
االنباط – �شذى حتامله 
 

 تكاد فكرة �لعمل �لتطوعي �أن تكون مغيبة 

�أغ��ل��ب �جل��ام��ع��ات �لأردن���ي���ة ، ح��ي��ث يهتم  يف  

ويهملون  �ل��ن��ظ��ري  ب��اجل��ان��ب  �ل��ط��ل��ب��ة  معظم 

�مل�شاركة يف �لأن�شطة �لالمنهجية.

  وقال طالب جامعيون �أنهم  ي�شاركون يف 

�أعمال تطوعية خارج �جلامعة بتنظيم فردي، 

د�عني �إىل تعزيز ثقافة  �لعمل �لتطوعي د�خل 

 ، �جباريا  متطلبا  يكون  بان  �جلامعات  ��شو�ر  

�لأنخر�ط  تتيح لهم  �لتطوعية  �لأع��م��ال   لن 

�شعور  لديهم  وتولد  �ملجتمع،  فئات  جميع  مع 

بامل�شوؤولية جتاه جمتمعهم .

و�كدو� يف ت�شريحات خا�شة ل�"�لأنباط" �أن  

�لعمل �لتطوعي د�خل �جلامعات ينمي لديهم 

ح���ب ف��ع��ل �خل����ر وت���ق���دمي ك���ل م���ا ه���و مفيد 

�لتطوع  وح��ب  �شخ�شيتهم  وي��ق��وي  للمجتمع 

و�لتعرف  غرهم،  مل�شاعدة  م��ادي  مقابل  دون 

�إىل  فئات �ملجتمع و�لأح�شا�س  بامل�شوؤولية جتاه 

�ي عمل يتطوعون به.

�إيجابية  �ملتطوع  يرتك ب�شمة  �أن    وبينو� 

�لأن�شانية  ي��ع��زز روح  �ل���ذي  �ل��ت��ط��وع،  م��ك��ان  يف 

ل��دي��ه، وي��زي��د م��ن خربته يف جم��الت متعددة 

على  وي�����ش��اع��ده  �جلامعية  �لتخ�ش�شات  غ��ر 

�لنخر�ط يف �ملجتمع وفتح �أبو�ب جديدة له.

�أي عمل  ي��ك��ن ه��ن��اك  �أن���ه مل  �إىل  و�أ����ش���ارو� 

ب�شكل  �جل��ام��ع��ات  يف  در��شتهم  خ��الل  تطوعي 

�أن هناك بع�س �لأ�شاتذة �جلامعية  �إل  مبا�شر 

�أفكار  بعر�س  يقومون  �ل�شخ�شية   ب�شفتهم 

�إذ� كان  �أن��ه  �إىل  �لطلبة، لفتني  تطوعية على 

يوجد عمل تطوعي يكون ليوم و�حد،  وهناك 

ب��ع�����س �ل��ط��ل��ب��ة ق���ام���و� ب���الأع���م���ال �ل��ت��ط��وع��ي��ة 

"خدمة  م�شمى  حتت  م��ادة  ت�شجيل  مت  عندما 

�ملجتمع" للخريجني.

    ودعا  �ل�شحفي �لكادميي �لدكتور زياد 

بالن�شطة  ل��اله��ت��م��ام  �جل��ام��ع��ات   ، ���ش��خ��ان��ب��ة 

�أن  مبينا  �لتعليمية،  �إىل  �إ�شافة   �لالمنهجية 

�لعمل �لتطوعي.
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« عن معيقات عملهم ممثل قطاع المواد الغذائية يتحدث لـ »

عمرو: تكاليف إضافية وتأخير فحص البضائع 
بـ »الغذاء والدواء« أبرز المعيقات

الكوفحي: بلدية اربد تضع خطة استراتيجية  
مؤسسية لتطوير عملها 

االأنباط – زينة الرببور 

��شتكى ممثل قطاع �ملو�د �لغذ�ئية �ملهند�س 

“ عن �لعديد من  “ �لأن��ب��اط  ل�  جمال عمرو 

جت��ارة  يف  عملهم  �شر  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ملعيقات 

�إ�شافية  تكاليف  وجود  �برزها  �لغذ�ئية  �مل��و�د 

عملية  ب�شبب  �ل��ب�����ش��اع��ة  و���ش��ول  يف  وت��اأخ��ر 

�لفح�س و�ملعاينة �لتي تتم من خالل مديرية 

�ل��ع��م��ل��ي��ة تطلب  �ن ه����ذه  �جل���م���ارك م�����ش��ر�ً 

معاينة وفح�س من ذ�ت �مل�شنع يف كل عملية 

ي��ت��م و�إن ك��ان��ت ذ�ت  �ن ذل���ك  �إ���ش��ت��ر�د لف��ت��اً 

�أن  وب��ني   . و�مل�شنع  �ملن�شاأ  ذ�ت  م��ن  �لب�شاعة 

هناك تاأخر يف فح�س �لب�شائع لدى موؤ�ش�شة 

�لغذ�ء و�لدو�ء خالل فرت�ت حمددة يف �ل�شنة 

بالتز�من مع وجود �شغط على �لب�شاعة لفتاً 

�ل��ن��ت��ائ��ج وق��د  ب���طء يف خ���روج  �أن ذل���ك ي�شبب 

رغم  �ل�شبوعني  لفرتة  بع�شها  خ��روج  يطول 

عدم حاجتها للفح�س يف �ملخترب�ت. 
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االنباط- فرح مو�شى

�لدكتور  �ل��ك��ربى  �إرب���د  بلدية  رئي�س  ق��ال   

�إن  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  �ل��ي��وم  �لكوفحي  نبيل 

�ل��ب��ل��دي��ة  و���ش��ع��ت ع���دة ن��ق��اط ل��ت��ط��وي��ر عمل 

��شرت�تيجية  خ��ط��ة   تنفيذ  وم��ن��ه��ا   �ل��ب��ل��دي��ة 

لحد�ث  تطوير موؤَ�ش�شي  ينعك�س �إيجاباً على 

�أد�ئ��ه��ا وم��ا تقدمه م��ن خ��دم��ات.  و�أ���ش��ار �إىل 

�ملايل �شمن عدة  �لو�شع  �لعمل على ت�شحيح 

حماور منها �شبط �لنفقات �لذي وفر للبلدية 

١٨٠ �لف لرت ديزل، و�ل�شتغناء عن ٦٥  �شيارة 

�مل�شقفات  �إي���ر�د�ت  وزي��ادة  م�شتاأجرة،  �أب  بيك 

ورخ�س �ملهن.

 وبني �لكوفحي �أن �لبلدية تركز  على زيادة 

�ملنح �حلكومية و�لدولية.

وذكر �ن �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �لبلدية  

هي �لت�شريعات و�ملركزية  �للتني تعيقان �لعمل 

بال�شتجابة  �ل���وز�رة  تاأخر  ي��وؤدي  وق��د  �لبلدي 

لفقدنا عطاء�ت هامة م�شر�  �إىل �أن �لبلدية 

تخ�شر يف �إد�رة خدمة �لنفايات  .

ن�شف  �لبناء  تر�خي�س  كلفة  �أن   و�أو���ش��ح 

�شلوك  �أن   �إىل  م�����ش��ر�   �مل��رب��ع،  للمرت  دي��ن��ار 

�ملو�طنني ما ز�ل �شلبيا جتاه �لنظافة/  بع�س 

�ملرور/ وت�شديد ما يرتتب عليهم للبلدية. 
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االأنباط _ ر�ؤى الزعبي 

�لإت�����ش��ال  ل������وز�رة  �لأوىل  �مل���و�زن���ة  ب��ل��غ��ت 

�حلكومي للعام �حل��ايل، مليون دينار  فقط، 

منها ٢٠٠ �لف نفقات ر�أ�شمالية وفقاً لرئي�س 

�للجنة �ملالية �لنيابية �لنائب منر �ل�شليحات.

وق����ال وزي����ر �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي في�شل 

�ل�شبول، �نه

ب��خ��ط��اب ر���ش��م��ي ع���ام مع  �شيتم �حل��دي��ث 

�ل�شيا�شة  ع���ن  و�ل�������وز�ر�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 

�لإعالمية.

و��شاف �أن ل��دى �ل���وز�رة خطة مل��دة ثالث 

�إع���الم���ي���اً من  ���ش��ن��و�ت ل��ت��دري��ب ٧٥ ن��اط��ق��اً 

خمتلف موؤ�ش�شات �لدولة للتو��شل مع و�شائل 

�لإع��الم، وذلك لتطوير قدر�تهم ومهار�تهم 

وتدريبهم على كل ما هو جديد .

يف  لي�شت  �ملخ�ش�شات  �أن  �ل�����ش��ب��ول  وب���ني 

�لإع���الم  �أن  وخ�����ش��و���ش��اً   ، �ل��ط��م��وح  م�شتوى 

ب���ح���اج���ة ل���دع���م ورع����اي����ة خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع 

�لذي  �لتكنولوجي  �لتطور  ظل  يف  وتطويره 

ي�شهده �لعامل .

وت��ب��ل��غ م���و�زن���ة ق���ن���اة �مل��م��ل��ك��ة ١٢ م��ل��ي��ون 

دينار  للعام �حلايل ، وفقاً للمدير �لتنفيذي 

لرو�تب  خ�ش�س   ، �ل�شياغ  د�ن��ا  �ململكة  لقناة 

�ملوظفني ٥٠٪ من ن�شبة �ملو�زنة للقناة، ويبلغ 

عدد �ملوظفني يف �لقناة  ٣٥٠ موظف .

وقالت �ل�شياغ �إنه  ل يوجد هيكلة للقناة 

، مو�شحة  �شنو�ت  �شت  �ن عمرها  وخ�شو�شا 

�نه يوجد رقابة مالية د�خل �لقناة وخارجها 

، �ذ ت��ت��ب��ع ك���ل جل��ن��ة د�خ�����ل �ل��ق��ن��اة ل���دي���و�ن 

�ملحا�شبة.

وبينت �أنه يتم ف�شل �أي موظف يعمل لدى 

�آخ��ر ،وذل��ك لوجود  قناة �ململكة  ولديه عمل 

�شرط �لتفرغ لقبول �ملوظف .

ن�شر  ع��ل��ى  تتحفظ  �ن��ه��ا  �ل�����ش��ي��اغ  وق��ال��ت 

رو�تب �ملوظفني �لعاملني يف �لقناة ، لكن بعد 

�لإعرت��س.
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االنباط  - �كاالت 

ُي���ع���ّد م��ت��ج��ر �مل�����ش��ّن �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي فتحي 

ي��ع��م��ل يف  �ل������ذي  �جل���ربي���ن���ي )87 ع����ام����ا(، 

�لتجارة مذ كان عمره 17 عاما، معلما بارز� 

�لإب��ر�ه��ي��م��ي  �مل�شجد  �إىل  �مل����وؤدي  �ل�����ش��ارع  يف 

�إذ يحافظ على وج��وده فيه  مبدينة �خلليل، 

يوميا من �ل�شباح حتى �مل�شاء، مرتديا �لزي 

�لفل�شطيني �لتقليدي.

يجل�س �بن �لبلدة �لقدمية يف نهاية حمله 

ي�شتاأذنه كثر من  بالب�شائع، وبينما  حماطا 

�ل�شياح لأخذ �شورة له، ل جتد ب�شاعته زبائن 

�أ�شوة بع�شر�ت �لتجار �لآخرين.

يقول �جلربيني، للجزيرة نت، �إن جتارته 

من  �ملحل  تكاليف  يوفر  بالكاد  و�إن���ه  تخ�شر 

�شوى  �ليوم  يف  يبيع  ل  حيث  وكهرباء  ر�شوم 

ب�20 �شيكال )نحو 6 دولر�ت(، بالإ�شافة �إىل 

للبلدية  مرت�كمة  مبالغ  ي�شدد  �أن  يجب  �أن��ه 

و�حلكومة.

م��ت��ج��ره  ق��ب��ال��ة  �ل�������ش���وق  �أن  �إىل  وي�����ش��ر 

مغلقة ب��ال��ك��ام��ل م��ن ق��ب��ل ج��ي�����س �لح��ت��الل 

ي�شتطيع  ول  جت��اري��ني  حملني  ميتلك  حيث 

فتحهما.

�جل���ربي���ن���ي و�ح�����د م���ن ع�������ش���ر�ت �ل��ت��ج��ار 

يف  بوجودهم  مت�شكو�  �ل��ذي��ن  �لفل�شطينيني 

�مل�شايقات  رغ��م  �خلليل  من  �لقدمية  �لبلدة 

و�مل�شتوطنني،  �لح��ت��الل  جي�س  وم��الح��ق��ات 

�مل��ح��الت  وم�����ش��اع��ي �لهيمنة ع��ل��ى م��زي��د م��ن 

�لتجارية، ويوؤكد �أنه متم�شك بدكانه حتى لو 

م�شى �لنهار من دون �أن يبيع �شيئا.

ويلم�س �ملتجول يف �أ�شو�ق �لبلدة �لقدمية 

يف �شاعات �لذروة، بخا�شة بعد �لظهر، ركود� 

يف �لبيع وندرة يف �ملت�شوقني.

يحاول  بعيد عن متجر �جلربيني،  وغر 

حممد عو�ودة جذب �ل�شياح �لأجانب بكلمات 

�إجنليزية.
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اللجنة المالية النيابية تتحفظ على موازنة قناة المملكة

مليون دينار الموازنة األولية لوزارة 
اإلتصال للعام الحالي

هل انتهى زمن نتنياهو؟ 
وهل اقتربت إسرائيل من نار 

الحرب األهلية؟

النابلسي : تخصيص مبلغ مالي ضمن الموازنة العامة لمكافآت
 وعالوات الموظفين 

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقيات التعاون المنوي توقيعها
 في مجاالت المياه والطاقة

االنباط – �كاالت 

ُي���ع���ّد م��ت��ج��ر �مل�������ش���ّن �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي فتحي 

�جلربيني )87 عاما(، �لذي يعمل يف �لتجارة 

م���ذ ك����ان ع���م���ره 17 ع���ام���ا، م��ع��ل��م��ا ب������ارز� يف 

�ل�شارع �ملوؤدي �إىل �مل�شجد �لإبر�هيمي مبدينة 

�خلليل، �إذ يحافظ على وجوده فيه يوميا من 

�ل�شباح حتى �مل�شاء، مرتديا �لزي �لفل�شطيني 

�لتقليدي.

يجل�س �بن �لبلدة �لقدمية يف نهاية حمله 

من  كثر  ي�شتاأذنه  وبينما  بالب�شائع،  حماطا 

�ل�شياح لأخذ �شورة له، ل جتد ب�شاعته زبائن 

�أ�شوة بع�شر�ت �لتجار �لآخرين.

جتارته  �إن  نت،  للجزيرة  �جلربيني،  يقول 

�مل��ح��ل من  تكاليف  ي��وف��ر  ب��ال��ك��اد  و�إن����ه  تخ�شر 

�ل��ي��وم �شوى  ر���ش��وم وك��ه��رب��اء حيث ل يبيع يف 

ب�20 �شيكال )نحو 6 دولر�ت(، بالإ�شافة �إىل 

للبلدية  مرت�كمة  مبالغ  ي�شدد  �أن  يجب  �أن��ه 

و�حلكومة.

�أن �ل�شوق قبالة متجره مغلقة  وي�شر �إىل 

بالكامل من قبل جي�س �لحتالل حيث ميتلك 

حملني جتاريني ول ي�شتطيع فتحهما.

�جل���ربي���ن���ي و�ح������د م����ن ع�������ش���ر�ت �ل��ت��ج��ار 

يف  ب��وج��وده��م  مت�شكو�  �ل��ذي��ن  �لفل�شطينيني 

�لبلدة �لقدمية.
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بسبب مضايقات االحتالل والمستوطنين.. أسواق الخليل تعاني الركود

االأنباط - ر�ؤى الزعبي 

ق����ال وزي����ر �ل�����ش��ب��اب حم��م��د �ل��ن��اب��ل�����ش��ي، �إن 

�مل��و�زن��ة  �ل������وز�رة خ�ش�شت م��ب��ل��غ م���ايل ���ش��م��ن 

�ملوظفني،  وم�شاركات  وع��الو�ت  ملكافاآت  �لعامة 

م�شتحقات  م��ن  ج��زء  على  ت�شتحوذ  كانت  �لتي 

�لأن�����دي�����ة ����ش���اب���ق���اً ، وذل������ك ت���ب���ع���اً  ل��ت��و���ش��ي��ات 

ومقرتحات  �أع�شاء �للجنة من �أجل رفع ن�شبة 

�ملو�زنة �لعامة لوز�رة �ل�شباب للعام ٢٠٢4.

و�أو����ش���ح �أن �ل�����وز�رة و���ش��ع��ت خ��ط��ًط��ا خ��الل 

و�ن�����ش��اء  ل��ت��ح��دي��ث   ،٢٠٢٣ ����ش��رت�ت��ي��ج��ة  �إع������د�د 

�لطاقة  خدمة  وحتويل  ج��دي��دة،  �شبابية  بيوت 

م�شروع  �شمن  �ملتجددة  �لطاقة  �إىل  �ل���وز�رة  يف 

م�شتقبلي ي�شمن �شبط �مل�شاريف.
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االنباط – عمان 

�ل��وزر�ء يف جل�شته �لتي عقدها  ر جمل�س  قرَّ

�لدكتور  �ل���وزر�ء  رئي�س  برئا�شة  �لأح���د،  �أم�����س 

�ملوجبة  �لأ�شباب  �ملو�فقة على  ب�شر �خل�شاونة، 

ل ل��ن��ظ��ام �ل��ب��ح��ث �لعلمي  مل�����ش��روع ن��ظ��ام م���ع���دِّ

٢٠٢٣م؛  ل�����ش��ن��ة  ���ة  �ل���رتب���ويَّ ��ة  �ل��ع��م��ل��يَّ ل��ت��ط��وي��ر 

�أي  و�ل���َرّ �لَتّ�شريع  دي���و�ن  �إىل  لإر���ش��ال��ه  متهيد�ً 

ل�شتكمال �إجر�ء�ت �إ�شد�ره ح�شب �لأ�شول.

�لبحث  تعزيز  لغايات  �لنِّظام  وياأتي م�شروع 

يقع  �ل��ذي  �لرتبويَّة،  �لعمليَّة  لتطوير  �لعلمي 

بوي  �لرتَّ و�لبحث  �لتَّخطيط  �إد�رة  �شمن مهام 

�ملرتبطة بالأمني �لعام لل�شوؤون �لإد�ريَّة و�ملاليَّة 

بية و�لتَّعليم. يف وز�رة �لرتَّ

التفا�شيل �ص »2«

بني مصطفى: البرامج واألنشطة تقلل من تكرار وقوع األحداث 
في نزاع مع القانون

االنباط- عمان 

بني  �لتنمية �لجتماعية وفاء   قالت وزي��رة 

�ملختلفة  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل���رب�م���ج  �إن  م�����ش��ط��ف��ى، 

رعاية  دور  يف  و�ملحكومني  �ملوقوفني  لالأحد�ث 

وقوعهم  تكر�ر  ن�شبة  بتقليل  ت�شهم  �لأح���د�ث، 

عملية  وت�شرع  وجنوحهم،  �لقانون  مع  ن��ز�ع  يف 

حمكوميتهم،  ق�شاء  بعد  �ملجتمع  يف  دجم��ه��م 

للو�شول �إىل �لوقاية من �رتكابهم للجر�ئم.

و�أكدت بني م�شطفى، خالل لقائها وفد� من 

منظمة “�أر�س �لب�شر” )ل��وز�ن(، �ليوم �لأحد، 

�لبديلة من خالل تقدمي  �أن تطبيق �لعقوبات 

ب���ر�م���ج و�أن�����ش��ط��ة جم��ت��م��ع��ي��ة ل���الأط���ف���ال ي��ع��زز 

مفهومهم للعمل �لت�شاركي وخدمة �ملجتمع.

�مل��ن��ظ��م��ة،  م���ع وف���د  ب��ن��ي م�شطفى  وب��ح��ث��ت 

تعزير �لرب�مج و�لأن�شطة د�خل دور �لأح��د�ث، 

مبا يتنا�شب مع �أولويات �ل��وز�رة من �خلدمات 

�ل�شابقة  �لتفاقيات  على  و�لبناء  �لجتماعية، 

وتطويرها؛.

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

حملة لزراعة أشجار على جنبات شارع 
الرسالة بعمان

األوقاف تدعو ألداء صالة 
االستسقاء غدا

الصفدي  يلتقي السفير القطري

قانونية النواب ُتقر معدل الجنسية

  االنباط – عمان 

لزراعة  حملة  الببكببرى،  عمان  اأمببانببة  نظمت 

اأ�بببسبببجبببار عببلببى جبببوانبببب �بببسبببارع الببر�ببسببالببة، وذلبببك 

تعزيز  وبهدف  ال�سجرة  بيوم  احتفاالتها  �سمن 

امل�ساحات اخل�سراء يف مدينة عمان وعلى جنبات 

الطرق بها.

بالتن�سيق مع  التي نظمت  وا�ستملت احلملة 

ال�سري  وادي  االأمانة عن منطقة  ع�سو جمل�س 

الدكتور حممد املهريات، على زراعة 216 �سجرة 

باأنواع خمتلفة منها زنزخلت، وفلفل زينة.

جمل�س  اأع�ساء  من  عببدد  احلملة  يف  و�سارك 

ومرتبات  العا�سمة،  حمافظة  وجمل�س  االأمانة 

مببببن جببببهبببباز االأمببببببببن الببببعببببام والببببببدفبببببباع املببببببدين، 

واجلمعيات

حمالت  �ستنفذ  عببمببان  اأمببانببة  اأن  اإىل  يبب�ببسببار 

مماثلة يف مناطقها احتفاًء بيوم ال�سجرة الذي 

�سادف يف 15 ال�سهر اجلاري.

االنباط – عمان 

واملقد�سات  والبب�ببسببوؤون  االأوقبببباف  وزارة  دعببت 

والتوبة  اال�ستغفار  من  االإكثار  اإىل  االإ�سالمية، 

والذكر ورد املظامل اإىل اأهلها، وال�سوم والت�سرع 

واخل�سوع اإىل اهلل تعاىل طلبا للغيث.

االأوقبببباف  لببوزيببر  البببببوزارة يف تعميم  وقببالببت 

وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية الدكتور حممد 

اخلاليلة، اأم�س االأحد، اإنه وحر�سا من الوزارة 

على اإحياء �سنة امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم 

نببزول  تبباأخببر  عببنببد  اال�ست�سقاء  �ببسببالة  اإقببامببة  يف 

املببطببر، فببقببد قبببررت البببببوزارة اإقبببامبببة البب�ببسببالة يف 

جميع م�ساجد اململكة لهذا االأ�سبوع بعد �سالة 

ع�سر يوم غٍد الثالثاء املوافق 24 كانون الثاين 

.2023

االأوقببباف  مديريات  مببديببري  اخلاليلة  ودعببا 

�سالة  الأداء  االأئببمببة  على  التعميم  اإىل  باململكة 

اال�ست�سقاء.

  االنباط – عمان 

 ا�ببسببتببقبببببل رئبببيببب�بببس جمببلبب�ببس الببببنببببوب، اأحبببمبببد 

اأم�س  النواب،  بدار جمل�س  مكتبه  ال�سفدي، يف 

اململكة  لببدى  املعتمد  القطري  ال�سفري  االأحبببد، 

�سعود بن نا�سر بن جا�سم اآل ثاين، حيث جرى 

بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني، 

بخا�سة الرملانية امل�سرتكة.

واأكببببد البب�ببسببفببدي والبب�ببسببفببري الببقببطببري، عمق 

العالقات التي جتمع البلدين ال�سقيقني بقيادة 

اأمري قطر  واأخيه  الثاين،  امللك عبداهلل  جاللة 

ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

والت�ساور  التوا�سل  اإدامببة  اأهمية  على  م�سددين 

امل�سرتك فيما يخدم �سالح البلدين ال�سقيقني.

وقببببال البب�ببسببفببدي، بببحبب�ببسببور الببنببائببب الببثبباين 

لرئي�س املجل�س الدكتور ن�سار احلي�سة وم�ساعد 

الرئي�س ذياب امل�ساعيد، اإن مواقف كال البلدين 

ت�سب يف �سالح خدمة ق�سايا اأمتنا، وعلى راأ�سها 

بقيادة  االأردن  اأن  موؤكداً  الفل�سطينية،  الق�سية 

جبباللببة املببلببك عبببببداهلل الببثبباين �سيبقى مببدافببعبباً 

عن عدالة الق�سية الفل�سطينية، واأن االأردنيني 

الها�سمية  الو�ساية  خلف  واحبببداً  �سفاً  يقفون 

على املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.

وهببنبباأ البب�ببسببفببدي �سفري قببطببر، بببنببجبباح بببالده 

بتنظيم بطولة كاأ�س العامل كحدث مهم يتابعه 

اأن قطر قدمت  الببعببامل، مببوؤكببداً  املببلببيببارات عببر 

�سورة م�سرقة عن اأمتنا وثقافتنا.

العالقات  اأن  القطري  ال�سفري  اأكببد  ببببدوره، 

على  مبنية  ال�سقيقني  البلدين  بببني  الثنائية 

املجاالت  يف  تقدما  وت�سهد  وقوية  متينة  اأ�س�س 

كافة.

على  الها�سمية  للو�ساية  ببببالده  دعببم  واأكبببد 

الببقببد�ببس،  يف  وامل�سيحية  االإ�ببسببالمببيببة  املببقببد�ببسببات 

مبب�ببسببيببدا بببقببيببادة جبباللببة املببلببك عبببببببداهلل الببثبباين 

احلكيمة.

اأن االأردن دولة م�ستقرة واآمنة ولديها  وبني 

بببيببئببة ا�ببسببتببثببمبباريببة حمبببفبببزة، مببعببربببا عبببن تقدير 

وامل�ساعر  واملواقف  االأردين  للدعم  عالياً  بببالده 

امللك  جاللة  بقيادة  االأردنببيببني  مببن  مل�سها  التي 

االأردين  وال�سعب  والرملان  االأردنية  واحلكومة 

االأ�سيل، اأثناء تنظيم قطر لبطولة كاأ�س العامل.

  االنباط – عمان 

 اأقببببرت الببلببجببنببة الببقببانببونببيببة الببنببيببابببيببة خببالل 

اجببتببمبباع عببقببدتببه اأمبب�ببس االأحببببد بببرئببا�ببسببة النائب 

لقانون  معدل  قانون  م�سروع  الذنيبات،  غببازي 

اجلن�سية االأردنية ل�سنة 2022.

وقببببال الببذنببيبببببات اإن تببعببديببل الببتبب�ببسببريببعببات يف 

االإجببراءات  ت�سهيل  اىل  يهدف  القانون  م�سروع 

تطبيق  عند  اأنه  اإىل  م�سريا  الثغرات،  ومعاجلة 

القوانني املعمول بها يالحظ يف بع�س االأحيان 

الببذي  االأمبببر  معينة،  وظبببروف  الأ�سباب  معيقات 

يتطلب مراجعة القانون.

االأحوال  دائرة  وح�سر االجتماع: مدير عام 

املبببدنبببيبببة واجلبببببببببوزات فبببهبببد البببعبببمبببو�بببس، ومبببديبببر 

الدهام�سة،  با�سم  الداخلية  وزارة  يف  اجلن�سية 

وم�ساعد مدير اجلن�سية علي امل�ساقبة.

جبباء يف  احلببايل  التعديل  اإن  العمو�س،  وقببال 

وميكنها  اأجنبي،  من  املتزوجة  االأردنببيببة  �سالح 

من االحتفاظ بجن�سيتها االأردنية.

مبببن جببهببتببه، اأ�بببسبببار الببدهببامبب�ببسببة اإىل اأهببمببيببة 

التعديل كونه يحقق التوازن بالقانون، حيث اأن 

الهدف االأ�سا�سي منه هو معاجلة كل احلاالت.

وجببباءت االأ�ببسببببباب املببوجبببببة ملبب�ببسببروع الببقببانببون، 

املتعلقة  الببنبب�ببسببو�ببس  ببببني  االنبب�ببسببجببام  لببتببحببقببيببق 

املببتببزوجببة  االأردنبببيبببة  وملببنببح  اجلن�سية،  بببا�ببسببتببعببادة 

االأردنية  جن�سيتها  عن  وتخلت  اأردين  غري  من 

بببالببتبببببعببيببة حق  زوجبببهبببا  عببلببى جن�سية  وحبب�ببسببلببت 

ذلببك  ح�سر  دون  االأردنبببيبببة  جن�سيتها  ا�ببسببتببعببادة 

بانق�ساء اأ�سباب الزوجية.

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقيات التعاون 
المنوي توقيعها في مجاالت المياه والطاقة

الصفدي يؤكد استمرار األردن بحشد الدعم الدولي لألونروا

بني مصطفى: البرامج واألنشطة تقلل من تكرار وقوع األحداث في نزاع مع القانون

عزايزة يلتقي رؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات  

تثمين نيابي بتأمين راتب شهر للعاملين في المدراس الُمخصصة للسوريين

االنباط – عمان 

ر جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها اأم�س االأحد، برئا�سة  قرَّ

االأ�ببسببببباب  املببوافببقببة على  الببدكببتببور ب�سر اخلبب�ببسبباونببة،  الببببوزراء  رئي�س 

ل لنظام البحث العلمي لتطوير العمليَّة  املوجبة مل�سروع نظام معدِّ

اأي  الرتبويَّة ل�سنة 2023م؛ متهيداً الإر�ساله اإىل ديوان الَتّ�سريع والَرّ

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

لتطوير  العلمي  البحث  تعزيز  لغايات  النِّظام  م�سروع  ويبباأتببي 

اإدارة التَّخطيط والبحث  العمليَّة الرتبويَّة، الذي يقع �سمن مهام 

ببة واملاليَّة يف وزارة  بوي املرتبطة باالأمني العام لل�سوؤون االإداريَّ الرتَّ

بية والتَّعليم. الرتَّ

يف  االإدارة  هببذه  ى  م�سمَّ تغيري  �سيتمُّ  النَّظام،  م�سروع  ومبوجب 

ل�سنة   )46( رقببم  والتَّعليم  بية  الرتَّ لبببوزارة  االإداري  التَّنظيم  نظام 

2001م وتعديالته، مبا يكفل اأداءها للمهام املنوطة بها.

ببقرارات  العمل  متديد  على  املوافقة  البببوزراء  جمل�س  ر  قببرَّ كما 

الكهرباء  ل�سركة  اإعفاءات  منح  نة  املت�سمِّ ابقة  ال�سَّ الببوزراء  جمل�س 

اجلمركيَّة  �ببسببوم  والببرُّ املبيعات  على  ة  العامَّ ريبة  ال�سَّ من  ببة  االأردنببيَّ

ور�سوم اال�سترياد ملدة عام، على اأن يتمَّ النَّظر يف متديد هذا القرار 

ركة اأعاله. خ�سة املمنوحة لل�سَّ ة الرُّ �سنويَّاً خالل مدَّ

الببوزراء على عدد من اتفاقيَّات  اآخببر، وافببق جمل�س  اقة ومتكني على �سعيد  املراأة، وتفوي�س الوزراء اأ�سحاب االخت�سا�س لتوقيعها.التَّعاون والتَّطوير املنوي توقيعها يف جماالت املياه والطَّ

االنباط – عمان

البببوزراء ووزيبببر اخلارجية  رئي�س  نائب  اأكببد   

و�بببسبببوؤون املببغببرتبببني اأميبببن البب�ببسببفببدي، ا�ببسببتببمببرار 

االأردن بالعمل والتن�سيق مع ال�سركاء الدوليني 

يف حبب�ببسببد اجلبببهبببود البببالزمبببة لبب�ببسببمببان ا�ببسببتببمببرار 

الببالزم  املبببايل  الببدعببم  بتقدمي  البببدويل  املجتمع 

لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني 

الفل�سطينيني)االأونروا(.

جببببباء ذلبببببك خبببببالل اتببب�بببسبببال هببباتبببفبببيبببا تببلببقبباه 

البب�ببسببفببدي، اأمببب�بببس االأحببببببد، مبببن املببفببو�ببس الببعببام 

التن�سيق  اإطبببار  يف  الزاريبببنبببي،  فيليب  لبببالأونبببروا 

الدائم وامل�ستمر لبحث �سبل مواجهة التحديات 

التي تواجهها الوكالة.

ورحببببب البب�ببسببفببدي، بببقببرار اجلببمببعببيببة الببعببامببة 

لالأمم املتحدة متديد والية الوكالة �سهر كانون 

االأول املا�سي، م�سدداً على مركزية الدور الذي 

تببقببوم بببه يف تببقببدمي اخلببدمببات احلببيببويببة لببب 5.7 

عملياتها  مببنبباطببق  يف  فل�سطيني  الجبببئ  مببلببيببون 

اخلم�س ووفق تكليفها االأممببي، وعلى دورهببا يف 

االإقليميني،  واال�ستقرار  االأمببن  تكري�س  جهود 

اإىل  بعملها  الببوكببالببة  ا�ببسببتببمببرار  �بببسبببرورة  وعببلببى 

وفق  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  حل  حني 

ال�سلة  ذات  البببدولبببيبببة  والببببقببببرارات  املببرجببعببيببات 

194 ويف �سياق حببل عببادل  مبببا فيها الببقببرار رقببم 

الببذي يج�سد  الدولتني  اأ�سا�س حل  على  و�سامل 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  قيام 

الرابع  املحتلة على خطوط  القد�س  وعا�سمتها 

من حزيران لعام 1967.

واأكد ال�سفدي، �سرورة تنويع م�سادر متويل 

وكالة االأونروا و�سمان ا�ستدامتها، يف اإطار مبداأ 

املانحني  ودعبببوة  االأعببببباء،  حتمل  يف  الت�ساركية 

لتقدمي تعهدات متعددة ال�سنوات وااللتزام بها.

من جانبه ثمن الزاريني اجلهود التي يقوم 

بها االأردن يف ح�سد الدعم الدويل لوكالة االأمم 

املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

)االأونروا(.
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بني  وفبباء  التنمية االجتماعية  وزيببرة   قالت 

املختلفة  واالأنبب�ببسببطببة  البببرامبببج  اإن  مبب�ببسببطببفببى، 

رعاية  دور  يف  واملحكومني  املوقوفني  لالأحداث 

وقوعهم  تببكببرار  ن�سبة  بتقليل  ت�سهم  االأحببببداث، 

عملية  وت�سرع  وجنوحهم،  القانون  مع  نببزاع  يف 

حمكوميتهم،  قبب�ببسبباء  بببعببد  املجتمع  يف  دجمببهببم 

للو�سول اإىل الوقاية من ارتكابهم للجرائم.

وفببدا  لقائها  خببالل  م�سطفى،  بني  واأكببببدت 

الببيببوم  )لبببببوزان(،  الب�سر”  “اأر�س  منظمة  مببن 

البديلة من خالل  العقوبات  اأن تطبيق  االأحببد، 

تقدمي برامج واأن�سطة جمتمعية لالأطفال يعزز 

مفهومهم للعمل الت�ساركي وخدمة املجتمع.

وبببحببثببت بببنببي مبب�ببسببطببفببى مبببع وفببببد املببنببظببمببة، 

االأحببداث،  دور  داخل  واالأن�سطة  الرامج  تعزير 

الببوزارة من اخلدمات  اأولويات  مبا يتنا�سب مع 

ال�سابقة  االتفاقيات  على  والبناء  االجتماعية، 

وتطويرها؛ لتقدمي اأف�سل اخلدمات لالأحداث 

املنتفعني من خدمات الوزارة.

من  الب�سر”،  “اأر�س  منظمة  وفبببد  واأ�بببسببباد 

جببهببتببه، بببباالتبببفببباقبببيبببات واملببب�بببسببباريبببع البببتبببي جببرى 

بتنظيم  واملتعلقة  التنمية،  وزارة  مببع  تنفيذها 

اإىل  داعيا  لببالأحببداث،  خمتلفة  وبببرامببج  اأن�سطة 

تعزيز هذه االتفاقيات مبا يتنا�سب مع اأولويات 

الوزارة.

بالتعاون  االجتماعية  التنمية  وزارة  واأن�ساأت 

مع منظمة “اأر�س الب�سر”، داخل دور االأحداث: 

و�سناعة  اخلببلببويببة،  االأجببهببزة  ل�سيانة  م�ساغل 

احلببلببويببات، و�ببسببالببون تببدريببب حببالقببة، وم�سغل 

تبببدريبببب فبب�ببسببيببفبب�ببسبباء، وببببرنببباجمبببا لبببببنبباء قببببدرات 

الريا�سية واملخيمات الك�سفية لالأحداث.واأن�سطة الدعم النف�سي واالجتماعي واالأن�سطة العاملني يف نظام عدالة االأحداث واإدارة احلالة، 
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والببرملببانببيببة،  ال�سيا�سية  البب�ببسببوؤون  وزيبببر  اأكبببد 

العمل  ماأ�س�سة  اأهمية  عببزايببزة،  وجيه  املهند�س 

البببرملببباين وا�ببسببتببمببرار الببتببعبباون والببتببنبب�ببسببيببق بني 

ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية.

واأ�ببسببار، خببالل لقائه اأم�س االأحبببد، عببددا من 

روؤ�ساء اأق�سام و�سباط ارتباط ال�سوؤون الرملانية 

يف الببوزارات، بح�سور اأمني عام الوزارة الدكتور 

الببوزارة تعد حلقة و�سل  اأن  اإىل  علي اخلوالدة، 

وواجهة تن�سيقية بني احلكومة وجمل�س االأمة.

و�سباط  اأق�سام  روؤ�ببسبباء  دور  اإن  عزايزة  وقببال 

ارتببببباط البب�ببسببوؤون الببرملببانببيببة مببهببم واأ�ببسببا�ببسببي يف 

وزارة  مببع  وزاراتبببهبببم  داخبببل  والتن�سيق  املببتببابببعببة 

املعنية،  والرملانية واجلهات  ال�سيا�سية  ال�سوؤون 

املناطة  والببواجبببببات  باملهام  قيامهم  اإىل  اإ�سافة 

بهم على اأكمل وجه.

و�ببببسببببدد عبببلبببى �ببببسببببرورة تببببدويببببن املبببالحبببظبببات 

والبببببببردود مبببن قبببببلببهببم والبب�ببسببرعببة يف اإيبب�ببسببالببهببا 

لببلببجببهببات املببعببنببيببة للعمل عببلببيببهببا، خببا�ببسببة خببالل 

املرحلة املقبلة، حيث اأننا مقبلون على مناق�سات 

املببوازنببة الببعببامببة والببعببديببد مببن الببقببوانببني املهمة 

التي اأخذت �سفة اال�ستعجال ل�سياغة الرد وفقا 

لذلك.

واأكد الوزير �سرورة اأن يكون ارتباط روؤ�ساء 

مع  الرملانية  ال�سوؤون  ارتباط  و�سباط  اأق�سام 

مكاتب الوزراء يف وزاراتهم ب�سكل مبا�سر للقيام 

واملتابعة  التن�سيق  يف  واملببوؤثببر  الفاعل  بببدورهببم 

ال�سرعة،  وجببه  على  املعنية  اجلهات  جميع  بني 

الببردود على  وبطريقة موؤ�س�سية موثقة واإعببداد 

القانونية  املببدد  �سمن  الرملانية  الرقابة  اأدوات 

لها، اإ�سافة اإىل متابعة جداول اأعمال اجلل�سات 

واللجان ل�سمان ح�سور الوزراء لها واال�ستعداد 

املوجهة  الرملانية  الرقابة  اأدوات  على  لالإجابة 

التحديث  تعلق مببب�ببسببارات  وفببيببمببا  خبباللببهببا.  لببه 

خيار  هببو  التحديث  “اأن  الببوزيببر  بببني  الببثببالث؛ 

دولة ويجب الرتكيز عليه يف عملنا، اإذ اأن جمل�س 

اأ�سا�سي يف عملية التحديث، ومن  االأمببة له دور 

جمل�سي  الأعبب�ببسبباء  مف�سل  �ببسببرح  تببقببدمي  املمكن 

اللجان خببالل املرحلة  الببنببواب واالأعببيببان داخببل 

هذه  حببول  كببافببة  بالتفا�سيل  وو�سعهم  املقبلة 

امل�سارات، واأين نحن االآن يف تنفيذ كل ما يتعلق 

بها«. ونوه عزايزة اإىل اأن الوزارة تقوم مبراجعة 

البببوزارات على  جميع االإجببابببات التي تردها من 

الرملانية والعمل على �سياغتها  الرقابة  اأدوات 

الإر�سالها  والدقيق  الوا�سح  النموذجي  بال�سكل 

اإىل جمل�س االأمة، كما ركز الوزير على �سرورة 

الزيارات  ونببواب كل حمافظة عن  اأعيان  اإعببالم 

امليدانية للوزراء داخل حمافظاتهم.

ودار حبببوار مببو�ببسببع بببني الببوزيببر واحلبب�ببسببور؛ 

حتبببدث خبباللببه احلبب�ببسببور عببن اأبببببرز الببتببحببديببات 

الببببتببببي تببببواجببببه عببمببلببهببم واآلبببببيبببببات البببعبببمبببل عببلببى 

على  الببببرد  يف  وزارة  كببل  وحببيببثببيببات   ، معاجلتها 

لها،  املوجهة  واملذكرات  واال�ستجوابات  االأ�سئلة 

م�ست�سار  اللقاء  وح�سر  كببافببة.  عملهم  واآلببيببات 

املعتمد  الببوزارة  با�سم  االإعالمي  الناطق  الوزير 

اجلوازنة، ومدير مديرية �سوؤون جمل�س النواب 

خالد اجلماعات، ومدير مديرية �سوؤون جمل�س 

ورئي�سة  املببراحببلببة،  مرت�سى  الببدكببتببور  االأعبببيبببان 

الرقابة الرملانية �سالم بني هاين،  اأدوات  ق�سم 

ورئببيبب�ببسببة قبب�ببسببم �ببسببببباط االرتببببببباط فبباطببمببة اأببببو 

يا�سر  واللجان  الهيجاء، ورئي�س ق�سم اجلل�سات 

ال�سوابكة.
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وال�سباب  والتعليم  االإداريبببة  اللجنتان  ثمنت 

والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�ستجابة  النيابيتان، 

واحببد  �سهر  راتببب  بتاأمني  اللجنتني  لتو�سيات 

لببلببعببامببلببني عببلببى البببفبببرتة املبب�ببسببائببيببة يف املبببدار�بببس 

املخ�س�سة للطلبة ال�سوريني.

كببمببا ثببمببنببتببا اعببتببمبباد الببتببعببيببني عببلببى االإ�بببسبببايف 

احلببكببومببي كبببل فبب�ببسببل درا�بببسبببي ولببيبب�ببس كبببل �سنة 

املدار�س  يف  امل�سائية  الفرتة  يف  والعمل  درا�سية، 

اأعوام كحد  املخ�س�سة للطلبة ال�سوريني ثالثة 

اأق�سى.

الدكتور  التعليم وال�سباب  وقال رئي�سا جلنة 

طبببالبببب الببب�بببسبببرايبببرة واالإداريبببببببببة املببهببنببد�ببس يببزن 

اإن  االأحبببد،  اليوم  �سحفي  ت�سريح  يف  �سديفات، 

هذه اال�ستجابة ال�سريعة جت�سد مدى الت�ساركية 

وتعك�س  والتنفيذية،  الت�سريعية  ال�سلطتني  بني 

حر�س ال�سلطتني للحفاظ على م�سرية الرتبية 

فيها  الببعببامببلببني  احببتببيبباجببات  وتلم�س  والببتببعببلببيببم، 

وال�سعور مبعاناتهم.

