
بلدية اربد تعتزم فرض رسوم عليها وتحديد اماكن لها

البسطات بين »حاجة« اصحابها 
وشكاوى التجار وتنظيم المهنة

االنباط - ديانا البطران

تعتربالب�سط�ت احدى الو�س�ئل التي يلج�أ 

ل��ه��� ال�����س��ب���ب ال��ع���ط��ل��ني ع��ن ال��ع��م��ل لتح�سني 

العمل  فر�ص  قلة  ظل  يف  املعي�سية  او�س�عهم 

وان��ت�����س���ر ال��ب��ط���ل��ة ورغ���م خم���ط��ره��ذه املهنة 

من تعر�ص ا�سح�به� للمط�ردة وامل�س�درة من 

االقت�س�دية  ال��ظ��روف  ان  اال  املعنية  اجل��ه���ت 

على  امل��ر  تف�سيل  على  ه���وؤالء  ت��رغ��م  ال�سيئة 

برف�ص  اي�س�  املخ�طر  هذه  وت�سطدم  االم��ر، 

ا�سح�ب املحالت املرخ�سة  ل تواجد الب�سط�ت 

ق���رب حم��الت��ه��م الن��ه��� ت��وؤث��ر ع��ل��ى مبيع�تهم 

وعلى املظهر الع�م.

ويف هذا ال�سي�ق تدر�ص بلدية اربد الكربى 

ر�سوم  القرارات منه� فر�ص  اتخ�ذ حزمة من 

ع��ل��ى ال��ب�����س��ط���ت ���س��ع��ي��� ل��ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه امل��ه��ن��ة 

ف�سال  وبيعه�  الب�سط�ت  ل  ام���ك��ن  وحت��دي��د 

عن عدم ت�س�به مبيع�ت الب�سط�ت مع ب�س�عة 

الت�جر التي تقع الب�سطة ام�م حمله. 

  ويرد احمد االحمد "�س�حب  ب�سطة" على 

توجه البلدية لقرار فر�ص الر�سوم ق�ئال "لو 

معي م�س�ري ادفع  م� كنت بعت على ب�سطة"، 

ام����وال يف  ل��ت��وف��ر  وا���س���ف :"ا�سهل ط��ري��ق��ة 

البلد هو جيب املواطن".
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« قصصهم مع اإلقالع عن التدخين مواطنون يشاركون »

التدخين ظاهرة مجتمعية واالقالع عنه يبدأ 
من الشخص نفسه 

الحوامدة يقترح إعتبار الالعب الفلسطيني محليًا 
والفراعنة: يمكن معاملته استثنائيا تكريمًا 

االأنب�ط-ي�را اأبو كويك

ب���ل��رغ��م م���ن وج�����ود ع���ي����دات االإق������الع عن 

اأن تكون  اأنه من املمكن  اإال  التدخني يف اململكة 

ب�سبب  املواطنني  احتي�ج�ت  لتلبية  ك�فيه  غر 

اح�س�ئي�ت  اخ���ر  ح�سب  امل��دخ��ن��ني  ع���دد  ازدي�����د 

االأردن  اأن  بينت  التي  الع�ملية  ال�سحة  ملنظمة 

التدخني  ن�سبة  يف  ال��ع���مل  م�ستوى  على  االأول 

%82 م���ن ال����رج�����ل امل��دخ��ن��ني  ح��ي��ث ه���ن����ك 

عدد  تبني  وا�سحة  اأرق����م  يوجد  ال  املق�بل  ويف 

ن�سبة  ارتف�ع  من  الرغم  على  املدخنني  الن�س�ء 

من   66% ل��وج��ود  اإ���س���ف��ة  بينهم  ال��ت��دخ��ني 

واالأرجيلة  الع�دية  ال�سيج�رة  يدخنون  الرج�ل 

االألكرتونية  ال�سج�ئر  يدخنون   15% وهن�ك 

وغره� .

ل��ل��ح��دي��ث اأك�����ر ح����ول امل���و����س���وع ت��وا���س��ل��ت 

املدخنني الذين اأقلعوا  "االأنب�ط" مع عدد من 
عن التدخني عرب عدة طرق من بينهم املواطنة 

على  التدخني  مو�سوع  اأن  و�سفت  التي  )ح.م( 

م���رارا  ح���ول��ت  اأن��ه���  مبينة   ، ب��ح��ت  نف�سي  اأن���ه 

وتكرارا تركه مل� ي�سبب له� من م�س�كل �سحية 

رم�س�ن  �سهر  �سي�م  ت�ستغل  دائم�  اأنه�  مبينة   ،

ل��ك��ي ت��ب��ت��ع��د ع���ن ال��ت��دخ��ني ف��م��ن ي�����س��رب على 

جوعه وعط�سه ق�در على حتمل يومه بعيداً عن 

اإال    ، بذلك  تنجح  ك�نت  م���  وغ�لب�  النيكوتني 

القلق  من  لكومه  حوله�  ب���الح��داث  ت�أثره�  ان 

والتوتر ح�سب و�سفه� م� جعله� تهرب للتدخني 

الفرغ ذلك التوتر واحرقه يف �سيج�رتي.

االب��ت��ع���د  م���ن  ال��ن��م��ط  ه����ذا  وت��ك��م��ل )ح.م( 

وعلبة  ب�لتدخني  تعلق�  اأك���ر  جعله�  وال��ع��ودة 

ال�����س��ج���ئ��ر ال����واح����دة ����س����رت اث��ن��ت���ن يف ال��ي��وم 

الواحد.
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االأنباط - مينا�ص بني يا�صني 

ب�س�ر احلوامدة  الوحدات  ن�دي  رئي�ص  قدم 

النق��ص  ط�ولة  على  ب�جلديد  لي�ص  مقرتح�ً 

يف ل���ق����ءه م���ع رئ��ي�����ص ن�����دي غ���زة اث���ن����ء زي����رة 

االأردن،  ك�أ�ص  ب� لقب  الوحدات  لتهنئة  االأخ��ر 

املقرتح ك�ن مط�لبة احلوامدة اعتب�ر الالعب 

مل�  حم��رتف،  ولي�ص  حملي�ً  العب�ً  الفل�سطيني 

الري��سة  على  تعود  ف�ئدة  من  املقرتح  ه��ذا  ل� 

احل��وام��دة. بح�سب  واالأردن���ي���ة،  الفل�سطينية 

الف����ت�����ً ان امل����ق����رتح ي����ع����زز ح�������س���ور ال���الع���ب 

الفل�سطيني يف االحرتاف، فيم� اأعترب حمللون 

ان املقرتح� ال ي�سب يف م�سلحة احد، وله ابع�د 

خ�رج نط�ق الري��سة.

وي����رى احل����وام����دة اأن ه����ذا امل���ق���رتح م��ه��م، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال���الع���ب  ت�����س��ج��ي��ل  اأن  م����وؤك����داً 

الالعب  ب�عتب�ر  وال��ع��ك�����ص؛  حملي�ً  واع��ت��ب���ره 

يدعم  الفل�سطيني  ال��دوري  االردين حملي يف 

انه  مو�سح�  وال��وح��دة،  ال��واح��د  ال�سعب  فكرة 

حمليني  ال��ع��رب  الالعبني  اعتب�ر  اإىل  يطمح 

اأي�س�ً.

 ويرى احلوامدة  اأن املقرتح يدعم الالعب 

الفل�سطيني يف حت�سني الو�سع امل�دي واأن تكون 

اأ�سهل واعط�ءهم  ب�سكل  ن�فذة ليحرتفوا  لهم 

الفل�سطيني  الالعب  ان  م�سرا  اك��ر،  فر�ص 

يتق��سى رواتب متوا�سعة، مبين�ً اأنه يف الفرتة 

ال�سعبة لدى االندية االردنية، خ��سة يف فرتة 

من  اول  الفل�سطينية  الري��سة  ك�نت  التوقف 

دعمت الالعبني االأردنيني و�س�ندتهم بجعلهم 

يحرتفون يف الدوري الفل�سطيني، لذا اأرى اأن 

املقرتح مفيدا للطرفني.

اأنه يعرف العبني يف غزة م�ستعدين  وت�بع 

االأ�س��سية  احتي�ج�تهم  ت�أمني  مق�بل  اللعب  ل� 

ف��ق��ط، ل��ذا ف����إن امل��ق��رتح فيه ا���س��ت��ف���دة كبرة، 

اأب��داً يف ا�ستقط�ب الالعب  اأنه ال م�سكلة  الفت�ً 

الغزاوي.

يف امل��ق���ب��ل ب���ني امل��ح��ل��ل ال�����س��ي������س��ي ح��م���دة 

فراعنة .
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االنباط – عمان 

رئي�ص  ع��ق��د  امل��ل��ك��ي��ة،  للتوجيه�ت  تنفيذا 

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

العي�سوي، رئي�ص جلنة مت�بعة تنفيذ مب�درات 

جاللة امللك، اجتم�عني منف�سلني مع وجه�ء 

رئي�سة  وم��ع  الفحي�ص،  مدينة  عن  وممثلني 

واأع�س�ء جتمع جل�ن املراأة ب�لعقبة.

ا�ستكم�ال  ال��ل��ق���ءي��ن،  ع��ق��د ه��ذي��ن  وي���أت��ي 

للق�ء جاللة امللك عبداهلل الث�ين مع وجه�ء 

امل��سي،  االث��ن��ني  الفحي�ص،  مدينة  وممثلي 

وم���ع وج��ه���ء واأه�����يل م��ن حم���ف��ظ��ة العقبة، 

بداية ال�سهر احل�يل.

مدينة  وجه�ء  مع  العي�سوي  لق�ء  وخ��الل 

امللك  ج��الل��ة  م�ست�س�ر  بح�سور  الفحي�ص، 

ل�سوؤون الع�س�ئر الدكتور ع�طف احلج�ي�، اأكد 

حر�ص.
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االنباط – عمان 

  ارتفع عجز امليزان التج�ري للمملكة مع 

الكربى  العربية  التج�رة احلرة  دول منطقة 

امل��سي  الع�م  من  االأول  ت�سرين  �سهر  لنه�ية 

دي��ن���ر،  م��ل��ي���ر   2.8 ن��ح��و  اإىل  ل��ي�����س��ل   ،2022

1.6 م��ل��ي���ر دي���ن����ر للفرتة  ن��ح��و  م��ق���رن��ة م���ع 

نف�سه� من الع�م 2021.

وب��ح�����س��ب ب���ي����ن����ت ال���ت���ج����رة اخل����رج���ي���ة 

ال�������س����درة ع���ن دائ�����رة االإح�������س����ءات ال��ع���م��ة، 

دول  اإىل  الوطنية  ال�����س���درات  قيمة  ارتفعت 

م��ن��ط��ق��ة ال���ت���ج����رة احل����رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ربى 

امل��سي  الع�م  من  االأول  ت�سرين  �سهر  لنه�ية 

 2.225 نحو  لتبلغ  ب�ملئة،   19.6 بن�سبة   ،2022

ملي�ر دين�ر، مق�رنة مع الفرتة ذاته� من الع�م 

2021 الب�لغة 1.861 ملي�ر دين�ر.

من  اململكة،  م�����س��ت��وردات  قيمة  زادت  كم� 

الكربى  العربية  التج�رة احلرة  دول منطقة 

امل��سي،  الع�م  االأول من  ت�سرين  �سهر  لنه�ية 

بن�سبة 44.8 ب�ملئة،.
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االنباط-وكاالت

اأعلن احت�د "منظم�ت الهيكل" املزعوم عن 

اقتح�م مركزي للم�سجد االأق�سى املب�رك مع 

يوافق  ال��ذي  العربي"،  �سب�ط  "�سهر  ب��داب��ة 

اجل�ري ين�ير  الث�ين/  ك�نون   23
واأ�س�فت "جم�ع�ت الهيكل" بداية كل �سهر 

املركزية  واقتح�م�ته�  خطته�  �سمن  ع��ربي، 

للم�سجد االأق�سى، بهدف تكثيف االقتح�م�ت، 

ومنذ  امل�سجد.  لتهويد  موا�سم جديدة  وخلق 

اليمينة  نتني�هو  ب��ن��ي���م��ني  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل 

املتطرفة، و"جم�ع�ت الهيكل" ال تتوقف عن 

مط�لبه� وخمطط�ته� ب�س�أن امل�سجد االأق�سى، 

���س��واء ع��رب مت��دي��د ���س���ع���ت االق��ت��ح���م���ت، اأو 

ال�سم�ح بك�مل ال�سلوات والطقو�ص التوراتية 

اأي����م  يف امل�����س��ج��د، اأو ف��ت��ح ب����ب االق��ت��ح���م���ت 

اجلمعة وال�سبت، وحم�والته� الإدخ�ل "قرب�ن 

الف�سح" للم�سجد

حتري�ض وا�شح

والرتاث  للوقف  االأق�سى  اأك�دميية  رئي�ص 

ال�����س��ي��خ ن����ج���ح ب���ك���رات ي���ق���ول اإن ال���دع���وات 

املتطرفة القتح�م امل�سجد االأق�سى مع بداية 

على  وا�سح  حتري�ص  مبث�بة  عربي  �سهر  كل 

امل�سجد

"�سف�"  ويو�سح بكرات يف حديث لوك�لة 

اأن هذه اخلطوة املتطرفة.
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العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين
 عن مدينة الفحيص وتجمع لجان 

المرأة بالعقبة

عجز الميزان التجاري للمملكة
 مع منطقة التجارة العربية يرتفع

 إلى 2.8 مليار دينار

 دعوات القتحام مركزي للمسجد.. 
بكيرات: االحتالل يغّير هوية األقصى

مديرية األمن العام تطلق المرحلة الثانية من حملتها الوقائية والتوعوية 
المرورية »معًا نصل آمنين«

جودة: الصحة اإلنجابية جزءًا أساسيًا من الصحة العامة للمجتمعات 

االنباط  - وكاالت 

ُيخطط اأع�س�ء كني�ست من حزب "الليكود" 

قرية  يف  جولة  لتنفيذ  االإ�سرائيلي،  اليميني 

اخل�ن االأحمر البدوية �سرقي القد�ص املحتلة، 

يوم االثنني املقبل بهدف ال�سغط على رئي�ص 

ح��ك��وم��ت��ه��م ب��ن��ي���م��ني ن��ت��ن��ي���ه��و ل��ل��ع��م��ل على 

اإخالءه� وهدمه�

ومن املتوقع اأن ُتنفذ حكومة االحتالل قرار 

القريبة  ال��ف��رتة  ال��ب��دوي��ة خ��الل  القرية  ه��دم 

االإ�سرائيلية  املحكمة  واف��ق��ت  اأن  بعد  املقبلة، 

"ريغ�فيم"  منظمة  من  طلب  على  بن�ًء  العلي� 

اال���س��ت��ي��ط���ن��ي��ة، ال��ت��ي ي��راأ���س��ه��� رئ��ي�����ص "حزب 

يت�سلئيل  امل�لية  وزي��ر  الدينية"،  ال�سهيونية 

�سموتريت�ص

ف���إن  ال��ع��ربي،  نت"  "واي  م��وق��ع  وبح�سب 

حكومة  رد  ت��ق��دمي  ق��ب��ل  �ستتم  ال���زي����رة  ه���ذه 

ق�سية  ع��ل��ى  العلي�  املحكمة  اأم�����م  االح���ت���الل، 

اإخالء القرية من عدمه يف االأول من �سب�ط/

فرباير املقبل

التفا�صيل �ص »9«

 للضغط لهدم القرية.. وفد من »الليكود« ُيخطط لزيارة 
الخان األحمر غدا االثنين

االنباط – عمان 

اأكد مدير اإدار ال�سر العميد فرا�ص الدويري 

تنفيذ  م�����س��ت��م��رة يف  ال���ع����م  االأم�����ن  م��دي��ري��ة  اأن 

لتح�سني  اأطلقته�  التي  املرورية  ا�سرتاتيجيته� 

الواقع املروري وتعزيز ال�سالمة على الطرق.

الث�نية  املرحلة  بدء  اإعالنه  ذلك خالل  ج�ء 

من من مب�درة "مع�ً ن�سل اآمنني" التي تنفذه� 

االإعالم  ب�لتع�ون مع مديرية  املرورية  االإدارات 

العمل  م��ن  ج���زءاً  وت��ع��د   املجتمعية،  وال�سرطة 

اآمنة  مرورية  بيئة  لتوفر  والتوعوي  الوق�ئي 

الف���ت����ً اأن ه���ذه امل���ب����درة مت��ت���ز ب������س��ت��م��راري��ت��ه��� 

ان��ط��الق���ً م��ن اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل���روري���ة طويلة 

املدى واملرتكزة على عدد من املح�ور االأ�س��سية.
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الزغول االأنباط-�صفاء 

ق����ل���ت االأخ�����س���ئ��ي��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة وال���رتب���وي���ة 

تعد ج��زءاً  االإجن���ب��ي��ة  ال�سحة  اإن  ج���ودة  ن���دي��ة 

فهي  للمجتمع�ت  الع�مة  ال�سحة  من  اأ�س��سي�ً 

مل ت��ع��د ت��ع��ن��ي ���س��ح��ة امل�������راأة احل����م���ل وف���رتة 

لتعني  تعدته�  بل  واالإر���س���ع  والنف��ص  الو�سع 

والعقلية  والنف�سية  اجل�سدية  ال�سالمة  اكتم�ل 

االإجن�بية  ب�لعملية  يخت�ص  مب�  واالجتم�عية 

لكل من الرجل وامل��راأة من اأجل احل�سول على 

اأم���ًن���  واأك���ر  ��ة  ��َيّ وُم��ر���سِ م�سوؤولة  جن�سية  حي�ة 

ليكونوا ق�درين على اجن�ب طفل �سليم ج�سدي� 

ونف�سي� يف بيئة �سحية اآمنة.

هي  كذلك  االإجن���ب��ي��ة  ال�سحة  اأن  واأ���س���ف��ت 

لي�ست مرادف�ً لتنظيم االأ�سرة ، وامن� مفهومه� 

اأ���س��م��ل واأع���م م��ن ذل���ك، فهي ت�سمل ح��ق امل���راأة 

املبكر  ال����زواج  وم��ن��ع  حي�ته�  �سريك  اخ��ت��ي���ر  يف 

االأم��را���ص  ع��ن  للك�سف  ال���زواج  قبل  والفح�ص 

الوراثية ، م�سرة اإىل اأن من اهم عن��سرال�سحة 

���س��ل��ي��م��ني �سحي�ً  ب��������أزواج  ل��ن��ح��ظ��ى  االإجن����ب���ي���ة 

امل����راأة من  ح��م���ي��ة   تكمن يف  ونف�سي�ً  وج�����س��دي���ً 

وه�س��سة  الرحم  و�سرط�ن عنق  الثدي  �سرط�ن 

العظ�م.

التفا�صيل �ص »5«

خبراء اسكان : المدينة الجديدة طوق نجاة لالقتصاد المحلي 
ومحرك رئيس لقطاعاته

االنباط- عمان 

اأك�������د م��ت��خ�����س�����س��ون يف ق����ط�����ع االإ����س���ك����ن   

والعق�ر، اأن املدينة اجلديدة متثل طوق النج�ة 

حتريك  م��ن  �ستحدثه  مل���  االأردين  لالقت�س�د 

لعجلة االقت�س�د بقط�ع�ته ك�فة.

واأو�سحوا يف حديث لوك�لة االأنب�ء االأردنية 

يف  للبدء  احل��ك��وم��ة  بتوجيه  امللكية  ال����روؤى  اأن 

خطوات املرحلة االأولية للمدينة، تنم عن وعي 

وتنبوؤ م�سبق لدى جاللة امللك للو�سع الع�ملي، 

واإمي�نه ب�ملقوم�ت الوطنية للنهو�ص ب�القت�س�د 

الوطني.

االإ�سك�ن  بقط�ع  امل�ستثمرين  جمعية  رئي�ص 

اإن�����س���ء مدينة  اأن روؤي����ة  اأك���د  ك��م���ل ال��ع��وام��ل��ة، 

اإدارية جديدة ا�ستندت اإىل واقع األزم احلكوم�ت 

امل��ت��ع���ق��ب��ة ب���ل�����س��ع��ي اجل�����د ن��ح��و اإع������دة ت�سكيل 

اخلريطة ال�سك�نية، وتنمية اأق�ليم جديدة ذات 

موارد واإمك�ن�ت جديدة، للتخفيف من ال�سغط 

على البنى التحتية.

التفا�صيل �ص »3«



املحلي
20

* المرحلة األولى في الحد من الوفيات 
على الطرق نجحت و بنسبة 5.3 %

* مليون و900 ألف مركبة في العاصمة عمان 
ودخول نحو80 ألف مركبة سنويًا على نفس الطرق

* كل مخالفة خطرة هي مشروع حادث لم 
يكتمل وواجبنا الحفاظ على االرواح والممتلكات

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

بني مصطفى: سنعزز الخدمات االجتماعية 
لتحسين حياة المواطنين المعيشية

الخارجيه تدين احراق المصحف 
الشريف في السويد

مدير األمن العام يلتقي رئيس 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنّية

الخضري يدعو لإلسراع بافتتاح وحدة قسطرة 
القلب بمستشفى الزرقاء الحكومي

قرية أورنج تنطلق في الحسين التقنّية 
لتطوير مهارات الطلبة الرقمّية

  االنباط  – عمان 

بني  وف���اء  االجتماعية  التنمية  وزي����رة  اأك����دت 

اخلدمات  تعزيز  على  ال����وزارة  حر�ص  م�سطفى، 

االجتماعية التي تقدمها للمواطنني مبا ي�سهم يف 

حت�سني حياتهم املعي�سية واأو�ساعهم االقت�سادية.

اأم�����ص ال�سبت ع��ددا من  وق��ال��ت خ��ال زيارتها 

مراكز اخلدمات االإجتماعية واجلمعيات اخلريية 

وم�����س��اك��ن اال����س���ر ال��ع��ف��ي��ف��ة يف م��ن��اط��ق ال��ب��ادي��ة 

اجلنوبية، اإن الوزارة تويل اأهمية خا�سة للجوالت 

للحكومة  امللكية،  للتوجيهات  تنفيذا  امل��ي��دان��ي��ة، 

املواطنني  احتياجات  وتلم�ص  امليدان  يف  بالتواجد 

وتلبية مطالبهم، وفقاً للموارد واالمكانات املتاحة، 

املاحظات  جميع  ومتابعة  اخل��دم��ات،  وحت�سني 

القويرة  مركز  م�سطفى،  بني  وزارت  واملطالبات. 

ال�����س��ام��ل ل��ل��خ��دم��ات ال��ن��ه��اري��ة ال���داجم���ة واالأ���س��ر 

بيوت  و�سراء  و�سيانة  بناء  برنامج  من  امل�ستفيدة 

ل��اأ���س��ر ال��ف��ق��رية ب��ق�����س��اء ال��ق��وي��رة يف حمافظة 

وم�ساريع  اي���ل،  وق�ساء  امل��ري��غ��ة،  وق�ساء  العقبة، 

جمعيتي �سيدات اجلفر ون�سميات اجلنوب املنفذة 

بدعم من الوزارة، وم�ساكن بع�ص االأ�سر الفقرية يف 

ق�ساء اجلفر، والتقت عددا من املواطنني يف قاعة 

بلدية اجلفر وا�ستمعت اإىل مطالبهم واحتياجاتهم 

اأب���و ت��اي��ة ورئ��ي�����ص بلدية  بح�سور ال��ن��ائ��ب ���س��ال��ح 

ب��ن��ي م�سطفى، خ���ال زي��ارت��ه��ا  اجل��ف��ر. وب��ح��ث��ت 

ول��ق��ائ��ه��ا م��ع اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة يف مت�سرفية 

ال���ك���رك، ع����دداً م��ن الق�سايا  ل����واء ال��ق��ط��ران��ة يف 

وم�ساريع  املنطقة  يف  ال����وزارة  خ��دم��ات  تهم  ال��ت��ي 

اجلولة  خال  م�سطفي  بني  اجلمعيات.واطلعت 

اأب��رز ن�ساطات وم�ساريع اجلمعيات اخلريية،  على 

واحتياجات االأ�سر الفقرية يف تلك االأق�سية، فيما 

يتعلق ب�سيانة وبناء م�ساكنها، وخمتلف اخلدمات 

ب��ن��ي م�سطفى،  االج��ت��م��اع��ي��ة االأخ������رى. واأك������دت 

����س���رورة اجن����از م��ع��ام��ات امل��واط��ن��ني يف مكاتب 

يف  الوطنية  املعونة  و�سندوق  التنمية  مديريات 

تلك االأق�سية باأق�سى �سرعة، دون احلاجة ملراجعة 

بالدرا�سة  املتعلقة  خا�سة  الرئي�سية،  امل��دي��ري��ات 

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ت��اأم��ني االأ����س���ر ال��ف��ق��رية، وب��رام��ج 

و�سراء  و�سيانة  بناء  وبرنامج  االإنتاجية،  تعزيز 

ب��ي��وت ل��اأ���س��ر ال��ف��ق��رية، وت���زوي���د م��رك��ز ال�����وزارة 

بجميع احتياجاتهم. و�سددت على اأهمية التعاون 

والتن�سيق ما بني اأع�ساء الامركزية وال��وزارة يف 

توفري اخلدمات االجتماعية الأهايل تلك املناطق، 

يلبي  مل��ا  املالية  املخ�س�سات  امل��واءم��ة يف  و���س��رورة 

االحتياج الفعلي. وقال بني م�سطفى، اإن جمل�ص 

قيمة  ق�سية  عالج  الوطنية  املعونة  �سندوق  اإدارة 

اخلا�سة  ال�سيارات  مو�سوع  و�سيعالج  االأرا����س���ي، 

املناطق  يف  خا�سة  املنتفعني،  بع�ص  ميتلكها  التي 

البعيدة والكبرية جغرافياً، م�سرية اإىل اأن النظام 

ب��درا���س��ة جميع االأ���س��ر  ي��ق��وم �سهرياً  االإل��ك��رتوين 

امل�ستفيدة، واإعادة ترتيبها، ملنح الدعم للم�ستحقني. 

اإي��ق��اف  ودع���ت بني م�سطفى، االأ���س��ر ال��ت��ي ج��رى 

الدعم عنها اأو التي خف�ست قيمة الدعم النقدي 

عنها، ت��زوي��د ���س��ن��دوق امل��ع��ون��ة بتلك امل��اح��ظ��ات، 

ليتم درا�ستها ومعاجلتها. واأكدت اأن �سندوق دعم 

مل  التي  اجلمعيات  دع��م  على  �سريكز  اجلمعيات 

حت�سل على الدعم من قبل، واجلمعيات يف املناطق 

النائية ملوا�سلة تقدمي اخلدمات املختلفة، خا�سة 

وفعالة،  اإنتاجية  م�ساريع  لديها  التي  اجلمعيات 

خللق فر�ص عمل لل�سباب، ومتكني املراأة اقت�سادياً، 

وحتويل االأ�سر من متلقية للدعم اإىل اأ�سر منتجة. 

واأ�سارت بني م�سطفى، اإىل اأن ال��وزارة اأجلت كافة 

االأق�ساط امل�ستحقة ل�سهر كانون االأول املا�سي، على 

�سناديق االئتمان، وقرو�ص االأ�سر املنتجة امل�ستحقة 

واملنتفعني  اخل��ريي��ة  واجلمعيات  امل��واط��ن��ني،  على 

من برامج تعزيز االإنتاجية، للم�ساهمة يف تخفيف 

االأعباء االقت�سادية عن املواطنني يف هذه الفرتة، 

وان ال��وزارة عفت بع�ص املقرت�سني من القرو�ص 

امل�ستحقة عليهم وفقاً لاأنظمة والقوانني املعمول 

بها، ومنها وفاة املقرت�ص وغريها.

راف��ق��ه��ا فيها  ال��ت��ي  و����س���ددت يف خ��ت��ام جولتها 

اأمني عام الوزارة وعدد من م�سوؤوليها، اأن الوزارة 

و�سندوق املعونة لن يتوانيا عن تقدمي خدماتهما 

اخلريية  واجلمعيات  واملحتاجة،  الفقرية  لاأ�سر 

الفعالة، وتعزير م�ساريع االأ�سر املنتجة.

االنباط – عمان 

   دان���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون املغرتبني 

اأم�����ص  اإح�����راق ن�سخة م��ن امل�����س��ح��ف ال�����س��ري��ف، 

ال�سبت، يف العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل.

اململكة لهذا  واإدان����ة  ال����وزارة رف�����ص  واأك����دت 

يهدد  و  والعنف،  الكراهية  يوؤجج  ال��ذي  الفعل 

التعاي�ص ال�سلمي.

واأكدت الوزارة اأن ن�سر وتعزيز ثقافة ال�سام 

وق��ب��ول االآخ����ر، وزي����ادة ال��وع��ي بقيم االح���رتام 

ونبذ  والت�سامح،  ال��وئ��ام  قيم  واإث���راء  امل�سرتكة، 

التطرف والتع�سب والتحري�ص على الكراهية، 

االلتزام  اجلميع  على  يجب  جماعية  م�سوؤولية 

بها.

  االنباط – عمان 

ال��ل��واء عبيد اهلل  ال��ع��ام   التقى مدير االأم���ن 

امل��ع��اي��ط��ة، اأم�����ص ال�����س��ب��ت، رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة نايف 

العربية للعلوم االأمنّية الدكتور عبد املجيد بن 

عبداهلل البنيان، والوفد املرافق له.

وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ع����دداً م��ن امل��وا���س��ي��ع ذات 

االه���ت���م���ام امل�������س���رتك، و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

والتن�سيق وتبادل اخلربات، ال �سّيما يف املجاالت 

العلمية والبحثية.

واأك������د امل���ع���اي���ط���ة، خ����ال ال���ل���ق���اء، ال��ع��اق��ة 

ع��زز  وال��ت��ي  ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الطيبة 

القائد  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  دعائمها ج��ال��ة 

واأخ��وه خادم احلرمني  امل�سّلحة،  للقّوات  االأعلى 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز.

واأ�����س����اد ب����ال����دور االأك�����ادمي�����ي ال�����ذي ت��ق��دم��ه 

ال��ع��رب��ي على  االأم��ن��ي  ال��ع��م��ل  اجل��ام��ع��ة لتعزيز 

اجلانب  اأهمية  اإىل  الفتا  حديثة،  علمية  اأ�س�ص 

االإ�سرتاتيجيات  و�سع  يف  واالأك��ادمي��ي  البحثي 

االأم���ن���ّي���ة ال���ه���ادف���ة اإىل رف����ع ق�����درات االأج���ه���زة 

االأمنّية وتاأهيل منت�سبيها.

البنيان، من جهته، بال�سمعة  واأ�ساد الدكتور 

الطيبة التي تتمتع بها مديرية االأمن العام على 

اأهمية  اإىل  وال��دويل، م�سرياً  املحلي  ال�سعيدين 

العاقة العلمية واملعرفية القائمة بني اجلامعة 

ال��ع��ام، ومب��ا ي�سهم يف خدمة  وم��دي��ري��ة االأم���ن 

االأمن العربي وتعزيز قدراته.

  االنباط – الزقاء 

 دعا رئي�ص جمل�ص حمافظة الزرقاء الدكتور 

االإ���س��راع  اإىل  املعنية  م��اج��د اخل�����س��ري اجل��ه��ات 

م�ست�سفى  يف  ال��ق��ل��ب  ق�����س��ط��رة  وح����دة  ب��اف��ت��ت��اح 

ال��ازم��ة  التو�سعة  واإج����راء  ال��زرق��اء احل��ك��وم��ي 

مل�����س��ت�����س��ف��ى االأم�����ري ف��ي�����س��ل احل��ك��وم��ي يف ل���واء 

الر�سيفة.

وقال الدكتور اخل�سري، يف ت�سريح �سحفي 

اأم�ص ال�سبت، اإن اأبناء حمافظة الزرقاء يعانون 

جراء عدم وجود وحدة قلب يف املحافظة، م�سرياً 

ثاثة  منذ  خ�س�ص  املحافظة  جمل�ص  اأن  اإىل 

لهذه  اأج��ه��زة  ل�سراء  دي��ن��ار  مليون  مبلغ  اأع���وام 

الوحدة التي كان من املقرر اأن يتم افتتاحها منذ 

العام املا�سي 2022 .

ولفت اإىل اأن العديد من امل�سروعات ال�سحية 

يف املحافظة ما زالت متعرثة، ما يوؤثر �سلبا على 

م�ست�سفى  اأن  حيث  لاأهايل،  املقدمة  اخلدمات 

االأمري في�سل يعاين من االزدحام ال�سديد منذ 

�سنوات عديدة.

االنباط  - عمان 

وج��ام��ع��ة  االأردن،  اأورجن  ���س��رك��ة  اف��ت��ت��ح��ت   

م�ساحة  لتوفري  اأورجن  قرية  التقنّية،  احل�سني 

مهاراتهم  تطوير  على  الطلبة  ت�سجع  تفاعلية 

اتفاقية  الطرفني  توقيع  بعد  وذل��ك  الرقمّية، 

الإطاق هذه القرية.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل��ل�����س��رك��ة، اأم���������ص ال�����س��ب��ت، 

اجل��ام��ع��ة  م��ب��ن��ى  يف  اأورجن  ق���ري���ة  ���س��ت��ت�����س��م��ن 

ال��رئ��ي�����س��ي جم���م���وع���ة م����ن احل����ل����ول ال��رق��م��ي��ة 

ومهارات  لتعزيز معرفة  والتعليمية  الرتفيهية 

ال��ط��ل��ب��ة يف جم���االت رق��م��ي��ة متطورة  وجت����ارب 

مثل االألعاب االإلكرتونية، ّما �سي�سهم بدوره يف 

حتقيق اأهداف نادي تطوير االألعاب يف اجلامعة 

ومي��ّك��ن ال��ط��ل��ب��ة م��ن ت��ط��وي��ر احل��ل��ول املبتكرة 

والتفكري االإب��داع��ي وت��ب��ادل اخل��ربات يف اأج��واء 

ت�ساركية و�سمولية.

االأردن،  الأورجن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  واأّك�����د 

ت����ريي م���اري���ن���ي، اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة ب���ني اأورجن 

وجامعة احل�سني التقنّية من اأجل دعم الطلبة 

يف رفع مهاراتهم وكفاءاتهم يف جماالت التحّول 

ال��رق��م��ي، م��ث��ل ت��ط��وي��ر االأل���ع���اب االإل��ك��رتون��ي��ة، 

حيث جت�ّسد القرية اجلديدة مدى التزام اأورجن 

بتطوير التعليم الرقمي على نطاق وا�سع.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأ����س���ار رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة احل�سني 

التقنّية، الدكتور اإ�سماعيل احلنطي، اإىل اأهمية 

هذه اخلطوة التي ترّكز ب�سكل وا�سح على املجال 

اجلديد يف عامل التطوير االإلكرتوين، وتطوير 

االألعاب الرقمية.

العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن مدينة 
الفحيص وتجمع لجان المرأة بالعقبة

مديرية األمن العام تطلق المرحلة الثانية من حملتها الوقائية 
والتوعوية المرورية »معًا نصل آمنين«

 مدير السير: حملتنا مستمرة انطالقًا من االستراتيجية المرورية طويلة المدى

االنباط – عمان 

الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�ص  امللكية، عقد  للتوجيهات  تنفيذا 

ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، رئ��ي�����ص جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات 

جالة امللك، اجتماعني منف�سلني مع وجهاء وممثلني عن مدينة 

الفحي�ص، ومع رئي�سة واأع�ساء جتمع جلان املراأة بالعقبة.

وياأتي عقد هذين اللقاءين، ا�ستكماال للقاء جالة امللك عبداهلل 

ومع  املا�سي،  االثنني  الفحي�ص،  الثاين مع وجهاء وممثلي مدينة 

وجهاء واأهايل من حمافظة العقبة، بداية ال�سهر احلايل.

بح�سور  الفحي�ص،  مدينة  وج��ه��اء  م��ع  العي�سوي  لقاء  وخ��ال 

احلجايا،  عاطف  الدكتور  الع�سائر  ل�سوؤون  امللك  جالة  م�ست�سار 

اأك���د ح��ر���ص ج��ال��ة امل��ل��ك على تفعيل ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل م��ع اأب��ن��اء 

مطالبهم  اإىل  واال�ستماع  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  الوطن  وبنات 

واحتياجاتهم بالتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�سا�ص.

اإىل مدينة  امل��ل��ك  زي����ارة ج��ال��ة  وث��م��ن احل�����س��ور، م��ن جهتهم، 

ال��وط��ن يف خمتلف  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  م��ع  امل�ستمر  وت��وا���س��ل��ه  الفحي�ص 

مناطق اململكة، موؤكدين منوذج العي�ص امل�سرتك يف االأردن.

ال��ت��ي تهم مدينة  الق�سايا  ال��ل��ق��اء، ع���ددا م��ن  وت��ن��اول��وا، خ��ال 

ومعاجلة  التحتية،  البنية  حت�سني  على  تركزت  والتي  الفحي�ص، 

اإج��راءات لتعزيز  االأزم��ات املرورية التي تعاين منها املدينة واتخاذ 

ال�سامة على الطرق واحلد من احلوادث.

اإن�ساء قرية تراثية وم�سارح ثقافية وحديقة  ودعا احل�سور اإىل 

ل��اأط��ف��ال، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ط��اب��ع ال��رتاث��ي للمدينة و���س��رورة 

الكاولني  االأثرية وتاأهيل منطقة م�سانع  الدير  االهتمام مبنطقة 

وتو�سعة �سبكة ال�سرف ال�سحي.

وتطرقوا اإىل مو�سوع الوقف الكن�سي، الذي يجري التعامل معه 

ر�سوم  عليه  تفر�ص  البلديات  بع�ص  اأن  اإال  االإ�سامي،  الوقف  مثل 

مرتفعة.

كما قدم احل�سور مقرتحا لتاأهيل خريجي اجلامعات ومتكينهم 

من دخول �سوق العمل، داعيني اإىل اإن�ساء م�ست�سفى يف املدينة.

اأم��ام جالة  التي جرى طرحها  الق�سايا  على  التاأكيد  واأع���ادوا 

امللك خال اللقاء ال�سابق.

وخال لقاء العي�سوي، رئي�سة واأع�ساء من جلان جتمع املراأة يف 

االأردنية  امل��راأة  دعم ومتكني  امللك على  اأك��د حر�ص جالة  العقبة، 

وتهيئة �سبل النجاح والتميز لها يف خمتلف املجاالت، خا�سة التمكني 

االقت�سادي، الذي يعد اأ�سا�سا للتمكني ال�سيا�سي وتو�سيع م�ساركتها 

يف احلياة العامة، الفتا اإىل اأن املبادرات امللكية �سرتكز خال الفرتة 

املقبلة على دعم امل�ساريع االإنتاجية والت�سغيلية.

وطالبت متحدثات، من جهتهن، ب�سرورة تعزيز الثقافة احلزبية 

لدى املراأة يف العقبة.

اإبرام اتفاقية مع اجلامعات املوجودة يف العقبة  واقرتح البع�ص 

واإنتاجية  ري��ادي��ة  م�ساريع  لتنفيذ  وتاأهيلها  امل���راأة  م��ه��ارات  لتنمية 

واالعتماد على ذاتها من خال دورات تعقد لهذه الغاية، والدعوة 

اإىل اإن�ساء مركز ملحو االأمية.

واأكدن اأهمية متكني املراأة للعمل يف القطاع ال�سياحي، من خال 

تطوير الت�سريعات، ودعم م�ساريع احلرف اليدوية لديهن، الفتات 

امل��راأة بالعقبة  اإع��ادة تاأهيل و�سيانة مبنى جلان جتمع  اإىل �سرورة 

وتزويده بو�سيلة نقل، والدعوة اإىل الرتكيز على امل�ساريع الزراعية 

الإقامة  العقبة  حمافظة  اأط���راف  يف  لل�سيدات  اأرا����ص  وتخ�سي�ص 

م�ساريع.

وت�����س��م��ن��ت امل��ط��ال��ب ����س���رورة اإي����اء االأ���س��خ��ا���ص ذوي االإع��اق��ة 

االهتمام الازم وتوفري �سبل التاأهيل الازمة لهم لانخراط مع 

املجتمع.

واأكد العي�سوي، يف نهاية كل لقاء، اأن جميع املطالب واملقرتحات 

اجلهات  قبل  من  ودرا�ستها  متابعتها  �سيجري  طرحها،  جرى  التي 

املعنية، وكل ح�سب اخت�سا�سه، وتلبية املمكن منها ح�سب االإمكانات 

املتاحة.

االنباط-عمان

اأكد مدير اإدار ال�سري العميد فرا�ص الدويري 

تنفيذ  م�����س��ت��م��رة يف  ال��ع��ام  االأم����ن  م��دي��ري��ة  اأن 

لتح�سني  اأطلقتها  التي  املرورية  ا�سرتاتيجيتها 

الواقع املروري وتعزيز ال�سامة على الطرق.

الثانية  املرحلة  بدء  اإعانه  جاء ذلك خال 

ال��ت��ي  اآمنني”  ن�����س��ل  “معاً  م����ب����ادرة  م���ن  م���ن 

بالتعاون مع مديرية  املرورية  االإدارات  تنفذها 

املجتمعية، وتعد  ج��زءاً من  وال�سرطة  االإع��ام 

العمل الوقائي والتوعوي لتوفري بيئة مرورية 

با�ستمراريتها  املبادرة متتاز  اأن هذه  اآمنة الفتاً 

ان��ط��اق��اً م��ن اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��روري��ة طويلة 

املدى واملرتكزة على عدد من املحاور االأ�سا�سية.

الإذاع��ة  حديثه  يف  ال�سري  اإدارة  مدير  وب��ني   

االأمن العام اأن املرحلة الثانية من املبادرة جاءت 

امل��روري��ة يف  االإدارات  اأجرتها  درا���س��ات  على  بناء 

االأوىل  املرحلة  واأك���دت على جن��اح  العام  االأم��ن 

يف احلد من ن�سب ال�سحايا على الطرق، بن�سبة 

 % 5.3

واأ�ساف، اأن هذه الدرا�سات حددت حوايل 70 

من النقاط االأكرث ازدحاماً على الطرق وجاري 

وبالتعاون  منها،  والتخفيف  حلها  على  العمل 

وزارات:  مثل  الرئي�سة  ال�سريكة  اجل��ه��ات  م��ع 

واالإ���س��ك��ان  ال��ع��ام��ة  واالأ���س��غ��ال  امل��ح��ل��ي��ة،  االإدارة 

تنظيم  وهيئة  ال��ك��ربى،  عمان  واأم��ان��ة  والنقل، 

النقل الربي.

دور  اأن  الدويري  العميد  اأكد  املجال  ويف هذ 

مديرية االأمن العام يف التعامل مع هذه املواقع 

املواطنني  على  والت�سهيل  التنظيم  يف  ينح�سر 

ال�����س��وارع  على  العالية  الكثافات  ح���دوث  وم��ن��ع 

قدرتها  يفوق  قد  تدفقاً  ت�ستقبل  التي  الكبرية 

التن�سيق  االأك��رب  يف  الدور  اال�ستيعابية، ويكمن 

وامل��ت��اب��ع��ة م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ل��و���س��ع احل��ل��ول 

عدد  يف  التزايد  ال�ستيعاب  والفنية  الهند�سية 

االآليات ومعدالت حركتها.

اأم��ان��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�سري  اإدارة  اأن  وب��ني 

العا�سمة عملت على حت�سني 28 موقع بالتعاون 

ف�سفورية  اأع��م��دة  كرتكيب  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 

ق��اب��ل��ة ل��ل��ط��ي لف�سل امل�����س��ارب، ال��ت��ي اأف�����ادت يف 

التخفيف من االأزمات ومنع احلوادث.

يف  الكبري  الت�سارع  اأن  اإىل  ال��دوي��ري،  ولفت 

الكثافة على  زي���ادة  اأ���س��ه��م يف  ال�����س��ي��ارات  اأع����داد 

الطرق، مبيناً وجود مليون و900 األف مركبة يف 

األف  نحو80  دخول  ف�سًا عن  عمان،  العا�سمة 

وتقريبا  اململكة  يف  لا�ستخدام  �سنوياً  مركبة 

ال��ك��ث��اف��ة امل��روري��ة  اأن  ع��ل��ى نف�ص ال��ط��رق الف��ت��اً 

ومنها  الن�سطة  ل��ل��ع��وا���س��م  م��ازم��ة  �سمة  ه��ي 

العا�سمة االأردنية عمان. 

ويف جانب نظام النقاط املرورية اأ�سار العميد 

م�ستمرة  ال��ع��ام  االأم����ن  م��دي��ري��ة  اأن  ال���دوي���ري 

باأحكام  ع��م��ًا  بفاعلية  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  تطبيق  يف 

ي�ستهدف  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  اأن  وخ��ا���س��ة  ال��ق��ان��ون، 

املخالفات  تكرار  على  ي�سرون  من  مع  التعامل 

والقيادة  احلمراء  االإ�سارة  قطع  مثل  اخلطرة، 

االآن  لغاية  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  عالية،  ب�سرعات 

ح��ج��ز 32 رخ�����س��ة ل�����س��ائ��ق��ني جت�������اوزوا ال��ع��دد 

، كما انه مت عقد ع�سر  امل�سموح به من النقاط 

العام  االأم���ن  يف  للتدريب  �سخ�ص   78 ل  دورات 

جتاوزوت نقاطهم املرورية 16 نقطة .

