�أكثثر  �لثثقثثرع مثثن  بثثثذور  �أو  بثثثذور �ليقطني  تعد 

حتتوي  حيث  باملغذيات،  غنًى  �لنباتية  �ملنتجات 

عثثلثثى نثث�ثثشثثبثثة عثثالثثيثثة مثثثن �لثثثدهثثثون غثثثر �ملثث�ثثشثثبثثعثثة، 

كاروتني،  و�لبيتا  �لفوليك،  وحم�ض  و�لثثروتثثني، 

و�حلثثثثديثثثثد،  و�لألثثثثثثيثثثثثثاف،   ،1 و”ب  ج  وفثثثيثثثتثثثامثثثني 

و�لكال�شيوم، و�لبوتا�شيوم.

وقد كانت تلك �لبذور يف �لأ�شل عن�شر�ً �أ�شا�شياً 

�ملتحدة  و�لثثثوليثثثات  �ل�شني  مثل  دول  يف  للطعام 

�شاعت  ذلثثك  ومثثع  �لتاريخ،  عر  و�ملك�شيك  و�لهند 

يف �لثث�ثثشثثنثثو�ت �لأخثثثثثرة �لثثفثثو�ئثثد و�ل�ثثشثثتثثخثثد�مثثات 

�ل�شحية لبذور �ليقطني.

يف كثثثثثر مثثن �لأحثثثيثثثان، يثثرمثثي �لثثنثثا�ثثض �لثثبثثذور 

�لتي يجدونها يف �خل�شر�و�ت و�لفو�كه �ملختلفة، 

ملا  �لعالية  �لغذ�ئية  للقيمة  متاماً  مدركني  غر 

يتخل�شون منه.

�أن  �إىل  �لعلمية �حلديثة  �لأبحاث  �أ�شارت  لهذ� 

بذور �لقرع، �أو بذور �ليقطني، ميكن عند تناولها 

يومياً، �أن تقلل من خطر �لإ�شابة باأمر��ض �لقلب 

و�لأوعثثيثثة �لثثدمثثويثثة و�ثثشثثرطثثان �لثثقثثولثثون، وغرها 

�ملناعة  وظيفة  تعزز  لأنها  �ل�شحية،  �لفو�ئد  من 

وتنّظم �لكولي�شرتول و�شغط �لدم يف �جل�شم.

مليئة بالعنا�صر الغذائية القّيمة

ُتعرف بذور �ليقطني بكونها بي�شاء وم�شطحة 

�لعنا�شر  كمية من  وبي�شاوية، وهي حتتوي على 

�لغذ�ئية �ملتنوعة، مثل:

28 غثثثر�مثثثاً مثثن بثثثثذور �لثثيثثقثثطثثني �خلثثالثثيثثة من 

�لثثقثث�ثثشثثرة حتثثتثثوي عثثلثثى مثثا يثثقثثرب مثثن 160 �شعرة 

حثثثثر�ريثثثثة، و�لثثثتثثثي تثثتثثكثثون �أ�ثثثشثثثا�ثثثشثثثاً مثثثن �لثثثدهثثثون 

و�لروتينات.

بح�شب  �لتايل  على  حتتوي  ذلثثك،  �إىل  �إ�شافة 

�لطبية: و�ملعلومات  لل�شحة   Healthline

3 غر�مات من �لكربوهيدر�ت.

8.6 غر�م من �لروتني.

14 غر�ماً من �لدهون.

1.7 غر�م من �لألياف.

56 % مثثن �لثثقثثيثثمثثة �لثثيثثومثثيثثة �ملثثو�ثثشثثى بثثهثثا من 

�ملنغنيز.

42 % مثثن �لثثقثثيثثمثثة �لثثيثثومثثيثثة �ملثثو�ثثشثثى بثثهثثا من 

�لنحا�ض.

40 % مثثن �لثثقثثيثثمثثة �لثثيثثومثثيثثة �ملثثو�ثثشثثى بثثهثثا من 

�ملغني�شيوم.

28 % من �لحتياج �ليومي من �لفو�شفور.

20 % مثثن �لثثقثثيثثمثثة �لثثيثثومثثيثثة �ملثثو�ثثشثثى بثثهثثا من 

�لزنك.