م�سرتك  اجتماع  يف  طالبتا  اللجنتان  وكانت 

ُعبببقبببد يببببوم البببثبببالثببباء املبببا�بببسبببي، بببحبب�ببسببور وزيبببر 

الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي عزمي 

�سامح  املدنية  ديوان اخلدمة  ورئي�س  حمافظة، 

ودفببع  االإ�ببسببايف،  التعليم  م�سكلة  بحل  النا�سر، 

الرواتب املتاأخرة للعاملني يف املدار�س املخ�س�سة 

حقوقهم  على  واملببحببافببظببة  البب�ببسببوريببني،  للطلبة 

بالكامل.

كببمببا طببالبببببت الببلببجببنببتببان بببب�بببسبببرورة اإ�بببسبببدار 

تببعببلببيببمببات وا�ببسببحببة ومببعببلببن عببنببهببا عببلببى املببوقببع 

التعليم  بخ�سو�س  الرتبية  لببوزارة  االإلكرتوين 

االإ�بببببسبببببايف احلبببكبببومبببي، والببتببعببلببيببم يف املببببدار�ببببس 

املخ�س�سة للطلبة ال�سوريني.
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م�شروع  النيابية،  الإداري����ة  اللجنة  اأق���رت   

اإعادة هيكلة م�ؤ�ش�شات  القان�ن املعدل لقان�ن 

ودوائر حك�مية ل�شنة 2022.

ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه اللجنة 

يزن  املهند�س  ال��ن��ائ��ب  برئا�شة  الأح����د،  اأم�����س 

ال�شديفات، وح�ش�ر وزراء: الت�شال احلك�مي 

القان�نية  لل�ش�ؤون  وال��دول��ة  ال�شب�ل،  في�شل 

نان�شي منروقة، والتنمية ال�شيا�شية وال�ش�ؤون 

م�ؤ�ش�شة  عام  ومدير  عزايزة،  الربملانية وجيه 

الإذاعة والتلفزي�ن ابراهيم الب�اريد، ومدير 

ع���ام وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة )ب����را( ف��روز 

مبي�شني واأمني عام وزارة الت�شال احلك�مي 

زيد الن�اي�شة.

وق����ال ال�����ش��دي��ف��ات، »اإن���ن���ا اأم����ام حت���دٍّ كبر 

حتى  واخلا�س  الر�شمي  الإع��ام  دور  لتعزيز 

ن�اجه الإ�شاعات امل�شللة، م�شددا على �شرورة 

تعزيز دور الإعام يف حماربة تلك الإ�شاعات«.

وا���ش��ت��ع��ر���س الأ����ش���ب���اب امل����ج���ب���ة مل�����ش��روع 

ال��ق��ان���ن وال��ت��ي ج���اءت ن��ظ��را ل�����ش��دور الإرادة 

الت�شال  وزارة  با�شتحداث  ال�شامية  امللكية 

امل�شائل  جميع  معاجلة  ول��غ��اي��ات  احل��ك���م��ي، 

العاقة والرتباط بني هذه  بتنظيم  املتعلقة 

الإع����ام احلك�مية من  وم���ؤ���ش�����ش��ات  ال�����زارة 

رئا�شة  الت�شال احلك�مي  وزي��ر  ت���يل  خ��ال 

والتلفزي�ن  الإذاع����ة  م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 

ال��ذي  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  اإدارة وك��ال��ة  وجمل�س 

ت�شمنتها الن�س املقرح.

اإىل جانب حتقيق الن�شجام والت�افق بني 

وامل��ط��ب���ع��ات  ب���الإع���ام  املتعلقة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 

وزارة  ا�شتحداث  �ش�ء  يف  وال�شحافة  والن�شر 

ت��ع��ن��ى ب��الت�����ش��ال احل��ك���م��ي وب��ح��ي��ث ي��ت���ىل 

املناطة  ال�شاحيات  الت�شال احلك�مي  وزير 

اأو  ي�شميه  ال���ذي  ال���زي��ر  اأو  ال�����زراء  برئي�س 

الذي يف��شه اأو ال�زير املعني ب�ش�ؤون الإعام 

واملن�ش��س عليها يف تلك الت�شريعات.

الن�اب: جميل احل�ش��س،  من جهتهم دعا 

واإ�شماعيل  الهمان،  وامغر  ع���اد،  وعبداهلل 

امل�شاقبة اإىل زيادة الدعم املخ�ش�س للتلفزي�ن 

م���ؤ���ش�����ش��ة  يف  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات  وف�����ش��ل  الأردين، 

التلفزي�ن عن دي�ان اخلدمة املدنية.

تثبيت  �شيتم  اإن��ه  ال�شب�ل  ق��ال  جانبه،  من 

الإذاع��ة  م�ؤ�ش�شة  يف  اخلدمات  �شراء  م�ظفي 

والتلفزي�ن خال العامني املقبلني.

دي���ان اخلدمة  اإن  قالت  ب��دوره��ا،  منروقة 

امل���دن���ي���ة ه����� امل���ظ���ل���ة ل��ت��ع��ي��ني امل����ظ���ف���ني يف 

م�ؤ�ش�شات الدولة.

وق���ال ال��ب���اري��د اإن���ه مت اأر���ش��ف��ة الأر���ش��ي��ف 

2.5 م��ل��ي���ن �شاعة  ال���ط��ن��ي ك��ام��ا، وه��ن��اك 

وج�د  عن  ف�شا  لأر�شفة،  بحاجة  تلفزي�نية 

الأر�شفة  ه��ذه  ت�اجه  واإداري���ة  مالية  حتديات 

علما باأنها مت�ا�شلة.

»اإداري����ة  رئي�س  اأت���اح  الج��ت��م��اع،  نهاية  ويف 

الن�اب« لل�شباب املُ�شاركني يف برنامج »الزمالة 

الربملانية«، الذي ُينفذه �شندوق امللك عبداهلل 

تقدمي  ال��ن���اب،  جمل�س  مع  بال�شراكة  الثاين 

ُم��ق��رح��ات��ه��م وُم��اح��ظ��ات��ه��م، وذل����ك اإمي��اًن��ا 

وُم�شاركتهم يف عملية  ال�شباب  باأهمية متكني 

اتخاذ القرار.

إدارية النواب ُتقر معدل هيكلة دوائر حكومية

االأنباط-عمرالكعابنة 

خا�س  م�شدر  م��ن  »الأن��ب��اط«  علمت 

برفع  احلك�مة  تق�م  اأن  املت�قع  من  اأنه 

قرو�س   3 بقيمة    »95« بنزين  مادة  �شعر 

وبنزين »90« بـ 3 قرو�س ون�شف . 

فيما يخ�س مادة  الكاز ت�قع امل�شدر 

 ، ق���رو����س   اأرب���ع���ة  بقيمة  رف��ع��ه��ا  ي��ت��م  اأن 

ب��شبعة  ال��دي��زل  م��ادة  لتخفي�س  اإ�شافة 

فل�شات .

اأن احلك�مة قامت  من اجلدير ذكره 

ط���ال  ال��ك��از  م��ادة  �شعر  بتثبيت  م���ؤخ��راً 

ف����رة ال�������ش���ت���اء م���ع جت��م��ي��د ال�����ش��ري��ب��ة 

املفرو�شة عليها .

  االنباط – عمان 

النيابية خال  املالية  اللجنة  ناق�شت 

ب��رئ��ا���ش��ة النائب  اأم�����س الأح����د،  اج��ت��م��اع 

وزارة  م�ازنة  ال�شليحات،  منر  الدكت�ر 

امل�ازنة  قان�ن  م�شروع  اطار  يف  ال�شباب 

.2023 العامة لل�شنة املالية 

ال�زارة  اأهداف  على  اللجنة  واطلعت 

وامل��دي��ري��ات وامل���راك���ز ال�����ش��ب��اب��ي��ة وامل���دن 

ال��ت��ي تت�شمن  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

لدى  وال��ف��ك��ري��ة  املعرفية  ال���روح  تنمية 

ال�����ش��اب والرت����ق����اء ب��ه��م ن��ح��� ال���ري���ادة 

والإبداع.

واأك����د ال�����ش��ل��ي��ح��ات خ���ال الج��ت��م��اع، 

ت�فر  يف  ودوره  ال�شباب  ق��ط��اع  اأه��م��ي��ة 

ال�شبابية،  والقطاعات  للنا�س  اخلدمات 

م�شرا اإىل اأن حجم م�ازنة ال�زارة لعام 

2023 بلغ 31,4 ملي�ن دينار بارتفاع 8,8 

لاإنفاق  ملي�ن   7,1 منها  دينار  ملي�ن 

يف  دي����ن����ار  م���ل���ي����ن   1,7 و  ال���راأ����ش���م���ايل 

الإنفاق اجلاري.

ا�شتف�شر اع�شاء اللجنة  من جانبهم، 

امل��ال��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ع��ن اجن����ازات ال�����زارة 

ال���ع���ام امل��ا���ش��ي وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ال�شراتيجية  واإجن��ازات  احلايل،  للعام 

ال���ط��ن��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب وامل�����دن ال��ري��ا���ش��ي��ة 

ال�شبابية  وامل��راك��ز  الت�شغيلية  وكلفها 

واخل�����دم�����ات ال���ت���ي ت���ق���دم���ه���ا، وحت��ف��ي��ز 

ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى ال��ت��ط���ع ودع����م الب����داع 

والبتكار.

برفع  مقرحا  اللجنة  اع�شاء  وق��دم 

ت������ش��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب���رف���ع ن�����ش��ب��ة امل����ازن���ة 

.2024 العامة ل�زارة ال�شباب للعام 

م���ن ج���ه���ت���ه، ع���ر����س وزي�����ر ال�����ش��ب��اب 

التي  امل�شاريع  لأه��م  النابل�شي،  حممد 

تعتزم ال�زارة تنفيذها.

وبني النابل�شي ان امل�ازنة م�زعة على 

)الامركزية(  املحافظات  تنمية  نفقات 

ون���ف���ق���ات راأ���ش��م��ال��ي��ة ون���ف���ق���ات ج���اري���ة، 

تنظيم  يف  م�شتمرة  ال�����زارة  اأن  م���ؤك��دا 

�شمن  امل�شتهدفة  وال��ن��ت��ائ��ج  الأول����ي���ات 

 –  2023 ل��ل�����ش��ن���ات  امل���ح���ددة  ال�����ش��ق���ف 

.2025

وا���ش��اف، ان اأول���ي��ة ال����زارة حتديث 

وت��ط���ي��ر امل���راك���ز ال�����ش��ب��اب��ي��ة وامل��ن�����ش��اآت 

ال���ري���ا����ش���ة، وان�������ش���اء م����راك����ز ���ش��ب��اب��ي��ة 

على  دولية  بط�لت  وا�شت�شافة  جاذبة، 

امل��راف��ق ال��ري��ا���ش��ي��ة، م���ؤك��دا اأن ال����زارة 

احل�ارية  اجلل�شات  تنظيم  يف  م�شتمرة 

�شناع  اإىل  �ش�تهم  لإي�شال  ال�شباب  مع 

القرار.

ال�������زارة  م���ه���ام  م���ن  اأن  اىل  واأ�����ش����ار 

م��ت��اب��ع��ة ج���ائ���زة احل�����ش��ني ب���ن ع��ب��داهلل 

اع��داد  وزي���ادة  التط�عي  للعمل  ال��ث��اين 

امل���ت���ط����ع���ني امل�������ش���ج���ل���ني ع���ل���ى امل��ن�����ش��ة 

ال�طنية للعمل التط�عي »نحن«.

  االنباط  عمان 

 نفت امل�ؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء، 

الأح��د،  اأم�����س  اأ���ش��درت��ه  بيان �شحفي  يف 

متديد  قب�لها  ح�ل  املتداولة  املعل�مات 

برغر  منتج  م��ن  كمية  �شاحية  ف���رة 

الدجاج.

وق���ال م��دي��ر ع���ام امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��دك��ت���ر 

ت���اف��ق  امل���ؤ���ش�����ش��ة مل  اإن  ن����زار م��ه��ي��دات 

جائحة  ف��رة  خ��ال  املقدم  الطلب  على 

ك����رون���ا ب�����ش��اأن مت���دي���د م����دة ���ش��اح��ي��ة 

وحجزت  الدجاج،  برغر  منتج  من  كمية 

الكمية بالكامل واأتلفتها يف حينه، وذلك 

التعليمات  بح�شب  ال��ط��ل��ب  درا���ش��ة  ب��ع��د 

الأ���ش���ل��ي��ة ال��ن��اظ��م��ة، وم���ن ق��ب��ل جلنة 

ت�شم خرباء وفنيي غذاء ميثل�ن وحدة 

وق�شم  امل���ت���داول  وق�����ش��م  امل��خ��اط��ر  اإدارة 

امل�ؤ�ش�شة. امل�ا�شفات يف 

كتابا  اأ���ش��درت  امل���ؤ���ش�����ش��ة  اأن  واأ���ش��اف 

بخ�ش��س اإتاف كامل الكمية املتحفظ 

عليها من ذلك املنتج بتاريخ 2020/8/16 

 2020/9/12 ب��ت��اري��خ  اإت����اف  وحم�����ش��ر 

الدخل  ومب�شاركة مندوبني من �شريبة 

واملبيعات ودي�ان املحا�شبة، رغم ظروف 

ال�شتثنائية  وال��ظ��روف  ك���رون��ا  جائحة 

التي �شهدها الأردن والعامل اآنذاك.

�شاحية  مدة  اأن  اإىل  مهيدات  ولفت 

اأن��ه  اإل  �شهرا   )12( تبلغ  امل�����ش��در  املنتج 

�شهرين فقط  اإىل مدة  جرى تخفي�شها 

بناء على طلب �شل�شلة املطاعم.

ب��ي��ان��ا  اأ�����ش����درت  امل���ؤ���ش�����ش��ة  اأن  ي���ذك���ر 

ت���اري���خ  ال���������ش����اأن يف  ب����ه����ذا  ت��������ش���ي���ح���ي���ا 

ح���ي���ث���ي���ات  ل���ت��������ش���ي���ح   26/12/2022

امل��ش�ع.

توقعات برفع سعر المشتقات 
النفطية الشهر المقبل  

مالية النواب تناقش موازنة
 وزارة الشباب

الغذاء والدواء تنفي 
قبولها تمديد فترة صالحية كمية 

من منتجات البرغر

الشخانبة يدعو لنشر  ثقافة العمل التطوعي والخزاعي: تزيد من فاعلية الطلبة

غياب تام للعمل التطوعي بالجامعات ودعوات لتعزيزه

االنباط – �شذى حتامله 
 

 تكاد فكرة العمل التط�عي اأن تك�ن مغيبة يف  اأغلب اجلامعات 

الأردنية ، حيث يهتم معظم الطلبة باجلانب النظري ويهمل�ن 

امل�شاركة يف الأن�شطة الامنهجية.

اأعمال تط�عية  ي�شارك�ن يف  اأنهم   وق��ال ط��اب جامعي�ن    

العمل  اإىل تعزيز ثقافة   داع��ني  ف��ردي،  خ��ارج اجلامعة بتنظيم 

التط�عي داخل ا�ش�ار  اجلامعات بان يك�ن متطلبا اجباريا ، لن 

الأعمال  التط�عية تتيح لهم الأنخراط مع جميع فئات املجتمع، 

وت�لد لديهم �شع�ر بامل�ش�ؤولية جتاه جمتمعهم .

واكدوا يف ت�شريحات خا�شة ل�«الأنباط« اأن  العمل التط�عي 

داخل اجلامعات ينمي لديهم حب فعل اخلر وتقدمي كل ما ه� 

مقابل  دون  التط�ع  وح��ب  �شخ�شيتهم  ويق�ي  للمجتمع  مفيد 

مادي مل�شاعدة غرهم، والتعرف اإىل  فئات املجتمع والأح�شا�س  

بامل�ش�ؤولية جتاه اي عمل يتط�ع�ن به.

اإيجابية يف مكان التط�ع،  اأن  املتط�ع  يرك ب�شمة   وبين�ا 

الأن�شانية لديه، ويزيد من خربته يف جمالت  يعزز روح  ال��ذي 

متعددة غر التخ�ش�شات اجلامعية وي�شاعده على النخراط يف 

املجتمع وفتح اأب�اب جديدة له.

واأ�شاروا اإىل اأنه مل يكن هناك اأي عمل تط�عي خال درا�شتهم 

يف اجلامعات ب�شكل مبا�شر اإل اأن هناك بع�س الأ�شاتذة اجلامعية 

على  ت��ط���ع��ي��ة  اأف���ك���ار  ب��ع��ر���س  ي��ق���م���ن  ال�شخ�شية   ب�شفتهم 

اإذا كان ي�جد عمل تط�عي يك�ن لي�م  اأنه  اإىل  الطلبة، لفتني 

واح��د،  وهناك بع�س الطلبة قام�ا بالأعمال التط�عية عندما 

مت ت�شجيل مادة حتت م�شمى »خدمة املجتمع« للخريجني.

    ودعا  ال�شحفي الكادميي الدكت�ر زياد �شخانبة ، اجلامعات 

التعليمية، مبينا  اإىل  اإ�شافة   بالن�شطة الامنهجية  لاهتمام 

بناء  يف�ق  ب�شكل  الطالب  �شخ�شية  يبني  التط�عي  العمل  اأن 

من  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  حيث  وح���ده،  التعليمي  بالعمل  �شخ�شيته 

اجلامعة  لأن  ؛  �شعيفة  �شخ�شياتهم  تك�ن   اخلريجني  الطلبة 

ت�����ش��دد ع��ل��ى ال���درا����ش���ة ال��ن��ظ��ري��ة ف��ق��ط ول ت��ه��ت��م ب��الأن�����ش��ط��ة  

الامنهجية.

الن��ت��م��اء  بني  تعزيز  ي�شاعد يف  التط�عي  العمل  اإن   وق��ال   

الطالب واملجتمع ، فالطلبة الي�م منف�شل�ن عن واقعهم خارج 

اجلامعات  ، م�شرا اإىل اأن العمل التط�عي يحفز ال�شباب داخل 

التي  الق�شايا  العديد من  انه عليهم م�ش�ولية جتاه  اجلامعات 

تتطلب ت�ش�يب اأو م�شاركة . 

يف  امل�شاركة  �شهلت  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  اأن  وا���ش��اف 

العمل التط�عي وعززته بتنظيم  مبادرات من  خال �شفحات 

ي�شجع�ن  الطلبة  وا�شبح  ميديا،  ال�ش��شيال  على   ان�شاوؤها  يتم 

اأن  اإىل  لفتا   ، التط�عية  بالعمال  القيام  على  بع�شا  بع�شهم 

�شخ�شي  تنظيم  ه��ي  اجل��ام��ع��ات  التط�عية يف  الأع��م��ال   اغ��ل��ب 

وفردي من قبل الطلبة . 

اأعمال  تط�عية،  اإىل تنفيذ بع�س اجلامعات  وا�شار �شخانبة 

داعيا اإىل  ربط الأعمال  التط�ع�ية بامل�شاقات الدرا�شية  بتنفيذ 

الن�شاط  تفعيل  الطلبة  ���ش���ون  ع��م��ادة  وعلى   ، واج��ب  اأو  ن�شاط 

يف  احتفالت  وتنظيم   ، خارجها  اأو  اجلامعات  داخ��ل  التط�عي 

املنا�شبات ال�طنية وت�شجيع الطلبة على امل�شاركة فيها.

  و لفت اإىل �شعف اداء مكاتب العاقات العامة يف اجلامعات يف 

ن�شر ثقافة التط�ع، م�شددا على قيامها بالت�شبيك مع م�ؤ�ش�شات 

الدولة، وار�شال جمم�عة من الطلبة للم�شاركة يف ان�شطتها. 

ح�شني  الدكت�ر  الجتماع  علم  ا�شتاذ  ق��ال  ذات��ه  ال�شياق  ويف 

خزاعي ، ان العمل التط�عي مهم لأنه  يزيد من فاعلية الطلبة 

وتفاعلهم الجتماعي وتعرفهم على بع�شهم بع�شا ، م�شيفا اأن 

للم�ؤ�ش�شات   خدمات  الطلبة  تقدمي  يف  ي�شهم  التط�عي  العمل 

التي يعمل�ن بها ويزيد انتماءهم لها.

فيها  الطلبة  ليمار�س  املرحلة اجلامعية  مهمة  اأن  وب��ني      

ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي ال�����ذي  ي�����ش��غ��ل وق���ت ف��راغ��ه��م ب��ع��م��ل مفيد، 

ايجابية  ب�ش�رة  الجتماعية   وتعلم مهارات، وممار�شة حياتهم 

مبتعدين عن العزلة وال�حدة والعنف .

فلسطين النيابية تلتقي وكيل هيئة األسرى في فلسطين

األسرة النيابية: القوانين والتشريعات األردنية عززت ومكنت المرأة

  االنباط – عمان 

 قال رئي�س جلنة فل�شطني النيابية، فايز 

من  تنطلق  اللجنة  عمل  اآلية  اإن  ب�شب��س، 

روؤى ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف دع��م 

اإليها. الزخم  واإعادة  الفل�شطينية  الق�شية 

اأم�س الأحد،  واأ�شاف، خال لقاء اللجنة 

وك���ي���ل ه��ي��ئ��ة �����ش�����ؤون الأ�����ش����رى وامل���ح���رري���ن 

وال���ف��د  اخل��ط��ي��ب  ع��ب��دال��ق��ادر  فل�شطني  يف 

املرافق له، اأن حك�مة الحتال الإ�شرائيلية 

وال��������ش���اي���ة  الأردن  ت�����ش��ت��ه��دف  احل���ال���ي���ة 

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع���ل���ى امل���ق���د����ش���ات الإ����ش���ام���ي���ة 

اإىل  لف��ت��ا  ال�����ش��ري��ف،  ال��ق��د���س  يف  وامل�شيحية 

اأنها اأكرث احلك�مات الإ�شرائيلية تطرفا.

عبداهلل  امللك  جالة  اأن  ب�شب��س  وتابع 

اهتماما  الفل�شطينية  الق�شية  ي�ىل  الثاين 

والإقليمية  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  ك��ل  يف  ك��ب��را 

ي�شعى  الح���ت���ال  اأن  م������ش��ًح��ا  وامل��ح��ل��ي��ة، 

خال  م��ن  الفل�شطينية  اله�ية  طم�س  اإىل 

ح��ك���م��ت��ه احل��ال��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��رع ل��ل��ع��ن��ف يف 

ق�انينها.

م�����ن ج���ه���ت���ه���م، رح������ب ال������ن�������اب: روع�����ة 

الغرابلي، وامغر الهمان، وغازي الذنبيات 

الأردين  ال�شعب  اإن  قائلني  ال�شيف،  بال�فد 

يقف خلف القيادة الها�شمية احلكيمة.

ي��ع��م��ل ع���ل���ى زع���زع���ة  اأن م���ن  واأ�����ش����اف�����ا 

ال��شاية الها�شمية على املقد�شات يف القد�س، 

جلنة  جاهزية  م�ؤكدين  حمال،  وهذا  غا�شم 

ق�ة،  من  اأوت��ي��ت  ما  بكل  النيابية،  فل�شطني 

الحتال  بها  يق�م  حماولت  لأي  للت�شدي 

�شد الأ�شرى يف املعتقات.

م����ن ج���ان���ب���ه، اط���ل���ع اخل���ط���ي���ب ال��ل��ج��ن��ة 

الأ���ش��رى  لها  يتعر�س  ال��ت��ي  الهجمات  على 

الهجمات  اأن  مبينا  الح���ت���ال،  ���ش��ج���ن  يف 

والتنكيل التي يتعر�ش�ن لها كبرة.

ب�شتى  ي��ح��اول  الح��ت��ال  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

ال�������ش���ب���ل الن����ق���������ش����ا�����س ع����ل����ى امل���ق���د����ش���ات 

وزعزعة  فل�شطني،  وامل�شيحية يف  الإ�شامية 

ال��شاية الها�شمية يف القد�س.

الحتال  ق���ات  منع  اخلطيب  وا�شتنكر 

غ�����ش��ان  اأب���ي���ب  ت���ل  ل����دى  الأردين  ال�����ش��ف��ر 

امل���ج���ايل م���ن ال��ت��ج���ل يف ب���اح���ات الأق�����ش��ى، 

واع����ت����ربه ت���ع���دي���ا ����ش���ارخ���ا ووا����ش���ح���ا ع��ل��ى 

والدولية. الدبل�ما�شية  الأعراف 

الها�شمية  ال������ش��اي��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و���ش��دد 

يف احل����ف����اظ ع���ل���ى امل���ق���د����ش���ات الإ����ش���ام���ي���ة 

مثمنا  ال�����ش��ري��ف،  ال���ق���د����س  يف  وامل�����ش��ي��ح��ي��ة 

م�اقف جالة امللك يف اإعادة الزخم للق�شية 

الفل�شطينية.

وا���ش��ت��ع��ر���س اخل��ط��ي��ب م��ع��ان��اة الأ����ش���رى 

وامل���ع���ت���ق���ل���ني ل�����دى ق�������ات الح�����ت�����ال، وم���ا 

النف�شي  التعذيب  اأن����اع  م��ن  ل��ه  يتعر�ش�ن 

لفتا  الن�شالية،  اإرادتهم  لك�شر  واجل�شدي، 

ع��ق���ب��ات  ت��ف��ر���س  الح���ت���ال  ق�����ات  اأن  اإىل 

مثل  املعتقلني  والأطفال  الن�شاء  على  كبرة 

احلرمان من زيارة ذويهم والت�ا�شل معهم، 

وو�شعهم يف زنازين انفرادية والتنكيل بهم.

االنباط – عمان 

 ق��ال��ت رئي�شة جل��ن��ة امل����راأة و����ش����ؤون الأ���ش��رة 

النيابية، ميادة �شرمي، اإن الق�انني والت�شريعات 

الأردن����ي����ة ع����ززت وم��ك��ن��ت امل�������راأة، ب��ي��ن��م��ا كفلت 

التعديات  الأردنية متكينها من خال  الدولة 

ال���د����ش���ت����ري���ة الأخ���������رة وق�����ان������ين الأح��������زاب 

والنتخابات التي اأقرها جمل�س الن�اب.

ون��اق�����ش��ت ���ش��رمي خ���ال ل��ق��اء ال��ل��ج��ن��ة اأم�����س 

الأح������د، م���ع م���دي���رة واأع�������ش���اء ب��رن��ام��ج العمل 

ال��دول��ي��ة رمي  العمل  ل��ل��م��راأة / منظمة  ال��ائ��ق 

الأردنية  امل��راأة  واإدم��اج  ا�شان، م��ش�ع متكني 

يف �ش�ق العمل، ل �شيما اأن جالة امللك عبداهلل 

وال��ذي  ال�شامي  العر�س  خ��ط��اب  اأك���د يف  ال��ث��اين 

افتتح به اأعمال الدورة العادية الثانية من عمر 

املجل�س على تعزيز متكني املراأة.

ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ن���اب  جمل�س  اأن  واأ���ش��اف��ت 

والتي  والت�شريعات،  ال��ق���ان��ني  م��ن  ح��زم��ة  اأق���ر 

واقت�شاديا  �شيا�شيا  امل���راأة  متكني  وت��ط���ر  تعزز 

واجتماعيا.

هذه  ب��اإق��رار  �شاهمت  اللجنة  اأن  اإىل  ولفتت 

الق�انني، ومنها التعديات الد�شت�رية الأخرة، 

والتي اأ�شيفت فيها كلمة »الأردنيات« اإىل عن�ان 

الف�شل ال��ث��اين م��ن��ه، واإ���ش��اف��ة ب��ن��د ج��دي��د اإىل 

املادة 6 بالرمز 6 بالن�س التايل )تكفل الدولة 

ب��دور فاعل يف بناء  امل��راأة ودعمها للقيام  متكني 

اأ�شا�س  على  الفر�س  تكاف�ؤ  ي�شمن  مبا  املجتمع 

اأ�شكال  جميع  من  وحمايتها  والإن�شاف  العدل 

والأحزاب  النتخاب  والتمييز(، وق�انني  العنف 

والإدارة املحلية.

ال�شع�ب،  م��روة  ال��ن���اب:  من جهتهم طالب 

وعبداهلل اأب� زيد، واأحمد ع�شا، ب�شرورة متكني 

املراأة يف املجالت كافة ل �شيما القت�شادية منها، 

املنا�شب  العمل  ت���ف��ر  ���ش��رورة  على  م�شددين 

ل��ل��م��راأة ال��ع��ام��ل��ة مب��ا ل ي��ت��خ��ال��ف م��ع ال��ع��ادات 

والتقاليد والأعراف الأردنية.

ه��ن��اك ت��شيات  اإن  ا���ش��ان  ق��ال��ت  ب���دوره���ا، 

ال��ع��ام��ل��ة يف القطاع  اإج�����ازة الأم����م���ة  مب�����ش��اواة 

اخلا�س بالقطاع العام، ف�شا عن ت�فر فر�س 

العمل الائق لها، وحتقيق العدالة الجتماعية 

للعاملني والعامات.

وقالت اإن ت��شيات منظمة العمل الدولية ل 

الأردنية،  والأع��راف  والتقاليد  العادات  تخالف 

ت��اأت��ي م���اءم��ة ل��ه��ا، م�شرة اإىل ���ش��رورة  واإمن���ا 

ال���رك���ي���ز ع��ل��ى ال���ع���ام���ات يف ق���ط���اع ال���زراع���ة 

لتحقيق العدالة لهن.

واأو�شحت اأن هناك تعاونا وت�شاركا مع جلنة 

املراأة النيابية لتعزيز كل اأوا�شر التعاون.
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الكوفحي: بلدية اربد تضع خطة استراتيجية  
مؤسسية لتطوير عملها 

مليون دينار الموازنة األولية لوزارة اإلتصال للعام الحالي

»زراعة النواب« ُتطالب بحلول جذرية ألثمان المياه لمزراعي األزرق

األرصاد: قلة األمطار وارتفاع الحرارة في أربعينية الشتاء 
ليس حدثا استثنائيا

اللجنة المالية النيابية تتحفظ على موازنة قناة المملكة

االنباط- فرح مو�سى

اإربد الكربى الدكتور   قال رئي�س بلدية 

اإن  اليوم يف موؤمتر �صحفي  الكوفحي  نبيل 

عمل  لتطوير  نقاط  ع��دة  و�صعت  البلدية  

ا�صرتاتيجية  خطة   تنفيذ  ومنها   البلدية 

اإيجاباً  ينعك�س  موؤَ�ص�صي   تطوير  الح��داث  

على اأدائها وما تقدمه من خدمات.  واأ�صار 

اإىل العمل على ت�صحيح الو�صع املايل �صمن 

عدة حماور منها �صبط النفقات الذي وفر 

واال�صتغناء  دي���زل،  ل��رت  ال��ف   ١٨٠ للبلدية 

وزي��ادة  م�صتاأجرة،  اأب  بيك  �صيارة    ٦٥ ع��ن 

اإيرادات امل�صقفات ورخ�س املهن.

على  تركز   البلدية  اأن  الكوفحي  وب��ن   

زيادة املنح احلكومية والدولية.

وذك����ر ان اأب����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

اللتن  واملركزية   الت�صريعات  هي  البلدية  

ت��ع��ي��ق��ان ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي وق���د ي����وؤدي ت��اأخ��ر 

هامة  عطاءات  لفقدنا  باال�صتجابة  ال��وزارة 

اإدارة  يف  ت��خ�����ص��ر  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  م�����ص��را  

خدمة النفايات  .

ال��ب��ن��اء  ت���راخ���ي�������س  ك��ل��ف��ة  اأن   واأو�����ص����ح 

اأن   اإىل  م�صرا   امل��رب��ع،  للمرت  دي��ن��ار  ن�صف 

جتاه  �صلبيا  زال  ما  املواطنن  بع�س  �صلوك 

النظافة/ املرور/ وت�صديد ما يرتتب عليهم 

للبلدية. 

وذكر الكوفحي اأن البلدية  تعاملت ، مع   

التحدي املايل )رواتب وحوافز ومكافاآت( ،  

مبنتهى ال�صفافية والعدالة حيث مت تعين 

عمال جدد من قبل جلان خمت�صة.

وا����ص���ار ال��ك��وف��ح��ي اإىل اخل��ط��ة امل��روري��ة 

اأن حت��ل  امل����ت����وق����ع  ال����ت����ي م����ن  اجل������دي������دة  

االزدح���ام���ات امل��روري��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ال�����ص��وارع 

اإ���ص��ارات  و�صع  �صيتم  اإذ  تعانيها،  وامل��رك��ب��ات 

اجت��اه  ر�صم  واإع���ادة   ، ال�صر  تنظم  �صوئية 

كما   ، ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال�����ص��وارع  لبع�س  ال�����ص��ر 

وال��ع��م��ل على   امل��ي��ة  ���ص��ارع  ا���ص��ت��ك��م��ال  �صيتم 

تنظيم نفق الثقافة.

االأنباط _ ر�ؤى الزعبي 

االإت�����ص��ال  ل����وزارة  االأوىل  امل���وازن���ة  بلغت 

احل���ك���وم���ي ل��ل��ع��ام احل������ايل، م��ل��ي��ون دي��ن��ار  

فقط، منها ٢٠٠ الف نفقات راأ�صمالية وفقاً 

منر  النائب  النيابية  املالية  اللجنة  لرئي�س 

ال�صليحات.

وق���ال وزي���ر االت�����ص��ال احل��ك��وم��ي في�صل 

ال�صبول، انه

مع  ع��ام  ر�صمي  بخطاب  احل��دي��ث  �صيتم 

ال�صيا�صة  ع��ن  وال�����وزارات  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 

االإعالمية.

وا�صاف اأن لدى الوزارة خطة ملدة ثالث 

اإع��الم��ي��اً من  ���ص��ن��وات ل��ت��دري��ب ٧٥ ن��اط��ق��اً 

خم��ت��ل��ف م��وؤ���ص�����ص��ات ال���دول���ة ل��ل��ت��وا���ص��ل مع 

قدراتهم  لتطوير  وذل���ك  االإع����الم،  و���ص��ائ��ل 

ومهاراتهم وتدريبهم على كل ما هو جديد 

.

يف  لي�صت  املخ�ص�صات  اأن  ال�صبول  وب��ن 

االإع��الم  اأن  وخ�صو�صاً   ، الطموح  م�صتوى 

ب��ح��اج��ة ل���دع���م ورع����اي����ة خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 

وتطويره يف ظل التطور التكنولوجي الذي 

ي�صهده العامل .

١٢ مليون  امل��م��ل��ك��ة  ق��ن��اة  وت��ب��ل��غ م���وازن���ة 

دينار  للعام احلايل ، وفقاً للمدير التنفيذي 

لقناة اململكة دانا ال�صياغ ، خ�ص�س لرواتب 

للقناة،  امل��وازن��ة  ن�صبة  م��ن   ٪٥٠ امل��وظ��ف��ن 

ويبلغ عدد املوظفن يف القناة  ٣٥٠ موظف .

ي���وج���د هيكلة  اإن�����ه  ال  ال�����ص��ي��اغ  وق���ال���ت 

 ، �صنوات  �صت  عمرها  ان  وخ�صو�صا  للقناة 

مو�صحة انه يوجد رقابة مالية داخل القناة 

القناة  داخ��ل  ك��ل جلنة  تتبع  اذ   ، وخ��ارج��ه��ا 

لديوان املحا�صبة.

يعمل  موظف  اأي  ف�صل  يتم  اأن��ه  وبينت 

،وذل��ك  اآخ��ر  اململكة  ولديه عمل  ل��دى قناة 

لوجود �صرط التفرغ لقبول املوظف .

ن�صر  على  تتحفظ  ان��ه��ا  ال�صياغ  وق��ال��ت 

لكن   ، القناة  يف  العاملن  املوظفن  روات��ب 

ب��ع��د االإع���رتا����س م��ن ق��ب��ل اأع�����ص��اء اللجنة 

اأج���اب���ت اأن����ه ه��ن��اك ب��ع�����س امل��وظ��ف��ن يبلغ 

اآالف وهناك �صاغر  راتبهم ال�صهري خم�صة 

، وبع�س  من�صب وهو رئي�س االإدارة للقناة  

املوظفن رواتبهم بحدود ٤٠٠ دينار .

احلرا�صي�س  �صرار  املالية  اللجنة  مقرر 

ما  اململكة  قناة  م��وازن��ة  على  امل��واف��ق��ة  على 

وذلك  بالقناة  املوازنة اخلا�صة  له  ت�صل  مل 

لعدم تقدميها للجنة .

املالية  اللجنة  مناق�صة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

والدوائر  احلكومي  االت�صال  وزارة  ملوازنة 

التابعة لها، وقناة اململكة .

االنباط – عمان 

ط���ال���ب رئ��ي�����س جل��ن��ة ال����زراع����ة وامل���ي���اه 

وال���ب���ادي���ة ال���ن���ي���اب���ي���ة، حم���م���د ال��ع��الق��م��ة، 

ب�������ص���رورة اإي���ج���اد ح���ل���ول ج���ذري���ة مل��و���ص��وع 

مناطق  مزارعي  على  املرتتبة  املياه  اأثمان 

االأزرق.

ح��دي��ث ال��ع��الق��م��ة ج���اء خ���الل ت��روؤ���ص��ه 

اج��ت��م��اع��ا ل��ل��ج��ن��ة ع���ق���دت���ه، اأم�������س االأح�����د، 

ب���ح�������ص���ور وزي��������ر امل�����ي�����اه وال���������ري حم��م��د 

القانونية  لل�صوؤون  الدولة  ووزي��ر  النجار، 

املالية  وزارة  ع��ام  واأم���ن  من��روق��ة،  نان�صي 

ع���ب���داحل���ك���ي���م ال�������ص���ب���ل���ي، ورئ���ي�������س دي�����وان 

احت��اد  ورئي�س  امل��ج��ايل،  اإب��راه��ي��م  املحا�صبة 

امل����زارع����ن ع�����ودة ال����روا�����ص����دة، وع�����دد م��ن 

مزارعي منطقة االأزرق.

عمل  خطة  و�صع  اأهمية  العالقمة  واأكد 

جميع  مع  والت�صاركية  التعاون  على  مبنية 

تعود  الزراعة  بقطاع  العالقة  ذات  اجلهات 

اللجنة  اأن  م�صيفا  اجل��م��ي��ع،  على  بالنفع 

التي  ال�صامية  امللكية  ال����روؤى  وف��ق  ت�صر 

ت��وك��د اأه��م��ي��ة وت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي 

به. والنهو�س 

و�صدد يف الوقت نف�صه على اأن “الزراعة 

امل���زارع���ن  دع����م  ع��ل��ى  ���ص��ت��ع��م��ل  النيابية” 

ال��ق�����ص��اي��ا،  ك���ل  اإىل ج��ان��ب��ه��م يف  وال���وق���وف 

امل�صروعة. و�صوال لنيل مطالبهم 

ك��م��ا اأك����د ال��ع��الق��م��ة واأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة 

����ص���رورة ت��خ��ف��ي�����س اأ���ص��ع��ار امل���ي���اه، واإع���ف���اء 

املرتتبة  امل��ي��اه  اأث��م��ان  م��ن  االأزرق  م��زارع��ي 

حو�س  ت�صعر  اإعادة  اإىل  باالإ�صافة  عليهم، 

االأزرق وتذليل كل املعيقات التي تواجههم.

اللجنة  اأع�����ص��اء  ال���ن���واب  اأك���د  ب���دوره���م، 

���ص��رورة ب��ح��ث امل��ع��ي��ق��ات وال��ت��ح��دي��ات التي 

كلف  ارتفاع  م�صاكل  �صيما  القطاع،  تواجه 

املياه،  وفاتورة  والنقل،  والعمالة،  الطاقة، 

ال�صرائب  عن  ف�صاًل  االأرا���ص��ي،  وتفوي�س 

امل���ف���رو����ص���ة ع���ل���ى م����دخ����الت وخم����رج����ات 

الزراعي. القطاع 

ال��ن��ج��ار، م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال اإن وزارت����ه 

م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ال����ق����وان����ن واالأن���ظ���م���ة 

والتعليمات املعمول بها، م�صيفا نحن جهة 

اأننا ُننفذ القانون. تنفيذية، مبعنى 

ي��ت��م م��ن خ��الل  اأن االإع���ف���اء  واأ����ص���ار اإىل 

م��وؤك��ًدا  ال���وزراء،  جمل�س  اإىل  كتاب  توجيه 

اأن الوزارة من ناحيتها �صتدعم هذا املطلب 

عند مناق�صته يف جمل�س الوزراء.

معاجلة  اإن  قالت  جانبها،  م��ن  من��روق��ة 

ق���ان���وين،  ���ص��ن��د  اإىل  ب��ح��اج��ة  م�����ص��ك��ل��ة  اأي 

البئر،  على  املياه  ع��داد  تركيب  اأن  م�صيفة 

يف حال كانت االأخرة “مرخ�صة”، ولي�صت 

م�صجلة يف وزارة املياه والري.

وزارتي  بن  تن�صيقا  هناك  اأن  واأو�صحت 

املالية واملياه يف هذا ال�صاأن.

ال���ن���ج���ار  اأك�������د  االج����ت����م����اع،  ن���ه���اي���ة  ويف 

ومنروقة ا�صتعدادهما حلل م�صكلة مزارعي 

ال�����وزراء،  جم��ل�����س  ع��ل��ى  وع��ر���ص��ه��ا  االأزرق 

بهدف اإيجاد احللول املنا�صبة لهم.

ت��ل��خ�����ص��ت م��ط��ال��ب م���زراع���ي  ذل����ك  اإىل 

كميات  اح��ت�����ص��اب  اع��ت��م��اد  ب�����ص��رورة  االأزرق 

قراءة  ح�صب  املزرعة  داخل  امل�صتهلكة  املياه 

العداد املثبت على كل بئر مرخ�س، وزيادة

ال�صماح با�صتخدام مياه االآبار االرتوازية 

�صرورة  اإىل  داع��ن  اململكة،  مناطق  كباقي 

من  املكعب  للمرت  موحدة  تعرفة  احت�صاب 

املياه.

  االنباط – عمان 

 قال مدير اإدارة االأر�صاد اجلوية رائد اآل 

خطاب، اإن الدرا�صات املناخية اأثبتت اأن قلة 

درج��ات احل��رارة يف بع�س  وارتفاع  االأمطار 

ظاهرة  اأو  ا�صتثنائيا  ح��دث��ا  لي�س  امل��ن��اط��ق، 

غر م�صبوقة.

االأح��د،  اأم�����س  بيان �صحفي،  واأ���ص��اف يف 

اإدارة  يف  امل��ن��اخ  م��دي��ري��ة  يف  ال���درا����ص���ات  اأن 

االأر�صاد، ت�صر اإىل اأن جودة املو�صم املطري 

تختلف من مو�صم اإىل اآخر، وال تعتمد على 

اأربعينية  خ���الل  ال��ه��اط��ل��ة  االأم���ط���ار  ح��ج��م 

باملئة من   30 اأمطارها  ت�صكل  التي  ال�صتاء 

جمموع املو�صم املطري العام يف اململكة.