االأكرب  ال�سبب  اأن  توؤكد  االأرق��ام  اأن  واأ�ساف، 

ال��ذي  الب�سري  العن�سر  ه��و  احل���وادث  الرت��ك��اب 

يعد  عن�سر التحكم الرئي�سي يف جناعة العملية 

تكرار  على  ي�سر  البع�ص  اأن  �سيما  ال  امل��روري��ة، 

ن�سهده  ا�ستهتار  عن  ف�سًا  خطرية،  خمالفات 

اأحيانا مثل �سبط �سائق ب�سرعة 204 كلم/�ساعة 

وهو مثال على املخالفات اخلطرة غري املربرة، 

اأن كل خمالفة خطرة هي م�سروع  م�سدداً على 

حادث مل يكتمل وواجبنا احلفاظ على االرواح 

واملمتلكات، ولن نتوانى عن �سبط امل�ستهرتين .

اأ�سبحت عادة  اأن بع�ص املخالفات قد  وتابع، 

اأو  ع��ال��ي��ة،  ب�سرعة  ال��ق��ي��ادة  م��ث��ل  البع�ص  ع��ن��د 

اأن نعزز  م��ا يجب  ال��ه��ات��ف، وه��و  احل��دي��ث على 

ال��وع��ي ل��ت��غ��ي��ريه، الف��ت��اً اأن ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف 

النقال ملدة  ثانيتني اأثناء امل�سري على �سرعة 100 

كلم/�ساعة يعني امل�سري مب�ساحة عمياء مب�سافة 

ال�سائق  يهدد حياة  اأم��ر خطري  وه��و  م��رتاً،   55

وم�ستخدمي الطريق ب�سكل عام.

الت�سدي  يف  الرقابة  ولت�سديد  اأن��ه  واأ�ساف، 

ل��ل��م��خ��ال��ف��ات اخل����ط����رة ال���ت���ي ت���ه���دد ���س��ام��ة 

املواطنني فقد زادت اإدارة ال�سري يف االأمن العام 

ن�سبة  ل��رف��ع  التكنولوجيا  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  م��ن 

ال��رق��اب��ة االآل���ي���ة ع��ل��ى ال���ط���رق، م�����س��رياً اإىل اأن 

واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  مع  بالتن�سيق  جار  العمل 

االأخ��ط��ر   ه���ي   81 م��وق��ع��اً  امل��ع��ن��ي��ة للتعامل م��ع 

ح�����س��ب درا����س���ة اأ����س���رف ع��ل��ي��ه��ا امل��ع��ه��د امل����روري 

االأردين.

واأو�سح يف حديثه الذاعة االمن العام، اأنه مت 

جمال  يف  احلديثة  التكنولوجيا  من  اال�ستفادة 

مرافقة  ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال�سرطي  االأداء  ك��ام��ريات 

كل  ولت�سجيل  لعمله  اأداءه  اأث��ن��اء  ال�سري  لرجل 

ال�سفافية  مبداأ  من  انطاقاً  حوله،  يحدث  ما 

اأداء رجال  املواطنني،  ومراقبة  التعامل مع  يف 

موزعة  الكامريات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سري، 

على كافة رجال ال�سري وبن�سبة %100 .

االأمن  مديرية  اأن  ال�سري  اإدارة  مدير  و�سدد 

ليًا  تعمل  وت�سكياتها  وحداتها  بكافة  ال��ع��ام 

االأرواح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإال  ل��ه��ا  ه���م  وال  ن���ه���اراً 

نعده  ووط��ن��ي  اإن�����س��اين  واج��ب  وه��و  واملمتلكات، 

بحملها،  نت�سرف  نبيلة  وق��ي��م��ة  ع��ظ��م��ى،  غ��اي��ة 

للم�ساركة  وتعاوناً  التزاماً  كل من يبدي  �ساكراً 

يف اأداء هذه الر�سالة العظيمة، ومهيباً باجلميع 

�سرورة التبليغ عن املخالفات اخلطرة عرب رقم 

كافة  ي�ستقبل  الذي    0770999030 ال�سري  اإدارة 

ال�سكاوي واملاحظات والباغات اخلا�سة بعمل 

الرئي�سة مثل وزارات:  ال�سريكة  ال�سري.اجلهات 

واالإ���س��ك��ان  ال��ع��ام��ة  واالأ���س��غ��ال  امل��ح��ل��ي��ة،  االإدارة 

تنظيم  وهيئة  ال��ك��ربى،  عمان  واأم��ان��ة  والنقل، 

النقل الربي.

دور  اأن  الدويري  العميد  اأكد  املجال  ويف هذ 

مديرية االأمن العام يف التعامل مع هذه املواقع 

املواطنني  على  والت�سهيل  التنظيم  يف  ينح�سر 

ال�����س��وارع  على  العالية  الكثافات  ح���دوث  وم��ن��ع 

قدرتها  يفوق  قد  تدفقاً  ت�ستقبل  التي  الكبرية 

التن�سيق  االأك��رب  يف  الدور  اال�ستيعابية، ويكمن 

وامل��ت��اب��ع��ة م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ل��و���س��ع احل��ل��ول 

عدد  يف  التزايد  ال�ستيعاب  والفنية  الهند�سية 

االآليات ومعدالت حركتها.

اأم��ان��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�سري  اإدارة  اأن  وب��ني 

العا�سمة عملت على حت�سني 28 موقع بالتعاون 

ف�سفورية  اأع��م��دة  كرتكيب  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 

ق��اب��ل��ة ل��ل��ط��ي لف�سل امل�����س��ارب، ال��ت��ي اأف�����ادت يف 

التخفيف من االأزمات ومنع احلوادث.

يف  الكبري  الت�سارع  اأن  اإىل  ال��دوي��ري،  ولفت 

الكثافة على  زي���ادة  اأ���س��ه��م يف  ال�����س��ي��ارات  اأع����داد 

الطرق، مبيناً وجود مليون و900 األف مركبة يف 

األف  نحو80  دخول  ف�سًا عن  عمان،  العا�سمة 

وتقريبا  اململكة  يف  لا�ستخدام  �سنوياً  مركبة 

ال��ك��ث��اف��ة امل��روري��ة  اأن  ع��ل��ى نف�ص ال��ط��رق الف��ت��اً 

ومنها  الن�سطة  ل��ل��ع��وا���س��م  م��ازم��ة  �سمة  ه��ي 

العا�سمة االأردنية عمان. 

ويف جانب نظام النقاط املرورية اأ�سار العميد 

م�ستمرة  ال��ع��ام  االأم����ن  م��دي��ري��ة  اأن  ال���دوي���ري 

باأحكام  ع��م��ًا  بفاعلية  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  تطبيق  يف 

ي�ستهدف  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  اأن  وخ��ا���س��ة  ال��ق��ان��ون، 

املخالفات  تكرار  على  ي�سرون  من  مع  التعامل 

والقيادة  احلمراء  االإ�سارة  قطع  مثل  اخلطرة، 

االآن  لغاية  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  عالية،  ب�سرعات 

ح��ج��ز 32 رخ�����س��ة ل�����س��ائ��ق��ني جت�������اوزوا ال��ع��دد 

، كما انه مت عقد ع�سر  امل�سموح به من النقاط 

العام  االأم���ن  يف  للتدريب  �سخ�ص   78 ل  دورات 

جتاوزوت نقاطهم املرورية 16 نقطة .

االأكرب  ال�سبب  اأن  توؤكد  االأرق��ام  اأن  واأ�ساف، 

ال��ذي  الب�سري  العن�سر  ه��و  احل���وادث  الرت��ك��اب 

يعد  عن�سر التحكم الرئي�سي يف جناعة العملية 

تكرار  على  ي�سر  البع�ص  اأن  �سيما  ال  امل��روري��ة، 

ن�سهده  ا�ستهتار  عن  ف�سًا  خطرية،  خمالفات 

اأحيانا مثل �سبط �سائق ب�سرعة 204 كلم/�ساعة 

وهو مثال على املخالفات اخلطرة غري املربرة، 

اأن كل خمالفة خطرة هي م�سروع  م�سدداً على 

حادث مل يكتمل وواجبنا احلفاظ على االرواح 

واملمتلكات، ولن نتوانى عن �سبط امل�ستهرتين .

اأ�سبحت عادة  اأن بع�ص املخالفات قد  وتابع، 

اأو  ع��ال��ي��ة،  ب�سرعة  ال��ق��ي��ادة  م��ث��ل  البع�ص  ع��ن��د 

اأن نعزز  م��ا يجب  ال��ه��ات��ف، وه��و  احل��دي��ث على 

ال��وع��ي ل��ت��غ��ي��ريه، الف��ت��اً اأن ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف 

النقال ملدة  ثانيتني اأثناء امل�سري على �سرعة 100 

كلم/�ساعة يعني امل�سري مب�ساحة عمياء مب�سافة 

ال�سائق  يهدد حياة  اأم��ر خطري  وه��و  م��رتاً،   55

وم�ستخدمي الطريق ب�سكل عام.

الت�سدي  يف  الرقابة  ولت�سديد  اأن��ه  واأ���س��اف، 

ل���ل���م���خ���ال���ف���ات اخل����ط����رة ال����ت����ي ت����ه����دد ���س��ام��ة 

املواطنني فقد زادت اإدارة ال�سري يف االأمن العام 

ن�سبة  ل��رف��ع  التكنولوجيا  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  م��ن 

الرقابة االآلية على الطرق، م�سرياً اإىل اأن العمل 

املعنية  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  مع  بالتن�سيق  ج��ار 

االأخ���ط���ر  ح�سب  ه���ي   م��وق��ع��اً   81 م��ع  للتعامل 

درا�سة اأ�سرف عليها املعهد املروري االأردين.

التكنولوجيا  من  اال�ستفادة  مت  اأن��ه  واأو���س��ح 

ال�سرطي  االأداء  ك��ام��ريات  جم���ال  يف  احل��دي��ث��ة 

اأداءه  اأث��ن��اء  ت��ك��ون م��راف��ق��ة ل��رج��ل ال�سري  ال��ت��ي 

لعمله ولت�سجيل كل ما يحدث حوله، انطاقاً 

املواطنني،   مع  التعامل  يف  ال�سفافية  مبداأ  من 

اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال�����س��ري،  رج����ال  اأداء  وم��راق��ب��ة 

ال�سري  الكامريات موزعة على كافة رجال  هذه 

وبن�سبة %100 .

االأمن  مديرية  اأن  ال�سري  اإدارة  مدير  و�سدد 

ليًا  تعمل  وت�سكياتها  وحداتها  بكافة  ال��ع��ام 

االأرواح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإال  ل��ه��ا  ه���م  وال  ن���ه���اراً 

نعده  ووط��ن��ي  اإن�����س��اين  واج��ب  وه��و  واملمتلكات، 

بحملها،  نت�سرف  نبيلة  وق��ي��م��ة  ع��ظ��م��ى،  غ��اي��ة 

للم�ساركة  وتعاوناً  التزاماً  كل من يبدي  �ساكراً 

يف اأداء هذه الر�سالة العظيمة، ومهيباً باجلميع 

�سرورة التبليغ عن املخالفات اخلطرة عرب رقم 

كافة  ي�ستقبل  الذي    0770999030 ال�سري  اإدارة 

ال�سكاوي واملاحظات والباغات اخلا�سة بعمل 

ال�سري.

االحد   22/ 1 / 2023
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الآحد   22 / 1 / 2023 

 التل: منع وجود البسطات في المناطق والشوارع المصنفة  ب “الحمراء«

 الشياب: منح اصحاب البسطات الرخصة ضمن شروط معينة .

األنباط-يارا أبو كويك

بالرغم من وجود عيادات االإقالع عن 

املمكن  م��ن  اأن���ه  اإال  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ت��دخ��ن 

اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ك��اف��ي��ه  غ��ري  ت��ك��ون  اأن 

امل��واط��ن��ن ب�����س��ب��ب ازدي����اد ع���دد امل��دخ��ن��ن 

ال�سحة  ملنظمة  اح�����س��ائ��ي��ات  اخ��ر  ح�سب 

على  االأول  االأردن  اأن  بينت  التي  العاملية 

حيث  التدخن  ن�سبة  يف  ال��ع��امل  م�ستوى 

امل��دخ��ن��ن ويف  ال���رج���ال  م���ن   %82 ه��ن��اك 

عدد  تبن  وا�سحة  اأرقام  يوجد  ال  املقابل 

ارتفاع  من  الرغم  على  املدخنن  الن�ساء 

ن�����س��ب��ة ال��ت��دخ��ن ب��ي��ن��ه��م اإ���س��اف��ة ل��وج��ود 

ال�����س��ي��ج��ارة  ي��دخ��ن��ون  ال���رج���ال  م���ن   %66

يدخنون   %15 وهناك  واالأرجيلة  العادية 

. وغريها  االألكرتونية  ال�سجائر 

توا�سلت  املو�سوع  حول  اأكرث  للحديث 

املدخنن الذين  “االأنباط” مع عدد من 
من  ط��رق  ع��دة  عرب  التدخن  عن  اأقلعوا 

اأن  و���س��ف��ت  ال��ت��ي  )ح.م(  امل��واط��ن��ة  بينهم 

بحت  نف�سي  اأن��ه  على  ال��ت��دخ��ن  م��و���س��وع 

تركه  وتكرارا  مرارا  حاولت  اأنها  مبينة   ،

مبينة   ، �سحية  م�ساكل  من  لها  ي�سبب  ملا 

رم�سان  �سهر  ���س��ي��ام  ت�ستغل  دائ��م��ا  اأن��ه��ا 

لكي تبتعد عن التدخن فمن ي�سرب على 

ج��وع��ه وع��ط�����س��ه ق���ادر ع��ل��ى حت��م��ل ي��وم��ه 

ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ن��ي��ك��وت��ن وغ��ال��ب��ا م��ا ك��ان��ت 

ب��االح��داث  ت��اأث��ره��ا  ان  اإال    ، بذلك  تنجح 

ح�سب  والتوتر  القلق  من  لكومه  حولها 

الفرغ  للتدخن  تهرب  جعلها  ما  و�سفها 

�سيجارتي. واحرقه يف  التوتر  ذلك 

االبتعاد  من  النمط  هذا  )ح.م(  وتكمل 

وال���ع���ودة ج��ع��ل��ه��ا اأك����رث ت��ع��ل��ق��ا ب��ال��ت��دخ��ن 

اثنتان  �سارت  ال��واح��دة  ال�سجائر  وعلبة 

ال�سلبي  الواحد ما كان له االثر  اليوم  يف 

ال�����س��ح��ي��ة  ت����ده����ور ح���ال���ت���ه���ا  ال���ك���ب���ري يف 

اأظ��ه��رت  ح��ي��ث   ، امل�ست�سفى  اإىل  واأدخ��ل��ه��ا 

ال���ف���ح���و����س���ات اأن���ه���ا ت���ع���اين م���ن م�����س��اك��ل 

التدخن  ب�سبب  القلب  يف  �سحية 

وت���اب���ع���ت اأن���ه���ا ق�����ررت ت����رك ال��ت��دخ��ن 

ن��ه��ائ��ي��ا ومب�����س��ان��دة اه��ل��ه��ا ب�����داأت ب�����س��ك��ل 

ت��دري��ج��ي اق��ل��ل ع���دد ال�����س��ج��ائ��ر يف ال��ي��وم 

ح���ت���ى و����س���ل���ت ل��ن��ق��ط��ة ال�������س���ف���ر وب���ات���ت 

ت��زع��ج��ه��ا  رائ���ح���ة ال���دخ���ان، م�����س��رية اإىل 

بجمع  بداأت  اأكرث  نف�سها  ت�سجع  لكي  اأنها 

التدخن  التي كانت ت�سرفها على  النقود 

وذه����ب����ت ل��ط��ب��ي��ب اال����س���ن���ان ل��ت�����س��ل��ح م��ا 

ن��ادي  يف  وا�سرتكت  بها  التدخن  اف�سده 

ف��ي��ه طاقتها  اف���رغ  ل��ي��ك��ون م��ك��ان  ري��ا���س��ي 

التدخن.  عن  بعيدا  وتوترتها 

اأنه  )م.���ص(  املواطن   بن  ناحيته  من 

ق��ام ب��ال��ت��دخ��ن مل��دة ���س��ت ���س��ن��وات وح��اول 

ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ال����دخ����ان م���رت���ن ل��ك��ن��ه مل 

وق��رر  ���س��دي��داً  مر�ساً  م��ر���ص  ي�ستطع،ثم 

ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال���دخ���ان واخ����د ه���ذا ال��ق��رر 

اأن��ه  م��و���س��ح��اً   ، ب��رتك��ه  نف�سي  ع��ل��ى  وع���داً 

يف ال��ب��داي��ة ك��ان االم���ر ���س��ع��ب��اً ل��ع��دة اي��ام 

املدخنن  ا���س��دق��ائ��ه  روؤي���ة  يتجنب  وك���ان 

ع�سر  خم�سة  مل��دة  احل��ال  ه��ذا  على  وب��ق��ي 

عن  االق��الع  مراكز  عن  اعلم  وكنت  يوماً 

ال��ت��دخ��ن ل��ك��ن��ي مل ات��وج��ه ال��ي��ه��م،واالأن 

تدخن. دون  اخلام�سة  ال�سنة  اكملت 

واأو�������س������ح ال�����دك�����ت�����ور دك�����ت�����ور حم��م��د 

ال�سدرية  االأمرا�ص  ا�ست�ساري  الطراونة 

التدخن  اأن  احلثيثة  والعناية  والتنف�سية 

ع�����ادة ���س��ي��ئ��ة ت�����س�����س��ر ب�����س��ح��ة االن�����س��ان 

التنف�سي  اجل��ه��از  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ت��اأث��ري  ول���ه 

واجل��ه��از ال����دوراين وال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ن 

املزمن  الرئوي  االن�سداد  اىل  ي��وؤدي  وقد 

ال��ت��دخ��ن  عملية  اث��ن��اء  اأن���ه   اإىل  م�����س��رياً 

ي���ح���دق اح�������رتاق ع�����دة م������واد وه�����ي ت��ع��د 

�سرطان  حلدوث  وت�سبب  م�سرطنة  مواد 

ب��اجل��ه��از ال��ت��ن��ف�����س��ي وب�����س��ب��ب وج���ود م��ادة 

ال��دم��اغ  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  ال��ت��ي  النيكوتن 

وت���وؤث���ر ع��ل��ى ال��ف��ك��ر واالدم�������ان وت�����س��در 

اغلب  بالتدخن  اجل�سم  حلاجات  ا�سارات 

االوقات 

ال�سخ�ص  على  فقط  لي�ص  -ال��ت��دخ��ن 

االأ�سخا�ص  على  ت��اأث��ري  ل��ه  ولكن  امل��دخ��ن 

امل���ح���ي���ط���ن ال����غ����ري م����دخ����ن����ن وي����ع����رف 

ال�سلبي وهو م�سر جدا ويوؤثر  بالتدخن 

ال�سرر  وي���وؤدي  املخاطية  االأغ�����س��ي��ة  على 

التنف�سي.  باجلهاز 

وب��ن اأن��ه م��ن اه��م ط��رق ل��الق��الع عن 

التدخن  وهو وجود توعية حول االقالع 

لعيادات  اال�سخا�ص  وتوجه  التدخن  عن 

املراكز  يف  املوجودة  التدخن  عن  االقالع 

اآفه  التدخن  اأن  الدكتور  واكد  ال�سحية 

ال�سحي  باالقت�ساد  ت�سر  عاملية  �سحية 

وم���ن���ع ت���روي���ج ل��ك��ل م��ن��ت��ج��ات ال��ت��دخ��ن 

العامة  االأماكن  التدخن يف  ومنع 

وق�����������ال ي������وج������د و�������س������ائ������ل ل�����الق�����الع 

ال���ال����س���ق���ات دون  ال���ت���دخ���ن وه�����ي  ع����ن 

ال��ن��ي��ك��وت��ن، وع��ل��ك��ة ال��ن��ي��ك��وت��ن، وح��ب��وب 

النيكوتن  من  خالية 

اأك���د ي��ج��ب ع��ل��ى اال���س��خ��ا���ص امل��دخ��ن��ن 

ارادة  ل��دي��ه��م  امل��ت��اب��ع��ة وال��ك�����س��ف وي���ك���ون 

ي��ن�����س��ح  وال  ال����ت����دخ����ن  ع�����ن  ل�����الق�����الع 

طبيعية  وخلطات  و�سفات  اي  با�ستعمال 

ل������الق������الع ع������ن ال�����ت�����دخ�����ن ومم����ار�����س����ة 

با�ستمرار. الريا�سة 

ال�سحة  وزارة  ب��ي��ن��ت  ذات���ه  ال�����س��ي��اق  يف 

لالإقالع  عيادة   26 اململكة  يف  يوجد   اأن��ه 

ع���ن ال��ت��دخ��ن م���وزع���ة ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ات 

عيادة  عّمان  العا�سمة  يف  يوجد  اذ  كافة، 

ماركا  و  يف   ال�ساملة  ال�سحية  املراكز  يف 

اأم��ا  واجلبيهة،  واملقابلن  احل��م��ام  وم��رج 

و  ال��زرق��اء  ال��زرق��اء فتوجد يف مراكز:  يف 

وادي احلجر و خادم احلرمن والر�سيد، 

ال�����س��ري��ح،  م���راك���ز:  ت���وج���د يف  اإرب�����د  ويف 

عجلون  �سحي  مركز  ويف   ، قميم  حنينا، 

ال�����س��ام��ل يف ع��ج��ل��ون. ك��م��ا ت��وج��د ع��ي��ادات 

ال��ب��رتا ، ويف  ال��ب��رتا يف م��رك��ز ���س��ح��ي  يف 

مركز  ويف  ال�سامل  الطفيلة  �سحي  مركز 

حمافظة  يف  اأم��ا  ال�����س��ام��ل،  امل��ف��رق  �سحي 

ال�سوؤون  مديرية  يف  عيادة  فتوجد  مادبا 

توجد  البلقاء  ويف   ، للمحافظة  ال�سحية 

االأويل  ال�سلط  �سحي  م��رك��ز  يف  ع��ي��ادات 

البا�سا  عن  و�سحي  ال�سامل  زي  و�سحي 

. و يف الكرك توجد عيادة يف مركز �سحي 

املرج االأويل و مركز �سحي طالل ، اما يف 

معان فتوجد عيادة يف مركز �سحي معان 

، وم��رك��ز  ال�����س��ام��ل  وم��رك��ز �سحي ج��ر���ص 

عيادة  توجد  كما   ، ب�سمة  االأم��رية  �سحي 

وزارة  م��ق��ر  يف  ال���ت���دخ���ن  ع���ن  ل����الإق����الع 

ال�سحة.

البرنامج التنفيذي لرؤية 
التحديث يحدد أولويات تطوير 
التشريعات في المجاالت كافة

  االنباط – عامن 

لروؤية  التنفيذي  الربنامج  حدد   

اأقرته  ال��ذي  االقت�سادي  التحديث 

اأولويات حتديث وتطوير  احلكومة، 

ال��ت�����س��ري��ع��ات واالأن���ظ���م���ة ل���الأع���وام 

3023- 2025، يف املجاالت كافة.

وح���������دد ال�����ربن�����ام�����ج اأول�������وي�������ات 

ال���ت�������س���ري���ع���ات يف حم���رك  حت����دي����ث 

اال����س���ت���ث���م���ار، ب���ا����س���ت���ك���م���ال اإ�����س����دار 

البيئة  بقانون  املتعلقة  الت�سريعات 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة وحم���رك ال�����س��ن��اع��ات 

وتب�سيط  وت�سهيل  ال��ق��ي��م��ة،  ع��ال��ي��ة 

اإج�������راءات ال��ت�����س��ج��ي��ل وال��رتخ��ي�����ص 

وريادي  ال�سغرية  لل�سركات  خا�سة 

االأعمال.

وت�����س��م��ن��ت االأول����وي����ات يف ق��ط��اع 

ال��ت��ع��دي��ن م��راج��ع��ة وت��ع��دي��ل ق��ان��ون 

امل���������س����ادر ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة واالأن����ظ����م����ة 

امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه، ويف ق��ط��اع ال���زراع���ة 

تعليمات  ت��ع��دي��ل  ال��غ��ذائ��ي  واالأم����ن 

االأن�������س���ط���ة ال����زراع����ي����ة وال���ن���ب���ات���ي���ة 

واحل�����ي�����وان�����ي�����ة مب������ا ي���ن�������س���ج���م م��ع 

تعليمات  وت��ع��دي��ل  ال��رق��اب��ة،  ق��ان��ون 

ت�������س���ج���ي���ل امل����ب����ي����دي����ات واالأ�����س����م����دة 

واالأدوي�������ة ال��ب��ي��ط��ري��ة وال��ل��ق��اح��ات، 

واإزال���ة  الت�سجيل  ح�����س��ري��ة  واإل���غ���اء 

االأخ��رى،  القوانن  م��ع  ال��ت��داخ��الت 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ات  ت���ع���دي���ل  ج����ان����ب  اإىل 

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ال��ت��ف��ت��ي�����ص وال����رق����اب����ة، 

و�������س������ن������دوق امل������خ������اط������ر، وت����ت����ب����ع 

ال��دور  وت��ع��زي��ز  ال��زراع��ي��ة،  املنتجات 

للموؤ�س�سة  واالجتماعي  االقت�سادي 

التعاونية.

وا�����س����ت����م����ل����ت اأول��������وي��������ات ق���ط���اع 

حتديث  على  اللوج�ستية  اخلدمات 

ال����ت���������س����ري����ع����ات ال����ن����اظ����م����ة ل��ل��ن��ق��ل 

وال�������س���ك���ك احل����دي����دي����ة وال����ط����ريان 

الرقابية  اجل��ه��ات  وت��وح��ي��د  امل���دين، 

يف ال��ت��خ��ل��ي�����ص اجل��م��رك��ي، واإ���س��دار 

نظام الئحة بدالت وكالء اخلدمات 

ال���ب���ح���ري���ة، واع����ت����م����اد ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال��ذك��ي��ة وت�����س��ري��ع��ات ���س��ب��ط ان��ب��ع��اث 

ال�����غ�����ازات ال���دف���ي���ئ���ة امل���ن���ب���ع���ث���ة م��ن 

ال�سفن.

اللوج�ستية  ويف حمرك اخلدمات 

ت�������س���م���ن���ت االأول��������وي��������ات م���راج���ع���ة 

ن��ظ��ام ال��ت��ام��ن االإل����زام����ي، واإق����رار 

ال���ت�������س���ري���ع���ات ال����ن����اظ����م����ة ل��ل��ع��م��ل 

املايل. و�سوق عمان  امل�سريف 

وح���������دد ال�����ربن�����ام�����ج االأل������وي������ات 

ال���رع���اي���ة  ق����ط����اع  ال���ت�������س���ري���ع���ي���ة يف 

وت��ع��دي��ل نظام  ال�����س��ح��ي��ة مب��راج��ع��ة 

امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ات 

ال���ن���اظ���م���ة ل���ت���ج���رب���ة ا���س��ت��ق��الل��ي��ة 

لتعميمها  حمزة  االأم��ري  م�ست�سفى 

ع��ل��ى م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، 

وت������ع������دي������ل ق��������وان��������ن: ال�����ت�����ج�����ارة 

واملناف�سة  وال�سركات،  االإلكرتونية، 

امل�ستهلك. حماية  جمعية  وتعليمات 

وح���������دد ال�����ربن�����ام�����ج اأول�������وي�������ات 

عاملية”  وج���ه���ة  االأردن  “حمرك 
مب������راج������ع������ة ت�����������س�����ري�����ع�����ات ق����ط����اع 

ال�سياحة  ق��ان��ون  وم��ن��ه��ا  ال�����س��ي��اح��ة، 

واأن�������ظ�������م�������ة:االأدالء ال�������س���ي���اح���ي���ن، 

واملطاعم  ال�سياحية،  امل��واق��ع  اإدارة 

ال�سياحية.

“الريادة  حم�������رك  وت���������س����م����ن 

اآليات  حت�سن  اأولويات:  واالإبداع” 

قطاع  يف  للعاملن  املهنية  التنمية 

ت�سريعات  وحت��دي��ث  ال��ع��ام  التعليم 

يتواءم  مبا  والتعليم  الرتبية  وزارة 

م��ع ح��ق��وق االأ���س��خ��ا���ص ذو االإع��اق��ة، 

العايل،  التعليم  ت�سريعات  وتقييم 

وت���ع���دي���ل ن����ظ����ام مم���ار����س���ة ال��ع��م��ل 

االأكادميي.

وا����س���ت���م���ل���ت االأول�������وي�������ات اأي�������س���ا 

ق��ان��ون ح��ق احل�سول  ع��ل��ى حت��دي��ث 

البيانات  و�سيا�سة  امل��ع��ل��وم��ات،  على 

احل���ك���وم���ي���ة امل���ف���ت���وح���ة، وم���راج���ع���ة 

ق���ان���ون االإح�������س���اءات ال���ع���ام���ة، ك��م��ا 

ت�����س��م��ن��ت اأول�����وي�����ات حم����رك امل����واد 

قانوين  وتعديل  امل�ستدامة،مراجعة 

واإعداد  املتجددة  والطاقة  الكهرباء 

بالهيدروجن. املتعلقة  الت�سريعات 

وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  ويف 

امل�����ه�����ن�����ي وال�����ت�����ق�����ن�����ي وال���ت�������س���غ���ي���ل 

وطنية  اإط��ارات  االأول��وي��ات  ت�سمنت 

ل����الع����رتاف ب����اخل����ربات ال�����س��اب��ق��ة، 

العملية،  االختبارات  تنفيذ  واآليات 

الفكرية  امللكية  ق��وان��ن  وم��راج��ع��ة 

احل���ال���ي���ة وم���واءم���ت���ه���ا م���ع اأف�����س��ل 

الدولية. املمار�سات 

ا����س���ت���م���ل���ت  امل�������ي�������اه  ق������ط������اع  ويف 

االأولويات على تعديل نظام مراقبة 

امل���ي���اه اجل���وف��ي��ة وح��م��اي��ة امل�����س��ادر 

امل���ي���اه، واإق������رار اأ���س�����ص ح��ف��ر االآب����ار 

اجلوفية املاحلة يف وادي االأردن.

امل�����س��ت��دام��ة،  امل�����وارد  ويف حم���رك 

ت�����س��م��ن��ت ت��ف��ع��ي��ل اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون 

ويف  ال���ن���ف���اي���ات،  الإدارة  االإط��������اري 

حم�����رك ن���وع���ي���ة احل����ي����اة ا���س��ت��م��ل��ت 

االأول�������وي�������ات ع���ل���ى اإع���������داد ق���ان���ون 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة، 

وم����راج����ع����ة ق����ان����ون ت��ن��ظ��ي��م امل����دن 

امل��ن��ب��ث��ق��ة عنه  وال���ق���رى واالأن���ظ���م���ة 

م����ن اأج������ل ت��ط��ب��ي��ق م���ع���اي���ري م���دن 

. مل�ستقبل ا

االنباط - ديانا البطران

التي  الو�سائل  اح��دى  تعتربالب�سطات 

ي��ل��ج��اأ ل��ه��ا ال�����س��ب��اب ال��ع��اط��ل��ن ع��ن العمل 

قلة  ظ��ل  يف  املعي�سية  او���س��اع��ه��م  لتح�سن 

ف���ر����ص ال��ع��م��ل وان��ت�����س��ار ال��ب��ط��ال��ة ورغ���م 

ا�سحابها  تعر�ص  م��ن  املهنة  خم��اط��ره��ذه 

املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  وامل�����س��ادرة  للمطاردة 

ال�����س��ي��ئ��ة  االق���ت�������س���ادي���ة  ال����ظ����روف  ان  اال 

االمر،  على  املر  تف�سيل  على  هوؤالء  ترغم 

وت�����س��ط��دم ه����ذه امل��خ��اط��ر اي�����س��ا ب��رف�����ص 

ا����س���ح���اب امل���ح���الت امل���رخ�������س���ة  ل ت��واج��د 

على  توؤثر  الب�سطات قرب حمالتهم النها 

مبيعاتهم وعلى املظهر العام.

ويف ه����ذا ال�����س��ي��اق ت���در����ص ب��ل��دي��ة ارب���د 

ال��ك��ربى ات��خ��اذ حزمة م��ن ال��ق��رارات منها 

لتنظيم  �سعيا  الب�سطات  على  ر�سوم  فر�ص 

الب�سطات  ل  ام��اك��ن  امل��ه��ن��ة وحت��دي��د  ه���ذه 

ت�����س��اب��ه مبيعات  وب��ي��ع��ه��ا ف�����س��ال ع��ن ع���دم 

تقع  ال��ت��ي  ال��ت��اج��ر  ب�ساعة  م��ع  الب�سطات 

الب�سطة امام حمله. 

  ويرد احمد االحمد “�ساحب  ب�سطة” 

الر�سوم  فر�ص  لقرار  البلدية  توجه  على 

قائال “لو معي م�ساري ادفع  ما كنت بعت 

طريقة  :”ا�سهل  وا���س��اف  ب�سطة”،  على 

لتوفري اموال يف البلد هو جيب املواطن«.

ب�سطة  “�ساحب  ال�سعد  ع��ل��ي   وط��ال��ب 

ال�����س��ف��ق��ة  ب��ع��ن  ال��ن��ظ��ر  فواكه” ال��ب��ل��دي��ة 

بفر�ص  وذل��ك  بحالهم  ب��ال��راأف��ة   وال��راأف��ة 

املتدين،  دخلهم  م��ع  تتنا�سب  قليلة  ر���س��وم 

ي��ك��اد  ق��ل��ي��ل ج���دا ال  م�����س��ريا اىل ان دخ��ل��ه 

مو�سحا  الرئي�سية  بيته  م�ستلزمات  يغطي 

انه اذا كانت الر�سوم عالية فلن يتمكن من 

البيع على الب�سطة وال العي�ص .

يف  حم���ل  ل���دي���ه  “تاجر  ����س���ام���ي  وق�����ال 

ال�سوق” بدوره:” انه �سد وجود الب�سطات 

ي�سيق  الب�سطة  �ساحب  الن  وترخي�سها 

ب�ساعتي  ت�سبه  ب�ساعة  ويبيع  رزق��ي  علّي 

با�سعار اقل النه ال يتكلف اعباء دفع اجرة 

حمل وكهرباء وغريها”.  على حد قوله.

حم��ل  “�ساحب  رام��������ي  ي������رى  ف���ي���م���ا 

الب�سطات  م��ن��ظ��ر  ان  ال�سوق”  يف  اح��ذي��ة 

الئق  غ��ري  ال�����س��وارع  يف  والثابته  املتحركة 

للم�ساة  خانقة  م��رور  بازمة  ويت�سبب  اب��دا 

وال�سيارات. 

م�سان  قلبنا  دم  بندفع  احنا  وا�ساف:” 

وياكل  ق��دام��ن��ا  ب�سطة  يفتح  واح���د  ييجي 

رزقنا ».

على  حا�سل  اخل��ال��د  ح�سن   وا���س��ت��غ��رب 

“�ساحب  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  ب��ك��ال��وري�����ص 

ل��ف��ت��ح  ����س���روط  ال��ب��ل��دي��ة  و����س���ع  ب�سطة” 

ر�سوم  بندفع  م��ا  “ ف��وق  وق��ال  الب�سطات، 

 “ م��ت�����س��ائ��ال:  اختيار”،  ي��خ��ت��ارون��ا  ب��ده��م 

دفعوا  اهالينا  فينا  ب�سري  اللي  حرام  م�ص 

علينا دم قلبهم لنفتح ب�سطات بال�سوارع » .

وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال رئ��ي�����ص ب��ل��دي��ة ارب���د 

الكربى الدكتور نبيل الكوفحي ان مدينة 

�سنوات  منذ  الب�سطات  انت�سار  تعاين  ارب��د 

ط���وي���ل���ة ول���ك���ن���ه���ا  ت��ف��اق��م��ت يف ال�����س��ن��وات 

االخ������رية ب�����س��ب��ب ال���ع���وام���ل االق��ت�����س��ادي��ة 

اثرت  التي  ال��ظ��روف  ومنها  واالجتماعية 

على جميع القطاعات بعد جائحة كورونا . 

ب���ذل���ت ج���ه���ودا  ال���ب���ل���دي���ة  ان  واو������س�����ح 

متوا�سلة للتخفيف من اثار هذه الظاهرة 

الذي ا�سبح موؤثرا على املواطنن والتجار 

ل��ل��ت��ج��ار  ي���ع���ود  ب��ع�����س��ه��ا  ان  اىل  م�������س���ريا 

انف�سهم. 

لدى  لي�ص  الكوفحي:”لالأ�سف  وق���ال 

الب�سطات،  ل��ه��ذه  م��ث��ال��ي��ة  ح��ل��ول  ال��ب��ل��دي��ة 

التاجر  ب��ن  ت���وازن  الق��ام��ة  تعمل  ولكنها 

لت�سهيل  وامل����واط����ن  ال��ب�����س��ط��ة،  و���س��اح��ب 

�سريه ما�سيا او راكبا . 

وا���س��ار ب��اأن بلدية ارب��د ال��ك��ربى حت��اول 

بع�ص  ت��اأم��ن  مقبولة  ح��ال��ة  اىل  ت�سل  ان 

م�سادر الرزق ال�سحاب الب�سطات وتخفف 

ال�������س���رر ع���ل���ى ال���ت���ج���ار وت���ت���ي���ح ال��ف��ر���س��ة 

للمركبات واملارة يف هذه ال�سوارع .

ارب���د تعمل  ب��ل��دي��ة  اأن  ال��ك��وف��ح��ي  واك���د 

ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذ ت���ن���ظ���ي���م مم���ن���ه���ج ل��ت��ن��ظ��ي��م 

متعلقة  بيانات  جمع  على  بناء  الب�سطات 

والنوع  االنت�سار  حيث  من  الظاهرة  بهذه 

وال�����س��غ��ط ع��ل��ى ال�������س���وارع، الف���ت���ا اىل ان 

البلدية غري متفردة يف هذا املجال ولكنها 

تن�سق مع  اجلهات املعنية لت�سل اىل حلول 

مقبولة تر�سي اجلميع 

وق����ال ال��ن��اط��ق االإع����الم����ي يف ال��ب��ل��دي��ة 

غ��ي��ث ال��ت��ل ان ���س��اح��ب ال��ب�����س��ط��ة ال��راغ��ب 

ب��رتخ��ي�����س��ه��ا وال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ق���ان���وين، ال 

ال�سوؤون  دائ��رة  مراجعة  �سوى  منه  يطلب 

ال���ب���ل���دي���ة وت�����ق�����دمي ط��ل��ب  ال�������س���ح���ي���ة يف 

بااللتزام  تعهد  وتوقيع  ب�سطته  لرتخي�ص 

البلدية. التي ت�سعها  بال�سروط 

واكد ان البلدية لن حت�سر الب�سطات يف 

موقع واحد اذ �سيتم توزيعها على االأحياء 

وم��ن��اط��ق ي�����س��م��ح ف��ي��ه��ا ب��و���س��ع ال��ب�����س��ط��ات 

و�سيتم  وموا�سفات حمددة،  �سروط  �سمن 

م��ن��ع وج����ود ه���ذه ال��ب�����س��ط��ات ب�����س��ك��ل ك��ام��ل 

ت�سنفها  التي  وال�سوارع  املناطق  بع�ص  يف 

البلدية ب”احلمراء«.

العملية هو  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف  ان  وب��ن 

ال��ت��ن��ظ��ي��م، و���س��ي��ك��ون وج����ود ال��ب�����س��ط��ات يف 

بحيث  التجار،  مع  باالتفاق  املناطق  بع�ص 

ع��ل��ى  امل���ع���رو����س���ة  ال��ب�����س��اع��ة  ت���ك���ون  ان ال 

ال��ت��اج��ر  يبيعها  ال��ت��ي  ذات��ه��ا  ه��ي  الب�سطة 

التي توجد الب�سطة امام حمله.

اأكرث  بتملك  ال�سماح  يتم  لن  انه  وزاد    

وج��ود  الن  ال��واح��د،  لل�سخ�ص  ب�سطة  م��ن 

ال��ب�����س��ط��ات وال�������س���م���اح ب���ه���ا ج����اء ت���ق���دي���راً 

ل��ل��ظ��روف امل��ع��ي�����س��ي��ة ال�����س��ع��ب��ة واالأح������وال 

االجتماعية التي يعي�سها االأردنيون موؤكدا 

اأ���س��ح��اب  ب��ت��ح��ول  ال��ب��ل��دي��ة  ل��ن ت�سمح  ان���ه 

فعليه  ذلك  اأراد  ومن  جتار،  اىل  الب�سطات 

االأ���س��ول،  ح�سب  به  خا�ص  حمل  ترخي�ص 

و�ستقوم البلدية بدرا�سة الطلبات املقدمة، 

املمنوحة  الرخ�ص  ت��ك��ون  ب��اأن  و�ستحر�ص 

للم�ستحقن واالأكرث حاجة لها.

وق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��ود ال�����س��ي��اب مدير 

دائرة ال�سوؤون ال�سحية يف البلدية، انه يتم 

حال  يف  الرخ�سة  الب�سطات  ا�سحاب  منح 

يكون  ان  ومنها  معينة  �سروط  تتوفرفيها 

ل��ع��ائ��ل��ت��ه وم��ع��ه  اردين اجل��ن�����س��ي��ة وم��ع��ي��ال 

�سهادة ح�سن �سرية و�سلوك 

الب�سطات   ا���س��ح��اب  ال��ت��زام  ع��ل��ى  و���س��دد 

يزيد  له حيث ال  املحددة  وامل�ساحة  باملوقع 

طولها على مرتين وبعر�ص مرت.

بلدية اربد تعتزم فرض رسوم عليها وتحديد اماكن لها

الكوفحي، تنظيم ممنهج للبسطات ونعمل القامة توازن بين التاجر وصاحب البسطة والمواطن
البسطات بين »حاجة« اصحابها وشكاوى التجار وتنظيم المهنة

مواطنون يشاركون »األنباط« قصصهم مع اإلقالع عن التدخين

التدخين ظاهرة مجتمعية واالقالع عنه يبدأ من الشخص نفسه 

ويتفهم  يعلم   وكلنا   ، والقر�سنة  والتفاهات  واملوجون  ال�سخ�سنة  عامل  يف  ن�سبح 

من  بنا  يحيط  وما   ، اجلوار  دول  يف  الداخلية  واالزمات  واالقليمية  العاملية  االزمات 

االأردين  االقت�ساد  على  واأثرها  املعرتكات،   هذه  نتيجة  اقت�سادية  نك�سات 

واالبقاء  ال�سيطرة  يف  والفاعلة  اجلادة  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  حكومة  �سيا�سة   

البطالة  اع���داد  خف�ص  و�سيا�سة  وامل��ج��ت��م��ع��ي،   واالق��ت�����س��ادي  امل��ايل  اال���س��ت��ق��رار  على 

، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ع��دالت الت�سخم وال�����س��ع��ي نحو  ال��ع��ام   امل��وازن��ة وال��دي��ن  وع��ج��ز 

ومواجهتها  وال��ت��ق��ل��ب��ات  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ه��ذه  وال��ت�����س��دي   ، ال��ق��ط��اع��ات   ال��ن��م��و يف جميع 

اطر  �سمن  وعاملية  اقليمية  و���س��راك��ات  ا�سرتاتيجيات  خ��الل  م��ن  ا�ستثنائية  بطرق 

وبرامج تكاملية ، رغم االإمكانيات الب�سيطة لكن النتائج مبهره ، اذا تعمقنا يف واقع 

والبحث  الدولة  موؤ�س�سات  اروق��ة  يف  ال�سيا�سات  تلك  حتليل  يف  واملحاوالت  التجربة 

. عن احلقيقة 

و�سوح  بكل  يعمل  ال�سخ�سية  واالأه��داف  ال�سخ�سنة  عن  بعيداً  اخل�ساونة  فب�سر 

فال�سان  وتوجيهاته  امللك  جاللة  اث��ر  مكتنفاً  والعوائد  وامل���وارد  االإمكانيات  �سمن 

ا�ستهتار وال جمامالت على  حاله يقول ) ال�سدق اجنى من الكذبي ( فال تغول وال 

لتجاوز  املر�سومه  اخلطط  هي  وهذه  االإمكانيات  فهذه   ، بهرجات  وال  الوطن  ح�ساب 

املحنة . هذه 

 ف��ا���س��ي��ا���س��ت��ة ت��ق��ول االت��ف��اق��ي��ات وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م ل��ي�����س��ت ع��ب��ث��ي��ه ، وال اإرت��ف��اع 

 ، ورق  على  ح��رب  ال��ذات��ي  واالك��ت��ف��اء  ال��زراع��ي��ة  واال�سرتاتيجيات   ، ج��زاف��ا  ال�����س��ادرات 

ومدخول ال�سياحة وعدد ال�سياح ارجتايل ، وال احتياط النقد يف البنك املركزي دون 

الدولية  الثقة  من  عالية  درج��ة  على  بنيت  وق��واع��د  اأ�س�ص  كلها   ، امل��ودع��ن  من  ثقة 

عليها  يعمل  التي  فال�سيا�سات   ، وال�سيا�سي  االقت�سادي  ونهجها  بخططها  ب��االردن 

. مواجه  �سيا�سات  بل  ترحيل  �سيا�سات  لي�ست 

م���ن امل��وؤ���س��ف اأن ن��ك��ون يف ن��ف��ق م��ظ��ل��م ال ن���رى م��ن��ه��ا ���س��وى ال�����س��وداوي��ة امل��ق��ي��ت��ة 

االقاويل  افتعال  فلك  يف  ت�سبح  التي  الوا�سعة  واالنتقادات  وامل�سايقات  واالجنرافات 

وات��زان  ال��ط��رح  ق��وة  تفقدنا  وال��ت��ى  حقيقية  عنا�سر  دون   ، والتحليالت  واالأح��ادي��ث 

العمل  كيان  نقدنا  جتاوزنا  اذا   ، وبدالئل  بعقالنية  يواجهك  من  قوة  اأمام  احلديث 

ت�سوية  اإىل  بها  ن�سعى  التي   ، املميتة  ال�سلبية  وهذه   ، وتبعاتها  ال�سخ�سنة  اأمور  اإىل 

واداءه��م  عملهم  �سمولية  اإىل  ننظر  وال   ، فيهم   لي�ص  مبا  ونعتهم  االآخ��ري��ن  �سورة 

اإىل  نذهب  االجن��از  انتقاد  على  قادرين  غري  النا   ، ُينجز  ما  بكل  ونطعن  واجنازهم 

. ال�سخ�سنة  

مع  م�سداقية  اك��رث  جتعلنا    ، ونظرةثاقبة  اأع��م  �سمولية  نظرة  ننظر  اأن  علينا 

الذاتية يف الطرح  ، والبعد عن  او نتحدث به  انف�سنا ومع من حولنا يف كل ما نكتب 

ونكون  وم�سداقيتنا  وطنيتنا  من  ال�سخ�سنة  جتردنا  ال  حتى  لالمور  بعمق  والنظرة 

املواطن  . التى تنعك�ص على الوطن وحياة  اأدوات هدم 

محمد علي الزعبي 

بشر الخصاونة بين معترك 
االزمات ومعارك الشخصنة ..