14 % مثثن �لثثقثثيثثمثثة �لثثيثثومثثيثثة �ملثثو�ثثشثثى بثثهثثا من 

�حلديد.

�أعاله،  �ملذكورة  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  �إىل  �إ�شافة 

بع�ض م�شاد�ت  على  �أيثث�ثثشثثاً  �لثثقثثرع  بثثثذور  حتثثتثثوي 

�لأكثثثث�ثثثثشثثثثدة وكثثثمثثثيثثثات �ثثثشثثثغثثثرة مثثثثن �لثثبثثوتثثا�ثثشثثيثثوم 

و�لريبوفالفني وحم�ض �لفوليك.

2- ن�صبة عالية من م�صادات الأك�صدة

مثل  �لأك�شدة  مب�شاد�ت  غنية  �ليقطني  بثثذور 

�أنثثهثثا  كثثمثثا  �لفينولية،  و�لأحثثمثثا�ثثض  �لثثفثثالفثثونثثويثثد 

 E حتثثثتثثثوي عثثلثثى كثثمثثيثثات �ثثشثثغثثرة مثثثن فثثيثثتثثامثثني

و�لكاروتينات.

�للتهاب  تقلل  �أن  �لأكثث�ثثشثثدة  ملثث�ثثشثثاد�ت  وميثثكثثن 

وحتمي �خلاليا من �جلذور �حلرة �ل�شارة. لهذ� 

�لغنية  �لأطعمة  تناول  ي�شاعد  �أن  ميكن  �ل�شبب، 

�لعديد من  مثثن  �لأكثث�ثثشثثدة يف �حلماية  مبثث�ثثشثثاد�ت 

�لأمر��ض.

م�شاد�ت  من  �لعالية  �مل�شتويات  �أن  ُيعتقد  كما 

�لأك�شدة يف بذور �ليقطني �أو بذور �لقرع م�شوؤولة 

جزئياً عن �آثار �لنبات �لإيجابية على �ل�شحة.

3- يرتبط بانخفا�ض خماطر الإ�صابة 

ببع�ض ال�صرطانات

�ليقطني  بثثثذور  �أن  �إىل  �لأبثثحثثاث  بع�ض  ت�شر 

ت�شاعد  �أن  نباتية ميكن  على مركبات  قد حتتوي 

بح�شب موقع  �لثث�ثثشثثرطثثان،  مثثن منثثو  �حلثثمثثايثثة  يف 

�لطبية. للمعلومات   Livestrong
يف �لثثثثو�قثثثثع، وجثثثثدت در��ثثثشثثثة ر�ثثشثثديثثة �أجثثريثثت 

كان مرتبطاً  �ليقطني  بثثذور  تناول  �أن   ،2012 عام 

لدى  �لثدي  ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر  بانخفا�ض 

�لثثنثث�ثثشثثاء بثثعثثد �ثثشثثن �لثثثيثثثاأ�ثثثض. كثثمثثا �أن قثث�ثثشثثور بثثثذور 

من  �لثثوقثثايثثة  يف  رئي�شياً  دور�ً  تلعب  قثثد  �ليقطني 

�شرطان �لثدي وعالجه.

4- حت�صني �صحة الربو�صتاتا واملثانة

�أعر��ض  �ليقطني يف تخفيف  بذور  ت�شاعد  قد 

تت�شخم  حالة  وهي  �حلميد،  �لرو�شتاتا  ت�شخم 

فثثيثثهثثا غثثثدة �لثثرو�ثثشثثتثثاتثثا، ممثثثا يثث�ثثشثثبثثب مثث�ثثشثثاكثثل يف 

�لتبول عند �لرجال.

وقد وجدت �لعديد من �لدر��شات �لتي �أجريت 

عثثلثثى �لثثبثث�ثثشثثر، �أن تثثثنثثثاول هثثثذه �لثثثبثثثذور يثثقثثلثثل من 

�لأعر��ض �ملرتبطة بت�شخم �لرو�شتاتا �حلميد.

��شتهالك  كثثان   ،2021 �أجثثريثثت عثثام  ويف در��ثثشثثة 

قثثثادر�ً على تقليل �لأعثثر��ثثض  بثثذور �ليقطني  زيثثت 

يعانون  �شخ�شاً   73 لثثدى  �حلياة  نوعية  وحت�شني 

من ت�شخم �لرو�شتاتا �حلميد.

