
االنباط- عمان

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

اخل�شاونة خالل جل�شة جمل�س النواب التي 

اأم�����س االث��ن��ن، اإن احل��ك��وم��ة ت�شعى  ع��ق��دت 

لتقدمي كل ما هو ممكن من اأجل املواطنن، 

ما  �شمن  حياتهم  جوانب  خمتلف  لتي�شري 

اإليه  اإط��ار ما يوجه  اأن تقدمه، يف  ت�شتطيع 

دائما جاللة امللك عبداهلل الثاين.

واأكد رئي�س الوزراء اأن احلكومة ال تدخر 

اأن  ت�شتطيع  م��ا  ك��ل  اأج��ل تقدمي  م��ن  جهدا 

واملثابر  ال�شبور  االأردين  للمواطن  تقدمه 

والوطني وامل�شتم�شك مببادئه.

اأع�شاء جمل�س  اأح��د  اإليه  اأمل��ح  وح��ول ما 

النواب .

التفا�صيل �ص »2«

 الصفدي: حرق المصحف عمل إرهابي ونطالب 
باعتذار فوري

 الحكومة لم تسجل عليها مخالفة مرتبطة بعدم انتظام أو فساد

الخصاونة: الحكومة على أتم 
الجاهزية للتعامل مع أي ملفات 

أو شبهات فساد موثقة
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كناكرية : ال يوجد أي ضغوطات من الحكومة 
إلجبار صندوق الضمان على تقديم الدين لها

آل نهيان: تدشين محطة السفن السياحية 
في مدينة العقبة هي إحدى ثمار التعاون 

بين اإلمارات واألردن

االأنباط _ ر�ؤى الزعبي 

قال وزير العمل يو�شف ال�شمايل اإن الوزارة 

اإقرار  بالعمل وذلك بعد  املراأة  عززت م�شاركة 

جل��ن��ة ال��ع��م��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة مل��ع��دل ق���ان���ون العمل 

ب��ال��ل��ج��ن��ة، ك��م��ا مت ترتيب  ال������وزارة  واج��ت��م��اع 

ال��ع��الق��ة ب��ن ال��ع��ام��ل و���ش��اح��ب ال��ع��م��ل ودور 

الوزارة يف حال حدوث خالفات بينهم. 

 %٢٢ ع���ن  زادت  ال��ب��ط��ال��ة  ن�����ش��ب��ة  اأن  وب���ن 

 ٣٠٠ ه��ن��اك  واأن  ك��ورون��ا،  جائحة  بعد  خا�شة 

م��وؤك��داً  للت�شاريح،  حاملن  واف��د  عامل  ال��ف 

ال��ع��م��ال��ة ال����واف����دة اأك�����ر م���ن ذل����ك رغ����م كل 

اإجراءات الوزارة باحلد من املخالفن، اإ�شافة 

اىل اأنه مت ت�شويب اأو�شاع ما يقدر ب١١٤ األف 

من ٣٠٠ األف  ،بجميع حمافظات اململكة لعام 

. ٢٠٢١

اأ���ش��ف��ه ب�شبب حت��ول  وع���ر ال�����ش��م��ايل ع��ن 

اأن الوزارة  ت�شاريح العمل اإىل جتارة  ، مبينا 

عملت على وقف االنتقال اىل قطاعات اأخرى 

اإح�شار  ب�شرط  ب��االن��ت��ق��ال  و�شن�شمح  �شابقا، 

براءة ذمة من �شاحب العمل، ووقعت الوزارة 

على اتفاقية مع نقابة العمال ومنحناهم كوتا 

٥٠٠٠ االف عامل،وال ي�شمح لهم باالنتقال اىل 

قطاعات اخرى.

ال�شورين  م��و���ش��وع  اأن  اىل  ال��ن��ظ��ر  ول��ف��ت 

وجتري  ال��واف��دة،  العمالة  عن  متاما  يختلف 

األ��ف عامل   ٦٠ يوجد  اإذ  معاملتهم كالجئن، 

���ش��وري �شجلوا ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ل��دى ال����وزارة ، 

ال�شوري ال ي�شجل لدى  اأن الالجئ  مو�شحاً  

التي  امل�����ش��اع��دات  ف��ق��دان  خ�شية  العمل  وزارة 

وخ�شارة  الالجئن  مفو�شية  من  له  ت�شرف 

فقدان  م��ن  خوفه  اإىل  اإ�شافة  اللجوء،  �شفة 

فر�س الهجرة اإىل اأوروب��ا بحال ، الفتاً اأنه يف 

يتم حما�شبة  اأي الجئ يعمل،  حال مت �شبط 

�شاحب العمل فقط،.