املحلي

؛ منها ظروف  الطبيعية لأ�سباب عديدة  الر�ساعة  ي�ستطعن  الأمهات ل  كثري من 

املراأة اذا ك�نت ع�ملة اأو لأ�صب�ب مر�صية اأو لأ�صب�ب اأخرى ، فيلج�أن للحليب )امل�صنع( 

املجفف و الذي يتوفر يف ال�صيدلي�ت و الأ�صواق الكبرية ، و تتعدد اأنواع هذا احلليب 

و تعطى ح�صب ح�لة الطفل ، و هن�ك عالم�ت جت�رية متنوعة و متوفرة يف الأ�صواق.

 ي�صنع هذا احلليب بطرق خ��صة و يتوفر فيه معظم املواد الغذائية و الفيت�مين�ت 

و املع�دن و الربوتين�ت املوجودة يف حليب الأم و غ�لب� م� يكون مدعم� ب�حلديد.

تتعدد م�ص�در احلليب امل�صنع ، و غ�لب� م� ي�صنع من حليب البقر املعدل اأو حليب 

ح�جته  اأو  ال�صحية  ح�لته  على  بن�ء  النوعني  اإح��دى  الطفل  اإعط�ء  يتم  و   ، ال�صوي� 

لإحداهم� . و من املعروف اأن عدد مرات ر�ص�عة الطفل يف اليوم من)8-12( مرة.

يحتوي احلليب امل�صنع على بع�ض الربوتين�ت املوجودة يف حليب الأم و التي ت�صكل 

الن�صبة الأكرب منه� و هي :

)whey( : �صهل اله�صم

 )Casein( : يحت�ج وقت اأطول لله�صم.

قد  و  اله�صمي،  اجله�ز  يف  امل�ص�كل  بع�ض  الأطف�ل  بع�ض  عند  احلليب  هذا  ي�صبب 

ي�صبب احل�ص��صية ، و بن�ء على هذه الأ�صب�ب و غريه� ، فقد مت ت�صنيعه بطرق حتمي 

الأطف�ل .

 اأنواع احلليب امل�صنع املتوفر يف ال�صيدلي�ت و الأ�صواق و الذي يعطى ح�صب ح�لة 

الطفل : 

و  كلي� من احلليب  الالكتوز  اإزال��ة  يتم   :  )LF( الالكتوز اخل���يل من  1( احلليب 

تك�صريه عن طريق اإنزمي الالكتيز )lactase( اإىل �صكري�ت ب�صيطة، ي�صهل ه�صمه�.

بع�ض  ذلك  في�صبب  ه�صمه  ي�صتطيعون  ل  و  الالكتوز  يتحملون  ل  اأطف�ل  وهن�ك 

املغ�ض و تظهر هذه الأعرا�ض بعد  الغ�زات، و   ، الإ�صه�ل   ، الأعرا�ض مثل : الإرجت���ع 

ن�صف �ص�عة اإىل �ص�عتني من تن�ول حليب يحتوي على الالكتوز.

ه�صم  بعمل  اأن  املمكن  من  و  املعدة  و  الأم��ع���ء  يف  الته�ب�ت  لديهم  اأطف�ل  هن�ك  و 

حليب  ا�صتخدام  يتم  و  موؤقت�  ذل��ك  يكون  و  امل��ع��دة  بط�نة  يف  ال��ت���أث��ري  على  ال��الك��ت��وز 

اخل�يل من الالكتوز ملدة اأ�صبوعني و من ثم العودة للحليب الع�دي بعد ذلك.

ب���لإرت��داد  املرتبط  الإرجت����ع  ليقلل  ي�صتخدم   :  )AR( الإرجت����ع  �صد  حليب   )2

املريئي.

الذي   )Casein( بروتني  من  ع�لية  ن�صبة  على  احلليب  من  النوع  هذا  يحتوي 

يزيد من لزوجة احلليب يف املعدة.

: )HA( احلليب امل�ص�د للح�ص��صية )3

يعطى هذا احلليب ل :

بع�ض الأطف�ل الذين لديهم ح�ص��صية من حليب البقر، و من يع�نون من اأمرا�ض 

الأطعمة  بع�ض  من  ح�ص��صية  الع�ئلي  الت�ريخ  يف  لديهم  ومن  الأكزمي�،  مثل  جلدية 

مثل ) ال�صمك، و ال�صوي�، املك�صرات، البي�ض و غريه�(.

اله�صم  ل�صهولة  ن�فعة  : يحتوي على بكتريي�   )EC( الإ�ص�فية للرع�ية  4(حليب 

اجله�ز  يف  ع���م��ة  م�ص�كل  لديهم  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف���ل  يعطى  و  ال��الك��ت��وز  م��ن  القليل  و 

اله�صمي مثل)املغ�ض و الغ�زات(.

5( حليب ال�صوي�) احلليب اخل�يل

و  فيت�مين�ت  م��ن  يتكون   : ال��ب��ق��ر(  ب��روت��ي��ن���ت حليب  م��ن  اخل����يل  و  ال��الك��ت��وز  م��ن 

مر�صية  ح�لت  يف  يعطى  و  غريه�  و  دهنية  واحم��ض  ك�ل�صيوم  و  حديد  و  بروتين�ت 

معينة ك�حل�ص��صية من حليب البقر، و عدم حتمل الالكتوز، و الر�صع الذين يع�نون 

من  غريه�  و  البقر،  حليب  عن  ال�صوي�  حليب  اإعط�ءهم  يف�صل  ال�صرع  مر�ض  من 

امل�صكالت التي ت�صتدعي اإعط�ء حليب ال�صوي� لالأطف�ل.

اإذا  الأطف�ل  اأ�صن�ن  تك�صري  هي  و  ال�صوي�  حليب  ي�صببه�  التي  ال�صلبية  الأم��ور  من 

.)isomil(:ا�صتخدم لفرتات طويلة. مث�ل

6( احلليب الذي يعطى للطفل املولود قبل اأوانه )pre_mature( :  احلليب 

الذي يعطى يف ح�لتني : الطفل الذي يولد قبل الأ�صبوع

يف  الطفل  مل�ص�عدة  وذل��ك  كيلو   )2.5( من  اأق��ل  ب��وزن  يولد  ال��ذي  الطفل  و   .)37(

النمو و اك�ص�به املن�عة.

)pre_Nan()neosure ( : مث�ل

ظروف  حتت  يعطى    :  )Neocate(معينة ح���لت  يف  يعطى  ال��ذي  احلليب   )7

يتقبله�  مل  لكن  و  الأم  حليب  فيه�  ومب���  اخل��ي���رات  ك��ل  الطفل  اإع��ط���ء  بعد  و  معينة 

الطفل ب�صبب بع�ض امل�صكالت التي يع�ين منه� مثل :

احل�ص��صية من بروتين�ت حليب البقر و ال�صوي�.

عدم حتمل ه�صم الربوتين�ت.

املطلوبة  الكمية  امت�ص��ض  يف  اله�صمي  اجله�ز  ف�صل  الق�صرية)  الأمع�ء  متالزمة 

من العن��صر الغذائية التي ت�صمن النمو ال�صليم لالأطف�ل(.

و غريه� من امل�صكالت التي ت�صتدعي اإعط�ء الطفل هذا النوع من احلليب.

د .حنين عبيدات

)حليب األطفال المصنع(

  الأحد   22  / 1  / 2023

الحسنات: المقترح لن يفيد الالعب الفلسطيني النه يتقاضى أجرًا أكبر من المحلي 

الحوامدة يقترح إعتبار الالعب الفلسطيني محليًا والفراعنة: 
يمكن معاملته استثنائيا تكريمًا 

7 مبادرات بمحور األردن وجهة عالمية

الأنباط - مينا�س بني يا�سني 

لي�ض  مقرتح�ً  احل��وام��دة  ب�ص�ر  ال��وح��دات  ن����دي  رئي�ض  ق��دم 

ب�جلديد على ط�ولة النق��ض يف لق�ءه مع رئي�ض ن�دي غزة اثن�ء 

ب� لقب ك�أ�ض الأردن، املقرتح ك�ن  زي�رة الأخري لتهنئة الوحدات 

حملي�ً  لع��ب���ً  الفل�صطيني  ال��الع��ب  اعتب�ر  احل��وام��دة  مط�لبة 

ولي�ض حمرتف، مل� ل� هذا املقرتح من ف�ئدة تعود على الري��صة 

الفل�صطينية والأردنية، بح�صب احلوامدة.لفت�ً ان املقرتح يعزز 

ح�صور الالعب الفل�صطيني يف الحرتاف، فيم� اأعترب حمللون 

نط�ق  خ����رج  اب��ع���د  ول��ه  اح���د،  ي�صب يف م�صلحة  املقرتح� ل  ان 

الريا�سة.

اأن ت�صجيل  وي���رى احل��وام��دة اأن ه��ذا امل��ق��رتح م��ه��م، م��وؤك��داً 

والعك�ض؛ ب�عتب�ر الالعب  الالعب الفل�صطيني واعتب�ره حملي�ً 

ال�صعب  ف��ك��رة  ي��دع��م  الفل�صطيني  ال�����دوري  يف  حم��ل��ي  الردين 

الواحد والوحدة، مو�صح� انه يطمح اإىل اعتب�ر الالعبني العرب 

حمليني اأي�ص�ً.

اأن املقرتح يدعم الالعب الفل�صطيني يف   وي��رى احل��وام��دة  

ب�صكل  ليحرتفوا  ن���ف��ذة  لهم  تكون  واأن  امل����دي  الو�صع  حت�صني 

الفل�صطيني  الالعب  ان  م�صريا  اك��ر،  فر�ض  واعط�ءهم  اأ�صهل 

لدى  ال�صعبة  الفرتة  يف  اأن��ه  مبين�ً  متوا�صعة،  روات��ب  يتق��صى 

الن���دي���ة الردن����ي����ة، خ������ص��ة يف ف���رتة ال��ت��وق��ف ك���ن��ت ال��ري������ص��ة 

و�ص�ندتهم  الأردن���ي���ني  ال��الع��ب��ني  دع��م��ت  م��ن  اول  الفل�صطينية 

اأن املقرتح  اأرى  ال��دوري الفل�صطيني، لذا  بجعلهم يحرتفون يف 

مفيدا للطرفني.

مق�بل  اللعب  ل�  م�صتعدين  غ��زة  يف  لعبني  يعرف  اأن��ه  وت�بع 

ت�أمني احتي�ج�تهم الأ�ص��صية فقط، لذا ف�إن املقرتح فيه ا�صتف�دة 

كبرية، لفت�ً اأنه ل م�صكلة اأبداً يف ا�صتقط�ب الالعب الغزاوي.

يف املق�بل بني املحلل ال�صي��صي حم�دة فراعنة اأن الفل�صطيني 

فل�صطيني والأردين اأردين، ل يجب اخللط بينهم� اإل اإذا حدثت 

الأن  ول��ك��ن  اإئ��ت��الف��ي��ة  اإن��دم���ج��ي��ة  وح���دوي���ة  ع��الق��ة  م�صتقباًل 

فل�صطني وطن الفل�صطينيني، لذلك اأي مواطن فل�صطيني �صواء 

الفل�صطيني  يع�مل مع�ملة  اأن  ذلك يفرت�ض  اأو غري  ك�ن لعب� 

غري الأردين يف الدوري الردين وب�صكل ع�م.  

وا�ص�ف ل� »الأنب�ط« لكن نظراً للظروف اخل��صة التي يع�ين 

منه� الفل�صطيني ب�صبب وجود الحتالل ميكن مع�ملته مع�ملة 

تكرمي�ً  اأخ���رى،  جن�صية  لأي  الأردين  مع�ملة  تفوق  ا�صتثن�ئية 

واحرتام�ً وت�ص�من�ً مع ال�صعب الفل�صطيني واإ�صن�ده، ولكن هذا 

ل يعني اعتب�ره لعب حملي. 

واأ�ص�ف حول اأ�صب�ب عدم من��صبة املقرتح يف الري��صة الردنية 

كم� يف م�صر اأو تون�ض اأ�ص�ر اإىل اأنه ل توجد خطورة على الهوية 

هن�ك  ول��ك��ن  اأخ���رى  عربية  ه��وي��ة  اأي  اأو  التون�صية  اأو  امل�صرية 

من  ي�صعى  العدو  لأن  الفل�صطينية،  الهوية  على  كبرية  خطورة 

م�ص�عدة  وب�لت�يل يجب عدم  �صعبه�،  فل�صطني من  تفريغ  اأج��ل 

ب�أن  للفل�صطينيني  ب�ل�صم�ح  ال�صهيوين   الإ�صتعم�ري  امل�صروع 

يقيموا ب�لأردن، ونحن ك�ردنيني علين� واجب دعم واإ�صن�د ال�صعب 

الفل�صطيني من اأجل اأن يبقى على اأر�صه ووطنه واحلف�ظ على 

هويته، اأم� ال�صتثن�ء ومع�ملته مع�ملة خ��صة ل ب�أ�ض به� دعم� 

وتكرمي�.

اأنه  ل�«الأنب�ط«  الك�بنت عثم�ن احل�صن�ت  ال�صي�ق ق�ل  يف ذات 

ال�صعيد  على  ب�صيطة  م�ص�عدة  فيه  امل��ق��رتح  اأن  ال��ق��ول  ميكنن� 

الفل�صطيني  ال��الع��ب  اأن و���ص��ع  امل��ع��روف  ول��ك��ن م��ن  ال��ري������ص��ي 

ال��الع��ب الردين،م�����ن هن� يتوجه  م��ري��ح م��ق���رن��ة بو�صع  م���دي���ً 

اأم�  الفل�صطينية،  الري��صة  الح��رتاف يف  نحو  الأردين  الالعب 

�ص�لح  م��ن  يكون  ل��ن  امل��ق��رتح  ه��ذا  ف���إن  ال�صي��صي  ال�صعيد  على 

الفل�صطيني ول الق�صية الفل�صطينية، 

وبني اإن الإحت�دات الع�ملة ب�ملقرتح مثل الإحت�د امل�صري على 

�صبيل املث�ل متلك دوري قوي وُمت�بع وب�لت�يل ف�إنهم م�صتفيدون 

اإىل  اإ�ص�فة  ال�صي��صية،  من املقرتح ري��صي� بعيدا عن التوجه�ت 

امل�����ص��ري يعترب ق��ري��ب م��ن اللعب يف اخل��ل��ي��ج، ف���إذا  ال��الع��ب  اأن 

حملي  كالعب  واُع��ت��رب  هن�ك  الفل�صطيني  الالعب  اح��رتف  م� 

�صتكون الفر�ض اأم�مه ري��صي� وم�دي� ف�صال على اعتب�ره �صفريا 

خالف�  امل�صري،  ال��دوري  ومت�بعي  الع�مل  اأم���م  فل�صطني  لدولة 

يع�ين  ال���دوري  لأن  الأردن��ي��ة  الري��صة  يف  ب�ملقرتح  العمل  ع��ن 

و�صعيف مق�رنة ب�لدوري�ت الأخرى.

ودع��م  التع�طف  ع��ن  احل��دي��ث  اأردن����  اإذا  اأن���ه  احل�صن�ت  وراأى 

الفل�صطيني ف�إن هذا لي�ض جديدا والأردن دائم� داعم لفل�صطني 

والالعب الفل�صطيني، ف املقرتح يكون من ب�ب امل�ص�عدة الالعب 

الفل�صطيني ب�لحرتاف وم�ص�عدة الدوري الفل�صطيني وم� اىل 

ذلك.

اأو�صح  حملي  الفل�صطيني  الالعب  ب�عتب�ر  يتعلق  فيم�  اأم��� 

 6 م��ع  التع�قد  مت  اإذا  اأي  املحرتفني  بعدد  التع�قد  ذل��ك  يكون 

لع��ب��ني ي��ع��ت��ربوا حم��ل��ي��ني وغ���ري حم��رتف��ني واأ����ص����ف اأن ه��ذا 

م�  اإذا  لأنه  الفل�صطيني  الالعب  ي�صتفيد منه  اأن  املقرتح �صعب 

من  ي�أخذه  م�  ي�ص�وي  ع�ل  مببلغ  �صيط�لب  عليه  اللعب  عر�ض 

الفئ�ت  لعبي  مع  �صيكون  التع�قد  اأن  اأو  الفل�صطيني،  ال��دوري 

والأقل م�صتوى، واذكر اأن بع�ض الالعبني الفل�صطينيني الذين 

احرتفوا يف الدوري الردين مت التع�قد معهم على مب�لغ ع�لية 

قريبة من التي يتع�قدون به� يف الدوري الفل�صطيني..

النباط- عمان 

��ح��دي��ث  ح����دد ال���ربن����م���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���روؤي���ة ال��تَّ

مب�درات  �صبع  احلكومة،  اأق��رت��ه  ال��ذي  القت�ص�دي، 

قط�ع  ي�صمل  ال���ذي  ع���مل��ي��ة،  وج��ه��ة  الأردن  مب��ح��ور 

خالل  لتنفيذه�  الأف����الم،  اإن��ت���ج  وم��واق��ع  ال�صي�حة 

دين�ر. مليون   254 بكلفة  و2025   2023
وج�����ء اإق�����رار ال��ربن���م��ج ال��ت��زام���ً م��ن احل��ك��وم��ة 

اأ�ص��صي  كمرتكز  القت�ص�دي  التَّحديث  روؤية  بتنفيذ 

جاللة  ي��ق��وده  ال��ذي  �مل  ال�صَّ التَّحديث  م�صروع  يف 

ي��صي  ال�ِصّ الثالثة  مب�ص�راته  الثَّ�ين،  اهلل  عبد  امللك 

والقت�ص�دي والإداري.

اأطلقت  التي  القت�ص�دي  التَّحديث  روؤي��ة  وتعد 

���ً ك��ب��رياً  م��ن��ت�����ص��ف ال���ع����م امل������ص��ي، م�����ص��روع���ً وط��ن��يَّ

�ص�أنه�  م��ن  ��ة  وواق��ع��يَّ عمليَّة  م�صتهدف�ت  ن  يت�صمَّ

على  الوطني  لالقت�ص�د  طريق  خريطة  ت�صكِّل  اأن 

وفق  تنفيذه�  و�صيتمُّ  املقبلة،  الع�صر  نوات  ال�صَّ مدى 

ت  التي ن�صَّ املراحل  منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على 

وؤية. عليه� الرُّ

واملب�درات هي: حم�ية املواقع الأثرية والرتاثية 

لرتويج  حمالت  واإط���الق  وتطويره�،  وال�صي�حية 

امل�����ص��ت��ه��دف��ة، ورب����ط الأردن  الأ����ص���واق  ال�����ص��ي���ح��ة يف 

العمل  بيئة  وتطوير  امل�صتهدفة  والأ���ص��واق  ب���ل��دول 

ال�صي�حي والت�صريع�ت الن�ظمة.

وت�صمل املب�درات كذلك تطوير وترويج املنتج�ت 

والتج�رب ال�صي�حية ملختلف اأمن�ط ال�صي�حة وتعزيز 

اإ�ص�فة اإىل  وحتفيز ال�صتثم�ر يف القط�ع ال�صي�حي، 

ل��ل��م��واق��ع الأث���ري���ة وال��رتاث��ي��ة يف الأردن  ال���رتوي���ج 

لأغرا�ض ت�صوير الأفالم.

وت�صمنت املب�درات التي حدده� الربن�مج العديد 

ال��ع���م  خ���الل  تنفيذه�  �صيتم  ال��ت��ي  الأول���وي����ت  م��ن 

تطوير  اأب���رزه����  دي��ن���ر،  م��ل��ي��ون   80 بكلفة  احل����يل 

و�صي�نة وت�أهيل الأبنية واملرافق واملواقع ال�صي�حية 

يف  وال���ص��ت��م��رار  ال�صي�حي  للرتويج  ب��رام��ج  وتنفيذ 

تنفيذ برن�مج اأردنن� جنة وتنفيذ حمالت ترويجية 

الرقمية  الت�صويقية  ال��ط��رق  مبختلف  وت�صويقية 

وغريه�.

وتت�صمن الأولوي�ت للع�م احل�يل، ال�صتمرار يف 

دعم الطريان الع�ر�ض ومنخف�ض التك�ليف والتو�صع 

يف ا���ص��ت��خ��دام ال��ت���أ���ص��ريات وال��ت��ذاك��ر الإل��ك��رتون��ي��ة 

الن�ظمة  ال��ت�����ص��ري��ع���ت  وت��ع��دي��ل  وم��راج��ع��ة  لل�صي�ح 

الرتاخي�ض يف  وا�صتبدال منظومة  ال�صي�حة  لقط�ع 

القط�ع ال�صي�حي مبنظومة الت�صنيف.

ال���ع����م احل����يل  الأول����وي�����ت خ���الل  ك��م��� تت�صمن 

الأردن  املرتبطة مب�ص�ر  املنتج�ت واخلدم�ت  تطوير 

وافتت�حه  امل���ئ��ي  قي�ض  اأم  نفق  وت�صغيل  ال�صي�حي 

نزل  وت��ط��وي��ر  اأع��م���ل  وا�صتكم�ل  ال����زوار  ل�صتقب�ل 

القطرانة  ت�أهيل حمطة  واإع���دة  الريموك،  حممية 

واجل����ي����زة وت���ط���وي���ر م��ن��ت��ج���ت خم�����ص�����ص��ة ل��ق��ط���ع 

ال�صي�حة يف منطقة ال�صوان التنموية.

جتهيز  على  احل����يل  للع�م  الأول���وي����ت  وت�صتمل 

ملرت�دي  عبداهلل  بن  ح�صني  الأم��ري  متنزه  وت�صغيل 

م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر امل��ي��ت ال��ت��ن��م��وي��ة وط����رح ال��ف��ر���ص��ة 

للفر�ض  والت�صويق  للمنط�د والرتويج  ال�صتثم�رية 

ال�صتثم�رية للقط�ع اخل��ض يف جم�ل اإن�ص�ء ق�ع�ت 

فندق  عنقودية مثل  وم�صروع�ت  الأغرا�ض  متعددة 

ال�صتجم�م  و�صي�حة  للت�صوق  4 جنوم ومن�طق  فئة 

الداخلية،  للري��ص�ت  وم��رك��ز  والرتفيه  والت�صلية 

ا���ص���ف��ة ل��ت�����ص��وي��ق امل���ع����مل الأردن����ي����ة ل��ت��ك��ون م��واق��ع 

لت�صوير الأفالم.

وح���دد ال��ربن���م��ج اجل��ه���ت امل�����ص��وؤول��ة ع��ن تنفيذ 

وال�صن�عة  والآث���ر  ال�صي�حة  وزارات  وهي:  املب�درات 

وال��ت��ج���رة وال��ت��م��وي��ن وال���ص��ت��ث��م���ر وه��ي��ئ��ة تن�صيط 

ال�����ص��ي���ح��ة وال�������ص���رك���ة الأردن�����ي�����ة لإح����ي�����ء ال����رتاث 

الطبيعة وموؤ�ص�صة اخلط  امللكية حلم�ية  واجلمعية 

الأردن��ي��ة  واملجموعة  الأردين  احل��ج���زي  احل��دي��دي 

البرتا  اإق��ل��ي��م  و�صلطة  والتنموية  احل���رة  للمن�طق 

التنموي ال�صي�حي والهيئة امللكية لالأفالم.

التحديث  ل��روؤي��ة  التنفيذي  الربن�مج  اأن  يذكر 

اختي�ره� من  183 مب�درة، متَّ  ن  القت�ص�دي ت�صمَّ

380 مب�درة �صيتمُّ تنفيذه� من خالل  �صمن نحو 

2.3 ملي�ر  418 اأولويَّة، بكلفة اإجم�ليَّة ت�صل اإىل 
670 مليون دين�ر  2025، منه�  دين�ر حتى نه�ية 

خالل 2023.

واإق��رار  وتعديل  مراجعة  الربن�مج  ن  يت�صمَّ كم� 

عمل لتح�صني ترتيب الأردن  وخطط  ت�صريع�ً،   46
مرتبطة  واأولويَّ�ت  الدوليَّة،  والتَّق�رير  رات  املوؤ�صِّ يف 

.ً� بتمكني املراأة اقت�ص�ديَّ

الكلِّي  القت�ص�د  م�صتهدف�ت  الربن�مج  د  وُي��ح��دِّ

ل منو النَّ�جت  للع�م 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّ

املحلِّي الإجم�يل ب�لأ�صع�ر الث�بتة اإىل 3 ب�ملئة، ورفع 

ملي�ر   9.713 نحو  اإىل   ً� تدريجيَّ �درات  ال�صَّ حجم 

اإىل  املب��صر  الأجنبي  ال�صتثم�ر  �ص�يف  ورف��ع  دين�ر، 
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ق�ل وزير ال�صن�عة والتج�رة والتموين ووزير 

التنفيذي  الربن�مج  اإن  ال�صم�يل  يو�صف  العمل 

 –  2023( الق���ت�������ص����دي  ال��ت��ح��دي��ث  ل����روؤي����ة 

ي�صتمل  موؤخرا  احلكومة  قرته 
ٌ
اأ الذي   )2025

ل��دع��م وت��ع��زي��ز تن�ف�صية  اأب����رز الأول����وي�����ت  ع��ل��ى 

القط�ع ال�صن�عي ومتكينه من تعظيم ال�صتف�دة 

م��ن ال��ف��ر���ض وامل���ج����لت امل��ت���ح��ة ع��ل��ى ال�صعيد 

القت�ص�دي والتنموي.

واأ������ص������ف ال�������ص���م����يل خ�����الل ل���ق����ئ���ه ب��غ��رف��ة 

ال�صن�عة، اأم�ض ال�صبت، ال�صن�عيني يف حم�فظة 

اإرب�����د، ب��ح�����ص��ور حم���ف��ظ اإرب����د ر����ص���وان ال��ع��ت��وم 

واأم��ني ع�م وزارة العمل ف���روق احلديدي واأمني 

وعدد  الزعبي  دان�  والتج�رة  ال�صن�عة  وزارة  ع�م 

التنفيذي  ال��ربن���م��ج  اأن  امل��ح���ف��ظ��ة،  ن����واب  م���ن 

للروؤية القت�ص�دية يت�صمن 418 اأولوية بقيمة 

اإجم�لية ت�صل اإىل 2.3 ملي�ر دين�ر وت�صتمل على 

تنفيذ  اإىل  �صي�ص�ر  اأن��ه  اإىل  لفت�  مب�درة،   183
الع�م  خالل  دين�ر  مليون   670 بقيمة  مب�درات 

احل�يل.

القيمة  ع���ل��ي��ة  ال�����ص��ن���ع���ت  اإن حم���رك  وق����ل 

يهدف  التنفيذي  الربن�مج  عليه  ي�صتمل  ال��ذي 

اإقليمي� ل�صن�عة  اإىل تهيئة الأردن ليكون مركزا 

منتج�ت متميزة ذات قيمة ع�لية من خالل 64 

مب�درة و116 اأولوية بتكلفة اإجم�لية ت�صل اإىل 

315 مليون دين�ر ،منه� 91 مليون� خالل الع�م 
احل�يل.

الأول��وي���ت يف جم�ل  اأب���رز  اأن  ال�صم�يل  وب��ني 

ال�صن�عة �صمن هذا املحرك ت�صمل �صندوق دعم 

واإع��داد  للت�صغيل  الوطني  والربن�مج  ن�عة  ال�صِ

وتنفيذ ال�صرتاتيجية الوطنية للت�صدير.

ال��ذي  ال�صن�عة  دع��م  �صندوق  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 

ي�صتهدف  ���ص��ن��وي���  دي���ن����ر  م��ل��ي��ون   30 ل���ه  ر���ص��د 

تخفيف عبء تك�ليف الإنت�ج والتك�ليف الأخرى 

وب�ل�صكل  الوطنية  ال�صن�عة  منه�  ت��ع���ين  ال��ت��ي 

جديدة  اأ���ص��واق  ل��دخ��ول  تن�ف�صيته�  ي��ع��زز  ال���ذي 

ت��زام��ن��� م���ع ع�����ودة ال��ت��ع���يف ل��الق��ت�����ص���د ال��ع���مل��ي 

وامل���وؤ����ص���رات الإي��ج���ب��ي��ة امل��ت��ح��ق��ق��ة ل��ل��ع��دي��د من 

وتداعي�ته�  كورون�  اأزم��ة  بعد  حملي�  القط�ع�ت 

والظروف الدولية.

ولفت ال�صم�يل اإىل اأن ال�صندوق يهدف كذلك 

اإىل تنويع م�ص�در الدخل القومي وتوفري فر�ض 

والبط�لة  الفقر  م�صكلتي  من  والتخفيف  العمل 

عمل  فر�ض  وتوفري  واملبيع�ت  ال�ص�درات  وزي���دة 

معدلت  زي���دة  يف  م�ص�همته  ج�نب  اإىل  اإ�ص�فية، 

النمو يف الن�جت املحلي الإجم�يل.

ال�صراكة مع القط�ع  اإي��الء  اأن  ال�صم�يل  واأك��د 

اخل��ض ي�أخذ الهتم�م الك�يف لتحديد ال�صعوب�ت 

اأن  اإىل  م�صريا  ل��ه���،  املمكنة  امل��ع���جل���ت  واق����رتاح 

الأ�ص��صية  امل��ك��ون���ت  اأه���م  م��ن  ال�صن�عي  القط�ع 

لالقت�ص�د الوطني من حيث م�ص�همته يف الن�جت 

وزي���دة  العمل  فر�ض  وت��وف��ري  الإج��م���يل  املحلي 

ال�ص�درات وتن�صيط خمتلف القط�ع�ت.

واأ�ص�ر اإىل اأن من اأهم امل�صتهدف�ت الرئي�صة يف 

والتموين  والتج�رة  ال�صن�عة  وزارة  عمل  برامج 

هو  الق��ت�����ص���دي،  التحديث  روؤي���ة  اإىل  وا���ص��ت��ن���دا 

م��وا���ص��ل��ة اجل���ه���ود ل��ف��ت��ح اأ�����ص����واق ج���دي���دة اأم�����م 

ال�ص�درات الوطنية واإبرام م� يلزم من اتف�قي�ت 

م���ع ال��ب��ل��دان الأخ�����رى ل���زي����دة دخ����ول امل��ن��ت��ج���ت 

الوطنية اإىل اأ�صواقه�.

حققت  الوطنية  ال�ص�درات  اأن  اإىل  اأ���ص���ر  كم� 

من���وا خ���الل ال��ع�����ص��رة ���ص��ه��ور الأوىل م���ن ال��ع���م 

بن�صبة  دين�ر  ملي�ر   6.82 بلغت  بن�صبة  امل��صي 

منو 40.7 ب�ملئة.

وق�ل ال�صم�يل اإن هن�لك العديد من الربامج 

تنفيذه�  موا�صل  على  العمل  وزارة  تعمل  التي 

وال��ت��دري��ب  للت�صغيل  ال��وط��ن��ي  امل�����ص��روع  بخ��صة 

خمتلف  يف  املحلية  الع�ملة  ل��الأي��دي  وال��ت���أه��ي��ل 

امل��ح���ف��ظ���ت لإدم�������ج ال�����ص��ب���ب يف ���ص��وق ال��ع��م��ل؛ 

وتوفري  البط�لة  من  امكن  م�  التخفيف  بهدف 

احتي�ج�ت املن�ص�آت من العم�لة املوؤهلة الالزمة.

الوطن للعمل  اأبن�ء وبن�ت  اأن حتفيز  واأ�ص�ف 

ي��ت��وق��ف عند  امل��ه��ن��ي��ة ل  امل����ج�����لت  وخ��������ص���ة يف 

لإي��ج���د  م�ص�عدتهم  واإمن�����  وال��ت���أه��ي��ل  ال��ت��دري��ب 

الت�صغيل  ب��رن���م��ج  م��ن  ب���ل���ص��ت��ف���دة  ف��ر���ض عمل 

التمويل الالزم  واإمك�نية ت�صهيل ح�صولهم على 

لإق���م��ة  والت�صغيل  التنمية  �صندوق  خ��الل  م��ن 

م�ص�ريع خ��صة بهم.

اإج������راءات  ه��ن���ل��ك  اأن  اإىل  ال�����ص��م���يل  واأ����ص����ر 

ملع�جلة الختاللت التي م� تزال ق�ئمة يف �صوق 

األ���ف ع�مل   400 العمل واأه��م��ه��� وج���ود ح���وايل 

وافد خم�لف، بحيث يجري حتفيزهم لت�صويب 

اأو�ص�عهم.

�صن�عة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وع��ر���ض 

اإربد ه�ين اأبو ح�ص�ن ملط�لب ومقرتح�ت القط�ع 

ال�صن�عي، موؤكدا اأهمية ال�صراكة بني القط�عني 

والعمل على م�أ�ص�صته� خلدمة القت�ص�د الوطني.

رواف��د  اأه���م  م��ن  ال�صن�عي  ال��ق��ط���ع  اإن  وق����ل 

القت�ص�د الوطني وله دور كبري يف تعزيز دع�ئم 

والج��ت��م���ع��ي��ة  الق��ت�����ص���دي��ة  التنمية  وم��ك��ون���ت 

مل���� ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن م���ي���زات ف���ري���دة ك��ون��ه حم��رك 

الت�صغيل والنمو القت�ص�دي يف الأردن، حيث يعد 

من اأبرز القط�ع�ت القت�ص�دية م�ص�همة ب�لدخل 

القومي وقدرة على خلق فر�ض عمل.

اإدارة غرفة  اأن جمل�ض  اإىل  اأب��و ح�ص�ن  واأ���ص���ر 

الت�صغيل منذ ع�م  ان�ص�أ وح��دة دعم  اإرب��د  �صن�عة 

2015 ومتكنت من تنفيذ �صتة برامج ب�ل�صراكة 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  ال��دول��ي��ة،  املنظم�ت  م��ن  ع��دد  م��ع 

م�صتمرة  زال����ت  ول  ال��ع��م��ل  وزارة  م���ع  ب��رن���م��ج 

بعمله�، حيث جرى ت�صبيك م� يق�رب ال� 6250 

ب���ح��ث��� وب���ح��ث��ه ع��ن ال��ع��م��ل خ���الل ه���ذه ال��ف��رتة 

ال��ربام��ج  ال���ص��ت��دام��ة جلميع ه��ذه  وك���ن��ت ن�صبة 

بحدود 68 ب�ملئة، اإىل ج�نب تدريب م� يزيد عن 

�صبعة اآلف ب�حث وب�حثه عن عمل على امله�رات 

احلي�تية لت�أهيلهم ل�صوق العمل.

ولفت اإىل تطور القط�ع ال�صن�عي مبح�فظة 

اإرب�����د وه����و م���� ي��ع��ك�����ص��ه ارت���ف����ع ح��ج��م ����ص����درات 

1.4ملي�ر  اإىل   2021 ع���م   1.2 من  املح�فظة 

 15.7 بلغت  ارتف�ع  بن�صبة   ،  2022 ع���م  دولر 

ب�ملئة وهو م� يوؤ�صر اإىل اأهمية القط�ع ال�صن�عي 

و�صرورة اإيالئه الهتم�م الالزم.

اأب���و ح�����ص���ن ب��وج��ود حت��دي���ت ومعيق�ت  ون���وه 

اأدت  التي  الأوك��ران��ي��ة  القط�ع مثل احل��رب  اأم����م 

اإىل ارتف�ع �صعر الط�قة وب�لت�يل ارتف�ع تك�ليف 

اعتم�د  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة  الأول��ي��ة،  وامل���واد  ال�صحن 

لدول  الت�صدير  على  �ص�بق�ً  الوطنية  ال�صن�ع�ت 

تقليدية انح�صر الت�صدير له� ب�لفرتة الأخرية، 

و�صعف الو�صول اإىل اأ�صواق اأخرى غري تقليدية .

تتمثل  الداخلية  املعيق�ت  اأب��رز  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 

القط�ع�ت  ببع�ض  امل��درب��ة  العم�لة  ت��وف��ر  ب��ع��دم 

التمويل وفر�ض  تكلفة  وارتف�ع  ال�صيولة  ونق�ض 

�صريبة دخل على الت�صدير وفر�ض ر�صوم اإدخ�ل 

من  املن�ف�صة  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الأول��ي��ة،  امل��واد  على 

التي ترتبط  ال��دول  امل�صتوردة من  ال�صلعة  بع�ض 

مع اململكة ب�تف�قي�ت جت�رية.

التي  الإج���راءات  اأهمية  اإىل  اأب��و ح�ص�ن  ولفت 

ق���م��ت ب��ه��� احل��ك��وم��ة م��ث��ل اإن�����ص���ء ���ص��ن��دوق دع��م 

ب�أكر  ال�صن�عي  القط�ع  �صريفد  الذي  ال�صن�عة 

الأوىل،  مرحلته  يف  كمنح  دين�ر  مليون   30 من 

موؤ�ص�ص�ت  �صتقوم  التي  امل�ص�عدات  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

ت���ب��ع��ة ل������وزارة ال�����ص��ن���ع��ة وال���ت���ج����رة وال��ت��م��وي��ن 

بتقدميه� مثل املوؤ�ص�صة الأردنية لتطوير امل�ص�ريع 

القت�ص�دية، و�صركة بيت الت�صدير.

واأوعز الوزير ال�صم�يل يف رده على مداخالت 

ب��دار���ص��ة  وال�����ص��ن���ع��ي��ني  الإدارة  جمل�ض  اأع�����ص���ء 

يحقق  مب�  عر�صوه�  التي  واملقرتح�ت  املط�لب 

ال�ص�لح الع�م.

الشمالي: 315 مليون دينار للمحرك الصناعي العام الحالي ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية االقتصادية



املحلي

على احدى جمموعات التوا�صل االجتماعي.. وبينما كان احلديث من�صبا على ق�ص�ص 

الف�صاد التي ن�صمع عنها �صبح م�صاء.. كتب احدهم من�صورا مفاده ان جمموعة م�صتثمرين 

عرب.. ا�صتطاعوا ت�صجيل 1500 دومن مال�صقة وقريبة جدا من ميناء العقبة.. بحجة 

ان�صاء م�صنع لل�صيارات.. وبعد ان ا�صتحوذوا على االر�ص وت�صرفوا بها.. وجمعوا امواال 

من النا�ص.. اختفوا.. وتبخرت اموال االر�ص وكل اموال النا�ص التي جمعوها.. وكان كل 

هذا حتت �صمع وب�صر احلكومة..

فرددت عليه بر�صالة على اخلا�ص انني  اريد التحدث معك.. وعلى الفور رد “يف اي 

وقت ابو الليث«..

ا�صعها على  التي  اال���ص��ارات  بع�ص  م��ن خ��الل  يعرفني  ان��ه  تبني  وح��ني حتدثت معه 

من�صوراتي وكذلك مقاالتي.. و�صكرين على �صرعة التوا�صل واالهتمام باملو�صوع..

�صاألته هل انت متاأكد من ان امل�صتثمرين هم غري اردنيني؟!..

رد علي نعم وهم من جن�صية عربية..

فقلت له وهل انت متاأكد.. قال نعم من اخربين هو �صخ�ص مطلع..

غري  ا�صخا�ص  با�صم  ار�صا  ت�صجل  ان  وال�صذاجة  بالب�صاطة  العقبة  �صلطة  هل  �صاألته 

تبيع  ان��ه��ا  اعتبار  على  ه��ذا  ت��ق��دي��ر؟!..  اق��ل  على  االر����ص  ثمن  قب�ص  دومن���ا  معروفني 

ارا�صي..

قال هكذا حدث لال�صف.. وعندما يكون الف�صاد م�صت�صري يحدث الكثري..

�صاألته وما مو�صوع جمع اموال من النا�ص؟!..

النا�ص بحجة اال�صتثمار.. وبعد ذلك حولوا االموال  ام��واال من  قال نعم هم جمعوا 

خارج االردن وعادوا اىل بالدهم..

بعد هذا احلوار قلت له.. هل يل ان اقول راأيي؟!..

بداية انا نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة هذه ال�صركة ومن ا�صحاب فكرتها.. وانا َمن �صعى 

لرتخي�صها وا�صتخراج اوراقها بال�صكل الر�صمي.. وكل احداث امل�صروع كانت حتت �صمعي 

وب�صري..

اما امل�صتثمرين فهم جميعهم اردنيني با�صتثاء واحد من جن�صية عربية.. وجميعنا يف 

االردن ومل يغادر احد اال �صريكنا العربي فهو يذهب كل فرتة اىل بلده وا�صرته..

واال�صئلة التي اود انا طرحها.. اال يوجد واحد من الذين دفعوا اموالهم كم�صاهمني 

معنا -على حد قولك- يطالب بامواله من خالل املحاكم؟!.. ام اننا جل�صنا امام امل�صاجد 

جنمع االموال للم�صروع؟!..

وملاذا مل تطالب �صلطة العقبة برقبة هوؤالء امل�صتثمرين الن�صابني.. ام انهم دفعوا ثمن 

االر�ص التي ا�صال غري قابلة للبيع؟!.. ولعلمك كل ما مت بني �صلطة العقبة وال�صركة هو 

توقيع مذكرة تفاهم لكيفية ا�صتغالل االر�ص كمجمع ل�صناعات ال�صيارات وم�صتلزماتها.. 

ولعلمك اي�صا ان ال 1500 دومن مقام عليها االن م�صانع ل�صركات اخرى..

ولن اخو�ص يف حيثيات توقف امل�صروع.. الن املت�صررين من هذا املو�صوع هم نحن وال 

احد غرينا.. ونتحمل تبعات خ�صاراتنا ال�صخ�صية والتي مل ي�صاركنا فيها احد غرينا..

ان لي�ص كل ما  فما كان منه اال االعتذار وحذف من�صوره عن املجموعة وكتب كلمة 

ن�صمعه حقيقة.. ويجب ان نتحقق..

التي تقرتب  االف���رتاءات  خ��الل  وم��ن  �صخ�صيا..  التي حدثت معي  الق�صة  ه��ذه  من 

التي  الق�ص�ص  ك��ل-  اأق��ول  -ول��ن  الكثري  ب��ان  القول  ا�صتطيع  فيلما هنديا  تكون  ان  من 

ن�صمعها هي ن�صج من اخليال مبنية على احداث حقيقة �صابها بع�ص الغمو�ص.. ومل يتم 

تو�صيحها من قبل املعنيني..

فوجب علينا دوما ان نتبني ونتحقق من اي امر قبل ن�صره او اخلو�ص فيه..

ولنعلم ان هذا الفعل هو منهي عنه �صرعا ملا ي�صببه من اذى ملن ي�صيبهم..

ولن�صع )) فتبينوا (( ن�صب اعيننا يف اي امر..