اأن قلة االأمطار وارتفاع  اآل خطاب  واأكد 

درجات احلرارة يف اأربعينية ال�صتاء للمو�صم 

احلايل لي�س غريبا على مناخ االأردن، مبينا 

فيها  االأربعينية  �صهدت  كثرة  موا�صم  اأن 

كان  املطري  املو�صم  لكن  �صعيفة،  هطوالت 

جيدا.

مطري  مو�صم   100 خالل  اأن��ه  واأو�صح 

اأم���ط���ار  ك���ان���ت  30 م��ن��ه��ا  ف�����اإن  يف ع���م���ان، 

و18  ج��ي��دا،  وامل��و���ص��م  �صعيفة  االأرب��ع��ي��ن��ي��ة 

منها كانت اأمطار االأربعينية جيدة واملو�صم 

���ص��ع��ي��ف��ا، ف��ي��م��ا ك���ان���ت االأم����ط����ار وامل��و���ص��م 

 21 يف  وج��ي��دي��ن  م��ن��ه��ا،   31 يف  �صعيفن 

منها.

ال�������ص���ج���الت  اأن  خ����ط����اب  اآل  واأ�������ص������اف 

مو�صم  اأن  اإىل  ت�صر  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ن��اخ��ي��ة 

خالل  هطول  اأق��ل  �صهد   1994/1995
االأرب���ع���ي���ن���ي���ة يف م��ع��ظ��م م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة، 

وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك ح��ق��ق امل��ج��م��وع امل��ط��ري 

اأعلى من معدله العام فبلغ يف  املو�صم ن�صبا 

املناطق ال�صمالية 102 باملئة، و 110باملئة 

ال�صرقية،  يف  ب��امل��ئ��ة  و152  ال��و���ص��ط��ى،  يف 

و125 باملئة يف اجلنوبية، و256 باملئة يف 

االأغوار اجلنوبية.

واأ���ص��ار اإىل اأن اأع��ل��ى جم��م��وع م��ط��ري يف 

يف  ميليمرت   214.9 كان  ال�صتاء  اأربعينية 

م��ط��ار ع��م��ان امل���دين خ��الل امل��و���ص��م املطري 

 2.7 جم���م���وع  واأق������ل   ،1973/1974
ميليمرت خالل املو�صم 1994/1995.

وفيما يتعلق بالتوزيع املطري الأربعينية 

ال�����ص��ت��اء ل��ه��ذا امل��و���ص��م وم��ق��ارن��ت��ه ب��امل��وا���ص��م 

مو�صما   29 اأن  خطاب  اآل  اأو�صح  ال�صابقة، 

الثاين  االأمطار �صعيفة خالل كانون  كانت 

يف املناطق ال�صمالية نتيجة قلة املنخف�صات 

املوا�صم  اأمطار هذه  اأغلب  كانت  اإذ  اجلوية، 

ناجتة عن حاالت عدم ا�صتقرار جوي، فيما 

���ص��ه��دت امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة وال�����ص��رق��ي��ة من 

معدالتها  م��ن  اأع��ل��ى  اأم��ط��ار  كميات  اململكة 

ال�����ص��ه��ري��ة ال���ع���ام���ة ل���ك���ان���ون ال���ث���اين يف 7 

موا�صم.

لكانون  مطري  جمموع  اأق��ل  اأن  واأ�صاف 

املو�صم  يف  كان  ال�صمالية  املناطق  يف  الثاين 

 2 ���ص��وى  يحقق  مل  اإذ   ،2013/2014
املو�صم  وانتهى هذا  العام،  باملئة من معدله 

بن�صبة 66 باملئة من املعدل املو�صمي العام.

درج��ات  معدل  اأن  اإىل  خطاب  اآل  واأ���ص��ار 

احلرارة العظمى خالل االأربعينية يف مطار 

عمان املدين يبلغ 12.9 درجة مئوية، فيما 

 4.2 ال�صغرى  احل��رارة  درج��ة  معدل  يبلغ 

درجة.

بلغ معدل  ال�صتاء،  هذا  اأربعينية  وخالل 

درج���ة احل����رارة ال��ع��ظ��م��ى يف ع��م��ان 14.0 

العام  اأعلى من معدلها  وهي  مئوية،  درجة 

لنف�س الفرتة ب� 1.1 درجة مئوية، فيما بلغ 

6.3 درجة  معدل درجة احل��رارة ال�صغرى 

وهي اأعلى من معدلها ب� 2.2 درجة مئوية.

 34 ����ص���ه���دت  ال���ع���ا����ص���م���ة  اأن  واأو������ص�����ح 

اأعلى  احل��رارة  درج��ات  فيها  كانت  اأربعينية 

فيما  واح����دة،  م��ئ��وي��ة  ب��درج��ة  م��ن معدلها 

كان اأعلى معدل درجة حرارة لنف�س الفرتة 

عام 2009، اإذ بلغت العظمى 17.1 درجة 

ب���زي���ادة 4.2 درج����ة م��ئ��وي��ة ع���ن م��ع��دل��ه��ا، 

درج��ة   3.3 ب��زي��ادة  درج��ة   7.6 وال�صغرى 

مئوية عن معدلها.

األردنية هديل عبد العزيز تتسلم الجائزة الفرنسية 
األلمانية لحقوق اإلنسان وسيادة القانون

التهتموني : نسبة إنجاز الباص 
السريع %85

األوقاف تنظم ورشة تدريبية لشرح 
إستراتيجية إدارة المعرفة 

الحكمة تشارك باالجتماع السنوي 
للمنتدى االقتصادي العالمي بدافوس

االنباط – عمان 

اأم�����س  واأمل��ان��ي��ا،  ف��رن�����ص��ا  ���ص��ف��ارت��ا   �صلمت 

حلقوق  االأملانية  الفرن�صية  اجلائزة  االأحد، 

احلقوقية  اإىل  ال��ق��ان��ون  و���ص��ي��ادة  االإن�����ص��ان 

مبنا�صبة  ال��ع��زي��ز؛  ع��ب��د  ه��دي��ل  االأردن����ي����ة 

املوقعة  االإل��ي��زي��ه،  ملعاهدة   60 ال� ال��ذك��رى 

الفرن�صي  الرئي�س  قبل  من   1963 ع��ام 

ك��ون��راد  االأمل���اين  وامل�صت�صار  دي��غ��ول،  ���ص��ارل 

اأديناور كمعاهدة �صداقة.

�صحفي  ب���ي���ان  يف  ال�����ص��ف��ارت��ان،  وق���ال���ت 

اإن اجلائزة متنح للمدافعن عن  م�صرتك، 

ح��ق��وق االإن�����ص��ان يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل، 

منحت  العام  هذا  جائزة  اأن  اإىل  م�صرتن 

لهديل عبد العزيز، املديرة التنفيذية ملركز 

.)JCLA( العدل للم�صاعدة القانونية

وقال ال�صفر االأملاين برنهارد كامبمان: 

عبد  بتفاين  خ��ا���س  ب�صكل  ت��اأث��رن��ا  “لقد 

القانون،  �صيادة  لتحقيق  املتوا�صل  العزيز 

حقوق  وحماية  تعزيز  يف  عملها  �صيما  وال 

العدل،  مركز  يف  والفتيات  للن�صاء  االإن�صان 

املركز  تطوير  يف  اأ�صا�صيا  دورا  لعبت  حيث 

م���ن م��ن��ظ��م��ة ���ص��غ��رة اإىل من�����وذج وط��ن��ي 

للعدالة.« ملنظمة  م�صتدام 

وق���ال���ت ال��ق��ائ��م��ة ب���االأع���م���ال ب��ال�����ص��ف��ارة 

تقدمي  “اإن  ه��ري��را،:  جانينا  الفرن�صية، 

ال��دع��م ل��ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة ح��ق��وق االإن�����ص��ان 

و���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون مي��ث��ل اأول���وي���ًة ل��ك��ل من 

فرن�صا واأملانيا وركيزًة لل�صراكة بن االحتاد 

ه��ذا  ت��وؤك��د  واجل���ائ���زة  واالأردن،  االأوروب������ي 

امل�صرتك«. االلتزام 

“االأمر  العزيز  عبد  قالت  جانبها،  من 

مبئة  واإمن���ا  ك��ب��ر،  ب��ط��ويل  بفعل  يتعلق  ال 

اأن اجل��ائ��زة  اإىل  م��ع��رك��ة ���ص��غ��رة، م�����ص��رة 

وي�����ص��اع��دن��ا على  م���رئ���ي  ع��م��ل��ن��ا  اأن  ت���وؤك���د 

اال�صتمرار ».

  االأنباط - ر�ؤى الزعبي

اأم���ن ع���ام وزارة ال��ن��ق��ل و���ص��ام  ���ص��رح��ت 

ال����رتدد  ب���ا����س  م�������ص���روع  اأن  ال���ت���ه���ت���م���وين، 

ال�����ص��ري��ع ب���ن ال��ع��ا���ص��م��ة ع��م��ان وال���زرق���اء 

و���ص��ي��ت��م   ،85% اجن����از  ن�����ص��ب��ة  اإىل  و���ص��ل 

االنتهاء من البنية التحتية بالكامل نهاية 

العام احلايل . 

اإع����داد خطة  اأن��ه��ت  ال�����وزارة  اأن  واأك����دت 

ع��م��ل م�����ص��روع ���ص��ك��ة احل��دي��د ال���راب���ط بن 

مت  حيث  العقبة،  ومدينة  عمان  العا�صمة 

االأرا���ص��ي  من   70% يقارب  ما  ا�صتمالك 

 261 بقيمة  عليها  امل�صروع  اإق��ام��ة  املزعم 

دينار  مليون   18 تبقى  فيما  دينار،  مليون 

معامالت جاهزة لل�صرف.

اأن��ه��ت  ال������وزارة  اأن  ال��ت��ه��ت��م��وين  وب��ي��ن��ت 

مركبة   13500 ل���  تتبع  اأج��ه��زة  ت��رك��ي��ب 

منها   حكومية،  مركبة  األ��ف   15 اأ�صل  من 

الكربى،  عمان  الأمانة  تابعة  مركبة  األفن 

املحا�صبة،  دي��وان  مع  مبا�صر  ب�صكل  ترتبط 

خا�صة  عليها  املخالفات  وف��ر���س  ملتابعتها 

مع انح�صار دور الوزارة على اإدارة وت�صغيل 

النظام وتتبع قانونية املركبات بالرتخي�س 

وااللتزام بو�صائل ال�صالمة العامة. 

ك��اف��ة  ���ص��ت�����ص��م��ل  ال�������وزارة  اأن  واأ����ص���اف���ت 

االل��ك��رتوين  بالتتبع  احل��ك��وم��ي��ة  امل��رك��ب��ات 

خالل العام اجلاري. 

بدوره اأ�صار رئي�س هيئة تنظيم الطران 

على  تعمل  الهيئة  اأن  م�صتو،  هيثم  امل��دين 

مراقبة م�صغلي �صركات الطران واملطارات 

و�صركات ال�صيانة العاملة يف االأردن، ومنح 

لعملهم.  الالزمة  الرتاخي�س 

املالية  اللجنة  مناق�صة  خالل  ذلك  جاء 

ال��ع��ام��ة،  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  م�����ص��روع  النيابية 

ال��ن��ق��ل  ل��������وزارة   2023 امل���ال���ي���ة  ل��ل�����ص��ن��ة 

العاملة. واملوؤ�ص�صات  والهيئات 

 االنباط – عمان  

وال���������ص����وؤون  االأوق�����������اف  وزارة  ن���ظ���م���ت 

ور�صة  االأح��د،  اأم�س  االإ�صالمية  واملقد�صات 

اإدارة  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة ل�����ص��رح 

التجارب  لتبادل  الفريق؛  واأع�صاء  املعرفة 

موظفي  من  نخبة  مع  املعرفية  واخل��ربات 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

وت���اأت���ي ال���ور����ص���ة، ال��ت��ي ح�����ص��ره��ا اأم���ن 

امل��ع��رف��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ال������وزارة  ع���ام 

ال��ع��ق��ي��ل، �صمن اجل��ه��ود  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��������وزارة يف االط������الع ع��ل��ى 

اأف�����ص��ل امل���م���ار����ص���ات وامل���ق���ارن���ات امل��رج��ع��ي��ة 

واال�صتفادة  احلكومية،  والدوائر  للوزارات 

التميز  جم��ال  يف  وجتاربهم  خرباتهم  م��ن 

املوؤ�ص�صي واملعريف واالإبداع واالبتكار.

وخ���الل ال��ور���ص��ة، ج���رى ت��ق��دمي عر�س 

ملفهوم، واأهمية ومناذج اإدارة املعرفة، واآلية 

وت�صاركها  ون�صرها،  وتوثيقها،  ح�صرها، 

بن املوظفن يف الوزارة.

يف ن��ه��اي��ة ال���ور����ص���ة، ق���دم االأم����ن ال��ع��ام 

للوزارة درعاً تكرمياً الأع�صاء فريق املعرفة 

جل��ه��وده��م،  ت��ق��دي��راً  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  يف 

ومتيزهم وتعاونهم مع وزارة االأوقاف.

االنباط – عمان 

 ���ص��ارك��ت جم��م��وع��ة ال�����ص��رك��ات ال��دوائ��ي��ة 

االجتماع  يف  )احلكمة(،  اجلن�صيات  متعددة 

ال�����ص��ن��وي ل��ل��م��ن��ت��دى االق���ت�������ص���ادي ال��ع��امل��ي 

بن  م��ا  ال��ف��رتة  يف  اأق��ي��م  وال���ذي   ،2023
مدينة  يف   2023 الثاين  كانون  و20   16
“التعاون  عنوان  حتت  �صوي�صرا،  يف  دافو�س 

بيان  املجموعة، يف  اأ«. وقالت  ع��امل جم���زَّ يف 

�صحفي، اأم�س االأحد، اإن م�صاركة جمموعة 

احل��ك��م��ة ي���اأت���ي ب��و���ص��ف��ه��ا ���ص��ري��ك ال�����ص��ح��ة 

ال����دائ����م ل��ل��م��ن��ت��دى االق���ت�������ص���ادي ال��ع��امل��ي، 

احلكومات  ق���ادة  م��ن  الآالٍف  ان�صمت  حيث 

الو�صع  ملناق�صة  امل��دين  واملجتمع  واالأع��م��ال 

ال��ع��امل��ي ال���راه���ن، وو���ص��ع االأول���وي���ات للعام 

املقبل يف �صوء االأزمة امل�صتمرة التي تتطلب 

ع��م��اًل ت��ع��اون��ي��اً ج��ري��ئ��اً.واأ���ص��اف��ت اأن االأي���ام 

من  العديد  على  ا�صتملت  للفعالية  االأربعة 

من  وا�صعة  جمموعة  تغطي  التي  اجلل�صات 

التفاعل والتعّلم، مع الرتكيز ب�صكٍل  اأ�صكال 

كبر على التحاور من اأجل حتقيق التفاهم 

والتوافق وتبادل الروؤى، وجتّمع املجتمعات 

م�����ص��رتك��ة االأه������داف م���ن اأج����ل دف���ع العمل 

الرئي�صية،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق�����ص��اي��ا  يف  امل��ل��م��و���س 

النظر  ل��ت��ع��م��ي��ق  ف��ر���س  اإي���ج���اد  ج��ان��ب  اإىل 

واال���ص��ك��ت�����ص��اف ل��ت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق االب��ت��ك��ارات 

نائب  للمجتمع.و�صارك  والهامة  احليوية 

ملنطقة  احلكمة  ورئي�س  التنفيذي  الرئي�س 

ال�����ص��رق االأو�����ص����ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا م���ازن 

وتطلعية  ب��ّن��اءة  حم��ادث��ة  جل�صة  يف  دروزة، 

الإيجاد احللول عرب التعاون بن القطاعننْ 

“ت�صريع  ب��ع��ن��وان  وجل�صة  واخل��ا���س،  ال��ع��ام 

حت��ق��ي��ق ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س ب���ن اجل��ن�����ص��ننْ يف 

والهند�صة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم���االت 

احل���وك���م���ة  و”تعزيز  والريا�صيات” 

بن  التنويع  اأهمية  دروزة  الر�صيدة«.واأكد 

والتكنولوجيا  العلوم  جم��االت  يف  اجلن�صننْ 

املبادرات  اإىل  الفتا  والريا�صيات،  والهند�صة 

“احلكمة” على  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 

م���دى ���ص��ن��وات م���ن اأج����ل حت�����ص��ن ال�����ص��م��ول 

والتكافوؤ بن اجلن�صن يف مواقعها املختلفة.

االثنني   23/ 1 / 2023
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ت�سهد جمهورية اأذربيجان منذ 20 يناير عام 1990 اإحياء ذكرى ما حلق بها ذلك اليوم من املا�ساة واحلزن 

العام، حينما اقتحمت الوحدات الع�سكرية التابعة للجي�ص ال�سوفيتي العا�سمة باكو على وجه اخل�سو�ص 

بغية قمع اأ�سوات ال�سعب االأذربيجاين املطالبة باال�ستقالل واحلرية.

حيث باتت دماء االأبناء والبنات االأبرياء من �سعبنا فجر 20 يناير عام 1990 ت�سيل يف �سوارع العا�سمة، 

وذلك يف حماولة يائ�سة من القيادة ال�سوفيتية بهدف احلفاظ على متا�سك االحتاد ال�سوفيتي الذي �سارف 

قاب قو�سني من اال�سمحالل والهالك، اإذ اأخذ اجلنود املقعقعني باالأ�سلحة والدبابات واالآليات الع�سكرية 

االأخرى اإطالق النريان الكثيفة �سوب املتظاهرين ال�سلميني الذين كانوا يطالبون باحلرية واال�ستقالل 

عن االحتاد ال�سوفيتي فح�سب. 

كاملح�سل النهائي لتلك املذبحة بحق النا�ص الُعزل، فقد راح �سحيتها مئاآت امل�ساملني، وبينهم مئاآت 

امل�سابني بجروح خمتلفة الدرجات، ناهيك عن اخل�سائر غري الب�سرية الفادحة، غري اأن الق�سوة الفائقة 

�سد ال�سعب االأذربيجاين مل ت�سفر عن نتيجة من�سودة و�سعتها القيادة ال�سوفيتة حتت رئا�سة ميخائيل 

غوربات�سوف ن�سب عينها، بل عززت من عزمية واإرادة ال�سعب اإزاء نيل اال�ستقالل واحلرية خارج النطاق 

ال�سوفيتي ال�سمويل االإجرامي.

       بال �سك اأن درا�سة وحتليل االأحداث التي وقعت يف مدينة باكو يف 20 يناير 1990 ب�سكل منف�سل عن 

العدوان االأرمني علي اإقليم قراباغ االآذربيجانية ما بني عام 1987 وعام 1990، حيث بداأ االأرمن مبطالبات 

اإقليمية فى منطقة قراباغ، حيث زادت اأطماعه يف اأرا�سي اأذربيجان التاريخية من اأجل حتقيق حلمهم 

“اأرمينيا الكربى”. وحتي يتم حتقيق ذلك “احللم”، فقد ا�ستمر االأرمن يف ن�ساطهم العدوانى ل�سم اإقليم 
قراباغ  اإىل اأرمينيا. حيث تو�سعت دائرة احلركة االنف�سالية فى اإقليم قراباغ. وفًقا للخطة املو�سوعة منذ 

زمن طويل.  

      اأ�سدر املجل�ص الت�سريعي يف قراباغ عام 1988، قراراً غري �سرعى يق�سي باالن�سمام اإىل اأرمينيا رغم اأن 

اإقليم قراباغ ميثل جزءا ال يتجزاأ من اأرا�سي اأذربيجان وفقا للقانون الدويل، كما انتهك جمل�ص ال�سوفيت 

االأعلى جلمهورية اأرمينيا اال�سرتاكية ال�سوفيتية انتهاًكا �سارًخا ل�سيادة ووحد اأرا�سي اأذربيجان، واأ�سد 

قراره غري القانوين الذي ين�ص على اإن�سمام  قراباغ  اإىل اأرمينيا اال�سرتاكية ال�سوفيتية  يف 1 دي�سمرب 

1989، ثم ُو�سعت موؤ�س�سات اإقليم قره باغ املتمتع باحلكم الذاتي حتت �سيطرة االإدارات ذات ال�سلة يف اأرمينيا.

       وجت��در االإ���س��ارة اإىل اأن��ه ب�سبب تقاع�ص املركز ال�سوفيتى املبا�سر، ويف بع�ص االأحيان عن رعايته 

اأرمينيا ب�سكل غري  اإىل  اأذربيجان ومت �سمه  املتمتع باحلكم الذاتي عن  اإقليم قراباغ  املفتوحة، انف�سل 

الن�سيد  الدولة،  �سعار  الوطني،  “العلم  االإقليم   الدولة الأذربيجان فى  �سعارات  قانوين. وغ��ريت جميع 

االإحت��اد  لقانون  الرئي�سية  واملبادئ  القواعد  منتهكة  االأرمينية  الدولة  �سعارات  وغربها” اىل  الوطني، 

ال�سوفيتى والقانون ال��دويل. اأظهرت اأرمينيا ر�سميا ادعاءاتها �سد وحدة اأرا�سي اأذربيجان، فال �سك ان 

االأخطاء الكبرية للقيادة ال�سوفيتية وال�سيا�سة املوالية لالأرمن هي التي اأدت اإىل تدهور الو�سع يف اأواخر 

عام 1988 واأوائ��ل عام 1989. حيث ات�سع نطاق العدوان االأرمني يف االإقليم  املتمتع باحلكم الذاتي التابع 

جلمهورية اآذربيجان واملناطق احلدودية بني اأذربيجان واأرمينيا، واأدت االأعمال االإرهابية التي ارتكبت يف 

تلك ال�سنوات اإىل مقتل املئات من االأذربيجانيني املدنيني. 

      وفى اوائل �سهر يناير 1990، قامت قيادة االإحتاد ال�سوفيتي، برئا�سة غوربات�سوف، بن�سر معلومات 

اأن الو�سع يف باكو كان خارج  اإدخ��ال القوات ال�سوفيتية اإىل مدينة باكو، بحجة  م�سللة خمتلفة الأج��ل 

ال�سيطرة  واأن احلكم ال�سوفيتى فى اآذربيجان يف خطر �سديد، ويف 19 من يناير 1990، انتهك جوربات�سوف 

د�ستور االحتاد ال�سوفيتي ب�سكل �سارخ ووقع مر�سوماً باإعالن حالة الطوارئ يف باكو اعتباراً من 20 يناير. 

لكي ال يعلم �سكان باكو عن اإعالن حالة الطوارئ، ومت تفجري حمطة الطاقة يف تلفزيون اأذربيجان، يف 

19 يناير ال�ساعة 7:27 م�ساًء، ومت اإيقاف البث التلفزيوين الر�سمى يف اجلمهورية ليال، فدخلت القوات 

ال�سوفيتية اإىل مدينة باكو دون علم �سكانها باإعالن حالة الطوارئ، وتعر�ص ال�سكان املدنيون لهجمات بال 

رحمة!  

    مل ت�سل املعلومات حول اإعالن حالة الطوارئ يف باكو اإىل ال�سكان اإال يف 20 يناير ال�ساعة 7 �سباحاً من 

خالل فتم ُقتل مئات االأ�سخا�ص، واأ�سيب اأكرث 744 �سخ�ساً بجروح خطرية، وفقد مئات اأ�سخا�ص، واعتقل 

اأكرث 800 �سخ�ص. كذالك دخلت القوات ال�سوفيتية مدينة نفت�ساال يف 25 يناير، وبعد يوم واحد اأي�ساً، مت 

غزو مدينة النكران، مما اأ�سفر عن مقتل اأ�سخا�ص م�ساملني يف كال املنطقتني. وبالتاىل، بلغ عدد القتلى 

ب�سبب التدخل الع�سكري للقوات ال�سوفيتية يف باكو ومناطق اأخرى يف اأذربيجان ر�سمًيا 151 �سخ�ساً.   

      ت�سكل مذبحة 20 يناير، عدواناً وانتهاكاً للقوانني واملواثيق الدولية، حيث فام بارتكاب تلك املذبحة 

قرابة 26 األف جندي من اجلي�ص ال�سوفيتي، قاموا باطالق الر�سا�ص ونريان مدافع الدبابات يف كل اجتاه 

على املتظاهرين ال�سلميني حتت اإ�سم اإنقاذ الدولة ال�سيوعية من االنهيار وال�سقوط.

     وقد ورد يف تقرير منظمة �سيت “منظمة اخلرباء الع�سكريون االأحرار”، باأن قوات االحتاد ال�سوفيتي 

اأطلق النارعلى املواطنيني املدنيني بق�سوة ووح�سية، ومن م�سافة قريبة جداً، فعلى �سبيل املثال مت اإطالق 

النار على رو�ستاموف 23 مرة، وعلى خانحمادوف اأكرث من 10 مرات وعلى يروفيج 21 مرة. كما اطلق النار 

على امل�ست�سفيات وعلى �سيارات االإ�سعاف وقتل االأطباء ورجال ال�سرطة، حيث مت ا�ستخدام ر�سا�ص من عيار 

5.45 من مدفع ر�سا�ص “كال�سينكوف”.

      ان غزو قوات االحتاد ال�سوفيتي للعا�سمة باكو، مثل �سدمة لل�سعب االآذربيجانى، ومل يتوقع اأحد 

من اأبنائه اأن يكون الهجوم بهذه الوح�سية والق�سوة، خ�سو�ساً واأن اآذربيجان مل يقدم لل�سلطة البل�سيفية 

اإال كل خري

و اأظهر الزعيم القومى االآذربيجانى املوقف الوطني امل�سرف م�ستنكرا  تلك االأحداث املاأ�ساوية حيث  

اأنه يف 21 يناير 1990، مبا�سرًة بعد حدوث هذه املاأ�ساة املروعة، زار الزعيم الوطني حيدر علييف مكتب 

التمثيل الدائم الأذربيجان يف مو�سكو برفقة اأف��راد اأ�سرته، واأع��رب عن ت�سامنه مع �سعبه، واأدان القيادة 

ال�سوفيتية ب�سدٍة الرتكابها تلك املاأ�ساة الدموية، واعترب االأحداث التي وقعت يف اأذربيجان انتهاًكا للقانون 

والدميقراطية واالإن�سانية، ومبادئ بناء الدولة الد�ستورية.

       كما و�سف الزعيم الوطني حيدر علييف مذبحة يناير باأنها اعتداء على احلقوق ال�سيادية لل�سعب 

االأذربيجاين وقال: اأعتقد اأن املاأ�ساة التي وقعت يف 20 يناير، كانت نتيجة للخطاأ الكبري الذي ارتكبته القيادة 

ال�سيا�سية لالحتاد ال�سوفيتي، وحتديداً جوربات�سوف وطموحاته الديكتاتورية، ف�ساًل عن خيانة القيادة 

االأذربيجانية اآنذاك وجرائمها �سد �سعبها. فعلى حد علمي، منذ نهاية احلرب الوطنية العظمى، مل تظهر 

عمليات قتل جماعي بهذه الدرجة من الق�سوة يف االحتاد ال�سوفيتي يف اأي مكان، وال يف اأي منطقة اأخري.

      يف 20 يناير، �سمع العامل باأ�سره االأخبار عن املذبحة املروعة يف باكو. و�سهد العامل  التدخل الع�سكري 

للقوات ال�سوفيتية يف باكو، قام العديد من دول العامل و�سعوبها االأحرار باالحتجاج م�ستنكرين ذلك العزو 

الوح�سي. وقد اأحدثت اجلرائم التي ارتكبت يف باكو يف ردود فعل قا�سية يف ال��دول املجاورة وفى الدول 

العربية واالإ�سالمية، حيث مت تنظيم م�سريات ومظاهرات منددة بتلك االأعمال الوح�سية يف العديد من 

دول العامل.

فاأما فى الدول الغربية

     نظرا ل�سعبية زعيم احتاد اجلمهوريات اال�سرتاكية ال�سوفيتية ميخائيل جوربات�سوف يف الغرب، والأن 

هذه اجلرائم ترتكب يف حق �سعب م�سلم، فاإنه مل ي�سدر اأي �سوت من الدول الغربية الإدانة هذه االأعمال 

اأوكرانيا االآن، لدرجة خروج املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية مارجريت  الدموية، مقارنة مبا يحدث يف 

تاتويلر ببيان نيابة عن احلكومة االأمريكية، جاء فيه اأن الواليات املتحدة ال ترى �سرورة للتعليق على 

اأحداث يناير يف باكو. واأ�سدرت وزارة اخلارجية الربيطانية بياناً اعتربت فيه الو�سع يف اأذربيجان �ساأن 

داخلي يخ�ص االحتاد ال�سوفيتي.

       وقد جتلت ازدواجية املعايري، واالنحياز الغربي اجلائر، اأنه مت مكافاأة ميخائيل غوربات�سوف، اآخر 

رئي�ص لالحتاد ال�سوفيتي، مبنحه جائزة نوبل لل�سالم، رغم اأنه املت�سبب الرئي�سي يف مذبحة باكو، وال يخفى 

على اأحد ان هذه االإزدواجية يف املعايري، �سكلت ظلماً وا�سحاً لي�ص بحق االأذربيجانيني وح�سب، بل بحق 

االإن�سانية كلها، وقد اعرتف جوربات�سوف نف�سه عام 1995، بخطئه يف اإعالن حالة الطوارئ يف اأذربيجان، 

واإر�سال القوات ال�سوفيتية اىل اآذربيجان وال�سماح باالأحداث اأن ت�سري اإىل هذا ال�سكل الدامي.

      برهنت ماأ�ساة 20 يناير علي قوة ثبات ال�سعب االأذربيجاين وت�سميمه واإرادته احلرة، فعلى الرغم من 

حظر التجول الذي فر�سه اجلي�ص ال�سوفيتي يف باكو حينها، نظم ال�سعب االأذربيجاين م�سرية حا�سدة يف 

ميدان اأزادليق “االإ�ستقالل” باملدينة يف 22 يناير الإحياء ذكرى �سهداء 20 يناير، وح�سر مرا�سم الدفن يف 

�ساحة ال�سهداء قرابة مليوين �سخ�ص.

      كان هذا احلدث التاريخي هو العامل احلا�سم يف ت�سكيل الهوية الوطنية االأذربيجانية، كما كان 

ال�سبب يف ا�ستعادة اال�ستقالل الوطني. لقد حولت ماأ�ساة يناير حركة التحرير الوطني اإىل واقع �سيا�سي 

ودفعت ال�سعب  االأذربيجاين اإىل م�ساعفة ن�ساله من اأجل اال�ستقالل الوطنى.

وفى  اأذربيجان  يف  ال�سوفيتي  االحتاد  حكم  بنهاية        اأ�سبحت ذكري “20 يناير الدامي” مرتبطة 

اأكتوبر 1991.  اأذربيجان ا�ستقاللها يف 18  جميع جمهوريات االإحت��اد ال�سوفيتى ال�سابق. حيث ا�ستعادت 

وي�ستذكر املواطنون االأذربيجانيون اأبنائهم البوا�سل الذين فقدوا حياتهم الأجل الوطن الغالية والأجل 

احلرية واالإ�ستقالل، وكما حتيي اأذربيجان حكومة و�سعباً ماأ�ساة “يناير الدامي” وذكرى ال�سهداء االأبطال 

الذين جادوا بحياتهم يف �سبيل اال�ستقالل، حيث تقام مرا�سم احلداد يف اأذربيجان كل عام، يف ذلك التوقيت، 

وتكت�سي باكو باللون االأ�سود.

     وعند منت�سف نهار 20 يناير من كل عام، يقف اجلميع على م�ستوى الدولة دقيقة �سمت اإحياًء 

لذكرى �سهداء 20 يناير. وتنطلق �سافرات االإنذار يف ال�سفن وال�سيارات والقطارات يف جميع اأنحاء البالد، 

وتقام املرا�سم التذكارية يف كافة املدن والبلدات، ويتم تنكي�ص العلم الوطني فوق كافة املباين.

بقلم السفير إيلدار سليموف

الذكرى الثالثة والثالثين 
لمأساة 20 يناير

»االقتصاد النيابية« تقر مواد بمشروع قانون المنافسة لسنة 2022

»منسقية األساقفة«: األردن جزء ال يتجزأ من األرض المقدسة

685 مليون دينار الدخل المتحقق لعام 2022 وبنسبة نمو %15.4
ارتفاع موجودات »صندوق استثمار أموال الضمان« 1.4 مليار دينار لتصل الى 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 وبنسبة نمو 12% عن العام 2021

النابلسي : تخصيص مبلغ مالي ضمن الموازنة العامة لمكافآت وعالوات الموظفين 

االنباط –عمان 

 اأق������رت جل��ن��ة االق���ت�������س���اد واال���س��ت��ث��م��ار 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ����الل اج���ت���م���اع ع��ق��دت��ه اأم�����ص 

ع��ددا  ال��ن��رب،  عمر  النائب  برئا�سة  االأح���د، 

لقانون  امل��ع��دل  القانون  م�سروع  م��واد  م��ن 

.2022 املناف�سة ل�سنة 

ال�سناعة  وزي��ري  بح�سور  ال��ن��رب،  وق��ال 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن وزي���ر ال��ع��م��ل يو�سف 

ال�����س��م��ايل، وال���دول���ة ل��ل�����س��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ن��ان�����س��ي من����روق����ة، ورئ���ي�������ص جل��ن��ة ال��ع��م��ل 

االأع��ي��ان  جمل�ص  يف  االجتماعية  والتنمية 

ال�سناعة  غرف  عن  وممثلني  مراد،  عي�سى 

وال��ت��ج��ارة، اإن ال��ل��ج��ن��ة و���س��ع��ت ج��م��ل��ة من 

التعديالت اجلوهرية على م�سروع القانون 

التي تهدف اإىل حظر املمار�سات التي تعيق 

ا�ستغالل  اإ����س���اءة  وم��ن��ع  ال��ع��ادل��ة  امل��ن��اف�����س��ة 

ال�����س��وق واح��ت��ك��اره وذل���ك ل�����س��م��ان حتقيق 

على  التجاوز  وع��دم  العدالة  معايري  اأعلى 

حقوق وو�سع �سغار التجار.

االعتبار  بعني  �ستاأخذ  اللجنة  اأن  واأك��د 

ج��م��ي��ع امل���ق���رتح���ات وال��ت��و���س��ي��ات امل��ق��دم��ة 

اإل���ي���ه���ا م���ن ����س���رك���ات وم��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع 

بغية  وذل��ك  خ��ربة،  بيت  باعتباره  اخل��ا���ص 

روؤي��ة  ي��واك��ب  ع�سري  ق��ان��ون  اإىل  الو�سول 

ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا 

املناف�سة  على  واحلفاظ  ال�سعوبات  تذليل 

احلرة ومبا ي�سهم يف دفع عجلة االقت�ساد.

ب���دوره���م، اأك���د ال���ن���واب: اأمي���ن م��دان��ات، 

اللجنة  اأن  م�سوقة،  ع��دن��ان  ع��اي�����ص،  ه��اي��ل 

م��ع��ن��ي��ة ب��و���س��ع ت��ع��دي��الت ت�����س��م��ن ح��م��اي��ة 

امل���ن���اف�������س���ة احل������رة وال���ف���اع���ل���ة يف ال�������س���وق 

وت��ع��زي��زه��ا ع���رب اإع������ادة ال��ن��ظ��ر ب��االأح��ك��ام 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ظ��ر امل���م���ار����س���ات ال���ت���ي ت��ع��ي��ق 

ا�ستغالل  اإ����س���اءة  وم��ن��ع  ال��ع��ادل��ة  امل��ن��اف�����س��ة 

ال�����س��وق واح���ت���ك���اره م���ن ق��ب��ل اأي م��وؤ���س�����س��ة 

وت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ات ال����رتك����ز االق���ت�������س���ادي 

الأحكام  املخالفني  على  العقوبات  وتغليظ 

تراعي  اأن  ���س��رورة  على  م�����س��ددا  ال��ق��ان��ون، 

ه����ذه ال���ت���ع���دي���الت ا����س���ت���ق���رار االأ����س���ع���ار يف 

ال�سوق.

يف  املناف�سة  حماية  ���س��رورة  اأك����دوا  كما 

ال�سوق، وحظر جميع املمار�سات التي تعيق 

العادلة، و�سمان عدم هيمنة جهة  املناف�سة 

ال�سوق،  يف  م��ق��دم  منتج  اأي  على  �سركة  اأو 

ت�سريعات  اإق��رار  على  االإمكان  قدر  والعمل 

تخدم م�سلحة الوطن واملواطن.

التعديالت  اإن  ال�سمايل  من جانبه، قال 

ع���ل���ى م�������س���روع ال���ق���ان���ون ج������اءت ل�����س��م��ان 

ال�سوق  يف  والفاعلة  احلرة  املناف�سة  حماية 

وتعزيزها يف اململكة من خالل اإعادة النظر 

التي  امل��م��ار���س��ات  بحظر  املتعلقة  ب��االأح��ك��ام 

تعيق املناف�سة العادلة ومنع اإ�ساءة ا�ستغالل 

ال��و���س��ع امل��ه��ي��م��ن م���ن ق��ب��ل اأي م��وؤ���س�����س��ة، 

وت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ات ال����رتك����ز االق���ت�������س���ادي 

الأحكام  املخالفني  على  العقوبات  وتغليظ 

القانون.

ي���اأت���ي  املناف�سة”  “معدل  اأن  وب�����ني 

بروؤية  املرتبطة  الت�سريعات  �سل�سلة  �سمن 

�ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي،  التحديث 

ال�سوق  يف  والفاعلة  احلرة  املناف�سة  حماية 

وتعزيزها يف اململكة.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه��م، ق����دم احل�������س���ور الأب����رز 

م�سروع  ح��ول  واق��رتاح��ات��ه��م  مالحظاتهم 

ال��ذي  الت�ساركي  النهج  مثمنني  ال��ق��ان��ون، 

تنتهجه اللجنة جتاه اإقرار اأي قانون.

املتاأثر  ه��و  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص  اأن  واأك����دوا 

االأول من اأي ا�ستحداث ت�سريعي جديد، ما 

يلزم و�سع مقرتحاتهم على طاولة جمل�ص 

النواب لرياعى بذلك م�سلحة اجلميع.

  االنباط – عمان 

اأج��ل  م��ن  االأ�ساقفة  “من�سقّية  وف��د  اأك���د   

اأوروب���ا واأمريكا  دع��م االأر����ص املقّد�سة”، من 

االأردن  اأّن  اإفريقيا،  وجنوب  وكندا  ال�سمالّية 

بدليل  املقّد�سة،  االأر����ص  م��ن  يتجزاأ  ج��زٌء ال 

موقع معمودية ال�سّيد امل�سيح وخدمته املبكرة 

على اأر�سه.

واأ�ساد الوفد، يف اختتام منتداهم ال�سنوي 

الذي عقد العام احلايل والأول مرة يف االأردن، 

بدور الها�سميني يف دعم ال�سالم واحلوار بني 

االأديان، واحرتام الكرامة االإن�سانية.

االأ�ساقفة  زار  االأح��د،  اأم�ص  بيان  وبح�سب 

ال��ع��ام��ل��ة يف  الكن�سّية  امل��وؤ���ّس�����س��ات  ع����ددا م��ن 

خمتلف مناطق اململكة، والنيابة البطريركّية 

ال���الت���ي���ن���ّي���ة، ت��خ��ل��ل��ه��ا ل����ق����اءات م���ع ال��ن��ائ��ب 

دع��ي��ب�����ص،  ج���م���ال  االأردن  يف  ال��ب��ط��ري��رك��ي 

وم��رك��ز  االأردن،  ل���دى  ال��ب��اب��وي��ة  وال�����س��ف��ارة 

االأردن،  ك��اري��ت��ا���ص  وجمعية  ال�����س��الم،  ���س��ّي��دة 

وجمعية “حبيبي” اخلريّية لدعم املهّجرين 

لل�سبيبة  ال���ع���ام���ة  واالأم�����ان�����ة  ال���ع���راق���ي���ني، 

امل�سيحّية.

امل�سيحيني يف  ب���دور  اأ���س��اد االأ���س��اق��ف��ة  كما 

بناء ج�سور املحبة والوئام بني اأفراد املجتمع، 

والتزامهم باإثراء الكني�سة واملجتمع، معربين 

للم�سيحيني  االإن�ساين  للدور  تقديرهم  عن 

باململكة، يف رعاية وم�ساعدة االأ�سخا�ص ذوي 

االإعاقة وعائالتهم، وما يبذلوه من جهود يف 

دعم الالجئني الهاربني من العنف يف العراق 

و���س��وري��ا وال��ي��م��ن، م��ن خ��الل ت��وف��ري ال�سكن 

املهنّي، واملرافق الطبّية واخلدمة  والتدريب 

الرعوّية.

ال��ذي  الكبري  ال���دور  اأهمية  اإىل  واأ����س���اروا 

يف  ال��ن��ازح��ني،  ا�ست�سافة  يف  االأردن  ب��ه  يقوم 

ظ��ل ���س��ح االإم���ك���ان���ات وامل������وارد االق��ت�����س��ادي��ة، 

داع��ني  االأردين،  املجتمع  ع��ل��ى  وت��داع��ي��ات��ه��ا 

للقيام  املختلفة،  العامل  دول  االإط���ار  ه��ذا  يف 

اأعباء  حتمل  يف  االأردن  م�ساعدة  يف  ب��دوره��ا 

اأرا�سيه، وحتمل م�سوؤولياتها يف  اإىل  اللجوء 

هذا املجال.

حج  يف  البيان،  بح�سب  االأ�ساقفة،  و�سارك 

املعمودّية  موقع  اإىل  الكاثوليكّية  الكنائ�ص 

الكن�سية  الفعاليات  والعديد من  )املغط�ص(، 

ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  وكانت  واالإعالمية. 

ع���ق���دت، ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���رك���ز ال��ك��اث��ول��ي��ك��ّي 

للدرا�سات واالإعالم، ومركز �سوؤون العائالت، 

ال��ت��اب��ع ل��ل��ن��ي��اب��ة ال��ب��ط��ري��رك��ّي��ة ال��الت��ي��ن��ّي��ة، 

للتعريف  االأ�ساقفة،  وف��د  فيها  ���س��ارك  ن��دوة 

باملوؤ�س�سات الكن�سية يف االأردن، ودورها يف دعم 

ال�سياحة ب�سكل عام، وال�سياحة الدينّية ب�سكل 

خا�ص، بو�سفه اأر�سا مقّد�سة، ويزخر بالعديد 

م��ن امل��واق��ع ال��دي��ن��ّي��ة امل�سيحّية ال��ف��ري��دة يف 

العامل. وخالل حفل ا�ستقبال االأ�ساقفة، الذي 

و�سارك  ع��م��ان،  يف  البابوية  ال�سفارة  نظمته 

امل�ساركة  ل��ل��دول  ممثال  دبلوما�سيا   22 فيه 

يف امل��ن��ت��دى، اأك����د ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ال�����س��ف��ارة 

ا�ستطاع  االأردن  اأن  اليل،  م���اورو  املون�سنيور 

ال�سراع يف منطقة  مناطق  من  قربه  ورغ��م 

ال�سرق االأو�سط، بناء اأمنوذج للمجتمع القائم 

على الت�سامح والتفاهم املتبادل.

االأ�ساقفة  “تن�سيقّية  جلنة  اأّن  اإىل  ي�سار 

من اأجل االأر�ص املقّد�سة”، ن�ساأت يف اإجنلرتا 

الر�سويل  الكر�سي  1998 مبوافقة  وويلز عام 

االأرا���س��ي  )ال��ف��ات��ي��ك��ان(، بهدف دع��م كنائ�ص 

االأ�ساقفة  ع��ددا من  اللجنة  وت�سم  املقّد�سة. 