التفا�صيل �ص »7«

العقبة االنباط- 

حت��ت رع��اي��ة دول��ة رئي�س ال����وزراء، االأردين 

ال�شيخ  معايل  افتتح  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور 

�شفري  نهّيان؛  اآل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة 

االأردن  ل��دى  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 

ال��وزراء  رئي�س  نائب  كري�شان،  توفيق  ومعايل 

االأوىل  املحطة  االأردين،  املحلية  االإدارة  ووزير 

وال����وح����ي����دة ل��ل�����ش��ف��ن ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف ال��ع��ق��ب��ة 

ال�شفينة  م���ع و����ش���ول  ت���زام���ن  وال�����ذي  ام�������س، 

 MSC �شبلينديدا  �شي  اإ����س  "اإم  ال�شياحية 

متنها  ع��ل��ى  حت��م��ل  ال��ت��ي   "Splendida
اأكر من 2،000 زائر اإىل االأردن. 

ال�شياحية  لل�شفن  ال��ع��ق��ب��ة  حم��ط��ة  وُت���ع���ّد 

تد�شينه من  الذي مت  االأول  امل�شروع  اجلديدة 

ب���ن خ��م�����ش��ة م�����ش��اري��ع ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة �شخمة 

مرتقبة بن جمموعة موانئ اأبوظبي؛ املحرك 

واخلدمات  وال�شناعة  للتجارة  الرائد  العاملي 

ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة يف امل���ن���ط���ق���ة، و����ش���رك���ة ت��ط��وي��ر 

واخلدمات  ال�شياحة  قطاعات  لتعزيز  العقبة 

اللوج�شتية والنقل يف املدينة ال�شاحلية.

بن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  م��ع��ايل  وق���ام 

خ��ال��د اآل ن��ه��ّي��ان؛ وم���ع���ايل ت��وف��ي��ق ك��ري�����ش��ان 

حممد  الكابنت  م��ن  خاللها  ا�شتمعا  بجولة، 

والرئي�س  املنتدب  الع�شو  ال�شام�شي؛  جمعة 

�شرح  اإىل  اأبوظبي،  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 

التي  املتنوعة  واخلدمات  الراحة  و�شائل  حول 

توفرها املحطة.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط- عمان

 اأي��د احل��وار الوطني ال��ذي اأج��راه املجل�س 

االقت�شادي واالجتماعي حول خارطة حتديث 

ال��وزارات  واإلغاء عدد من  العام، دمج  القطاع 

واملوؤ�ش�شات با�شتثناء اإلغاء وزارة العمل.

وح���ظ���ي���ت ف����ك����رة دم������ج وزارت�����������ي ال��ن��ق��ل 

واالأ�شغال العامة واالإ�شكان، ووزارتي الربية 

والتعليم مع التعليم العايل، ووزارتي ال�شباب 

ال��ذي  احل���وار  يف  امل�شاركن  بتاأييد  والثقافة 

املجل�س  رئي�س  االث��ن��ن،  ال��ي��وم  نتائجه  اأع��ل��ن 

ال��دك��ت��ور مو�شى  االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي 

اإل��غ��اء وزارة  �شتيوي، يف ح��ن مل حت��ظ فكرة 

العمل وتوزيع مهامها على وزارتي الداخلية 

والربية بالتاأييد.