محمود الدباس

اخذوا 1500 دونم مالصقة 
لميناء العقبة.. وختفوا.. الأنباط-�شفاء الزغول

وال��رتب��وي��ة  النف�صية  االأخ�����ص��ائ��ي��ة  ق��ال��ت 

االإجنابية تعد جزءاً  ال�صحة  اإن  نادية ج��ودة 

اأ�صا�صياً من ال�صحة العامة للمجتمعات فهي 

وف��رتة  امل�����راأة احل��ام��ل  تعني �صحة  ت��ع��د  مل 

الو�صع والنفا�ص واالإر�صاع بل تعدتها لتعني 

اكتمال ال�صالمة اجل�صدية والنف�صية والعقلية 

واالجتماعية مبا يخت�ص بالعملية االإجنابية 

لكل م��ن ال��رج��ل وامل�����راأة م��ن اأج���ل احل�صول 

واأكرث  َيّة  وُمر�صِ م�صوؤولة  جن�صية  حياة  على 

اأماًنا ليكونوا قادرين على اجناب طفل �صليم 

ج�صديا ونف�صيا يف بيئة �صحية اآمنة.

ال�����ص��ح��ة االإجن��اب��ي��ة كذلك  اأن  واأ���ص��اف��ت 

، وامن��ا  االأ����ص���رة  لتنظيم  ه��ي لي�صت م���رادف���اً 

مفهومها اأ�صمل واأع��م من ذل��ك، فهي ت�صمل 

���ص��ري��ك حياتها ومنع  اخ��ت��ي��ار  امل�����راأة يف  ح��ق 

للك�صف  ال���زواج  والفح�ص قبل  املبكر  ال���زواج 

اأن من  اإىل  عن االأم��را���ص الوراثية ، م�صرية 

اهم عنا�صرال�صحة االإجنابية لنحظى باأزواج 

يف  تكمن  ونف�صياً  وج�صدياً  �صحياً  �صليمني 

ال��ث��دي و�صرطان  م��ن �صرطان  امل���راأة  حماية  

ع��ن��ق ال���رح���م وه�����ص��ا���ص��ة ال��ع��ظ��ام و���ص��رط��ان 

م�صاكل  وح���ل  للرجل  بالن�صبة  ال��ربو���ص��ت��ات 

االإجها�ص والعقم .

 وبينت جودة اأن من اأبعاد ال�صحة االإجنابية 

اأي�صاً العلم بو�صائل حتديد ن�صل اآمنة وفعالة 

ومي�صورة التكلفة ومقبولة اإ�صافة  للمباعدة 

ب��ني ال����والدات اأم��ر ���ص��روري لكونه ي�صهم يف 

تقليل الوفيات بني الر�صع واالأمهات واحلد 

من فقر الدم وامرا�ص �صوء التغذية لالم كما 

اأك��رب لالم  اأن تباعد االأح��م��ال يعطي فر�صة 

من اأجل ار�صاع الطفل طبيعيا لفرتة اطول 

من اأج��ل �صحة طفل اأف�صل ، و ميكن امل��راأة 

ملا قبل احلمل  الطبيعي  لوزنها  الرجوع  من 

مما يحميها من تراكم واحتبا�ص الدهون يف 

ج�صمها والتي  توؤثر على �صحتها اجل�صدية 

والنف�صية.

 واأك������دت اأن  ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة ال��ر���ص��اع��ة 

الطبيعية وم��ا لها من فوائد جمة على االأم 

خطر  من  تقلل  اأنها  الر�صيع،اأبرزها؛  وعلى 

على  وت�����ص��اع��د   ، البعيد  امل���دى  ع��ل��ى  ال�صمنة 

اجل�صم  واأن��ظ��م��ة  وال���دم���اغ  العينني  ت��ط��وي��ر 

االأخ�����رى اإ���ص��اف��ة اإىل ت��ط��وي��ر ال��ف��ك ك��م��ا اأن 

الذين متتعوا بر�صاعة طبيعية يف  االأط��ف��ال 

طفولتهم يحققون نتائج اأف�صل يف اختبارات 

الذكاء.

الطبيعية  الر�صاعة  ف��وائ��د  م��ن  تابعت   و 

تعزيز �صحة االأمهات، فهي تقلل من النزف 

مبا�صرة بعد الوالدة واالإ�صابة ب�صرطان الثدي 

العظام والبدانة  املباي�ص وه�صا�صة  و�صرطان 

،اإ�صافة  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ص 

اإىل �صعور االأم بالراحة النف�صية ملا للر�صاعة 

ال�صحة  ع��ل��ى  ت��اأث��رياإي��ج��اب��ي  م��ن  الطبيعية 

ال��ن��ف�����ص��ي��ة ل�����الأم وال��ط��ف��ل ف��ت�����ص��م��ل حت�صني 

وانخفا�ص  االإج��ه��اد  م�صتويات  وتقليل  امل��زاج 

خطر اكتئاب ما بعد ال���والدة وزي���ادة ال�صعور 

بالر�صا عن النف�ص، وتعزيز التطور العاطفي 

االج��ت��م��اع��ي ل���دى ال��ط��ف��ل، ف�����ص��اًل ع��ن خلق 

رابطة اأمومة اأقوى بني االأم والطفل. 

واأ�صارت جودة يعترب املراهقني وال�صباب من 

اأي�صاً  االإجنابية  بال�صحة  امل�صتهدفة  الفئات 

لتجنيبهم ال�صلوكيات ال�صارة التي قد توؤدي 

وامل�صتقبلية  احلالية  �صحتهم  تهدد  الأخطار 

جتاه  م�صوؤولياتهم  ليتحملوا  وعيهم  ولرفع 

�صحتهم واالأ�صر التي �صي�صكلونها.

اأن ق��رار ال��زوج��ني يف حتديد وقت  وبينت 

ال�صحة  اي�صا من �صمن عنا�صر  احلمل هو 

اأن ال��زوج��ني ه��م املخولني  االإجن��اب��ي��ة، حيث 

ال��وح��ي��دي��ن يف ات��خ��اذ ه���ذا ال��ق��را ر بتحديد 

الوقت املنا�صب بعيدا عن �صغط وتدخل االأهل 

وا�صئلة املتطفلني التي قد ت�صكل �صغطا على 

ال��زوج��ني اأو ع��ل��ى اأح��ده��م��ا مم��ا يخلق ج��واً 

من التوتر والقلق واخل��وف من عدم القدرة 

على االجناب مما يدفعهم اىل تغيري اخلطة  

ن��زوال عند رغبة االأه���ل واملحيط م��ا يرتتب 

عليه تقدمي فكرة اجناب طفل بظرف ووقت 

غري منا�صب وعليه علينا اأن نرتك هذا اخليار 

للزوجني فقط .

هي  اجليدة  االإجنابية  ال�صحة  اأن  راأت  و   

والنف�صية  اجل�����ص��دي��ة  ال�����ص��الم��ة  م���ن  ح��ال��ة 

واالجتماعية الكاملة يف جميع االأمور املتعلقة 

بالعملية االجنابية لذا علينا ان نويل املو�صوع 

املجتمع  اهمية كربى النه ب�صالحها ي�صلح 

كامال.

و ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ص��ت��وى اأف�������ص���ل ل��ل�����ص��ح��ة 

االإجنابية اأ�صارت جودة اإىل اأنه البد من اإ�صراك 

ال��رج��ل وامل�����راأة ب��ال��ق��رار االإجن���اب���ي ل��الأ���ص��رة، 

وت���ق���دمي ه����ذه امل��ف��اه��ي��م ل��ك��ل م���ن ال�����ص��ب��اب 

وال�صابات يف عمر مبكر، ف���االأزواج لهم احلق 

يف قرار توقيت االإجناب فهم االأدرى واالوعى 

احل��م��ل حتى  للتفكري يف  امل��ن��ا���ص��ب  ب��ال��وق��ت 

واقت�صاديا  نف�صيا و�صحيا  يكونوا م�صتعدين 

وم���ن اج���ل اال���ص��ت��م��ت��اع ب��ال��ف��رتة االوىل من 

م�صوؤولية احلمل  بعيدا عن  الزوجية  احلياة 

واالجناب،  اإال  اأن االأزواج عادة يجدوا انف�صهم 

اأم��ام واب��ل من الالأ�صئلة  املتطفلة وامل�صتمرة 

من املحيطني وخا�صة االأه��ل مما يوؤثر على 

ا�صتعال  اىل  ذل��ك  ي���وؤدي  وق��د  االأزواج  نف�صية 

اخلالف واالحراج والتوتر مما ي�صطر بع�ص 

االأزواج اىل اال�صراع باحلمل نزوال عند رغبة 

االأه��ل مما ي�صكل �صغطا نف�صيا خا�صة على 

الزوجة التي مل تكن م�صتعدة ا�صتعدادا كامال 

لهذة اخلطوة علما اأن اال�صتعداد النف�صي من 

اأهم اخلطوات ل�صمان التحمل والتكيف مع 

الو�صع اجلديد.

النباط – عمان 

 وا�����ص����ل����ت م����دي����ري����ة ����ص���ب���اب حم��اف��ظ��ة 

ال��ع��ا���ص��م��ة، اأم�������ص ال�����ص��ب��ت، ع��ق��د ج��ل�����ص��ات 

التعريف بجائزة احل�صني بن عبداهلل الثاين 

و�صابات  �صباب  م��رك��ز  يف  التطوعي  للعمل 

العا�صمة و�صباب �صحاب والفي�صلية.

وا�صتملت اجلل�صة التعريفية على تعريف 

التميز  يف  املتمثلة  اجل��ائ��زة  ور�صالة  ب��روؤي��ة 

االأردين  املجتمع  خلدمة  التطوعي  والعمل 

التطوعي،  العمل  ثقافة  ن�صر  يف  والتو�صع 

ومت��ك��ني االأف������راد وامل��وؤ���ص�����ص��ات م��ن تطبيق 

ومبادراتهم  م�صاريعهم  يف  التميز  معايري 

ال����ت����ط����وع����ي����ة، وحت����ف����ي����ز وت����ق����دي����ر ج���ه���ود 

املتطوعني واملوؤ�ص�صات والعمل اجلماعي.

ك��م��ا ا���ص��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف مب��ج��االت 

-2022 االأوىل  دورت��ه��ا  يف  للجائزة  ال��ت��ق��دم 

االأعمال  الثالث، وهي:  فئاتها  2023 �صمن 

التطوعية  واالأع��م��ال  ال��ف��ردي��ة،  التطوعية 

املوؤ�ص�صية،  التطوعية  واالأع��م��ال  اجلماعية، 

واملتمثلة يف املجاالت االجتماعية وال�صحية 

والتعليمية اأو التدريبية والريا�صة والفنية 

وال�صياحية  البيئية  اإىل  اإ�صافة  والثقافية، 

وجمال الريادة واالبتكار.

  النباط – البحر امليت 

اأو�صى موؤمتر الِنّيابة العامة االأردنية االأول   

منطقة  يف  بت  ال�َصّ اأم�ص  فعالياته،  انتهت  ال��ذي 

البحر امليت، بت�صجيع الدول على اتخاذ التدابري 

واالهتمام  الت�صاحلية،  العدالة  الإر�صاء  الالزمة 

ق��درت��ه��ا على  وب��ي��ان  واأف��ك��اره��ا  بن�صر مفاهيمها 

اآن واح��د، ال �صيما  حتقيق االإ�صالح والوقاية يف 

اأنها لي�صت غريبة على الن�صيج املجتمعي العربي 

وارتباطها بت�صريعاته وموروثه.

العامة  النيابة  عقدته  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ر  وق����َرّ

بالَتّعاون مع جامعة االأمري نايف العربية للعلوم 

التو�صية  املا�صي،  اعتباًرا من اخلمي�ص  االأمنية، 

ب��ا���ص��ت��خ��ال���ص ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��وث 

الت�صاحلية  ال���ع���دال���ة  ل��ت��ع��زي��ز  واالإح�������ص���ائ���ي���ات 

وا�صتخدام بدائل العقوبات ال�صالبة للحرية.

واأو�صى ب�صرورة االهتمام بالدرا�صات امليدانية 

ل��ل��ظ��اه��رة االإج���رام���ي���ة خ��ا���ص��ة ت��ل��ك ال��ت��ي تعنى 

ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��رع��ي��ة وامل��ت��غ��ريات ال��ث��ق��اف��ي��ة ودور 

االأ���ص��رة وم��ك��ون��ات املجتمع واأع���راف���ه ودوره����ا يف 

حتقيق ال�صبط االجتماعي لتكون تلك الدرا�صات 

اجلنائية  ال�صيا�صة  خطط  م�صار  حت��دد  بو�صلة 

وا�صرتاتيجيات الت�صدي للجرمية.

اإع���داد م�صودة  ودع��ا امل��وؤمت��ر يف تو�صياته اإىل 

قانون منوذجي ا�صرت�صادي للعدالة الت�صاحلية 

ال��دول��ي��ة،  امل�����ص��ائ��ل اجل��ن��ائ��ي��ة وف��ق��ا للمعايري  يف 

كيفية  العربية يف  للدول  توجيهي  دليل  واإع���داد 

ر�صم ال�صيا�صة اجلنائية للعدالة الت�صاحلية.

كما دعا الدول اإىل اعتماد العدالة الت�صاحلية 

ت���دارك بع�ص  روؤي���ة متكن م��ن  ت��ق��دم  باعتبارها 

نقائ�ص العدالة التقليدية والتعاطي مع العدالة 

الت�صاحلية باعتبارها ا�صتجابة متطورة للجرمية 

حترتم كرامة كل �صخ�ص ومبداأ امل�صاواة، وتبني 

التفاهم وتعزز الوئام االجتماعي من خالل عالج 

ال�صحايا واجلناة واملجتمع عموما.

وح�����ّث امل����وؤمت����ر يف ت��و���ص��ي��ة ل���ه ال������دول على 

اإ�صراك ودعم منظمات املجتمع املدين احلقوقية 

واالجتماعية يف جهودها للتوعية مبزايا العدالة 

كاإحدى  مكانتها  دع��م  على  والعمل  الت�صاحلية 

للدول،  اجلنائية  لل�صيا�صات  امل�صتحدثة  الركائز 

التوقيف ب�صكل  ا�صتخدام بدائل  وتعزيز وتفعيل 

عام ولفئة ال�صباب ب�صكل خا�ص كجزء اأو مقدمة 

لنظام العدالة الت�صاحلية.

ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��اه��ج  واأو�����ص����ى بت�صمني 

القانونية واملعاهد الق�صائية واأكادمييات ال�صرطة 

قيم  غر�ص  الإع���ادة  الت�صاحلية  العدالة  مفاهيم 

الت�صالح وتطبيقاتها يف اأنظمة العدالة اجلنائية 

كانت  – التي  الغراء  �صريعتنا  الأحكام  يعيد  مبا 

التي  ومتانتها  األقها  دعائمها-  باإر�صاء  ال�صباقة 

العدالة  اعتماد  و���ص��رورة  ب��ه-  حتظى  اأن  ينبغي 

الت�صاحلية باعتبارها تقدم روؤية بديلة للعدالة 

اجلنائية التقليدية.

ب�صرورة عقد مزيد  التو�صية  امل��وؤمت��ر  ر  وق���َرّ

الأع�صاء  العمل  وور�����ص  العلمية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن 

النيابة العامة وجلميع املكلفني االآخرين باإعمال 

العدالة الت�صاحلية مبا ي�صقل اجلوانب املعرفية 

يف  ال�صحايا  اإ���ص��راك  و���ص��رورة  ل��ه��م؛  والثقافية 

خيارات العدالة الت�صاحلية واالأخذ بعني االعتبار 

تلك  تطبيق  ع��ن��د  وامل��ع��ن��وي��ة  امل��ادي��ة  حاجياتهم 

العدالة.

واأك���د امل��وؤمت��رون يف تو�صية ���ص��رورة ا�صتبعاد 

اجل���رائ���م اخل���ط���رية وامل��خ��ل��ة ب���اأم���ن وا���ص��ت��ق��رار 

املجتمعات من جمال تطبيق العدالة الت�صاحلية؛ 

واحل�����ر������ص ع���ل���ى اإق�����ام�����ة م�����وؤمت�����رات ال���ع���دال���ة 

اإث��راء  الت�صاحلية ب�صورة دوري��ة من اأج��ل مزيد 

اجلوانب العلمية ذات ال�صلة.

واأو�صى املوؤمتر بالعمل على اأن تكون جامعة 

العلمي  ال�صريك  االأمنية  للعلوم  العربية  نايف 

ال��ع��رب،  العموم  ال��ن��واب  جمعية  ملجل�ص  والفني 

وتعميم خمرجات املوؤمتر وتو�صياته العلمية على 

اأو نظام  ق��ان��ون  واعتماد  ال��ع��رب،  العموم  ال��ن��واب 

للمعايري  وفقا  الت�صاحلية  العدالة  اآليات  ي��درج 

الدولية؛

و�صهد اليوم الثالث من فعاليات املوؤمتر عقد 

بالعدالة  18 متخ�ص�صا  بها  �صارك  اأرب��ع جل�صات 

ع��ن��وان:  االأوىل  اجلل�صة  وح��م��ل��ت  الت�صاحلية، 

ل��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  “الت�صريعات 
الثانية  اجلل�صتني  ويف  اجلنائية”،  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 

والثالثة ناق�ص اخلرباء جتارب الدول امل�صاركة يف 

جمال العدالة الت�صاحلية، ومنها جتربة ال�صودان 

و���ص��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان، وال���ك���وي���ت، وامل���غ���رب، ول��ب��ن��ان، 

الرابعة  اجلل�صة  و�صهدت  وال�صعودية،  واجلزائر، 

واخلتامية مناق�صة التو�صيات التي خل�صت اإليها 

جل�صات املوؤمتر.

������ام امل���وؤمت���ر ث���الث جل�صات،  وع��ق��دت ث���اين اأَيّ

�صارك فيها 14 من اخلرباء واملتخ�ص�صني بقطاع 

العدالة، وت�صمن جل�صة حول “اخلربات الدولية 

ثانية  وجل�صة  الت�صاحلية”،  ال��ع��دال��ة  جم��ال  يف 

الت�صاحلية”،  العدالة  “حتديات تطبيق  بعنوان 

ال���ع���دال���ة  وب������رام������ج  “اآليات  ح������ول  وج���ل�������ص���ة 

الت�صاحلية«.

وانطلقت اأعمال املوؤمتر الذي عقدته النيابة 

��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة االأم���ري  ال��ع��ام��ة االأردن���ي���ة ب��ال��َتّ

“العدالة  االأمنية بعنوان:  للعلوم  العربية  نايف 

املعا�صرة”، يف  يا�صة اجلنائية  ال�ِصّ الَتّ�صاحلية يف 

مركز امللك احل�صني للموؤمترات يف منطقة البحر 

امليت يوم اخلمي�ص املا�صي.

��ام، ورعاه  وا�صتمرت فعاليات املوؤمتر ثالثة اأَيّ

��اين ابن  م��ن��دوًب��ا ع��ن ج��الل��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��َثّ

احل�صني، رئي�ص املجل�ص الق�صائي، رئي�ص حمكمة 

رئي�ص  بح�صور  الغزو  حممد  القا�صي  الَتّمييز، 

ال��وزراء  رئي�ص  الق�صاء،  لتطوير  امللكية  اللجنة 

النواب  ال��رف��اع��ي، ورئي�ص جمل�ص  زي��د  االأ���ص��ب��ق، 

��ف��دي ووزي����ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور اأحمد  اأح��م��د ال�����صَّ

وعدد  الفراية،  م��ازن  اخلية  الَدّ ووزي��ر  ال��زي��ادات 

كبري من امل�صوؤولني وال�صلك الق�صائي.

ُطرا جديدة الآفاق 
ُ
وجاء هذا املوؤمتر لي�صيف اأ

هذا التعاون تتمثل بتبادل اخل��ربات مع جامعة 

باعتبارها  االأمنية  للعلوم  العربية  نايف  االأم��ري 

العرب  الداخلية  وزراء  ملجل�ص  العلمي  اجل��ه��از 

ال��ع��رب،  ال��ع��دل  وع�����ص��ًوا م��راق��ًب��ا مبجل�ص وزراء 

كما تعد كلية العدالة اجلنائية يف جامعة نايف 

العربية للعلوم االأمنية من الكليات الرائدة على 

اجلنائية  ال��ع��دال��ة  جم���االت  يف  العربي  امل�صتوى 

مبختلف تخ�ص�صاتها.

و���ص��ارك يف اأع��م��ال امل��وؤمت��ر م��ا ي��زي��د ع��ن 200 

���واب ال��ع��ام��ني واأع�����ص��اء الِنّيابة  م�����ص��ارك م��ن ال���ُنّ

امل�����ص��ارك��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  وال�����دول  االأردن  ال��ع��ام��ة يف 

باالإ�صافة اإىل عدد من اخلرباء العرب واجلانب 

املخت�صني يف جمال العدالة الت�صاحلية وممثلى 

العديد من املنظمات الدولية.

املجل�ص  تنفيذا خلطط  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  وي��اأت��ي 

العامة  النيابة  ودور  ال�صراكة  لتعزيز  الق�صائي 

لتدعيم  ال��ع��ام  للحق  ومم��ث��ل��ة  تنفيذية  كجهة 

التحول من مفهوم العدالة اجلنائية التقليدية 

واملتمثل  املعا�صرة  اجلنائية  العدالة  مفهوم  اإىل 

امل�صاحلة  على  القائمة  الت�صاحلية  العدالة  يف 

للو�صول  اجلنائي  النزاع  اأط��راف  بني  والتوفيق 

فاعلية  وت��ع��زي��ز  ال��ن��اج��زة  ال��ع��دال��ة  حتقيق  اإىل 

االأح����ك����ام ال��ق�����ص��ائ��ي��ة، الإح���ك���ام ومت���ت���ني االأم����ن 

املجتمعي وا�صتقراره.

جودة: الصحة اإلنجابية جزءًا أساسيًا من الصحة العامة للمجتمعات 

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة الحسين للعمل التطوعي

مؤتمر النِّيابة العامة األول يوصي بتبني الدول مبادئ العدالة التصالحية
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأحد    22 /   1   /  2023  

تعثر صادرات اليمن: تضييق الخناق على االقتصاد ومعيشة الناس

الأنباط-عدن

واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  م��ن  الكثري  ا�سطر 

ال���زراع���ي���ة وال�����س��م��ك��ي��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة و���س��رك��ات 

تقدمي اخلدمات الت�سويقية وجتهيز ال�سادرات 

يف اليمن اإىل ت�سريح اأعداد كبرية من العمالة 

معظم  ط��اول  ال��ذي  والتعرث  للتدهور  نتيجة 

هذه االأن�سطة االقت�سادية.

وح�������س���ب ت���ق���ري���ر �����س����ادر ع����ن م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة 

ال���واردات  الكبري يف  ف��اإن االنخفا�ض  ال�����س��ادرات، 

االأ�سا�سية  وغ��ري  االأ�سا�سية  الغذائية  ال�سلع  من 

باالإ�سافة اإىل توقف اإنتاج اأعداد كبرية من امل�سانع 

يف  الكبري  االن��خ��ف��ا���ض  ب�سبب  املحلية  ال��غ��ذائ��ي��ة 

الواردات من املواد اخلام وم�ستلزمات االإنتاج، زاد 

اليمن على اال�سترياد لت�سمل معظم  من اعتماد 

احتياجاته الغذائية واال�ستهالكية، وبن�سبة ت�سل 

اإىل اأكرث من 85 يف املائة.

وفاقم ذلك من حدة االأزم��ة االإن�سانية مع 

ارت��ف��اع ف��ات��ورة ال��غ��ذاء وال����دواء امل�����س��ت��ورد من 

5 م��ل��ي��ارات دوالر  ي��زي��د ع���ن  اإىل م���ا  اخل�����ارج 

التقرير  ك��م��ا ورد يف  ال��ي��م��ن  وي��ح��ت��اج  ���س��ن��وي��اً. 

ب��ال��ع��م��الت  ن����ق����دي  اح���ت���ي���اط���ي  ت����وف����ري  اإىل 

دوالر  م���ل���ي���ارات   10 ع���ن  ي��ق��ل  ال  االأج��ن��ب��ي��ة 

واخلدمية  ال�سلعية  ال����واردات  تكاليف  يغطي 

االإنتاجية  االأن�سطة  وتنمية  القادمة  للفرتة 

والت�سدير للمنتجات اليمنية، وذلك بداًل عن 

ب�سبب  ا�ستنفذت  ال��ت��ي  النقدية  االح��ت��ي��اط��ات 

احلرب ومل تعو�ض.

ال��ق��ادر م��ن م��رك��ز تنمية  وي��وؤك��د نبيل عبد 

ال�سادرات احلكومي ل�«العربي اجلديد«، اأهمية 

اإيجاد احتياطي نقدي لتغطية تكاليف الواردات 

ال�سلعية واخلدمية واإعادة الن�ساط الت�سديري 

�سرف  اأ�سعار  يف  ا�ستقرار  اإي��ج��اد  يف  وامل�ساهمة 

الريال اليمني اأمام العمالت االأجنبية.

و���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة اإع�����ادة اأ���س��ع��ار ال�سلع 

امل�ستوى  اإىل  املحلية  االأ����س���واق  يف  واخل��دم��ات 

�سجلت  بعدما  احل���رب،  قبل  عليه  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الثمانية  االأع��وام  ج��داً خالل  كبرية  ارتفاعات 

املا�سية، ب�سكل �ساعف من معاناة املواطنني يف 

احل�سول على احتياجاتهم الغذائية وال�سلعية 

واخلدمية ال�سرورية.

عن  ���س��ادرة  اإح�سائية  اأح���دث  تك�سف  فيما 

ال�سمكية  للم�سائد  اليمنية  ال��ع��ام��ة  الهيئة 

مطلع يناير/ كانون الثاين 2023، عن تكبد 

خ�سائر  االأح���م���ر  ال��ب��ح��ر  يف  ال�سمكي  ال��ق��ط��اع 

 5.6 منها  دوالر،  مليار   12.6 بلغت  م��ادي��ة 

مليارات دوالر خ�سائر ناجتة عن توقف االإنتاج 

ال�سمكي وامل�ساريع اال�ستثمارية وتعرث �سركات 

الت�سدير.

وي�سدد عمار العب�سي، مدير جمعية لالإنتاج 

ال�����س��م��ك��ي، يف ح��دي��ث م��ع »ال��ع��رب��ي اجل��دي��د«، 

االإنتاجية  القطاعات  ملف  اإي��الء  اأهمية  على 

حقه من االهتمام يف اأي مفاو�سات ومناق�سات 

م�سكلة  وح����ل  ال���ي���م���ن،  يف  ال�������س���الم  الإح������الل 

العاملني يف هذه القطاعات كالقطاع ال�سمكي 

كبرياً  ع��دداً  الذي تكبد خ�سائر ج�سيمة وفقد 

من االأيدي العاملة.

لدعم  �سندوق  اإن�ساء  اإىل  العب�سي  وي��دع��و 

ومنتجاتها  االأ�سماك  من  وال�����س��ادرات  االإن��ت��اج 

بتمويل من اجلهات املانحة الدولية، النت�سال 

وم�ساعدة  املتدهورة  و�سعيته  القطاع من  هذا 

يف  املناف�سة  على  اليمنيني  االأ�سماك  م�سدري 

االأ�سواق الدولية.

بالغة يف قطاعات  اأ���س��رار  احل��رب  واحلقت 

القطاع  ب��ال��ذات  واخل��دم��ي��ة  االإن��ت��اج��ي��ة  اليمن 

ال�سمكي الذي ميثل اأهمية كبرية يف االقت�ساد 

اليمني نظًرا لتنوع وجتدد موارده، التي ميكن 

ومكافحة  الدخل  م��وارد  تنويع  يف  ا�ستغاللها 

البطالة والفقر بالنظر اإىل قدرة هذا القطاع 

واالأن�سطة املرتبطة به على توفري االآالف من 

فر�ض العمل لليمنيني.

اختالل  يف  االقت�سادي  االنك�ساف  وت�سبب 

امل���ي���زان ال��ت��ج��اري ب�سكل وا���س��ع ب��ني ���س��ادرات 

ال��ي��م��ن م���ن االأ����س���م���اك وامل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة 

ل�سالح الواردات بن�سبة تزيد على 85 يف املائة، 

تراجع  يف  ع��دي��دة  تبعات  هناك  كانت  ح��ني  يف 

عملية اال�سطياد وات�ساع الفجوة الغذائية، يف 

�سكان  بنارها معظم  اإن�سانية يكتوي  اأزم��ة  ظل 

البالد.

لل�سادرات  التام  �سبة  التوقف  اأدى  باملقابل، 

القدرة  ع��دم  اإىل  والغازية  النفطية  باالأخ�ض 

ع��ل��ى مت��وي��ل ال������واردات م��ن ال�����س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة، 

امل�ستقات  ال���واردات من  قيمة  دف��ع  ناهيك عن 

4 مليارات  اأك��رث من  اإىل  التي ت�سل  النفطية 

ت��وق��ف��ت م�����س��ايف ع��دن  ان  ب��ع��د  دوالر خ��ا���س��ة 

 90 ح��وايل  اإنتاجها  ي�سكل  وال��ذي  العمل  عن 

يف امل���ائ���ة م���ن امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة الأغ���را����ض 

اال�ستهالك الداخلي.

اخلبري يف القانون التجاري اإبراهيم عقالن 

يقول ل�«العربي اجلديد« اإن الوقت قد حان، يف 

ال�سراع،  لوقف  اأخ��رياً  الدائرة  التحركات  ظل 

حل��ل خمتلف امل��ل��ف��ات امل��ع��ق��دة واإع����ادة ب��ن��اء ما 

بن�ساط  يتعلق  ف��ي��م��ا  ب���ال���ذات  احل����رب  دم��رت��ه 

حتتية  بنية  م��ن  اليمنية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

وفنية  واإداري�����ة  موؤ�س�سية  وخ��دم��ي��ة  اأ���س��ا���س��ي��ة 

والطرق واجل�سور.

وامل��راك��ز  واالأ���س��واق  املن�ساآت  اأن  اإىل  ويلفت 

ال��ت��ج��اري��ة وم�����س��ت��ودع��ات ال�����س��ل��ع وامل�����س��ت��ق��ات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف االإن���ت���اج 

الزراعي وال�سمكي وال�سناعي، كانت ت�ستوعب 

ك��ت��ل��ة ك��ب��رية م��ن االأي�����دي ال��ع��ام��ل��ة واالأخ����رية 

ف��اق��م من  ال��وح��ي��د مم��ا  ف��ق��دت م�سدر دخلها 

حرجة  م�ستويات  اإىل  االإن�سانية  االأزم���ة  ح��دة 

يف اليمن.

كذلك  تقت�سي  ال�سرورة  اأن  عقالن  وي��رى 

والتجارية  االقت�سادية  العالقات  تفعيل  اإعادة 

لليمن مع خمتلف الدول العربية واالإ�سالمية 

لتعظيم  وت��ط��وي��ره��ا  وت��ع��زي��زه��ا  واالأج��ن��ب��ي��ة 

اال���س��ت��ف��ادة منها يف اإع���ادة االإ���س��الح واالإع��م��ار 

وب��ن��اء م��ا دم��رت��ه احل����رب. ك��م��ا يتطلب ذل��ك 

والتجارية  االقت�سادية  العالقات  تفعيل  اإعادة 

لليمن مع البنوك وامل�سارف وال�سناديق املالية 

االإقليمية والدولية.

اقتصاد العراق يترنح مع تقييد أميركا التدفقات الدوالرية إلى إيران
الأنباط-بغداد

هبط الدينار مقابل الدوالر فارتفعت اأ�سعار 

املواد الغذائية وال�سلع امل�ستوردة يف بغداد 

ج���ورن���ال«  ���س��رتي��ت  »وول  �سحيفة  اأوردت 

االأم��ريك��ي��ة اأن ال��ع��راق��ي��ني ي��ع��ان��ون م��ع تدهور 

اأحدث  ال��دوالر، ما  الدينار مقابل  �سعر �سرف 

امل�ستوردة.  والب�سائع  االأغ��ذي��ة  اأ�سعار  يف  قفزة 

وينحي العراقيون بالالئمة يف ذلك االأمر، على 

تغري مل يلق كثرياً من االنتباه يتمثل بتغيري 

االأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  �سيا�سات  يف  ب�سيط 

وفرع »بنك االحتياط الفيدرايل« يف نيويورك. 

االأخ��ري  ف��ر���ض  ع��راق��ي��ني،  م�سوؤولني  فبح�سب 

 ،2022 الثاين(  )ت�سرين  نوفمرب  من  بداية 

�سوابط اأكرث �سدة على التحويالت الدوالرية 

ال��دول��ي��ة ال�����س��ادرة م��ن امل�����س��ارف ال��ع��راق��ي��ة يف 

خطوة ت�ستهدف جلم تبيي�ض االأموال وال�سخ 

اإي����ران  اإىل  اخل�����س��راء  للعملة  ال�����س��رع��ي  غ��ري 

وب���ل���دان ���س��رق اأو���س��ط��ي��ة اأخ�����رى ت��خ�����س��ع اإىل 

عقوبات اأمريكية م�سددة.

امل�����س��ارف  اأن  اإىل  ال�سحيفة  لفتت  وك��ذل��ك 

بعد  اأقل ت�سدداً  العراقية عملت يف �سوء قواعد 

غ���زو ب��الده��ا م��ن ق��ب��ل حت��ال��ف ق��ادت��ه ال��والي��ات 

املتحدة عام 2003. ووفق م�سوؤولني عراقيني، 

مدى  على  �سعيفة  حكومات  تعاقب  اأ�سهم  فقد 

اإ�سافة اإىل ا�سطرابات امتدت من  �سنوات عدة، 

التمرد خالل االحتالل االأمريكي اإىل ا�ستيالء 

البالد،  وا�سعة من  اأج��زاء  »داع�����ض« على  تنظيم 

اإىل  اأن توؤجل  اإىل  اإدارات متعاقبة  اأ�سهم يف دفع 

االآن حتقيق امتثال القطاع امل�سريف العراقي مع 

املمار�سات العاملية اخلا�سة بتحويل االأموال.

�سرتيت  »وول  اأ���س��ارت  �سحايف،  حتقيق  ويف 

اأن تطبيق االإج��راءات االأمريكية  اإىل  جورنال« 

االآنفة الذكر، اأدى اإىل وقف 80 يف املئة يف االأقل 

العراقية  اليومية  ال��دوالري��ة  التحويالت  من 

التي بلغت اأحياناً اأكرث من 250 مليون دوالر 

االأم��ريك��ي��ة  ال�����س��واب��ط  ت�سديد  قبل  ال��ي��وم،  يف 

منها  الأ�سباب  التحويالت  وق��ف  ويعود  عليها. 

غياب املعلومات الكافية يف �ساأن اجلهات املتلقية 

اأمريكيني  م�سوؤولني  وفق  اأخ��رى،  م�سكالت  اأو 

عراقية.  ر�سمية  حكومية  وبيانات  وعراقيني 

امل��ت��داول��ة، هبط �سعر  ال���دوالرات  وم��ع ت�ساوؤل 

املئة  يف   10 بن�سبة  ال��ع��راق��ي  ال��دي��ن��ار  ���س��رف 

اأمام الدوالر، ما ت�سبب بزيادات حادة يف اأ�سعار 

الب�سائع امل�ستوردة، مبا يف ذلك اأغذية اأ�سا�سية 

كالبي�ض والطحني وزيت الطهو.

اأحد امل�سوؤولني ال�سابقني  وكذلك نقلت عن 

ب��اأن  ال��ع��راق��ي«، قناعته  امل��رك��زي  »امل�����س��رف  يف 

العراق »يتبع النظام نف�سه منذ 20 �سنة، لكن 

�سيا�سة ال�سدمة التي بداأ االحتياطي الفيدرايل 

االقت�ساد  باأزمة يف  ت�سببت  باتباعها  االأمريكي 

ال��ع��راق��ي«. وب��ال��ت��ايل، ف���اإن امل��ج��ري��ات االأخ���رية 

ت���ربز »ال��ع��الق��ة احل����ذرة ل��ك��ن امل��ت�����س��اب��ك��ة« بني 

االأمريكيون  �ساعد  اأن  فمنذ  وبغداد.  وا�سنطن 

املركزي  امل�سرف  تاأ�سي�ض  اإع���ادة  يف  العراقيني 

العملة  ال����دوالر  ���س��ار   ،2004 ع���ام  ال��ع��راق��ي 

الرئي�سة يف العراق الأن جزءاً كبرياً من اقت�ساد 

البالد ي�ستخدم العملة الورقية اخل�سراء كنقد 

�سائل يف اأعماله.

جورنال«  �سرتيت  »وول  لفتت  وا�ستطراداً، 

االأمريكية  العملة  اأوراق  يتلقى  العراق  اأن  اإىل 

ب�سعة  ك��ل  ج���واً  �سحنات ت�سل  ع��رب  اخل�����س��راء 

اأك���رب بكثري من  امل��ق��اب��ل، ثمة كمية  اأ���س��ه��ر. يف 

ت��ل��ك ال�����س��ي��ول��ة امل��ب��ا���س��رة، ت��ت��داول��ه��ا امل�����س��ارف 

اخل��ا���س��ة ال��ع��راق��ي��ة اإل��ك��رتون��ي��اً، ولي�ض ورق��ي��اً، 

»بنك  يف  عراقية  ر�سمية  ح�سابات  اإىل  ا�ستناداً 

تودع  حيث  بنيويورك  الفيدرايل«  االحتياطي 

ع��وائ��د ال��ب��الد م��ن م��ب��ي��ع��ات ال��ن��ف��ط. وك��ذل��ك 

ال�سوابط  اأن  على  اأمريكيون  م�سوؤولون  ي�سر 

م�����س��وؤول��ني يف  م��ع  بالتن�سيق  اجل��دي��دة جت���ري 

»امل�������س���رف امل���رك���زي ال���ع���راق���ي« م��ن��ذ ن��وف��م��رب 

االأم���ريك���ي���ون  امل�������س���وؤول���ون  وي�����س��ري   .2022
من  �سنتني  بعد  ال�سوابط  تلك  اأن  اإىل  اأي�ساً 

املركزي  »امل�سرف  ب��ني  والتخطيط  املناق�سات 

و«بنك  االأم��ريك��ي��ة  اخل��زان��ة  ووزارة  ال��ع��راق��ي« 

اأن تراجع  ال��ف��ي��درايل«. وي���وؤك���دون  االح��ت��ي��اط 

ال����دوالر ال يح�سل  اأم���ام  �سعر ���س��رف ال��دي��ن��ار 

ب�سبب ال�سوابط.

يف  االأم����ريك����ي  ال��ت��دق��ي��ق  اأدى  امل���ق���اب���ل،  يف 

ت�سريع  اإىل  العراقية  ال��دوالري��ة  التحويالت 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ة اخل�������س���راء يف ال���ع���راق. 

واأطلق اأي�ساً �سل�سلة من االنتقادات احلادة التي 

�سدرت من م�سوؤولني وم�سرفيني وم�ستوردين 

ت�سديداً  االن��ت��ق��ادات  ت�سمنت  وق��د  ع��راق��ي��ني. 

مالية  ب�سدمة  ت�سبب  اجلديد  النظام  اأن  على 

االقت�سادية  متاعبهم  وف��اق��م  ���س��روري��ة  غ��ري 

ويف  نف�سها.  ال�سحيفة  وف���ق  ب��ال��ف��ع��ل،  احل����ادة 

���س��رتي��ت ج��ورن��ال«  »وول  نقلت  ال�����س��ي��اق،  ذل���ك 

ع��ن رئ��ي�����ض ال�����وزراء حم��م��د ���س��ي��اع ال�����س��وداين، 

ال�����ذي ت����وىل م��ن�����س��ب��ه م���ع ب����دء ت���راج���ع قيمة 

وتهدد  بالفقراء  ت�سر  االإج���راءات  اأن  الدينار، 

اأن  2023. و�سدد على  ميزانية حكومته لعام 

اإىل  م�سرياً  ب���االإح���راج،  ل��ه  ت�سببت  االإج�����راءات 

املقبل  ال�سهر  وا�سنطن  اإىل  وف��داً  �سري�سل  اأن��ه 

القرتاح جتميد االإجراءات �ستة اأ�سهر.

يف االإط������ار ع��ي��ن��ه، اأب�����دى ب��ع�����ض امل�����س��وؤول��ني 

ال��ع��راق��ي��ني امل��ق��رب��ني م��ن اإي����ران، ح��دة فائقة يف 

انتقاداتهم للت�سدد املايل االأمريكي. ومثاًل، نقل 

وميلي�سيات  حزباً  يراأ�ض  ال��ذي  العامري،  ه��ادي 

تدعمهما اإيران، اإىل ال�سفري الفرن�سي يف…

الأنباط-وكالت

مرات   5 االإفريقية  البلدان  ديون  ت�ساعفت 

اإىل نهاية   2000 ال��ع��ام  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  خ���الل 

و�سط  دوالر،  الرتليون  2022؛ مالم�سة حاجز 

ال��ع��ام  ال�����س��داد يف  ت��وق��ع��ات بتخلف وا���س��ع ع��ن 

احلايل 2023.

اإف��ري��ق��ي��ا  امل���ئ���ة م���ن دي�����ون  66 يف  وت���رتك���ز 

اخلارجية يف 9 بلدان، تت�سدرها جنوب اإفريقيا 

النقد  ل�����س��ن��دوق  امل���ئ���ة. ووف���ق���ا  15 يف  ب��ح�����س��ة 

بالفعل  تعاين  اإفريقية  دول��ة   22 ف��اإن  ال���دويل 

م��ن اأع��ب��اء ال��دي��ون اأو غ��ري ق���ادرة على ال��وف��اء 

بالتزاماتها املالية جتاه الدائنني.

وخالل العقدين املا�سيني، اأفرطت البلدان 

تلك  ا�ستخدام  دون  االق��رتا���ض  يف  االإف��ري��ق��ي��ة 

القرو�ض يف حتريك عجلة االإنتاج؛ االأمر الذي 

ي�سكل �سربة مزدوجة لالقت�سادات االإفريقية، 

حيث ت�سغط اأق�ساط الديون البالغة نحو 100 

من  العديد  ميزانيات  على  �سنويا  دوالر  مليار 

امل��ئ��ة من  15 يف  م��ن  اأك���رث  وت�ستقطع  ال��ب��ل��دان 

الناجت االإجمايل.

كما فتح االإفراط يف االإقرا�ض الباب وا�سعا 

اأم����ام زي����ادة م��ع��دالت ال��ف�����س��اد وت��و���س��ي��ع ال��ه��وة 

ال��ب��ل��دان االإف��ري��ق��ي��ة،  ال��ع��دي��د م��ن  الطبقية يف 

حكم  اأن��ظ��م��ة  فيها  ت��وج��د  ال��ت��ي  تلك  خ�سو�سا 

ه�سة.

فزع وتقييد

اأث���ارت اأن��ب��اء تخلف غ��ان��ا ع��ن ���س��داد ديونها 

ت�سديد  عن  عجزها  نيجرييا  واإع��الن  الدولية 

متاأخرات ت�سل اإىل 50 مليار دوالر من اإجمايل 

كبريا  فزعا  دوالر،  مليار   102 البالغة  ديونها 

يف اأو�����س����اط امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��امل��ي��ني، اأع��ق��ب��ت��ه 

لبع�ض  االئتمانية  الت�سنيفات  يف  تخفي�سات 

البلدان االإفريقية.

البلدان  تواجه  احلالية،  االأو���س��اع  ظل  ويف 

الديون  على  كبري  ب�سكل  املعتمدة  االإفريقية 

العامة،  ماليتها  لدعم  اخلارجية  والتمويالت 

خطرا حقيقيا يف ظل توقعات بوقف موؤ�س�سات 

االأقل  لالقت�سادات  تغذيتها  الدولية  التمويل 

قدرة على ال�سداد.

وي��ت��وق��ع خ����رباء ع��واق��ب وخ��ي��م��ة مي��ك��ن اأن 

ت��ن��ج��م ع��ن ال��ت��خ��ل��ف امل��ت��ت��ايل ع��ن ���س��داد دي��ون 

البلدان االإفريقية.

اأك��رث  امل��ت��اأث��رة  املنطقة  ب��ل��دان  وب���داأت بع�ض 

ب���اأزم���ة ال���دي���ون يف ات���خ���اذ اإج��������راءات ���س��ري��ع��ة 

ثقة  وا���س��ت��ع��ادة  ال�سالبة  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  للحد 

امل�ستثمرين.

ويف حني جلاأت نيجرييا اإىل معاجلة االأزمة 

البالغ  املحلي  ال��دي��ن  هيكلة  اإع����ادة  خ��الل  م��ن 

طويلة  �سندات  طرح  عرب  دوالر  مليار   45 نحو 

االأجل للم�ستثمرين املحليني والدوليني، تتجه 

جنوب اإفريقيا اإىل تخفي�ض قيمة الراند ورفع 

عوائد ال�سندات والودائع من اأجل ا�ستعادة زخم 

اال�ستثمار االأجنبي.

بالفعل يف  غانا  �سرعت  االآخ��ر،  اجلانب  ويف 

برنامج لهيكلة الديون ال�سيادية املحلية املقدرة 

بنحو 25 مليار دوالر رغم اجلدل الكبري الذي 

احلكومة  و�سفتها  التي  اخلطوة  تلك  �ساحب 

ب�«ال�سرورية« ملعاجلة اأزمة الديون امل�ستفحلة.