�إ�شافة �إىل ذلك، وعلى �لرغم من �أن زيت بذور 

�ملو�شوفة،  �لأدويثثثة  مثل  فثثعثثاًل  يكن  مل  �ليقطني 

فقد �رتبط باآثار جانبية �شلبية �أقل.

تناول  �أن  �إىل  �لأبثثحثثاث  مثثن  مثثزيثثد  ي�شر  كما 

�أن  ميكن  كمكمالت  منتجاتها  �أو  �ليقطني  بثثذور 

ي�شاعد يف عالج �أعر��ض فرط ن�شاط �ملثانة.

5- غنية باملغني�صيوم

تثثثعثثثد بثثثثثثذور �لثثيثثقثثطثثني مثثثثن �أفثثث�ثثثشثثثل �ملثثث�ثثثشثثثادر 

�لطبيعية للمغني�شيوم، وهو معدن غالباً ما تفتقر 

�إلثثيثثه �لثثنثثظثثم �لثثغثثذ�ئثثيثثة للعديد مثثن �لثثنثثا�ثثض حثثول 

�لعامل.

تفاعل   600 مثثن  لأكثثثر  �ثثشثثروري  فاملغني�شيوم 

كيميائي يف ج�شمك. وتعد �مل�شتويات �ملعتدلة من 

�ملغني�شيوم مهمة �أي�شاً يف:

�ل�شيطرة على �شغط �لدم.

تقليل خماطر �لإ�شابة باأمر��ض �لقلب.

تكوين عظام �شحية و�ملحافظة عليها.

تنظيم م�شتويات �ل�شكر يف �لدم.

6- ت�شاهم يف فقد�ن �لوزن

�أ�شارت در��شة بحثية يف �أر�شيف �لطب �لباطني، 

للمعلومات   Organic Facts موقع  بح�شب 

رئي�شي  كمكون  �لثثقثثرع  بثثذور  فعالية  �إىل  �لطبية، 

عثثنثثدمثثا يثثثريثثثد �لثث�ثثشثثخثث�ثثض �إنثثثقثثثا�ثثثض وزنثثثثثه، ب�شبب 

حمتو�ها �لعايل من �لكربوهيدر�ت. 

متد  �لثثقثثرع  �أو  �ليقطني  بثثثذور  �أن  يعني  وهثثثذ� 

متنح  �لتي  و�لألياف  و�لروتني  بالطاقة  �جل�شم 

بال�شبع لفرت�ت طويلة من �لوقت. وهذ�  �ل�شعور 

�أخثث�ثثشثثائثثيثثي �لتغذية  �لثثتثثي جتثثعثثل  �أحثثثثد �لأ�ثثشثثبثثاب 

ين�شحون بتناولها كوجبة خفيفة.

تقي من السرطانات وتساهم في إنقاص الوزن..
 6 فوائد لبذور اليقطين

      

االنباط – وكاالت 

فيتامني  مكمالت  �أن  �إىل  در��شة  تو�شلت 

زيثثادة  مثثن  تثثعثثاين  كثثنثثت  �إذ�  تعمل  قثثد ل  )د( 

�لوزن.

وتثثعثثتثثر �ملثثكثثمثثالت �لثثغثثذ�ئثثيثثة لثثفثثيثثتثثامثثني 

�أ�شعة �ل�شم�ض �أمر� حيويا للحفاظ على قوة 

من  تقلل  وقد  �ملناعة،  جهاز  وتقوية  �لعظام 

خطر �لوفاة ب�شبب �ل�شرطان.

�أن  وجدت  �ملوجودة  لالأدلة  مر�جعة  لكن 

�لفائدة تنطبق فقط على �لأ�شخا�ض �لذين 

يتمتعون بوزن �شحي. �أما �لأ�شخا�ض �لذين 

وهذ�   - �ل�شمنة  �أو  �لثثوزن  زيثثادة  من  يعانون 

جمموعة  ح�شول  خطر  على  ينطوي  عامل 

�ل�شرطان  ذلك  يف  مبا  �ل�شحية  �مل�شاكل  من 

و�أمر��ض �لقلب و�ل�شكتة �لدماغية - فكانت 

لهم فائدة "�شئيلة" من �لأقر��ض.