الغالبية  اأي����دت  ن��ت��ائ��ج احل�����وار،  وب��ح�����ش��ب 

ال�شاحقة من امل�شاركن، اإن�شاء وزارة االت�شال 

ا���ش��ت��ط��الع  يف  80باملئة  ب��ن�����ش��ب��ة  احل��ك��وم��ي، 

امل�����ش��ارك��ن يف احل������وار امل��ج��ت��م��ع��ي، وب��ن�����ش��ب��ة 

. احلكومية  للقيادات  95باملئة 
كما اأيدت الغالبية امل�شتطلعة دمج وزارتي 

لت�شبح  واالإ���ش��ك��ان  ال��ع��ام��ة  واالأ���ش��غ��ال  النقل 

وزارة خدمات البنية التحتية ملا له من اأهمية 

يف تطوير البنية التحتية وزيادة التن�شيق بن 

اجلهات املعنية وبن�شبة 81 باملئة، بينما جاءت 

النتائج بالن�شبة للقيادات احلكومية )موظفو 

عار�س  اإذ  املعاك�س،  ب��االجت��اه  العليا(  االإدارة 

االأغلبية عملية الدمج بن�شبة 58 باملئة.

وحظيت فكرة دمج وزارة الربية والتعليم 

مع وزارة التعليم العايل واإن�شاء وزارة الربية 

وتنمية املوارد الب�شرية، واإلغاء وزارة التعليم 

العايل بدعم اأكر من الثلثن من امل�شاركن 

امل�شاركن70  ا���ش��ت��ط��الع  ح�شب  احل����وار،  يف 

باملئة يف   77 اأرب���اع  م��ن ثالثة  واأك���ر  باملئة، 

ا�شتطالع القيادات احلكومية.

موؤ�ش�شات  اع��ت��م��اد  هيئة  دم���ج  ح��ظ��ي  ك��م��ا 

التعليم العايل.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط  - �كاالت 

رغم اأن ما ي�شمى "حل الدولتن" ولد ميًتا 

ي�شتطع  مل  طويلة  �شنوات  وبعد  االأ���ش��ل،  يف 

يف  اجل��اري��ة  للمهاترات  �شعار  �شوى  يكون  اأن 

ال�شلطة  ب��ن  وامل��ف��او���ش��ات  ال�شيا�شة  ده��ال��ي��ز 

واالحتالل ال�شهيوين برعاية اأمريكية

الدولتن"  "حل  مع  اأنها  وا�شنطن  تكرار 

م���وؤخ���راً  حقيقية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ق��ي��م��ة  ي��ح��م��ل  ال 

ب��ع��د ت��غ��ّول اال���ش��ت��ي��ط��ان واإج������راءات ميدانية 

وتنّكر  القد�س،  وتهويد  ال�شفة  اأر����س  ل�شم 

االحتالل لكل االتفاقيات املوقعة يف الت�شوية 

�شابقاً مع منظمة التحرير الفل�شطينية منذ 

اتفاق "اأو�شلو" عام 1993م

احلزبان الدميقراطي واجلمهوري اللذان 

يدعما  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اإدارة  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب��ا 

االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  واالأه����م  االأول  حلفيهم 

ممار�شتهما  يف  ف��روق  يوجد  ال  "اإ�شرائيل"، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة امل���ن���ح���ازة ل���الح���ت���الل ح���ن ي��رد 

احل���دي���ث ع���ن ح���ل ال�������ش���راع ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي-

االإ�شرائيلي

"توما�س  اإ�شرائيل،  يف  االأم��ريك��ي  ال�شفري 

نايد�س"، قال قبل اأيام، اإنه ياأمل اأن ينجح يف 

دفع حل الدولتن، رغم وجود حكومة ميينية 

برئي�شها  يثق  واأن��ه  "اإ�شرائيل"،  يف  متطرفة 

نتنياهو" "بنيامن 

ذّر للرماد يف العيون

امل���ح���ل���ل وال����ك����ات����ب ال�������ش���ي���ا����ش���ي حم���م���ود 

ال��والي��ات  ت�شريح  اإع���ادة  اأن  ي��رى  العجرمي 

الدولتن جمرد  االأمريكية دعم حل  املتحدة 

الكوجنر�س،  اأن  ة  خا�شّ العيون  يف  للرماد  ذّر 

ال�شابق  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ع��ه��د  ويف 

القد�س  عّد  قرر   ،1995 عام  "كلينتون" يف 
مع  باملخالفة  موحدة وعا�شمة ل�"اإ�شرائيل"، 