وع��ج��زت غ��ان��ا ب��ال��ف��ع��ل ع��ن دف���ع االأق�����س��اط 

امل�ستحقة ملعظم ديونها اخلارجية البالغة نحو 

اأك����رث من  ا���س��ت��ه��الك  م��ل��ي��ار دوالر يف ظ���ل   30

تكاليف  تغطية  يف  االإي������رادات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   70

خدمة الدين، مما �سبب عجزا كبريا يف ميزان 

اإنها  الغانية  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت  امل��دف��وع��ات. 

اأوقفت ت�سديد م�ستحقات خدمة الديون مبا يف 

القرو�ض  ومعظم  »اليوروبوندز«  �سندات  ذلك 

التجارية والثنائية.

واعترب حمللون اأن اخلطوة تعك�ض املخاطر 

التي مير بها االقت�ساد الغاين الذي يعاين من 

م�سكالت هيكلية كبرية ومعدالت ت�سخم عالية 

تفوق 50 يف املئة.

�صغوط اقت�صادية

اأ�ستاذ  اأ�سيبي،  اإري��ك  ال�سياق، يقول  ويف هذا 

الكبري  االرت��ف��اع  اإن  غانا،  جامعة  يف  االقت�ساد 

يف ن�سبة ال��دي��ون م��ن ال��ن��اجت املحلي االإج��م��ايل 

يزيد من ال�سغوط االقت�سادية املتفاقمة اأ�سال 

ب�سبب عوامل دولية اأخرى.

اأ���س��ي��ب��ي اأن اإع������ادة ه��ي��ك��ل��ة ال���دي���ون  وي�����رى 

م�ساره  اإىل  االقت�ساد  اإع��ادة  تدابري  من  كجزء 

ه��و اخل��ي��ار ال��وح��ي��د امل��ت��اح االآن اأم����ام ال��ب��ل��دان 

االإفريقية املثقلة بالديون مثل غانا وغريها.

ويو�سح: »اإع��ادة الهيكلة عملية موؤملة لكنها 

�سرورية اإذا متت ب�سكل جيد«.

على  احل��ايل  الو�سع  اأن  اإىل  اأ�سيبي  وي�سري 

اأنه يوفر فر�سة  اإال  الرغم من كونه ماأ�ساويا، 

االقت�ساد  �سبط  واإع��ادة  العام  ال�سلوك  لتغيري 

والتحول نحو التو�سع يف قطاعات منتجة مثل 

الزراعة وال�سناعة، ودفع البنوك نحو الرتكيز 

على اال�ستثمار يف القطاع احلقيقي.

مع�صلة كبرية

ي��ت�����س��ح ���س��غ��ط خ���دم���ة ال����دي����ن اخل���ارج���ي 

اال�ستدانة  ذات  البلدان  يف  العامة  املالية  على 

وال�سودان  واأنغوال  اإفريقيا  مثل جنوب  العالية 

ونيجرييا وغانا وزامبيا.

القارة  بلدان  الرغم من متتع معظم  وعلى 

االإفريقية مبوارد طبيعية �سخمة، اإال اأن ذلك 

الديون على االقت�سادات  ال يخفف من �سغط 

االإفريقية، وذلك الأ�سباب عديدة تتمثل يف عدم 

امل���وارد  ال��ق��درة على اال���س��ت��غ��الل االأم��ث��ل لتلك 

العاملي  لالق�ساد  امل���رتدي  الو�سع  اإىل  اإ�سافة 

الغربية  الدول  النقدية يف  ال�سيا�سات  وت�سديد 

والت�سخم  ال���دي���ون  خ��دم��ة  ت��ك��ال��ي��ف  وارت���ف���اع 

واأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة وال���زي���ادة ال��ك��ب��رية يف تكلفة 

االإفريقية  العمالت  معظم  وف��ق��دان  املخاطر، 

قيمتها مقابل العمالت الرئي�سية.

وي���ح���ذر حم��م��د اجل�����اك، اأ���س��ت��اذ االق��ت�����س��اد 

اقت�سادية  ع��واق��ب  م��ن  يف ج��ام��ع��ة اخل���رط���وم، 

ت�سديد  فعلي عن  ب�سكل  العجز  وا�سعة يف حال 

اأق�ساط الديون والفوائد املرتتبة على البلدان 

االإفريقية يف ظل االأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة 

احلالية.

وق����ال اجل����اك مل��وق��ع »���س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة« 

���س��وءا يف ظ��ل ارتفاع  ت���زداد  املالية  اإن االأو���س��اع 

النقود  طباعة  على  واالعتماد  الديون  تكاليف 

اإىل  م�سريا  امل��ت��زاي��د،  العجز  ل�سد  كبري  ب�سكل 

ت��راج��ع ملحوظ يف االإي�����رادات و���س��ط االأزم���ات 

امل��ت��الح��ق��ة ال��ت��ي ظ��ل��ت ت��ت��ف��اق��م خ���الل ال��ف��رتة 

االأخرية.

ال��ث��ق��ي��ل��ة  االأع����ب����اء  اأن  اإىل  اجل�����اك  وي�����س��ري 

البلدان  يف  العامة  املالية  على  �ستوؤثر  للديون 

املثقلة وتقو�ض قدرتها على حتمل ال�سدمات، 

خ�سو�سا يف ظل التوجيه اخلاطئ لتلك الديون 

تنموية  م�ساريع  يف  معظمها  ا�ستخدام  وع��دم 

منتجة ب�سبب الف�ساد امل�ست�سري يف الكثري من 

البلدان االإفريقية.

تريليون دوالر ديون إفريقيا.. وشبح »التعثر« يحاصر 22 دولة

»االقتصاد« تطمئن اللبنانيين: ال أزمة 
خبز المعلومات عن شّح في القمح 

المدعوم مبالغ فيها

وزيرة التخطيط المصري : نتوقع 
تحقيق نمو اقتصادى بنسبة %5 

خالل العام المالى الحالي

الأنباط-بريوت

و�سعت وزارة االإقت�ساد االأخبار حول اأزمة 

والّت�سليل  »الّتهويل  خانة  يف  ُمرتقبة  خبز 

واالأخبار الكاذبة«، مطمئنًة املواطنني اإىل اأن 

»ال اأزمة ُخبٍز«.

امل�سلِّلة  بياٍن، »االأخ��ب��ار  ال���وزارة، يف  ونفت 

املتناقلة يف و�سائل االإعالم واّلتي  واالأكاذيب 

تهّول على الّلبنانيني باأّن اأزمة خبز تنتظرهم 

يف املدى القريب«. وراأت اأّن »من ي�سّوق لهذه 

االأخ��ب��ار اإّن���ا ه��و يفتعل اأزم���ة ال وج��ود لها، 

واعتربت  عي�سه«.  بلقمة  املواطن  م�ستهدفاً 

�سنة  منذ  اأّن��ه  ال�سدفة  قبيل  من  »لي�ض  اأّن��ه 

بغية  التهويل  بهذا  ال��ت��داول  يتّم  اأ�سهر،  و4 

خ���ل���ق ج����و م����ن ال���ت���وت���ر الأه��������داف رخ��ي�����س��ة 

وال�ستغالل ظروف البلد والنا�ض، وقد اأثبتت 

االأزم���ات هم من  اأّن جت��ار  ال�سابقة  التجارب 

ي��ق��ف��ون وراء اف��ت��ع��ال��ه��ا«. و����س���ّددت ع��ل��ى اأّن��ه��ا 

والف�ساد  االأزم���ات  جّت��ار  مبكافحة  »م�ستمّرة 

من خالل التعاون املتوا�سل مع كل االأجهزة 

اأّنها »جنحت مبكافحة  اإىل  واأ�سارت  املعنّية«، 

ك��ل ���س��ارق��ي ال��ق��م��ح وال��ط��ح��ني، م��ث��ب��ت��ًة اأّن��ه��ا 

لكل  الت�سدي  يف  حازمة  االأمنّية  وال�ّسلطات 

من مي�ّض لقمة عي�ض املواطن«.

ي��ك��ون وزي���ر  »ب���ذل���ك  اأّن�����ه  ال�������وزارة  وراأت 

االقت�ساد اأمني �سالم قد وفى بوعده وا�ستعاد 

القمح والطحني، واأعاد االنتظام اإىل القطاع 

الطحني  م��ادة  توافر  ت�سمن  جديدة  باآليات 

وحت����اف����ظ ع���ل���ى ال����دع����م يف ه�����ذه ال���ظ���روف 

ال�سعبة التي متّر بها البالد«.

اأّن  واأ����س���ار ال��ب��ي��ان اإىل اأّن����ه »ل��ي�����ض خ��اف��ي��اً 

ال��دويل  البنك  ق��ر���ض  اأي�����س��اً  ي��ط��ال  الهجوم 

ل��ل��ق��م��ح وال�����ذي مي��ّث��ل ���س��ب��ك��ة االأم������ان خلبز 

ال���ن���ا����ض. وق����د ع��م��ل��ت ع��ل��ي��ه ال�������وزارة بجهد 

ل�����س��م��ان ا����س���ت���ق���رار ال�����س��ع��ر وت����واف����ر م����ادة 

لل�سفافية  دولية  املعايري  اأعلى  �سمن  القمح 

اأّن »هذا ما جعل القر�ض  املحا�سبة«. واعترب 

ع��ر���س��ة ل��ل��ه��ج��وم الأّن�����ه ب��ب�����س��اط��ة ي���ح���ّد من 

ال�����ّس��رق��ات وي��ن��ّظ��م ال��ق��ط��اع ك��م��ا يف ال����دول 

ملواطنيها.  دع��م  برامج  تنّظم  التي  املتقّدمة 

اأم����ا م��ن ي��ت��ك��ّل��م ع��ن ب��ط��اق��ة خ��ا���س��ة باخلبز 

فجاهل باالأمور، ويزّود االإعالم والراأي العام 

من  �سدقّية  ت�سّوه  لها  اأ�سا�ض  ال  مبعلومات 

يعلنها ويعممها«.

االأف���ران  نقابات  راأت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

بع�ض  م��ن  ال�����س��ادرة  »املعلومات  اأّن  لبنان  يف 

املدعوم  القمح  م��ادة  يف  �سّح  بوجود  املطاحن 

الوقت  يف  فيها،  مبالغ  معلومات  ه��ي  لديها 

اأمني  االقت�ساد  وزي��ر  بيان عن  ي�سدر  ال��ذي 

مل��دة �سنة كاملة  ب��وج��ود قمح م��دع��وم  ���س��الم 

ب�سبب اأموال قر�ض البنك الدويل«.

»ن��ق��اب��ات  اإّن  ���س��رور  ن��ا���س��ر  النقيب  وق���ال 

االأف�����ران يف ل��ب��ن��ان واالأف������ران ح��ري�����س��ة على 

ت��اأم��ني اخل��ب��ز للنا�ض ب��ك��رام��ة، ل��ذل��ك دائ��م��اً 

ت��ب��دي ال��ن��ق��اب��ات ا���س��ت��ع��داده��ا ل��ل��ت��ع��اون مع 

الوزارة واملطاحن وخلية االأزمة واالأجهزة«.

الأنباط-القاهرة 

ق���ال���ت ال����دك����ت����ورة ه���ال���ة ال�����س��ع��ي��د، وزي�����رة 

الن�ساط  اإن  االقت�سادية،  والتنمية  التخطيط 

االقت�سادي يف م�سر ال يزال ديناميكًيا، م�سرية 

ال��ع��ام  %6.6 يف  ب��ل��غ  م��ع��دل ن��و  اإىل حتقيق 

 4.8-5% بن�سبة  توقعات  م��ع  املا�سي،  امل��ايل 

خالل ال�سنة املالية احلالية، وهي معدالت نو 

االإنتاجية  بالقطاعات  مدفوعة  ن�سبًيا  مرتفعة 

وق��ن��اة  وال�����س��ي��اح��ة  االت�����س��االت  م��ث��ل  الرئي�سية 

ال�سوي�ض وغري ذلك.

ج��اء ذل��ك خ��الل م�ساركة وزي��ر التخطيط، 

واله�سا�سة:  ال�سيولة  “بني  بعنوان  جل�سة  يف 

و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  االإ���س��الح 

م�����س��ارك��ت��ه��ا  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  وذل�����ك  اأفريقيا”، 

ملنتدى  ال�53  ال�����س��ن��وي  االج��ت��م��اع  ب��ف��ع��ال��ي��ات 

دافو�ض االقت�سادي العاملي.

وخالل اجلل�سة، قالت “ال�سعيد”، اإن م�سر 

التحديد  وج��ه  على  ال�سعوبات،  بع�ض  ت��واج��ه 

وارت���ف���اع م�ستويات  االأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��م��الت  اأزم����ة 

مبواردها  الدولة  ت��زال  ال  ذلك  ومع  الت�سخم، 

ت�����س��ع نف�سها  ال���وف���رية وت��راث��ه��ا وم��واه��ب��ه��ا؛ 

كوجهة ا�ستثمارية و�سياحية واعدة، م�سيفة اأنه 

مزايا  توفر  الدولة  فاإن  للم�ستثمرين  بالن�سبة 

تناف�سية فريدة وقيمة كبرية طويلة االأجل.

اأ�سافت الدكتورة هالة ال�سعيد، اأن ال�سياحة 

ت�سهد اأداء قوي، حيث ارتفع عدد ال�سياح بن�سبة 

امل��ايل  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  االأول  ال��رب��ع  يف   55٪

قناة  عائدات  زادت  كما  املا�سي،  بالعام  مقارنة 

ال�سوي�ض بنحو %30، مما ي�سري اإىل االأهمية 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ك���ربى ل��ل��م��م��ر، ك��م��ا ارت��ف��ع 

اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر باأكرث من %90 يف 

ال�سنة املالية املا�سية، واأنه من املتوقع اأن تكون 

م�����س��ر يف ع���ام 2023 وع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات 

القادمة من بني الدول التي تتمتع باأقوى زخم 

ا�ستثماري يف املنطقة.

احلكومة  جهود  ال�سعيد،  هالة  وا�ستعر�ست 

امل�����س��ري��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، م�سرية 

الهيكلية  لالإ�سالحات  الوطني  الربنامج  اإىل 

والذي يتم العمل به من اأجل زيادة القدرة على 

ك�سفت  التي  والثغرات  التحديات  مع  التعامل 

تطوير  اإىل  الف��ت��ة  امل��ت��ك��ررة،  ال�����س��دم��ات  عنها 

االق��ت�����س��اد، والرتكيز  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف  دور 

على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب 

اإط��الق  اإىل  الفتة  العمل،  �سوق  لتعزيز  املهني 

وث��ي��ق��ة ���س��ي��ا���س��ة ملكية ال���دول���ة ال��ت��ي ت��اأت��ي يف 

القطاع اخلا�ض يف  زي��ادة فر�ض م�ساركة  اإط��ار 

االقت�ساد.

حاجة  هناك  اأن  التخطيط،  وزي���رة  واأك���دت 

م��ل��ح��ة ل��ت��ع��م��ي��ق ال���ت���ع���اون ب����ني ال�������دول وب���ني 

ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ض، وه���و م��ا �سيوفر 

ت���ع���زي���ز ال����ق����درة ع���ل���ى ال��ت��ك��ي��ف وامل�����رون�����ة م��ع 

ال�سدمات امل�ستقبلية.

وح����ول ���س��ن��دوق م�����س��ر ال�����س��ي��ادي، اأ����س���ارت 

ال���ذراع  يعد  اأن���ه  اإىل  ال�سعيد،  ه��ال��ة  ال��دك��ت��ورة 

اأنه  مو�سحة  امل�سرية،  للحكومة  اال�ستثماري 

اال�ستثمارية  الفر�ض  على  ق��وي  اإق��ب��ال  ه��ن��اك 

ال�سناديق  ن��ق��دم��ه��ا ح��ال��ًي��ا، خ��ا���س��ة م��ن  ال��ت��ي 

ال�سيادية اخلليجية، حيث يعمل ال�سندوق من 

عرب  ج��اذب��ة  ا�ستثمارية  منتجات  اإن�ساء  خ��الل 

عدد من القطاعات، مبا يف ذلك م�سادر الطاقة 

وال�سياحة  االأخ�����س��ر  وال��ه��ي��دروج��ني  امل��ت��ج��ددة 

وال����ع����ق����ارات واخل�����دم�����ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، ه���ذا 

باالإ�سافة اإىل اجلهود اجلارية لتحقيق الدخل 

اململوكة  ال��ك��ربى  ال�سركات  بع�ض  قيمة  ورف��ع 

اإما  اخلا�ض  القطاع  اإ�سراك  للدولة من خالل 

من خالل عمليات االكتتاب اخلا�سة اأو ترتيبات 

ما قبل االكتتاب العام.
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األنباط-وكاالت 

 يف م���واج���ه���ة االق���ت�������ص���اد ال���ع���امل���ي امل��ت��ق��ل��ب، 

وال�صراع  ال��زم��ان  م��ن  لعقود  املرتفع  والت�صخم 

االقت�صادي  النمو  اآف��اق  اأ�صبحت  اجليو�صيا�صي، 

ال�صيني مو�صوعا �صاخنا هنا يف االجتماع ال�صنوي 

اجلاري ملنتدى االقت�صاد العاملي.

ق��ال  جمزاأ”،  ع����امل  يف  “التعاون  وب��ع��ن��وان 

ال���ع���دي���د م���ن احل���ا����ص���ري���ن اإن���ه���م ي��ع��ت��ق��دون اأن 

جلائحة  البالد  ا�صتجابة  يف  ال�صيني  اال�صتمثال 

اأك���ر قوة  ك��وف��ي��د-19 ���ص��ي��وؤدي اإىل حتقيق من��و 

وازدهاًرا و�صي�صاهم يف انتعا�ش االقت�صاد العاملي.

-- املحرك الرئي�صي

قبيل االج��ت��م��اع ال�����ص��ن��وي مل��ن��ت��دى االق��ت�����ص��اد 

ال��ع��امل��ي، قالت �صعدية زه��ي��دي، امل��دي��رة االإداري���ة 

ملنتدى االقت�صاد العاملي، لوكالة اأنباء ))�صينخوا(( 

اإن اال�صتمثال ال�صيني يف ا�صتجابة البالد جلائحة 

للنمو  كبرية  دفعة  مبثابة  “�صيكون  ك��وف��ي��د-19 

العاملي و�صيدفع زخم التفاوؤل اإىل امل�صار املتو�صط 

اإىل الطويل املدى لالقت�صاد العاملي. وهذا بالفعل 

اأمر حا�صم.”

ومع حت�صن الو�صع الوبائي ب�صكل عام وعودة 

احلياة والعمل اإىل طبيعتهما، �صتنطلق احليوية 

ما  بالكامل،  لل�صني  واالجتماعية  االقت�صادية 

ي�صخ مزيًدا من الثقة والقوة يف االقت�صاد العاملي.

ومن جانبه، قال هيثم الغي�ش، االأم��ني العام 

ملنظمة البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك(، لوكالة 

يف  ال�صيني  اال�صتمثال  اإن  ))���ص��ي��ن��خ��وا((،  اأن��ب��اء 

ا�صتجابة البالد جلائحة كوفيد-19 “يعني الكثري 

لالقت�صاد العاملي والطاقة. وبالطبع، للتجارة بني 

ال�صني وبقية العامل. وهذا له تاأثري كبري”.

ويف الوقت نف�صه، قالت لورا ماي لونغ، رئي�صة 

جمل�ش اإدارة هونغ كونغ للتبادالت والتخلي�ش، اإن 

تعديل االإجراءات “بالتاأكيد حدث كبري، و�صيكون 

حمرًكا رئي�صًيا للنمو”.

واال�صتهالك  الت�صنيع  قطاعي  اأن  واأ���ص��اف��ت 

ال�صينيني ي�صهدان منوا، ويحتاج اإليهما العامل.

جورجيفا،  كري�صتالينا  ق��ال��ت  جهتها،  وم���ن 

“ هناك  ال��دويل  امل��دي��رة العامة ل�صندوق النقد 

اأمل كبري يف اأن اإعادة فتح ال�صني �صيكون له تاأثريا 

اأف�صل على النمو العاملي يف 2023”.

 اآفاق متفائلة

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال�����ص��غ��وط ال���ت���ي ���ص��ه��ده��ا 

فا�صيات  ع����ودة  ي�صمل  ال�����ص��ي��ن��ي، مب��ا  االق��ت�����ص��اد 

كوفيد-19 والبيئة اخلارجية املعقدة، اإال اأنه �صجل 

منوا ثابتا يف 2022 مع منو الناجت املحلي االإجمايل 

بن�صبة 3 باملائة على اأ�صا�ش �صنوي، م�صجال رقما 

)ح��وايل  ي��وان  تريليون   121.0207 يبلغ  قيا�صيا 

للبيانات  وفقا  اأم��ري��ك��ي(،  دوالر  تريليون   17.95

يوم  لالإح�صاء  الوطنية  امل�صلحة  ع��ن  ال�����ص��ادرة 

الثالثاء.

التجارة اخلارجية  ت��زال  نف�صه، ال  الوقت  ويف 

االقت�صادي، مع جتاوز  للنمو  دافعة  قوة  لل�صني 

جتارة ال�صلع حاجز ال�40 تريليون يوان الأول مرة، 

ح�صبما اأفادت االإدارة العامة للجمارك يف ال�صني 

يوم اجلمعة.

ونظًرا لالأداء االقت�صادي االأف�صل من املتوقع 

لل�صني وم��رون��ت��ه��ا ال��ق��وي��ة، ق��ام��ت ال��ع��دي��د من 

الدولية،  املالية  واملوؤ�ص�صات  اال�صتثمارية  البنوك 

�صاك�ش  وغولدمان  �صتانلي  مورغان  ذل��ك  يف  مبا 

واإت�ش اإ�ش بي �صي وباركليز وناتيك�صي�ش، مبراجعة 

يف  ال�صيني  االق��ت�����ص��ادي  النمو  مل��ع��دل  توقعاتهم 

.2023

ويف ���ص��وء ذل���ك، ق���ال ب���وب م��وري��ت��ز، الرئي�ش 

ك��وب��رز((،  العاملي ل�صركة ))ب��راي�����ش ووت��ره��او���ش 

ب�صاأن  اإن���ه متفائل  اأن��ب��اء ))���ص��ي��ن��خ��وا((  ل��وك��ال��ة 

ال��ت��وق��ع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل�����ص��ني، وذل�����ك ن��ظ��را 

وت��ق��دم��ه��ا  للم�صتهلكني  ال��ق��وي��ة  ق��اع��دت��ه��ا  اإيل 

التكنولوجي ومكانتها كاأف�صل م�صدر.

ويف ال��وق��ت نف�صه، ق��ال ب��ن��در اخل��ري��ف، وزي��ر 

ال�صناعة والروة املعدنية ال�صعودي لوكالة اأنباء 

“لطاملا كان لل�صني تاأثريا مذهال  ))�صينخوا(( 

للغاية  متفائل  اأن���ا  ال��ت��ح��دي��ات.  م��ع  التعامل  يف 

تلعب  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن���ه  م�صيًفا  بالنتيجة”، 

ال�صني دوًرا اأ�صا�صًيا يف امل�صاعدات الالزمة لتعزيز 

منو االقت�صاد العاملي.

-- الثقة العاملية القوية

ومع االآف��اق الوردية لالقت�صاد ال�صيني، قال 

ال��ع��دي��د م��ن احل��ا���ص��ري��ن يف م��ن��ت��دى االق��ت�����ص��اد 

اإ���ص��ه��ام��ات��ه يف انتعا�ش  اأن��ه��م واث���ق���ون يف  ال��ع��امل��ي 

االقت�صاد العاملي وتوفري فر�ش جديدة لل�صوق.

وقال الغي�ش “بعد اأن ع�صت يف ال�صني ملا يقرب 

من 4 �صنوات. اأثق يف ال�صني. لطاملا قلت عندما 

ت�صتهينوا  ال  ال�صيني،  االقت�صاد  يف  النا�ش  �صك 

“نحن واثقون  بال�صني، فاإنها �صتعود،” م�صيفا 

جدا يف االقت�صاد ال�صيني وقوة القيادة ال�صينية 

وال�صني حكومة و�صعبا”.

ويف نف�ش الوقت، تتجه وفود رجال اأعمال من 

التجارة  لتعزيز  اخلارجية  االأ���ص��واق  اإىل  ال�صني 

واال���ص��ت��ث��م��ار، وت��ق��دمي ف��ر���ش ج��دي��دة لل�صركات 

ال�صينية و�صركائها الدوليني.

ومن املتوقع اأن تتقا�صم هذه الوفود، امل�صلحة 

اال�صتثمارية  وال��ع��رو���ش  االأع���م���ال  مب��ق��رتح��ات 

يف  والرغبة  ال�صينية  التنمية  مكا�صب  ال��واف��رة، 

تعزيز التعاون العاملي مع العامل.

ومن جانبه، قال ليزيل ما�صدورب، نائب رئي�ش 

بنك التنمية اجلديد، اإن منو اال�صتهالك وزيادة 

ثقة امل�صتثمرين يف ال�صني �صيوؤديان اإىل انتعا�ش 

اال�صتهالك وحتقيق منو اقت�صادي اأقوى، م�صيفا 

اأنه مع اقت�صادها البالغ حوايل 18 تريليون دوالر، 

االقت�صاد  انتعا�ش  يف  مهًما  دوًرا  ال�صني  تلعب 

العاملي.

واأ�صار اي�صا اإىل اأن ال�صني �صت�صهد منوا قويا 

“مع  قائال  اخل�صراء،  وال�صناعات  ال�صياحة  يف 

اال���ص��ت��ث��م��ار اجل��دي��د يف ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات، فاإنها 

�صُت�صاهم ب�صكل اإيجابي للغاية يف النمو العاملي.”

األنباط-وكاالت 

من  اع��ت��ب��ارا  �صتمنع  اأن��ه��ا  اأع��ل��ن��ت  رو���ص��ي��ا 

نفطها  بيع  املقبل  فرباير/�صباط  من  االأول 

اإىل الدول التي حتدد �صقفا لالأ�صعار )غيتي(

اأدي���ي���م���و ن���ائ���ب وزي����ر اخل���زان���ة  ق����ال وايل 

االأمريكية اأول من اأم�ش اجلمعة  اإن م�صوؤويل 

جمموعة ال�صبع اتفقوا على مراجعة م�صتوى 

�صادرات  اأ�صعار  على  املفرو�ش  االأق�صى  احلد 

وذلك  املقبل،  مار�ش/اآذار  يف  الرو�صي  النفط 

االأ���ص��ل  م��ق��ررا يف  ك��ان  م��وع��د متاأخر عما  يف 

بعد  ال�صوق  لتقييم  ال��وق��ت  اإع��ط��اء  اأج��ل  م��ن 

و���ص��ع امل��زي��د م��ن احل���دود ال��ق�����ص��وى الأ���ص��ع��ار 

املنتجات النفطية من رو�صيا.

وات����ف����ق����ت جم���م���وع���ة ال�������ص���ب���ع واالحت�������اد 

االأوروب������������ي واأ�����ص����رتال����ي����ا يف اخل���ام�������ش م��ن 

حظر  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي  االأول  دي�����ص��م��رب/ك��ان��ون 

ا�صتخدام التاأمني البحري والتمويل وغريها 

م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال��غ��رب للنفط 

ال��رو���ص��ي امل��ن��ق��ول ب��ح��را وال����ذي ي��زي��د �صعره 

العقوبات  اإط��ار  يف  للربميل،  دوالرا   60 على 

ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى م��و���ص��ك��و ب�����ص��ب��ب ح��رب��ه��ا على 

اأوكرانيا.

اأق�صى  ح��د  ف��ر���ش  التحالف  ه��ذا  وي��ع��ت��زم 

الأ����ص���ع���ار امل���ن���ت���ج���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ال���رو����ص���ي���ة يف 

اخلام�ش من فرباير/�صباط املقبل.

اأ�صعار  ل�صقف  اإن  اخل��زان��ة  م�صوؤولو  وق��ال 

النفط هدفني هما:

اإ�صفاء  خ��الل  م��ن  رو�صيا  ع��ائ��دات  خف�ش 

الكبرية  اخل�صومات  على  املوؤ�ص�صي  الطابع 

امل�صتهلكني  كبار  ي�صرتيه  ال��ذي  نفطها  على 

مثل ال�صني والهند.

���ص��م��ان ت��وف��ري اإم�������دادات ج��ي��دة الأ����ص���واق 

العاملية. النفط 

اخل��زان��ة  وزي���رة  لفتت  مت�صل،  �صياق  ويف 

التقديرات  اأن  اإىل  يلني  جانيت  االأم��ريك��ي��ة 

�صقف لالأ�صعار على  اأن قرار و�صع  اإىل  ت�صري 

مو�صكو  م��ن  امل��ك��ررة  واملنتجات  اخل��ام  النفط 

-ال�����ذي ت��ب��ن��ت��ه جم��م��وع��ة ال�����ص��ب��ع ل��ل��ح��د من 

مليارات   6 توفري  �صاأنه  من  رو�صيا-  عائدات 

دوالر �صنويا الأكر 17 دولة اأفريقية ا�صتريادا 

للنفط.

وردا على التحرك الغربي اأعلنت رو�صيا يف 

وقت �صابق اأنها �صتمنع اعتبارا من االأول من 

الدول  اإىل  نفطها  بيع  املقبل  فرباير/�صباط 

االأجنبية التي حتدد �صقفا لالأ�صعار.

ويف مواجهة هذه العقوبات خف�صت رو�صيا 

اأوروب���ا  اإىل  امل��ح��روق��ات  م��ن  �صحناتها  ب�����ص��دة 

وحتولت نحو اآ�صيا لتعوي�ش ذلك.

ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا ت��ع��ت��زم ب��اك�����ص��ت��ان ب��دء 

ا�����ص����ت����رياد ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از ال����رو�����ص����ي����ني يف 

“منفعة  ت�صمن  ب�صروط  املقبل  م��ار���ش/اآذار 

ح�صبما  الطرفني،  متبادلة” لكال  اقت�صادية 

اأعلن البلدان يف بيان م�صرتك .

رواد األعمال في دافوس متفاؤلون باالقتصاد الصيني

الخزانة األميركية: مجموعة السبع ستراجع مستوى الحد األقصى ألسعار النفط الروسي في مارس

الأحد   22 /1/ 2023 

وزيرة البيئة الهولندية: االقتصاد 
الدائري »حبل نجاة كوكبنا«

األنباط-وكاالت

ق���ال���ت وزي�������رة ال���ب���ي���ئ���ة ال���ه���ول���ن���دي���ة، 

قد  ب��الده��ا  حكومة  اإن  هيجنن،  فيفيان 

ي��ورو  مليار   35 بقيمة  �صندوقا  اأن�����ص��اأت 

لت�صبح  وال�صناعات  ال�صركات  مل�صاعدة 

ف�صال  للبيئة،  وم��راع��اة  ا�صتدامة  اأك��ر 

عن دفع عجلة االقت�صاد الدائري.

لي�صت  اال�صتدامة  اأن  هيجنن   وبينت 

م�����ص��األ��ة  ه��ي  ب��ل  ح�����دودا،  بق�صية مت��ل��ك 

يجب التطرق اإليها من حول العامل.

�صت�صارك يف قمة  اأنها  الوزيرة  واأكدت 

االإمارات،  يف  �صتعقد  والتي   ،”28 “كوب 
االأعمال  و�صركات  الزمالء  مع  للتحدث 

وخ�����رباء امل��ع��رف��ة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����ص��دي 

املناخية معا. للتحديات 

اإن  اأخ��رى، قالت ال��وزي��رة   وم��ن جهة 

قطاع  يف  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار  �صت�صمر  ه��ول��ن��دا 

التنقل امل�صتدام، على الرغم من االأزمات 

االقت�صادية التي مير بها العامل، واأكدت 

ال��ت��ح��ول  ل���دع���م  ت�����ص��ع��ى  احل���ك���وم���ة  اأن 

االنبعاثات  ع��دمي��ة  ال�����ص��ي��ارات  ن�صر  اإىل 

ت��ك��ون  واأن   ،2030 م��ن  ب����دءا  ه��ول��ن��دا  يف 

ال�������ص���ي���ارات ك��ه��رب��ائ��ي��ة ه���ي االأ����ص���ا����ش يف 

هولندا وبقية الدول االأوروبية. 

ال��ت��ي  االم���ت���ي���ازات  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 

امل�صرتك  النقل  ح��اف��الت  عليها  حت�صل 

الكهربائية  احلافالت  اإىل  فقط  �صتتجه 

ما بعد عام 2025.

ال�����������ص�����ي�����ارات  اأن  ه����ي����ج����نن  وت�����������رى 

على  الثمن  باهظة  ت��زال  ال  الكهربائية 

بع�ش االأ�صخا�ش، وبالتايل فاإن احلكومة 

ال���ه���ول���ن���دي���ة ���ص��ت��خ�����ص�����ش م�������ص���اع���دات 

بهدف  امل�صتعملة  الكهربائية  لل�صيارات 

لالأ�صخا�ش  م��ي�����ص��ورة  بتكلفة  ت��وف��ريه��ا 

غ����ري ال����ق����ادري����ن ع���ل���ى �����ص����راء ����ص���ي���ارات 

جديدة. كهربائية 

وع����ن ا���ص��ت��غ��الل امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

احلايل  بنهجه  العامل  اأن  الوزيرة  اأك��دت 

اأكر  ب�صكل  الطبيعية  م��وارده  ي�صتخدم 

وترية  ا�صتمرار  اأن  واأ���ص��ارت  ال��الزم،  من 

اال����ص���ت���خ���دام احل�����ايل جت��ع��ل ال��ب�����ص��ر يف 

حاجة ملواد 3 كواكب “اإال اأن لدينا كوكبا 

واحدا”، ح�صب تعبريها.

للتعامل  اأخ���رى  ط��رق  اإي��ج��اد  »علينا 

على  يركز  ب�صكل  الطبيعية  مواردنا  مع 

االق��ت�����ص��اد ال���دائ���ري وي��ع��م��ل ع��ل��ى اإع���ادة 

ال�صلع”،  اإ���ص��الح  اأو  وا���ص��ت��خ��دام  ت��دوي��ر 

اأن  اإىل  م�����ص��رية  ه��ي��ج��نن،  ق���ول  ب��ح�����ص��ب 

ب���ق���وة مب����وارده  اأن ي��ه��ت��م  ال���ع���امل ي��ج��ب 

التي  الليثيوم  كميات  الطبيعية، وخا�صة 

ا�صتخدامها حاليا. يتم 

األنباط-وكاالت 

من اأول وهلة، كان جتاهل تقرير مبيعات 

ال��ت��ج��زئ��ة ال�صيئ ال����ذي ���ص��در االأرب���ع���اء يف 

فرغم  �صهاًل:  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

ك���ل ����ص���يء ك���ان���ت اأرق������ام ���ص��ه��ر دي�����ص��م��رب يف 

خادعة  ب�صورة  �صعيفة  ال�صابقني  العامني 

ال�صهور  خ���الل  ب��ق��وة  ت�صاعدت  اأن��ه��ا  حتى 

ال�صباحية،  الفرتة  نهاية  لكن مع  التالية. 

توقف امل�صاربون عن التما�ش االأعذار وبداأت 

االأ���ص��ه��م يف ال��ه��ب��وط. رمب��ا ي��ك��ون التف�صري 

الثاين هو ال�صواب.

اإذا كانت  ي��دور ال�����ص��وؤال، قطعاً، ح��ول ما 

االأرق�������ام خ���ادع���ة ب��ح��ي��ث ي���ج���ري جتاهلها 

بطريقة اآمنة، اأو اأنها متثل تراجعاً �صحياً، 

اأو اأنها بداية انهيار اأو�صع نطاقاً. قد يب�صر 

ال����رتاج����ع ب���ف���رتة اإي����ق����اف م���وؤق���ت م��رح��ب 

ب��ه��ا حل��م��ل��ة ب��ن��ك االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل 

اأ�صعار  رف��ع  املتمثلة يف  ال�صارية  االأم��ريك��ي 

الفائدة بن�صب عالية، بينما قد ي�صفر ذلك 

عن ركود اقت�صادي.

يف ح�����ني ي����ع����د م�����ن امل����ب����ك����ر ال���ت���و����ص���ل 

اأرق���ام  يف  ال��رتاج��ع  اأن  ظهر  ال�صتنتاجات، 

دي�صمرب كان وا�صع النطاق واأعقب مراجعات 

هبطت  نوفمرب.  �صهر  بيانات  من  خف�صت 

ال��ت��ج��زئ��ة %1.1  اإج��م��ايل م�����ص��رتي��ات  قيمة 

بدي�صمرب املا�صي، ما يعد اأ�صواأ من متو�صط 

لبلومربغ  راأي  با�صتطالع   %0.9 التوقعات 

�صمل خ��رباء اقت�صاد. هبطت 10 فئات من 

و�صركات  ال�صيارات  فيها  مبا  فئة،   13 اأ�صل 

جتارة التجزئة خارج املتاجر وحمالت بيع 

االأث��اث. انخف�صت فئات ال�صلع املعمرة على 

غرار االأجهزة املنزلية واالأجهزة االإلكرتونية 

فعاًل على مدى �صهور عقب بلوغ م�صرتيات 

امل�صتهلكني ذروتها اأثناء حقبة وباء كورونا، 

وكان االأمل يحدو بع�ش امل�صتثمرين يف روؤية 

ب�صي�ش من النور.

االإنفاق اال�صتهالكي

لكن رمبا يكون تدهور مبيعات املطاعم يف 

اأكرب هبوط منذ تف�صي مر�ش كوفيد -19 

خالل يناير 2022 هو االأكر اإثارة للقلق من 

بني كافة االأمور. عزز ذلك وجود دليل على 

اأن قطاع اخلدمات االأو�صع نطاقاً قد يواجه 

�صغوطات، وقد ُينهي فرتة حول امل�صتهلكني 

ا���ص��ت��ه��الك��ه��م م��ن الب�صائع  ب��و���ص��وح  ف��ي��ه��ا 

للخدمات، وهو ما ُيطلق عليه عملية اإعادة 

فتح التجارة. على اإثر ذلك، توجد اإمكانية 

لبدء تراجع االإنفاق اال�صتهالكي ب�صكل عام.

توقعات بنمو اأبطاأ ملبيعات التجزئة خالل 

مو�صم العطالت هذا العام

ع��ل��ى ال���ع���م���وم، ح��ق��ق��ت امل��ب��ي��ع��ات من����واً 

خالل مو�صم العطالت بنوفمرب ودي�صمرب 

املا�صيني - عدا ال�صيارات والبنزين واملطاعم 

دوالر  مليار   936.3 لت�صجل  فقط   %5.3  -

اأمريكي باملقارنة مع االأرقام املحققة خالل 

والتي  ال�صابقة،  ال�صنة  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ش 

ج���اءت اأق���ل م��ن ت��وق��ع��ات االحت����اد الوطني 

للبيع بالتجزئة باأن ترتواح ن�صبة النمو بني 

6% و8% مقارنة مبا �صجلته ال�صنة ال�صابقة. 

مل ت�صبط االأرقام مع احت�صاب الت�صخم يف 

اأ�صعار امل�صتهلك، الذي �صعد 6.5% بدي�صمرب 

اأ���ص��ع��ار  )زادت  ال�����ص��اب��ق��ة  ال�����ص��ن��ة  ع��ن   2022

الب�صائع االأ�صا�صية حتديداً %2.1(.

مدخراتهم  ا�صتخدام  يف  املت�صوقون  ب��داأ 

ل�صداد  ائتمان  على  واحل�صول  ال�صخ�صية 

ما ال يطيقونه من تكلفة من خالل �صايف 

االأجر اخلا�ش بهم. اأثناء فرتة الذروة الأيام 

الفرتة  خ���الل  ال��ع��ط��الت  مبو�صم  الت�صوق 

املت�صوقون  رف���ع  دي�����ص��م��رب،   26 اإىل   19 م��ن 

ال��ع��ام  اإن��ف��اق��ه��م االئ��ت��م��اين بنحو 11% ع��ن 

ال�صابق بينما زاد ا�صتخدام بطاقات اخل�صم 

املبا�صر 3% تقريباً، وفق �صركة “فاي�صريف” 

للمدفوعات املالية.

تكلفة املعي�صة

ف��ع��ل��ي��اً، زاد ع���دد االأف������راد ال���ذي���ن ق��ال��وا 

يف  املعي�صة  تكلفة  بالكاد  تكفي  رواتبهم  اإن 

ال���ف���رتة ب���ني ن��وف��م��رب ودي�����ص��م��رب، بح�صب 

م��ارك  اأو����ص���ح  كلوب”.  “ليندينغ  ���ص��رك��ة 

ماثيوز، نائب رئي�ش وحدة تطوير البحوث 

لتجارة  الوطني  ب��االحت��اد  القطاع  وحتليل 

التجزئة، اأنه يف ظل تراجع   املدخرات وتزايد 

ال��دي��ون، ف���اإن ذل��ك “ال ي��رتك احتياطيات 

االقت�صاد  تلقى  ح��ال��ة  يف  مطلقاً”  م��ال��ي��ة 

خ�صارة اأخرى.

االقت�صادية  املحللة  ب��رون،  كايال  اأ�صارت 

كون�صالت”  “مورنينغ  ����ص���رك���ة  ل������دى 

اإىل   ،)Morning Consult(

توقعت  ال��ق��رار  ذك���اء  تكنولوجيا  �صركة  اأن 

ت���راج���ع م��ب��ي��ع��ات��امل��ط��اع��م م���ن م�����ص��ح ت��ن��اول 

بيانات تخ�صع مللكيتها اخلا�صة على مدى 

قريباً  ينت�صر  قد  ال�صغط  واأن  �صهور،  ع��دة 

لي�صل اإل فئات اأخرى من اخلدمات. تابعت: 

دفقات من  �صتاأتي  اأين  من  توقع  “ُي�صعب 
القوة خالل املرحلة الراهنة”.

ب��اأم��ريك��ا مع  امل�صتهلكني  اإن��ف��اق  ت��راج��ع 

ارتفاع الت�صخم الأعلى م�صتوى يف 40 عاماً

�صحيحة  عديدة  خم��اوف  توجد  قطعاً، 

اإزاء عمليات اإعادة ال�صبط املو�صمية لبيانات 

امل�صتثمرون  و�صي�صطر  التجزئة،  مبيعات 

ع��ل��ى االأرج�����ح الن��ت��ظ��ار ����ص���دور م��زي��د من 

ق��رار حول حتديد مغزى  البيانات التخاذ 

االجت����اه. اأ���ص��ف��ر وب���اء ك��ورون��ا ع��ن تغريات 

 - العطالت  مو�صم  خالل  االإنفاق  باأمناط 

انت�صرت على م��دى �صهور ع��دة حالياً - ما 

جنم عنها فو�صى بعملية ت�صحيح البيانات 

ال�����ص��ه��ري��ة ع��ل��ى اأ���ص��ا���ش م��و���ص��م��ي. �صيكون 

لتقرير وزارة التجارة يف 27 يناير اجلاري 

اإلقاء  اأك��رب يف  حول االإنفاق ال�صخ�صي دور 

�صاأن  �صاأنه  امل��و���ص��وع،  خ��ط��ورة  على  ال�صوء 

مبيعات التجزئة ل�صهر اأو �صهرين اآخرين.

�صوق االأ�صهم

ل��ك��ن امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ل���ن ي��ق��ف��وا م��وق��ف 

اأن��د  “�صتاندرد  موؤ�صر  اجت��ه  فقد  املتفرج. 

له منذ 5  تراجع  اأك��رب  �صوب  ب��ورز 500” 

يناير اجلاري ليتخلي عن مكا�صبه ال�صابقة 

اإن��ت��اج  اآخ���ر ع��ن ه��ب��وط  عقب ك�صف تقرير 

القامتة  النمو  توقعات  ال�صركات.  معدات 

اأثرت �صلباً على التفاوؤل اإزاء تراجع معدل 

اخلا�ش  املنتجني  اأ�صعار  مبوؤ�صر  الت�صخم 

ا�صتثنائي  خ��ل��ي��ط  وت���ك���ّون  ال��ع��م��ل  ب������وزارة 

)مبعايري عام 2022 على االأقل( من �صعود 

ع��ائ��دات ���ص��ن��دات اخل��زان��ة وه��ب��وط اأ���ص��واق 

االأ�صهم.

ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو ف�����اإن ال��ت��ح��رك��ات تثبت 

���ص��ح��ة ف��ر���ص��ي��ات ال���ع���دي���د م���ن امل��ح��ل��ل��ني 

اال�صرتاتيجيني بوول �صرتيت، مبن فيهم 

“مورغان  م��اي��ك وي��ل�����ص��ون م���ن م�����ص��رف 

انخفا�ش  اأن  من  ح��ّذروا  الذين  �صتانلي”، 

ع���وائ���د ال�����ص��ن��دات ق���د ي��ن��ج��م ع��ن��ه مرحلة 

جديدة من �صوق هبوطية، ب�صبب الرتاجع 

يف االأرباح. اإذا كانوا على �صواب، فلي�ش من 

مبيعات  امل�صتثمرون  يتجاهل  اأن  الفطنة 

التجزئة باعتبارها فقط لقطة تقنية اأخرى 

ب�صبب العوامل املو�صمية املوؤثرة.