ويثثعثثتثثقثثد �لثثعثثلثثمثثاء �أن �لأ�ثثشثثخثثا�ثثض �لثثذيثثن 

لثثديثثهثثم �لثثكثثثثثر مثثن �لثثثدهثثثون يف �أجثث�ثثشثثامثثهثثم 

يثثثكثثثافثثثحثثثون مثثثثن �أجثثثثثل ��ثثثشثثثتثثثقثثثالب مثثكثثمثثالت 

فيتامني )د( ل�شتخد�مها يف �جل�شم.

ووجدت �لدر��شة �أن لديهم م�شتويات �أقل 

مقارنة  دمائهم  يف  )د(  فيتامني  من  بكثر 

بالأ�شخا�ض �لأ�شحاء �لذين يتناولون نف�ض 

�لأقر��ض.

عاملة  توبيا�ض،  ديثثردري  �لدكتورة  وقالت 

�لأوبئة يف م�شت�شفى بريغهام و�لن�شاء و�لتي 

قادت �لبحث: " لحظنا �ختالفات ملحوظة 

�ل�شتجابة  �شعف  �إىل  ي�شر  ما  عامني،  بعد 

ملكمالت فيتامني )د( مع �رتفاع موؤ�شر كتلة 

.")BMI( جل�شم�

وبثثالثثنثث�ثثشثثبثثة لثثلثثدر��ثثشثثة - �لثثتثثي ُنثث�ثثشثثرت يف 

�أعاد   -  JAMA Network Open
�لثثبثثاحثثثثثون حتليل �لثثبثثيثثانثثات مثثن و�حثثثدة من 

)د( حتى  فثثيثثتثثامثثني  و�أطثثثثثثول جتثثثثثارب  �أكثثثثثر 

�لوليات  ومقرها   VITAL در��شة  �لآن، 

�ملتحدة.

مكمالت  تناولو�  �شخ�ض   26000 وتتبعت 

�ثثشثثنثثو�ت  ملثثثثدة خثثمثث�ثثض  فثثيثثتثثامثثني )د( يثثومثثيثثا 

تقريبا بني عامي 2010 و2018.

 50 �أكثثر من  �مل�شاركني  وكثثان عمر جميع 

�أو مر�ض  �ثثشثثرطثثان  لثثديثثهثثم  يثثكثثن  عثثامثثا، ومل 

قلبي وعائي يف بد�ية �لدر��شة.

على  حتثثتثثوي  مثثكثثمثثالت   ن�شفهم  وتثثنثثاول 

)د(  فيتامني  من   )IU( 2000 وحدة دولية

�ليومية  �لكمية  �أ�ثثشثثعثثاف  خم�شة  �أو  يوميا، 

400 وحدة دولية يوميا من  �ملو�شى بها من 

�لأمريكية. �ل�شحية  �ل�شلطات 

جمموعة  يف  �لآخثثثثر  �لثثنثث�ثثشثثف  و�ثثشثثع  ومت 

�لدو�ء �لوهمي �لذين تناولو� حبة وهمية.

�نثثخثثفثثا�ثثشثثا  �أن هثثنثثاك  �لثثنثثتثثائثثج  و�أظثثثهثثثرت 

ب�شبب  �لوفاة  خطر  يف   %20 بن�شبة  �إجماليا 

يكن  مل  هثثذ�  �أن  من  �لرغم  على  �ل�شرطان، 

كبر�.

ما  معرفة  بريغهام  مثثن  �لباحثون  و�أر�د 

هثثذ�  دور� يف  لثثعثثب  قثثد  �جلثث�ثثشثثم  وزن  كثثثان  �إذ� 

�لتخفي�ض.

جمموعة  من  �لبيانات  حتليل  �أعثثادو�  ثم 

فرعية �أ�شغر من 16000 م�شارك.

لثثديثثهثثم  �ثثشثثخثث�ثثض   6600 �لثثعثثيثثنثثة  و�ثثشثثمثثلثثت 

�لوزن  فئة  كتلة �جل�شم )BMI( يف  موؤ�شر 

�لز�ئد و4400 من �لذين يعانون من �ل�شمنة 

�ملفرطة.