يف  وامل��ق��رة  التاريخية  الفل�شطينية  احل��ق��وق 

االأمم املتحدة

التفا�صيل �ص »9«

 االقتصادي واالجتماعي 
يؤيد إلغاء ودمج عدد من الوزارات 

باستثناء العمل

 »حل الدولتين«.. 
تضليل أميركي لمواصلة تسوية 

أنهتها جرائم االحتالل

الشبول: ليس هناك دمج بين مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية 
ووكالة األنباء األردنية )بترا(

 العقبة تستعد الستقبال »لوجوس هوب« ٠٠ اكبر مكتبة عائمة بالعالم

االنباط – �كاالت 

تعود ق�شية تهجري اأهايل حي بطن الهوى 

يف بلدة �شلوان جنوبي امل�شجد االأق�شى املبارك 

اإىل الواجهة من جديد، بعدما قررت حمكمة 

االح���ت���الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي امل��رك��زي��ة يف ال��ق��د���س 

اإخالء عائلة �شحادة من منازلها يف احلي

عائلة   87 بن  من  واح��دة  �شحادة  وعائلة 

م��ق��د���ش��ي��ة يف ب��ط��ن ال���ه���وى ت���واج���ه ك��اب��و���س 

يف  منازلها  م��ن  الق�شري  والتهجري  االإخ���الء 

احلي، ل�شالح جمعيات ا�شتيطانية

كوهانيم"  "عطريت  ج��م��ع��ي��ة  وت����دع����ي 

اال�شتيطانية اأن 5 دومنات و200 مر مربع 

ليهود من  تعود  الهوى  اأرا���ش��ي حي بطن  من 

اليمن منذ عام 1881

ع���ام  ���ش��ب��ت��م��ر  اإىل  ت����ع����ود  وق�������ش���ة احل�����ي 

اال�شتيطانية  اجلمعية  ب��داأت  عندما   ،2015
بت�شليم بالغات ق�شائية الأهايل احلي، تطالب 

باالأر�س املقامة عليها منازلهم، بعد ح�شولها 

عام 2001 .

التفا�صيل �ص »9«

 قضية »بطن الهوى« تعود للواجهة.. مخاوف من »مجزرة« تهجير 
إسرائيلية في القدس

االنباط- عمان

برئا�شة  جل�شة  خ���الل  ال���ن���واب  جمل�س  اق���ر 

رئي�س  وح�شور  ال�شفدي،  اأحمد  املجل�س  رئي�س 

الوزراء الدكتور ب�شر اخل�شاونة، وهيئة الوزارة 

ام�س االثنن، عددا من م�شاريع القوانن املقرة 

من اللجان املخت�شة.

لقانون  معدل  قانون  م�شروع  املجل�س  واأق��ر 

ر�شوم ت�شجيل االأرا�شي ل�شنة ٢٠٢٢ كما جاء من 

جلنة االقت�شاد واال�شتثمار النيابية.

وج����اءت االأ���ش��ب��اب امل��وج��ب��ة مل�����ش��روع ال��ق��ان��ون 

امل���ع���دل ل���غ���اي���ات حت��ف��ي��ز اال���ش��ت��ث��م��ار يف ق��ط��اع 

ال��ع��ق��ارات واالإ���ش��ك��ان، وزي���ادة حجم ال��ت��داول يف 

الر�شوم  ن�شبة  تخفي�س  خالل  من  العقار  �شوق 

امل�شتوفاة.

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط- دينا حمادين 

العقبة يف اخلام�س  �شواطئ مدينة  ت�شتقبل 

لوجو�س  �شفينة  احلايل  ال�شهر  من  والع�شرين 

هوب التي حتمل على متنها اأكر مكتبة عائمة 

بالعامل وت�شتمل املكتبة على ٤ اآالف عنوان كتاب 

يف خمتلف املعارف العلمية واالأدبية والفكرية.

�شتفتح  ال��ت��ي  ال�شفينة  ب��رن��ام��ج  وي��ت�����ش��م��ن 

و�شولها  من  الثاين  اليوم  يف  للجمهور  اأبوابها 

بيع الكتب باأ�شعار رمزية، وتوزيع بع�س الهدايا 

ال��ت��ذك��اري��ة مثل احل��ق��ائ��ب واالأك�����واب واالأق���الم 

وامليداليات واالأ�شاور تقديرا لهم على زيارتها.