تراجع مبيعات التجزئة.. أكثر من مجرد لقطة عابرة

»بنك أوف أمريكا«: االقتصاد المكسيكي 
سيتأثر بالركود األمريكي في 2023

األنباط-وكاالت

قال “بنك اأوف اأمريكا”  اإن اقت�صاد 

�صريك  اأك���رب  خطى  يتبع  ق��د  املك�صيك 

جت�����اري ل���ل���ب���الد، ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، 

ل��ي��دخ��ل يف ح��ال��ة رك���ود ه��ذا ال��ع��ام، مع 

ت���اأث���ر ال���ت���ج���ارة وال���ت���ح���وي���الت امل��ال��ي��ة 

لالأول.

املحلي  الناجت  ينمو  اأن  املتوقع  ومن 

ب��ن�����ص��ب��ة 0.3 يف  ل��ل��م��ك�����ص��ي��ك  االإج���م���ايل 

ارتفاعا  ميثل  م��ا  وه��و   ،2023 يف  امل��ائ��ة 

امل���ائ���ة ك��ان  ان��ك��م��ا���ش ي��ب��ل��غ 0.5 يف  م���ن 

لتوقعات  وفقا  �صابق،  وق��ت  يف  متوقعا 

البنك.

اأمريكا”  اأوف  “بنك  ي��ت��وق��ع  ك��م��ا 

اأول  االأم��ري��ك��ي  االق��ت�����ص��اد  ي�����ص��ج��ل  اأن 

انكما�ش له يف الربع الثاين من العام.

ال�صعيد  ع��ل��ى  اأن����ه  ال��ب��ن��ك  واأ����ص���اف 

ت��ك��ون ق��ن��وات  اأن  االق��ت�����ص��ادي، مي��ك��ن 

الواليات  يف  للتباطوؤ  الرئي�صية  النقل 

املتحدة هي التحويالت والتجارة.

ن��ظ��را الأن دورات  اأن���ه  ال��ب��ن��ك  واأف����اد 

الرتابط،  عالية  البلدين  يف  الت�صنيع 

ال�صلع  م��ن  امل��ك�����ص��ي��ك��ي��ة  ال������واردات  ف����اإن 

�صيوؤثر  اجت��اه  وه��و  تتباطاأ،  الو�صيطة 

املك�صيكية. ال�صادرات  قريبا على 

اأك��رب  ث��اين  املك�صيك،  اقت�صاد  ومن��ا 

اق��ت�����ص��اد يف اأم���ري���ك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ب��ع��د 

عام  يف  امل��ائ��ة  يف   3.1 بن�صبة  ال��ربازي��ل، 

اأوف  “بنك  ل��ت��ق��دي��رات  وف��ق��ا   ،2022

اأمريكا«.

 4.8 بن�صبة  املك�صيك  اق��ت�����ص��اد  ومن��ا 

انخفا�صه  بعد   ،2021 ع��ام  يف  امل��ائ��ة  يف 

بن�صبة 8.2 يف املائة يف العام الذي �صبقه 

بح�صب  ك���وف���ي���د-19،  ج��ائ��ح��ة  ب�����ص��ب��ب 

املعهد الوطني لالإح�صاء واجلغرافيا.

وسط اقتصاد منهك .. المليونيرات يواصلون 
الفرار من بريطانيا عقب »بريكست«

األنباط-وكاالت

اأك���ر من  امل��ت��ح��دة رح��ي��ل  املمكة  �صهدت 

ي�صتمر  فيما   ،2022 يف  للخارج  ث��ري   1000

خروج االأثرياء من البالد بعد خروجها من 

“بريك�صت” و�صط مناخ  االحت��اد االأوروب���ي 

�صيا�صي م�صطرب واقت�صاد منهك.

وك�صف تقرير جديد ل�صركة “هينلي اآند 

اإجمايل  هناك  اأن  لال�صت�صارات  بارترنز” 

1400 �صخ�ش تقدر ثروة كل منهم مبليون 

دوالر اأو اأكر خرجوا من اململكة املتحدة يف 

2022، ح�صبما اأفادت وكالة بلومبريج لالأنباء 

اليوم.

وي����اأت����ي ذل����ك ب���امل���ق���ارن���ة ب���خ���روج 2200 

 2800 و   ،2019 يف  ال���ب���الد  م���ن  م��ل��ي��ون��ري 

مليونري يف 2018 و 4200 مليونري يف 2017.

بارترنز”  اآن����د  “هينلي  ���ص��رك��ة  وذك����رت 

اأن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ك���ان���ت ت�����ص��ج��ل دخ���ول 

مليونريات قبل الت�صويت على اخلروج من 

االحتاد االأوروبي.

ويعك�ش هذا التحول جزئيا انتقال التجار 

وامل�صرفيني  كبرية  اأرباحا  يحققون  الذين 

من احلي املايل يف لندن اإىل مراكز مالية يف 

االحتاد االأوروبي مثل باري�ش وميالنو.
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انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

مريم مربوك ضميان العمامره       
SR-J00253: الرقم الوظيفي

�شركة  يف  عملك  ع��ن  منقطعة  ان��ك  حيث 

وملدة  االلب�شة  ل�شناعة  العملية  االزي���اء 

تعودي اىل  متتالية ومل  ايام   10 تزيد عن 

دون  االن��ذار  ه��ذا  تاريخ  لغاية  عملك  مقر 

فاننا  .لذا  م�شروع  عذر  او  قانونية   اج��ازة 

 3 م��دة  خ��ال  عملكم  اىل  بالعودة  ننذرك 

�شوف  ن�شر هذا االعان واال  تاريخ  ايام من 

حقوقك  وجميع  لوظيفتك  فاقدة  تعتربي 

من  28/ه���  امل��ادة  باأحكام  عما  العمالية 

قانون العمل االردين رقم )8( ل�شنة 1996 

بكامل  ال�شركة  احتفاظ  م��ع  وتعدياته 

حقوقها جتاهك .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

انذاربالعودة اىل العمل

 إىل املوظف

 محمد محمود حامد الخطيب

لدى  العمل  عن  متغيب  ان��ك  تعلم 

الكفاءات  لتوظيف  ليفانت  �شركة 

10 ايام متوا�شلة  منذ ما يزيد عن 

لذا عليك العودة اإىل عملك خال 

مدة ال تزيد عن 3 ايام اعتبارًا من 

وخاف  االإع���ان  ه��ذا  ن�شر  تاريخ 

لدى  لوظيفتك  فاقدًا  تعترب  ذلك 

ال�شركة  اح��ت��ف��اظ  م��ع  ال�����ش��رك��ة 

ناجت  �شرر  او  عطل  ب��اأي  باملطالبة 

عن تغيبك عن العمل

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة

سوار حسني ابراهيم زبيدات

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

مراكز  و  اال�شناد  خلدمات  امل�شانده 

او  م�شروع  �شبب  ب��دون  االت�����ش��ال 

عذر ر�شمي لذا فان ال�شركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �شيتم 

انهاء خدماتك لديها �شندا الحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�شنة 

العامة ل�شركة   حدائق الطيف  الهيئة  ال�شناعة والتجارة بان 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  احل��ي��وي   

قد    2015/10/19 بتاريخ    )41962( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2022/12/22 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  املوافقة على 

وان  لل�شركة،  م�شفيا  �شماره    الرحيم  عبد  املجيد  عبد  فائق 

عنوان امل�شفي هو :

عمان – �شاحية اليا�شمني – هاتف 0799396561

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

ذ.م.م   املتجدده    للطاقه  النموذجيه  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 31650 ( 

بتاريخ ) 2013/2/27(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : كامل جمال را�شد مرعي   

الكلية  بجانب   – الر�شيد  �شاحية   – عمان   : امل�شفي  عنوان 

العلمية اال�شاميه

خلوي) 0796314377 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �شركة  حدائق الطيف احليوي   ذ.م.م  وامل�شجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 61962 ( بتاريخ

)2015/10/19 ( 

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : فائق عبد املجيد عبد الرحيم �شماره   

– هاتف  ال��ي��ا���ش��م��ني  – ���ش��اح��ي��ة  ع��م��ان   : امل�����ش��ف��ي  ع��ن��وان 

0799396561

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

 1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وامل�شجلة  العاونه   وربى  اخلماي�شه  حمزه  �شركة  م�شفي  يعلن   ، وتعدياته 

حتت الرقم ) 114156 (  يف �شجل �شركات ت�شامن تاريخ 2016/8/2 ورقمها 

الوطني ) 200155353 ( باأن جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل 

اخلماي�شه   ر�شاد  حمزه  وتعيني   2019/1/14 بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة 

م�شفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : ال�شلط

  خلوي : 0799114411

HKHAMAISEH@OUTLOOK.COM : الربيد االكرتوين

م�شفي ال�شركة 

حمزه ر�شاد اخلماي�شه  

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعدياته

اأرجو من دائني �شركة  العابر للقارات للخدمات اللوج�شتيه وال�شحن   ذ.م.م  

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 56748 ( بتاريخ 

)2020/2/23 (

الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : املحامي يزيد عماد ابو عره   

جابر  جممع  ال�شعاده  �شارع   – التجاري  الو�شط   - الزرقاء   : امل�شفي  عنوان 

�شنرت – الطابق الرابع  – هاتف 0799200868

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �شركة  دا�س التجاريه   ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة 

مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 24585 ( بتاريخ ) 2011/4/11(

ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة  املالية جتاه  �شرورة تقدمي مطالباتهم 

الدفع ام ال  / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : املحامي امين حامد حمود ال�شمور و / او املحامي 

�شهيب امين حامد ال�شمور

عنوان امل�شفي : عمان – �شويفية – �شارع عبد الرحيم احلاج – مقابل 

لبناين �شناك – واحة 1 – هاتف 0795159706

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175308 (

ا�شتنادا الأحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 1997 وتعدياته 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد /ال�شادة

حازم ماهر حمدان الع�شاف

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة حازم الع�شاف و�شريكته

بتاريخ   )20462( ال��رق��م   حت��ت  ب�شيطة  تو�شية  ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2019/12/3

/ �شريكه  باإباغ  وقام   2023/1/12 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

ب��االرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شركائه 

املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2023/1/15

اليوم  من  اعتبارا  ي�شري  ال�شركة  من  ان�شحابه  حكم  فان  القانون  الأحكام  وا�شتنادا 

التايل من ن�شر هذا االعان يف ال�شحف اليومية

*لا�شتف�شار يرجى االت�شال باأرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600260 – 

5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعــــالن
يعلن الإطاع للعموم مبقت�شى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79( ل�شنة 1966 بان جلنة 

 )74( رقم  ها  قراره  مبوجب  قررت   ، الها�شمية  للواء  اللوائية  واالبنية  والقرى  املدن  تنظيم 

ل�شنة 2022 املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية الها�شمية اجلديدة ) 47 / 28 (  تاريخ 

2022/10/25  م واملت�شمن املوافق على تغري �شفة ا�شتعمال من �شكن ) باء ( اىل �شكن ) جيم ( 

للقطع ذوات االرقام التالية ) 772 ، 771 ، 726 ، 724 ، 705 ، 704 ، 702 ، 767 ، 768 ، 769 ، 

770 ( حو�س ) 2 ( ارحيل الغربي لوحة ) 100 ( والقطع ذوات االرقام ) 748 ، 747 ، 746 ، 

 ، 766 ، 773 ، 772 ، 765 ، 764 ، 762 ، 763 ، 754 ، 771 ، 770 ، 768 ، 767 ، 761 ، 743 ، 744

769 ، 749 (  حو�س ) 2 ( ارحيل الغربي لوحة ) 96 ( وللقطع ذوات االرقام ) 726 ، 719 ، 723 

، 727 ، 725 ، 724 ( حو�س ) 2 ( ارحيل الغربي لوحة ) 98 ( وجميع القطع من ارا�شي قرية 

ابو الزيغان وذلك لغايات االفراز بني ال�شركاء .

ال�شحاب  ويجوز  حمليتني  اجلريدتني  و  الر�شمية  باجلريدة  �شهر  ملدة  لاعرتا�س  ذلك  واعان 

العاقة تقدمي اعرتا�شاتهم خال الفرته القانونية لدى رئي�س اللجنة املحلية لبلدية الها�شمية 

اجلديدة خال �شاعات الدوام الر�شمي و�شمن املدة القانونية.

محمد مرزوق العون
متصرف لواء الهاشمية
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء الهاشمية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200137065 (

ا�شتنادا الأحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 1997 وتعدياته 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد /ال�شادة

�شليمان يو�شف عقله ابو هاله

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة �شليمان ابو هالة و�شركاه

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  )108205( بتاريخ 2013/10/27

/ �شريكه  باإباغ  وقام   2023/1/19 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

ب��االرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شركائه 

املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2023/1/19

اليوم  من  اعتبارا  ي�شري  ال�شركة  من  ان�شحابه  حكم  فان  القانون  الأحكام  وا�شتنادا 

التايل من ن�شر هذا االعان يف ال�شحف اليومية

*لا�شتف�شار يرجى االت�شال باأرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600260 – 

5600289 ، ومركز االت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

عطاء اعمال فتح وتعبيد ) خلطات اسفلتية ساخنة ( 
لشوارع بلدية ام الجمال الجديدة

املرة االوىل
تعلن بلدية اأم اجلمال اجلديدة عن طرح عطاء اعمال فتح وتعبيد ) خلطات ا�شفلتية 

�شاخنة ( ل�شوارع

فعلى   املعدة  واملوا�شفات  ال�شروط  وح�شب  االوىل  املرة  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية 

ال�شادة املقاولني ت�شنيف اوىل / ثانية اخت�شا�س خلطات ا�شفلتية او ثانية / ثالثة 

ان�شاء و�شيانة طرق / ) جمال الطرق ( مراجعة حما�شب البلدية خال  اخت�شا�س 

�شاعات الدوام الر�شمي وذلك ل�شراء ن�شخة عطاء مقابل ) 125 ( دينار غري م�شرتدة 

م�شطحبني معهم �شهادة ت�شنيف �شارية املفعول مع ماحظة ما يلي :

1- ان تكون غرامة التاأخري ) 208 ( دينار / يوم تاخري .

2 -  مدة العمل ) 120 ( مائة وع�شرون يوم تقوميي .

 3- كفالة دخول العطاء )3%( من قيمة العر�س املقدم ) كفالة بنكية او �شيك م�شدق ( .

 4 – اخر يوم ايداع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف مركز البلدية ال�شاعة ) 11 ( 

�شباحا يوم االربعاء املوافق 2023/2/8م .

5- موعد فتح العرو�س مبا�شرة بعد ايداعها وح�شب التاريخ والوقت املحدد اعاه .

6- اأجور االإعان على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر.

حسن فهد الرحيبة
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

اعــــالن
يعلن الإطاع للعموم مبقت�شى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79( ل�شنة 1966 بان جلنة 

 )55( رقم  ها  قراره  مبوجب  قررت   ، الها�شمية  للواء  اللوائية  واالبنية  والقرى  املدن  تنظيم 

ل�شنة 2022 املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية الها�شمية اجلديدة ) 40 / 25 (  تاريخ 

2022/10/2  م واملت�شمن االطاع على اال�شتدعاء املقدم ال�شيد / ح�شني عقله ح�شني العمو�س 

ابو  ارا�شي قرية  101 ( من   ( الغربي لوحة  ( ارحيل   2  ( 724 ( حو�س   ( القطعة رقم  مالك 

الزيغان الغربي والذي يطلب فيه الغاء ال�شارع التنظيمي ب�شعة ) 12 ( م واملار بجانب القطعه 

واملت�شمن املوافقة على الغاء ال�شارع ب�شعة 12م واملار بالقطعة رقم ) 724 ( حو�س ) 2 ( الرحيل 

10 ( م يف منت�شف  101 ( ارا�شي قرية ابو الزيغان وا�شتحداث �شارع ب�شعة )  الغربي لوحة ) 

القطعة وذلك ح�شب املخطط املرفق املعد .

ال�شحاب  ويجوز  حمليتني  اجلريدتني  و  الر�شمية  باجلريدة  �شهر  ملدة  لاعرتا�س  ذلك  واعان 

العاقة تقدمي اعرتا�شاتهم خال الفرته القانونية لدى رئي�س اللجنة املحلية لبلدية الها�شمية 

اجلديدة خال �شاعات الدوام الر�شمي و�شمن املدة القانونية.

محمد مرزوق العون
متصرف لواء الهاشمية
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء الهاشمية

اعالن شراء وتوريد (
 )Backhoe Loader) UW.D 

) باكولودر ( عدد )1 (
عطاء شراء رقم 6 / 2022

للمرة الثانية يف بلدية حوشا الجديدة
الغربية  ال�شمالية  البادية  لواء   / املفرق  حمافظة   / اجلديدة  حو�شا  بلدية  تعلن 

ح�شب   1 عدد   )Backhoe Loader) UW.D وتوريد  �شراء  عطاء  طرح  عن 

املوا�شفات املعدة من قبل وزارة االإدارية املحلية.

فعلى ال�شركات املخت�شة واملرخ�شة الراغبة باال�شرتاك يف العطاء مراجعة البلدية 

)منطقة احلمراء ( خال �شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية 

املفعول و�شجل جتاري ال�شتام ن�شخ العطاء وفق ال�شروط التالية:.

1 .  كفالة دخول العطاء :كفالة بنكية اأو �شيك م�شدق بقيمة) 3% ( من قيمة العطاء.

2 .  ثمن ن�شخة العطاء ) 75 ( خم�شة و�شبعون دينار اردين غري م�شرتدة.

3. اجور االعان على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر.

4. اخر موعد ل�شراء ن�شخ العطاء هو نهاية دوام يوم االحد املوافق2023/2/12 .

5. تقدم العرو�س على ن�شختني متطابقتني ا�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س 

ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني  املايل 

ورقم العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثاثة داخل ظرف واحد ومكتوب 

عليه ا�شم ورقم العطاء .

6. يلتزم املناق�س بتقدمي ن�شخة الكرتونية حممية

( read only   لعر�شه الفني فقط وال يقبل ورود اي �شعر �شمن   soft copy cd ( 

هذه الن�شخة .

10 ( العا�شرة من يوم الثاثاء  7. اخر موعد اليداع العرو�س وفتحها هو ال�شاعة ) 

املوافق 2023/2/14 يف منطقة احلمراء .

االعرتا�س  يف  احلق  للمناق�شني  يكون  ان  دون  ال�شراء  عملية  الغاء  للبلدية  يحق   .8

على ذلك يف اي مراحله ودون ان يرتتب عليها اي تبعات مالية او قانونية لذلك 

محمد موسى نزال الخالدي
رئيس بلدية حوشا الجديدة

دعوة طرح عطاء رقم : أ ش / ط / 3 / 2023
تجهيز املخترب املركزي الريادي M102 التابع 

لكلية العلوم الطبية التطبيقية
تدعو اجلامعة االملانية االردنية ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال تاأثيث املختربات للم�شاركة يف هذا العطاء.

�شراء ن�شخ وثائق العطاء اعتبارا من يوم االحد املوافق 2023/1/22 وحتى يوم االربعاء املوافق 2023/1/25 .

 Works من خال النقر على )www.gui.edu.jo ( للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة موقع اجلامعة

. ال�شفحة  ا�شفل   Tenders
ثمن ن�شخة العطاء ) 50( دينارًا غري م�شرتدة .

رئيس لجنة شراء االشغال الرئيسية
االستاذ الدكتور مالك الشرايري

دعوة طرح عطاء رقم : أ ش / ط / 2 / 2023
اعمال تنظيف وتطوير واعادة تاهيل البئر 

االرتوازي يف الحرم الجامعي
تدعو اجلامعة االملانية االردنية ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال تنظيف وتاأهيل االبار االرتوازية للم�شاركة 

يف هذا العطاء .

�شراء ن�شخ وثائق العطاء اعتبارا من يوم االحد املوافق 2023/1/22 وحتى يوم االربعاء املوافق 2023/1/25 .

 Works من خال النقر على )www.gui.edu.jo ( للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة موقع اجلامعة

Tenders ا�شفل ال�شفحة .
ثمن ن�شخة العطاء ) 25 ( دينارًا غري م�شرتدة .

رئيس لجنة شراء االشغال الرئيسية
االستاذ الدكتور مالك الشرايري

اعــــالن
 1966 ل�شنة  للعموم مبقت�شى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79(  يعلن الإطاع 

بان جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية للواء الها�شمية ، قررت مبوجب قرارها 

الها�شمية اجلديدة )  لبلدية  املحلية  اللجنة  املوافقة على قرار   2022 ل�شنة  رقم )75( 

55 / 31 (  تاريخ 2022/11/17  واملت�شمن املوافقة على ادخال اللوحات التالية التنظيم 

1 ( خربة  2 ( ارحيل الغربي )  1 ( الرحيل ال�شرقي )  8 ( احلوطة )  �شمن احوا�س ) 

الرحيل ح�شب االتي :

4.5 ( كل القطع الواقعة على �شارع اال�شغال  1 ( الرحيل ال�شرقي لوحة )  1. حو�س ) 

 )  4  ( 707 ( لوحة   ( القطع بتنظيم �شكن جيم والقطعة  العامة بتنظيم جتاري وباقي 

ا�شافة تنظيم حدائق عامة ومباين عامه لها .

2. حو�س ) 8 ( احلوطه لوحة )35 ( القطع الواقعة على �شارع اال�شغال العامة بتنظيم 

736 ( حدائق عامة  جتاري وباقي القطع بتنظيم �شكن باء وتنظيم جزء من القطعة ) 

ومباين عامه .

3. حو�س) 1 ( خربه الرحيل لوحة ) 1 ( من ارا�شي مزرعه الرحيل بتنظيم �شكن جيم 

/ �شكن زراعي والقطعة ) 21 ( بتنظيم مباين عامة ) اثار ( والقطع ) 64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 

60 ،59 ، 58 ، 20 ( بتنظيم �شكن )ب ( والقطعة ) 51 ( مباين عامة ) خزان مياه ل�شلطة 

املياه ( والقطعة ) 52 ( بتنظيم جزء منها مباين عامه وحدائق عامه و�شكن جيم وتعديل 

ال�شوارع املاره باجلزء املنظم من القطعة ) 52 ( لوجود ابنية قائمة يف �شعتها .

4. حو�س ) 2 ( ارحيل الغربي لوحة ) 89.90 ( القطع الواقعة على �شارع اال�شغال العامة 

 )  749( القطعة  ا�شتعمال  �شفة  وتغيري  دال  �شكن  بتنظيم  القطع  وباقي  جتاري  بتنظيم 

لوحة ) 90 ( من �شكن زراعي اىل جتاري بالكامل والقطعة ) 748 ( لوحة ) 90 ( من �شكن 

زراعي اىل جتاري يليه �شكن جيم .

5. حو�س ) 2 ( ارحيل الغربي لوحة ) 91 ( بتنظيم �شكن باء .

6. حو�س ) 2 ( ارحيل الغربي لوحة ) 51 ( تغيري �شفة ا�شتعمال القطع بالكامل من �شكن 

زراعي اىل جتاري  �شكن  من   )  727  ،  726  ،  725  ،  729  ( والقطع  �شكن جيم  زراعي اىل 

وباقي القطع �شكن جيم والقطع ) 740 ، 739 ، 738 ( من �شكن زراعي اىل جتاري و�شكن 

باء والقطعة ) 721 ( جتاري بالكامل .

724 ( من  7. حو�س ) 2 ( ارحيل الغربي لوحة ) 92 ( تغيري �شفة ا�شتعمال القطعة ) 

�شكن زراعي اىل جتاري و�شكن باء والقطع ) 725 ، 726 ، 727 ( من �شكن زراعي اىل جتاري 

و�شكن جيم .

8. املوافقة على ال�شوارع املقرتحة واالجزاء املو�شعه واالجزاء امللغيه .

9. اعتماد االحكام اخلا�شه بالتنظيم التجاري التالية :

- عمق التجاري 25م لكل القطع ما عدا القطع املنظمة بالكامل .

- ارتداد امامي 4م

- ارتداد جانبي 4م بعد عمق 14م

- ارتداد خلفي 4م

- احكام االفراز باحكام �شكن جيم

- ارتفاع البناء 20 م

- عدد الطوابق 4

- اال�شتعمال امل�شموح به �شكني / جتاري / مكاتب / مطاعم / مقاهي / نوادي / دور �شينما 

/ قاعات عامة

- موقف �شياره لكل  50 م2 لا�شتعماالت غري �شكنية

- موقف �شياره لكل  150م2 لل�شقق ال�شكنية

10. فر�س عوائد تنظيم للقطع مبقدار )0.60 ( دينار /م2 م�شاف اىل التنظيم �شكن و ) 

1 ( دينار / م2 م�شاف اىل التنظيم جتاري

11. تثبيت حرم وادي وجميع ما ورد اعاه ح�شب املخطط املرفق .

ويجوز  حمليتني  جريدتني  و  الر�شمية  باجلريدة  �شهرين  ملدة  لاعرتا�س  ذلك  واع��ان 

ال�شحاب العاقة تقدمي اعرتا�شاتهم خال الفرته القانونية لدى رئي�س اللجنة املحلية 

لبلدية الها�شمية اجلديدة خال �شاعات الدوام الر�شمي و�شمن املدة القانونية.

محمد مرزوق العون
متصرف لواء الهاشمية

رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء الهاشمية

اعــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�شنة 1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

رقم ) 5/1675 ( تاريخ 2022/11/7  املوافقة على خمطط  ا�شافة تنظيم 

 )  1  ( رقم  احلو�س  �شمن  تنظيمية  �شوارع  وا�شتحداث   ) ب   ( �شكن  باحكام 

قلعمة من ارا�شي البرتاوي وفر�س عوائد تنظيم مبقدار ن�شف دينار لكل مرت 

مربع م�شاف �شكن يف بلدية الها�شمية اجلديدة / لواء الها�شمية  .

وذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية واعانه لاعرتا�س ملدة �شهر اعتبارا 

من تاريخ ن�شر هذا االعان يف اجلريدة الر�شمية .

يجوز لذوي العاقة االطاع على التعديات املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء الها�شمية ومكاتب بلدية الها�شمية 

اجلديدة وتقدمي اعرتا�شاتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة االدارة املحلية 

خال مدة �شهر من تاريخ  ن�شره يف اجلريدة الر�شمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) مطعم زعفران املحبه ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )237554( با�شم 

) ح�شام ح�شني عبد القادر الطرياوي ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) خوله احمد علي 

بني م�شطفى ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) املوقع للخدمات اللوج�شتيه ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )225996( 

با�شم ) ابت�شام نويفع عبد اخلوالده ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) خالد وليد احمد 

اخلوالده ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

االحد   22/ 1 / 2023

رقم العدد   6293

اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة  طرح عطاء 

رقم �س C / 2023 /17 ) قواعد واكيا�س فتحات البول والرباز ( .

على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية 

امللكية خال �شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول على ن�شخة من 

دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 200 ( دينار اردين غري م�شرتدة.

املوافق  االثنني  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  ت��ودع 

اي  العر�س وال تقبل على االطاق  من   )  %  3  ( بقيمة  م�شروطة  بنكية غري  بكفالة  2023/2/6 وترفق 

مناق�شة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لاغاق .

) اجور االعان يف ال�شحف املحلية على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر ( .
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اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء رقم �س 500/ 2022 

 )  1  ( optical biometer عدد  ( وجهاز   1  ( Multi spot pattern green laser  عدد  /90�شراء جهاز 

مل�شت�شفى االمري  زيد بن احل�شني. 

على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية خال 

�شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول على ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع 

مبلغ ) 75 ( دينار اردين غري م�شرتدة.

 2023/2/13 املوافق  االثنني  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  تودع 

وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�س وال تقبل على االطاق اي مناق�شة ترد بعد التاريخ 

املحدد والوقت املعني لاغاق .

) اجور االعان يف ال�شحف املحلية على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر ( .
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االنباط-وكاالت

مركزي  اقتحام  ع��ن  الهيكل” امل��زع��وم  “منظمات  احت���اد  اأع��ل��ن 

الذي  “�شهر �شباط العربي”،  املبارك مع بدابة  للم�شجد الأق�شى 

يوافق 23 كانون الثاين/ يناير اجلاري

�شمن  ع���ربي،  �شهر  ك��ل  ب��داي��ة  الهيكل”  “جماعات  واأ���ش��اف��ت 

تكثيف  بهدف  الأق�����ش��ى،  للم�شجد  امل��رك��زي��ة  واقتحاماتها  خطتها 

القتحامات، وخلق موا�شم جديدة لتهويد امل�شجد

وم��ن��ذ ت�شكيل ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ال��ي��م��ي��ن��ة امل��ت��ط��رف��ة، 

ب�شاأن  وخمططاتها  مطالبها  عن  تتوقف  ل  الهيكل”  و”جماعات 

امل�شجد الأق�شى، �شواء عرب متديد �شاعات القتحامات، اأو ال�شماح 

ب��ك��ام��ل ال�����ش��ل��وات وال��ط��ق��و���س ال��ت��ورات��ي��ة يف امل�����ش��ج��د، اأو ف��ت��ح ب��اب 

“قربان  لإدخ���ال  وحم��اولت��ه��ا  وال�شبت،  اجلمعة  اأي���ام  القتحامات 

الف�شح” للم�شجد

حتري�س وا�شح

بكريات  ناجح  ال�شيخ  وال��راث  للوقف  الأق�شى  اأكادميية  رئي�س 

يقول اإن الدعوات املتطرفة لقتحام امل�شجد الأق�شى مع بداية كل 

�شهر عربي مبثابة حتري�س وا�شح على امل�شجد

“�شفا” اأن ه���ذه اخل��ط��وة  وي��و���ش��ح ب��ك��ريات يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة 

ا كالمًيا، بل حتمل يف  املتطرفة، يف ظل هذه الأيام، مل تعد حتري�شً

طياتها حتدًيا كبرًيا لي�س لأهل القد�س والأق�شى فقط، واإمنا ل� 2 

مليار م�شلم يف العامل، من اأجل النيل من قدا�شة الأق�شى وعقيدة 

الأمة

وقانونًيا  �شرعًيا  تعدًيا  ت�شكل  القتحامات  “هذه  اأن  وي�شيف 

اأن  اأن يفهم  العامل  الإ�شالمية وعقيدتها، وعلى  الأم��ة  على حقوق 

كل دعوات اجلماعات املتطرفة لقتحام الأق�شى مبثابة خروج عن 

القانون العاملي يف احرام حرمة الأديان«

ا- وفًقا لبكريات- بتغيري الطابع  وت�شاهم هذه القتحامات اأي�شً

نالحظ  حيث  كبري،  ب�شكل  الأق�شى  للم�شجد  الإ�شالمية  والهوية 

للم�شتوطنن  كال�شماح  اآخ��ر  طابع  تاأخذ  ب��داأت  اأنها  ي��وم  بعد  يوًما 

املتطرفن باأداء ال�شلوات التلمودية بحرية داخل امل�شجد

ويحذر بكريات من اأن تغيري قدا�شة وهوية الأق�شى الإ�شالمية، 

ال��ق��د���س والأق�����ش��ى، ووج��ودن��ا  ُي��وؤث��ر ع��ل��ى م�شتقبل  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن 

الفل�شطيني يف املدينة

والأخطر من ذلك، اأن حكومة الحتالل اأ�شبحت هي من تتبنى 

التي  القوانن والتفاقيات  الأق�شى، وتعمل على تغيري  اقتحامات 

والو�شاية  الإ�شالمية  الأوق��اف  بوجود  ول تعرف  املوجودة،  كانت 

الأردنية الها�شمية على امل�شجد املبارك، بدليل ما جرى من اعتداء 

اإ�شرائيلي على ال�شفري الأردين ومنع دخوله لالأق�شى. وفق بكريات

القدا�شة  لتغيري  فقط  لي�س  ي�شعى  الح��ت��الل  اأن  اإىل  وي�شري 

عليه،  وال�����ش��ي��ادة  الأق�����ش��ى،  امل�شجد  اإدارة  لتغيري  واإمن���ا  وال��ه��وي��ة، 

مطالًبا يف الوقت نف�شه، العامل بالتدخل العاجل لوقف القتحامات، 

الو�شاية  وتغيري  والأق�شى،  الأوق���اف  �شوؤون  يف  الحتالل  وتدخل 

الأردنية عليه

جتفيف الوجود

وي��ب��ن اأن ���ش��رط��ة الح���ت���الل ���ش��ع��دت يف الآون�����ة الأخ�����رية، من 

�شالة  لأداء  توجههم  اأث��ن��اء  الفل�شطينين  للم�شلن  ا�شتهدافها 

على  م�شددة  وقيود  اإج��راءات  وفر�شت  الأق�شى،  امل�شجد  يف  الفجر 

دخول بع�شهم للم�شجد

لتجفيف  الإج���راءات،  وراء هذه  ي�شعى من  الحتالل  اأن  ويوؤكد 

اأم��ام  كثرية  عقبات  و�شع  اإذ  الأق�����ش��ى،  امل�شجد  يف  العربي  ال��وج��ود 

ال�شخ�شية،  بطاقاتهم  معظم  واحتجز  للم�شجد،  امل�شلن  و�شول 

بهدف اعتقالهم وان�شغالهم باملحاكم والت�شييق عليهم

امل�شلن  اأن و���ش��ول ه���وؤلء  ُي���درك مت��اًم��ا  اأن الح��ت��الل  ويو�شح 

حتى  امل�شجد  يف  مُيكثون  �شيجعلهم  الفجر،  �شالة  لأداء  لالأق�شى 

وقت ال�شحى، وهذا ما ي�شكل حاجًزا ب�شرًيا وعائًقا اأمام املقتحمن 

اليهود

داخل  الفجر  �شالة  لتجفيف  ي�شعى  الح��ت��الل  اأن  على  وي�شدد 

الأق�شى، من اأجل مترير م�شروع القتحامات، لذلك و�شع احلواجز 

الع�شكرية، ومنع وجود اأي مواقف للمركبات، بالإ�شافة اإىل تعر�س 

امل�شلن ملخالفات مبئات اآلف ال�شواكل اأثناء توجههم لالأق�شى

خمططاتها  يف  ال��ت��م��ادي  على  الهيكل”  “جماعات  ي�شجع  وم��ا 

“�شمت  ب��ك��ريات-  يقول  كما  الأق�����ش��ى-  امل�شجد  على  واع��ت��داءات��ه��ا 

دون  والقتحامات،  الحتالل  اإج���راءات  على  العربية  ال��دول  بع�س 

وجود اأي ردة فعل قوية جُتابه م�شتوى القتحامات، بالإ�شافة اإىل 

النفاق الدويل العاملي، وخا�شة من اأمريكا الداعمة لهذا الحتالل«

بعمليات  ين�شغلون  املقد�شين  ج��ع��ل  الح��ت��الل  اأن”  وي�شيف 

يف  واأ�شغلهم  الفل�شطينية،  الأرا�شي  يف  حتدث  التي  اليومية  القتل 

ق�شايا اأخرى تتعلق بعمليات التهجري والهدم و�شحب الهويات، كما 

اأرهقهم اقت�شادًيا وتعليمًيا، وجعلهم يحاربون على عدة جبهات«

وي���وج���ه رئ��ي�����س اأك���ادمي���ي���ة الأق�����ش��ى ل��ل��وق��ف وال������راث ر���ش��ال��ة 

اأهم  من  الأق�شى  امل�شجد  جتعلوا  اأن  قائاًل:” عليكم  للمقد�شين، 

وع��دم  با�شتمرار،  فيه  وال��رب��اط  ال��رح��ال  �شد  وعليكم  اأول��وي��ات��ك��م، 

ترك �شاحاته فارغة، بغية مواجهة اعتداءات الحتالل واقتحامات 

م�شتوطنيه«

ويوؤكد على �شرورة ا�شتمرار احل�شد وامل�شاركة الوا�شعة يف حملة 

الوافدين  امل�شلن  اأع���داد  يف  ت��زاي��ًدا  ت�شهد  والتي  العظيم،  الفجر 

لالأق�شى

االنباط-وكاالت

وافقت حكومة اإقليم بروك�شل البلجيكي على 

ذات  فل�شطن كمنطقة جديدة  اق��راح لختيار 

اأولوية لإقامة م�شاريع اإمنائية

“بيلجا”،  البلجيكية  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 

وال��ت��ع��اون  ال��دول��ي��ة  للعالقات  ال��دول��ة  وزي���ر  اأن 

الإمنائي يف اإقليم بروك�شل با�شكال �شميت وافق 

على القراح بعد الت�شاور مع منظمات املجتمع 

لتق�شي  ب��ع��ث��ة  ع����ودة  ب��ع��د  ال�����ش��ل��ة  ذات  امل����دين 

احلقائق من القد�س =ورام اهلل

ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع���ن ���ش��م��ي��ت ق��ول��ه يف ب��ي��ان 

املحتلة  الفل�شطينية  الأر���س  دع��م  “اإن  �شحفي 

اأنه  خا�شة  بروك�شل،  لإقليم  اأولوية  الآن  اأ�شبح 

والحتياجات  احلقائق  على  ال��وق��وف  ا�شتطاع 

املحلية خالل زيارته الأخرية«

العام اجلاري  اعتباراً من  اأنه  البيان  واأو�شح 

ميكن حلكومة اإقليم بروك�شل البلجيكي تقدمي 

اأن�����ش��اأت  ال��ت��ي  فل�شطن  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات يف  ال���دع���م 

مثل  امل��ج��الت  م��ن  العديد  يف  تنموية  م�شاريع 

وال��زراع��ة  وال�شبابية  الن�شائية  الأع��م��ال  ري���ادة 

وال�شيافة  اخلدمات  قطاع  وتطوير  احل�شرية 

واإدارة النفايات

�شت�شبح  ذل����ك  ع��ل��ى  ب���ن���اء  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ار 

حمليتن  �شريكتن  وال��ب��رية  اهلل  رام  حمافظتا 

لتفاق التعاون الإمنائي املقبل

بينها  م��ن  بلدية   19 بروك�شل  اإقليم  وي�شم 

العا�شمة بروك�شل

االنباط-وكاالت

الأم���ر بن  ب��داي��ة  بعد م�شاحنات ظهرت يف   

التحالف  اإىل  اخل���الف  ام��ت��د  واأمل��ان��ي��ا،  ب��ول��ن��دا 

ال��غ��رب��ي ال���ذي ت��ق��وده ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، اأم�س 

اجل��م��ع��ة، وذل����ك ب��ع��د ال��ف�����ش��ل يف اإق���ن���اع ب��رل��ن 

اأملانية   ”2 “ليوبارد  بدبابات  اأوك��ران��ي��ا  بتزويد 

ال�شنع.

جورنال”  ���ش��ري��ت  “وول  �شحيفة  وذك����رت 

الأمريكية، اأن حماولت وزير الدفاع الأمريكي، 

ل��وي��د اأو����ش���ن، ب�����ش��اأن اإق���ن���اع ب��رل��ن ب��امل��واف��ق��ة 

اإىل  ال�شنع  اأملانية  دب��اب��ات  باإر�شال  اق��راح  على 

كبري  خالف  اأول  يف  بالف�شل”،  “باءت  اأوكرانيا 

داخل حتالف ظل م�شتقًرا منذ الدخول الرو�شي 

لأوكرانيا قبل نحو عام.

ويف الجتماع املخ�ش�س لدعم اأوكرانيا الذي 

الع�شكرية  “رام�شتاين”  ق��اع��دة  ا�شت�شافته 

مقاومة  اإن  ال�شحيفة  قالت  باأملانيا،  الأمريكية 

برلن ل�شغوطات حلفائها الغربين احلري�شن 

اإىل  اأدت  قد   ،”2 “ليوبارد  دب��اب��ات  اإر���ش��ال  على 

والعديد من احلكومات  الأبي�س  البيت  اإحباط 

الأوروب��ي��ة، وذل��ك مع دخ��ول احل��رب الأوكرانية 

مرحلة حرجة.

حم�����اولت وزي����ر ال���دف���اع الأم���ري���ك���ي، ل��وي��د 

اأو�شن، ب�شاأن اإقناع برلن باملوافقة على اقراح 

اأوكرانيا باءت  اإىل  ال�شنع  اأملانية  باإر�شال دبابات 

بالف�شل.

قد  اخل��الف  اأن  الأمريكية  ال�شحيفة  وراأت 

ميكن  ال���ذي  لكييف  ال��دع��م  ت��راج��ع  اإىل  ي�شري 

ا�شتغالله  بوتن،  فالدميري  الرو�شي،  للرئي�س 

امل�شلح  ال��ن��زاع  اأن  للغرب  رواي��ت��ه  �شحة  ليثبت 

بطيئة  ا���ش��ت��ن��زاف  “حرب  �شيكون  اأوك��ران��ي��ا  يف 

وطاحنة«.

اأمريكين  م�شوؤولن  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

كبار قولهم اإن وا�شنطن �شتوا�شل ال�شغط على 

على  تتيح  اأن  “يجب  اأنها  اإىل  م�شريين  اأملانيا، 

من  الدبابات  نقل  عمليات  على  املوافقة  الأق��ل 

وبولندا  فنلندا  ذل��ك  يف  مبا  اأخرى”،  دول  قبل 

والدمنارك. وكان امل�شوؤولون الأملان قد �شرحوا 

باأنهم لن ير�شلوا دبابات “ليوبارد” ما مل تزود 

الوليات املتحدة دبابات “اأبرامز” اخلا�شة بها، 

الأمل��اين  اأن وزي��ر الدفاع  وذل��ك على الرغم من 

للتلفزيون  قال  بي�شتوريو�س،  بوري�س  اجلديد، 

لي�شت  الأملانية والأمريكية  الدبابات  اإن  الأملاين 

ال��وق��ت  نف�س  ت��وف��ريه��ا يف  ي��ت��م  اأن  اإىل  ب��ح��اج��ة 

ت��زال تدر�س ما يجب  اأن حكومته ل  اإىل  واأ�شار 

القيام به. ووفقاً لتقرير “اجلورنال”، مل يذكر 

�شيعيدون  كانوا  اإذا  ما  الأمريكيون  امل�شوؤولون 

النظر يف قرارهم بعدم اإر�شال دبابات “اأبرامز”، 

لكن بع�س ال�شيا�شين يف وا�شنطن حثوا البيت 

اإع��ادة التفكري يف موقفه. وزعمت  الأبي�س على 

وزارة ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي��ة )ال��ب��ن��ت��اغ��ون( م���راًرا 

معقدة  عملية  ���ش��ت��ك��ون  “اأبرامز”  ���ش��ي��ان��ة  اأن 

لأوكرانيا.

وج����اء اخل����الف ح���ول ال���دب���اب���ات يف اج��ت��م��اع 

لكبار م�شوؤويل الدفاع من حوايل 50 دولة، حيث 

اأخرى مبليارات  املتحدة ودول  الوليات  تعهدت 

ال�����������دولرات ك���م�������ش���اع���دات ع�����ش��ك��ري��ة ج���دي���دة 

جديد  رو���ش��ي  لهجوم  ت�شتعد  ال��ت��ي  لأوك��ران��ي��ا، 

ميكن اأن يبداأ يف الأ�شابيع املقبلة.