�ملجموعتني  كثثلثثتثثا  �أن  �لثثنثثتثثائثثج  و�أظثثثهثثثرت 

�شهدتا �رتفاعا يف م�شتويات فيتامني )د( يف 

�لدم �أثناء �لدر��شة.

ملحوظ  ب�شكل  �أعثثلثثى  كثثانثثت  �لثثزيثثادة  لكن 

زيثثادة  مثثن  تعاين  تكن  مل  �لتي  �ملجموعة  يف 

�لوزن �أو �ل�شمنة.

�لدر��شة  هثثذه  "تلقي  توبيا�ض:  و�أ�شافت 

بن�شبة  �نخفا�ض  حثثدوث  �شبب  على  �ل�شوء 

و�أمثثر��ثثض  �ل�شرطان  وفثثيثثات  يف   %40 �إىل   30

�ملثثثنثثثاعثثثة �لثثثذ�تثثثيثثثة و�لثثثنثثثتثثثائثثثج �لأخثثثثثثثثرى مثثع 

مثثكثثمثثالت فثثيثثتثثامثثني )د( بثثني �أولثثثئثثثك �لثثذيثثن 

�جل�شم.  كتلة  موؤ�شر  �نخفا�ض  من  يعانون 

موؤ�شر  لثثديثثهثثم  ملثثن  �شئيلة  فثثائثثدة  ثثثمثثة  لثثكثثن 

�أنه قد يكون  �إىل  �أعلى، ما ي�شر  كتلة ج�شم 

من  �ل�شكان  عثثر  فثثو�ئثثد  حتقيق  �ملمكن  مثثن 

فيتامني  تخ�شي�شا من  �أكر  خالل جرعات 

�حلثثثيثثثويثثثة  �لثثثبثثثيثثثانثثثات  حتثثثلثثثيثثثل  ووجثثثثثثد  )د(. 

مرتبطة  )د(  فيتامني  مكمالت  �أن  �لأ�شلية 

بثثثاآثثثثار �إيثثجثثابثثيثثة عثثلثثى �لثثعثثديثثد مثثثن �لثثنثثتثثائثثج 

�لذين  �ل�شحية، ولكن فقط بني �لأ�شخا�ض 

موؤ�شر كتلة �جل�شم لديهم �أقل من 25".

�لذين  �لأ�شخا�ض  �أن  �لعلماء  و�فثثرت�ثثض 

�أو �ل�شمنة قد يكون  يعانون من زيادة �لوزن 

لثثديثثهثثم مثث�ثثشثثتثثويثثات �أقثثثثل مثثثن فثثيثثتثثامثثني )د( 

�مت�شا�ض  على  �أقثثدر  �لدهنية  �خلاليا  لأن 

�أن ت�شتخل�ض  �لفيتامني من غرها، وميكن 

�ملزيد منه من �لدم.

و�فرت�شو� �أي�شا �أن زيادة �لوزن ميكن �أن 

فيتامني  �شنع  على  �جل�شم  قدرة  "ت�شعف" 
�نخفا�ض  �إىل  يثثثثوؤدي  مثثا  مثثعثثاجلثثتثثه،  �أو  )د( 

م�شتوياته.

�لثثعثث�ثثشثثو�ئثثيثثة   VITAL جتثثربثثة  وكثثثانثثثت 

�ملزدوجة �لتعمية �خلا�شعة للتحكم �لوهمي 

�ملثثتثثحثثدة. ومت متويلها  �لثثوليثثات  �أجثثريثثت يف 

من قبل �ملعاهد �لوطنية لل�شحة.

دراسة: مكمالت فيتامين قد ال تعمل في جسد بدين !

4 استخدامات غير متوقعة 
لمعجون الحالقة خارج الحمام

5 أضرار يسببها النوم أقل 
من 6 ساعات يوميا

لم ينجح أحد.. وظيفة شاغرة
 في قصر رونالدو!

االنباط – وكاالت 

�حلالقة  كرمي  ��شتخد�مات  تقت�شر  ل 

�لنا�ض  معظم  يظن  كما  �للحية  حلق  على 

، ولكنها ت�شتخدم خارج �حلمام لتنت�شر يف 

�أجز�ء �أخرى من �ملنزل.