من جهته قال مدير م�شروع املكتبة العائمة 

ت�شريحات  يف  مالمبو«  »ج��اب��والين  االأردن  يف 

لوجو�س  �شقيقة  دول��و���س  �شفينة  اإن  �شحفية 

هوب زارت ميناء العقبة يف عام ٢٠٠٥، وا�شتقبلت 

نحو ٣٣ األف زائر، متوقعا اأن ت�شتقبل لوجو�س 

هوب ٦٠ األف زائر.

ال��ت��ي يبلغ  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  اأن  واأ����ش���اف م��الم��ب��و 

طولها ١٣٢ مرا، اأكر مكتبة عائمة يف العامل، 

اأملانيا،  يف  مقرها  ربحية  غري  منظمة  وتديرها 

بهدف ن�شر املعرفة واالأمل يف كل ميناء تزوره، 

ووقع اختيار ال�شفينة.

التفا�صيل �ص »6«

الضمور: إنشاء كلية لـ للغات األجنبية في جامعة آل البيت
االنباط -يو�صف امل�صاقبة 

اأع���ل���ن رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت االأ����ش���ت���اذ 

ال��دك��ت��ور ه���اين ال�����ش��م��ور اإط����الق اإن�����ش��اء كلية 

متطلبات  ملواكبة  اجلامعة  يف  االأجنبية  اللغات 

التخ�ش�شات  توفري  خ��الل  م��ن  وذل��ك  املرحلة 

املحلية  لالأ�شواق  ال��رام��ج  ه��ذه  يف  التطبيقية 

واخلارجية.

واأ����ش���اف ال�����ش��م��ور خ���الل م���وؤمت���ر �شحفي 

عقده يوم اأم�س ان اجلامعة م�شتمرة يف العمل 

نحو االهتمام بالرامج والتخ�ش�شات الفريدة 

والتي اأ�شبحت مطلبا حمليا وعربيا وعامليا.

واأكد ال�شمور اأن اجلامعة ت�شعى من خالل 

ونوعية  ال��رام��ج  ج��ودة  على  بالركيز  خطتها 

اخل��ري��ج��ن م���ن خ����الل االه���ت���م���ام مب��ث��ل ه��ذه 

اللغات االأجنبية والتي غدت ت�شكل اأهمية لدى 

العن�شر الب�شري يف مواكبة م�شتجدات التطور 

واحلداثة الذي ن�شهده يف املجاالت كافة.

وب����ن ال�����ش��م��ور اأن ت���وف���ري ك������وادر م��درب��ة 

اإتاحة  �شاأنها  التخ�ش�شات من  وموؤهلة يف هذه 

الفر�شة اأمام اخلريجن وعلى مقاعد الدرا�شة 

للعمل يف االأ�شواق، منوهاً كفاءة كوادر الهيئات 

الإجن��اح  االأج��ن��ب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  كلية  يف  التدري�شية 

اأهدافها وم�شريتها القادمة.

طموحة  الكلية  برامج  اأن  ال�شمور  واأو���ش��ح 

م�����ن خ������الل اخل����ط����ط ال����ت����ي و����ش���ع���ت���ه���ا ب���ه���ذا 

اخل�شو�س.

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

كريشان يوجه الستحداث شاغر 
ناطق إعالمي في البلديات

 بالتعاون مع نقابة المهندسين األردنيين ورشة 
عمل لمشروع  حلول قائمة على الطبيعة إلعادة 

استخدام المياه المنزلية في دول حوض المتوسط

 مالية النواب تناقش موازنة وزارة 
العمل والمؤسسات التابعة لها

االنباط- عمان

وج������ه ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال�����������وزراء ووزي������ر 