من خمتلف دول العامل، وتقوم يف �سهر كانون 

الثاين من كل ع��ام، بزيارة االأر���ص املقد�سة، 

امل�سيحّية  ال��ك��ن��ائ�����ص  م���ع  ال��ت�����س��ام��ن  ب��ه��دف 

وجتربة حياة الكني�سة املحلّية.

 االنباط – عمان 

اأعلن �سندوق ا�ستثمار اموال ال�سمان االجتماعي 

اليوم عن ارتفاع موجوداته بقيمة حوايل 1.4 مليار 

دينار لت�سل اىل حوايل 13.8 مليار دينار نهاية عام 

2022، مقارنة مع 12.3 مليار دينار نهاية عام 2021، 

وبن�سبة منو بلغت حوايل 12% وذلك وفق البيانات 

املالية االأولية لعام 2022. 

 وق�����ال رئ��ي�����ص ال�����س��ن��دوق ال���دك���ت���ور ع��زال��دي��ن 

املتحقق  الدخل  نتيجة  النمو جاء  ان هذا  كناكريه 

ل��ل�����س��ن��دوق م���ن اال���س��ت��ث��م��ارات امل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ب��ال��غ 

ح��وايل 685 مليون دينار، وتقييم حمفظة اال�سهم 

دينار،  مليون   414 ح��وايل  والبالغ  اال�سرتاتيجية 

باال�سافة اىل الفائ�ص التاأميني املحول من املوؤ�س�سة 

 335 ح���وايل  وال��ب��ال��غ  االجتماعي  لل�سمان  العامة 

للمحافظ  اجل��ي��د  االأداء  دي���ن���ار.  ونتيجة  م��ل��ي��ون 

اال�ستثمارية خالل عام 2022، �سجل دخل ال�سندوق 

املتحقق  الدخل  15.4% عن  بن�سبة  الدخل  من��وا يف 

النمو ب�سكل رئي�سي  2021.  وج��اء ه��ذا  خ��الل ع��ام 

بقيمة  ال�سندات  حمفظة  من  املتحقق  الدخل  من 

بقيمة  االأ�سهم  حمفظة  وم��ن  دينار،  مليون   431.4

122.3 مليون دينار، باالإ�سافة اىل الدخل املتاأتي من 

حمافظ اال�ستثمارات العقارية والودائع والقرو�ص.   

  اما الدخل ال�سامل والذي ميثل دخل ال�سندوق 

م�سافا اليه تقييم حمفظة اال�سهم اال�سرتاتيجية، 

فقد بلغ  حوايل 1.1 مليار خالل عام 2022 ومبعدل 

عائد على املوجودات بلغ %8.4.

االأ�سا�سية  امل��ك��ون��ات  ان  ال�����س��ن��دوق  رئي�ص  وب��ني 

ثباتها  على  حافظت  ق��د  اال�ستثمارية  للمحافظ 

الن�سب  و���س��م��ن  امل��ا���س��ي��ة  االع�����وام  خ���الل  الن�سبي 

ت��ت��وزع  ح��ي��ث  اال���س��ت��ث��م��اري��ة،  ال�سيا�سة  يف  امل���ح���ددة 

العوائد  ذات  اال�ستثمارية  االأدوات  يف  اال�ستثمارات 

متدنية.  خم��اط��ر  ومب�ستويات  وامل�ستقرة  اجل��ي��دة 

55.6% م����ن  ن�سبته  م��ا  ال�����س��ن��دات  حمفظة  و�سكلت 

املحفظة الكلية لل�سندوق، حمفظة اال�سهم %18.1، 

حمفظة   ،%13.3 ال��ن��ق��دي  ال�����س��وق  اأدوات  حمفظة 

القرو�ص  حمفظة   ،%5.8 ال��ع��ق��اري��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 

3.4%، وحمفظة اال�ستثمارات ال�سياحية %2.3. 

اال�ستثمارية،  املحافظ  اأب��رز  اداء   وبا�ستعرا�ص 

قال كناكريه ان حجم حمفظة ال�سندات بلغ حوايل 

معدل  وب��ل��غ   ،2022 ع��ام  نهاية  يف  دي��ن��ار  مليار   7.6

العائد على املحفظة خالل عام 2022 حوايل %5.9. 

�سندات  يف  باال�ستثمار  ي��ق��وم  ال�����س��ن��دوق  ان  واأك����د 

اخلزينة وخا�سة ذات االآج��ال الطويلة، وذل��ك بعد 

اج����راء درا���س��ة �سوقية الأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة م��ع االأخ���ذ 

االأ�سعار  لهذه  امل�ستقبلية  التوقعات  االعتبار  بعني 

هذه  على  املتوقع  الطلب  وحجم  اال���س��دار  وحجم 

ال�سندوق  يتنا�سب مع توجهات  االإ���س��دارات، ومب��ا 

اال�ستثمارية واملحددة يف ال�سيا�سة اال�ستثمارية، ومبا 

يتوافق اأي�سا مع االلتزامات امل�ستقبلية طويلة االجل 

للموؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي. م�سريا اىل 

ان ن�سبة اال�ستثمار يف حمفظة ال�سندات تقع �سمن 

التوزيع اال�سرتاتيجي امل�ستهدف واملقر من جمل�ص 

اإدارة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي، واملحدد 

ب�سقف 60% من حجم املحفظة الكلية لل�سندوق. 

ال�سركات  االأ�سهم يف  ان حجم حمفظة  واأ�ساف 

لتبلغ حوايل  ارتفع  قد  واخلا�سة  العامة  امل�ساهمة 

2.5 مليار دينار، منها حوايل 2.2 مليار ا�ستثمارات 

يف ال�سركات املدرجة يف بور�سة عمان، وت�سكل هذه 

القيمة  م��ن   %12 ح���وايل  ن�سبته  م��ا  اال���س��ت��ث��م��ارات 

ان  اىل  كناكريه  ع��م��ان.  واأ�سار  لبور�سة  ال�سوقية 

رئي�سية  قطاعات  يف  متنوعة  ال�سندوق  ا�ستثمارات 

يف االقت�ساد الوطني، وتتوزع جغرافيا �سمن مناطق 

 ،2022 ع��ام  وخ���الل  اململكة.  يف  خمتلفة  جغرافية 

ا�ستمر ال�سندوق ب�سراء عدد من قطع االرا�سي يف 

العقارية  املحفظة  حجم  لريتفع  حمافظات،  ع��دة 

باإبرام عقود  792.3 مليون دينار. وق��ام  اىل ح��وايل 

تاأجري للعديد من قطع االرا�سي يف مناطق رئي�سية 

قيام  لغايات  االج��ل  طويلة  عقود  ومنها  اململكة  يف 

امل�ستثمرين باإن�ساء م�ساريع حيوية عليها. و�سي�ساهم 

ذل���ك يف زي�����ادة ال��ع��وائ��د ع��ل��ى حم��ف��ظ��ة ال�����س��ن��دوق 

العقارية باال�سافة اىل حتفيز الن�ساط االقت�سادي 

يف تلك املناطق.     وفيما يتعلق بامل�ساريع التي يعمل 

ال�سندوق على تنفيذها، اأ�ساف رئي�ص ال�سندوق انه 

يتم حاليا متابعة عدد من امل�ساريع التي يتم تنفيذها 

للموؤ�س�سة  اململوكة  وال�سركات  ال�سندوق  قبل  من 

العامة لل�سمان االجتماعي، ومنها تطوير االرا�سي 

يف  االجتماعي  لل�سمان  العامة  للموؤ�س�سة  اململوكة 

تاأهيل  اإع��ادة  والق�سطل، وم�سروع  منطقتي احلمر 

ب��الزا البرتا، وان�ساء مرافق �سياحية  فندق ك��راون 

وترفيهية يف مدينة العقبة.

و���س��م��ن ا���س��ت��ه��داف ال�����س��ن��دوق ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 

م�ساريع جمدية ماليا وذات اأثر اقت�سادي واجتماعي 

يف  ال�سندوق  ا�ستثمارات  ول��زي��ادة  م�ستدام  وبيئي 

االقت�ساد االأخ�سر، قال كناكريه ان العمل م�ستمر 

على عدة  تنفيذه  يتم  وال���ذي  ال��زراع��ي  امل�سروع  يف 

مراحل. م�سريا اىل ان ذلك �سي�ساهم اي�سا يف دعم 

اجلهود الوطنية ال�ساعية لتحقيق ن�سب جيدة من 

اال�سرتاتيجية  املحا�سيل  لبع�ص  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 

االي���دي  ت�سغيل  اىل  ب��اال���س��اف��ة  ال��ق��م��ح،  واأب����رزه����ا 

العاملة من اأبناء املجتمع املحلي.

الثالث  للمحطات  وا�ستكماال  االإط���ار،   ويف هذا 

من  الكهرباء  لتوليد  باإن�سائها  ال�سندوق  قام  التي 

الطاقة ال�سم�سية لتغذية الفنادق اململوكة للموؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة ومبنى �سندوق اال�ستثمار،  ومبنى وف��روع 

فقد مت البدء موؤخرا بطرح عطاءات اإن�ساء املحطة 

الرابعة يف منطقة ال�سوبك والتي �ستزود مع املحطات 

مما  الكهربائية  بالطاقة  املوؤ�س�سة  فنادق  االخ���رى 

يعزز ربحية الفنادق وزيادة تناف�سيتها نتيجة اأثرها 

على انخفا�ص كلف ا�ستهالك الكهرباء. 

 وخالل الفرتة املقبلة، بني كناكريه ان ال�سندوق 

ي�ستهدف تو�سيع ا�ستثماراته القائمة، والدخول يف 

ا�ستثمارات وم�ساريع جديدة يف عدد من القطاعات 

اأب����رزه����ا ال���ق���ط���اع امل�����ايل وال��ت��ع��دي��ن واالت�������س���االت 

والتطوير العقاري وال�سياحة والزراعة، حيث يقوم 

ال�سندوق حاليا بدرا�سة فر�ص ا�ستثمارية م�سرتكة 

متويل  درا���س��ة  اىل  باال�سافة  امل�ستثمرين  ع��دد  مع 

عدد من امل�ساريع عرب نافذة التاأجري التمويلي.  

بدرا�سة  ال�سندوق  اهتمام  على  كناكريه  واأك���د 

املطروحة  اال�ستثمارية  والفر�ص  الكربى  امل�ساريع 

يف الربنامج التنفيذي لروؤية التحديث االقت�سادي 

وب��ال��ت��ح��دي��د ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ق��ع ���س��م��ن ال��ق��ط��اع��ات 

ال�����س��دد اىل  ب��ه��ذا  م�����س��ريا  ل��ل�����س��ن��دوق.  امل�ستهدفة 

م�ساريع  يف  اي�����س��ا  باال�ستثمار  ال�����س��ن��دوق  اه��ت��م��ام 

العام واخل��ا���ص، حيث قام  القطاعني  ال�سراكة بني 

ال�سندوق خالل العام املا�سي باإر�سال ر�سائل اهتمام 

للم�ساركة يف عدد من امل�ساريع منها م�سروع الناقل 

الوطني لتحلية ونقل مياه البحر االأحمر وم�سروع 

ان�ساء مدار�ص حكومية.

وختم كناكريه ان ال�سندوق يعمل �سمن �سيا�سة 

ا�ستثمارية تلتزم باملمار�سات العاملية الف�سلى الإدارة 

�سناديق التقاعد لال�ستثمار يف االأدوات اال�ستثمارية 

ت��ه��دف اىل حتقيق ع��وائ��د مالية  ال��ت��ي  وامل�����س��اري��ع 

والتي  املقبولة،  املخاطر  م�ستويات  �سمن  م�ستمرة 

املجتمع  على  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  خلق  اإىل  اأي�����س��اً  ت�سعى 

وال��ب��ي��ئ��ة.  م���وؤك���دا ع��ل��ى االن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال�����س��رك��اء 

ا���س��ت��ث��م��ارات  يف  ل��ل��دخ��ول  وامل�ستقبليني  احل��ال��ي��ني 

جديدة من �ساأنها حتقيق عوائد اإ�سافية لل�سندوق، 

التوجه  يف  خرباتهم  من  اال�ستفادة  اىل  باالإ�سافة 

لقطاعات اقت�سادية جديدة.

املايل  االداء  تقارير  ال�سندوق بن�سر  ويقوم  هذا 

اىل  باال�سافة  ربعي  ب�سكل  اال�ستثمارية  للمحافظ 

القطاعات  معلومات عن اال�ستثمارات وامل�ساريع يف 

املختلفة من خالل املوقع االلكرتوين 

ال�سندوق  www.ssif.gov.jo  و�سفحات 
الر�سمية على مواقع التوا�سل االجتماعي.

االأنباط - ر�ؤى الزعبي 

النابل�سي،  حم��م��د  ال�����س��ب��اب  وزي���ر  ق���ال 

�سمن  م���ايل  م��ب��ل��غ  خ�س�ست  ال�����وزارة  اإن 

امل������وازن������ة ال����ع����ام����ة مل����ك����اف����اآت وع��������الوات 

ت�ستحوذ  التي كانت  املوظفني،  وم�ساركات 

 ، �سابقاً  االأندية  م�ستحقات  على جزء من 

وذلك تبعاً  لتو�سيات ومقرتحات  اأع�ساء 

اللجنة من اأجل رفع ن�سبة املوازنة العامة 

.2024 لوزارة ال�سباب للعام 

ال������وزارة و���س��ع��ت خ��ط��ًط��ا  اأن  واأو�����س����ح 

لتحديث   ،2023 ا�سرتاتيجة  اإع��داد  خالل 

وحت��وي��ل  ج��دي��دة،  �سبابية  ب��ي��وت  وان�����س��اء 

ال��ط��اق��ة  اإىل  ال������وزارة  ال��ط��اق��ة يف  خ��دم��ة 

ي�سمن  م�ستقبلي  م�سروع  �سمن  املتجددة 

امل�ساريف. اأبرز اإجنازات وزارة �سبط  اأن  بتحويل  وبني النابل�سي  ج��اءت   ،2022 عام  خالل  ال�سباب 

 - عمان   / لل�سباب  احل�سني   ( م��دن  عمل 

االأم��ري ها�سم / مادبا - االم��ري حممد / 

بهدف  ال�سم�سية  الطاقة  اإىل   ، ال��زرق��اء( 

“ فاتورة  مثل  الطاقة  م�ساريف  تخفيف 

الكهرباء«. 

منر  املالية  اللجنة  رئي�ص  اأك��د    بدروه 

ال�سليحات، اأن اأهمية قطاع ال�سباب ودوره 

وال��ق��ط��اع��ات  للنا�ص  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  يف 

م��وازن��ة  حجم  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال�سبابية، 

دينار  31،4 مليون  بلغ   2023 لعام  ال��وزارة 

7،1 مليون  8،8 مليون دينار منها  بارتفاع 

لالإنفاق الراأ�سمايل و 1،7 مليون دينار يف 

االإنفاق اجلاري.

جاء ذلك خالل مناق�سة اللجنة املالية 

العامة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  مل�����س��روع  النيابية، 

ملوازنة وزارة ال�سباب لل�سنة املالية 2023 .

االثنني   23/ 1 / 2023
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  االثنني    23 /   1   /  2023  

« عن معيقات عملهم ممثل قطاع المواد الغذائية يتحدث لـ »

عمرو: تكاليف إضافية وتأخير فحص البضائع 
بـ »الغذاء والدواء« أبرز المعيقات

الأنباط – زينة الرببور 

 « لـ  املواد الغذائية املهند�س جمال عمرو  ا�ستكى ممثل قطاع 

�سري عملهم يف  تواجه  التي  املعيقات  العديد من  » عن  االأنباط 

اإ�سافية وتاأخري يف  تكاليف  ابرزها وجــود  الغذائية  املــواد  جتــارة 

من  تتم  التي  واملعاينة  الفح�س  عملية  ب�سبب  الب�ساعة  و�سول 

ان هذه العملية تطلب معاينة  خالل مديرية اجلمارك م�سرياً 

وفح�س من ذات امل�سنع يف كل عملية اإ�سترياد الفتاً ان ذلك يتم 

واإن كانت ذات الب�ساعة من ذات املن�ساأ وامل�سنع .

وبني اأن هناك تاأخر يف فح�س الب�سائع لدى موؤ�س�سة الغذاء 

والــــدواء خــالل فـــرتات حمـــددة يف ال�سنة بــالــتــزامــن مــع وجــود 

�سغط على الب�ساعة الفتاً اأن ذلك ي�سبب بطء يف خروج النتائج 

اال�سبوعني رغم عدم حاجتها  بع�سها لفرتة  وقد يطول خروج 

للفح�س يف املختربات. 

واأ�ـــســـاف وجـــود مــعــوقــات مــالــيــة يف الــبــنــوك خـــالل عمليات 

بع�س  وجود  مبيناً  واوكرانيا  رو�سيا  حرب  بعد  خا�سة  التحويل 

ورو�سيا   وبلغاريا  هنغاريا  كمنطقة  اليها  يحول  ال  التي  املناطق 

حيث يواجه التحويل فيهم م�ساكل ب�سبب عدم و�سول الب�ساعة 

من من�ساأ رو�سي.

وذكـــر عــمــرو ان بع�س اال�ــســنــاف مــن املــــواد الــغــذائــيــة تتبع 

من  غــريهــا  عك�س  على  واوروبــيــة  وامريكية  عربية  التفاقيات 

واندوني�سيا،  وماليزيا  كرتكيا  التفاقيات  تتبع  ال  التي  الــدول 

وهذا ما يف�سر ابتعاد االردن عن �سراء بع�س اال�سناف االرخ�س 

�سعرا من بع�س الدول و�سرائها من دول اخرى وذلك لعدم وجود 

اتفاقيات مع تلك البلدان اي يوجد عليها ارتفاع جمرك موؤكداً 

عليها  يدفع  التفاقيات  تابعة  لي�س  التي  الغذائية  املــواد  كل  اأن 

جمارك.

جميع  من  اجلمارك  من  املعفية  املــواد  بع�س  هناك  اأن  وتابع 

والعد�س يف حني  الرز  ابرزها  او االجنبية  العربية  �سواء  املنا�سئ 

هناك مواد كالزيت تعفى من جمارك الدول العربية واالوروبية 

اال ان ا�ستريادها من دول اخرى كاأوكرانيا وماليزيا يلزمهم بدفع 

�سريبة مبيعات وجمرك عايل بن�سبة ت�سل اىل حوايل 25%. .

واأ�ساف اأن دول اوكرانيا وبلغاريا ورومانيا تعد ابرز البلدان 

زيت  ي�ستورد  حــني  يف  ال�سم�س  زيــت  منها  االردن  ت�ستورد  التي 

ال�سويا من االرجنتني وزيت النخيل من ماليزيا.

وبني اأن هناك دول عربية ت�ستورد كميات كبرية من الزيوت 

عرب بواخر �سخمة وتبيعها لالأردن كال�سعودية وم�سر واالمارات 

جاهزيتها  وعــــدم  االردن  يف  بـــواخـــر  وجــــود  لــعــدم  ذلـــك  وعــــزى 

من  لل�سراء  يدفعها  مــا  الـــدول  عك�س  على  الــبــواخــر  ال�ستقبال 

الدول االوروبية والعربية.

مــن اجلــديــر ذكــــره اأن احلــكــومــة اأعــلــنــت مـــوؤخـــراً عــن قــرار 

فئات  �سمن  ال�سلع  على  اجلمركية  الر�سوم  وتوحيد  تخفي�س 

يقارب  ما  لي�سبح   ،)%  25  ،%  15  ،% اأربع وهي )معفاة، 5 

% من املواد الداخلة لالأردن معفاة، و40 % منها تخ�سع   53
اإىل تعرفة جمركية بن�سبة 5 %، ح�سب وزارة املالية التي اأ�سارت 

االأعـــوام  خــالل  �ستطبق  التعرفة  هــذه  اأن  اإىل  بيانها،  يف  اأيــ�ــســاً 

من  العليا  الفئة  تخفي�س  اىل  ذلك  بعد  لي�سار  االأوىل  الثالثة 

25 اإىل 20 % لعامني بعد ذلك، و�ستنخف�س فئة 20 % مرة 
التعرفة  ت�سبح  وبالتايل   ،2027 العام  % يف   15 اإىل  اأخــرى 

هي   ،1/1/2027 تاريخ  من  فئات  لثالث  خا�سعة  اجلمركية 

..% و15   ،% و5   ،%  0

19% نسبة االرتفاع باالستثمارات داخل المدن الصناعية
الأنباط-عمان

ال�سناعية  بــاملــدن  اال�ــســتــثــمــار  حــجــم  ارتــفــع 

لنحو  لي�سل   2022 الــعــام  بــنــهــايــة  االأردنـــيـــة 

عن  بــاملــئــة   19 بــــزيــــادة  ديــــنــــار،  مـــلـــيـــارات   3
ا�ــســتــثــمــارا   174 بــــ  مــدعــومــا   ،2021 الـــعـــام 

املدن  دخلت  دينار،  مليون   575 بقيمة  جديدا 

ال�سناعية.

ال�سناعية  املـــدن  �ــســركــة  بــيــانــات  واأو�ــســحــت 

االأردنــيــة  االأنـــبـــاء  وكــالــة  عليها  ح�سلت  والــتــي 

اأبرمت  التي  اجلديدة  اال�ستثمارات  اأن  )بــرتا(، 

عــقــودهــا الــ�ــســركــة الـــعـــام املــا�ــســي تـــوزعـــت بني 

منو  بن�سبة  اخلدمي،  القطاع  يف  ا�ستثمارا   27
القطاع  يف  ا�ستثماريا  عقدا  و147  باملئة،   26
الــذي  الــعــام  عــن  باملئة   7 بن�سبة منــو  ال�سناعي 

مــع  عـــقـــدا  ــبــقــه، وكــــانــــت عـــلـــى نـــحـــو 116  �ــس

اأجــانــب،  مــع  عــقــدا  و46  اأردنـــيـــني،  م�ستثمرين 

واأجانب،  اأردنــيــني  بني  م�سرتكا  ا�ستثمارا  و12 

عمل  فــر�ــســة  اآالف   6 نــحــو  تــوفــر  اأن  ويــتــوقــع 

جــديــدة يف حـــال الــتــ�ــســغــيــل، لــتــ�ــســاف الإجــمــايل 

عـــدد الــوظــائــف يف املــديــنــة والــبــالــغ 62 األـــف 

وظيفة للجن�سني، وهو ما ن�سبته 25 باملئة من 

ال�سناعات  من�ساآت  يف  للعمالة  االإجمايل  العدد 

التحويلية يف اململكة.

توزعت  اأبــرمــت،  التي  ال�سناعية  والقطاعات 

بني تو�سعة اال�ستثمارات املقامة اأ�سال داخل املدن 

ال�سناعية املختلفة يف اململكة وبلغت 75 ا�ستثمارا، 

وبني  ديــنــار،  ماليني   205 لنحو  و�سلت  بقيمة 

نحو  بلغت  بقيمة  جــديــدة  مــنــ�ــســاأة   70 اإقــامــة 

الكيماوية،  ال�سناعات  يف  ديــنــار،  مليون   177
الــدوائــيــة،  وكــذلــك  واخلــ�ــســبــيــة،  والبال�ستيكية، 

والهند�سية،  والن�سيجية،  الغذائية،  وال�سناعات 

واالإن�سائية، و�سناعة الورق والكرتون.

وكان للطفيلة ال�سناعية الن�سيب االأكرب بعد 

احل�سني، حيث  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  مدينة 

ا�ستثمارا   15 ا�ستقطاب  مــن  ال�سركة  متكنت 

جديدا يف املدينة، منها اتفاقية لتو�سعة ا�ستثمار 

 15 اإىل  باملدينة  اال�ستثمار  حجم  لي�سل  مقام 

مليون دينار، و500 فر�سة عمل، فيما حافظت 

االأوىل على مكانتها املت�سدرة لال�ستثمار االأكرب 

باملدن ال�سناعية االأردنية، بحجم ا�ستثمار و�سل 

ال�سركة  ا�ستقطبت  دينار، حيث  77 مليون  اإىل 

لتو�سعة  عــقــدا   25 و  جــديــدا،  ا�ستثمارا   15
ا�ــســتــثــمــارات مــقــامــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الــعــمــالــة 

عامل. باملدينة حتى تاريخه نحو 1500 

وقال املدير التنفيذي ل�سركة املدن ال�سناعية 

االأردنـــيـــة )بــرتا(  االأنــبــاء  لــوكــالــة  عمر جويعد 

اأخــريا  الـــوزراء  جمل�س  اأقرها  التي  احلوافز  اإن 

الــوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة  برئا�سة رئي�س 

الطفيلة، عك�ست  اال�ستثمار يف حمافظة  جلذب 

ا�ستثمارات  واإقــامــة  للتو�سع  امل�ستثمرين  رغبة 

اأن  اإىل  مــ�ــســريا  الــ�ــســنــاعــيــة،  الطفيلة  مبــديــنــة 

ت�سجيعيَّة  حــوافــز  منح  ت�سمن  احلكومة  قـــرار 

يف  ال�سناعيَّة  املدينة  يف  باال�ستثمار  للراغبني 

ــفــيــلــة، بــهــدف تــوفــري فــر�ــس عــمــل جــديــدة  الــطَّ

الأبناء املحافظة.

ن دعم اأ�سعار  واأو�سح جويعد اأن القرار ت�سمَّ

غرية  ال�سَّ لــال�ــســتــثــمــارات  ــة  الــكــهــربــائــيَّ ــاقــة  الــطَّ

ناعيَّة، حيث  ال�سِّ فيلة  الطَّ طة يف مدينة  واملتو�سَّ

ــغــرية  ــنــاعــات الــ�ــسَّ يــجــري اعــتــمــاد تــعــريــف الــ�ــسِّ

واملعادن،  اقة  الطَّ هيئة  لدى  املعتمد  طة  واملتو�سِّ

ــة  االأردنــيَّ �سة  املوؤ�سَّ ــذ مــن  ُيــنــفَّ بــرنــامــج  واإطــــالق 

ــة )جــيــدكــو(  لــتــطــويــر املــ�ــســروعــات االقــتــ�ــســاديَّ

التي تقع يف  �سات  للموؤ�سَّ الكهرباء  لدعم فاتورة 

املدينة، وذلك من خالل �سندوق دعم وتطوير 

ناعة. ال�سِّ

يف  ال�سناعية  احل�سن  مدينة  يخ�س  وفيما 

حمــافــظــة اإربـــــد، فــقــد بــلــغ حــجــم اال�ــســتــثــمــارات 

املــقــامــة بــهــا بــنــهــايــة الــعــام املــا�ــســي نــحــو 178 

مليون دينار، موفرة نحو 2500 وظيفة، حيث 

عقود   9 بتوقيع  ال�سناعية  املــدن  �سركة  قامت 

تو�سعة  عقد   32 و  ال�سناعي  بالقطاع  ا�ستثمار 

مل�ساريع �سناعية مقامة.

كــمــا وفــــرت مــديــنــة املــوقــر الــ�ــســنــاعــيــة نحو 

اال�ستثمار  حــجــم  قـــارب  حــيــث  وظــيــفــة،   511
ت�سعة  ال�سركة  وقعت  اإذ  ديــنــار،  مليون   86 بها 

عقد  و12  جديدة،  �سناعية  ال�ستثمارات  عقود 

تو�سعة ال�ستثمارات �سناعية مقامة، فيما قارب 

ال�سناعية  احل�سني  مدينة  يف  اال�ستثمار  حجم 

مبــحــافــظــة الـــكـــرك 17 مــلــيــون ديـــنـــار، وقــعــت 

الــ�ــســركــة الـــعـــام املــا�ــســي 4 عــقــود ال�ــســتــثــمــارات 

�سناعية جديدة، وعقدا لتو�سعة من�ساآت مقامة، 

ووفرت املدينة نحو 627 وظيفة.

وو�ـــســـل حــجــم اال�ــســتــثــمــار مبــديــنــة املــفــرق 

بلغ  وظــائــف  بحجم  ديــنــار،  مليوين  ال�سناعية 

45 وظيفة، حيث قامت �سركة املدن ال�سناعية 

ــتــثــمــاريــة بــالــقــطــاع  بــتــوقــيــع ثـــالثـــة عـــقـــود ا�ــس

بالقطاع  لال�ستثمار  عــقــود  واأربــعــة  ال�سناعي، 

بلغ  التي  ال�سناعية  ال�سلط  مبدينة  ال�سناعي 

حجم اال�ستثمار بها نحو 3 ماليني دينار، حيث 

يعمل باملدينة نحو 90 موظفا، اأما مدينة مادبا 

وظيفة،   390 حـــوايل  وفـــرت  فــقــد  ال�سناعية 

حــيــث بــلــغ حــجــم اال�ــســتــثــمــار بــهــا بــنــهــايــة الــعــام 

 12 توقيع  مت  حيث  ديــنــار،  مــاليــني   4 املا�سي 

ال�سناعي  بالقطاع  جــديــدة  ال�ستثمارات  عقدا 

وتو�سعة اأربع من�ساآت �سناعية.

واأكـــــد جــويــعــد اأن مــنــح حـــوافـــز ا�ــســتــثــمــاريــة 

الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  مدينة  يف  اإ�سافية 

ال�سناعية مبحافظة الكرك يعد ثمرة للت�ساركية 

لعمل  الناظمة  اجلهات  احلكومة وخمتلف  بني 

احلكومة  حــر�ــس  ويــوؤكــد  اال�ستثمارية،  البيئة 

اململكة  يف  اال�ستثمار  لبيئة  املتوا�سل  ودعــمــهــا 

خا�س  ب�سكل  ال�سناعية  املـــدن  ويف  عـــام  ب�سكل 

لتكون قادرة على جذب املزيد من اال�ستثمارات 

الــ�ــســنــاعــيــة املـــوفـــرة لــفــر�ــس الــعــمــل واملــحــقــقــة 

لــلــتــنــمــيــة مبــخــتــلــف جـــوانـــبـــهـــا، اإ�ــــســــافــــة اإىل 

االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  املبا�سرة  اإ�سهاماتها 

يتوافق  للمملكة ومبا  الكلية  ال�سادرات  وحركة 

لــالأعــوام )2021  اأولــويــات عمل احلكومة  مع 

.)2023 –
ورجال  للم�ستثمرين  الدعوة  جويعد  ووجــه 

االأعـــمـــال كــافــة لــال�ــســتــفــادة مــن هـــذه احلــوافــز 

تتطلب  الــتــي  ال�سناعية  اال�ــســتــثــمــارات  خا�سة 

عاملة  واأيــدي  عالية  كهربائية  اأحماال  اأعمالها 

بوفرة  الــكــرك  حمافظة  تتمتع  حيث  اإ�ــســافــيــة، 

االآالف  وت�سم  واملوؤهلة  املدربة  العاملة  االأيــدي 

من حملة الدرجة اجلامعية االأوىل يف خمتلف 

خمتلف  تتطلبها  التي  اجلامعية  التخ�س�سات 

احل�سني  مدينة  تــوفــر  حيث  ال�سناعات،  اأنـــواع 

امل�ستثمرين  اأمــام  ال�سناعية  الثاين  عبداهلل  بن 

اأرا�ــس  قطع  من  اال�ستثمارية  اخلــيــارات  جميع 

مــطــورة ومــبــان �سناعية جــاهــزة وفــقــا الأرقـــى 

املوا�سفات وبنية حتتية جمهزة بكافة اخلدمات 

التي تتطلبها امل�ساريع ال�سناعية.

الأنباط-عمان

اأطــلــق بــنــك االإ�ــســكــان بــالــتــعــاون مــع تطبيق 

ا�ستخدام  عند  لعمالئه  ترويجية  حملة  طلبات 

الــدفــع  )االئــتــمــانــيــة،  املختلفة  الــبــنــك  بــطــاقــات 

من  اأي  تنفيذ  عند  م�سبقاً(  واملدفوعة  املبا�سر، 

م�سرتياتهم اإلكرتونياً من خالل تطبيق طلبات. 

و�ــســيــحــ�ــســل عــمــالء الــبــنــك عــنــد تــنــفــيــذ اأي 

على  طلبات  تطبيق  خــالل  مــن  �سرائية  حــركــة 

الــواحــدة  للحركة   50% فــوري مبــقــدار  خ�سم 

وبـــحـــد اأقـــ�ـــســـى 4 دنـــانـــري ملـــرتـــني خــــالل فــرتة 

احلملة، والتي متتد من 22/1/2023 وحتى 

للفوز  الفر�سة  اإتــاحــة  مــع   21/02/2023
 .Z Flip 4 باأربعة اأجهزة �سام�سوجن

اإثــراء جتارب  اإىل  وي�سعى بنك االإ�سكان دومــاً 

عــمــالئــه وجــعــلــهــا جمــزيــة وممــتــعــة مـــن خــالل 

قــيــمــة م�سافة  ذات  ومــنــتــجــات  خــدمــات  تــوفــري 

عـــالـــيـــة، لـــــذا جـــــاء اإطـــــــالق هـــــذه احلـــمـــلـــة عــنــد 

يحقق  ومبــا  املختلفة  البنك  بطاقات  ا�ستخدام 

رغبات عمالئه ومينحهم مزايا خا�سة. 

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن بطاقات بنك االإ�سكان 

التي مت ت�سميمها لتمنح العمالء املرونة املالية 

احتياجاتهم  مع  تتنا�سب  التي  ال�سرائية  والقوة 

تتمتع مبجموعة من  وقـــت،  وبـــاأي  كــانــوا  اأيــنــمــا 

وعاملياً،  الوا�سع حملياً  القبول  بينها؛  املزايا من 

البطاقة  بــوا�ــســطــة  الــنــقــدي  الــ�ــســحــب  اإمــكــانــيــة 

الــ�ــســقــف حمــلــيــاً  %100 مـــن قــيــمــة  وبــنــ�ــســبــة 

و�سهولة،  باأمان  االنرتنت  عرب  وال�سراء  وعاملياً، 

اإىل  اإ�سافة   ،0% بفائدة  امل�سرتيات  وتق�سيط 

احلـــ�ـــســـول عــلــى الـــعـــديـــد مـــن عـــرو�ـــس الــ�ــســفــر 

اإ�سكان  بربنامج  تلقائياً  واال�ــســرتاك  احل�سرية، 

كوينز Iskan Coins للح�سول على العديد 

 Iskan برنامج  من  واال�ستفادة  املكافاآت،  من 

.Gain

بنك اإلسكان يقدم جوائز وخصومات لمستخدمي
 »تطبيق طلبات« من خالل الدفع ببطاقات البنك المختلفة

مالية النواب تناقش موازنة وزارة 
النقل ودوائرها

تجارة األردن: سيكون لنا دور كبير 
في تنفيذ رؤية التحديث االقتصادي

الأنباط-عمان

يف  املالية  اللجنة  واأعــ�ــســاء  رئي�س  ناق�س 

جمل�س النواب، موازنة وزارة النقل، و�سركة 

املـــطـــارات االردنــــيــــة، وهــيــئــة تــنــظــيــم النقل 

الــــــربي، وهــيــئــة تــنــظــيــم الـــطـــريان املــــدين، 

واخلط احلديدي احلجازي االردين.

واكد رئي�س اللجنة منر �سليحات العبادي 

بـــالـــوزارة، �سيما فيما  اأهــمــيــة الـــدور املــنــوط 

الالزمة  ال�سيا�سات  وو�ــســع  بتطوير  يتعلق 

للنهو�س بقطاع النقل وتقدمي خدمات اآمنة 

ناق�ست  اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا  م�ستدامة، 

الــتــطــورات يف مــ�ــســروع �سكة احلــديــد،  اآخـــر 

التنفيذي  بالربنامج  املرتبطة  امل�ساريع  و 

لـــروؤيـــة الــتــحــديــث االقــتــ�ــســادي، داعـــيـــا اىل 

ت�سويب املالحظات الــواردة يف تقرير ديوان 

املحا�سبة.

العمل مب�سروع  �سري  اللجنة  ناق�ست  كما 

الرتدد ال�سريع من حيث االجناز واالنتهاء، 

وانظمة التتبع للمركبات احلكومية، اإ�سافة 

اخلا�س،  القطاع  مع  ال�سراكة  م�ستوى  اإىل 

وخــطــط الــــــوزارة لــتــوفــري الــتــمــويــل الـــالزم 

اىل  باالإ�سافة  الــــوزارة،  م�ساريع  ال�ستكمال 

اخلطط املعمول بها ملنح الرتاخي�س وتوفري 

خدمات النقل يف املناطق الداخلية يف عمان 

واملحافظات.

بخ�سو�س  مالحظاتها  اللجنة  واأبــــدت 

وكفاءة  التناف�سية،  تقرير  يف  االردن  ترتيب 

الدعم  قيمة  اإىل  اإ�سافة  ال�سحن،  منظومة 

الذي قدم ملختلف و�سائل النقل لدى ارتفاع 

ا�سعار امل�ستقات النفطية.

الـــنـــائـــب خــــري ابـــــو �ــســعــيــلــيــك، تــ�ــســاءل 

عــن �ــســالحــيــات الـــــوزارة املـــحـــدودة مــقــارنــة 

اإىل  اإ�ــســافــة  املـــوازنـــة،  يف  الـــــواردة  بالنفقات 

عمان  مبطار  يتعلق  فيما  احلكومة  خطط 

املدين مبنطقة ماركا.

37 مليون  وبــلــغــت مــوازنــة الـــــوزارة نــحــو 

دينار بارتفاع 10 ماليني دينار.

اأولوية  اأكد  وزير النقل ماهر ابو ال�سمن 

تـــوفـــري خـــدمـــات مــ�ــســتــدامــة واآمـــنـــة للنقل 

اإ�سافة  والزرقاء،  عمان  بني  اجلماعي  العام 

ومرافقه  العام  النقل  بقطاع  النهو�س  اإىل 

وت�سغيل  ا�ستثمارية  بيئة  وخــلــق  وخــدمــاتــه 

الــوزارة  خطط  اإىل  م�سريا  املحلية،  العمالة 

يف تاأمني الربط االإقليمي مع �سبكات ال�سكك 

احلديد يف جمل�س التعاون اخلليجي و�سوريا 

والعراق، ومنها اإىل اأوروبا واآ�سيا حيث ي�سكل 

تلك  كــل  بــني  وهــامــة  رئب�سية  نقطة  االردن 

الدول.

مـــديـــر عــــام هــيــئــة تــنــظــيــم قـــطـــاع الــنــقــل 

اأكد  الوريكات  عبدالرحيم  املهند�س  الــربي 

اأن اأولوية الهيئة تتمثل يف اإدخال نظام النقل 

الذكي لتح�سني خدمة النقل العام وتطوير 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل الــــعــــام وحتــ�ــســني 

اخلدمات االلكرتونية والتطبيقات الذكية.

دينار  مليون   15،3 الهيئة  موازنة  وبلغت 

بارتفاع بلغ نحو 4،5 مليون دينار.

املدين  الــطــريان  تنظيم  هيئة  عــام  مدير 

الــهــيــئــة لتو�سيع  بـــني خــطــط  هــيــثــم مــ�ــســتــو 

اداء  ومــدى حت�سني  العامل،  دول  الربط مع 

عام  يف  الــــواردة  املــ�ــســاريــع  تنفيذ  مــع  الهيئة 

 11،8 البالغة  الهيئة  مــوازنــة  ظــل  يف   ،2023

دينار  مليون   1،2 نحو  بارتفاع  دينار  مليون 

للنفقات اجلارية والراأ�سمالية.

كـــمـــا متــــت مــنــاقــ�ــســة اجنـــــــــازات الــهــيــئــة 

البحرية االردنية من خالل مديرها نعمان 

لعام  الهيئة  واأهـــداف   2022 لعام  ال�سبيحي 

والت�سريعات  االأمتـــتـــة،  يخ�س  فيما   2023

العامل  دول  ومواكبة  الهيئة  لعمل  الناظمة 

اإ�ــســافــة اإىل عــدد ال�سفن  بــهــذا اخلــ�ــســو�ــس، 

يف  الهيئة  ودور  االردين  الــعــلــم  تــرفــع  الــتــي 

اأن  اىل  م�سريا  ال�سفن،  ت�سجيل  ا�ستقطاب 

موازنة الهيئة تبلغ 1،7 مليون دينار للنفقات 

اجلارية والراأ�سمالية.

من جهته عر�س مدير اخلط احلجازي 

زاهــــــي احـــمـــد خــلــيــل الإجنـــــــــازات املــوؤ�ــســ�ــســة 

وامل�ساريع وااليــرادات، م�سريا اىل اأن موازنة 

2.8 مليون دينار بارتفاع  املوؤ�س�سة تبلغ نحو 

نحو 200 الف دينار.

االأردنــيــة  املــطــارات  �سركة  وعــر�ــس مدير 

املطارات  �سركة  اأعمال  لنتائج  العزام  احمد 

االردنية والبنى التحتية وا�ستثمار االرا�سي 

والعقارات لل�سركة، الفتا اىل موازنة ال�سركة 

نحو  بارتفاع  دينار  مليون   8،1 نحو  البالغة 

1،750 مــلــيــون ديــنــار  2 مــلــيــون ديــنــار مــنــهــا 

لالإنفاق الراأ�سمايل.

الأنباط-عمان

االأردن خليل احلاج  رئي�س غرفة جتــارة  قال 

اإن الــغــرفــة �ــســيــكــون لــهــا دور كــبــري يف  تــوفــيــق، 

حتــقــيــق وتــنــفــيــذ روؤيـــــة الــتــحــديــث االقــتــ�ــســادي 

العابرة للحكومات التي اأعدت بدعم ملكي.

واكــــد احلــــاج تــوفــيــق يف مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 

اإ�سراك القطاع  االأنباء االأردنية )برتا(، �سرورة 

الــتــجــاري عــنــد تــعــديــل الــتــ�ــســريــعــات والــقــوانــني 

ليكون  الــنــواب  اإر�ــســالــهــا ملجل�س  قبل  واالأنــظــمــة 

�سريكا يف كل مراحل املبادرات والربامج، م�سددا 

على �سرورة االإ�سراع بعملية التنفيذ.

املظلة  تــعــد  االأردن  جتــــارة  غــرفــة  اأن  وبـــني 

الأكرب قطاع اقت�سادي باململكة، وت�سم 16غرفة 

اإىل ع�سرة  بــاالإ�ــســافــة  املــحــافــظــات،  جتــاريــة بكل 

 120 حــوايل  متثل  وخدمية  جتــاريــة  قطاعات 

األف �سركة وموؤ�س�سة باململكة.

واأ�ساف اأن الغرفة لديها �سراكات وتعاون مع 

ع�سرات النقابات واجلمعيات التي متثل اأ�سحاب 

مع  والتفاعل  التوا�سل  اإىل  باالإ�سافة  العمل، 

�سركاء  اجلميع  اأن  موؤكدا  لها،  العامة  الهيئات 

يف حتمل امل�سوؤولية، ولن يكون هناك اإق�ساء الأي 

جهة متثل القطاع اخلا�س.

واأعـــلـــن احلــــاج تــوفــيــق، عـــن اإطـــــالق مــبــادرة 

والــعــرب  االأردنـــيـــني  امل�ستثمرين  اإىل  لــلــذهــاب 

التي  التحديات  على  الــوقــوف  مهمتها  بــاخلــارج 

تعيق اال�ستثمار يف اململكة.