اخلالف قد ي�شري اإىل تراجع الدعم لكييف 

الذي ميكن للرئي�س الرو�شي، فالدميري بوتن، 

اأن النزاع  ا�شتغالله ليثبت �شحة روايته للغرب 

ا�شتنزاف  “حرب  �شيكون  اأوك��ران��ي��ا  يف  امل�شلح 

بطيئة وطاحنة«.
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االنباط-وكاالت

ارت���ف���ع���ت ح�����ش��ي��ل��ة ال�������ش���ه���داء يف ال�����ش��ف��ة 

الغربية، لت�شل اإىل 18 �شهيدا ارتقوا بر�شا�س 

الحتالل الإ�شرائيلي منذ بداية العام

اأن  الفل�شطينية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  واأف������ادت 

ح�شيلة ال�شهداء منذ بداية العام اجلاري هي 

18 �شهيدا، بينهم 3 اأطفال. واأكدت اأنه بارتقاء 

ال�شهيد ال�شاب طارق عودة معايل )42 عاًما(، 

العام  بداية  منذ  ال�شهداء  عدد  يرتفع  اليوم، 

اجلاري، اإىل ثمانية ع�شر، بينهم ثالثة اأطفال

يذكر اأنه خالل العام املا�شي، 2022، و�شل 

عدد ال�شهداء اإىل 230 �شهيًدا، بينهم 59 طفاًل 

170 فل�شطينًيا  و16 امراأة وفتاة، من �شمنهم 

ارتقوا بال�شفة، و54 يف قطاع غزة، بالإ�شافة ل� 

6 �شهداء ببلدات الداخل املحتل

االنباط-وكاالت

يجري  اأن  عربية،  اإع��الم  و�شائل  اأو�شحت 

ال��ت��ف��ك��ري م����ن ق���ب���ل امل�����ش��ت�����ش��ارة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

م��ي��ارا  ب��اه��راف  غ���ايل  ال�شهيونية  للحكومة 

رئي�س  ب��اإع��الن  للدولة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ومكتب 

نتنياهو  بنيامن  ال�شهيوين اجلديد  ال��وزراء 

غري مالئم للخدمة

ن��واي��ا  اأن  اإىل  ال��ع��ربي��ة   12 ال��ق��ن��اة  ول��ف��ت��ت 

ب�شبب  ت��اأت��ي  للحكومة  القانونية  امل�شت�شارة 

ت�������ش���ارب امل�������ش���ال���ح ال���ن���اج���م ع����ن الإ�����ش����الح 

الق�شائي الذي تخطط له حكومة نتنياهو

مطروحاً  بات  فاإنه  ذلك  نتيجة  اأن  وبينت 

امل�شت�شارة مو�شوع تنحيته موؤقتاً  على طاولة 

اإىل حن البت بق�شاياه اجلنائية

اإجراء  اأن حكومة نتنياهو تعتزم  اإىل  ي�شار 

الق�شائية يف  ال�شالحيات  وا�شعة يف  تغيريات 

ك��ي��ان الح��ت��الل؛ مم��ا ق��د ي��ح��دث ت�����ش��ارب��اً يف 

الأم��ن  ووزي���ر  الق�شائية  ال�شلطة  ب��ن  امل��ه��ام 

القومي ال�شهيوين اإيتمار بن غفري

االنباط-وكاالت

ح������ذر م����رك����ز الإن���������ش����ان ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 

واحل���ق���وق، ي���وم ال�����ش��ب��ت، م��ن ت��وا���ش��ل ج��رائ��م 

ال��ق��ت��ل والإع�������دام ال��ت��ي مي��ار���ش��ه��ا الح��ت��الل 

الإ�شرائيلي �شد الفل�شطينين

“�شفا”،  بيان و�شل وكالة  املركز يف  وق��ال 

الفل�شطينين  ���ش��د  الإع������دام  ج���رائ���م  “اإن 
غفري”  “بن  ت�شريحات  عقب  تزايدت  والتي 

املميتة  القوة  �شيا�شة  �شمن  تاأتي  العن�شرية، 

لتهديد  الفل�شطينين،  �شد  ي�شتخدمها  التي 

دون  ويجعلهم يف خطر  وا�شتقرارهم  حياتهم 

ماأمن من عن�شرية الحتالل، وعدم املحا�شبة 

جرائمه  على  ل��الح��ت��الل  الكاملة  وامل�����ش��اءل��ة 

التي يرتكبها الأمر الذي �شجعه على ارتكاب 

املزيد من اجلرائم«

“معايل”  امل��واط��ن  اإع���دام  “جرمية  وت��اب��ع 

ج��رمي��ة قتل خ���ارج ن��ط��اق ال��ق��ان��ون، وجرمية 

لأ�شمى حق  وانتهاك  الأرك��ان،  متكاملة  حرب 

“احلق يف  كفلته القوانن الدولية والأع��راف 

احلياة”، الأمر الذي ي�شتوجب تدخل لو�شع 

حد لنتهاكات الحتالل الإ�شرائيلي، و�شمان 

حقوق الفل�شطينين«

واأدن املركز احلقوقي جرمية الإعدام التي 

الحتالل  حمماًل  امل�شتوطنن،  اأح��د  ارتكبها 

الإ�شرائيلي كامل امل�شوؤولية

امل��ت��ح��دة  وط���ال���ب م��رك��ز الإن�������ش���ان، الأمم 

ومكتب املفو�س ال�شامي التابع لها يف الأرا�شي 

الفل�شطينية وجمل�س حقوق الإن�شان، مبتابعة 

اجل���رمي���ة وف��ت��ح حت��ق��ي��ق ف��ي��ه��ا وال��ع��م��ل على 

حما�شبة الحتالل

ط��ارق  امل���واط���ن  ا�شت�شهد  ال���ي���وم،  و���ش��ب��اح 

اإط��الق  ع��اًم��ا( بعد  م��ع��ايل )42  ع���ودة يو�شف 

م�شتوطن النار عليه على جبل الري�شان قرب 

بزعم  اهلل،  رام  غربي  �شمال  نعمة  كفر  قرية 

حماولة طعنه ب� “مفك«

االنباط- وكاالت

اأكد وزير اخلارجية الفانزويلي اإيفان جيل، 

يف  الإن�����ش��ان  حقوق  ق�شية  �شوهت  اأمريكا  اأن 

فنزويال؛ من اأجل ماآربها ال�شيا�شية اخلا�شة

ويف ت��غ��ري��دة ل���ه ع���رب ت���وي���ر، ق���ال ج��ي��ل: 

الروايات  خ��الل  املتحدة من  ال��ولي��ات  تهدف 

���ش��ي��ا���ش��ًي��ا م��ن حقوق  اإىل ال���ش��ت��ف��ادة  امل��ل��ف��ق��ة 

الإن�شان يف تربير اأعمال العنف ال�شيا�شي التي 

�شجعتها �شد فنزويال يف ال�شنوات الأخرية

على  تغلب  الفنزويلي  ال�شعب  اأن  واأك��م��ل 

العنف و�شيوا�شل دحر كل الهجمات

اأمريكا  ب��اأن  جيل  ت�شريحات  اأن  اإىل  ُي�شار 

�شوهت حقوق الإن�شان، جاءت رًدا على مزاعم 

ف��ن��زوي��ال  ب����اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

انتهكت هذه احلقوق لمراأة حمتجزة

ويف 16 يناير املا�شي، عّقب جيل على بيان 

باأنها  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ع��ن  ���ش��ادر 

ق�شرية  ت��داب��ري  اأو  عقوبات،  فر�س  �شتوا�شل 

اأحادية اجلانب، �شد الدولة الواقعة يف اأمريكا 

اجل��ن��وب��ي��ة، وا���ش��ًف��ا اإي��اه��ا ب��اأن��ه��ا ج��رمي��ة �شد 

الإن�شانية وتخرق القانون الدويل

االنباط-وكاالت

ُيخطط اأع�شاء كني�شت من حزب “الليكود” 

قرية  يف  جولة  لتنفيذ  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  اليميني 

اخلان الأحمر البدوية �شرقي القد�س املحتلة، 

رئي�س  على  ال�شغط  بهدف  املقبل  الثنن  يوم 

ح��ك��وم��ت��ه��م ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى 

اإخالءها وهدمها

ومن املتوقع اأن ُتنفذ حكومة الحتالل قرار 

ه��دم ال��ق��ري��ة ال��ب��دوي��ة خ��الل ال��ف��رة القريبة 

الإ�شرائيلية  املحكمة  واف��ق��ت  اأن  بعد  املقبلة، 

“ريغافيم”  منظمة  من  طلب  على  بناًء  العليا 

ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة، ال��ت��ي ي��راأ���ش��ه��ا رئ��ي�����س “حزب 

يت�شلئيل  املالية  وزي��ر  الدينية”،  ال�شهيونية 

�شموتريت�س

ف��اإن  ال��ع��ربي،  نت”  “واي  م��وق��ع  وبح�شب 

ت��ق��دمي رد حكومة  ���ش��ت��ت��م ق��ب��ل  ال���زي���ارة  ه���ذه 

الح���ت���الل، اأم����ام امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى ق�شية 

اإخالء القرية من عدمه يف الأول من �شباط/

فرباير املقبل

واأ�شار اإىل اأن هذه الق�شية متفجرة للغاية يف 

باإخالء  املتكررة  الوعود  ورغم  اليمن،  اأو�شاط 

حكوماته  يف  فعل  كما  نتنياهو  اأن  اإل  القرية، 

التي  ال�شابقة  احلكومة  يف  وك��ذل��ك  ال�شابقة، 

لتنفيذ  التحرك  يتم  مل  لبيد،  بينيت-  قادها 

اأطلقت من  التي  عملية الإخ��الء، رغم الوعود 

بع�س الوزراء بهذا ال�شاأن

ويرى املوقع اأن “هذه اخلطوة ت�شكل حتدًيا 

من�شية  ك��ان��ت  الق�شية  اأن  خ��ا���ش��ة  لنتنياهو، 

�شاحبها  الذي  الكبري  التحري�س  رغم  ن�شبًيا، 

يف بداية اأحداث ظهورها«

زيارة حتري�شية

وت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى زي������ارة اأع�������ش���اء ال��ك��ن��ي�����ش��ت 

با�شم  امل��ت��ح��دث  ق��ال  ال��ب��دوي��ة،  امل��ق��ررة للقرية 

اليمن  اإن  الأح��م��ر عيد خمي�س  اأه���ايل اخل��ان 

ل��رب��ط مدينة  ُيخطط  امل��ت��ط��رف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

القد�س بالبحر امليت، بخط ي�شل اإىل 32 كيلو 

مر، وف�شلها عن ال�شفة الغربية املحتلة، عرب 

تهجري كافة التجمعات البدوية

لوكالة  خ��ا���س  ت�شريح  يف  خمي�س  واأو���ش��ح 

الأح��م��ر  اخل���ان  ت��ت��ج��اوز  الق�شية  اأن  “�شفا” 
ت�شعى  القد�س  �شرقي  بدوًيا  26 جتمًعا  لت�شمل 

�شلطات الحتالل اإىل تهجري �شكانها

واأ�شار اإىل اأن زيارة اأع�شاء كني�شت من حزب 

املقبل،  الأحمر الثنن  اخلان  اإىل  “الليكود” 
على  ال�شغط  اأج���ل  م��ن  حتري�شية  زي���ارة  تعد 

�شكانها،  القرية من  الحتالل لإخالء  حكومة 

ال�شتيطاين  امل�شروع  واإقامة  لهدمها،  متهيَدا 

»E1« �شرقي القد�س

واأ����ش���اف اأن اإخ�����الء ق��ري��ة اخل����ان الأح��م��ر 

عن  ال�شفة  �شمال  لف�شل  ُي���وؤدي  اأن  �شاأنه  من 

جنوبها، دون وجود اأي ات�شال جغرايف بينهما، 

فل�شطينية  دول��ة  اأي  اإق��ام��ة  اإمكانية  يهدد  مبا 

م�شتقبال

وت��ت��ع��ر���س ال���ق���ري���ة ال���ب���دوي���ة لع����ت����داءات 

اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة م�����ش��ت��م��رة، تتمثل يف  وم�����ش��اي��ق��ات 

هدم  وعمليات  بال�شكان،  والتنكيل  القتحامات 

وتقييد  امل��واط��ن��ن  ع��ل��ى  والت�شييق  امل�����ش��اك��ن، 

عليهم  ال�شغط  بهدف  كبري،  ب�شكل  حركتهم 

لدفعهم اإىل الهجرة وترك منازلهم

دعوات للمواجهة

ومل��واج��ه��ة خم��ط��ط ال��ي��م��ن امل��ت��ط��رف، ق��ال 

فل�شطيني  ل��ك��ل  دع������وات  “وجهنا  خ��م��ي�����س: 

ب�������ش���رورة ال���ت���وج���ه اإىل اخل�����ان الأح����م����ر ي��وم 

الث���ن���ن، م���ن اأج����ل دع���م وم�����ش��ان��دة الأه�����ايل، 

ونقلهم  لتهجريهم  الحتالل  خمطط  ووق��ف 

اإىل مكان اآخر«

جميع  اإىل  دع�����وة  ���ا  اأي�������شً “وجهنا  وت���اب���ع 

القرية  لزيارة  الأوروبين  والقنا�شل  ال�شفراء 

والط��������الع ع���ل���ى م���ع���ان���اة اأه���ل���ه���ا وحم������اولت 

حمكمة  جل�شة  انعقاد  قبيل  ق�شًرا،  تهجريهم 

الحتالل بداية �شباط املقبل«

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف اخل���ان   200 ن��ح��و  وي��ن��ت��ظ��ر 

حالة  يف  ويعي�شون  جم��ه��وًل،  م�شرًيا  الأح��م��ر 

اإق��دام جرافات  قلق وخوف �شديدة، خ�شيًة من 

مرة  وت�شريدهم  منازلهم  هدم  على  الحتالل 

اأخرى

املدنية”  “الإدارة  ت�����ش��م��ى  م���ا  وت��خ��ط��ط 

الأحمر  اخل��ان  اأه��ايل  ترحيل  اإىل  الإ�شرائيلية 

اإىل مكان قريب من مكانها احلايل على اأر�س 

ت�شكل  القرية  ك��ون  م��ر،   300 بعد  خالية على 

�شوكة يف حلق المتداد ال�شتيطاين

وت���رف�������س ���ش��ل��ط��ات الح����ت����الل الع�����راف 

لطردهم  وت�شعى  املنطقة،  ه��ذه  يف  ب��وج��وده��م 

وتهجريهم جمدًدا، ول تاأل جهًدا يف الت�شييق 

عليهم، وتقييد حتركاتهم

“الليكود”  حزب  عن  الكني�شت  ع�شو  وق��ال 

الأخ����ري لكتلة  دان�����ون، خ���الل الج��ت��م��اع  داين 

املحكمة  ع��ل��ى  اإن” ال����رد  ال��ك��ن��ي�����ش��ت،  ح��زب��ه يف 

موعد  بتحديد  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

اإخالء اخلان الأحمر«

�شيزور  ال��ذي  الوفد  بنف�شه  دان��ون  و�شيقود 

القرية البدوية الفل�شطينية، والتي يدعي اأنها 

غري �شرعية« بطريقة  “مقامة 
ل�شغوط  ���ش��ي��ت��ع��ر���س  ن��ت��ن��ي��اه��و  اأن  وي���ب���دو 

الدينية”،  “ال�شهيونية  ح��زب��ي  م��ن  اأخ����رى 

الق�شية،  م��ع  للتعامل  اليهودية”،  و”القوة 

زاروا  احلزبن  من  كني�شت  اأع�شاء  واأن  خا�شة 

منذ اأيام املكان وطالبوا باإخالئه

وع����ل����ى م�������دار ال���������ش����ن����وات امل����ا�����ش����ي����ة، جل���اأ 

على  للح�شول  الح��ت��الل  حماكم  اإىل  ال�شكان 

اأوام���ر اح��رازي��ة لتاأجيل ال��ه��دم ال���ذي اأق��رت��ه 

 ،2018 اأي��ار  مايو/  يف  العليا  الحتالل  حمكمة 

ال�شعبي  احل��راك  نتيجة  التاأجيل  من  ومتكنوا 

الفل�شطيني وال�شغط الدويل

 للضغط لهدم القرية.. وفد من »الليكود« ُيخطط لزيارة الخان األحمر غدا االثنين

االحد   22/ 1 / 2023
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االنباط-وكاالت

الإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي  “املعهد  اأج���������������رى 

تو�سل  للراأي،  ا�ستطالًعا  للدميقراطية”، 

م�سبوقة  وغ��ر  مفاجئة  نتائج  اإىل  خ��الل 

واقت�سادية  واجتماعية  �سيا�سية  جوانب  يف 

عدة

وحت��ظ��ى ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي ال��دوري��ة 

ل��دى  ك��ب��ر  ب��اه��ت��م��ام  امل��ع��ه��د  ال��ت��ي يجريها 

وموؤ�س�سات  الإ�سرائيليني  والنخبة  ال�سا�سة 

دول�������ة الح�����ت�����الل مل���الم�������س���ت���ه���ا احل���ق���ائ���ق 

والوقائع على الأر�ض

اأن���ه ل ت��وج��د اأي  وج���اء يف ال���س��ت��ط��الع 

م��وؤ���س�����س��ة ح��ك��وم��ي��ة ت��ت��م��ت��ع ب��ث��ق��ة اأغ��ل��ب��ي��ة 

املواطنني العرب يف عام 2022

واأظ����ه����ر ال����س���ت���ط���الع اأن������ه يف ���س��ف��وف 

“اجلي�ض  ف�����ق�����ط  ا�����س����ت����م����ر  ال������ي������ه������ود، 

الدولة”  و”رئي�ض   )%85( الإ�سرائيلي” 

حني  يف  الأغ��ل��ب��ي��ة،  ب��دع��م  بالتمتع   )%58(

ال�سيا�سية )9%( و”الكني�ست”  اأن الأحزاب 

)15%( كانت الأقل ثقة

من   %49 اأن  ال���س��ت��ط��الع  م���ن  وي��ت�����س��ح 

فكرة  على  يوافقون  الإ�سرائيليني  اليهود 

اأنه ينبغي اأن يكون لليهود حقوق اأكرث من 

غر اليهود يف )اإ�سرائيل(

وك�������س���ف ع�����ن ه����ب����وط ح������اد يف م���ع���دل 

اإىل   %76 )من  الكيان  مب�ستقبل  املتفائلني 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 2012  ب��ني ج���دول   )%49

وجدول 2022

كما وك�سف عن انخفا�ض اإىل درك اأ�سفل 

غ��ر م�����س��ب��وق يف ال��ث��ق��ة ب��ع��م��وم م��وؤ���س�����س��ات 

33%( يف  اإىل   %61 م��ت��و���س��ط  )م���ن  ال��دول��ة 

قيا�ض 2022، مقارنة ب�2012

وارتفع يف قطاعات املجتمع رقم الأفراد 

الذين �سّنفوا و�سعهم على اأنه “�سيء” اأو 

يف  ب����%26  مقارنة   ،%37 اإىل  جدا”  “�سيء 
عام 2019

ط���راأ   2022 وح���ت���ى   2014 ال���ع���ام  وم����ن 

اأن��ه  امل��واف��ق��ني على  ارت��ف��اع كبر يف م��ع��دل 

لدولة  اخلا�سة  امل�سكالت  معاجلة  “لأجل 
)اإ���س��رائ��ي��ل( ه��ن��اك ح��اج��ة ل��زع��ي��م ق���وي ل 

وال����راأي  الإع������الم،  “الكني�ست”،  ي���راع���ي 

العام” )من 41% اإىل %61(

وات�سح خالل ال�ستطالع اأنه بني 2019 

باأنه  يعتقدون  م��ن  معدل  يف  هبط  و2022 

يوجد، اليوم، توازن يف دولة )اإ�سرائيل( بني 

الدميقراطي  والعن�سر  اليهودي  العن�سر 

)من 28% اإىل %18(

وط�����راأ ارت���ف���اع ك��ب��ر يف م��ع��دل ال��ي��ه��ود 

ال���ذي���ن ي���ع���رف���ون ط��ب��ي��ع��ة ال���ع���الق���ات ب��ني 

اأو  ك�سيئة  )اإ���س��رائ��ي��ل(  وال��ع��رب يف  ال��ي��ه��ود 

 %45 اإىل   2018 يف   %26 )م���ن  ج���دا  ���س��ي��ئ��ة 

اليوم(. فقط 4 يف املائة من اليهود يعرفون 

ا هذه العالقات، اليوم، كجيدة اأو جيدة جدًّ

وع���ّل���ق رئ��ي�����ض دول����ة الح���ت���الل اإ���س��ح��ق 

ه����رت���������س����وغ ع����ن����د ت���ل���ّق���ي���ه ت����ق����ري����ر ن���ت���ائ���ج 

 ”2022 الدميقراطية  “جدول  ال�ستطالع 

امل��ع��ط��ي��ات  م���ن  ا  ج�����دًّ ق��ل��ق  “اأنا  ب���ال���ق���ول: 

ال��ث��الث��ة ال��ت��ي وج����دت يف ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي 

)اإ�سرائيل(،  يف  الت�سامن  �سعف  يل:  رف��ع 

ت�����س��ع�����س��ع اإح�������س���ا����ض الن���ت���م���اء ل���ل���دول���ة، 

بالن�سبة  ال��ت��ف��اوؤل  م���دى  يف  والن��خ��ف��ا���ض 

لو�سعنا«

���س��ع��ب��ة،  امل���ع���ط���ي���ات  “هذه  واأ�������س������اف: 

ت�ساف اإىل اأجزاء اأخرى يف التقرير تعك�ض 

ال��ت��وت��رات ال��داخ��ل��ي��ة يف اأو���س��اط��ن��ا. ت��را���ض 

بعمل كل  �سفوفنا ي�سعف، ونحن ملزمون 

�سيء لأجل اإعادة بنائه«

االنباط-وكاالت

على  غرامة  الربيطانية  ال�سرطة  فر�ست 

خلعه  ب�سبب  �سوناك،  ري�سي  ال���وزراء،  رئي�ض 

ح���زام الأم����ان م��ن م��ن ���س��ي��ارة م��ت��ح��رك��ة، يف 

اأث���ن���اء ت�����س��وي��ر م��ق��ط��ع ل��ن�����س��ره ع��ل��ى و���س��ائ��ل 

الجتماعي التوا�سل 

نظرت  اإنها  لنك�ساير  �سرطة  ق��وة  وقالت 

تداوله على  “يجري  الذي  امل�سور  املقطع  يف 

�سخ�سا  ويظهر  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

ل يرتدي حزام الأمان، اأثناء وجوده يف �سيارة 

متحركة يف لنك�ساير«

اإنها  �سوناك،  ت�سمية  دون  القوة،  واأ�سافت 

ثابتة  بعقوبة  م�����س��روط��ا  ع��ر���س��ا  “اأ�سدرت 
لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاما«

من جهته، اعتذر �سوناك البالغ من العمر 

42 عاما، لرتكابه “خطاأ يف التقدير”، اأثناء 

املقعد  “اإن�ستغرام” من  ر�سالة على  ت�سويره 

اخللفي ل�سيارة حكومية ر�سمية خالل زيارتة 

ل�سمال غرب اإجنلرتا، يوم اخلمي�ض

“رئي�ض  اإن  ب��ي��ان  يف  ���س��ون��اك  مكتب  وق���ال 

كان خطاأ،  اأن هذا  يوافق متاما على  ال��وزراء 

وق����د اع���ت���ذر. وب��ال��ط��ب��ع ���س��ي��ل��ت��زم ب��ال��ع��ق��وب��ة 

املحددة«

ويفر�ض القانون يف اململكة املتحدة عقوبة 

ت�سل اإىل 500 جنيه اإ�سرتليني )620 دولرا( 

لعدم ارتداء حزام الأمان

ال�سخ�ض  اأن  امل�����س��روط  ال��ع��ر���ض  وي��ع��ن��ي 

الذي مت تغرميه يقر بالذنب، لكنه ل يذهب 

م��ق��دار  ال�����س��رط��ة  امل��ح��ك��م��ة. ومل حت����دد  اإىل 

الغرامة التي عوقب بها �سوناك

تغرمي  فيها  يتم  التي  الثانية  امل��رة  وه��ذه 

ال�سيا�سية �سوناك خالل م�سرته 

ف��ف��ي ال���ع���ام امل���ا����س���ي، ع��ن��دم��ا ك����ان وزي����را 

ج��ن��ي��ه��ا   50 مب���ب���ل���غ  ت���غ���رمي���ه  مت  ل���ل���خ���زان���ة، 

اإ���س��رتل��ي��ن��ي��ا خل��رق��ه ق���واع���د الإغ�����الق اأث��ن��اء 

جائحة فرو�ض كورونا، على خلفية ح�سوره 

حلفل ق�سر داخل مكاتب احلكومة

امل�سوؤولني  ع�سرات  بني  من  �سوناك  وك��ان 

ف�سيحة  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ت��غ��رمي��ه��م  مت  ال���ذي���ن 

الوزراء  رئي�ض  �سملت  والتي  غيت”،  “بارتي 
اآنذاك بوري�ض جون�سون

 الصين: ارتفاع عدد قتلى 
االنهيار الجليدي بالتبت إلى 28

االنباط-وكاالت

ارت����ف����ع ع������دد ق���ت���ل���ى الن���ه���ي���ار 

اجل���ل���ي���دي، ال����ذي وق����ع ال��ث��الث��اء 

امل��ا���س��ي، يف م��دي��ن��ة ن��ي��ن��غ��ت�����س��ي يف 

الغربية  اجلنوبية  التبت  منطقة 

28 قتيال. يف ال�سني اإىل 

وق�����ال�����ت وك�����ال�����ة )����س���ي���ن���خ���وا( 

ال�سبت،  ام�����ض  ب��ي��ان  يف  ال�سينية، 

اجل��ل��ي��دي جن���م عن  الن���ه���ي���ار  اإن 

ري�������اح ق����وي����ة م����ع ارت�����ف�����اع درج����ة 

ح���رارة ال��ط��ق�����ض ع��ن��د خم��رج نفق 

ع���ل���ى ال����ط����ري����ق ال�������س���ري���ع ال����ذي 

بلدة  م��ع  م��ي��دوغ  حمافظة  ي��رب��ط 

مبدينة  ماينلينغ  حمافظة  يف  باد 

. نينغت�سي

وذكر م�سوؤول حكومي حملي يف 

اأنه  البالد،  غرب  الواقعة  املنطقة 

خم�سة  ناجًيا،   53 على  العثور  مت 

خطرة. بجروح  اأ�سيبوا  منهم 

 بوركينا فاسو تعلن تحرير 
البالد شمال  المختطفين  عشرات 

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات يف ب��ورك��ي��ن��ا 

اأنه مت حترير ع�سرات  فا�سو ام�ض 

اختطفن  الالئي  والن�ساء  الفتيات 

ال�سهر �سابق من هذا  يف وقت 

اإع����الم حملية  و���س��ائ��ل  وذك����رت 

عملية  تنفيذه  وخالل  اجلي�ض  اأن 

ع�������س���ك���ري���ة مت����ك����ن م������ن حت���ري���ر 

اأط�����ف�����ال مت  واأرب������ع������ة  ام���������راأة   62

اخ��ت��ط��اف��ه��م م���ن ق��ب��ل م�����س��ل��ح��ني 

ك��ان��ون  و13   12 ي��وم��ي  جم��ه��ول��ني 

ال��ث��اين اجل���اري خ���ارج ق��ري��ت��ني يف 

م��ن��ط��ق��ة اأرب��ي��ن��دا ب��اإق��ل��ي��م ���س��وم يف 

م��ن��ط��ق��ة ال�����س��اح��ل ���س��م��ال ال��ب��الد 

اأث���ن���اء ���س��ره��م يف الأدغ�����ال ب��ح��ث��اً 

ال�سجر واأوراق  الفاكهة  عن 

وت�����س��ه��د ب���ورك���ي���ن���ا ف���ا����س���و م��ن��ذ 

وهجمات  الأمن  انعدام   2015 عام 

اآلف  عن  اأ�سفرت  متكررة  اإرهابية 

ال��ق��ت��ل��ى واجل��رح��ى وه��ج��رت نحو 

ديارهم من  �سخ�ض  مليوين 

 استطالع رأي إسرائيلي: هبوط حاد في معدل المتفائلين بمستقبل الكيان

 فرض غرامة على رئيس وزراء بريطانيا لخلعه حزام األمان

االنباط-وكاالت

 ا���س��ت�����س��ه��د ����س���اب ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ���س��ب��اح 

مبا�سر  ن��ار  لإط���الق  تعر�سه  بعد  ال�سبت، 

حماولته  بدعوى  اإ�سرائيلي  م�ستوطن  من 

طعنه يف ال�سفة املحتلة

ووفق موقع وال العربي، فقد ورد بالغ 

حماولة  عن  �سباًحا   8:00 ال�ساعة  ح��وايل 

فل�سطيني طعن م�ستوطن قرب م�ستوطنة 

و ج����رى حتييد  ال�����س��ف��ة،  ���س��م��ال  اف�����رامي 

املنفذ على الفور دون وقوع اإ�سابات ، ح�سب 

و�سفه

 ، اأح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  وذك����رت 

بزعم  ال�ساب  النار على  اأطلق  اأن م�ستوطًنا 

حماولة طعنه ب� مفك

ولح���ًق���ا اأك�����دت و����س���ائ���ل اإع�����الم ع��ربي��ة 

اإ�سابته  بعد  الفل�سطيني  ال�ساب  ا�ست�سهاد 

بالر�سا�ض بزعم حماولته طعن م�ستوطن 

مبفك غرب رام اهلل

الفل�سطينية  ال�����س��ح��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 

با�ست�سهاد  املدنية  ال�سوؤون  تبلغها من هيئة 

امل���واط���ن ط���ارق ع���ودة ي��و���س��ف م��ع��ايل )42 

ع��ام��اً( ب��ع��د اإط����الق الح��ت��الل ال��ن��ار عليه 

نعمة  كفر  من  بالقرب  الري�سان  جبل  على 

�سمال غرب رام اهلل

حتييد  م�سطلح  الح��ت��الل  وي�����س��ت��خ��دم 

فل�سطيني  على  النار  اإط��الق  اإىل  لالإ�سارة 

اإع���دام���ه  اأو  واإ���س��اب��ت��ه وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه، 

���ا، وك����ث����ًرا م���ا ي���ك���ون ذل����ك مل��ج��رد  م���ي���دان���يًّ

حماولة  اأو  تنفيذ  حتى  دون  ب��ه،  ال�ستباه 

تنفيذ عملية فدائية

وهذا الفل�سطيني الثاين الذي ي�ست�سهد 

م�ستوطنون  ينفذها  نار  اإط��الق  جرمية  يف 

خ��الل ه��ذا ال��ع��ام، حت��ت امل��زاع��م نف�سها، يف 

حني يرتفع عدد ال�سهداء منذ بداية العام 

اإىل 18 منهم 4 اأطفال

ا���س��ت�����س��ه��د  اجل���������اري،  ي���ن���اي���ر   11 ف���ف���ي 

م�ستوطن  بر�سا�ض  �سمامرة،  �سند  ال�ساب 

يف  طعن  عملية  اأول  تنفيذ  بعد  �سهيوين، 

عام 2023، اأدت لإ�سابة م�ستوطن

م��ل��ح��وظ��ا  ت�����س��اع��دا   2022 ع����ام  و���س��ه��د 

اأ����س���ك���ال امل���ق���اوم���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة  ون���وع���ي���ا يف 

وامل�����س��ل��ح��ة خ��ا���س��ة يف ال�����س��ف��ة وال��ق��د���ض 

على  الفل�سطينيون  توّحد  حيث  املحتلتني، 

خيار املقاومة باأنواعها كافة

ور������س�����د م����رك����ز م���ع���ل���وم���ات ف��ل�����س��ط��ني 

اأغلبهم  اإ�سرائيليا   )31( مقتل  -م��ع��ط��ى- 

اأك�����رث م���ن )525(  م���ن اجل���ن���ود، واأ����س���ي���ب 

تنفيذ  ج����راء   ،2022 ع���ام  خ���الل  اآخ���ري���ن، 

منها  م��ق��اوم��اً،  ع��م��ال   )12188( م��ن  اأك���رث 

عملية  و)37(  ن���ار،  اإط���الق  عملية   )848(

طعن اأو حماولة طعن، و)18( عملية ده�ض 

تفجر  لعملية  اإ�سافة  ده�����ض،  حم��اول��ة  اأو 

مزدوجة واحدة

ا بالرصاص بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن وسط الضفة   مستوطن متطرف يعدم فلسطينًيّ

الدفاعية  الخطة  تنتقد  الشمالية  كوريا 
الجنوبية  لجارتها  المدى  متوسطة 

االنباط-وكاالت

 نددت كوريا ال�سمالية باخلطة 

لإدارة  امل��دى  متو�سطة  الدفاعية 

ال��رئ��ي�����ض ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي، ي��ون 

���س��وك ي���ول، ب��و���س��ف��ه��ا دل��ي��ل على 

ن��ي��ت��ه��ا ل��ال���س��ت��ع��داد ل���غ���زو ك��وري��ا 

نووية ، يف حرب  ال�سمالية 

ون�����س��ر م��وق��ع اري�����راجن م��ي��اري 

الل����ك����رتوين ال���دع���ائ���ي ال���ك���وري 

ال�������س���م���ايل، ام�������ض ال�����س��ب��ت م��ق��ال 

ب���ع���ن���وان ح����ف����رت ق����ربه����ا زاع���م���ة 

ك���وري���ا  يف  ال���ع���م���ي���ل،  اجل���ي�������ض  اأن 

اإنفاقه  ل��زي��ادة  ي�ستعد  اجلنوبية، 

8ر6  ب���واق���ع  ال���دف���اع���ي ال�����س��ن��وي، 

ال�����س��ن��وات  امل��ت��و���س��ط، خ���الل  %، يف 

اخل���م�������ض امل���ق���ب���ل���ة، وا����س���ف���ا ذل���ك 

ب���اأن���ه اإه������دار مل���ئ���ات امل���ل���ي���ارات من 

ال���������دولرات، م���ن اأم�������وال داف���ع���ي 

ال�������س���رائ���ب، ح�����س��ب ���س��ب��ك��ة ك��ي��ه.

الكورية  الإذاع��ي��ة  ب��ي.اإ���ض.وورل��د 

اليوم اجلنوبية 

ت��ل��ك  م��ث��ل  اأن  امل���ق���ال  واأ�����س����اف 

اخلطوات من قبل كوريا اجلنوبية 

اأن  اإىل  م�����س��را  لل�سحك،  م��ث��رة 

تتباهى  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 

ال�سرتاتيجية،  النووية  باأ�سولها 

الهائلة  الدفاعية  بالقوة  فوجئت 

ال�سمالية لكوريا 

ك�������م�������ا ا��������س�������ت�������ه�������دف م������وق������ع 

ي�����ورمي�����ي�����ن�����زوك�����ري ال����دع����ائ����ي 

ال���ك���وري ال�����س��م��ايل اأي�����س��ا اخل��ط��ة 

لكوريا  املدى  متو�سطة  الدفاعية 

اجل���ن���وب���ي���ة، ق���ائ���ال اإن����ه����ا ع��دمي��ة 

ال���ف���ائ���دة، ���س��د ال���دف���اع ال��وط��ن��ي 

ال�سمالية لكوريا  القوي 

االنباط-وكاالت

اأبيب”  “تل  بلدية  ت�سود  وا�سعة  اأم��ل  خيبة 

عقب قرار بلدية بر�سلونة الإ�سبانية بالت�سويت 

ت��واأم��ت��ه��ا معها  اإل���غ���اء  امل��ق��ب��ل ع��ل��ى  ال�����س��ه��ر  يف 

“الف�سل العن�سري الإ�سرائيلي« احتجاًجا على 

البلدية يف  اأن  الإح��ب��اط  ه��ذا  م��ن  زاد  ومم��ا 

ن��ف�����ض ال��وق��ت ���س��ت��وا���س��ل احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��واأم��ة 

مماثلة مع مدينة غزة، وقد جاءت هذه اخلطوة 

رئي�ض  ويدعمها  الحتالل،  دولة  ا�ستفزت  التي 

ون�سطاء  الي�سار  اأح���زاب  م��ب��ادرة  بعد  البلدية، 

فيما  اأ�ض”،  دي  “بي  الحتالل  مقاطعة  حركة 

اإحباط  اإ�سبانيا على  اليهودية يف  تعمل اجلالية 

اخلطة لأنها قلقة من جهود حملة املقاطعة

ل�سحيفة  ال�سيا�سي  امل��را���س��ل  اآي��خ��ر  اإي��ت��م��ار 

بلدية  “رئي�ض  اأن  ك�سف  اأحرونوت”،  “يديعوت 
اأن هذه اخلطوة  اأكد  اآدا كولو  بر�سلونة  مدينة 

ال��ت��ي ترتكبها  ع��ل��ى اجل���رائ���م  اح��ت��ج��اج��ا  ت��اأت��ي 

العلم  م��ع  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  اإ�سرائيل 

اأن ه��ن��اك ات��ف��اق��ي��ت��ان ت��اري��خ��ي��ت��ان ل��ل��ت��واأم��ة بني 

 1998 عامي  وقعت  الأوىل  وبر�سلونة  اأبيب  تل 

ب��ي��ن��ه��م��ا يف  ت���ع���اون  2013، وه���ن���اك  وال��ث��ان��ي��ة يف 

جمالت القت�ساد وال�سياحة، فيما ت�سكل املدينة 

كما  الإ�سرائيليني،  بني  �سهرا  �سياحيا  مق�سدا 

كل  ال��ذك��ي��ة  امل���دن  م��وؤمت��ر  بر�سلونة  ت�ست�سيف 

با�ست�سافة  فيها  ج��ن��اًح��ا  اأب��ي��ب  ت��ل  وتقيم  ع���ام، 

امل��وؤمت��ر  يف  الإ�سرائيلية  ال�سركات  م��ن  العديد 

املحمولة« للهواتف  الكبر 

بالقرتاح  “املبادرين  اأن  تقرير  يف  واأ���س��اف 

اأحزاب ي�سارية ون�سطاء من حركة املقاطعة، وقد 

تطالب  عري�سة  على  �سخ�ض  اآلف  خم�سة  وقع 

بقطع العالقات مع بلدية تل اأبيب، وال�ستمرار 

ترتكب  اإ�سرائيل  اأن  فيها  وج��اء  غ��زة،  بلدية  مع 

اآلف  وتقتل  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  جرائم 

الفل�سطينيني، مبن فيهم مئات الأطفال، وتعزز 

ونظام  الإ�سرائيلي،  العرقي  التطهر  م�سروع 

اأن  ال���دويل  املجتمع  وع��ل��ى  العن�سري،  الف�سل 

الثمن، ويعزلها كما فعل مع  دفع  يجربها على 

اأفريقيا« جنوب 

مقاطعة  اأن  اأك���دت  “العري�سة  اأن  واأو���س��ح 

ب����ل����دي����ة ت�����ل اأب�����ي�����ب ت���ع���ت���رب م���ط���ل���ب���ا ل��ل�����س��ع��ب 

اأن  الأ���س��ل��ي��ة  ال��ف��ك��رة  ك��ان��ت  وق���د  الفل�سطيني، 

ي��ت��م ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى امل��ق��اط��ع��ة ي���وم 27 ك��ان��ون 

املوعد  تاأجيل  قرر  عمدتها  لكن  يناير،  الثاين/ 

املحرقة  يوم  كونه  يت�سادف  كونه  انتقادات  بعد 

ال�سهر  ال��ت�����س��وي��ت  ���س��ي��ج��ري  ول���ذل���ك  ال��ع��امل��ي، 

املقبل، فيما وافق برملان كاتالونيا يف 2022 على 

عن�سري،  ف�سل  كدولة  اإ�سرائيل  يعّرف  اق��رتاح 

و ت�����س��ود اإ���س��رائ��ي��ل ح��ال��ة م���ن ال��ق��ل��ق م���ن ه��ذه 

اخلطوة، وتخ�سى اأن يفوز القرتاح بالأغلبية«

يف  الإ�سرائيلية  “ال�سفارة  اأن  اآيخر  وك�سف 

بجانب  الق����رتاح،  اإح��ب��اط  على  تعمل  اإ�سبانيا 

بر�سلونة،  يف  اليهودي  امل��دين  املجتمع  عنا�سر 

ال�سفرة  وقالت  اليهودية،  اجلالية  ومب�ساعدة 

رودي��ك��ا رادي����ان غ����وردون اأن ال�����س��ن��وات الأخ���رة 

���س��ه��دت ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ع��اون الإ���س��رائ��ي��ل��ي مع 

بر�سلونة واإ�سبانيا يف جمالت البتكار والتعليم 

فوجئنا  وق��د  والتكنولوجيا،  والعلوم  وال�سحة 

�سيا�سية  دوائر  التي جاءت من  املعادية  باملبادرة 

متطرفة«

رئي�ض  اتهم   ،2014 للوراء يف  �سنوات  بالعودة 

الأبرياء  بقتل  الحتالل  دول��ة  بر�سلونة  بلدية 

ال�سامد، وطالب  اجل��رف  ح��رب  خ��الل  غ��زة  يف 

ويف  معها،  العالقات  بقطع  وكاتالونيا  بر�سلونة 

مبيعات  لوقف  اإ�سبانيا  وزراء  رئي�ض  دع��ا   2018

الأ�سلحة لالحتالل، وبعد ثالث �سنوات، و�سف 

والالاإن�سانية”،  ب�”الرببرية  غ��زة  يف  هجماته 

فيما اأر�سلت اجلالية اليهودية يف اإ�سبانيا ر�سالة 

اأنها قلقة من  لرئي�ض بلدية بر�سلونة جاء فيها 

حملة املقاطعة �ساحبة �سعار”بر�سلونة تقول ل 

العن�سري« للف�سل 

 خيبة أمل إسرائيلية من قرار بلدية برشلونة قطع التوأمة مع »تل أبيب«
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هداف الدوري يبدأ مشواره مع الرفاع 

دراجان مرشح للعودة لقيادة الوحدات 

أصدار جدول مباريات بطولة الناشئين للكرة الطائرة 

النني من االرسنال الى طرابزون 

االنباط – عامن 

اأعلن نادي الرفاع البحريني تعاقده 

ر���ش��م��ي��ا م���ع الع��ب��ن��ا اأم�����ن ال�����ش��ن��اي��ن��ة، 

�شهور.   5 مل��دة  القدم  ك��رة  فريق  ليمثل 

وك����ان ال�����ش��ن��اي��ن��ة ق���د و���ش��ل ال��ب��ح��ري��ن 

للفحو�شات  وخ�شع  املا�شي،  الثالثاء 

ال��ع��ق��د. وتعترب  ت��وق��ي��ع  امل��ط��ل��وب��ة ق��ب��ل 

ال��ت��ج��رب��ة االح��راف��ي��ة االأوىل يف  ه���ذه 

م�����ش��رة ال�����ش��ن��اي��ن��ة، ال�����ذي ك�����ش��ف عن 

ق������درات ه��ج��وم��ي��ة وت��ه��دي��ف��ي��ة مم��ي��زة 

الفي�شلي  ب��رف��ق��ة  امل��ا���ش��ي،  امل��و���ش��م  يف 

ال�����ش��ن��اي��ن��ة )19 ع��ام��ا(  اأم����ن  .ومي���ن���ي 

املطلوبة  االإ�شافة  يحدث  ب��اأن  النف�س، 

ال�شناينة  وت��وج  البحريني.  الرفاع  مع 

دوري  للقب  ه��داف��ا  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  يف 

مع  اأه��داف   9 ت�شجيله  بعد  املحرفن، 

ب��ال��ب��ط��ول��ة.وك��ان  ف���از  ال���ذي  الفي�شلي 

الفي�شلي قد وافق، يف وقت �شابق، على 

البحريني. ال�شناينة للرفاع  اإعارة 

االنباط – عامن 

يبدو ان  الكرواتي دراجان تااليت�س 

م���درب ال���وح���دات ال�����ش��اب��ق ب���ات �شمن 

خ��ي��ارات اإدارة ال��ن��ادي، اال��ت��ي م��ا زال��ت 

كرة  فريق  يقود  فني  تبحث عن مدير 

املو�شم  م��ع��امل  اأ�شبحت  بعدما  ال��ق��دم 

اجلديد وا�شحة. ودخل نادي الوحدات 

يف م���ف���او����ش���ات م����ع ج���م���ال حم���م���ود، 

عن  ت��ث��م��ر  مل  لكنها  ال��وط��ن��ي،  امل����درب 

من  عدد  �شرة  ا�شتعرا�س  ليتم  �شيء، 

امل��درب��ن االآخ��ري��ن. وك��ان رئي�س نادي 

قد  حوامدة،  ب�شار  الدكتور  الوحدات، 

امل��دي��ر  اأن  ���ش��اب��ق��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  اأك���د يف 

و�شبق  اأجنبًيا.  �شيكون  لفريقه  الفني 

نادي  تدريب  على  اأ�شرف  اأن  لدراجان 

وحقق   ،2010 مو�شم  خ��الل  ال��وح��دات 

م��ع��ه 4 األ���ق���اب، ل��ي��ب��ق��ى اأح����د امل��درب��ن 

ال��ق��ري��ب��ن م��ن ج��م��اه��ر ه��ذا ال��ن��ادي.