البلديات  كري�سان،  توفيق  املحلية،  االإدارة 

ناطق  اإع��ام/  )م�سوؤول  �ساغر  ال�ستحداث 

اإع���ام���ي( يف ك��ل ب��ل��دي��ة ع��ل��ى م��وازن��ة ع��ام 

االأ�سول  ح�سب  ال�ساغر  هذا  وتعبئة   ،2023

املدنية  دي��وان اخلدمة  من خ��ال خم��زون 

واإعام. بتخ�س�س �سحافة 

لتخ�سي�س  البلديات  كري�سان  وجه  كما 

ال��ع��ام  ���س��واغ��ر م��وازن��ة  ب��امل��ئ��ة م��ن   4 ن�سبة 

ب��ل��دي��ة ل��اأ���س��خ��ا���س ذوي  احل�����ايل يف ك���ل 

25/ه من  امل�����ادة  ب��اأح��ك��ام  ع��م��ًا  االإع����اق����ة، 

قانون حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة رقم 

)20( لعام 2017.

وق����رر ك��ري�����س��ان ت��خ�����س��ي�����س ل���ق���اءات يف 

م��ك��ت��ب��ه ب���ال���وزارة م��ع املُ�����س��ت��ث��م��ري��ن ال��ذي��ن 

ي��ت��م ع��ر���س م�����س��اري��ع ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��م على 

جم��ل�����س ال��ت��ن��ظ��ي��م االأع���ل���ى ال����ذي ي��رتاأ���س��ه 

معامات  وت�سريع  ت�سهيل  بهدف  الوزير؛ 

م�������س���اري���ع���ه���م ح�������س���ب االأ�������س������ول و���س��م��ن 

النافذة. الت�سريعات 

وط���ال���ب ك��ري�����س��ان امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال��ذي��ن 

�سكاوى  اأو  ماحظات  اأو  اقرتاحات  لديهم 

جمل�س  اإىل  امل��ق��دم��ة  م�����س��اري��ع��ه��م  ب�����س��اأن 

دي����وان  اإىل  ب��ت��ق��دمي��ه��ا  االأع���ل���ى  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

عن  ب�سوٍر  مرفقة  االأ�سول  ح�سب  ال��وزارة 

الوثائق الازمة واأرقام هواتفهم املبا�سرة؛ 

بهدف ترتيب مواعيد اللقاءات الحقاً.

االنباط-عمان

���س��م��ن ن�������س���اط���ات م�������س���روع “ ح��ل��ول 

ا�ستخدام  الإع����ادة  الطبيعة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 

املتو�سط  ح��و���س  دول  يف  امل��ن��زل��ي��ة  امل��ي��اه 

م��ن  NAWAMED«واملدعوم 
االحت���اد االأوروب�����ي، ق��ام ف��ري��ق اجلامعة 

العلمية  اللجنة  مع  بالتعاون  و  االأردنية 

ن��ق��اب��ة  امل���دن���ي���ة يف  ال��ه��ن��د���س��ة  ���س��ع��ب��ة  يف 

املهند�سني االأردنيني بتنظيم ور�سة عمل 

الطبيعة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  احل���ل���ول  ح���ول 

نقابة  مبنى  ال��رم��ادي��ة  يف  امل��ي��اه  ملعاجلة 

االأردنيني. املهند�سني 

ويف ب���داي���ة ال���ور����س���ة، رح����ب االأ���س��ت��اذ 

الدكتور اأحمد ال�سامية، من�سق امل�سروع 

يف اجلامعة االأردنية باللجنة العلمية يف 

اخلرباء  من  وباحل�سور  املدنية  ال�سعبة 

والقطاعات  املياه  جم��ال  يف  واملخت�سني 

االأخرى.

ك��م��ا ق����دم االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح��م��د 

اجلامعة  يف  امل�����س��روع  من�سق  ال�سامية، 

امل�����س��روع،  ع��ن  ن��ب��ذة خمت�سرة  االأردن���ي���ة 

تغيري  اىل  ي��ه��دف  امل�������س���روع  اأن  واأ�����س����ار 

ممار�سة اإدارة املياه يف املناطق احل�سرية 

م���ن خ����ال ت��ق��ن��ي��ات امل���ع���اجل���ة امل��ب��ت��ك��رة 

وامل�������س���ت���دام���ة وامل���ن���خ���ف�������س���ة ال��ت��ك��ل��ف��ة، 

وال������ت������ي مي����ك����ن ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا ب���ط���ري���ق���ة 

الم��رك��زي��ة، ال���س��ت��ب��دال ا���س��ت��خ��دام م��ي��اه 

ال�����س��رب ب��ن��وع��ي��ة ج��ي��دة م���ن امل���ي���اه غري 

الإع��ادة  التقليدية)NCW(الرمادية 

ري  مثل  منزلية  الأغ��را���س  ا�ستخدامها 

املزروعات.