واأع�ساء  حكومية  موؤ�س�سات  املــبــادرة  وت�سم 

باال�ستثمار  متخ�س�سني  الـــنـــواب،  جمــلــ�ــس  يف 

فيها  يوجد  بعينها  دوال  وت�ستهدف  والــرتويــج، 

اأو م�ستثمرون كانوا  اأردنيون وعرب  م�ستثمرون 

موجودين باململكة وغادروها.

وبــــني اأنـــــه �ــســيــتــم الــتــنــ�ــســيــق مـــع الــ�ــســفــارات 

امل�ستثمرين  بيانات عن  قاعدة  الإعــداد  االأردنــيــة 

ي�ستثمرون  كـــانـــوا  الـــذيـــن  والـــعـــرب  االأردنــــيــــني 

اآرائهم والتحديات التي  اإىل  باململكة، لال�ستماع 

تواجههم والعمل على تذليلها وت�سجيعهم على 

العودة با�ستثماراتهم اإىل االأردن.

امل�ستثمرين  اإطــــالع  �سيتم  انـــه  اإىل  واأ�ـــســـار 

الذي دخل حيز  البيئة اال�ستثمارية  على قانون 

الــتــنــفــيــذ قــبــل اأيــــام والــ�ــســمــانــات والــتــوجــيــهــات 

امللكية ال�سامية لتنفيذ ما جاء يف روؤية التحديث 

االقت�سادي العابرة للحكومات ل�سمان ا�ستقرار 

الـــتـــ�ـــســـريـــعـــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن اأبـــــــرز مــطــالــب 

امل�ستثمرين.

وتــابــع، اأن وجـــود الــقــطــاع اخلــا�ــس بــاملــبــادرة 

ر�سائل  تعد  املعنية  الــوزارات  الت�سريع مع  وبيت 

لطي  حقيقية  اإرادة  بوجود  للم�ستثمرين  مهمة 

�سفحة التعقيدات وال�سعوبات التي كانت تواجه 

امل�ستثمر املحلي واالأجنبي.

ا�ستغالل  �سرورة  على  الغرفة  رئي�س  و�سدد 

جمــال  يف  االأردن  ميــلــكــهــا  الـــتـــي  الـــقـــوة  نـــقـــاط 

املوقع  مقدمتها  ويف  اال�ــســتــثــمــارات،  ا�ستقطاب 

اال�سرتاتيجي وحالة االأمن واال�ستقرار والدعم 

اإىل وجود قطاع خدمات قوي  باالإ�سافة  امللكي، 

ومليء بالفر�س.

الـــتـــجـــاري واخلـــدمـــي  الــقــطــاع  اأن  واأو�ــــســــح 

والزراعي من خالل غرفة جتارة االأردن، هو االآن 

اكرث توحدا من ال�سابق وهو اأمام » عهد جتاري 

جــديــد » لــتــحــقــيــق الــكــثــري وخـــدمـــة االقــتــ�ــســاد 

وال  املختلفة،  والقطاعات  واملــواطــنــني  الوطني 

�سيما الفقر والبطالة، موؤكدا اأن الظرف �سعب 

وال ميكن للحكومة مواجهته وحدها.

ولفت اإىل اأن القطاعات التجارية واخلدمية 

والــزراعــيــة املــمــثــلــة مــن خـــالل غـــرف الــتــجــارة، 

الناجت املحلي االإجمايل  هي االأكرث م�ساهمة يف 

ت�سغيال  واالأكــرث  باملئة،   70 لنحو  ت�سل  بن�سبة 

لالأيدي العاملة االأردنية واالأقدر على ا�ستيعاب 

اأكرب عدد من الباحثني عن فر�س العمل.

االأردن  جتــارة  غرفة  اأن  توفيق  احلــاج  واأكـــد 

تواجه  التي  والتحديات  ال�سعوبات  حجم  تعي 

املت�سلة  �سيما  ال  باململكة،  االقت�سادي  القطاع 

القدرة  وتراجع  التجاري  الن�ساط  ركــود  بحالة 

املــايل  التمويل  وم�سكلة  للمواطنني  ال�سرائية 

وارتفاع كلفة االقرتا�س وغريها.

اأن مــواجــهــة هـــذه الــتــحــديــات التي  واأو�ـــســـح 

فــر�ــســتــهــا جــائــحــة فــريو�ــس كـــورونـــا وتــداعــيــات 

احلــــرب الــرو�ــســيــة االأوكـــرانـــيـــة وارتـــفـــاع اأ�ــســعــار 

الـــطـــاقـــة واأجـــــــور الــ�ــســحــن واملـــــــواد االأ�ــســا�ــســيــة 

العمل  تتطلب من اجلميع  االإنــتــاج،  ومــدخــالت 

اجلاد والت�ساركية احلقيقية بني القطاعني العام 

بتوفري  البنوك  وقيام  تبعاتها،  لتجاوز  اخلا�س 

نوافذ متويلية مي�سرة.

الــقــطــاعــات، خا�سة  مـــن  الــعــديــد  اإن  وقــــال 

الربيدية،  الــطــرود  ق�سية  من  تعاين  االألب�سة، 

وهـــو و�ــســع غـــري مــقــبــول وا�ــســتــمــراره �سيعمق 

امللتزمني،  والتجار  التقليدية  بالتجارة  ال�سرر 

مــبــيــنــا اأن الــغــرفــة مـــع الـــتـــجـــارة االإلــكــرتونــيــة 

املنظمة باإطار قانوين يحقق العدالة بينها وبني 

اأكــان  �سواء  التجار  خــالل  من  اال�سترياد  عملية 

اإجراءات  اأو  ذلك من ناحية الر�سوم وال�سرائب 

املعاينة والفح�س والتخمني.

بــني  الـــ�ـــســـراكـــة  اأن  الـــغـــرفـــة  رئـــيـــ�ـــس  وراأى 

تنفيذه  اجلميع  على  واجبا  اأ�سبحت  القطاعني 

لتح�سني  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  ا�ستجابة 

الو�سع االقت�سادي ومعي�سة املواطنني.

ال�سراكة بني كل القطاعات بحاجة  اأن  واأكــد 

على  الــبــريوقــراطــيــة  فتجاوز  وتــاأطــري،  ملاأ�س�سة 

�سبيل املثال لن يتم دون وجود احلكومة ك�سريك 

مع  �سراكة  يتطلب  الت�سريعات  وتعديل  رئي�س 

دون  يكون  لن  الف�ساد  االأمـــة، وحمــاربــة  جمل�س 

�سراكة من اجلميع.

االقت�سادية«  »الدبلوما�سية  تطبيق  اأن  وبني 

التي دعا اإليها جاللة امللك تتطلب حالة ا�ستنفار 

اقت�سادي ل�سفارات اململكة يف اخلارج ال�ستقطاب 

اخلا�س  القطاع  ذلك  يف  ي�ساندها  اال�ستثمارات 

واملوؤ�س�سات  الــوزارات  وم�سوؤولون حكوميون من 

املعنية باال�ستثمار واالقت�ساد.
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أورنج: تدريب 1057 شابا وشابة في برنامج العمل الحر
الأنباط-عمان

برنامج  االأردن  اأورجن  �سركة  اختتمت 

مع  بال�سراكة  اأطلقته  الذي  احلر،  العمل 

بناء  يف  املتخ�س�سة  اال���س��ت�����س��ارات  ���س��رك��ة 

»برت  الب�سري  املال  راأ�س  وتنمية  القدرات 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  خ��رت��ي،  و���س��رك��ة  بيزن�س« 

العهد. ويل  موؤ�س�سة 

مت  االأحد،  اأم�س  لل�سركة  بيان  وبح�سب 

املهارات  على  و�سابة  �ساباً   1057 تدريب 

العمل  جمال  يف  فر�سهم  لتعزيز  الالزمة 

االإلكرتوين. احلر 

 6 وقّدم برنامج العمل احلر على مدار 

التدريبية  اجلل�سات  من  جمموعة  اأ�سهر 

وال�سابات  لل�سباب  اأكفاء  اأيدي خراء  على 

ال����راغ����ب����ن وامل���ت���ع���ط���ل���ن ع����ن ال���ع���م���ل يف 

مهاراتهم  لتنمية  امل��م��ل��ك��ة،  اأن��ح��اء  جميع 

ال�����س��خ�����س��ي��ة وامل���ه���ن���ي���ة ل���ل���ح�������س���ول ع��ل��ى 

ف��ر���س ع��م��ل ع��ل��ى م��ن�����س��ات ال��ع��م��ل احل��ر 

و�سركاوؤها  اأورجن  لتمّكنهم  االإلكرتونية، 

ب���ذل���ك م���ن اغ���ت���ن���ام ف���ر����س ع��م��ل ب��دي��ل��ة، 

االأ���س��واق  يف  االأردن��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  لتوظيف 

والعاملية. االإقليمية  املحلية، 

وقال الرئي�س التنفيذي الأورجن االأردن 

61 باملئة من املنت�سبن  تريي ماريني، اإن 

العمل  عن  املتعطلن  من  كانوا  للرنامج 

على  احل�سول  من  متّكن  منهم  ع��دداً  واإن 

ال���دخ���ل م���ن خ����الل ال��ع��م��ل احل����ر ب��ف�����س��ل 

التدريب.

هذا  اأطلقت  ال�سركة  اأن  ماريني  وب��ّن 

االجتماعية  م�سوؤوليتها  �سمن  الرنامج 

ال�سباب  تهيئة  ب�سكل كبري على  ترّكز  التي 

ل��ل��وظ��ائ��ف واإع���داده���م ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة 

وت�������س���ك���ي���ل ح���ل���ق���ة و�����س����ل ب����ن ال���ك���ف���اءات 

وال����ق����درات و����س���وق ال��ع��م��ل، م���ع احل��ر���س 

ع��ل��ى ���س��م��ول ال���رام���ج الأك���ر ع���دد ممكن 

وااله��ت��م��ام  اململكة  يف  ن��ط��اق  اأو���س��ع  وع��ل��ى 

ب��ت��م��ك��ن امل�������راأة ودم�����ج االأ����س���خ���ا����س ذوي 

امل����راأة يف  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  االإع���اق���ة، 

اإىل  باملئة   62 بلغت  احل��ر  العمل  ت��دري��ب 

ذوي  االأ�سخا�س  من  ع��دد  م�ساركة  جانب 

االإعاقة.

عودة المستثمرين األجانب إلى سوق األموال الساخنة 
في مصر.. خبراء يحللون

الجزائر.. حقيقة العثور على 36 مليار دوالر مخبأة لدى عائلة
 من النظام السابق

الأنباط-وكالت

اأن االإج��راءات االأخرية  اعتر خراء اقت�ساد 

التي اتخذها البنك املركزى واحلكومة �ساهمت 

م��ن خالل  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��دم��ات  امت�سا�س  يف 

م���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه م���رون���ة ���س��ع��ر ال�������س���رف، حيث 

يجذبان  اجلنيه  و�سعف  املرتفعة  العوائد  تعد 

امل�ستثمرين االأجانب جمددا لل�سوق املحلى.

ور�������س������دت وك�����ال�����ة ب����ل����وم����رج ب�������دء ع�����ودة 

امل�ستثمرين االأجانب الذين تخارجوا من ال�سوق 

امل�سرية العام املا�سي مرة اأخرى اإىل �سوق الدين 

انخفا�س اجلنيه والعائدات  املحلية على خلفية 

ال��ق��ي��ا���س��ي��ة، وات�����س��ع ال���ف���ارق ب��ن اأذون اخل��زان��ة 

املقومة باجلنيه وديون االأ�سواق النا�سئة االأخرى 

االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي اإىل اأع���ل���ى م�����س��ت��وى ل���ه على 

ب�سعر �سرف  البالد  التزام  اأدى  بينما  االإط��الق، 

م���رن اإىل اإزال�����ة ب��ع�����س خم��اط��رال��ع��م��ل��ة وج��ع��ل 

االأ�سول باجلنيه اأرخ�س للم�ستثمرين االأجانب، 

بح�سب الوكالة.

ال�سهربعد  ه��ذا  بالفعل  التدفقات  وارتفعت 

باالنخفا�س  للجنيه  امل��رك��زي  البنك  �سمح  اأن 

االأجانب  امل�ستثمرون  �سخ  الدوالر،حيث  مقابل 

اأي��ام  الثالثة  ف��رتة  دوالرخ����الل  مليون   925
التي اأعقبت التخفي�س االأخريلقيمة اجلنيه يف 

املحلية  العملة  تراجع  �سهدت  والتي  يناير   11
مقابل   32.20 ع��ن��د  ل��ه��ا  م�����س��ت��وى  اأدن�����ى  اإىل 

الدوالرخالل التداوالت، قبل اأن يعاود االرتفاع.

اأم��ام  تدريجيا  االن��خ��ف��ا���س  اجلنيه  ووا���س��ل 

ال����دوالرم����ن����ذ ذل�����ك احل������ن، ل��ي��غ��ل��ق ت������داوالت 

مقابل   29.89 م�ستوى  عند  املا�سى  اخلمي�س 

الدوالر، وفقا لبيانات البنك املركزي.

وق���ال ال��دك��ت��ورحم��م��ود اب��وال��ع��ي��ون، حمافظ 

البنك املركزى االأ�سبق، ا�ستاذ االإقت�ساد بجامعة 

الزقازيق، انه من الطبيعى مع فرق �سعرالعائد 

اإىل  ال�����س��اع��ن  اأن جت���د  ال���دوالرواجل���ن���ي���ه  ب���ن 

اإ���س��دارات  يف  باالإكتتاب  يقومون  ال��رب��ح  حتقيق 

اذون و�سندات اخلزانة .

ا����س���اراب���وال���ع���ي���ون ل����»امل�������س���رى ال����ي����وم« اإىل 

النقد  ال�����س��ادرع��ن ���س��ن��دوق  ال��ت��ق��ري��راحل��دي��ث 

ال���دوىل وال���ذى يت�سمن ع��دم و���س��ع ق��ي��ود على 

ح��رك��ة روؤو������س االأم������وال ال��دول��ي��ة، ول��ك��ن يجب 

يعد  املرن  �سعرال�سرف  اأن  موؤكدا  لها،  التحوط 

ما�س لل�سدمات اخلارجية .

اأك����د اأن ت��ع��زي��ز���س��وق االإن��رتب��ن��ك ال����دوالرى 

واآليات  ق��وى  خ��الل  من  وفاعليتها  البنوك  بن 

�سوق  او�ساع  اإىل حت�سن  يوؤدى  العر�س والطب 

االأ�سول  ب�سافى  ن�سميه  وما  االأجنبى،  ال�سرف 

االأجنبية لدى البنوك.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د ال���دك���ت���ورم���دح���ت ن���اف���ع، 

ال��ت�����س��دي��د  ���س��ي��ا���س��ات  اأن  اخل���ب���رياالإق���ت�������س���ادى، 

ال��ن��ق��دى ال��ت��ي اتبعها ال��ب��ن��ك امل��رك��زى م��وؤخ��را، 

فائ�س  بخف�س  املتعلقة  االإج����راءات  ع��ن  ف�سال 

ال�سيولة يف ال�سوق كان لهما اثر ايجابى يف بدء 

الدين  ادوات  االأج��ن��ب��ي��ة يف  االإ���س��ت��ث��م��ارات  ع���ودة 

و���س��ن��دات اخل���زان���ة« ق�سرية  احل����ك����وم����ى»اذون، 

االأجل .

تقريرحديث  اإن  اليوم«  ل�»امل�سرى  نافع  قال 

موؤخرا  ا�سار  االأمريكى  ت�سارترد  �ستاندرد  لبنك 

اأخ��رى،  م��رة  امل�سرى  ال��دي��ن  ادوات  جاذبية  اإىل 

ال��ظ��روف  رغ��م  ان��ه  للم�ستثمراالأجنبى  م��وؤك��دا 

الدين  ادوات  على  اثرت  والتى  ال�سعبة  الدولية 

يف م�سر، موؤكدا اأن االإ�سدارات ال�سابقة التي مل 

يحل اجلها مازالت جاذبة .

و�����س����ددت ال���دك���ت���ورة ع��ال��ي��ة امل����ه����دى، عميد 

على  االأ�سبق،  ال�سيا�سية  والعلوم  االإقت�ساد  كلية 

�سرورة عدم االإعتماد ب�سكل ا�سا�سى على االأموال 

مع  �سيما  ال  واالإ�ستثمار  االإقت�ساد  يف  ال�ساخنة 

ال�����س��وق يف اخل���روج م��ن ال�سوق  خم��اط��ره��ا على 

باالأموال يف اأي حلظة.

ا������س�����ارت امل����ه����دى ل�����»امل���������س����رى ال�����ي�����وم« اإىل 

جلذب  م�ستحدثة  اليات  على  االإعتماد  ���س��رورة 

م�سانع  ان�ساء  يف  ال�سيما  االأجتنب  امل�ستثمرين 

املحلى،  لل�سوق  م�سافة  قيمة  وحتقيق  و�سركات 

�ساخنة لالإكتتاب يف  ام��وال  ولي�س فقط يف �سخ 

 – احلكومية  الدين  ب���ادوات  امل�سرية  البور�سة 

اإىل الت�سريحات  اذون و�سندات اخلزانة»،ولفتت 

ال�����س��اب��ق��ة ل��ل��دك��ت��ورحم��م��د م��ع��ي��ط، وزي��رامل��ال��ي��ة 

ا�ستوعبت  احل��ك��وم��ة  اأن  خ��الل��ه��ا  اع��ل��ن  وال���ت���ى 

على  االإعتماد  يف  اخطائها  من  وتعلمت  الدر�س 

االأموال ال�ساخنة يف االإ�ستثمارحمليا.

االأخ���رية  امل��رك��زى  البنك  اج����راءات  وو�سفت 

بالهادئة والعاقلة وبع�سها مت ا�ستحداثها ومنها 

رفع ن�سبة االأحتياطى القانونى للبنوك.

وذكراأحد حمللي �سركة كولومبيا ثريد نيدل 

اإنف�ستمنت�س ل »بلومرج«. اأن اجلنيه مقوم باأقل 

قيا�سه  %25 عند  اإىل  ت�سل  بن�سبة  من قيمته 

ب�سعرال�سرف الفعلي احلقيقي.

وق�����ال اأح�����د م���دي���ري ال�����س��ن��ادي��ق يف ���س��رك��ة 

اأننا اقرتبنا من  اإنرتنا�سونال: »يبدو  فيديليتي 

نهاية عملية تخفي�س قيمة العملة االآن اأكرثمن 

الطلب،  ا�ستئناف  نتوقع  اأن  »ميكننا  ال��ب��داي��ة«. 

العاملي  الت�سخم  فيها  ي��رتاج��ع  بيئة  يف  خا�سة 

والعوائد العاملية والدوالر«.

اأ�سعارالفائدة  امل�سرى  املركزي  البنك  ورف��ع 

اأ�سا�س خالل العام املا�سي، ما دفع  800 نقطة 
�سعرالفائدة الرئي�سي اإىل %16.25، وهواأعلى 

م�ستوى لها منذ اأوائل عام 2019.

اإىل  امل�ستثمرين  الإع�����ادة  احل��ك��وم��ة  وت�����س��ع��ى 

العملة  ن��ق�����س  اأزم����ة  لتخفيف  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��وق 

االأج���ن���ب���ي���ة. و����س���ح���ب امل�������س���ت���ث���م���رون ن���ح���و 22 

خالل  باجلنيه  املقومة  ال��دي��ون  م��ل��ي��اردوالرم��ن 

على  املا�سي،  و�سبتمرالعام  مار�س  بن  الفرتة 

االأو���س��اع  وت�سديد  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احل���رب  خلفية 

اأ�سعارالفائدة  دفع  ما  الت�سخم،  وارتفاع  املالية، 

احلقيقية اإىل املنطقة ال�سلبية.

اأن  اك��د  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  وك���ان 

الدولة جتاوزت اأزمة نق�س الدوالرالتي �سهدتها 

امل��ا���س��ي��ة، ح�سبما ذك���ريف خطاب  خ��الل االأ���س��ه��ر 

ال�سي�سي:  وق���ال  االأ���س��ب��وع.  نهاية  عطلة  خ��الل 

»ك���ان���ت ل��دي��ن��ا م�����س��ك��ل��ة يف ت���اأم���ن ال���دوالرع���ل���ى 

مدارال�سهرين املا�سين.. لكن يف الوقت احلايل 

ب��ت��واف��رال��دوالر«،.  تتعلق  م�سكالت  لدينا  لي�س 

وق������ال: »االأم���ور����س���ع���ب���ة ول���ك���ن حل�����س��ن احل��ظ 

وامل�سي  جت��اوزه��ا  على  وق��ادري��ن  ن�سيطرعليها 

قدما معا«.

الأنباط-وكالت

ع��ن عثور  خ���را  اإع��الم��ي��ة  ت��داول��ت من�سات 

ال�سلطات يف اجلزائر على 36 مليار دوالر خمباأة 

لدى اإحدى عائالت النظام ال�سابق يف البالد.

اأدىل  ت�����س��ري��ح��ات  اإىل  اأ����س���ل اخل���ر   وي���ع���ود 

ي��وم  ت��ب��ون  ال��رئ��ي�����س اجل���زائ���ري عبداملجيد  ب��ه��ا 

ق�سية  ع��ن  حديثه  �سياق  يف  امل��ا���س��ي،  اخلمي�س 

ا�سرتجاع االأموال املنهوبة.

واحدها معها  عائلة  اأن  »وجدنا  تبون:  وق��ال 

500 األف مليار �سنتيم )الدينار اجلزائري ي�ساوي 

100 �سنتيم(.. ت�سوروا ماذا يكنز االآخرون«.

36 مليار دوالر  اأك��رث من  املبلغ  وي�ساوي هذا 

)الدوالر ي�ساوي 135.99 دينار جزائري(.

م�����ف�����اج�����اأة ال����ع����م����ل����ة امل�������وح�������دة ل����ل����رازي����ل 

واالأرجنتن.. �سربة التينية للدوالر

�سبيل  اإخ���الء  عقب   %10 يقفز  جهينة  �سهم 

رجل االأعمال امل�سري �سفوان ثابت

وت���اب���ع ت���ب���ون: »ل����و ك����ان ه����ذا امل�����ال ق���د بقي 

الأ����س���ب���ح���ت اجل����زائ����ر ق�����وة اق���ت�������س���ادي���ة ق���اري���ة 

وم��ت��و���س��ط��ي��ة.. ال ن���ق���ول ع��ف��ا اهلل ع��م��ا ���س��ل��ف، 

نعاود  اأال  وي��ج��ب  ه���ذا،  يف  املت�سببن  �سنحا�سب 

تكرار مثل هذه االأخطاء«.

هذا  اكت�ساف  توقيت  ع��ن  ت��ب��ون  يك�سف  ومل 

املبلغ املنهوب اأو مكان وجوده حاليا اأو م�سريه اأو 

حالته اأو العائلة التي نهبته.

وم��ع ذل���ك، ُف��ه��م اخل��ر خ��ط��اأ على اأن���ه عثور 

على 36 مليار دوالر يف اأحد منازل عائلة تنتمي 

للنظام ال�سابق.

تتبع االأموال املنهوبة

وت��ق��ول ال�����س��ل��ط��ات اجل��زائ��ري��ة اإن��ه��ا متكنت 

20 مليار دوالر من االأم��وال  من ا�سرتداد قرابة 

املنهوبة على مدار ال�سنوات الثالثة املا�سية.

ونقلت و�سائل اإعالم حملية على ل�سان وزير 

العدل اجلزائري عبدالر�سيد طبي، اأن ا�سرتداد 

والتن�سيق  التوا�سل  عقب  مت  املنهوبة  االأم���وال 

والفرن�سية  اجلزائرية  الق�سائية  ال�سلطات  بن 

واالإيطالية واالأمريكية.

واإ�سافة اإىل ا�سرتداد مبلغ 20 مليار دوالر، مت 

ا�سرتجاع 211 فيال، 281 بناية يف طور االإجناز، 

21 عقاراً �سياحياً، 596 حماًل جتارياً، 229 عقاراً 

فالحياً، و23774 ملكية منقولة كطائرات خا�سة 

و�سفن ا�ستجمام، وبواخر نقل �سلع.

كما مت ا�سرتداد 40203 مركبات بن �ساحنات 

اآلة خا�سة   1330 �سيارة جتارية،   821 وحافالت، 

يف االأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة، 236 ع��ت��اداً زراع��ي��اً، و7000 

�سيارة فاخرة.

6447 ح�ساباً  يف  اأم���وال  على  احل��ج��ز  وج���رى 

بت�سيري  خا�سة  ���س��رك��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  م�سرفياً، 

قنوات تلفزيونية.

تنويع م�صادر الدوالر

على  كبري  ب�سكل  اجل��زائ��ر  اقت�ساد  ويعتمد 

ال��دوالر من اخل��ارج، بينما  الغاز جللب  ت�سدير 

تعمل حاليا على تنويع م�سادرها.

اجلزائرية  الداخلية  وزارة  اأعلنت  وباالأم�س، 

ع����ن خ���ط���ط ل��ت�����س��ه��ي��ل االإج������������راءات ب��ال��ن�����س��ب��ة 

البالد  اأب��واب  يفتح  الدولين، ومبا  للم�سافرين 

لل�سياح بعد اإغالق لفرتة طويلة.

االإج������راءات  م��ن  �سل�سلة  اجل���زائ���ر  وات���خ���ذت 

ال�����س��ح��راوي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  ع��ل��ى  الت�سجيع  ب��ه��دف 

ترتيبات جديدة  اإق��رار  بينها  البالد، من  جنوب 

االأجانب  لل�سياح  ال�سياحية  التاأ�سريات  منح  يف 

الراغبن يف زيارة جنوب البالد.

ال��راغ��ب��ن يف القيام  وت��ق��رر متكن االأج��ان��ب 

ب���رح���الت ���س��ي��اح��ي��ة ب��ج��ن��وب ال���ب���الد ع���ن ط��ري��ق 

املعتمدة،  الوطنية  واالأ���س��ف��ار  ال�سياحة  وك���االت 

واال����س���ت���ف���ادة م���ن ت���اأ����س���رية ال��ت�����س��وي��ة م��ب��ا���س��رة 

�سيما  ال  احل��دودي��ة،  املنافذ  اإىل  و�سولهم  عند 

بالواليات اجلنوبية )املطارات واملعابر الرية(.

الأنباط-وكالت

ارت���ف���ع���ت ال���ب���ور����س���ة امل�������س���ري���ة  ب�����س��ورة 

جماعية يف ختام تعامالت جل�سة اأم�س االأحد 

امل��ال  راأ�����س  وزاد  اال���س��ب��وع،  ج��ل�����س��ات  اويل   -

مدعومة  جنيه،  مليار   2.1 بنحو  ال�سوقي 

يف  لي�سجل   ، العرب  امل�ستثمرين  مب�سرتيات 

اخلتام نحو 1.056 تريليون جنيه.

و�����س����ع����د امل�����وؤ������س�����ر ال���رئ���ي�������س���ي ل��ل�����س��وق 

ليغلق   ،0.33% ب��ن�����س��ب��ة   »EGX30«

كما  ن��ق��ط��ة،   16،118.85 م�����س��ت��وى  ع��ن��د 

 »EWI- EGX70 م����وؤ�����س����ر«  ����س���ع���د 

م�����س��ت��وى  ع���ن���د  ل��ي��غ��ل��ق   ،0.54% ب��ن�����س��ب��ة 

م���وؤ����س���ر  وك����ذل����ك  ن���ق���ط���ة،   3،014.11
»EGX100« بنحو %0.67، ليغلق عند 

اي�سا  وارتفع  نقطة،   4،489.79 م�ستوى 

ليغلق   ،0.95% بن�سبة   EGX50 موؤ�سر 

عند م�ستوى 2،857.77 نقطة،

 EGX30« م����وؤ�����س����ر  اي�������س���ا  وارت�����ف�����ع 

ليغلق   0.52% ب��ن�����س��ب��ة   »Capped
موؤ�سر  وكذلك  نقطة،   19،606.56 عند 

ليغلق   ،0.19% بن�سبة   EGX30-TR
عند م�ستوى 6،633.07 نقطة، كما �سعد 

 ،0.44% بن�سبة   EGX ESG م��وؤ���س��ر 

ليغلق عند م�ستوى 2،647.03 نقطة.

����س���ي���ط���ر ع���ل���ى ت����ع����ام����الت امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

امل�������س���ري���ن واالج�����ان�����ب االجت��������اه ال��ب��ي��ع��ي، 

جنيه،  م��ل��ي��ون   22.6 ب��ل��غ  ���س��ايف  م�سجلن 

بينما  الرتتيب،  على  جنيه  مليون   54.5 و 

نحو  ال��ع��رب  امل�ستثمرين  ت��ع��ام��الت  اجت��ه��ت 

مليون   77.2 بلغ  ���س��ايف  م�سجلن  ال�����س��راء 

جنيه.

لت�سجل  ال��ي��وم  ال���ت���داوالت  ق��ي��م  و�سجلت 

نحو 2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 

 75.8 خ��الل  م��ن  �سهم  مليون  694؟.2 
األف �سفقة منفذة.

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعامالت اول االسبوع

على الرغم من الحرب... هذا ما حققة 
االقتصاد الروسي

شنايدر إلكتريك 
تدعو الجميع لإلسراع بوتيرة تحول 

قطاع الطاقة العالمي

الأنباط-وكالت

ان��خ��ف�����س ال���دي���ن اخل���ارج���ي ل��رو���س��ي��ا يف 

ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع���ام 2022 مب��ق��دار 52.4 

مليار دوالر ما ن�سبته 12.1% اإىل 381.4 مليار 

دوالر.

ويف العام املا�سي 2022 ككل تراجع الدين 

اخلارجي لرو�سيا مبقدار 100.4 مليار دوالر 

ن�سرها  ب��ي��ان��ات  بح�سب   ،%20.8 ن�سبته  م��ا 

البنك املركزي الرو�سي على موقعه.

وان��خ��ف�����س ال��دي��ن اخل���ارج���ي ل��رو���س��ي��ا يف 

 30.7 مب��ق��دار   2022 ع���ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع 

مليار دوالر، لكنه زاد يف الربع الثاين مبقدار 

17.9 مليار دوالر ليعاود االنخفا�س يف الربع 

الثالث مرة اأخرى مبقدار 35.1 مليار دوالر.

) اإنرتفاك�س(

الأنباط-وكالت

اأطلقت �سنايدر اإلكرتيك، ال�سركة العاملية 

ال���رائ���دة يف جم���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي الإدارة 

مو�سًعا  عاملًيا  ن��داًء  االآيل،  والتحّكم  الطاقة 

ل��ل��ح��ك��وم��ات وال�����س��رك��ات م���ن اج���ل االإ����س���راع 

لتحقيق  الرامية  واجلهود  امل��ب��ادرات  بوترية 

اال����س���ت���دام���ة، وزي�������ادة ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات 

املوجهة البتكار حلول وتطبيقات تكنولوجية 

ودعم  الكربونية  االنبعاثات  لتقليل  جديدة 

اأمن الطاقة حول العامل.

ي����اأت����ي ال����ن����داء ال������ذي اأط���ل���ق���ت���ه ���س��ن��اي��در 

اأ�سعار  الهائل يف  االرت��ف��اع  اإل��ك��رتي��ك يف ظ��ل 

الطاقة حول العامل، ووجود اأزمة يف امدادات 

املناخي، وهي  التغري  الطاقة، وت�سارع وترية 

جمموعة من العوامل التي �ساهمت جمتمعة 

يف خلق حتديات و�سعوبات غري م�سبوقة اأمام 

واملجتمعات يف  الدول  واقت�ساديات  ال�سركات 

كل اأنحاء العامل. وت�سّكل هذه التحديات اأهم 

ال�سنوي  االجتماع  يناق�سها  التي  املو�سوعات 

ل��ل��م��ن��ت��دى االق���ت�������س���ادي ال��ع��امل��ي يف م��دي��ن��ة 

ا�ست�سافته  مت  وال���ذي  ال�سوي�سرية  داف��و���س 

بح�سور  ي��ن��اي��ر،   20 اإىل   16 م��ن  ال��ف��رتة  يف 

اأهم امل�سئولن التنفيذين يف  عدد كبري من 

�سنايدر اإلكرتيك.

يقول جان با�سكال تريكوار، رئي�س جمل�س 

�سنايدر  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 

اإلكرتيك: “اإّن اأزمتي املناخ والطاقة اأ�سبحتا 

ت�����س��ك��الن م��ًع��ا ج�����زًءا ال ي��ت��ج��زاأ م���ن ال��واق��ع 

مليارات  حياة  على  ي��وؤث��ر  ال��ذي  االقت�سادي 

ال��ب�����س��ر ك���ل ي����وم. وم���ع اج��ت��م��اع ق����ادة ق��ط��اع 

دافو�س  منتدى  ال�سيا�سة يف  و�سناع  االأعمال 

الفر�سة  ه��ذه  ن�ستغل  اأن  يجب  االقت�سادي، 

مع  للتعامل  بو�سعنا  ما  بكل  للقيام  الثمينة 

هاتن االأزمتن العامليتن على املدى الطويل 

ولي�س الق�سري. يجب علينا اأال نتجنب اتخاذ 

ال����ق����رارات ال�����س��ع��ب��ة، الأن���ن���ا ل���ن ن��ت��م��ك��ن من 

واالجتماعية  االقت�سادية  الرفاهية  حتقيق 

على املدى الطويل اإال من خالل حتول قطاع 

الطاقة ب�سورة كاملة. اإّن منهجنا يف �سنايدر 

الرقمي،  التحول  “دعم  يف  يتمثل  اإلكرتيك 

وو�����س����ع ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ف���ع���ال���ة، وخ��ف�����س 

على  يجب  ما  وه��و  الكربونية”،  االنبعاثات 

تفعله  اأن  واملجتمعات  واحلكومات  ال�سركات 

االآن قبل الغد، لتنفيذ االلتزامات والتعهدات 

التي قطعتها على اأنف�سها.”

ال��ك��رب��ون��ي��ة  االن���ب���ع���اث���ات  م����ن   %38 اإّن 

ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����ع����امل م�������س���دره���ا امل���ب���اين 

ن��اجت��ة عن  ال��ع��م��ران��ي��ة، و%32  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

منتجات  تعمل  ولهذا  ال�سناعي]1،  القطاع 

اإل��ك��رتي��ك يف  وب��رجم��ي��ات وخ��دم��ات �سنايدر 

على   ، الطاقة  واإدارة  االآيل  التحكم  جم��ايل 

م�����س��اع��دة ال�����س��رك��ات وال�����س��ن��اع��ات وم��دي��ري 

امل����ب����اين واأ�����س����ح����اب امل�����ن�����ازل ع���ل���ى خ��ف�����س 

الرقمي  ال��ك��رب��ون��ي��ة، وال��ت��ح��ول  االن��ب��ع��اث��ات 

ال�ستخدامات الطاقة وتعزيز كفاءتها.

ا على تقدمي  تعمل �سنايدر اإلكرتيك اأي�سً

اأح����دث  ت����رز م���ن خ��الل��ه��ا  روؤى م��ت��ك��ام��ل��ة 

االجت�����اه�����ات ال���ع���امل���ي���ة يف جم�����ال ال��ت��خ��ل�����س 

احللول  واأح���دث  الكربونية  االنبعاثات  م��ن 

ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ذل���ك م��ن خ��الل 

ا���س��ت��ق�����س��اءات ال�����راأي وال��ب��ح��وث وال��ت��ق��اري��ر 

معهد  من�سة  على  ن�سرها  يتم  التي  املف�سلة 

�سنايدر اإلكرتيك الأبحاث اال�ستدامة.

وقد تو�سل ا�ستق�ساء الراأي امل�ستقل الذي 

املوؤ�س�سات  اح���دى  اإل��ك��رتي��ك  ���س��ن��اي��در  كلفت 

500 م�سئول  اأك���رث م��ن  ب��اإج��رائ��ه مب�����س��ارك��ة 

اأّن  اإىل  املا�سي،  العام  امل�ستوى  رفيع  تنفيذي 

الكربونية  االنبعاثات  من  التخل�س  �سعوبة 

متثل عائًقا اأمام التزام ال�سركات باال�ستدامة 

البيئية.  للمبادرات  املوجهة  واال�ستثمارات 

فقد اأ�سار ا�ستطالع الراأي اإىل اأّن االلتزامات 

امل���ال���ي���ة امل��خ�����س�����س��ة مل�����ب�����ادرات اال����س���ت���دام���ة 

وال��ت��خ��ل�����س م���ن االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة يف 

م�سئوليها  اآراء  ا�ستطالع  مت  التي  ال�سركات 

اجمايل  2% من  الأق��ل من  ت�سل  الدرا�سة  يف 

حجم االإي��رادات املتوقعة على مدار ال�سنوات 

ال��ث��الث ال��ق��ادم��ة-ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأّن ه��ذه 

اال����س���ت���ث���م���ارات ت��ت��م��ت��ع ب���ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة على 

العائد  اأن  كما  والتكاليف،  النتائج  م�ستوى 

الغالب  يف  يتجاوز  ال  اال�ستثمارات  هذه  على 

�سنة اإىل ثالث �سنوات على االأكرث.

وق������د اأ������س�����ار امل�������س���ئ���ول���ون ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون 

اأّن �سعف  اإىل  ال��راأي  ا�ستطالع  امل�ساركون يف 

التن�سيق بن االأطراف املعنية، واأزمة امليزانية 

متثل  والت�سريعات  وامل��ه��ارات  والتكنولوجيا 

اأم��ام تعزيز جهود  التي تقف  التحديات  اأه��م 

غالبية  اأن  اإال  مبادراتها.  وتنفيذ  اال�ستدامة 

م�ستوى  حت�سن  اأّن  اإىل  اأ����س���اروا  امل�����س��ارك��ن 

ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت���ط���وي���ر  االآيل  ال��ت��ح��ك��م 

لتحفيز  رئ��ي�����س��ي��ة  ع��وام��ل  ت�سكل  ل��ل��ك��ه��رب��اء 

الثالث  ال�سنوات  خ��الل  اال���س��ت��دام��ة  خطط 

القادمة.

ومي��ث��ل ���س��راء ال�����س��رك��ات حل��ل��ول الطاقة 

املتجددة اأحد اأهم مبادرات تعزيز اال�ستدامة 

الطلب،  ناحية  من  اأم��ا  العر�س.  ناحية  من 

الكهربائية يف  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ف����اإّن 

العمليات الت�سغيلية كاأحد معايري اال�ستدامة 

على م�ستوى الطلب فلم ياأتي �سمن اأولويات 

ال�سركات واملوؤ�س�سات. وبجانب االعتماد على 

البنية  كفاءة  زي��ادة  ف��اإّن  الكهربائية،  الطاقة 

التحول  حلول  خ��الل  م��ن  احلالية  التحتية 

اأه��م  م��ن  �ستكون  االآيل،  وال��ت��ح��ك��م  ال��رق��م��ي 

العوامل املحفزة لال�ستدامة خالل ال�سنوات 

العوامل  اأ�سرع  باعتبارهما  القادمة،  الع�سر 

واأف�سلها من حيث الكفاءة املالية للعديد من 

اال�ستدامة  تعزيز  ت�ستهدف  التي  ال�سركات 

لديها.

ي�������س���ري ت����ق����ري����ر ح����دي����ث اآخ��������ر ن�����س��رت��ه 

����س���ن���اي���در اإل���ك���رتي���ك ح�����ول االع���ت���م���اد ع��ل��ى 

الت�سغيلية  العمليات  يف  الكهربائية  الطاقة 

اأن  اإىل  االأوروب����ي  االحت���اد  ب��دول  واالإنتاجية 

االعتماد على الطاقة الكهربائية اأمر جمدي 

القطاعات،  م��ن  العديد  وينا�سب  اقت�سادًيا 

الكهرباء يف  زي��ادة ح�سة  وه��و ما يعمل على 

مزيج الطاقة االأوروب��ي من حوايل 20% اإىل 

ال��غ��از  ح�سة  �ستنخف�س  امل��ق��اب��ل،  ويف   .%50

بحوايل  امل��زي��ج  ه��ذا  يف  وال��ب��رتول  الطبيعي 

م�ستويات  حت�سن  يف  ي�ساهم  م��ا  وه��و   ،%50

اإل��ك��رتي��ك توفر  ���س��ن��اي��در  اإّن  ال��ط��اق��ة.  اأم���ن 

عمالئها  مل�ساعدة  متخ�س�سة  عملية  حلواًل 

حتول  م�سرية  ا�ستكمال  على  ال�سركات  م��ن 

قطاع الطاقة بكل كفاءة و�سرعة و�سال�سة.

وق���د ذك����رت ���س��ن��اي��در اإل��ك��رتي��ك اأن اأزم���ة 

االحتاد  دول  تواجهها  التي  احلالية  الطاقة 

توافر  من  طويلة  عقود  بعد  تاأتي  االأوروب���ي 

ب�سكل  اأ�سعارها  وا�ستقرار  الطاقة  ام���دادات 

ن�سبي. والأول مرة تواجه العديد من الدول 

االأوروب���ي���ة ام�����دادات ط��اق��ة ال مي��ك��ن التنبوؤ 

ب��ك��م��ي��ات��ه��ا، ب��االإ���س��اف��ة ل��الرت��ف��اع ال��ه��ائ��ل يف 

اأ�سعار الطاقة، وهو ما يرز عدم القدرة على 

يف  الطويل  امل��دى  على  الطاقة  اأم��ن  حتقيق 

دول القارة، وكذلك �سعف قدرتها يف تطبيق 

االنبعاثات  م��ن  التخل�س  وم��ب��ادرات  خطط 

الكبرية  االأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و  الكربونية 

اأوروب����ا  يف  ال��ط��اق��ة  منظومة  تقييم  الإع����ادة 

ب�سكل �سامل من جانب العر�س )حتول قطاع 

كفاءة  )حتقيق  الطلب  جانب  ومن  الطاقة( 

الطاقة(.

ت�سبح  اأن  “يجب  بقوله:  تريكوار  يختتم 

اأه�����داف ال�����س��رك��ات واأرب��اح��ه��ا ق���وة داف��ع��ة يف 

م���واج���ه���ة ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي. ل��دي��ن��ا ب��ال��ف��ع��ل 

التغلب  ميكنها  التي  املتطورة  التكنولوجيا 

على حتديات املناخ واأزمة الطاقة العاملية.
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اختتام المسابقة نصف النهائية لبرنامج تحدي األعمال
االنباط – عمان 

امل�سابقة  “اإجناز”  م�ؤ�س�سة  اختتمت   

الأعمال  حتدي  لربنامج  النهائية  ن�سف 

للعام  امل�ؤ�س�سة  تنفذه  الذي   2022 لعام 

الثاين ع�سر على الت�ايل، �سمن �سراكتها 

م���ع م��ن��ظ��م��ة الأم������ر ت�����س��ارل��ز ال��ع��امل��ي��ة، 

مب�ساركة اأكرث من 4462 طالبا وطالبة 

مناطق  خمتلف  م��ن  112مدر�سة  م��ن 

اململكة.

اأم�س  بيان  يف  اإجن���از،  م�ؤ�س�سة  وق��ال��ت 

الأحد، اإن الربنامج مينح الطلبة فر�سة 

للتعرف  ممتعة،  عملية  جت��ارب  ممار�سة 

عامل  يف  واملفاهيم  امل�سطلحات  اأه��م  على 

التجارية،  والأخ��اق��ي��ات  الأع��م��ال  ري���ادة 

حيث تاأهل للم�سابقة النهائية 16 فريقا 

من اأ�سل 810 فرق �ساركت يف الربنامج 

الهادف اإىل ت�سجيع روح املبادرة والريادة 

الأع���م���ال  لإدارة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  وامل��م��ار���س��ة 

الأ�سا�سية  امل��دار���س  طلبة  عند  التجارية 

من ال�سف الثامن اإىل ال�سف العا�سر.