1. نظف يديك.

�لأيدي �ملت�شخة عند �لتخييم �أو �لتنزه 

و�لطبخ  لل�شرب  �ملثثثاء  تثثوفثثر  مثثن  فثثبثثدًل   ،

، يثثكثثون �حلثثل هثثو و�ثثشثثع �لقليل مثثن كرمي 

، وفثثركثثهثثمثثا بنف�ض  يثثديثثك  �حلثثثالقثثثة عثثلثثى 

يديك  وم�شح   ، �ل�شائل  �ل�شابون  طريقة 

مبن�شفة ورقية.

2. ا�صتخدم كرمي احلالقة ملنع 

تعفري مرايا احلمام.

، �شعي  لكرمي �حلالقة  ر�ئثثع  ��شتخد�م 

�لثثقثثلثثيثثل مثثثن كثثثثرمي �حلثثثالقثثثة عثثلثثى مثثثثر�آة 

يت�شبب  ل  حتى  �ل�شتحمام  قبل  �حلثثمثثام 

حتى  �لنثثثتثثثظثثثار  �إىل  تثث�ثثشثثطثثر  ول  �ثثشثثبثثاًبثثا 

م�شحه  �أو   ، �حلثثالقثثة  قبل  �ل�شباب  يثثثزول 

بقطعة  �لأ�شكال  عنه.  �لناجتة  و�خلطوط 

قما�ض.

3. كرمي احلالقة لإزالة البقع 

من ال�صجاد.

�حلالقة  كثثرمي  ��شتخدم   ، �شحيح  هثثذ� 

 ، �شجادتك  لتنظيف  تقليدي  غثثر  ب�شكل 

و�إذ� �ن�شكب �لع�شر عليها ، �شع �لقليل من 

باإ�شفنجة  و�م�شحها  �لبقعة  على  �ملعجون 

�لطريقة  نثثفثث�ثثض  ��ثثشثثتثثخثثد�م  رطثثبثثة. ميثثكثثن 

لإز�لة �لبقع �ل�شغرة من �ملالب�ض.

4. ا�صتخدم كرمي احلالقة 

للتخل�ض من �صرير مف�صالت 

الأبواب.

�ل�ثثشثثتثثخثثد�م �لثثفثثريثثد لثثكثثرمي �حلثثالقثثة 

حيث �أن �شرير مف�شالت �لأبو�ب قد يكون 

، وب�شبب قدرته على  مزعًجا جًد� للبع�ض 

�لت�شرب �إىل �لزو�يا و�ل�شقوق ، فاإن �لقليل 

�للحامات �شيكون  من كرمي �حلالقة على 

حاًل لهذ� �ل�شوؤ�ل �ملزعج.

االنباط – وكاالت 

 قثثثد تثثثكثثثون ممثثثن يثثفثثتثثخثثرون �أنثثثهثثثم ل 

�لثثيثثوم  يف  �ثثشثثاعثثات  يثثنثثامثثون �أكثثثثر مثثثن 5 

كثثدلثثيثثل عثثلثثى �ل�ثثشثثتثثخثثد�م �لأمثثثثثثثل لبقية 

وعلى  تتمناه،  ما  حتقيق  يف  �ليوم  �شاعات 

�لأمثثر من بعيد يبدو جيد  �أن  �لرغم من 

�أنك ل تفقد �أي وقت لتحقيق �لنجاح حتى 

و�إن كان يف �لنوم.

�لبالغني  �أن  يثبت  �لأمثثثر  و�قثثثع  �إن  �إل 

يثثحثثتثثاجثثو� مثثا بثثني 7 �إىل 9 �ثثشثثاعثثات نثثوم 

يومًيا ما يعني �أن �لنوم �أقل من 6 �شاعات 

�مل�شكالت  من  �لكثر  لك  ي�شبب  �ليوم  يف 

�لتي  �مل�شكالت  تلك  �أبثثثرز  ومثثن  �ل�شحية 

ي�شببها عدم �حل�شول على �لق�شط �لكايف 

للر�حة وفقا ملوقع مرتو. 