وخ���ال ه���ذه ال��ور���س��ة، ق���دم االأ���س��ت��اذ 

ال���دك���ت���ور ع���م���اد ال��ك��راب��ل��ي��ة ع���ر����س عن 

حتليل جدوى التكلفة الإدارة الطلب على 

م���وارد  ومم���ار����س���ات   )WDM( امل���ي���اه 

)NCWR( ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري  امل���ي���اه 

ح���ي���ث مت ����س���رح ك��ي��ف��ي��ة اإج�������راء ت��ق��ي��ي��م 

وال�سرف  املياه  مل�ساريع  والعائد  التكلفة 

ال�سحي.

اأب��و  وم���ن جهته ق���ام ال��دك��ت��ور ح�����س��ام 

ح��ج��ر ب��احل��دي��ث ع���ن احل���ل���ول ال��ق��ائ��م��ة 

ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة الإع�����ادة ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه 

ال��ام��رك��زي��ة يف امل���دن وامل��ج��ت��م��ع��ات من 

التقنية واالقت�سادية. املنظورات  حيث 

وب��االإ���س��اف��ة اىل ذل����ك، ق���ام االأ���س��ت��اذ 

ال����دك����ت����ور اأح����م����د ال�������س���امي���ة ب��ع��ر���س 

اإدارة  ت��ع��زي��ز  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 

املياه  م��وارد  وتقنيات  املياه  على  الطلب 

البحر  ح��و���س  دول  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ��ري 

املتو�سط.

كما قدم االأ�ستاذ الدكتور خري الدين 

التحديات  ع��ن  خمت�سرة  ن��ب��ذة  ب�سي�سو 

م��وارد  تقنيات  تبني  زي���ادة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

املياه غري التقليدية يف االأردن.

ويف ن��ه��اي��ة ال��ور���س��ة، ع��ر���س ال��دك��ت��ور 

ع���ث���م���ان امل�����س��اق��ب��ة وامل���ه���ن���د����س و���س��ف��ي 

ا�ستيعاب  حول  جناح  ق�س�س  ال�سريحني 

وممار�سات  التقليدية  غري  املياه  تقنيات 

ت�سمنت  حيث  امل��ي��اه  على  الطلب  اإدارة 

ح��ل طبيعي  ن��ظ��ام  ع��ن تطوير  احل��دي��ث 

مل���ع���اجل���ة م���ي���اه ال�������س���رف ال�����س��ن��اع��ي يف 

االأردن.

�سل�سلة  ���س��م��ن  ال��ور���س��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 

اإط���ار  ال��ت��ي مت ع��ق��ده��ا �سمن  ال��ور���س��ات 

ن�����س��اط��ات امل�������س���روع ف��ي��م��ا ي��خ�����س زي����ادة 

غري  املياه  موارد  تقنيات  ا�ستخدام  تبني 

التقليدية لو�سع تو�سيات وا�سرتاتيجية 

ال��وط��ن��ي وع��ل��ى م�ستوى  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

دول حو�س البحر املتو�سط.

االنباط عمان

خال  النيابية،  املالية  اللجنة  ناق�ست 

اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه اأم�������س االث���ن���ني، ب��رئ��ا���س��ة 

ال��ع��ب��ادي،  �سليحات  من��ر  ال��دك��ت��ور  ال��ن��ائ��ب 

التابعة  واملوؤ�س�سات،  العمل  وزارة  م��وازن��ة 

ال��ع��م��ل  وزي����ر  ب��ح�����س��ور   ،2023 ل�����س��ن��ة  ل��ه��ا 

ال�سمايل. يو�سف 

ك���م���ا ن���اق�������س���ت ال���ل���ج���ن���ة يف اج��ت��م��اع��ه��ا 

ال��ت��دري��ب املهني،  اأي�����س��ا م��وازن��ة م��وؤ���س�����س��ة 

تنمية  وهيئة  والت�سغيل،  التنمية  و�سندوق 

ال�سمان  موؤ�س�سة  املهنية،  املهارات  وتطوير 

االج��ت��م��اع��ي، و���س��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��ار اأم����وال 