ي��ذك��ر ان���ه م���ع ام���ت���داد ال�����س��راك��ة بني 

اإجن��از  وم�ؤ�س�سة  ت�سارلز  الأم��ر  منظمة 

ل�����س��ن���ات ط���ي��ل��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال���ربن���ام���ج، 

مت دع��م تنفيذ ال��ربن��ام��ج ه��ذا ال��ع��ام من 

ق��ب��ل م��در���س��ة امل�����س��رق ال��دول��ي��ة وم��در���س��ة 

يف  امل�ستفيدين  ع���دد  ل���زي���ادة  امل��ن��ت�����س���ري 

خمتلف مناطق اململكة.

وي��رك��ز ب��رن��ام��ج حت���دي الأع���م���ال على 

ح�����س���ل امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن ع��ل��ى ف��ر���س��ة ب��ن��اء 

للقطاع اخلا�س  ري��ادي، وت�جيههم  جيل 

والتفكر يف ريادة الأعمال، وبناء اأفكارهم 

با�ستخدام  ج��دي��دة  بطريقة  وت��ق��دمي��ه��ا 

التكن�ل�جيا يف التعليم.

وي���ت�������س���م���ن ال�����ربن�����ام�����ج ت����دري����ب����ات 

متخ�س�سة يف اإدارة امل�ساريع وبناء الفريق، 

ومدربني،  م�ؤهلني  متط�عني  مب�ساعدة 

ومتط�عة  متط�عا   137 ���س��اه��م  ح��ي��ث 

الطلبة على  يف تنفيذ الربنامج وتعريف 

املفاهيم الأ�سا�سية يف عامل ريادة الأعمال، 

الفعالة،  ال���س��رات��ي��ج��ي��ات  ب��ن��اء  وكيفية 

وي�����س��ج��ع ال��ط��ل��ب��ة ع���ل���ى مم���ار����س���ة ه���ذه 

لعبة  تطبيق  خ��ال  م��ن  عمليا  املفاهيم 

حماكاة تفاعلية على احلا�س�ب.

وتعمل اإجناز مع �سركاء الربنامج على 

ليك�ن  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ال��ط��ل��ب��ة  دور  تفعيل 

ل��ه��م ت���اأث���ر اإي���ج���اب���ي، وي���ك����ن����ا ق��ادري��ن 

اأجل  من  ال�سحيح  الطريق  اختيار  على 

م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م، وذل������ك م����ن خ�����ال ال��ث��ق��ة 

النجاح يف م�اقف متن�عة،  بالقدرة على 

العرو�س  وفاعلية  الإيجابية  واملناف�سة 

ال���ت���ق���دمي���ي���ة وامل����ق����اب����ات وامل���ن���اق�������س���ات، 

والت�ا�سل وم�ساركة الأفكار مع الآخرين 

وال�ستماع لهم.

وي��ت�����س��م��ن ب���رن���ام���ج حت����دي الأع���م���ال 

م�ؤ�س�سة  تنفذها  التي  الربامج  اأح��د  وه� 

�سراكتها  �سمن  اململكة  مدار�س  اإجن��از يف 

ال���رب���ي���ة  وزارة  م�����ع  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 

والتعليم، جمم�عة من اجلل�سات، يتعرف 

حتدي  مفه�م  على  خالها  م��ن  الطلبة 

الأع���م���ال، وت��ك���ي��ن ف��ري��ق وت��ع��ل��م امل��ب��ادئ 

الأ���س��ا���س��ي��ة يف ري����ادة الأع���م���ال ومم��ار���س��ة 

ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ع��رف على لعبة  الأع��م��ال 

املحاكاة، ومن ثم اختيار التحدي املنا�سب 

با�ستخدام  اأعمالهم  وت��روي��ج  ف��ري��ق  لكل 

اأف�سل واأحدث الأ�ساليب، لينتقل�ا بعدها 

للدخ�ل يف امل�سابقة النهائية للربنامج.

ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  امل���ؤ���س�����س��ة  واأ����س���ارت 

التعامل  ال���ق���درة ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة،  ي��ع��زز يف 

م��ع ال��ت��ح��دي��ات وال��ب��ح��ث ع��ن ح��ل���ل لها، 

وف��ق��ا  الأع����م����ال  ت�����س��ر  مل  اإذا  خ�����س������س��ا 

زي���ادة  اإىل  ي�����ؤدي  م��ا  امل��ر���س���م��ة،  للخطة 

و�سنع  ال�سليم  التخطيط  ع��ل��ى  ال��ق��درة 

ال���ق���رار امل��ن��ا���س��ب، م���ن خ����ال ا���س��ت��خ��دام 

ت�ساعد  التي  ال��ق��رارات  لتخاذ  املعل�مات 

على التقدم يف العمل.

واأ����س���اف���ت اأن م���ن اأه����م الأم�������ر ال��ت��ي 

ي��رك��ز ع��ل��ي��ه��ا ب��رن��ام��ج حت����دي الأع���م���ال، 

الطلبة  ل��دى  اجلماعي  العمل  روح  ب��ن��اء 

امل�ساركني، وا�ستثمار نقاط الق�ة، واتخاذ 

املقاومة  اإىل  اإ���س��اف��ة  املنا�سبة،  ال��ق��رارات 

وعدم ال�ست�سام عند م�اجهة التحديات 

التفكر  وتعزيز  قدما  ال�سر  وحم��اول��ة 

الإبداعي.

من  مي��ار���س���ن  الطلبة  اأن  واأو���س��ح��ت 

حتاكي  افرا�سية  لعبة  الربنامج  خ��ال 

واق������ع ال���ع���م���ل ال����ت����ج����اري اخل����ا�����س ب��ه��م 

ب�سكل  وم�سممة  احل��ا���س���ب،  با�ستخدام 

العمل  حياة  مناحي  مع  للتعامل  تفاعلي 

اأب��ح��اث  نتائج  على  والط����اع  ال��ت��ج��اري، 

اأحدها،  واختيار  املنتجات  لبع�س  ال�س�ق 

وم���ن ث���م حت��دي��د ا���س��رات��ي��ج��ي��ات البيع 

امل��ن��ا���س��ب��ة وال���س��ت��ع��داد ل��ل��ب��دء ب��امل��ت��اج��رة، 

والت�س�يق  امل��ب��ي��ع��ات  م���ازن��ة  ث��م حت��دي��د 

وحت����دي����د ج�������دة امل���ن���ت���ج وت��ط��ب��ي��ق ه���ذه 

املتاجرة يف الأعمال التجارية.

وي���ت����ق���ع م����ن امل�������س���ارك���ني يف ن��ه��اي��ة 

تنمية  على  ق��ادري��ن  يك�ن�ا  اأن  الربنامج 

حتقيقه،  ميكنهم  مل��ا  وتطلعاتهم  ثقتهم 

و�سقل مهاراتهم يف عامل ريادة الأعمال، 

وحت���دي���د ق��درات��ه��م ع��ل��ى اإح�����داث ت��اأث��ر 

مهاراتهم  وب��ن��اء  جمتمعهم،  يف  اإي��ج��اب��ي 

امل���ؤ���س�����س��ي��ة مب��ا يف ذل���ك ال��ت���ا���س��ل وروح 

الفريق وحل امل�سكات والتفكر الإبداعي 

واملقاومة و�سنع القرار.

م�ساركة  على  الربنامج  تنفيذ  ويرتكز 

جم��م���ع��ة م���ن امل��ت��ط���ع��ني وامل��ت��ط���ع��ات 

ب�سفات  يتحل�ن  مم��ن  اخل���ربة  اأ���س��ح��اب 

قيادية، ولديهم املهارات الكافية لاطاع 

ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ل��ب��ة امل�����س��ارك��ني يف 

الربنامج، ويحمل�ن م�قفا اإيجابيا يحفز 

الطلبة على امل�ساركة والإبداع.

رقم العدد   6294 االثنني   23/ 1 / 2023

االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الت�سويق املريح لالجهزه اخللوية   ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )52715( 

بتاريخ ) 2018/10/16(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عمران عز الدين �سبح دعنا   

الظاهر  �سارع   – طالل  امللك  حي   – الزرقاء   : امل�سفي  عنوان 

بيرب�س 

 هاتف 0790074085

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

ا�ستنادا الحكام املادة )82/مكرر(من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

لدينا  امل�سجلة  اخلا�سة  للمدار�س  الدولية  التميز  لل�سركة 

ك�سركة  م.خ.م حتت الرقم )845( بتاريخ )2011/8/15( قد 

قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2022/10/15 ( 

واملكتتب به  به  امل�سرح  ال�سركة  راأ�سمال  املوافقة على تخفي�س 

واملدفوع من )3،285،333( دينار اردين لي�سبح )3،277،353( 

دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  االعرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعالن دعوة هيئة عامة لألجتماع

قررت اللجنة االإدارية للجمعية الوطنية للهالل االأحمر االردين فرع البلقاء 

دعوة الهيئة العامة حل�سور االجتماع املقرر بتاريخ

2023/1/30

لالأع�ساء امل�سددة ا�سرتاكاتهم حتى نهاية العام 2022 وذلك يف متام ال�ساعه 

احلادية ع�سرة �سباحًا يف مقر الفرع

جدول االأعمال :

1. مناق�سة التقارير االداريه وامل�سادقه عليها

2. مناق�سة التقارير املاليه وامل�سادقه عليها

3. تعيني مدقق ح�سابات

رئيس اللجنة اإلدارية
صربي املسعود

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

يامن محمد حسن فقيه

عملك  ع���ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

اللبناين  ال��ري��ف  �سركة  يف 

لال�ستثمارات ال�سياحية 

منذ   ) خ��ل��ي��ل  ام  ل��ب��ن��اين   (

ولغاية   2023/1/8 تاريخ 

ال�سركة  فان  االع��الن  تاريخ 

عملك  اىل  بالعودة  تنذرك 

خالل ثالثة ايام من تاريخه 

لوظيفتك  فاقد  �ستعترب  واال 

ا�ستنادا الحكام قانون العمل 

االردين .

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

املعلومات    لتكنولوجيا  ال�سهل  الطريق  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى  وامل�سجلة  ذ.م.م  

)54901( بتاريخ ) 2019/7/22(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عمران عز الدين �سبح دعنا   

الظاهر  �سارع   – طالل  امللك  حي   – الزرقاء   : امل�سفي  عنوان 

بيرب�س 

 هاتف 0790074085

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ال�سما�سني  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

  )  1058  ( الرقم  حتت  وامل�سجلة  وال�سالمني   والنوافلة 

ورقمها   2017/11/27 تاريخ  الت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

الوطني ) 200164874 ( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد 

 2023/1/19 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا 

لها  م�سفيا  ال�سالمني   احمد  نبيل  عمار  ال�سيد  وتعيني 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة :البرتا

  خلوي : 0776483515

م�سفي ال�سركة 

عمار نبيل احمد ال�سالمني

دعوة عطاء رقم
 ) ش أ / 1 / 2023 (

» عقد �سيانة  العدل بطرح عطاء  وزارة  ترغب 

امل�ساعد لعدد من املباين التابعة لوزارة العدل » 

�سراء  يف  الراغبني  املتخ�س�سة  ال�سركات  فعلى   ،

ن�سخة من وثائق ال�سراء مراجعة وزارة العدل.

املوقع  مراجعة  يرجى  التفا�سيل  على  لالطالع 

الر�سمي لوزارة العدل.

وزير العدل

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سالمة  درزي���ه  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

ال�سرحان و�سريكتها

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2004/12/15 بتاريخ   )  11026(

هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   والعطاءات    للتجارة  ال�سرارة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )56626( 

بتاريخ ) 2020/2/12(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عمران عز الدين �سبح دعنا   

الظاهر  �سارع   – طالل  امللك  حي   – الزرقاء   : امل�سفي  عنوان 

بيرب�س 

 هاتف 0790074085

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�سجل  ا�ستنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري ) نزل دار ال�سرق 

( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ) 264500( با�سم ) ماهر نواف �سيف اهلل 

ابو فرج( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد �ساهر نواف ابو فرج( وتعترب عملية نقل 

امللكيةا حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن .

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ح�سن ال�سكر

إشعار بالعودة إىل العمل    
  املوظف : محمد نايف ظاهر ابو فالحه. .

الرقم الوطني : 9931056331

  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام  متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإح�سار ما يربز غيابك واال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

ايات  با�سم )  بالرقم )259845(  التجارية  وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء   ) ادر  ) �سيدلية 

كامل اكرمي احلالملة ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) جلني حممود علي ال�سمور ( وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

اعالن تنويه
صارد عن بلدية ام الجمال الجديدة
خاص بعطاء فتح وتعبيد وخلطات 
اسفلتية لشوارع بلدية ام الجمال

املرة االوىل

اخلا�س  ال�سادر  االع��الن  ب��ان  للعموم  اجلمال  ام  بلدية  تعلن 

املقاولني  بان يكون ت�سنيف  للعموم  ننوه  املذكور اعاله  بالعطاء 

او رابعة /  ا�سفلتيه �ساخنة  ثالثة / ثانية  اخت�سا�س خلطات 

ان�ساء و�سيانة طرق ) جمال الطرق ( بدال  خام�سة اخت�سا�س 

من الت�سنيفات التي ذكرت �سمن االعالن .

وعليه اقت�سى التنويه .

حسن فهد الرحيبه 
رئيس بلدية ام الجمال

06-5200700

اخلمي�س   19/ 1 / 2023

رقم العدد   6290



الدويل
90

االنباط – وكاالت 

ُيعّد متجر امل�سّن الفل�سطيني فتحي اجلربيني )87 عاما(، الذي 

يعمل يف التجارة مذ كان عمره 17 عاما، معلما بارزا يف ال�سارع امل�ؤدي 

اإىل امل�سجد الإبراهيمي مبدينة اخلليل، اإذ يحافظ على وج�ده فيه 

ي�ميا من ال�سباح حتى امل�ساء، مرتديا الزي الفل�سطيني التقليدي.

بالب�سائع،  حماطا  حمله  نهاية  يف  القدمية  البلدة  ابن  يجل�س 

وبينما ي�ستاأذنه كثري من ال�سياح لأخذ �س�رة له، ل جتد ب�ساعته 

زبائن اأ�س�ة بع�سرات التجار الآخرين.

بالكاد  واإن���ه  تخ�سر  جت��ارت��ه  اإن  ن��ت،  للجزيرة  اجلربيني،  يق�ل 

ي�فر تكاليف املحل من ر�س�م وكهرباء حيث ل يبيع يف الي�م �س�ى 

ي�سدد  اأن  يجب  اأن��ه  اإىل  بالإ�سافة  دولرات(،   6 )نح�  �سيكال  ب���20 

مبالغ مرتاكمة للبلدية واحلك�مة.

وي�سري اإىل اأن ال�س�ق قبالة متجره مغلقة بالكامل من قبل جي�س 

الحتالل حيث ميتلك حملني جتاريني ول ي�ستطيع فتحهما.

ال��ذي��ن  الفل�سطينيني  ال��ت��ج��ار  ع�����س��رات  م��ن  واح����د  اجل��ربي��ن��ي 

امل�سايقات  رغم  اخلليل  من  القدمية  البلدة  يف  ب�ج�دهم  مت�سك�ا 

على  الهيمنة  وم�ساعي  وامل�ست�طنني،  الحتالل  جي�س  ومالحقات 

ل�  حتى  بدكانه  متم�سك  اأن��ه  وي�ؤكد  التجارية،  املحالت  من  مزيد 

م�سى النهار من دون اأن يبيع �سيئا.

ال���ذروة،  �ساعات  يف  القدمية  البلدة  اأ���س���اق  يف  املتج�ل  ويلم�س 

بخا�سة بعد الظهر، رك�دا يف البيع وندرة يف املت�س�قني.

ع���اودة جذب  بعيد عن متجر اجلربيني، يحاول حممد  وغري 

ال�سياح الأجانب بكلمات اإجنليزية ليطلعهم على مهاراته، ويبيعهم 

زجاجات الرمل املل�ن على �سكل ر�س�م خمتلفة.

ن��ادرة  اإن حرفته  ري��ف مدينة اخلليل،  م��ن  وه���  ع����اودة،  يق�ل 

“الر�سم بالرمل املل�ن”، ومن خاللها يحاول ت�فري ق�ت  وت�سمى 

عياله وم�سروف اأبنائه للدرا�سة يف اجلامعة.

دام  م��ا  ع��ام��ا، و�سيبقى فيه   12 اأن��ه ي�جد يف حمله منذ  وي���ؤك��د 

ي�ستطيع ال��س�ل اإليه. وي�سيف “نحن هنا ملنع زحف ال�ستيطان، 

اإذا غادرنا لن ن�ستطيع الع�دة ثانية”.

من  خمتلفة  واأ���س��ك��ال  األ���ان��ا  �سياج  م���ازن  يعر�س  جهته،  وم��ن 

احللق�م الرتكي، م�سيفا اأنه م�ل�د يف احلارة نف�سها يف عام 1957 

ويفتح دكانه منذ طل�ع ال�سم�س حتى غيابها.

التاريخ،  عبق  منها  ينبعث  مم��ي��زة،  رائ��ح��ة  لها  “البلدة  وي��ق���ل 

ووج�دنا هنا رباط يف �سبيل اهلل ومينع تقدم وزحف ه�ؤلء )م�سريا 

اقت�ساديا  اأما  اأمالكنا.  اأم��ام حمله( ويحمي  اإىل جن�د ميرون من 

فهي غري جمدية”.

البلدة،  اأزق��ة  اأح��د  تغلق  احلديد  من  �سفائح  اإىل  �سياج  وي�سري 

ويق�ل “هذه نقطة متا�س، وخلف هذا احلاجز مئات املحالت املغلقة 

والأمالك املهج�رة”.

�س�ء ال��سع القت�سادي ل مينع املحاولة وال�سعي خللق م�ساريع 

جلنة  وه��ي  اخلليل،  اإع��م��ار  جلنة  مب�ساعدة  القدمية  البلدة  داخ��ل 

حك�مية اأعادت اإعمار مئات املنازل واملحالت التجارية.

ويق�ل ربيع زاهدة )�ساحب دكان بقالة( اإن تق�سيم اخلليل اأ�سهم 

يف انتقال التجار اإىل خارج حدود البلدة القدمية، م�سيفا “�سنعي�س 

هنا حتى من�ت، لكن من مي�ت من التجار ل ياأتي اأحد مكانه”.

املرابطني  التجار  بدعم  احلك�مة  من  �سابقة  وع���د  اإىل  وي�سري 

200 دولر، ومرات  “قدم�ا لنا مرة واح��دة  لكنها مل تلتزم بذلك؛ 

اأخرى 143 دولرا، لكن منذ 5 �سن�ات مل نتلّق اأي دعم”.

ويف ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ي��غ��ل��ق الح���ت���الل ���س��ارع ال�����س��ه��داء و���س��ارع 

ال�سهلة متاما اأمام الفل�سطينيني، ومينعهم من فتح مئات املحالت 

التجارية؛ اإما بحكم ال�اقع والإجراءات اأو بقرارات ع�سكرية.

ب����اإج����راءات الح���ت���الل، يتفق  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اإىل ال��ع���ام��ل  واإ����س���اف���ة 

التجار على اأن الأ�س�اق احلديثة و”امل�لت” خارج البلدة القدمية 

ا�ستح�ذت على املت�س�قني، فانعك�س ذلك �سلبا على البلدة القدمية.

امل�سجد  جم��زرة  بعد  مبرحلتني:  القدمية  البلدة  اإغ���الق  وم��ر 

وه�   ،2000 ع��ام  الأق�����س��ى  انتفا�سة  وب��ع��د   ،1994 ع��ام  الإب��راه��ي��م��ي 

فتح  اإىل  املالية  الإمكانات  حيث  من  ح��ال  الأف�سل  التجار  دف��ع  ما 

من  الفل�سطينية  لل�سيطرة  اخلا�سعة  املناطق  يف  جديدة  حم��الت 

اخلليل.

الحتالل على  ق���ات  ت�سيطر   ،1997 عام  امل�قع  التفاق  وح�سب 

نح� 20% من املدينة، بينها البلدة القدمية وامل�سجد الإبراهيمي.

ورغم اإن�ساء فروع ومكاتب لعدد من ال�زارات والدوائر احلك�مية 

من  مبزيد  التجار  يطالب  احل��رك��ة،  لتن�سيط  القدمية  البلدة  يف 

وما  القدمية،  البلدة  واإح��ي��اء  املت�س�قني  جللب  واخلطط  الربامج 

زال ال�ستيطان يهدد املزيد من الأحياء.

ميكن  ل  اخلليل  من  القدمية  البلدة  يف  الإ�سرائيلي  الت�سييق 

يناير/  11 يف  “هاآرت�س”  �سحيفة  ذكرته  عما  مبعزل  اإليه  النظر 

كان�ن الثاين اجلاري.

فقد ذكرت ال�سحيفة اأنه ا�ستنادا اإىل اتفاق الئتالف بني حزبي 

الليك�د وال�سهي�نية الدينية، ت�سعى احلك�مة الإ�سرائيلية اإىل نقل 

ملكية بع�س العقارات يف ال�سفة اإىل ورثة يه�د كان ميتلك�نها قبل 

النكبة عام 1948، وبينها ع�سرات املباين يف مدينة اخلليل.

عقارا  اأو  منزل   70 عن  ي��دور  احلديث  اإن  اخلليل  بلدية  وتق�ل 

ع�سرات  يغلق  الحتالل  لأن  للبلدية،  بالن�سبة  وا�سحة  غري  لكنها 

املحالت ومئات املتاجر ومينع ال��س�ل اإليها.

واأ�ساف ع�س� جمل�س بلدية اخلليل عبد الكرمي فراح، يف حديثه 

اإعمار اخلليل تت�ىل  البلدية وبالتعاون مع جلنة  اأن  للجزيرة نت، 

اجلانب القان�ين مل�اجهة القرار الإ�سرائيلي، اإ�سافة اإىل �سغط على 

امل�ست�ى ال�سيا�سي.

واأ�سار اإىل ت�سكيل جلنة من البلدية لبحث كيفية تعزيز �سم�د 

اإع���ف���اءات م��ن الر�س�م  �سكان ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة، وم��ن ذل��ك ت��ق��دمي 

وال�سرائب ت�سل اإىل 100% للفئات الأكرث ت�سررا.

وق����ال اإن امل�����س���ؤول��ي��ة م�����س��رتك��ة م��ع احل��ك���م��ة ب��خ�����س������س تلك 

يف  ي�سهم  ق��د  للم�ستهلك  الأ���س��ع��ار  تخفي�س  اأن  م�سيفا  املنطقة، 

ا�ستقطاب املت�س�قني، على اأن تتحمل احلك�مة الفارق عن ال�س�ق.

ووفق منظمة “بت�سيلم” احلق�قية الإ�سرائيلية، ينت�سر نح� 700 

م�ست�طن يف البلدة القدمية، بينما ي�جد نح� 7 اآلف فل�سطيني يف 

اأماكن متاخمة ملنازل امل�ست�طنني وال�س�ارع التي ي�ستخدم�نها.

وتق�ل املنظمة، يف ملف خا�س باخلليل على م�قعها الإلكرتوين، 

علًنا  يق�م  “نظاًما  املنطقة  هذه  يف  تتبع  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  اإن 

م��اأه���ل  ح��اج��ًزا   21 اإىل  م�����س��رية  الف�سل”،  م��ب��داأ  ع��ل��ى  و���س��راح��ة 

باجلن�د، و65 عائقا ماديا، اإ�سافة اإىل ع�سرات نقاط املراقبة ومئات 

الكامريات التي ت�ستهدف الفل�سطينيني.

وُبنيت اأ�س�اق البلدة من اخلليل بطراز عمارة اإ�سالمي يع�د اإىل 

الع�سرين اململ�كي والعثماين، ويف نهايتها يقع امل�سجد الإبراهيمي 

وقرب نبي اهلل اإبراهيم اخلليل عليه ال�سالم.

النباط – وكالت 

ق���ال الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��م��ب��ادرة ال���ط��ن��ي��ة، د. 

ال�زيرين يف احلك�مة  اإن  م�سطفى الربغ�ثي، 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة اجل����دي����دة، اإي���ت���م���ار ب���ن غ��ف��ري، 

ما  ك��ل  ع��ن  م�����س���ؤولن  �سم�تريت�س،  ويت�سلئيل 

روؤي��ة  يحمالن  حيث  بالفل�سطينيني  عالقة  له 

ف��ا���س��ي��ة ل��ف��ر���س ت��ط��ه��ري ع��رق��ي ل��ذل��ك ن���اج��ه 

خطراً كبرياً جداً.

“ا�ست�دي�  م����ع  خ���ا����س  ل���ق���اء  يف  واأ������س�����اف 

من  ال�سرائب  اأم����ال  اقتطاع  مت  اأن��ه  ال�طن”، 

احلك�مة الفل�سطينية وفر�س اإجراءات عقابية، 

لأن ال�سلطة جلاأت اإىل حمكمة العدل الدولية، 

يف  �سُتمعن  حك�مة  ع��ن  نتحدث  “نحن  ل��ذل��ك 

اإج���راءات���ه���ا وال�����س��ل��ط��ة ي��ج��ب اأن ت���رد ع��ل��ى ه��ذه 

الإجراءات بق�ة”.

اأن  ي��ح��ب  ����س���يء  “اأول  ال���ربغ����ث���ي:  وت���اب���ع 

وقف  الفل�سطينية،  ال�سلطة  قبل  م��ن  ي��ح��دث، 

ال��ت��ي مل  التن�سيق الأم���ن���ي م��ع ه���ذه احل��ك���م��ة 

يف  احلكم  ا�ستالمها  منذ  اجل��رائ��م  ع��ن  تت�قف 

اإ�سرائيل”.

لل�زراء  النتخابية  “القاعدة  اأن  على  و�سدد 

املجرمني هم امل�ست�طن�ن ال� 750 األف امل�ج�دون 

“هناك  اأن  اإىل  م�����س��رياً  الغربية”،  ال�سفة  يف 

خطراً واأت�قع اأن يك�ن هناك انفجار �سامل وب�ؤر 

الأق�سى  امل�سجد  اأبرزها  معروفة  النفجار  هذا 

وحي ال�سيخ جراح يف القد�س”.

اأن  ال�طنية،  للمبادرة  ال��ع��ام  الأم���ني  وت��اب��ع 

احلركة  وتعرية  لك�سف  كبرية  فر�سة  “هناك 
ال��ع��ن�����س��ري��ة ال�����س��ه��ي���ن��ي��ة ال���ت���ي ق���ام���ت ف����ق 

الحتالل، لدينا فر�سة كبرية ملطالبة كل العامل 

على  العق�بات  لفر�س  العربية  الدول  واأول�هم 

اإ�سرائيل واإلغاء كل اتفاقيات التطبيع”.

هذه  م��ن  ن�ستفيد  اأن  “املهم  اأن  على  و���س��دد 

الفر�سة واأول خط�ة ت�حيد ال�سف الفل�سطيني، 

واإنهاء النق�سام بني �سطري ال�طن”.

الأمم  اإىل  الذهاب  تداعيات  ح�ل  �س�ؤال  ويف 

املتحدة، وفر�س الحتالل لعق�بات �سد الأم�ال 

الربغ�ثي:  ت�ساءل  الفل�سطينية،  وال�سخ�سيات 

حياة ال�سباب  اأم   VIP بطاقة  الأهم،  هي  “ما 
لي�س  ه��ذا  الإ�سرائيلي؟  اجلي�س  يقتلهم  ال��ذي 

مربراً بالق�ل اإنه ل يجب اأن ن�اجه اإ�سرائيل”.

ميكن  ل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  “احلك�مة  وق�����ال: 

امل���ق���اوم���ة  اأوًل  ب���اأ����س���ل����ب���ني،  اإل  م����اج���ه���ت���ه���ا 

الفل�سطينية البا�سلة على الأر�س، وثانياً، حملة 

عارمة دولية وعربية وفل�سطينية لفر�س عزلة 

على هذه احلك�مة الفا�سية”.

اإىل حمكمة  ب��ال��ذه��اب  ال��ربغ���ث��ي  وط��ال��ب 

العدل الدولية، لأنه مفيد، وهذا يعني الذهاب 

اإىل القان�ن الدويل، وهذا �سي�ؤدي اإىل حما�سبة 

كل الدول التي حتمي اإ�سرائيل.

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  “العق�بات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

م����ج����دة ح��ت��ى ق��ب��ل ال���ذه���اب مل��ح��ك��م��ة ال��ع��دل 

الإ�سرائيلية  احلك�مات  �سن�ات  منذ  ال��دول��ي��ة، 

تقتطع اأم�اًل كبرياً ب�سبب امل�ساعدات التي تقدم 

لعائالت الأ�سرى وعائالت ال�سهداء”.

بالن�سبة للعق�بات الأخرى، قال الربغ�ثي: 

)VIP( نحن مل نحملها، ومن معه  نريد  “ل 
لأنهم  الإ�سرائيليني  وج��ه  يف  يلقيها  اأن  يجب 

لي�س�ا خمتلفني عن اأبناء �سعبنا”.

ح�ل  املتحدة  ال���لي��ات  مب�قف  يتعلق  فيما 

الربغ�ثي  اأك��د  احلالية،  الإ�سرائيلية  احلك�مة 

نتنياه�  حك�مة  م��ن  مت�سايقة  “وا�سنطن  اأن 

بها  تتميز  التي  والفا�سية  بالإحراج  ت�سعر  لأنها 

احلك�مة الإ�سرائيلية حترج الإدارة الأمريكية”.

بسبب مضايقات االحتالل والمستوطنين.. أسواق الخليل تعاني الركود

 البرغوثي: انفجار شامل وشيك باألراضي الفلسطينية وسحب بطاقات VIP ليس أهم من حياة الشباب

منظمة »البيدر« تحذر من كارثة إنسانية 
بحال تهجير الخان األحمر

 12 أسيًرا في عزل مجدو يعانون 
أوضاًعا معيشية صعبة

االنباط – وكاالت 

ق��ال��ت هيئة ���س���ؤون الأ����س���رى وامل��ح��رري��ن، 

اأم�س الأحد، اإن هناك 12 اأ�سريا حمتجزين يف 

عزل �سجن »جمدو«، يعان�ن ظروفا اعتقالية 

�سيئة للغاية، واإن اإدارة ال�سجن ل ت�فر لهم اأي 

من متطلبات احلياة الأ�سا�سية.

واأو�سحت الهيئة، اأن عقاب ه�ؤلء الأ�سرى 

اإدارة  ب��ل تتعمد  ال��ع��زل،  ع��ن��د ح��د  ي��ت���ق��ف  ل 

“جمدو” تنفيذ جملة من الإج��راءات  �سجن 

جحيما  ح��ي��ات��ه��م  جل��ع��ل  ب��ح��ق��ه��م،  التع�سفية 

ت����زال مت��ن��ع��ه��م م���ن حق�قهم  ي���ط���اق، ف���ال  ل 

زي���ارة  اأو  ال���ف����رة،  اإىل  ك���اخل���روج  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

ي��ت���اج��دون يف غ��رف �سيقة جدا  ذوي��ه��م، كما 

ومنقطعني  وال��ق���ار���س،  باحل�سرات  ومليئة 

عن العامل اخلارجي.

وقالت حمامية الهيئة حنان اخلطيب، اإن 

اأب�  علي  الأ�سري  املعزولني:  الأ�سرى  بني  من 

وك��ان  �سهرا،   18 مل��دة  حمك�م  جنني،  م��ن  بكر 

يف�سله عن احلرية 20 ي�ما فقط، قبل اأن تتم 

�سجن  من  حريتهم  اأ�سرى  �ستة  انتزاع  عملية 

“جلب�ع”، واأعيد اعتقالهم لحقا، وعلى �س�ء 
ويت�اجد  ا���س��ايف،  حكم  بحقه  ���س��در  العملية 

بالعزل منذ اأكرث من 15 �سهرا.

وتابعت: اأما الأ�سري ق�سي ربيع مرعي من 

خميم جنني، فقد كان حمك�ما �سنة ون�سف، 

وت��ب��ق��ى ل���ه 56 ي���م��ا ل����الإف����راج، ل��ي��ت��م حكمه 
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�سن�ات.

املعزولني يف عزل �سجن  الأ�سرى  اأن  يذكر 

���س��ف��ران،  حم��م��د  م���ن:  ك���ل  ه���م  “جمدو”، 
اأب�  وعلي  بكر،  اأب���  وحممد  املبح�ح،  وي��سف 

ج���رادات، و�سبحي  واإي��اد  بكر، وق�سي مرعي، 

�سقريات، واأ�سعد الرفاعي، وربيع اأب� الن�ا�س، 

وحممد ال�سناوي، وعدي عيا�س، واإ�سالم عبد 

اهلل.

االنباط – وكاالت 

حق�ق  عن  للدفاع  البيدر  منظمة  ح���ّذرْت 

اإن�سانية  كارثة  الأح��د، من وق�ع  اأم�س  البدو، 

وق��ان���ن��ي��ة يف ح��ال نفذ وزي���ر الأم���ن الق�مي 

ب��ن غ��ف��ري تهجري قرية  اي��ت��م��ار  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

املحتلة  القد�س  �سرق  البدوية  الحمر  اخل��ان 

ق�سرًيا.

ك��م��ا ح����ذرت م���ن ال�����س��ي��ا���س��ي��ة الح��ت��الل��ي��ة 

اجل����دي����دة ال���ت���ي ت���ق����م ع��ل��ى ف���ك���رة اج��ت��ث��اث 

ال��ت��ج��م��ع��ات ال���ب���دوي���ة امل��ن��ت�����س��رة يف ال�����س��ف��ة 

اأعقاب تهديدات وزراء من  الغربية، وذلك يف 

قرية  بتهجري  ال��ف��ا���س��ي��ة  الح���ت���الل  ح��ك���م��ة 

اخلان الأحمر.

امل��ح��ام��ي  للمنظمة  ال���ع���ام  امل�����س��رف  وق����ال 

“�سفا”،  وكالة  و�سل  بيان  مليحات يف  ح�سن 

التجمعات  تهجري  م��ن  ي��ه��دف  الح��ت��الل  اإن 

كتل  اإىل  امل�����س��ت���ط��ن��ات  حت���ي��ل  اإىل  ال��ب��دوي��ة 

البناء  زيادة  ا�ستيطانية مرتابطة، من خالل 

م�ست�طنات  وب��ن��اء  حميطها  يف  ال�ستيطاين 

جديدة تربط بينها.

واأ���س��اف اأن الح��ت��الل ي��ري��د اإق��ام��ة �سبكة 

م���ن ال���ط���رق ال�����س��ري��ع��ة م���ا ب���ني ه����ذه ال��ك��ت��ل 

 1948 ع��ام  واأرا����س���ي  ج��ه��ة،  م��ن  ال�ستيطانية 

م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ب���اأق�������س���ر م�������س���اف���ة واأق�����ل 

وق���ت، وي��ك���ن م�����س��ار ه���ذه ال��ط��رق ب��ع��ي��دة عن 

التجمعات الفل�سطينية لتفادي الحتكاك بني 

�سع�ر  ولإعطاء  وامل�ست�طنني،  الفل�سطينيني 

بهذه  للعي�س  لت�سجيعه  للم�ست�طن  الأم���ان 

امل�ست�طنات.

��ا، اإىل  واأو����س���ح اأن الح��ت��الل ي��ه��دف اأي�����سً

والعاملي،  العربي  حميطها  عن  ال�سفة  ف�سل 

لها  ال���ح��ي��د  امل��م��ر  الأردن  غ����ر  ي�سكل  ال���ذي 

ولدت  اإن  فل�سطني  دولة  لت�سبح  العامل،  نح� 

م��ع��زول��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة اخل��ارج��ي��ة، ول ميكن 

التنمية والتط�ر  اأن تتحقق بها  الدولة  لهذه 

الق��ت�����س��ادي مب��ع��زل ع��ن جمالها احل��ي���ي – 

امل��ن��ح��درات ال�����س��رق��ي��ة والأغ��������ار، ال��ت��ي متثل 

الحتياطي ال�سخم من الأر�س واملياه، والتي 

مت��ث��ل اأ����س���ا����س ال��ت��ط���ر الق��ت�����س��ادي وال��ن��م��� 

العمراين للدولة العتيدة.

واأكد اأن حك�مة الحتالل ت�سعى من وراء 

ك��اأه��م  ال���س��ت��ي��ط��ان،  تر�سيخ  اإىل  ال��ق��رار  ه���ذا 

ركائز امل�سروع ال�سهي�ين بهدف اإبادة ال�سعب 

الفل�سطيني وته�يد اأر�سه.

خ��رق  ه����  ال���س��ت��ي��ط��ان  اأن  “رغم  وت���اب���ع 

ذلك  ال���دويل، مب��ا يف  ال��ق��ان���ن  لق�اعد  �سافر 

قرارات املنظمات الدولية، فاإّن دولة الحتالل 

املرتبطة  ال�ستيطانية  �سيا�ستها  يف  م�ستمرة 

ارت���ب���اًط���ا وث��ي��ًق��ا مب��ج��م���ع��ة م���ن الأ���س��اط��ري 

التلم�دية”.

الحتالل ميار�س �سد هذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

التجمعات �سيا�سات عن�سرية ترمي اإىل تهجري 

ال�����س��ك��ان ط����ًع���ا م���ن خ���الل ت�����س��ي��ي��ق اخل��ن��اق 

من  عليهم  الرع�ية  املناطق  واإغ��الق  عليهم، 

اأو  مغلقه،  ع�سكرية  مناطق  اعتبارها  خ��الل 

بحجة اأنها مناطق حمميات طبيعية.

ت�����س��م��ح فيه  ال�����ذي  ال����ق���ت  “يف  واأ�����س����اف 

ه��ذه  يف  اأع��م��ال��ه��م  مب��م��ار���س��ة  للم�ست�طنني 

احل�س�ل  من  حرمانهم  عن  ف�ساًل  املنطقة، 

ع��ل��ى م�����س��ادر م��ي��اه دائ���م���ة وم��ن��ع ح��ف��ر اآب����ار 

زراع����ي����ة، اإ����س���اف���ة اإىل م��ن��ع اإق���ام���ة م�����س��اري��ع 

و�سبل  ال���رزق  م�����س��ادر  وت�سييق  حتتية،  بنى 

احلياة”.

الإ�سرائيلية  الأحادية  ال�سيا�سيات  تلك  اأن 

تنفيذ  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  اأن الح���ت���الل  ع��ل��ى  ت����دل 

وعلى  ن��اع��م،  ب�سكل  القرن”  “�سفقة  خ��ط��ة 

خططها  تنفيذ  يف  الح��ت��الل  حك�مة  اإم��ع��ان 

رقعة  ت��سيع  اإىل  تهدف  والتي  ال�ستيطانية، 

احلزام ال�ستيطاين، وه� م�ؤ�سر غري م�سب�ق 

اأر�سهم  من  الفل�سطينيني  اقتالع  اإىل  يهدف 

وته�يدها وفق خطط مدرو�سة.

العمل  تفعيل  ���س��رورة  اىل  مليحات  ودع���ا 

اجل����م����اه����ريي امل�����ق�����اوم، وف�������س���ح مم���ار����س���ات 

وو���س��ع  ال��ب��دوي��ة،  التجمعات  ���س��د  الح��ت��الل 

و�ساملة  ووطنية  ا�سرتاتيجية  خطة  واإع���داد 

وم���ت���ك���ام���ل���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ق�������س���اي���ا ال���ب���دو، 

باعتبارهم مك�ن من مك�نات ال�سم�د ولي�ست 

ق�سية جتمعات �سكانية.

وط�����ال�����ب ب���������س����رورة ان������خ������راط ال�����س��ع��ب 

ال��ب��دوي��ة،  التجمعات  ق�سية  يف  الفل�سطيني 

باعتبار ق�سيتهم هم وطني للجميع، وال�سروع 

للتعريف  النطاق  وا�سعة  اإع��الم��ي��ة  حملة  يف 

الأرا���س��ي  حماية  يف  للبدو  ال�سيا�سي  ب��ال��دور 

الفل�سطينية، وت�سكيل ال�ف�د واإر�سالها للدول 

البدو،  بق�سية  للتعريف  والأوروب��ي��ة  العربية 

وجلب امل�ساريع لدعم �سم�دهم

الدبل�ما�سي  التحرك  ب�سرورة  كما طالب 

الدولية،  امل�ؤ�س�سات  البدو على  لعر�س ق�سية 

ل��ل��ت��ع��ري��ف مب�ساكلهم  وط��ن��ي  م����ؤمت���ر  وع��ق��د 

ودورهم يف مقاومة ال�ستيطان، ودع�ة ال�ف�د 

الر�سمية وال�سعبية لزيارة التجمعات البدوية 

واطالعهم على واقعهم املاأ�ساوي.

االنباط – وكاالت 

ال��ك��ارث��ة  ن��ح���  اإ���س��رائ��ي��ل  ي��ق���د  “نتنياه� 
اأب���رز واأق���ى  ال��ك��ربى، و�سيدمرها”، ك��ان ه��ذا 

ال��ت�����س��ري��ح��ات ال���ت���ي ����س���درت ع���ن م�����س��ئ���ل��ني 

انتقاد  حملة  اأك���رب  �سم  ب��ارزي��ن،  اإ�سرائيليني 

وت�سعيد �سد رئي�س اأكرث احلك�مات تطرًفا يف 

تاريخ اإ�سرائيل املزع�م وه� بنيامني نتنياه�.

نتنياه� ل يعي�س يف اأ�سعد اأيامه بل اأكرثها 

بات  اإ�سرائيل  داخ��ل  وت��اأزم��ًن��ا، فاجلميع  ���س���اًدا 

منه  الأه��ل��ي��ة  و���س��ح��ب  �سق�طه  م���ع��د  ينتظر 

ال�����س���ارع  يف  ف��الح��ت��ج��اج��ات  وزراء،  ك��رئ��ي�����س 

حتى  ي���م  بعد  ي���ًم��ا  تكرب  والأع�����داد  تت�ساعد 

و�سلت مل�سريات اأم�س حلد الأكرث من 120 األف 

حمتج وغا�سب على �سيا�سة احلك�مة.

ب��ال حرج  ال�سيا�سية فحدث  اخل��الف��ات  اأم��ا 

ف��ال��ك��ث��ري م���ن امل���خ���اوف ب�����داأت ت��ت��غ��ل��غ��ل داخ���ل 

الأو����س���اط اإ���س��رائ��ي��ل ع��ن ح���رب اأه��ل��ي��ة طاحنة 

تقرتب كثريا، يف ظل احلديث والتهديد املتكرر 

ب��ال��ن��زول ل��ل�����س���ارع واإع�����الن ال��ع�����س��ي��ان امل��دين 

ال�سر�سة  احلرب  �سمن  للم�اجهات،  والتجهيز 

اأخرى  �سيا�سة  واأح��زاب  املعار�سة  تق�دها  التي 

لإ�سقاط “رجل اإ�سرائيل” نتنياه�.