- زيادة القلق

�لثثنثثوم  قثثلثثة  �أن  تثثثثدرك  �أن  �لثث�ثثشثثىء  مثثثن 

و�لقلق عبارة عن د�ئثثرة مفرغة ل تنتهي 

�لنوم  لقلة  �ل�شلبية  �لآثثثار  �رتبطت  حيث 

�أي�شا  �رتثثبثثط  كما  بالقلق  �ل�شعور  بثثزيثثادة 

ما  �لنوم  قلة  يف  بالت�شبب  بالقلق  �ل�شعور 

يعني �أن كال منهما يزيد من تاأثر �لآخر 

�لفعل  ردود  مثثن  حلقة  �إن�شاء  �إىل  ويثثثوؤدي 

ميكن �أن جتعل كلتا �حلالتني �أ�شو�أ.

فقلة �لنوم �لناجتة عن �لقلق ميكن �أن 

جتعلنا �ي�شا ن�شعر بالإحباط وتت�شبب يف 

�نخفا�ض قدرتنا على �لبقاء �إيجابيني عند 

�لثثقثثدرة  عثثدم  مثثع  �أحثثثد�ث �شعبة  مو�جهة 

على �ل�شتمتاع بالتجارب �لإيجابية.

- �صعف جهاز املناعة

مثث�ثثشثثاعثثدة  كثثبثثر يف  دور  �لثثثنثثثوم  يثثلثثعثثب 

�جل�شم على حماربة �لعدوى حيث �أظهرت 

�لأبحاث �أن هناك �رتباط قوي بني دور�ت 

�لثثثنثثثوم و�ل�ثثشثثتثثيثثقثثاظ و�أنثثظثثمثثتثثنثثا �ملثثنثثاعثثيثثة 

فاأثناء �لنوم يقوم جهاز �ملناعة باإنتاج مو�د 

"�ل�شيتوكينات"  مثثثثثل  لثثلثثعثثدوى  مثثقثثاومثثة 

�لغز�ة  ملكافحة  ت�شتخدم  �لتي  �ملثثثو�د  تلك 

�لأجانب مثل �لبكتريا و�لفرو�شات.

كما ت�شاعد هذه �ملو�د �أي�شا على �لنوم 

�ملناعة مزيد من �لطاقة  مما مينح جهاز 

للدفاع عن �جل�شم �شد �ملر�ض ما يعني �أنه 

يف حالة عدم �حل�شول على ق�شط كايف من 

�لنوم فاإن �جل�شم ل ينتج مزيد من مادة 

�ل�شيتوكينات ما يقلل من مقاومة �جل�شم 

للتعايف  �أطثثول  لفرتة  و�لحتياج  للعدوى 

من �ملر�ض.

- زيادة الوزن

�أنثثثك ت�شتهي تناول  تثثكثثون لحثثظثثت  قثثد 

�شيئة  ليلة  ق�شاء  بعد  �لطعام  مثثن  مزيد 

�لكايف من  �لقدر  على  مل حت�شل خاللها 

�لتقليل  على  �لنوم  قلة  يعمل  حيث  �لنوم 

�لكورتيزول  من م�شتويات هرمونات مثل 

و�للبتني و�جلريلني تلك �لهرمونات �لتي 

تعمل على �لتحكم يف �لوزن ما يوؤدي �إىل 

زيثثادة �ل�شهية و�لإفثثر�ط يف تناول �لطعام 

وزيادة �لوزن

بال�شمنة  �لإ�شابة  �حتمالية  مع  وذلك 

�لنوم  ي�شاعد  �لآخثثثر  �جلثثانثثب  على  ولثثكثثن 

يف  و�لتحكم  �لهرمونات  هذه  تنظيم  على 

�لوزن. 

- فقدان الإنتاجية

رمبثثثثا ل يثثثكثثثون هثثثثذ� �لثثثتثثثاأثثثثر مثثفثثاجثثئ 

فعدم �حل�شول على ق�شط كايف من �لنوم 

خالل  �إنثثتثثاجثثيثثة  �أقثثثل  �نثثك  بالتاأكيد  يعني 

�شلبي  ب�شكل  �لنوم  قلة  يوؤثر  حيث  �ليوم 

لأد�ء  نحتاجها  �لتي  �لأ�شياء  جميع  على 

�ملعريف  �لأد�ء  مثل  جيد  ب�شكل  �لوظائف 

و�تخاذ �لقر�ر و�لذ�كرة ومدى �لنتباه.