ودرب دراجان كذلك فرق �شباب االأردن 

وال��ف��ي�����ش��ل��ي، وب���ال���ت���ايل ي��ع��ت��رب اأك���ر 

املدربن املر�شحن اطالًعا على

وك����������������االت   –  ا���������ش��������ط��������ن��������ب��������ول 

النني،  امل�شري حممد  الدويل  اأ�شبح 

جن���م خ���ط و���ش��ط اآر����ش���ن���ال، م��ر���ش��ًح��ا 

مل����زام����ل����ة م����واط����ن����ه حم����م����ود ح�����ش��ن 

تريزيجيه يف �شفوف طرابزون �شبور 

ال��رك��ي. وذك���ر ت��ق��ري��ر ن�����ش��ره موقع 

اأن  ال��رك��ي   )FOTO MAC(

تريزيجيه  ملزاملة  بقوة  النني مر�شح 

ب��ع��دم��ا مت ط���رح ا���ش��م الع���ب اآر���ش��ن��ال 

ف��رة  ط���راب���زون يف  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام 

اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال�شتوية.  االن��ت��ق��االت 

اأف���ج���ي م����درب ط���راب���زون،  ع��ب��د اهلل 

���ش��ب��ق ل��ه ق��ي��ادة ال��ن��ن��ي اأث���ن���اء اإع��ارت��ه 

جعله  ما  وه��و  الركي،  ب�شكتا�س  مع 

وينتهي  النني.  مع  بالتعاقد  يرحب 

اآر�شنال بنهاية  عقد حممد النني مع 

التوقيع  ل��ه  وي��ح��ق  احل����ايل،  امل��و���ش��م 

يناير/كانون  اآخر يف �شهر  الأي فريق 

النني من قبل،  ثان اجلاري. وخا�س 

ال��رك��ي،  ب�شكتا�س  م��ع  اإع���ارة  جت��رب��ة 

اآر����ش���ن���ال م���ع تعين  وع����اد ل�����ش��ف��وف 

اأرتيتا لقيادة الفريق. مايكل 

منتخبنا للشباب يجدد اللقاء مع ايران 

نجوم منتخبنا للطاولة يكثفون استعداداتهم لبطولة االردن 

موراي يخسر ويودع استراليا للتنس 

يوفنتوس يعترض ويواجه خطر االستبعاد أوروبيا 

االنباط – عامن 

تدريباته  ت20  الوطني  املنتخب  اأنهى 

ال��ف��ن��ي��ة وال���ب���دن���ي���ة، ا����ش���ت���ع���دادا مل��واج��ه��ة 

الرابعة م�شاء  وديا، عند  االإيراين  نظره 

مدينة  يف  البراء  �شتاد  االأحدعلى  اليوم 

احل�������ش���ن ل���ل�������ش���ب���اب، حت�������ش���را خل��و���س 

االأول  تنطلق  والتي  االآ�شيوية،  النهائيات 

اأوزب��ك�����ش��ت��ان. واأج���رى  ال��ق��ادم يف  اآذار  م��ن 

امل��ن��ت��خ��ب احل�����ش��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة االأخ�����رة 

على  ال�شبت  ذيابات  اإ�شالم  امل��درب  بقيادة 

م��ل��ع��ب االأم������ر ح�����ش��ن ب��ال�����ش��ل��ط، ح��ي��ث 

ارت����ك����زت ع��ل��ى مت���اري���ن ف��ن��ي��ة وت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 

حت�������ش���را ل���ل���م���واج���ه���ة. وت�������ش���م ق��ائ��م��ة 

عبد  الفالوجي،  مراد  العبا:   23 املنتخب 

زيد  امل��ح��ارم��ة،  الرحمن حم��م��د، حم��م��ود 

كلبونة،  بكر  املبي�شن،  ها�شم  االأ���ش��ف��ر، 

دروي�����س،  ال��دي��ن  �شيف  ال��ت��ن،  اأب��و  عا�شم 

ي��و���ش��ف ح�����ش��ان، ���ش��ل��ط��ان ال�����ش��ي��اب، علي 

ال��ع��زاي��زة، ق�����ش��ي امل��ن�����ش��وري، ع���الء دي��ة، 

رائ��د، عمر �شالح،  اأب��و طه، حممد  مهند 

حم��م��د اأب�����و ه�����زمي، اأح���م���د اأمي������ن، م��ع��اذ 

الرحمن  عبد  احل���اج،  ع��رف��ات  العليمات، 

الزبن، علي حجبي، اأحمد دلدوم.

وكان اللقاء االأول الذي جمع الفريقن 

املنتخب  بتفوق  انتهى  منه،   19 اخلمي�س 

بهدفن مقابل ال �شيء.

ال��ق��اري��ة  امل��ن��اف�����ش��ات  ق���رع���ة  اأن  ي���ذك���ر 

و���ش��ع��ت امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ب��امل��ج��م��وع��ة 

ال���ث���ال���ث���ة، ح��ي��ث ي��ف��ت��ت��ح م�������ش���واره ب��ل��ق��اء 

ويلتقي  اآذار،   2 اخل��م��ي�����س  ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان 

الدور  ويختتم   ،5 االأح��د  اجلنوبية  كوريا 

االأول مبواجهة ُعمان االأربعاء 8.

االعللام  التحاد  االعامية  اللجنة  اعللداد 

الريايض 

الطاولة،  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  اعتمد 

اإدارة  ���ش��ي��ت��ول��ون  ال���ذي���ن  احل���ك���ام  ق��ائ��م��ة 

والتي  الدولية،  االأردن  بطولة  مناف�شات 

�شهر  مطلع  من  اعتبارا  عمان  يف  تنطلق 

من  كبرة  م�شاركة  و�شط  املقبل،  �شباط 

جن���وم ال��ل��ع��ب��ة م��ن خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل. 

الدولتلي  حممد  ال��دويل  االحت��اد  و�شمى 

م��دي��را مل��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة ومم��ث��ال عن 

االحت�������اد ال��������دويل، واجل������زائ������ري ���ش��ع��ي��د 

حممد  وامل�شري  عاما،  حكما  العنا�شري 

واالأردين  ال���ع���ام،  ل��ل��ح��ك��م  ن��ائ��ب��ا  ال�����رودي 

ع�����الء ال����دي����ن ك���ن���اين م�������ش���اع���دا ل��ل��ح��ك��م 

االحت��اد  فيه  �شمى  ال��ذي  الوقت  يف  العام، 

ال����دويل اأي�����ش��ا احل��ك��ام ال��دول��ي��ن ال��ذي��ن 

البطولتن،  يف  اللقاءات  جميع  �شيقودون 

اإب��راه��ي��م من  واح�شان  فهمي  اإمي��ان  وه��م 

م�����ش��ر، ورب��ي��ع امل���ل م��ن ل��ب��ن��ان، وج��وث��ان 

اجلنوبية،  ك��وري��ا  م��ن  وجيم  فنلندا،  م��ن 

ال��دول��ي��ن،  ك��م��ا �شمى احل��ك��ام االأردن���ي���ن 

وه���م اإىل ج��ان��ب احل��ك��م ال����دويل اإب��ره��ي��م 

ال����ب����وال����ي����ز، اآي��������ات احل����م����ار�����ش����ة، ودي����ان����ا 

ك��ع��و���س، واأن�������س ���ش��م��وط، واأن�������س ب����دران، 

وحمزة  ق�شماين،  وف��ادي  ال�شيخ،  و�شادي 

االحتاد  وك��ان  امل�شري.  و�شامي  اإبراهيم، 

الر�شمية  امل�شابقات  عن  اعلن  قد  الدويل 

ل���ه���ات���ن ال���ب���ط���ول���ت���ن، ف���ف���ي ال��ب��ط��ول��ة 

ذات  م���ن   4 ل��غ��اي��ة  ت�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ي  االأوىل 

م�شابقات  يف  ال��الع��ب��ون  يتناف�س  ال�شهر 

لل�شيدات،  وال��زوج��ي  ل��ل��رج��ال،  )ال��ف��ردي 

لل�شيدات،  وال��زوج��ي  ل��ل��رج��ال،  وال��زوج��ي 

البطولة  ت�شهد  فيما  املختلط(،  والزوجي 

ولغاية   6 من  اعتبارا  تبداأ  والتي  الثانية 

م�����ش��اب��ق��ت��ي  اق���ام���ة  ال�����ش��ه��ر،  ذات  م���ن   12

لل�شيدات(. وال��ف��ردي  للرجال   )ال��ف��ردي 

وبالتن�شيق  ال��دويل  االحت��اد  واعتمد  كما 

مع االحتاد االأردين �شالة ق�شر الريا�شة 

مب���دي���ن���ة احل�������ش���ن ل��ل�����ش��ب��اب الح��ت�����ش��ان 

اأكده  البطولة، ح�شب ما  جميع مناف�شات 

ال��زع��ب��ي  ط����ارق  االأردين  االحت�����اد  رئ��ي�����س 

اأن االحت���اد، وم��ن خالل  اإىل  اأ���ش��ار  ال���ذي 

ال�شالة  جتهيز  يف  ب��داأ   ، العاملة  اللجان 

حيث  ال��دويل،  االحت��اد  متطلبات  وح�شب 

ال�شالة،  يف  ط���اوالت   4 ت��رك��ي��ب  �شيجري 

امل��ت��ط��ل��ب��ات االأخ����رى  اإ���ش��اف��ة اإىل ت��وف��ر 

 امل���ع���ت���م���دة م����ن ق���ب���ل االحت��������اد ال�������دويل.

�شحفية  ت�شريحات  يف  ال��زع��ب��ي  واأو���ش��ح 

ال��ري��ا���ش��ي  اأن االحت�����اد خ���اط���ب االحت�����اد 

را�شد  ال�شهيد  �شالة  العتماد  الع�شكري 

ال���زي���ود ال���ش��ت��ق��ب��ال ت��دري��ب��ات ال��الع��ب��ن، 

موؤكدا  الغاية،  لهذه  ط��اوالت   9 وتركيب 

من  بطلب  ج��اء  ال�شالة  ه��ذه  اخ��ت��ي��ار  اأن 

ملكان  االأق��رب  ال��دويل كونها تعد  االحت��اد 

والعبات  العبو  وكثف  هذا  اللعبة.  �شالة 

املنتخبات الوطنية امل�شاركن يف مناف�شات 

البطولة من حت�شراتهم الفنية ا�شتعداد 

يقود  حيث  البطولة،  مناف�شات  خل��و���س 

اجل���ه���از ال��ت��دري��ب��ي امل���ك���ون م���ن امل��درب��ن 

ر�شا  وم�شطفى  اأ�شعد  يو�شف  الوطنين 

وغ����زال ه��ا���ش��م ورا����ش���د ال�����ش��ري��ف وب��ا���ش��م 

خ�����ش��ر، ال��ت��ح�����ش��رات ال��ت��ي ت��رك��ز على 

اجلوانب الفنية والبدنية، يف الوقت الذي 

ي�شعى فيه االحتاد اإىل تاأمن لقاءات ودية 

قبيل  العرب  الالعبن  من  جمموعة  مع 

الر�شمية. املناف�شات  اأج���واء  يف   ال��دخ��ول 

الوطنية كال من  املنتخبات  قائمة  وت�شم 

وزياد  مين  اأب��و  زيد  والالعبات  الالعبن 

ع���زي���ز وح�����ش��ن احل������وراين وخ���ال���د ب��ا���ش��م 

وكرمي  الدميي�شي  ورائ��د  ق�شول  وحمادة 

���ش��الم��ة وتيماء  ب��ن��ي  ال�����ش��ل��ت��وين وحم��م��د 

و����ش���وار اأب����و مي���ن وزي���ن���ة ���ش��دق��ة وب��ت��ول 

با�شم وريناد احل�شيني ومرا احلاج وتقي 

الدين اجنادات. 

سيدين – وكاالت 

اأج��وت،  باوتي�شتا  روب��رت��و  االإ�شباين  اأنهى 

بالتغلب  م��وراي،  اأن��دي  الربيطاين  مغامرة 

اأ�شراليا  بطولة  من  الثالث  ال��دور  يف  عليه 

امل�شنف  اأج�����وت،  ال�����ش��ب��ت. وح�����ش��م  امل��ف��ت��وح��ة 

جمموعات  بثالث  اللقاء  البطولة،  على   24

و)6-  )1-6( بواقع  واح��دة  جمموعة  مقابل 

���ش��اع��ات   3 غ�����ش��ون  يف  و)4-6(،  و)3-6(   )7

�شاحقة  اإر�شاالت   5 اأجوت  و�شدد  دقيقة.  و29 

اإر�شاله  وو�شع  وحيد،  م��زدوج  خطاأ  وارت��ك��ب 

االأول بن�شبة 74%، وفاز بالنقاط عليه بن�شبة 

االإر���ش��ال  على  النقاط  م��ن   %68 مقابل   %79

الثاين. كما �شدد 50 كرة قا�شية وارتكب 29 

مرات   6 م��وراي  اإر�شال  وك�شر  مبا�شرا،  خطاأ 

وح�شد  عليها،  حت�شل  فر�شة   14 اأ�شل  من 

ال�شبكة،  اإىل  �شعودا   41 اأ�شل  من  نقطة   29

ال��راب��ع مع  ال���دور  اأج���وت م��وع��دا يف  لي�شرب 

ف��ردي  مناف�شات  ويف  ب��ول.  تومي  االأم��ري��ك��ي 

الفرن�شية  الرابعة  امل�شنفة  تاأهلت  ال�شيدات، 

بالتغلب  الرابع،  الدور  اإىل  جار�شيا  كارولن 

مبجموعتن  �شيجيموند  ل��ورا  االأملانية  على 

و)6-  )6-1( بواقع  واح��دة  جمموعة  مقابل 

3( و)3-6(.  .

روما – وكاالت 

اال�شتبعاد من  يوفنتو�س، خطر  يواجه 

البطوالت االأوروبية خالل الفرة املقبلة، 

بعد العقوبات التي �شدرت يف حق النادي 

االإي�����ط�����ايل، اجل���م���ع���ة. وك���ان���ت امل��ح��ك��م��ة 

اأ���ش��درت ق���رارا مبعاقبة  ال��ف��ي��درال��ي��ة ق��د 

ر�شيد  م��ن  نقطة   15 بخ�شم  يوفنتو�س 

الفريق يف الكالت�شيو، ب�شبب ق�شايا تتعلق 

العجوز.  لل�شيدة  الراأ�شمالية  باملكا�شب 

وذك����ر م��وق��ع »ك��ال��ت�����ش��ي��و م��رك��ات��و« نقال 

عن ال�شحفي لوكا مومبالنو، اأن االحتاد 

يوفنتو�س من  ا�شتبعاد  يفكر يف  االأوروب��ي 

�شنوات،   3 مل��دة  ال��ق��اري��ة  امل�شابقات  جميع 

اأن  واأ����ش���اف  املقبل.   امل��و���ش��م  م���ن  ب���داي���ة 

خا�شة  لليويف،  موؤملة  �شربة  مبثابة  ذل��ك 

مل��دة  ع��ائ��د  ع��ل��ى  ل��ن يح�شل  ال��ف��ري��ق  واأن 

ال��ع��ج��وز.  بال�شيدة  ي�شر  مم��ا  ���ش��ن��وات،   3

اأن ي�شعف  اأن القرار من �شاأنه  اإىل  واأ�شار 

م��ه��ام ال��ن��ادي يف ج��ذب الع��ب��ن ج��دد اإىل 

الالعبن  رغبة  ظ��ل  يف  العجوز،  ال�شيدة 

يف امل�شاركة بامل�شابقات االأوروبية الكربى. 

ال�شبت،  يوفنتو�س  ن��ادي  اإدارة  وت��ق��دم��ت 

املحكمة  ع��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  على  بطعن 

نقطة   15 بخ�شم  اخل��ا���س  ال��ف��ي��درال��ي��ة، 

من ر�شيده يف الدوري االإيطايل للمو�شم 

احلايل.

ووف��ًق��ا مل��وق��ع »ف��وت��ب��ول اإي��ط��ال��ي��ا«، ف��اإن 

النقاط  خ�شم  قرار  على  طعن  يوفنتو�س 

ال��ري��ا���ش��ي، وف��ًق��ا  ال�����ش��م��ان  ل���دى جمل�س 

ل��ل��ب��ن��ود اخل���ا����ش���ة ب���ق���ان���ون ال��ري��ا���ش��ي��ة. 

اأ���ش��درت  ق��د  الفيدرالية  املحكمة  وك��ان��ت 

نقطة   15 بخ�شم  ال��ي��ويف  مبعاقبة  ق���راًرا 

ق�شايا  ب�شبب  الكالت�شيو،  يف  ر�شيده  من 

لل�شيدة  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  ب��امل��ك��ا���ش��ب  ت��ت��ع��ل��ق 

ال���ع���ج���وز. ك��م��ا ق�����ررت امل��ح��ك��م��ة، اإي���ق���اف 

ف���اب���ي���و ب���ارات���ي���ت�������ش���ي امل����دي����ر ال���ري���ا����ش���ي 

ال�����ش��اب��ق ل��ي��وف��ن��ت��و���س وت��وت��ن��ه��ام احل���ايل، 

مل����دة ���ش��ن��ت��ن ون�������ش���ف، ف��ي��م��ا مت اإي���ق���اف 

اأن���دري���ا اآن��ي��ي��ل��ي رئ��ي�����س ال���ن���ادي ال�����ش��اب��ق، 

�شنتن،  ملدة  الريا�شي  املدير  واأريفابيني 

رئي�س  نائب  نيدفيد  بافيل  اإيقاف  كما مت 

خ�شم  اأ�شهر. وم��ع   8 مل��دة  ال�شابق  النادي 

ال��ب��ي��ان��ك��ون��ري  ن��ق��ط��ة م����ن ر����ش���ي���د   15

ي��ف��ق��د ال��ف��ري��ق م���رك���زه ال��ث��ال��ث ب��ر���ش��ي��د 

37 ن��ق��ط��ة، وي���راج���ع ل��ل��م��رك��ز ال��ع��ا���ش��ر 

ب������22 ن��ق��ط��ة، وب�����ات ب���ع���ي���ًدا ع���ن ال��ت��اأه��ل 

 ل�����دوري اأب���ط���ال اأوروب�������ا امل��و���ش��م امل��ق��ب��ل.

االنباط – عامن 

اأ����ش���درت جل��ن��ة امل�����ش��اب��ق��ات يف االحت����اد االأردين ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ج��دول 

االأول  ال��دور  وي��ق��ام   .2023 ملو�شم   2005 مواليد  النا�شئن  بطولة  مباريات 

ال��دور  اإىل  ويتاأهل  واح��دة،  مرحلة  من  امل��ج��زاأ  ال��دوري  نظام  وف��ق  للبطولة 

االأول والثاين من كل جمموعة.  املركزين  الفريقان احلا�شالن على  الثاين 

وت�شم املجموعة االأوىل فرق: �شباب احل�شن، وعرا، و�شباب املحطة، و�شباب 

والتعاون،  الكرمل،  ف��رق:  الثانية  املجموعة  ت�شم  بينما  ف��وع��را،  ع��ال،  دي��ر 

والوحدات، و�شباب العودة.
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

إنه زمن اإلقتصاد 
لمن يهمه األمر؟

د.أنور الخفش

ر�شيد  اللَّطيف  عبد  العراقي  ئي�س  والَرّ اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  �شارك 

بني  الَتّقاُرب  ح��ول   ،  2023 دافو�س  يف  موؤمتر  العاملي  الإقت�شادي  املنتدى  �شمن  جل�شة  يف 

دة  اقة املتجِدّ اً للَطّ ح  اأن الأردن ي�شعى لأن يكون مركزاً اإقليمَيّ الإقت�شادات العربَيّة. كما �شرَّ

اأن  اأ�شار  كما  العالجَيّة.  ياحة  وال�ِشّ ياحة  وال�ِشّ الأخ�شر  والهيدروجني  اخل�شراء  اقة  والَطّ

غرية ولدينا  ة يف توفري الَتّمويل الالزم للم�شاريع الَنّا�شئة وال�َشّ الأردن حقق جناحات مهَمّ

اً. اً وخارجَيّ قوى ب�شرَيّة قادرة على النمّو والَنّجاح حملَيّ

احلرب  ظل  ويف  كورونا  جلائحة  الالحقة  والإقت�شادية  ال�شيا�شية  التطورات  اأن  كما   

ال��دول  جعلت   ، اأمريكية  بقيادة  والغرب  جهة  من  ورو�شيا  ال�شني  بني  القائمة  ال�شيا�شية 

العربية املواجهة لإ�شرائيل وخا�شة الأردن تتحمل الكلفة ال�شيا�شية والإقت�شادية والع�شكرية 

ل الإقت�شادي اخلطري بتحول دول اخلليج  الكاملة منفردة يف اإدارة ال�شراع ، كما اأن التحوُّ

الدول  بدًل من كونها  الكربى،   للم�شاريع  والإ�شتثمارات  امل��ال   لراأ�س  �شوق م�شتوردة  اىل 

على  ال�شلبي  الإقت�شادي  الأث��ر  له  كان  الذي   ، املبا�شرة  والإ�شتثمارات  املال  لراأ�س  امل�شدرة 

املنطقة بكاملها وخا�شة الأردن بينما م�شر ح�شلت على دعم من دول اخلليج وفق تقديرات 

ال�شام  ، م�شروع  الإقليمية  وامل�شاريع  املحاور  ت بروز  ، وتعدَّ 40 مليار دولر  من�شورة قاربت 

اجلديد وم�شروع التكامل ال�شناعي الإماراتي وم�شروع ال�شعودية العظمى وم�شروع �شالم 

الإبراهيمي ، يف غياب لدعاة العوملة واإنتهاء هذا امل�شروع ، مما اأوجد عاملاً جديداً ل حتكمه 

الإجتماعية  واأبعاده  املتقلبة  الإقت�شادية  الأخطار  وب��روز   ، واحل��دود  وال�شيا�شة  اجلغرافيا 

د م�شالح الوليات املتحدة الأمريكية ، والتكلفة الإقت�شادية الباهظة  وال�شيا�شية الذي يهدِّ

لإنهيار ال�شيوعية ، وبروز اأهمية التطور التكنولوجي والعلمي وتقنيات الإت�شالت هي َمن 

تقود ال�شيا�شات العاملية ، يف املقلب الآخر يبقى التفجر ال�شكاين وم�شكلة البطالة والفقر 

الذي  الأمر   ، التحديات  اأبرز  العاملي هي  الإقت�شاد  ال�شائد على  النمو  واإنخفا�س معدلت 

جعل من مواجهة هذه التحديات م�شتحياًل على امل�شتوى القطري ، وكان ل بد من اإبراز 

يف  الآن  ودخلنا   ، التحديات  ه��ذه  ملواجهة  وحيد  كحل  وال���دويل  الإقليمي  التعاون  اأهمية 

مرحلة تنظيم وتقنني اأوجه التعاون الإقليمي والدويل.

من هنا يربز اأهمية دور الأردن بقيادة امللك عبداهلل واملبادرات التي تبنَّاها التي و�شفُتها 

حتتاج  امللكية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن  اإل   ، الإقليمي(  الإقت�شادي  ال��ت��وازن  م��ب��ادرات   ( �شخ�شياً 

اإ�شرتاتيجية اإقت�شادية واقعية داخلية تعمل على الإندماج الإيجابي مع امل�شاريع الإقليمية 

، وم�شفوفة عمل اإقت�شادي جامعة ، ُنقّر جميعاً �شعف اإدارة الإقت�شاد الوطني ، هذه نقطة 

قوة  نقطة  ولتكون  املنطقة  يف  احلقيقي  دوره  الأردن  ليلعب  معاجلة  حتتاج  التي  ال�شعف 

تدعم مبادرات جاللة امللك عبداهلل حفظه اهلل ، بدًل من كونه اخلا�شرة ال�شعيفة ، األي�س 

كذلك ؟

ف على تفا�شيل هذه امل�شاريع    اإنه الإقت�شاد دولة الرئي�س ، ي�ُشر ال�شعب الأردين اأن يتعرَّ

)التي �شرحت بها يف دافو�س 2023( وقيمتها امل�شافة على الإقت�شاد الكلي من زيادة الناجت 

والفر�س  تخفي�شه  على  �شتعمل  التي  العجز  ون�شبة  امل��وازن��ة  دع��م  يف  وم�شاهمتها  املحلي 

الوظيفية اجلديدة .

َبَذلت ُجهد �شخ�شي اإ�شتق�شائي ب�شفتي مراقب �شيا�شي ، حيث عملت على زيارة موقع 

رئا�شة الوزراء ووزارة الإ�شتثمار ، وكذلك وزارة التخطيط ، ومل اأجد لها اأثر من املهم اأن تكون 

م�شاركة الأردن يف هذا املوؤمتر الهام مفيدة وجمدية وموؤثرة لدى امل�شتثمرين وموؤ�ش�شات 

الت�شنيف الإئتماين وجمموعة البنك الدويل ، كذلك مل اأجد اأي حقيبة اإ�شتثمارية اأردنية 

، اأو نظرة عامة حول الإ�شرتاتيجية الإقت�شادية الأردنية اأو باحلد الأدنى نبذة عن مالمح 

الإقت�شاد الأردين وموؤ�شراته الواعدة ، لتعزيز النظرة اجلاذبة لالإ�شتثمارات الدولية خا�شة 

�شناديق الإ�شتثمار ال�شيادية العاملية واخلليجية على وجه اخل�شو�س.

املُراقب العام يلحظ اأن �شناديق الرثوة ال�شيادية من دول اخلليج وكذلك �شنغافورة، قد 

�شاهمت يف تعزيز م�شتويات الإ�شتثمار على الرغم من ظروف ال�شوق ال�شعبة التي ت�شبَّبت 

ر امل�شهد جهاز اأبوظبي لالإ�شتثمار  يف تقلُّ�س قيمة اأ�شول ال�شناعة اخلا�شعة لالإدارة ، ت�شدَّ

املحك  على  لالإ�شتثمار  اخلليج  موؤ�ش�شة  وكذلك  ال�شعودي  العامة  الإ�شتثمارات  و�شندوق 

والأولوية يف م�شفوفة عمل الفريق الإقت�شادي احلكومي كيف ن�شتفيد من بناء �شراكات 

اأن تعوِّ�س اخل�شائر يف  اإقت�شادية حقيقية مع �شناديق الرثوة ال�شيادية اخلليجية ميكنها 

حمدداته  برنامج  فيظل  للدول  اخلا�شة  امل�شالح  حتكمها   ، العاملي  والت�شخم  الركود  ظل 

ز امل�شداقية واملوثوقية باإدارة ت�شاركية ، والإتفاق  حوكمة الإدارة وال�شفافية واآلية عمل ُتعزِّ

على كيفية عمل ال�شناديق ال�شيادية وكيف ميكنها اأن تعزز اإقت�شاد الأردن واإقت�شاداتها يف 

نف�س الوقت ؟

�شيا�شي لدعم  اأم جهد  العامة  العالقات  باب  الأردن من  ، هل م�شاركة  بايل  خطر على 

الإقت�شاد الوطني ؟ القيادة احلقيقية جتعل من كل اأزمة اأو خطاأ ج�شيم يف الإدارة احلكومية 

ر امل�شتدام. فر�شة للت�شحيح والتغريُّ والتطوُّ

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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االنباط – وكاالت 

ات��ب��اع  ال��ل��ون  بي�شاء  امل��الب�����س  ت�شتدعي 

عندما  ا  خ�شو�شً الآت��ي��ة،  التنظيف  ن�شائح 

ت�����ش��ف��ر اأو ي��ب��ه��ت ل���ون���ه���ا؛ ف��م��ا ه���ي امل����واد 

امل��الب�����س  لتبيي�س  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  واخل���ط���وات 

البي�شاء من جديد؟

�شت�شاعد  الغ�شيل  لتفتيح  الكلور  مبي�س 

جم��م��وع��ة م���ن م��ن��ظ��ف��ات ال��غ�����ش��ي��ل يف جعل 

امل��الب�����س ذات الأن�����ش��ج��ة ال��ب��ي�����س امل�����ش��ف��رة 

ت�شتعيد لونها من جديد، وكذا يفعل مبي�س 

الكلور )اأو مبي�س الأك�شجني اأو بريوك�شيد 

ال����ه����ي����دروج����ني(، ف���ه���و ي��ف��ت��ت ال���ب���ق���ع م��ن 

لكن  الأك�شدة.  ي�شمى  كيميائي  عمل  خالل 

املالب�س  على  حكر  الكلور  مبي�س  ا�شتخدام 

بي�شاء اللون، وهو يق�شي ب�شب ثالثة اأرباع 

الغ�شالة، مع  اإىل  امل��ذك��ورة  امل��ادة  الكوب من 

منظف الغ�شيل العادي.

تنتج  اأن  مي��ك��ن  اأن�����ه  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 

ع���ن م��ب��ي�����س ال��ك��ل��ور اأب���خ���رة خ��ط��رية عند 

دم���ج الأخ����ري مب��ن��ت��ج��ات الأم��ون��ي��ا اأو امل���واد 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل��ن��زل��ي��ة الأخ�������رى، م���ا ي�����ش��ّر 

باجلهاز التنف�شي، فاحذري ذلك!

تبيي�س  يف  م�����ش��اع��دة  امل��ط��ب��خ  يف  م�����واد 

امل��الب�����س ع�����ش��ري ال��ل��ي��م��ون احل��ام�����س: هو 

ت�شّح  لذا  للغ�شيل؛  ومعّطر طبيعي  مبّي�س 

اإىل من الع�شري الطازج  اإ�شافة كوب واحد 

غ�شل  اأثناء  املنظف،  حيث  الغ�شالة  درج  اإىل 

املالب�س بي�شاء اللون.

اإذا كانت املالب�س بي�شاء  اخلّل الأبي�س: 

قد  جديد،  من  ت�شرق  اأن  اإىل  حتتاج  اللون، 

ي��ج��دي ا���ش��ت��خ��دام اخل���ل الأب��ي�����س، يف ه��ذا 

اإذ ي�����ش��ّب ن�شف ال��ك��وب م��ن اخل��ل  الإط�����ار، 

يف  الأقم�شة  منعم  درج  اإىل  املقطر  الأبي�س 

الغ�شالة، مع �شبط الأخرية، ح�شب الطريقة 

املعتادة عند غ�شل املالب�س البي�س. من جهة 

ث��ان��ي��ة، اخل���ل الأب��ي�����س ي��ن��ّع��م امل��الب�����س؛ ل��ذا 

ميكن �شّب ربع الكوب من اخلل يف الغ�شالة، 

خالل دورة ال�شطف الأخرية. لكن، ل ي�شح 

املبي�س لأن ه��ذا  ب��ال��ك��ل��ور  م���زج اخل���ل  اأب����ًدا 

�شارة!  اأبخرة  ت�شاعد  اإىل  �شيوؤدي  التدبري 

اخلل،  با�شتخدام  ين�شح  ل  ثانية،  جهة  من 

عند غ�شل املالب�س احلرير اأو تلك امل�شنوعة 

من “الأ�شيتات”.

حيل سهلة لتبيـيض المالبس 
من جديد

االنباط – وكاالت 

هل تنام عدداً جيداً من ال�شاعات لكنك مع 

اليوم؟  والإره��اق طوال  بالنعا�س  ت�شعر  ذلك 

ُي�شمى  مم��ا  ت��ع��اين  اأن���ك  بب�شاطة  يعني  ه��ذا 

ميكن  وك��ي��ف  ه���و؟  ف��م��ا  الرديء"،  "النوم 
التغلب عليه؟ 

ما هو النوم الرديء؟ 

يحذر اخلرباء من "النوم الرديء"، الذي 

ي��ع��اين م��ن��ه ك��ث��ريون يف واق���ع الأم����ر. ي�شف 

ه���ذا امل�����ش��ط��ل��ح ال���ن���وم ال�����ش��ي��ئ وامل�����ش��ط��رب، 

جودة  تكون  لكن  كافية،  ل�شاعات  ننام  حيث 

خالل  القلق  م��ن  ون��ع��اين  منخف�شة،  نومنا 

كافية  ملدة  اأ�شاًل  النوم  ن�شتطيع  اأو ل  الليل، 

من الزمن. ويف كلتا احلالتني ل مينح النوم 

الفوائد املرجوة لأدمغتنا واأج�شادنا. 

ال�����رديء بالنظام  ال��ن��وم  ومي��ك��ن م��ق��ارن��ة 

ال��غ��ذائ��ي ال�����ش��ي��ئ،  ف��ع��ن��دم��ا ن��اأك��ل ال��وج��ب��ات 

ال�شريعة التي ل تقدم اأي قيمة غذائية، تبداأ 

�شحتنا يف الرتاجع، على الرغم من اأننا منالأ 

غذائياً  ن��ظ��ام��اً  نتبع  عندما  بينما  بطوننا. 

وتتح�شن  بال�شبع،  ن�شعر  وم��غ��ذي��اً  م��ت��وازن��اً 

ينطبق  نف�شه  الأم���ر  ال��وق��ت.  ب���ذات  �شحتنا 

ع��ل��ى ال���ن���وم، ف��ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اإىل ن���وم ع��ايل 

اأو قلق؛  اإزع����اج  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، دون  اجل���ودة 

جلني الفوائد الكاملة من النوم. 

ما هي اأعرا�س النوم الرديء؟ 

قد تتمثل اأعرا�س النوم الرديء يف ال�شعور 

والتعب  الرتكيز،  و�شعف  والتعب،  بالرتنح، 

واآلم  وال��ت��ه��ي��ج،  ال��ذه��ن،  وت�شتت  ال��ع�����ش��ل��ي، 

اجل�شم، وانخفا�س الطاقة، والتعّرق الليلي، 

امل��ع��رف��ي��ة، وامل�����زاج ال�شيئ،  امل���ه���ارات  و���ش��ع��ف 

واأن  ال��رم��ادي��ة،  والب�شرة  الباهتة،  والب�شرة 

تبدو كما لو اأنك تتقدم يف ال�شن ب�شرعة، وفقاً 

ملا ورد يف جملة Glamour الأمريكية. 

تنام  اإذا كنت  رديئاً  النوم  يكون  اأن  وميكن 

اأمام التلفاز اأو على الأريكة، اأو تاأخذ قيلولة 

الوقت  قبل  ت��ن��ام  اأو  ال��ي��وم،  ط���وال  ع�شوائية 

املحدد، اأو تغفو يف املوا�شالت. 

كيف ميكنني جتنب النوم الرديء؟ 

ل��ت��ج��ن��ب ال���ن���وم ال������رديء، ف����اإن اأف�����ش��ل ما 

منتظم،  ن��وم  روت���ني  ات��ب��اع  ه��و  فعله  ميكنك 

وبذل ق�شارى جهدك لاللتزام به. 

على �شبيل املثال تاأكد من الذهاب للنوم يف 

الليل(،  ليلة )قبل منت�شف  الوقت كل  نف�س 

8 �شاعات  اأن حتظى مب��ا ل يقل ع��ن  وح���اول 

من النوم. 

ك���ذل���ك جت��ن��ب ال��ع��م��ل ل���وق���ت م��ت��اأخ��ر اأو 

الإفراط يف �شرب الكحوليات اأو التدخني. 

اأم���راً  ال��ن��وم  قبل  اجل��ي��دة  النظافة  تعترب 

�شرورياً اأي�شاً، لذا تاأكد من اأن غرفة نومك 

مريحة ونظيفة، وتاأكد من اأن الغرفة مظلمة 

بدرجة كافية، وذات درجة حرارة جيدة. 

واإذا ك��ن��ت ت��ك��اف��ح م���ن اأج����ل ال���ن���وم ل��ي��اًل، 

ميكنك حماولة القراءة بدًل من التحديق يف 

�شا�شة الهاتف، اأو ال�شتحمام، اأو ال�شتماع اإىل 

بع�س املو�شيقى الهادئة.

خماطر قلة النوم

ال���رديء  ال��ن��وم  ي�شببها  ال��ت��ي  ال��ن��وم  لقلة 

خماطر �شحية، قد يكون بع�شها خطرياًِ اإذا 

 Health كانت حالتك مزمنة، فوفقاً ملوقع

Essentials الطبي، قد يتعر�س الإن�شان 
لعدة م�شاكل ب�شبب قلة النوم، مثل:

نعا�س مفرط وتعب �شديد اأثناء النهار.

�شعف الذاكرة وعدم القدرة على معاجلة 

املعلومات.

تقلبات مزاجية.

عدم القدرة على ممار�شة الريا�شة.

ظهور التجاعيد.

الهالت ال�شوداء حتت العينني.

جفاف الب�شرة.

ومن امل�شاكل ال�شحية الأخطر نذكر:

ارتفاع �شغط الدم.

ال�شكري.

نوبات قلبية.

ف�شل القلب.

�شكتة دماغية.

�شمنة.

اكتئاب.

�شعف املناعة.

انخفا�س الدافع اجلن�شي.

كم �شاعة يحتاج ال�شخ�س للنوم يومياً؟

 National ن�شره موقع  يو�شح تقرير 

املنا�شبة  امل��دة   Sleep Foundation
للنوم، بح�شب كل عمر:

 7 65 �شنة: من  اأك��رب من  ال�شن،     كبار 

اإىل 8 �شاعات.

 7 64 �شنة: من  اإىل   26 البالغون، من     

اإىل 9 �شاعات.

   ال�شباب، من 18 اإىل 25 �شنة: من 7 اإىل 

9 �شاعات.

   املراهقون، من 14 اإىل 17 �شنة: من 8 

اإىل 10 �شاعات.

   الأطفال يف �شن املدر�شة، من 6 اإىل 13 

�شنة: من 9 اإىل 11 �شاعة.

   اأط��ف��ال م��ا قبل امل��در���ش��ة، م��ن 3 اإىل 5 

�شنوات: من 10 اإىل 13 �شاعة.

   الأطفال ال�شغار، من �شنة اإىل �شنتني: 

من 11 اإىل 14 �شاعة.

 12 11 �شهراً: من  4 اإىل  ���ش��ع، من  ال��ُرّ    

اإىل 15 �شاعة.

   حديثو الولدة، من 0 اإىل 3 اأ�شهر: من 

14 اإىل 17 �شاعة.

تشعر بأنك مرهق طوال اليوم؟ عالمات تدل على أنك
 تعاني من »النوم الرديء«

 

المنسف .. أردني بامتياز يحاول البعض تشويه ثقافة
 اعداده وتناوله

االنباط - فرح مو�سى

يعد املن�شف من الأطباق التقليدية يف الأردن، 

يف  تف�شياًل  الرئي�شة  الأط���ب���اق  اأك���رث  م��ن  وه���و 

و�شفة  جم��رد  لي�س  واملن�شف  وال��ولئ��م،  العزائم 

طعام، بل ميثل اإرثاً كاماًل لل�شعب الأردين، وجزاأ 

مهما من املطبخ الأردين.

واأ�شبح املن�شف عالمة جتارية م�شجلة با�شم 

الأردن، ومل يعد من ال�شروري اأن تقول "من�شف 

دون  فمن  من�شف  ت��ق��ول  عندما  لأن���ك  اأردين"، 

اأدرج��ت منظمة الأمم  اأردن��ي��ا، وق��د  �شك �شيكون 

"اليون�شكو"،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

طبق املن�شف الأردين على لئحة الرتاث العاملي 

غري املادية، كغريه من الكالت امل�شهورة يف دول 

العامل.

     ول��ل��م��ن�����ش��ف ع���الق���ة ب���ال���رتاث وال���ع���ادات 

اإيجابية  قيم  من  معهما  يتداخل  وم��ا  الأردن��ي��ة 

ي��ت��م  جت��اه��ل��ه��ا وجت���اوزه���ا اأح��ي��ان��ا ع��ن��د ت��ن��اول��ه 

املتخ�ش�شة  وخ��ا���ش��ة  الع���الم  و���ش��ائ��ل  بع�س  يف 

ي�����ش��رف عليها م��ن ل يعرفون  ال��ت��ي   ب��ال��ط��ع��ام، 

اخل�����ش��و���ش��ي��ة الأردن�����ي�����ة و����ش���وه���وا ك���ث���ريا من 

يريد  م��ن  ان  يوؤ�شف  ومم��ا  املن�شف،  خ�شو�شية 

ان ي�شتهر او يجلب م�شاهدات ي�شيف او يحذف 

املن�شف  اكلة  بخ�شو�شية  املتعلقة  الأم��ور  بع�س 

التي لها اأ�شول تبدا من طريقة اعداده وو�شول 

ل�شكبه وطريقة اكله. ومن الأمور التي ي�شددون 

عليها يف براجمهم ان املن�شف ل يوؤكل ال بثالثة 

وو�شع  الظهر،  خلف  اليد  و�شع  ويجب  ا�شابع 

اأن  الو�شط ولي��ج��وز لل�شيف  راأ���س اخل��روف يف 

�شوهت  التي  اللم�شات  م��ن  وغ��ريه��ا  منه،  ي��اأك��ل 

خ�شو�شية املن�شف .

    وتقول ام مراد ) 75( عاما ان املن�شف يوؤكل 

ولي�س  اأ�شابع  وبخم�شة  باملالعق،  ولي�س  باليد 

ب��ث��الث��ة، ومي��ك��ن ع��دم و���ش��ع ال��ي��د خلف الظهر، 

مبينة ان هذه العادة جاءت لإف�شاح املجال لأكرب 

عدد ممكن للوقوف امام من�شف واحد، اذ كانت 

انت�شار  ق��ب��ل  �شيقة  والأم���اك���ن  ك��ث��رية  الع�����داد 

فيها  تقام  اىل  وال�شالت  وال�شيوانات  املطاعم 

العرا�س واحلفالت التي تقدم املنا�شف.

  وتذكر ان راأ�س الذبيحة يو�شع على املن�شف 

تكرميا واكبارا لل�شيف، ويجوز لل�شيف واملعزب 

الك��ل منه حيث ي���وزع  امل��ع��زب م��ن حل��م الرا�س 

وي�شع  واجلال�شني،  ال�شيف  على  والل�شان  وامل��خ 

هذه اللحوم  على املن�شف ويقول لهم انه ل يقبل 

الرا�س  اأي جزء منه ويجب تناول حلم  ان يعود 

كامال.

من  اآلف  م��ن��ذ  امل���ع���روف  الأردين  وامل��ن�����ش��ف 

ملخالفة  مي�شع  الأردين  امل��ل��ك  اأوج����ده  ال�شنني، 

اليهود يف طقو�شهم، ولأنهم كانوا يرف�شون طبخ 

اللحم باللنب، فاأمر باإعداد اللحم وفق الطريقة 

املخالفة لليهود، وهذه الطريقة هي من مبادئ 

اإعداد املن�شف الأردين الأ�شيل.

ع��ام��ا اىل طريقة  م���راد )80(  اأب���و     وي�شري 

اأخ�����رى ل��ط��ب��خ امل��ن�����ش��ف  وه����ي ت��ن�����ش��ي��ف ال��ق��م��ح 

 ( ال�����ش��رار  م��ن  وتنقيته  امل��ج��رو���س)غ��رب��ل��ت��ه(، 

العوالق،  وبع�س  والق�س،  ال�شغرية(  احل��ج��ارة 

وو�شعه يف �شحن كبري م�شنوع من النحا�س، اأو 

من اخل�شب، وترتيب اللحم املطبوخ على القمح 

هو  وه��ذا  املغلي  باللنب  )وت�شريبه(  امل��ج��رو���س، 

املن�شف الأردين احلقيقي.

ويف ه���ذه الأي�����ام ا���ش��ب��ح امل��ن�����ش��ف ي��ق��دم وف��ق 

زال��وا  م��ا  اجل��ن��وب  اه��ل  فمثاًل  املنطقة،  طبيعة 

اأو يق�شمون  ي�شعون القمح اجلري�س بدل الرز، 

ال��رز  م��ن  واح���دة  طبقتني،  اىل  املن�شف  �شحن 

البلدي  بال�شمن  وت�شريبه  للجري�س،  والثانية 

قبل و�شع اللحم ال�شاأن فوق الرز اأو اجلري�س.  

ويف ل����واء ال��رم��ث��ا  ي�����ش��ع��ون ال��ق��م��ح اجل��ري�����س، 

ويزين املن�شف بالكباب، وو�شع  قطع حلم  كبرية 

للدللة على الكرم، واملبالغة يف احرتام ال�شيف. 

اأم���ا يف اإرب����د، وال�����ش��ل��ط، وع��م��ان وب��ق��ي��ة مناطق 

املكون  التقليدي،  فاملن�شف  وال�شمال،  الو�شط، 

م��ن ال����رز، وال��ل��ح��م ال�����ش��اأن، وال��ل��نب )اجل��م��ي��د( 

ال�شمن  واإ�شافة  ال��ع��ادي،  اللنب  اأو  ال�شنينة،  اأو 

و�شع  ولي�س من  والرغبة،  الطلب  وفق  البلدي 

البادية يكرث  املن�شف.  ويف  راأ���س اخل��روف على 

ا���ش��ت��ع��م��ال م��ن�����ش��ف ال��ه��ف��ي��ت، ال����ذي ي��ت��ك��ون من 

اللحم امل�شلوق، واخلبز ال�شراك اأو املفتوت داخل 

ال�����ش��ح��ن، واإ���ش��اف��ة م��رق��ة ال��ل��ح��م ع��ل��ى اللحم 

واخلبز، وتناوله بالأيدي.

ارب���د:  ع��ام��ا م��ن  ع��ل��ي ح�شني )71(  وي��ق��ول 

يعده  املن�شف  ا�شبح  الع�شرية  احلياة  مع تطور 

ي�شتغنون  ال��ن��ا���س  واأخ����ذ   ، متخ�ش�شون  ط��ه��اة 

اإع��داد املنا�شف يف البيوت، ومع  �شيئا ف�شيئا عن 

ُيقدم  املن�شف  اأ�شبح  البال�شتيك  �شناعة  تطور 

يف �شحون من البال�شتيك كوجبة منفردة لكل 

�شخ�س، ويو�شع فيها الأرز وعليه قطع اللحم، 

اأّما مرق اللحم املطبوخ باللنب فيقدم يف كا�شات 

من البال�شتيك، ويتناول املدعوون الطعام اأي�شا 

يف مالعق من البال�شتيك. 

واآخر مو�شة لتناول املن�شف هي  بيع املن�شف 

التغيري يف  ه���ذا  م��ث��ل  ان  م�����ش��ريا اىل  ب��ال��ك��ا���س، 

تناول املن�شف وطبخه "ا�شتهزاء" وتدمري جلزء 

م��ن الثقافة الأردن��ي��ة امل��ت��ف��ردة ع��ن غ��ريه��ا من 

الثقافات العربية يف هذا املجال، داعيا للت�شدي 

الثقافة  م��ن  امل��ن�����ش��ف  طم�س  ال��ي��ه��ود  مل���ح���اولت 

العاملية لكرههم له.