ن��ت��ن��ي��اه��� ل مي��ل��ك ال��ك��ث��ري م���ن اخل���ي���ارات 

امل���اأزق  ه���ذا  ل��ل��خ��روج م��ن  ال�����س��ح��ري��ة  والأوراق 

باتخاذ  منه  املقربني  بع�س  وع��د  لكنه  الكبري، 

بع�س اخلط�ات التي ميكن اأن ُتطفئ ول� قليال 

املعار�سة،  ال�سيا�سية  والأح��زاب  ال�سارع  غ�سب 

بعد اأن اقرتبت قدمه كثرًيا من حافة ال�سق�ط 

برفقة حك�مته املتطرفة.

ت�سكيل  على  م��ّرت  التي  املا�سية  والأ�سابيع 

وبها  �سهلة  تكن  مل  نتنياه�،  بقيادة  احلك�مة 

الكثري من الزمات والف�سائح والعقبات، وبات 

جديًدا  خطرًيا  مقرتحاً   الأن  ي�اجه  نتنياه� 

ب�سبب  وذل��ك  مهامه،  يف  ال�ستمرار  م��ن  ملنعه 

وزي��ر  وب��ني  بينه  وامل�����س��ال��ح  ال��ع��الق��ات  ت�سابك 

اأ�سدرت  الذي  اأرييه درعي،  الداخلية وال�سحة 

اأهليته  بعدم  ق��راراً  اإ�سرائيل  يف  العليا  املحكمة 

بجرائم  اإدان��ت��ه  عقب  وزاري����ة  منا�سب  ل��ت���يل 

تهرب �سريبي، ومطالبة نتنياه� باإقالته، وفقا 

لهيئة البث الإ�سرائيلية )كان(.

يف  العام  املدعي  مكتب  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 

للحك�مة،  القان�ين  امل�ست�سار  اإ�سرائيل ومكتب 

نتنياه�  الأهلية عن  لنزع  ل ي�ستبعدان حتركاً 

متنعه من ال�ستمرار يف من�سبه.

يف ح���ني ت��ن��ذر ت��ل��ك ال���ت���ط����رات ب���اأزم���ة قد 

ت�ؤدي ل�سق�ط الئتالف احلك�مي يف اإ�سرائيل، 

وفق  نتنياه�  يفكر  بينما  منه،  درع��ي  ح��ال  يف 

رئي�ساً  اأدرع����ي  تعيني  يف  اإ�سرائيلية  ت��ق��دي��رات 

املحكمة  ق��رار  على  ل��ل���زراء، لاللتفاف  ب��دي��اًل 

�سحب  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ����س���اف���ت  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة. 

ال�سالحية من نتنياه� قد ياأتي ب�سبب ت�سارب 

للرتويج  ملن�سبه  نتنياه�  وا�ستغالل  امل�سالح 

بتعيني  �ست�سمح  التي  الق�سائية  لالإ�سالحات 

درعي وزيراً يف احلك�مة.

فيها  ���س��ي��ل��ع��ب  ال��ت��ي  الأوراق  ���س��م��ن  وم����ن 

نف�سه  و�سع  ال��ذي  امل��اأزق  للخروج من  نتنياه� 

هي�م”  “ي�سرائيل  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  ف��ي��ه، 

املحكمة  ق��رار  �سيطبق  نتنياه�،  ب��اأن  العربية 

خالل  درعي”   ” ويقيل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  العليا 

جل�سة احلك�مة الأ�سب�عية.

نيته  اأع���ل���ن  درع����ي  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  وق���ال���ت 

ح�����س���ر جل�سة احل��ك���م��ة، ح��ي��ث ���س��ي�����س��ارك يف 

ال�سحية  الأنظمة  الإ�سالحات يف  جل�سة ح�ل 

وبعدها �سيق�م نتنياه� باإقالته.

اأنه يجري البحث عن حل�ل �سريعة  وبينت 

ومنها  ال�سيا�سي  للم�سهد  درع��ي  ع���دة  ت�سمن 

اإق����رار ق��ان���ن ���س��ري��ع مي��ن��ع ت��دخ��ل املحكمة يف 

�سرخاً  خ��ل��ق  ق��ان���ن  وه����  احل��ك���م��ة،  تعيينات 

)اإ����س���رائ���ي���ل���ي���اً( داخ���ل���ي���اً ودف�����ع مب���ئ���ات الآلف 

للتظاهر و�سط “تل اأبيب” الليلة املا�سية.

وك��ان��ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ق��د ق����ررت بطالن 

وه�  نتنياه�،  حك�مة  يف  وزي���راً  درع���ي  تعيني 

قرار اأدخل الئتالف احلك�مي اليميني يف ماأزق 

خطري، وذلك على �س�ء اخل�سية من ان�سحاب 

درعي من الئتالف وبالتايل �سق�ط احلك�مة. 

وي�سغط درعي، لتعيينه رئي�س وزراء مناوبا يف 

حمادثات جارية مع نتنياه�، وذكرت القناة 12 

اأن درعي ونتنياه� اأجريا حمادثات ويفكران يف 

خط�تهما التالية، على اأمل اخلروج بدور بديل 

رفيع امل�ست�ى لزعيم “�سا�س”، الذي مت تعيينه 

وزيرا لل�سحة والداخلية يف حك�مة الحتالل 

ودرع��ي  نتنياه�  اإن  التقرير  وق���ال  اجل��دي��دة. 

يريدان و�سع خطة قبل ا�ستقالة الأخري ر�سميا 

غايل  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  طالبت  كما  اإق��ال��ت��ه،  اأو 

بني  اخلالفات  اأن  اإىل  م�سريا  باهراف-ميارا، 

اجلانبني ب�ساأن اأف�سل طريق للم�سي قدما ل 

تزال قائمة.

واأف��������اد ب������اأن درع������ي ط���ل���ب ت��ع��ي��ي��ن��ه رئ��ي�����س 

م�ساركته  ا���س��ت��م��رار  على  واأ���س��ر  م��ن��اوب��ا  وزراء 

اق��رتح  الأم��ن��ي��ة، بينما  يف ح��ك���م��ة الح���ت���الل 

ن��ت��ن��ي��اه��� و���س��ائ��ل اأخ�����رى، مب���ا يف ذل���ك رئي�س 

ال��ك��ن��ي�����س��ت، وه���� م���ا رف�����س��ه درع�����ي، م��ب��ي��ن��ا اأن 

�ساأنه  من  ت�سريع  مترير  اأي�سا  عر�س  نتنياه� 

العليا يف  الح��ت��الل  ح��ق حمكمة  م��ن  يحد  اأن 

خط�ة  وه��ي  ال����زاري���ة،  التعيينات  يف  ال��ت��دخ��ل 

اأن متنعها، بينما ي�سعى  اأي�سا  ميكن للمحكمة 

الئتالف لإيجاد طريقة لتجاوز قرار املحكمة 

واإعطاء درعي من�سبا رفيع امل�ست�ى.

الي�م  �سباح  اإ�سرائيلي�ن  م�س�ؤول�ن  وهاجم 

اإذاع��ة  وبح�سب  الإ�سرائيلية،  احلك�مة  الأح��د، 

“كان”، قال ال�زير الإ�سرائيلي الأ�سبق م��سيه 
اإ���س��الًح��ا  لي�س  نتنياه�  يفعله  “ما  ي��ع��ال���ن: 

ق��ان���ن��ًي��ا، ول��ك��ن��ه ان���ق���الب، اإن ن��ت��ن��ي��اه��� ي��ري��د 

ال�سيطرة على الهيئة الق�سائية”.

الكني�ست ع�ديد  ال�سياق، بني ع�س�  ذات  يف 

اأحرون�ت”:  “يديع�ت  لرادي� �سحيفة  ف�رير 

ال�سلطة  رئي�س  فيها  ي�سيطر  ال��ت��ي  “الدولة 
الت�سريعية  ال�سلطتني  من  كل  على  التنفيذية 

دميقراطية”،  دول������ة  ل��ي�����س��ت  وال���ق�������س���ائ���ي���ة، 

لتدمري  ت��ه��دف  نتنياه�  “حك�مة  م�����س��ي��ًف��ا: 

�سلطة القان�ن”.

الآلف من  م��ئ��ات  ال�����س��ب��ت  اأم�������س  و����س���ارك 

الإ�سرائيليني يف مظاهرات حا�سدة �سد نتنياه� 

ال���زراء  رئي�س  لدع�ة  تلبيه  وذل��ك  وحك�مته، 

يف  للم�ساركة  لبيد  يائري  ال�سابق  الإ�سرائيلي 

مظاهرات اإ�سرائيلية، الهدف منها وقف جن�ن 

بنيامني نتنياه� رئي�س ال�زراء احلايل.

ليلة  م��ظ��اه��رات  “�سنخرج يف  وق���ال لب��ي��د: 

ال�سبت يف تل اأبيب والقد�س وحيفا ل�قف جن�ن 

حك�مة نتنياه�، ودفاًعا عن الدولة”، م�سيًفا: 

ت��دم��ري  م���ن  احل��ب��ي��ب  ب��ل��دن��ا  ن��ح��م��ي  “دع�نا 
الدميقراطية، نعم �ساآتي واأ�سارك”.

ح��ك���م��ة  اأدت  امل���ا����س���ي،  دي�����س��م��رب   29 ويف 

اليمني  اأق�سى  من  اأحزابا  ت�سم  التي  نتنياه� 

بالكني�ست  ال��د���س��ت���ري��ة  ال��ي��م��ني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

و�سرعت يف اأداء مهامها و�سط خطط وقرارات 

مثرية للجدل، ل �سيما فيما يتعلق باحلد من 

الق�مي  الأم��ن  وزارة  و�سيطرة  الق�ساء  �سلطة 

ب��رئ��ا���س��ة ال����زي���ر امل��ت��ط��رف اإي��ت��م��ار ب���ن غفري 

ال�ستيطان  لت��سيع  وال�سعي  ال�����س��رط��ة،  على 

يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وت�����س��ي��ي��ق اخل���ن���اق على 

الفل�سطينيني وعرب الداخل املحتل.

هل انتهى زمن نتنياهو؟ وهل اقتربت إسرائيل من نار الحرب األهلية؟

االثنني   23/ 1 / 2023
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االنباط – وكاالت 

�سفري  �أن  �لإ�سر�ئيلية،  بو�ست«  »ج��ريوز�ل��ي��م  �سحيفة  �أف���ادت 

�لأح��د،  �أم�����س  ��ستقالته  ق��دم  هوفمان‘  رون��ن  كند�  يف  �إ�سر�ئيل 

ثاين  يجعله  مم��ا   ، �جل��دي��دة  �حلكومة  �سيا�سات  على  �حتجاًجا 

مبعوث يقوم بذلك.

�سافت �ل�سحيفة، �أن �ل�سفري �لكندي بهذ� �لقر�ر  ي�سري على 
َ
و�أ

خطى �سفرية �إ�سر�ئيل يف فرن�سا �لتي �أعلنت باملثل عن �هتمامها 

بالتنحي.

لبيد  قبل  من  �ملعينون  �ملبعوثون  ��ستقال  �ل�سحيفة،  وح�سب 

�حتجاًجا على حكومة نتنياهو.

ي�س  حزب  يف  ع�سو�ن  �ملبعوثن  كال  �أن  �ل�سحيفة،  و�أو�سحت 

عتيد وكانا معينن �سيا�سًيا من قبل يائري لبيد �لذي �سغل من�سب 

وزير �خلارجية ورئي�س �لوزر�ء يف �حلكومة �ل�سابقة.

�ل�سحيفة، عن هوفمان قوله يف تغريدة على تويرت،:  ونقلت 

لبيد  ]يائري  �ل�سابق  �ل���وزر�ء  رئي�س  قبل  من  تعييني  »ي�سرفني 

من  �أك��ر  قبل  كند�  يف  ك�سفري  وخدمتها  �إ�سر�ئيل  دول��ة  لتمثيل 

عام. و�أ�ساف هوفمان، »مع �لنتقال �إىل �حلكومة �جلديدة و�إىل 

�سيا�سة خمتلفة يف �إ�سر�ئيل ، �أجربتني نز�هتي �ل�سخ�سية و�ملهنية 

على طلب تق�سري من�سبي و�لعودة �إىل �إ�سر�ئيل هذ� �ل�سيف«.

بنف�س  كند�  يف  هنا  �إ�سر�ئيل  دول��ة  خدمة  يف  »�ساأ�ستمر  وتابع، 

وق��ت لح��ق من هذ�  يتم تعين بديل يف  و�ل�سرور حتى  �لعاطفة 

�لعام. 

وك���ت���ب، »�أت���ط���ل���ع �إىل م��و����س��ل��ة �ل��ع��م��ل م���ع ج��م��ي��ع زم��الئ��ي 

و�أ�سدقائي حتى ذلك �حلن«.

وقالت �ل�سحيفة، �أن  �ل�سفرية �لأملانية كانت �أكر و�سوًحا يف 

خطاب ��ستقالتها مو�سحة �أنها كانت فخورة بخدمة �إ�سر�ئيل يف 

ظل �حلكومة �لأخرية لتمثيل دولة تقوم على �لقيم �لدميقر�طية 

�لتي يحكمها �لقانون. 

بر�مج  لها  �أح���ز�ب  م��ن  تتكون  �جل��دي��دة  �حلكومة  �إن  وق��ال��ت 

تنتهك تلك �ملبادئ �ملن�سو�س عليها يف �لقو�نن �لأ�سا�سية للبالد 

و�إعالن ��ستقاللها.

بعد السفيرة في باريس..
مبعوث إسرائيل إلى كندا يستقيل احتجاجا على حكومة نتنياهو

االنباط – وكاالت 

�أم��ري  �لإي���ر�ين ح�سن  ق��ال وزي��ر �خلارجية 

�إن �لجتماع �ملغلق  عبد �للهيان -�ليوم �لأح��د- 

يف �لربملان قرر �لرد باملثل على ت�سنيف �لربملان 

�لأوروبي �حلر�س �لثوري �إرهابيا.

)�ل��ربمل��ان(  �لإي���ر�ين  �ل�سورى  وك��ان جمل�س 

�ليوم بح�سور قائد �حلر�س  عقد جل�سة مغلقة 

ووزير �خلارجية �لإير�ين ملناق�سة قر�ر �لربملان 

�لأوروبي �لأخري �إدر�ج �حلر�س �لثوري �لإير�ين 

يف قائمة �لإرهاب.

�سيكون  باملثل  �ل��رد  �أن  �للهيان  و�أ���س��اف عبد 

عرب قر�ر برملاين ي�سع جنود �جليو�س �لأوروبية 

على قو�ئم �لإرهاب �لإير�نية.

وو����س���ف وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �لإي��������ر�ين ق���ر�ر 

�ل��ربمل��ان �لأوروب�����ي ���س��د �حل��ر���س �ل��ث��وري ب��اأن��ه 

ي�سبه من يطلق �لنار على قدميه، م�سري� �إىل �أن 

رد �إير�ن �سيثبت ذلك، ح�سب تعبريه.

و�تهم ع��دد� من �ل��دول �لأوروب��ي��ة بلعب دور 

�إي���ر�ن،  يف  �لأخ���رية  �لحتجاجات  يف  حتري�سي 

م����وؤك����د� �أن�����ه ح����ذر ه����ذه �ل������دول م���ن ت��د�ع��ي��ات 

�سيا�ساتها �ملعادية جتاه طهر�ن.

ب�����دوره، ق���ال ق��ائ��د �حل���ر����س �ل���ث���وري خ��الل 

�لجتماع �إنه يف حال قررت �لدول �لأوروبية �أن 

تتخذ �إجر�ء�ت �سلبية �سد �حلر�س �لثوري فاإن 

�لرد �لإير�ين �سيجعلها تندم، وفق تعبريه.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����س �ل���ربمل���ان �لإي����ر�ين 

حممد باقر قاليباف �إن �أي �إجر�ء �سد �حلر�س 

�لثوري يعد �إهانة لل�سعب �لإير�ين باأكمله.

ب��د�ي��ة �جتماع  ل��ه يف  و�أ���س��اف -خ���الل كلمة 

�أن ب��الده لن تتحمل �لإج���ر�ء�ت �لتي  �لربملان- 

�أدو�تها  و�ست�ستخدم  �لثوري  تتخذ �سد �حلر�س 

كافة للرد عليها بال�سكل �ملتنا�سب، وفق تعبريه.

ويف وق����ت ����س���اب���ق، ق����ال �ل��رئ��ي�����س �لإي������ر�ين 

�لأعد�ء  �إج��ر�ء�ت  �إن ما �سماها  �إبر�هيم رئي�سي 

���س��د �حل��ر���س �ل��ث��وري ل��ن حت��ق��ق نتيجة و�إن��ه��ا 

حماولت يائ�سة، ح�سب قوله.

و�أك����د خ���الل �ج��ت��م��اع ح��ك��وم��ي ���س��رورة �ل��رد 

عقوبات  لفر�س  خ��ط��وة  �أي  على  ���س��ارم  ب�سكل 

على �حلر�س �لثوري �لإير�ين من جانب �لحتاد 

�لأوروبي.

�لأوروب���ي  �ل��ربمل��ان  �ملا�سي، �سوت  و�لأرب��ع��اء 

ب���اأغ���ل���ب���ي���ة ����س���اح���ق���ة ل�������س���ال���ح ت���و����س���ي���ة �ل�����دول 

�لأع�����س��اء يف �لحت���اد �لأوروب����ي بو�سع �حلر�س 

�لثوري �لإي��ر�ين على »قائمة �لإره��اب« �لتابعة 

�لوح�سي«  »�لقمع  �سماه  م��ا  على  رد�  ل��الحت��اد، 

لالحتجاجات �ملعار�سة.

ت�سهد   ،2022 ���س��ب��ت��م��رب/�أي��ل��ول   16 وم���ن���ذ 

حمافظات  وع���دة  ط��ه��ر�ن  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لعا�سمة 

 22( �أميني  مه�سا  �ل�سابة  وف��اة  �إث��ر  �حتجاجات 

»�سرطة  ل��دى  توقيفها  على  �أي���ام   3 بعد  ع��ام��ا( 

�لأخالق« �لإير�نية �ملعنية مبر�قبة قو�عد لبا�س 

�لن�ساء.

و�أث������ارت �حل���ادث���ة غ�����س��ب��ا ���س��ع��ب��ي��ا و����س��ع��ا يف 

و�سط  باإير�ن،  و�لإعالمية  �ل�سيا�سية  �لأو�ساط 

رو�يات مت�ساربة عن �أ�سباب �لوفاة.

االنباط – وكاالت 

بد�أ �ل�سر�ع بن وزير جي�س �لحتالل، يو�آف 

�لذي منحه  �سموتريت�س  �ملالية  ووزير  غالنت، 

نتنياهو يف �لتفاق �حلكومي �سالحيات و��سعة 

تتعلق بال�سفة �ملحتلة وغريها من �مللفات.

ونقلت و�سائل �إعالم �إ�سر�ئيلية عن م�سوؤولن 

يف حزب »�ل�سهيونية �لدينية« قولهم �إن غالنت 

مينع نقل �ل�سالحيات �إىل �سموتريت�س.

وهدد �مل�سوؤولون يف »�ل�سهيونية �لدينية« �أنه �إذ� 

مل يح�سل تقدم نحو حل هذه �لأزمة فقد يتغيبون 

عن �نتخابات »�لكني�ست«، يوم �لإثنن �ملقبل.

�أن �خلالف  وذكرت �لإذ�ع��ة �لعربية �لعامة، 

�ت�����س��ع ب��ع��د ق���ر�ر وزي���ر جي�س �لح��ت��الل ي���و�آف 

غالنت هدم بوؤرة ��ستيطانية �أقامها م�ستوطنون 

���س��م��ال �ل�����س��ف��ة �مل��ح��ت��ل��ة، ق��ب��ل �أي������ام، و�أط��ل��ق��و� 

»�ل�سهيونية  �أحد رموز  »�أور حاييم«  ��سم  عليها 

�لدينية«، و�أ�سارت �سحيفة »جريوز�ليم بو�ست« 

�ل�ستيطانية  �لبوؤرة  �إخ��الء  �أن غالنت قرر  �إىل 

�ع��ت��ربه  م��ا  وه���و  �سموتريت�س  �إىل  �ل��ع��ودة  دون 

�إي��اه��ا  منحه  �ل��ت��ي  ل�سالحيته  جت����اوز�ً  �لأخ���ري 

�لتفاق �حلكومي.

بت�سلئيل  �لح��ت��الل  حكومة  يف  �ملالية  وزي��ر 

�لوزير  من�سب  �أي�سا  ي�سغل  �لذي  �سموتريت�س، 

�لثاين يف وز�رة �جلي�س، هاجم غالنت يف وقت 

�ل��ب��وؤرة يتناق�س  �إخ���الء  �إن ق���ر�ر  ���س��اب��ق، وق���ال 

�أ�سا�س ت�سكيل  �لتي هي  و�لتفاقيات �لئتالفية 

�إ�سر�ئيلية  �إع���الم  و�سائل  و�ع��ت��ربت  �حل��ك��وم��ة. 

�سموتري�س  ب��ن  للقوة  �ختبار  �أول  ه��و  ه��ذ�  �أن 

�لإد�رة  على  �ل�سيطرة  م��و���س��وع  ح��ول  وغ��ال��ن��ت 

�ل�سفة  يف  �حل��ك��وم��ة  عمليات  وتن�سيق  �مل��دن��ي��ة 

�لغربية.

ووف����ق����اً ل���الت���ف���اق �حل���ك���وم���ي �ل������ذي ع��ق��ده 

ف��اإن  �ل��دي��ن��ي��ة«  »�ل�سهيونية  ق���ادة  م��ع  نتنياهو 

يتعلق  فيما  �سموتريت�س ح�سل على �سالحيات 

�ملدنية« يف جي�س �لحتالل،  مبا ت�سمى »�لإد�رة 

ومنح  �لفل�سطيني  �لبناء  ق�سايا  عن  �مل�سوؤولة 

حكومة  »من�سق  ملن�سب  بالإ�سافة  �لرت�خي�س، 

�لحتالل« يف �ل�سفة.

�سابقون  و�أمنيون  ع�سكريون  قياد�ت  و�عترب 

�جلي�س،  ����س��ت��ق��ر�ر  ت��ه��دد  �ل�سالحيات  ه��ذه  �أن 

�ل�سابق  �لح��ت��الل  �أرك����ان جي�س  رئ��ي�����س  وح���ذر 

�أفيف كوخايف يف �ت�سال مع نتنياهو قبل �أيام من 

يف  م�سوؤوليات  وزيرين  تويل  �أن  ملن�سبه  مغادرة 

�جلي�س يهدد �لرت�تبية �لتنظيمية.

�جلي�س  يف  �سابقون  و���س��ب��اط  ك��وخ��ايف  ودع���ا 

وزي����ر �حل����رب ي�����و�آف غ���الن���ت �إىل رف�����س ه��ذه 

�لزدو�جية.

ويف �ملقابالت �ملختلفة �لتي �أجر�ها يف �لأيام 

�لأخ������رية ل���ه يف م��ن�����س��ب رئ��ا���س��ة �أرك������ان جي�س 

�لحتالل، �أكد كوخايف �أن �جلي�س له قائد و�حد 

ويجب �أن تكون كل �مل�سوؤوليات �ملتعلقة بال�سفة 

منح  �أن  و�ع��ت��رب  زع��م��ه،  ح�سب  ي���ده،  يف  �ملحتلة 

�ل�سيطرة  �إيتمار بن غفري  �لقومي  �لأمن  وزير 

من  لنقلها  وخطته  �حل���دود  ح��ر���س  ق���و�ت  على 

�لحتالل  جي�س  ي�ستنزف  �لنقب،  �إىل  �ل�سفة 

ق��و�ت  م��ن  �إح�سار مزيد  �إىل  ي�سطر  ق��د  �ل��ذي 

�سي�سحب  �لتي  �ملناطق  يف  لالنت�سار  �لحتياط 

بن غفري قو�ت حر�س �حلدود منها.

ه��رت�����س��ي هليفي  ت����ويل  خ����الل  خ��ط��اب��ه  ويف 

رئا�سة �أركان جي�س �لحتالل، تطرق غالنت �إىل 

�أمنيون  وق��ادة  ع��رَب عنها �سباط  �لتي  �مل��خ��اوف 

م��ن ت��اأث��ري �لئ���ت���الف �حل��ك��وم��ي �جل��دي��د على 

�جلي�س قائاًل: »لكل جندي و�سابط قائد و�حد 

�ل�سغوطات  ك��ل  �لأرك�����ان،  رئي�س  فوقهم  وم��ن 

�ستتوقف  و�خل��ارج��ي��ة  و�ل��ق�����س��ائ��ي��ة  �ل�سيا�سية 

عندي ولن ت�سل �إىل بو�بات �جلي�س«.

رئا�سة  نتنياهو  ل��ت��ويل  �لأوىل  �لأي����ام  وم��ن��ذ 

�أزم��ات تهدد  �حلكومة يف دول��ة �لحتالل ب��رزت 

�أخ��رى  وم��دن  �أبيب«  »ت��ل  �سهدت  �إذ  ��ستقر�رها، 

 1948 ع����ام  �مل��ح��ت��ل  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  �ل����د�خ����ل  يف 

مظاهر�ت للمعار�سة �لإ�سر�ئيلية �حتجاجاً على 

�لق�ساء  وزير  ينوي  �لتي  �لق�سائية  �لتعديالت 

يف حكومته �إجر�ئها لتقييد �سالحيات �ملحكمة 

�لعليا، وهو ما �عتربوه هدماً للنظام �لق�سائي، 

حزب  رئي�س  تعين  منع  �ملحكمة  تقرر  �أن  قبل 

�آري���ي���ه درع����ي يف من�سب وزي����ر �لأم���ن  »���س��ا���س« 

�لد�خلي وهو دفع �أقطاباً يف حزبه �إىل �لتهديد 

بالنف�سال عن �حلكومة.

سنعتبر الجيوش األوروبية إرهابية.. إيران: سنرد بالمثل على قرار 
البرلمان األوروبي ضد الحرس الثوري

صراع »الصالحيات« بين سموتريتش وغاالنت يبدأ 
و »الصهيونية الدينية« تهدد

االثنني    23  /  1  / 2023

االنباط – وكاالت 

ت��ر�ج��ع��ت ���س��ع��ب��ي��ة �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����س��ي 

�إمي����ان����وي����ل م����اك����رون ب����و�ق����ع ن��ق��ط��ت��ن يف 

ط��رح��ت  �أن  ب��ع��د  �إج���������ر�وؤه  ����س��ت��ط��الع مت 

حكومته خطتها لرفع �سن �لتقاعد

وذك������رت وك���ال���ة ب���ل���وم���ربغ ل���الأن���ب���اء �أن 

�لعام  للر�أي  �لفرن�سي  للمعهد  ��ستطالعا 

مت �إج����ر�وؤه م��ن �أج��ل �سحيفة ج��ورن��ال دو 

دميان�س، �أظهر تر�جع �سعبية رئي�سة وزر�ء 

�لتي عر�ست خطة  ب��ورن،  �إليز�بيث  فرن�سا 

رف���ع ���س��ن �ل��ت��ق��اع��د يف �ل��ع��ا���س��ر م��ن ك��ان��ون 

�لثاين/ يناير �جلاري، بو�قع �أربع نقاط.

 %34 ر�سا  �ل�سهري  �ل�ستطالع  و�أظهر 

ممن �سملهم �ل�ستطالع على �أد�ء ماكرون، 

دي�سمرب  �لأول/  ك��ان��ون  يف  ب����%36  م��ق��ارن��ة 

�ملا�سي. كما تر�جعت �سعبية بورن من %36 

�إىل %32

وك������ان �أك������ر م����ن م���ل���ي���ون ���س��خ�����س ق��د 

خ���رج���و� يف �ل�������س���و�رع �خل��م��ي�����س �مل��ا���س��ي، 

على  �حتجاجا  �لعمالية،  �لنقابات  بقيادة 

�لعجز يف نظام  خطة ماكرون للتعامل مع 

�ملعا�سات من خالل رفع �سن �لتقاعد من 62 

�إىل 64 عاما.

االنباط – وكاالت 

ُقتل 10 �أ�سخا�س، و�أ�سيب 9 �آخرون،�أم�س 

�لأحد ، �إثر �إطالق نار يف مدينة مونتريي 

ب�������ارك، ق�����رب م���وق���ع �ح���ت���ف���الت ب��ال�����س��ن��ة 

�ل�����س��ي��ن��ي��ة �جل���دي���دة ب���ولي���ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

�لأمريكية.

تاميز«  �أجنلو�س  »لو�س  �سحيفة  ونقلت 

�ملحلية عن م�سدر يف �سلطات �إنفاذ �لقانون، 

�إط��الق نار  بوقوع  �أن �ل�سرطة تلقت بالغاً 

مدينة  يف  �سحايا  ع��دة  �سقوط  ع��ن  �أ�سفر 

مونتريي بارك، قرب لو�س �أجنلو�س، م�ساء 

�ل�سبت 21 يناير/كانون �لثاين.

وقعت  �حل��ادث��ة  �أن  �أ���س��اف��ت  �ل�سحيفة 

�ل�����س��اع��ة �ل�������10 م�����س��اء ب��ال��ت��وق��ي��ت �مل��ح��ل��ي 

�ل�سنة  �حتفالت  )06:00 ت.غ( قرب موقع 

�ل�سينية �جلديدة.

م��ن  �لآلف  ع�������س���ر�ت  �أن  و�أو�����س����ح����ت 

�لأ�سخا�س جتمعو� �ل�سبت، لبدء �حتفالت 

�أك��رب �حتفالت  �أح��د  ت�ستمر ليومن، وهي 

�ل�سنة �لقمرية �جلديدة يف �ملنطقة.

تاميز  �أجن��ل��و���س  ل��و���س  �سحيفة  ونقلت 

ع����ن ����س���اح���ب م���ط���ع���م ق����ري����ب، ق����ول����ه �إن 

ممتلكاته  �إىل  جل�����اأو�  �ل���ذي���ن  �لأ���س��خ��ا���س 

�أخ�����ربوه ب����اأن ه��ن��اك رج����اًل ي��ح��م��ل م��دف��ع��اً 

ر�سا�ساً يف �ملنطقة.

 RMG News ب����دوره، ذك��ر م��وق��ع 

�أ���س��ف��ر  �لإخ����ب����اري �لأم���ري���ك���ي �أن �حل�����ادث 

�آخرين   9 و�إ���س��اب��ة  �أ�سخا�س   10 مقتل  ع��ن 

بجروح.

ك��ان��ت  �إذ�  م���ا  �ل���ف���ور  ع��ل��ى  ي��ت�����س��ح  ومل 

وما  �جل���اين  على  �لقب�س  �أل��ق��ت  �ل�سرطة 

دو�فع �جلرمية.

�سمعو�  ب��اأن��ه��م  ع��ي��ان،  ���س��ه��ود  �أف����اد  فيما 

���س��وت �إط�����الق ن���ار يف م��ك��ان �حل������ادث، �إل 

�ألعاب نارية  �أنها  �أنهم �فرت�سو� يف �لبد�ية 

مبنا�سبة �لعام �لقمري �جلديد.

مو�قع  على  م�����س��ورة  لقطات  و�أظ��ه��رت 

�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي �ل�����س��رط��ة ووح���د�ت 

�لإطفاء، وهي تدخل �ملنطقة يف �سارع جاريف 

وتعالج �ل�سحايا. 

مقاطعة  يف  م��دي��ن��ة  ب����ارك  وم��ون��ت��ريي 

لو�س �أجنلو�س تبعد نحو 11 كيلومرت�ً عن 

و�سط �ملدينة.

وتتكرر حو�دث �إطالق �لنار يف �لوليات 

�مل���ت���ح���دة ع��ل��ى ن��ح��و ي���وم���ي، و����س���ط ج��دل 

�ل��ف��ردي،  �ل�سالح  حمل  ح��ق  ح��ول  م�ستمر 

على  �لأمريكي  �ملجتمع  يف  �لعنف  و�نت�سار 

نحو غري م�سبوق.

االنباط – وكاالت 

����س���ه���دت م���دي���ن���ة �أت����الن����ت����ا �لأم���ري���ك���ي���ة 

يف  نا�سط  مقتل  على  �ح��ت��ج��اج��اً  ت��ظ��اه��ر�ت 

جم����ال �ل��ب��ي��ئ��ة ب��ر���س��ا���س ���س��رط��ة �مل��دي��ن��ة 

�لأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي ���س��رع��ان م��ا حت��ول��ت �إىل 

�أعمال �سغب وتك�سري.

�أن  �ليوم  بر�س  �أ�سو�سيتد  وكالة  وذك��رت 

���س��ود�ء  م��الب�����س  ي��رت��دون  ملثمن  ن�سطاء 

�ألقو� �حلجارة و�أ�سعلو� �لألعاب �لنارية �أمام 

مقر ي�سم موؤ�س�سة �سرطة �أتالنتا، وحطمو� 

�لنو�فذ �لزجاجية، و�أ�سرمو� �لنار يف �سيارة 

ل��ل�����س��رط��ة، وك��ت��ب��و� ع��ل��ى �جل�����در�ن ع��ب��ار�ت 

مناه�سة لعنف �ل�سرطة �لأمريكية.

وقتل �ل�ساب �لبالغ من �لعمر )26 عاماً( 

�لأربعاء �ملا�سي �أثناء قيام �ل�سرطة بتفريق 

�ل�سلطات  ق��ي��ام  ���س��د  ت��ظ��اه��رو�  حم��ت��ج��ن 

�لأ���س��ج��ار يف م��وق��ع مركز  بقطع و�ج��ت��ث��اث 

تدريب و�ملخطط بناوؤه يف �ملدينة.

وي���ق���ول �مل��ح��ت��ج��ون: �إن �مل�����س��روع �ل���ذي 

تبلغ تكلفته 90 مليون دولر و�لذي �ستبنيه 

موؤ�س�سة �سرطة �أتالنتا للتدريب على حرب 

�ملدن يت�سمن قطع �لكثري من �لأ�سجار، ما 

ي�سبب �أ�سر�ر�ً كبرية للبيئة.

االنباط – وكاالت 

ح���ذر �مل��ف��ك��ر و�ل��ف��ي��ل�����س��وف �لأم��ريك��ي 

�ل��ع��امل  �أن  م��ن  ت�سوم�سكي  ن��ع��وم  �ل��ب��ارز 

زيادة  ب�سبب  �لهاوية،  يتاأرجح على حافة 

خطر �ن���دلع ح��رب ن��ووي��ة وف�سل �ل��دول 

وت�ساوؤل  �لبيئية  �لتحديات  مو�جهة  يف 

�لقدرة على معاجلة �مل�سكالت بعقالنية.

وخ�����الل ل���ق���اء م��ت��ل��ف��ز م���ع ق���ن���اة )�أر.

�سوؤ�ل  على  رد�ً  ت�سوم�سكي  قال  تي.نيوز( 

�لب�سرية  باأن  له  �سابقة  ت�سريحات  ب�ساأن 

قد تكون ت�سري ب�سكل مر�سي نحو تدمري 

�لرئي�سي  �لب�سرية  �هتمام  “�إن  �ل���ذ�ت: 

�أ�سا�سيتن،  م�ساألتن  على  حالياً  من�سب 

هما خطر �ندلع حرب نووية و �لتهديد 

�لتغري  ي�سكله  �ل���ذي  و�مل��ت��ز�ي��د  �خل��ط��ري 

ل  �ل��ك��ربى  �ل���دول  �أن  �سيما  ول  �ملناخي، 

تقوم مبا يتوجب عليها فعله حلل �مل�سكلة 

�لأخرية”.

�لثالثة  �مل�سكلة  �إن  ت�سوم�سكي:  وتابع 

�لعقالين  �لنقا�س  �ساحة  بتدهور  تتمثل 

�جلاد و�ملد�ولت �إىل جانب )�نهيار �لقوى 

�لدميقر�طية( حول �لعامل، م�سيفاً: �إنه 

وك��اأن��ه��ا ل  �لنقطة  ه���ذه  ب���دت  و�إن  ح��ت��ى 

عالقة لها بخطر �حلرب �لنووية وتغري 

�لأم��ل  ه��و  �لعقالين  �لنقا�س  ف���اإن  �مل��ن��اخ 

�لوحيد للتعامل مع �لأمرين �لأولن.

“�أنه يف  م��ن  �لأم��ريك��ي  �ملفكر  وح���ذر 

حال مل يكن هناك �نعكا�س حاد ومعاجلة 

لهذه �مل�سكالت ف�سنكون بب�ساطة متجهن 

�لهاوية، ونحو �سقوط جديد  نحو حافة 

ل رجعة فيه”.

�ملا�سي  �ل��ع��ام  ح��ذر  ت�سوم�سكي  وك���ان 

م���ن وج�����ود �ح��ت��م��ال��ن لن��ت��ه��اء �حل���رب 

�لأوك���ر�ن���ي���ة �أح��ده��م��ا �حل���ل �ل�����س��ي��ا���س��ي، 

ت�سهيل  مو��سلة  يف  فيتمثل  �لآخ���ر  �أم���ا 

ت��دم��ري �أوك��ر�ن��ي��ا و�لن��ت��ق��ال ب��ع��ده��ا �إىل 

“عندما  م�سيفاً:  حمتملة،  نووية  حرب 

بارزة يف  تقر�أ عنو�ناً عري�ساً يف �سحيفة 

تدمري  “علينا  ي��ق��ول  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 

�لق�ساء  يف  �لرغبة  يعني  فهذ�  رو�سيا” 

على كل من يف �أوكر�نيا، و�لنتقال بعدها 

�إىل حرب نووية قد تنهي �حلياة �لب�سرية 

على �لأر�س”.

تراجع شعبية ماكرون بعد طرح خطة 
زيادة سن التقاعد

10 قتلى في إطالق نار بكاليفورنيا.. 
مسلح برشاش استهدف حشدًا 

قرب مركز لالحتفال بالسنة 
الصينية الجديدة

احتجاجات وسط مدينة
 أتالنتا إثر مقتل ناشط بيئي برصاص 

الشرطة األمريكية

تشومسكي: العالم يقترب
 من كارثة ال رجعة فيها

االنباط – وكاالت 

غ���ادر ع��دد كبري م��ن �جل��ن��ود �لإري��رتي��ن 

�إثيوبيا(،  )�سمايل  تيغر�ي  �إقليم  يف  بلدَتن 

ب���ع���د ع���ام���ن م����ن ت���ق���دمي �ل����دع����م ل��ل��ج��ي�����س 

�لإثيوبي �سد جبهة حترير تيغر�ي، يف حن 

قالت �سحيفة »�إريرتيا �حلديثة« �لر�سمية �إن 

�جلي�س �لإريرتي �أنقذ �إثيوبيا من �لنهيار.

وح�سب �سهاد�ت �ل�سكان، غادرت قو�ت منذ 

ظهر �أول �أم�س �جلمعة بلدَتي �سريي وعدوة 

�إىل جهة جمهولة.

ويف ه���ذ� �ل�����س��ي��اق، رّح���ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 

�لقو�ت  بان�سحاب  بلينكن  �أن��ت��وين  �لأم��ريك��ي 

�ت�سال  خ��الل  �إثيوبيا  �سمال  م��ن  �لإري��رتي��ة 

هاتفي - �ل�سبت- مع رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي 

�آبي �أحمد.

وعرب بلينكن عن »ترحيبه بهذ� �لتطور«، 

م�سري� �إىل �أنه »�أ�سا�سي ل�سمان �سالم د�ئم يف 

�سمال �إثيوبيا« وم�سجع على »�ل�سماح بدخول 

مر�قبي حقوق �لإن�سان �لدولين«.

»تقدما كبري�«،  يعد  �إن هذ�  بلينكن  وق��ال 

نوفمرب/ �ملوقع  �ل�سالم  �تفاق  �إىل  �إ���س��ارة  يف 

�أدي�س  بن  �أفريقيا  جنوب  يف  �لثاين  ت�سرين 

�أبابا ومتمردي تيغر�ي.

ويعد وجود هوؤلء �جلنود �ملتهمن بارتكاب 

�نتهاكات بحق مدنين من �لعقبات �لرئي�سية 

�أم���ام �ل�����س��الم �سمايل �إث��ي��وب��ي��ا، رغ��م �لت��ف��اق 

�لثاين  �لثاين من نوفمرب/ت�سرين  �ملوقع يف 

�مل��ا���س��ي ب��ن �حل��ك��وم��ة �لإث��ي��وب��ي��ة وم��ت��م��ّردي 

تيغر�ي لإنهاء �حلرب �لد�مية �لتي ��ستمرت 

حتى   2020 �ل��ث��اين  نوفمرب/ت�سرين  منذ 

�ل�سهر نف�سه من عام 2022.

»�إري�����رتي�����ا  ���س��ح��ي��ف��ة  ر�أت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 

�لإري�������رتي  �جل���ي�������س  ت���دخ���ل  �أن  �حل���دي���ث���ة« 

من  و�ملنطقة  �إثيوبيا  �أنقذ  و�حلا�سم  �ل�سريع 

فو�سى كانت �ستهدد �ل�سلم و�لأمن �لإقليمي 

و�لدويل.

ك��ان��ت تهدف  ت��ي��غ��ر�ي  �أن جبهة  و�أ���س��اف��ت 

من هجومها على �لقاعدة �ل�سمالية للجي�س 

 2020 �ل��ث��اين  نوفمرب/ت�سرين  �لإث��ي��وب��ي 

�حلكم  نظام  وقلب  �جلي�س  على  �لق�ساء  �إىل 

يف �أدي�س �أبابا، وهو ما كان �سيت�سبب يف �نهيار 

�لدولة وظهور »�أمر�ء �حلرب و�لتطرف«.

�ملتوقعة  �لنتيجة  �أن  �ل�سحيفة  وذك����رت 

ل��ه��ج��وم ج��ب��ه��ة ت��ي��غ��ر�ي ك��ان��ت ���س��ق��وط دول��ة 

 80 �ل��ت��ي حتت�سن  �إث��ي��وب��ي��ا،  ب��ح��ج��م  ك���ربى 

قومية ويزيد عدد �سكانها على 100 مليون 

ن�سمة.

و�أو�سحت �أنه يف مثل هذ� �لوقت �لع�سيب 

ل ميكن �إيجاد من يقدم �لدعم ب�سهولة، لكن 

و�أ�سهمت  �إثيوبيا  جانب  �إىل  وقفت  �إري��رتي��ا 

�سفوفه  تنظيم  �أع���اد  �ل���ذي  �جلي�س  دع��م  يف 

و��ستعاد قدرته �لقتالية.

وت�سبب �لنز�ع يف تهجري �أكر من مليوين 

�إث���ي���وب���ي، و�أغ�����رق م��ئ��ات �لأل�����وف يف ظ���روف 

تقارب �ملجاعة، ح�سب �لأمم �ملتحدة.

الجنود اإلريتريون يغادرون إقليم تيغراي وصحيفة إثيوبية: 
الجيش اإلريتري أنقذ بالدنا من االنهيار
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الحارس بني عطيه يواصل مشواره مع الفيصلي 
االنباط - عمان 

ج���دد ح��ار���س امل��رم��ى ن���ور ب��ن��ي ع��ط��ي��ة، ع��ق��ده م��ع فريق 

الفي�صلي بكرة القدم، ملو�صم اإ�صايف جديد. واأعلن  الفي�صلي 

ع��ر م��رك��زه االإع��ام��ي ع��ن تو�صله الت��ف��اق م��ع بني عطية 

ل��ت��ج��دي��د ع��ق��ده. وي��ع��ت��ر ب��ن��ي ع��ط��ي��ة م��ن ح��را���س امل��رم��ى 

بفئاته  وت��درج  الفي�صلي  مع  م�صريته  ب��داأ  حيث  اجليدين، 

اأكرث  اإعارته يف  اأن تتم  العمرية و�صوال للفريق االأول، قبل 

م��ن م���رة ل��ف��ري��ق اجل��زي��رة.و���ص��ي��ك��ون ب��ن��ي عطية احل��ار���س 

الثاين للفي�صلي، حيث يعتر الدويل يزيد اأبو ليلى حار�س 

املرمى االأ�صا�صي بالفريق.