- اأمرا�ض القلب

يثثثوؤثثثثر عثثثدم �حلثث�ثثشثثول على  �أن  ميثثكثثن 

باأكر  �ل�شحة  على  �لكافية  �لنوم  �شاعات 

من طريقة بح�شب �لعديد �لأبحاث �لتي 

��شارت �إىل �أن �لأ�شخا�ض �لذين ل ينامون 

عثثثدد �ثثشثثاعثثات كثثافثثيثثة مثثن �لثثنثثوم هثثم �أكثثر 

عر�شة لالإ�شابة باأمر��ض �لقلب و�لأوعية 

�لدموية مثل �رتفاع �شغط �لدم و�ل�شكتة 

�لدماغية و�لنوبات �لقلبية.

وذلك مع زيادة خطر �لإ�شابة مبر�ض 

كما  �لأخثثثرى  �ملزمنة  و�حلثثثالت  �ل�شكري 

�رتبط �أي�شا قلة �لنوم بالذ�كرة و�ل�شعف 

�لإدر�كثثي بل �إنها تزيد من خطر �لإ�شابة 

مبر�ض �لزهامير.

االنباط - وكاالت

ميل"  "ديلي  �ثثثشثثثحثثثيثثثفثثثة  كثثث�ثثثشثثثفثثثت 

�لثثريثثطثثانثثيثثة عثثن �أن �لثثنثثجثثم �لثثرتثثغثثايل 

كثثريثث�ثثشثثتثثيثثانثثو رونثثثثالثثثثدو بثثثثد�أ �ل�ثثشثثتثثعثثد�د 

ملرحلة ما بعد �عتز�ل كرة �لقدم.

رونثثثالثثثدو  �أن  �لثث�ثثشثثحثثيثثفثثة  و�أو�ثثثشثثثحثثثت 

�لثثرتثثغثثال  يف  �لتقاعد"  "منزل  يثثجثثهثثز 

مليون   17 تبلغ  قيمته  �أن  �إىل  م�شرة 

جنيه �إ�شرتليني.

دي  كوينتا  يف  يقع  "�ملنزل  و�أ�شافت: 

مارينيا بالرتغال، ومن �ملتوقع �لنتهاء 

من �إجر�ء�ت �لبناء يف يونيو �ملقبل".

�لثثرتثثغثثال  �أ�ثثشثثطثثورة  �أن  �إىل  و�أ�ثثثشثثثارت 

وظيفة  وجثثثود  ب�شبب  بثثالإحثثبثثاط  ي�شعر 

�لق�شر،  يف  خا�شة  مبثثو��ثثشثثفثثات  �ثثشثثاغثثرة 

�ل�شخ�ض  �إيثثجثثاد  مثثن  يتمكن  مل  �أنثثثه  �إل 

�ملنا�شب لها حتى �لآن.

�أي �شخ�ض  �أنه مل يعر على  وتابعت 

�خلا�ض  "�ل�شيف"  من�شب  يف  لتعيينه 

هناك  �أن  مبينة  �لق�شر،  يف  وباأ�شرته  به 

�ثثشثثروطثثا خثثا�ثثشثثة لثثهثثذه �لثثوظثثيثثفثثة �لثثتثثي 

جنيه   4500 �لثث�ثثشثثهثثري  ر�تثثبثثهثثا  �شيبلغ 

�إ�شرتليني �أي ما يعادل )5549 دولر� 

�أمريكيا(.

�ملثثو��ثثشثثفثثات لختيار  �أبثثثثرز  �أن  وبثثيثثنثثت 

حت�شر  يثثجثثيثثد  �أن  عثثلثثيثثهثثا  "�ل�شيف" 
�لثثطثثعثثام �لثثرتثثغثثايل �لثثتثثقثثلثثيثثدي، ف�شال 

كما  �ل�شو�شي،  �لعاملية مثل  �لأطباق  عن 

خ�شي�شا  مثث�ثثشثثمثثمثثة  مثثنثثطثثقثثة  هثثنثثاك  �أن 

�لأطثثبثثاق  لتح�شر  �لثثفثثخثثم  �لثثقثث�ثثشثثر  يف 

�ليابانية �ل�شهية.