روما يرغب التعاقد مع زياش 

سيناريو مجنون يحسم موقعة تسيتسيباس وسينر في أستراليا المفتوحة

روما - وكاالت 

ي��رغ��ب ن��اد ج��دي��د ب��ال��دوري االإي��ط��ايل 

حكيم  املغربي  خ��دم��ات  على  احل�صول  يف 

امل��ريك��ات��و  خ���ال  ت�صيل�صي،  جن��م  زي��ا���س، 

»كالت�صيو  ملوقع  ووفًقا  اجل��اري.  ال�صتوي 

م��ريك��ات��و« االإي���ط���ايل، ف���اإن روم���ا ي��در���س 

الهجوم،  خ��ط  لدعم  زي��ا���س،  م��ع  التعاقد 

من  القريب  زان��ي��ول��و،  نيكولو  وا�صتبدال 

م��غ��ادرة ال��ذئ��اب. واأ���ص��ار امل��وق��ع االإي��ط��ايل 

على  موافقة  منح  له  �صبق  زيا�س  اأن  اإىل 

ج��وزي��ه مورينيو،  ال��رت��غ��ايل  م��ع  ال��ع��م��ل 

م���درب روم����ا، ول���ن مي��ان��ع االآن االن��ت��ق��ال 

»ك��ال��ت�����ص��ي��و  وك�����ص��ف  اإىل اجل��ي��ال��ورو���ص��ي. 

مريكاتو«، اأن �صعر انتقال زيا�س اإىل روما 

املوقع  واأو���ص��ح  ي��ورو.  مليون   20 �صيبلغ 

حل�صم  اأوال  ي��ح��ت��اج  روم����ا  اأن  االإي���ط���ايل 

م�����ص��ري زان���ي���ول���و، امل���رت���ب���ط مب��ان�����ص�����ص��ر 

ي��ون��اي��ت��د وب���اري�������س ���ص��ان ج���ريم���ان، قبل 

التوقيع مع زيا�س.

االنباط - وكاالت 

ت�صيت�صيبا�س  �صتيفانو�س  اليوناين  تاأهل 

املفتوحة  اأ�صراليا  ببطولة  الثمانية  لدور 

���ص��ام  اجل���ران���د  ب���ط���والت  اأوىل  ل��ل��ت��ن�����س، 

االأرب�������ع ال���ك���رى ل��ل��م��و���ص��م احل������ايل، ب��ع��د 

جانيك  االإيطايل  اأمام  ماراثونية  مواجهة 

�صيرن. 

وف����از ت�����ص��ي��ت�����ص��ي��ب��ا���س ال����ذي ب��ل��غ امل��رب��ع 

ن�����ص��خ من   4 اآخ�����ر  م�����رات، يف   3 ال��ذه��ب��ي 

ال���ب���ط���ول���ة، ب����ث����اث جم����م����وع����ات م��ق��اب��ل 

جمموعتني على مناف�صه االإيطايل. 

م�صنف  اأعلى  وهو  ت�صيت�صيبا�س،  وح�صم 

م��ت��ب��ق��ي يف م���ل���ب���ورن، ف������وزه ع���ل���ى ���ص��ي��رن 

بنتيجة  للبطولة  ع�صر  اخلام�س  امل�صنف 

و6-3. و4-6  و3-6  و6-4   6-4
 4 ق��راب��ة  اإىل  ال��ي��ون��اين  النجم  واح��ت��اج 

�صاعات، حل�صم تاأهله اإىل دور الثمانية.

م���ب���اراة  “كانت  ت�����ص��ي��ت�����ص��ي��ب��ا���س:  وق����ال 

كامل  ق��رن  مل��دة  لعبت  وكاأنني  ب��دا  طويلة، 

االأمر  كان  رائعة،  ليلة  كانت  امللعب،  داخل 

مذها”.

مل�����ص��ارك��ة  ح���ق���ا  “متحم�س  واأ������ص�����اف: 

حل��ظ��ات م��ث��ل ه���ذه داخ���ل امل��ل��ع��ب، مل يكن 

االأم������ر ���ص��ه��ا، واج���ه���ت م��ن��اف�����ص��ا م��ذه��ا 

الثالثة  املجموعتني  يف  رائ���ع  ب�صكل  ل��ع��ب 

والرابعة، لكنني احتفظت بهدوئي”.

الثالث  امل�صنف  ت�صيت�صيبا�س  واأ���ص��ب��ح 

يف اأ����ص���رال���ي���ا امل��ف��ت��وح��ة م��ر���ص��ح��ا ب��ق��وة، 

ال�صربي  جانب  اإىل  البطولة  لقب  حل�صد 

لقطع  يتطلع  ال��ذي  ديوكوفيت�س،  ن��وف��اك 

العا�صر يف  خطوة جديدة نحو ح�صد لقبه 

األيك�س  االأ�صرايل  ياقي  حينما  ملبورن، 

دي مينور غدا االإثنني.

االنباط - عمان 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االأردين  االحت����اد  يقيم 

خ���ال ���ص��ب��اط امل��ق��ب��ل، ال�����دورة ال��دول��ي��ة 

 )MA COURSE( ل����ل����ح����ك����ام 

“فيفا«.  ال�������دويل  االحت�������اد  ب����اإ�����ص����راف 

ي���زن  35 ح���ك���م���ا:  ب�����ال�����دورة  وي�������ص���ارك 

خزاعلة، يو�صف ال�صمايلة، ليث الطرونة، 

ال�صماعيل،  حممد  ال�صماعيل،  م���روان 

اإبراهيم  الزامل،  حممد  فريحات،  هيثم 

����ص���م���ارة، ب��ك��ر ه��ب��اه��ب��ة، اأ����ص���ام���ة ح�����ص��ن، 

حم��م��د حم�����رم، حم��م��د ح���م���ادة، اأح��م��د 

احل��ت��و، معت�صم ال��ن��ج��داوي، اأ���ص��ام��ة اأب��و 

اإب���راه���ي���م ع���ج���اج، ����ص���دام عقيل،  ع�����ودة، 

حممد  طبي�صات،  و�صيم  اللحام،  مو�صى 

ال���ك���وف���ح���ي، حم���م���د ب���ن���ي ه������اين، ق��ي�����س 

عكور،  اأح��م��د  ط��اه��ات،  �صفيان  غ��وامن��ة، 

حم��م��د ح�����ص��ام، حم��م��ود ال�����ص��ب��ي��ح، عمر 

ال�صواملة،  حممود  را�صي،  اأحمد  �صلمان، 

اأح��م��د اأب����و ���ص��ب��ي��ح، ه����ادي اأده�����م، ق�صي 

الذيبة،  م��راد  عديلي،  حمزة  ال�صمايلة، 

اأ����ص���ام���ة غ����ازي.وح����دد االحت�����اد م��ع��اي��ري 

اأن  تت�صمن  وال��ت��ي  ال����دورة،  يف  امل�صاركة 

االآ�صيوية،  االأكادميية  يكون �صمن حكام 

الدولية، وال  القائمة  وال يتواجد �صمن 

يتجاوز العمر 35 �صنة.

االنباط - عمان 

تعاقد نادي زاخو العراقي مع مدافع 

احل�صني اإربد حجازي ماهر، على �صبيل 

االإع�����ارة مل���دة 4 ���ص��ه��ور. ووق���ع ح��ج��ازي 

اأول  خو�س  ليبداأ  زاخ��و،  مقر  يف  عقده 

الكروية.  م�صريته  يف  احرافية  جتربة 

وفريق  االأردن  ملنتخبات  حجازي  ولعب 

امل��و���ص��م  ي��وق��ع  اأن  ق��ب��ل  االأردن،  ���ص��ب��اب 

عقد  وي��ن��ت��ه��ي  اإرب�����د.  للح�صني  امل��ا���ص��ي 

املقبل،  مايو/اآيار  يف  زاخ��و  مع  حجازي 

وه���و م��وع��د ان���ط���اق امل��و���ص��م ال��ك��روي 

ل���ال���ت���ح���اق  ي����ع����ود  ح���ي���ث  االأردن،  يف 

يرتفع  ب��ه��ذا  اإرب���د.  احل�صني  ب��ت��دري��ب��ات 

ع��دد امل��ح��رف��ني االأردن���ي���ني يف االأن��دي��ة 

“اإح�صان  6 العبني، هم:  اإىل  العراقية، 

ح������داد )ال���������ص����رط����ة(، ن������زار ال���ر����ص���دان 

اأب��و  اإب��راه��ي��م �صعادة وحم��م��د  )ن����وروز(، 

ح�����ص��ي�����س )ال�����������زوراء(، حم���م���د اآل������رازم 

)القا�صم(، حجازي ماهر )زاخو( .

اتحاد الكرة يقيم دورة دولية 
لحكام الكرة 

عقوبات مالية كبيرة على نجوم الزمالك

زاخو العراقي يستقطب مدافع 
الحسين 

القاهرة - وكاالت 

ال��زم��ال��ك  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ق����رر 

برئا�صة مرت�صى من�صور، توقيع عقوبات 

عقب  الفريق،  العبي  على  كبرية  مالية 

�صمن   ،)3-0( االأه��ل��ي  اأم����ام  اخل�����ص��ارة 

14 م���ن ال�����دوري  م��ن��اف�����ص��ات اجل���ول���ة 

امل�صري املمتاز.وعلم اأن مرت�صى من�صور 

قرر اإيقاف م�صتحقات الاعبني، وتوقيع 

ع��ق��وب��ات م��ال��ي��ة ك��ب��رية ع��ل��ى ال��اع��ب��ني، 

ب�����ص��ب��ب اال���ص��ت��ه��ت��ار وم��وا���ص��ل��ة ال��ف�����ص��ل 

اإي��ج��اب��ي��ة. وج���اء ق��رار  يف حتقيق ن��ت��ائ��ج 

الفريق  ودع  ب��ع��دم��ا  ال��زم��ال��ك،  جمل�س 

ب��ط��ول��ة ك���اأ����س م�����ص��ر اأم������ام ب��ريام��ي��دز 

اخل�صارة  ثم   ،)4-3( الرجيح  بركات 

اأمام االأهلي بثاثية يف ال��دوري. وح�صم 

االأهلي مباراة القمة بعدما تقدم حممود 

 ،61 الدقيقة  يف  “كهربا”  املنعم  عبد 

ثم اأ�صاف البديل حممد �صريف هدفني 

االأهلي  ورف��ع  و90.   75 الدقيقتني  يف 

ر����ص���ي���ده ب���ق���ي���ادة م���درب���ه ال�����ص��وي�����ص��ري 

مبتعدا  نقطة،   34 اإىل  ك��ول��ر  مار�صيل 

ر�صيد  جتمد  بينما  ال��رت��ي��ب،  ب�����ص��دارة 

ال���زم���ال���ك ب���ق���ي���ادة م����درب����ه ال���رت���غ���ايل 

يف  نقطة   26 عند  ف��ريي��را  جي�صوالدو 

املركز الرابع.

اخطاء فيريرا تطيح بالزمالك امام االهلي 

تواصل منافسات دوري سلة الممتاز 

عودة يحقق برونزية كأس العالم للشباب بالمبارزة 

القاهرة - وكاالت 

جنح فريق االأهلي يف الفوز على الزمالك 

ال���دويل،  ال��ق��اه��رة  �صتاد  ملعب  يف   ،3-0
���ص��م��ن اجل��ول��ة 14 م��ن ب��ط��ول��ة ال����دوري 

املمتاز، م�صاء ال�صبت �صجل ثاثية االأهلي 

�صريف  وحممد  كهربا  املنعم  عبد  حممود 

34 نقطة  اإىل  )هدفان(، لريتفع ر�صيده 

ر�صيد  ت��وق��ف  بينما  ال�����دوري،  ���ص��دارة  يف 

الزمالك عند 26 نقطة يف املركز الرابع. 

كان  وا�صحة  حتول  نقطة  املباراة  و�صهدت 

بطلها الرتغايل جي�صوالدو فرييرا املدير 

فرييرا  واأج���رى  ال��زم��ال��ك.  لفريق  الفني 

الثنائي  ف�صحب  تبديلني يف الدقيقة 58، 

املثلوثي،  حمزة  والتون�صي  ال�صي�صي  عمرو 

ودف����ع ب��ع��م��ر ج��اب��ر وم�����ص��ط��ف��ى ال���زن���اري. 

ونتج عن ذلك تعديل داخل امللعب باإ�صراك 

الزناري يف مركزه االأ�صا�صي يف قلب الدفاع، 

ونقل حممد عبد الغني اإىل مركز الظهري 

عبد  م��ن  التمركز  ���ص��وء  ونتيجة  االأمي����ن. 

يف  وال��زن��اري  العك�صية  التغطية  يف  الغني 

املنعم  عبد  حممود  االأه��ل��ي  مهاجم  رقابة 

املجيد  عبد  ح�صام  امل��داف��ع  وغ��ي��اب  كهربا، 

عن امل�صهد متاما، جنح االأحمر يف ت�صجيل 

طريق  عن   61 الدقيقة  االأول يف  الهدف 

3 دق���ائ���ق ف��ق��ط م���ن تبديل  ك��ه��رب��ا، ب��ع��د 

ف���ريي���را.وزاد ف��ريي��را ال��ط��ني ب��ل��ه، بعدما 

االأي�صر  ال�صايف الظهري  �صحب حممد عبد 

بدال  واأ���ص��رك  الزمالك،  قائمة  يف  الوحيد 

الدقيقة  يف  “نيمار”،  اهلل  عبد  �صيد  منه 

االأبي�س،  الفريق  ارت��ب��اك  ف�صاعف   67
الثاين  ال��ه��دف  ا�صتقبل  م��ا  �صرعان  ال���ذي 

عر حممد �صريف يف الدقيقة 75، وذلك 

اأخ��ط��اء  بعدما وق��ع م��داف��ع��و ال��زم��ال��ك يف 

التمركز نف�صها. بعد الهدف الثاين فر�س 

االأه����ل����ي ���ص��ي��ط��رت��ه م���ع ظ���ه���ور م�����ص��اح��ات 

���ص��اغ��رة يف دف����اع ال���زم���ال���ك، وظ��ه��ر ذل��ك 

بو�صوح يف كرة الهدف الثالث، حني ت�صلم 

امل�صاحة على  حمدي فتحي كرة طويلة يف 

اجلهة اليمنى للزمالك، ثم مرر اإىل علي 

معلول، الذي اأر�صل عر�صية ل�صريف فكرر 

الت�صديد من مل�صة واحدة بي�صراه، ليفاجئ 

احلار�س حممد عواد اإذ مرت كرته لل�صباك 

يف الدقيقة 90.

االنباط - عمان 

االثنني، مباريات اجلولة  تنطلق م�صاء 

ال��ت��ا���ص��ع��ة م��ن م��ن��اف�����ص��ات امل��رح��ل��ة االأوىل 

ال�صلة.  بكرة  املمتاز   CFI دوري  لبطولة 

كفريوبا  م��ع  ارامك�س  الريا�صي  ويلتقي، 

على �صالة االأمري حمزة مبدينة احل�صني 

ل��ل�����ص��ب��اب، ع��ن��د ال�����ص��اع��ة اخل��ام�����ص��ة م�صاء، 

وعلى ذات ال�صالة يلتقي عند ال�صابعة م�صاء 

يف قمة الدوري االأهلي واالأرثوذك�صي، كما 

ويواجه على �صالة مدينة احل�صن يف اربد 

االأ�صرفية  م�صاء،  ال�صاد�صة  ال�صاعة  وعند 

واجلبيهة. وت�صتكمل مباريات اجلولة يوم 

اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل، ب��اإق��ام��ة م��ب��ارات��ني جتمع 

االأوىل كفريوبا واالأهلي على �صالة مدينة 

ال�����ص��اع��ة اخلام�صة  ع��ن��د  اإرب����د  احل�����ص��ن يف 

م�����ص��اء، ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي ب����ذات ال��وق��ت وع��ل��ى 

���ص��ال��ة االأم���ري ح��م��زة ال��ري��ا���ص��ي ارام��ك�����س 

ال�صبت  ي���وم  يلتقي  ح��ني  يف  واالأ���ص��رف��ي��ة، 

ال�صاعة اخلام�صة على �صالة  املقبل، وعند 

االأم����ري ح��م��زة اجل��ب��ي��ه��ة واالأرث��وذك�����ص��ي. 

وي��ت�����ص��در االأرث��وذك�����ص��ي ت��رت��ي��ب ال����دوري 

نقطة  بفارق  متقدما  نقطة،  ب�16  املمتاز 

ع���ن م��ن��اف�����ص��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي ف��ري��ق االأه���ل���ي، 

فيما  نقطة،   15 بر�صيد  ثانيا  ال��ذي جاء 

 12 بر�صيد  ثالثا  ارامك�س  الريا�صي  حل 

 11 بر�صيد  راب��ع��ا  اجلبيهة  يليه  نقطة، 

ن��ق��ط��ة، وك��ف��ري��وب��ا خ��ام�����ص��ا ب��ر���ص��ي��د 10 

نقاط، فيما يحتل االأ�صرفية املركز االأخري 

ب�8 نقاط.

االنباط - عمان 

للمبارزة،  الوطني  املنتخب  العب  توج 

وذل��ك  ال��رون��زي��ة،  بامليدالية  ع���ودة،  اإي���اد 

العامل  ك��اأ���س  بطولة  مناف�صات  افتتاح  يف 

وال��ت��ي  ع��ام��اً   ٢٠ حت��ت  لل�صباب  ل��ل��م��ب��ارزة 

يف  الريا�صية  خليفة  مدينة  ت�صت�صيفها 

مب�صاركة ٣٠  البحرينية  عي�صى  م��دي��ن��ة 

امل��رك��ز  “عودة” ب����اح����راز  وجن����ح  دول������ة. 

هذا  وحتقيق  االإيبيه  �صاح  �صمن  الثالث 

امليدالية  على  بح�صوله  الكبري  االإجن���از 

ال��رون��زي��ة ح��ي��ث ي��ع��د ه���ذا االإجن�����از من 

ققها  حتحُ التي  الدولية  االإجن���ازات  اأف�صل 

امل���ب���ارزة االأردن����ي����ة. وجن���ح اي����اد ع����ودة يف 

٤ انت�صارات بدور املجموعات على  حتقيق 

ك���ل م���ن الع��ب��ي : ك��ازاخ�����ص��ت��ان وال��ك��وي��ت 

وال�����ص��ع��ودي��ة واأ���ص��رال��ي��ا وخ�����ص��ارة وحيدة 

اأمام العب كوريا اجلنوبية. وبف�صل هذه 

 ٦٤ ال�  “عودة” اإىل دور  االنت�صارات تاأهل 

حيث فاز على الاعب االأ�صرايل بنتيجة 

على الع��ب منتخب  ف��از  ث��م  وم��ن   ١٥-١٢

 ٣٢ ال���  دور  يف   ١٥-٧ بنتيجة  اأوزب��ك�����ص��ت��ان 

“عودة” يف جت��اوز عقبة  ذل��ك جنح  وبعد 

امل�صنف   - يا�صني  امل�صري حممد  الاعب 

االأول على العامل - بنتيجة ١٥-١٣ يف دور 

ال� ١٦. واأكمل اياد عودة �صل�صلة انت�صاراته 

الاعب  النهائي على  رب��ع  ال��دور  وف��از يف 

يخ�صر  اأن  قبل   ١٥-١١ بنتيجة  االأمريكي 

امل�صنف  اأم����ام  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ص��ف  ال����دور  يف 

ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ع���امل، ال���اع���ب امل�����ص��ري، 

امليدالية  العبنا  ��ح��رز  ول��يحُ  ٩-١٥ بنتيجة 

الرونزية..
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

اإلنتماء واإلنجاز ، مفاعيل 
صناعة األمل ؟

د.أنور الخفش

ال زل��ت اأذك�����راأول ت��غ��ري��دة جل��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين حفظه ورع���اه اهلل بالربكات 

ات ، عندما  اأن�ساأ ح�سابه على التويرت وكانت اأول تغريدة جلالته )هناعبداهلل اإبن  وامل�سرَّ

احل�سني اأب الأ�سرة وخادم وطن ب�سم اهلل وعلى بركة اهلل( ، �سكراً �سيدي من جميع االأردنيني 

هم من عي�ش كرمي رغم  ملا تبذله من جهد ما ا�ستطعت له �سبيًا لتعطي اأبناء االأردن حقَّ

االإزده��ار  ،جيل  ال�سباب  االأم��ل جليل  اأن نحيي  ن�ستطيع  �سيدي معك وبك  نعم   ، الظروف 

وذخر امل�ستقبل. ندرك جميعاً اأن قيمة االأردن وثروته احلقيقية وهو االإن�سانواالإهتمام ُجّله 

امل�ستمر من لدن  التوجيه   ، الوطنية  املناعة  ْون وحماية جمتمعناالذي ميثِّل  العملعلى �سَ

ن يف  التح�سُّ بداية  االأردين يف  ال�سعب  ي�سعر  اأن  باأن تعمل بحيث يجب  جالته للحكومات 

م�ستوى معي�سته ،وتوظيف كافة الفر�ش وال�سيا�سات باأن الغد �سيكون اأف�سل؟

واأفكار  روؤى  من  بع�ش  امل�سوؤولية،اأقتب�ش  عاتقهم  على  تقع  وتذكريمن  الوفاء  باب  من 

ل الدميوقراطي  جالة امللك وفق ما ورد يف االأوراق النقا�سية امللكيةحول م�سار تعميق التحوُّ

معززاً مب�ساركة �سعبية فاعلة حتديداً كما و�سفها بتقدمي مفهوم املواطنة الفاعلة والدولة 

العدالة االإجتماعية والت�ساوي وتكافوؤ الفر�ش دون متييز يف  التي حتقق  املفيدة  الوطنية 

ظل �سيادة القانون وامل�سائلة واملحا�سبة.

عملية  م�سار  ح��ول  وال���روؤى  االأف��ك��ار  من  العديد  امللكية  النقا�سية  االأوراق  تناولت  كما   

والهدف  املتجددة  للدميقراطية  ال�سرورية  املمار�سات  تطوير  �سواًء  ال�سيا�سي  االإ���س��اح 

تعترب  والتي  الدميقراطية،  امل�ساركة  من  املن�سود  امل�ستوى  اإىل  بالو�سول  املتمثِّل  النهائي 

�سرورة اأ�سا�سية الإزدهار واإ�ستقرار وبناء م�ستقبل واعد الأبناء الوطن.

كما اأقتب�ش بع�ش م�سامني خطاب التكليف ال�سامي للحكومات ال�سابقة) لقد اأكدت غري 

ي مل�سكلتي  ي احلقيقي الذي يواجه وطننا يتمثَّل يف الت�سدِّ مرةاأن اأولويتي االأوىل والتحدِّ

الفقر والبطالة ، حيث اأنهما يزيدان من معاناة املواطن الذي ن�سعى دائماً لتوفري له حياة 

كرمية تليق به ، لذلك ال بد اأن تويل احلكومة هذا التحدي ُجل اإهتمامها وت�سعه على راأ�ش 

اأولوياتها من خال برامج تنمويةاإنتاجية(.

رات اإقليمية كثرية ال زالت مفاعيلها ال�سلبية م�ستمرة  كما ُندرك جميعاًاأنه حدثت تطوُّ

الت جذرية تنتج عنها  قت النزاعات وما زالت منطقتنا ت�سهد حتوُّ وتتعمق مع الزمن ، فتعمَّ

اأثرها على وطننا الغايل وبخا�سة على التجارة  عواقب وخيمة على دول االإقليم، كان لها 

ال�سدمات اخلارجية  اآث���ار  لت  ال��ت��اري��خ احل��دي��ث حتمَّ دول��ة يف  . وق��د ال توجد  واالإق��ت�����س��اد 

اأك���ر م��ن االأردن. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل م��ا يحيطنا م��ن ن��زاع��ات وح���روب واإن��ه��ي��ار ل��دول 

وتف�سخمجتمعات عريقة، وعلى الرغم من كل الجئ عرب حدودنا لي�ستظل باالأمان التي مل 

يجدها يف بلده، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتنا وما تزال تواجهنا، اإال اأننا نثبت 

الأنف�سنا وللعامل اأجمع كل يوم وبعزمية كل مواطن اأردين كم نحن اأقوياء يف ظل القيادة 

الها�سمية احلكيمة .

نعم ن�ستطيع اأن نحيي االأمل �سيدي بك ومعك نحن ما�سون .حفظ اهلل الوطن وجالة 

ه وعر�سه . قائدنا االأعلى ومتَّعه مبوفور ال�سحة والعافية باخلري والُيمن والربكات واأدام عزَّ

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com
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االنباط- وكاالت

ال��ع��امل يف هذا  التي جتتاح  ال��ربد  م��ع موجة 

الف�سل، لي�ش من املهم فقط اتخاذ االحتياطات 

ال���ازم���ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن االإن���ف���ل���ون���زا امل��و���س��م��ي��ة 

واالل��ت��ه��اب��ات، ول��ك��ن يجب اأي�����س��اً ت��وخ��ي احل��ذر 

وغريهم  قلبية،  باأمرا�ش  امل�سابني  لاأ�سخا�ش 

من فئة ال�سباب من االإ�سابة بنوبة قلبية.

ارت��ف��اع  اإىل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  ال��ب��ارد  الطق�ش 

العوامل  ال���دم  بجلطات  واالإ���س��اب��ة  ال���دم  �سغط 

اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي  ال��ب��ارد  الطق�ش  -مثل  املتعددة 

زيادة �سغط الدم وزيادة فر�ش االإ�سابة بجلطات 

ال�����دم- ه���ي االأ����س���ب���اب ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل���زي���ادة خطر 

ومع  الف�سل.  هذا  يف  القلبية  بالنوبات  االإ�سابة 

ذلك، فاإن االإجهاد واالإنفلونزا واالأ�سخا�ش الذين 

مي��ي��ل��ون اإىل ال��ب��ق��اء يف م��ن��ازل��ه��م وي��ك��ون��ون اأق��ل 

ن�ساطاً واالنغما�ش يف االأطعمة غري املرغوب فيها 

اأي�ساً  يزيد  اأن  ميكن  ال�سحية؛  غري  واالأطعمة 

من خطر االإ�سابة بالنوبات القلبية خال ف�سل 

ال�ستاء. يجب على االأ�سخا�ش الذين يعانون من 

الدم  �سغط  ارتفاع  مثل  احلالية  القلب  اأمرا�ش 

ومر�ش ال�سريان التاجي اتخاذ خطوات للتدفئة 

وجتنب التعر�ش الطويل للربد

ال�ستاء  يف  �سباحاً  امل�سي  ي��وؤدي  اأن  ميكن  هل 

اإىل نوبة قلبية؟ يف حني اأن التمرينات الريا�سية 

عام  ب�سكل  مفيدة  ال�سباح  يف  وامل�سي  املنتظمة 

ل�سحة القلب، فاإن هناك بع�ش املواقف التي قد 

الطق�ش  قلبية.  بنوبة  االإ�سابة  خطر  من  تزيد 

اأن يزيد  البارد، وخا�سة يف ف�سل ال�ستاء، ميكن 

اجل�سم  يعمل  حيث  ال��ق��ل��ب،  على  ال�سغط  م��ن 

امل�سابون  االأ�سخا�ش  يتعر�ش  قد  ال��دفء.  على 

باأمرا�ش القلب، وبخا�سة اأولئك الذين يعانون 

ق اأو ان�سداد ال�سرايني التاجية، خلطر  من ت�سيُّ

الريا�سة  مم��ار���س��ة  عند  قلبية  بنوبة  االإ���س��اب��ة 

يف ال�����ربد. م���ن امل��ه��م ات���خ���اذ االح��ت��ي��اط��ات عند 

ممار�سة الريا�سة يف ال�ستاء، مثل ارتداء املاب�ش 

باإحماء  وال��ب��دء  داف��ئ��اً،  اجل�سم  لبقاء  املنا�سبة 

ال���ربد.  ب��ال��ت��ك��ي��ف م��ع  ل��ل�����س��م��اح للج�سم  ل��ط��ي��ف 

القلب؛ فمن  اأم��را���ش  تاريخ من  لديك  ك��ان  اإذا 

اأي  يف  ال��ب��دء  ق��ب��ل  اإىل طبيبك  ال��ت��ح��دث  امل��ه��م 

برنامج متارين، خا�سة عند التخطيط ملمار�سة 

الريا�سة يف الربد

ال��ت��دخ��ني وال�����س��م��ن��ة وق��ل��ة ال��ن�����س��اط ال��ب��دين 

انت�سار  اإن  ال�سباب  ب��ني  قلبية  ن��وب��ات  اإىل  ت���وؤدي 

الأ���س��ب��اب  زاد  ق��د  ال�����س��ب��اب  ب��ني  القلبية  ال��ن��وب��ات 

عديدة. »التدخني وال�سمنة وقلة الن�ساط البدين 

كلها عوامل  التغذية؛  و�سوء  واالإجهاد واالكتئاب 

توؤثر يف �سحة القلب. ميكن ربط غالبية الزيادة 

�سناً  االأ���س��غ��ر  االأف�����راد  ب��ني  القلبية  ال��ن��وب��ات  يف 

بنمط احلياة. يف حني ميكن اأن يوؤدي االإفراط يف 

ممار�سة الريا�سة اإىل متزق اللويحات يف االأوعية 

التاجية؛ ما قد يوؤدي اإىل توقف القلب

االأ����س���خ���ا����ش ال����ذي����ن ي���ت���ن���اول���ون االأط���ع���م���ة 

يتعر�سون  ال  متكرر  ب�سكل  ويدخنون  الدهنية، 

اأي�ساً  ولكن  قلبية،  بنوبة  االإ�سابة  خلطر  فقط 

الرتفاع �سغط الدم وال�سمنة وداء ال�سكري

لدى  القلبية  ال��ن��وب��ات  ي�سبب  ال���ذي  م��ا   –
االأجيال ال�سابة؟ منط احلياة ال�سائد والعوامل 

الن�ساط  وقلة  وال�سمنة  التدخني  مثل  ال�سحية 

الغذائي  والنظام  واالك��ت��ئ��اب  واالإج��ه��اد  ال��ب��دين 

ال�����س��ي��ئ؛ مي��ك��ن اأن ت��زي��د م���ن ف��ر���ش االإ���س��اب��ة 

بالنوبات القلبية لدى االأجيال ال�سابة.

احذر هذه األمور في فصل الشتاء.. قد تسبب نوبات قلبية

االنباط – وكاالت 

مفهومة  غري  بلغة  تتحدث  كنت  �سواء 

اأو بعبارات كاملة وتخو�ش نقا�سات معربة، 

ف��اإن ال��ك��ام اأث��ن��اء ال��ن��وم ق��د يكون مبثابة 

�سيء م�سحك، اإال اأنه يف بع�ش االأحيان قد 

يكون عامة على وجود م�سكلة.

ويتحدث اثنان من كل 3 اأ�سخا�ش اأثناء 

نومهم يف مرحلة ما، وفق ما اأو�سحت عاملة 

النوم، ترييزا �سنورباخ.

وي��ع��د ال��ت��ح��دث اأث��ن��اء ال��ن��وم، ن��وع��ا من 

االأرق اأو ن�ساط نوم غري طبيعي.

ماذا تقول عاملة النوم؟

»عادة ما يكون غري �سار، لكنه قد ي�سري 

اأكر  �سحية  م�سكلة  اأو  نوم  ا�سطراب  اإىل 

خطورة«.

اأن يحدث  النوم ميكن  اأث��ن��اء  »احل��دي��ث 

اأثناء نوم حركة العني ال�سريعة ونوم حركة 

العني غري ال�سريعة، وميكن اأن يرتاوح من 

الهمهمة اإىل املناق�سات الكاملة دون وعي«.

اأث��ن��اء النوم  اأن ي��ك��ون احل��دي��ث  »مي��ك��ن 

اأ�سهل يف الفهم اأثناء املراحل االأوىل التي ال 

ال�سريعة، بينما يف  توجد بها حركة العني 

مرحلة متاأخرة من نوم حركة العني غري 

ال�سريعة واحلركة ال�سريعة، ميكن اأن يبدو 

احلديث اأثناء النوم اأ�سبه باالأ�سوات«.

ما ال�سبب؟

بع�ش  ح���دي���ث  وراء  ال�����س��ب��ب  ي�����زال  ال 

االأ�سخا�ش خال نومهم م�سدرا للخاف 

ي��ك��ون مرتبطا  اأن  االأب���ح���اث، ومي��ك��ن  ب��ني 

ب����االأح����داث االأخ�����رية يف ح��ي��اة ال��ن��ائ��م، اأو 

باالأحام التي يحلمها«.

ويف ه���ذا ال�����س��دد، اأو���س��ح��ت ���س��ن��ورب��اخ 

ل�سحيفة »ذي �سن« الربيطانية:

ه���ن���اك ح���اج���ة اإىل م���زي���د م���ن ال��ب��ح��ث 

لكنه  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  الكام  اأ�سباب  لتحديد 

غالبا ما يرتبط بقلة النوم.

ن����وم  ب���ي���ئ���ة  ذل�������ك  ي�������س���م���ل  اأن  مي����ك����ن 

اأو  الغرفة،  ح���رارة  درج��ة  مثل  م�سطربة، 

دخول الكثري من ال�سوء اإىل الغرفة.

اأث��ن��اء  ال��ت��ح��دث  خطر  ع��وام��ل  تت�سمن 

ال���ن���وم، االإج����ه����اد واحل����رم����ان م���ن ال���ن���وم، 

الع�سوائي  ال��ت��ك��رار  لكن  ال��ك��ح��ول،  و���س��رب 

للحديث اأثناء النوم نادرا ما يكون م�سكلة.

اأي�سا  العقلية  لل�سحة  يكون  اأن  ميكن 

تاأثري على احلديث اأثناء النوم، حيث تكون 

احلالة اأكر �سيوعا لدى املر�سى.

االأ�سخا�ش الذين يعانون من ا�سطراب 

اأك��ر  ال�����س��دم��ة )PTSD( ه��م  ب��ع��د  م��ا 

عر�سة للحديث اأثناء النوم، وقد ي�سل بهم 

احلال اإىل ال�سراخ اأثناء النوم.

م���ا ي��ع��رف ب����«ال���رع���ب اأث���ن���اء ال���ن���وم« اأو 

اأي�سا  »الرعب الليلي«، قد يدفع ال�سخ�ش 

ال�سعب  وم��ن  وال��رك��ل.  وال��ت��ل��وي  لل�سراخ 

اإيقاظ �سخ�ش يف مثل هذه احلالة.

الكالم أثناء النوم.. لماذا يحدث وهل يعني 
وجود مشكلة صحية؟

 

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة 
المناصير للزيوت والمحروقات

 االنباط – عمان 

���س��م��ن اإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة ����س���رك���ة امل��ن��ا���س��ري 

يف  واالإنت�سار  بالتو�سع  وامل��ح��روق��ات  للزيوت 

مت  الها�سمية،  االردن��ي��ة  اململكة  اأن��ح��اء  ك��اف��ة 

تابعة  وق��ود جديدة  اإفتتاح حمطة  اهلل  بعون 

، الفحي�ش  البلقاء  لل�سركة تقع يف حمافظة 

الفحي�ش  دوار  بعد   ، ت�سنيم  االم��رية  �سارع   ،

باجتاه دوار الكمالية ب�900مرت ، با�سم حمطة 

املنا�سري  حم��ط��ات  ع���دد  لي�سبح  الفحي�ش 

ال��ع��ام��ل��ة  يف امل��م��ل��ك��ة  ي��زي��د ع��ن 94  حمطة 

ل�����س��م��ان اأك��ربت��غ��ط��ي��ة ج��غ��راف��ي��ة ول�����س��م��ان 

تقدمي اأف�سل اخلدمات للجمهور ولعمائها 

يف اململكة.

من  وامل��ح��روق��ات  للزيوت  املنا�سري  �سركة 

اأوائل ال�سركات الرائدة حملياً يف بناء وت�سغيل 

ت�سغيل  مت  حيث  الوقود  حمطات  من  �سل�سلة 

اأوىل حمطاتها عام 2001 ب�سكل جذاب ومميز 

ومبوا�سفات عاملية ت�ساهي مثياتها يف الدول 

امل��ت��ق��دم��ة، وح��ر���س��ت ال�����س��رك��ة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 

التكنولوجية  التقنيات  اأح��دث  اإ�ستخدام  على 

خدمات  تقدمي  م��ن  ورواده���ا  زبائنها  خلدمة 

ال���دف���ع ب���اإ����س���ت���خ���دام ال���ب���ط���اق���ات االئ��ت��م��ان��ي��ة 

التعبئة  اأع���ادة  حلول  اأف�سل  وتقدمي  للعميل 

ب�سركة  اخلا�سة  االلكرتونية  البطاقات  مثل 

وبطاقة    eCash ًاملنا�سري املدفوعة م�سبقا

ال�  املنا�سري  م��ن  االل��ك��رتون��ي��ة  التعبئة  اأع���ادة 

eFill ،واأي�ساً اخلدمة االأكر تطوراً باململكة 
وهي Aman Fill   والتي تعمل على التزود 

ب��ال��وق��ود م��ن خ��ال خا�سية ت���رددات ال��رادي��و 

للتعرف على هوية املركبات يف املحطات.

حمطاتها  جميع  اأي�����س��اً  ال�سركة  وت��وؤم��ن 

ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة املهنية 

والبيئية يف كافة فروعها، وهي حا�سلة على 

�سهادة االيزو 9001 وااليزو 14001 منذ اكر 

�سركة  اأول  ه��ي  واأي�����س��اً  �سنة  اإث��ن��ى ع�سر  م��ن 

ت��ع��م��ل ب���ه���ذا امل���ج���ال حت�����س��د ���س��ه��ادة االي����زو 

.45001

 ك��م��ا ي�����س��اف ل�����س��رك��ة امل��ن��ا���س��ري ل��ل��زي��وت 

واملحروقات اإهتمامها بقطاع الطاقة املتجددة 

وت���وف���ري احل���ل���ول ل��اإ���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ط��اق��ة 

اأكر  ت�سغل  الكهرباء حيث  لتوليد  ال�سم�سية 

من 39 حمطة بالكامل من الطاقة ال�سم�سية 

وتعد اأول �سركة وفرت خدمة �سحن املركبات 

الكهربائية للعامة ويبلغ عدد وحدات ال�سحن 

العاملة  حالياً 21 وحدة �سحن  تغطي جميع 

اأنحاء اململكة.

ت�سم  ال�سركة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن   

ب��ك��ادره��ا اأك����ر م��ن 2290 وظ���ف وت�����س��غ��ل ما 

يزيد عن 94 حمطة وقود عاملة، وتقوم بنقل 

70 حمطة وقود عاملة  ل�  وتزويد املحروقات 

باململكة كموزع معتمد ، وتقدم خدمات اأخرى 

االأ�سواق  من  �سل�سلة  مثل  مبحطاتها  عديدة 

الوجبات  التجارية )لومي ماركت( ومطاعم 

البنكية  واخل��دم��ات  وال�سيدليات  ال�سريعة 

وخ��دم��ة ال�����س��راف االآيل وخ��دم��ة ال�����س��ي��ارات 

لتوفر  املتنوعة  التجارية  املحات  من  وع��دد 

خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة يف م���ك���ان واح�����د ل��ت��وق��ف 

العماء.

 االنباط – وكاالت 

ا�ستهداف  �سيتم  اأن��ه  نتفلك�ش  اأك��دت   

م���اي���ني امل�����ن�����ازل االأخ��������رى م����ن خ���ال 

اجل��دي��دة  امل���رور  كلمات  م�ساركة  ق��واع��د 

االأ�سخا�ش  حظر  و�سيتم  ب��ه��ا،  اخل��ا���س��ة 

مل�ساهدة  اإ�سافياً  الذين ال يدفعون مبلغاً 

ال�سائع. حمتواها 

كلمة  ت�ستخدم  التي  املنازل  جتد  وقد 

قريباً  نف�سها  امل�سرتكة  نتفليك�ش  م��رور 

مل�ساهدتها.  ال��ربام��ج  م��ن  اأق���ل  ع��دد  م��ع 

اتخاذ  التلفزيوين  البث  �سركة  وحت��اول 

اإج������راءات ���س��ارم��ة ���س��د ه���ذه امل��م��ار���س��ة 

اختبار  م��ع  االأ���س��ه��ر  م��ن  ل��ع��دد  ال�سعبية 

العامل  اأجزاء معينة من  ال�سركة مليزة يف 

تفا�سيل  ت�سليم  من  امل�ستخدمني  متنع 

والعائلة. االأ�سدقاء  اإىل  ح�ساباتهم 

وت����رددت ���س��ائ��ع��ات ل��ف��رتة م��ن ال��وق��ت 

م�ساركة  كتلة  ن�سر  ميكنها  نتفليك�ش  اأن 

امل��زي��د  اإىل  ب��ه��ا  امل������رور اخل���ا����س���ة  ك��ل��م��ة 

ه��ذا  ت��اأك��ي��د  االآن  امل��ن��اط��ق، وق���د مت  م���ن 

التحديث املثري للجدل والذي ال يحظى 

املايني  اأن  يعني  وه��ذا  ر�سمياً.  ب�سعبية 

م���ن امل�����س��ت��خ��دم��ني ال���ذي���ن ي�����س��ت��خ��دم��ون 

ي��ج��ب عليهم  م�����س��رتك��ة  ح�����س��اب��ات  ح��ال��ي��اً 

ب��راجم��ه��م  اإىل  ل���ل���و����س���ول  امل����زي����د  دف�����ع 

ملف�سلة. ا

وللم�ساعدة يف تخفيف تاأثري القواعد 

اجل�����دي�����دة، ���س��ت��ق��دم ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ش خ���ي���اراً 

تكلفة  اأق���ل  م��دف��وع��ة  م�����س��ارك��ة  الإ���س��اف��ة 

ولكنها  كاملة  خطة  على  احل�����س��ول  م��ن 

من  الأك��ر  ك��ب��رية  �سربة  مبثابة  �ستظل 

حالياً  ي�ستمتعون  م�ستخدم  مليون   100

مب�����س��اه��دة ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ش جم���ان���اً. وت��اأك��ي��داً 

وق���ت  ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ش »يف  ق���ال���ت  ل����اأخ����ب����ار، 

ن��ب��داأ  اأن  ن��ت��وق��ع  االأول،  ال��رب��ع  يف  الح���ق 

امل��دف��وع��ة ع��ل��ى نطاق  امل�����س��ارك��ة  يف ط��رح 

وا�سعة  احل�ساب  م�ساركة  تقو�ش  اأو�سع. 

100 م��ل��ي��ون  ال��ن��ط��اق ال��ي��وم )اأك����ر م��ن 

على  الطويل  امل��دى  على  قدرتنا  اأ���س��رة( 

ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ش وحت�����س��ي��ن��ه��ا،  اال���س��ت��ث��م��ار يف 

اأعمالنا«.  بناء  وكذلك 

تمنع  نتفلكس 
الماليين من مشاهدة برامجها