االجتماعي. ال�سمان 

واط���ل���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى م���ه���ام ال������وزارة 

التي  وامل�����س��اري��ع  بها  امل��ن��اط��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ات 

مبدية  البطالة،  م�سكلة  من  للحد  تنفذها 

الوافدة،  العمالة  ت�سغيل  ماحظاتها حول 

املغلقة  القطاعات  بني  االنتقال  باب  وفتح 

اأمامها.

البطالة  ن�سبة  ارتفاع  اإن  العبادي  وقال 

اإىل  حتتاج  باملئة   23 نحو  اإىل  و�سلت  التي 

يف  ت�سهم  وج��ادة  فاعلة  وخطوات  �سيا�سات 

الت�سوهات يف �سوق العمل، وحتد من  اإزالة 

هذه االآفة التي تعد هاج�س اجلميع.

ع��ل��ى  ���س��غ��وط��ا  ه���ن���اك  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

العمل،  و�ساحب  العامل  بني  العمل  وزارة 

داعيا  ك��ورون��ا،  جائحة  انعكا�س  مع  خا�سة 

�ساحب  م��ع  عاقتها  تو�سيح  اإىل  ال���وزارة 

بالتفتي�س  عملها  واآل��ي��ات  والعامل،  العمل 

خا�سة  االإلكرتونية،  وخدماتها  والرقابة، 

العمل  وت�����س��اري��ح  ب��ال�����س��ك��اوى،  يتعلق  مب��ا 

واأية تعديات على الر�سوم.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال�����س��م��ايل اإن ال����وزارة 

ات���ب���ع���ت، ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

الدولية، منهجية جديدة للحد من ارتفاع 

ن�����س��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة، وات���خ���ذت اإج������راءات ع��دة 

لت�سغيل االأردنيني، من اأبرزها تنظيم �سوق 

اإيقاف اال�ستقدام وح�سر  العمل من خال 

ت�ساريح  ر���س��وم  وتوحيد  ال��واف��دة  العمالة 

يف  ع��ام��ل  األ��ف   300 اأن  اإىل  م�سريا  العمل، 

اإىل  اإ�سافة  اململكة حا�سلون على ت�ساريح، 

نحو 114 األف عامل �سّوبوا اأو�ساعهم.

ك���م���ا ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة اأي�������س���ا م���وازن���ة 

�����س����ن����دوق ا����س���ت���ث���م���ار اأم�����������وال ال�������س���م���ان 

االج��ت��م��اع��ي، ب��ح�����س��ور رئ��ي�����س ال�����س��ن��دوق 

ال���دك���ت���ور ع���ز ال���دي���ن ك��ن��اك��ري��ة، واط��ل��ع��ت 

ال�سيما  ال�����س��ن��دوق،  م�ساريع  على  اللجنة 

التمويلي. التاأجري  م�ساريع 

وع���ر����س ك��ن��اك��ري��ة ���س��ي��ا���س��ة ال�����س��ن��دوق 

بلغت  التي  موجوداته  وقيمة  اال�ستثمارية، 

امل��ا���س��ي،  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  13.8 م��ل��ي��ار دي���ن���ار 

بزيادة قدرها 1.4مليار عن العام 2021.

ال���دي���ن احل��ك��وم��ي  اأن  ك��ن��اك��ري��ة  وب����ني 

)ال�سندات( بلغ 7.6 مليار دينار، واأن عوائد 

امل��ا���س��ي و�سل  ال��ع��ام  ال�����س��ن��دات خ��ال  تلك 

الدين  ت�سديد  اأن  موؤكدا  مليونا،   431 اإىل 

خم�س�سات  خ��ال  من  اآليا  يتم  احلكومي 

لدى  واأن  امل��ال��ي��ة،  ب���وزارة  �سنويا  م��ر���س��ودة 

االآيل  بالت�سديد  تفوي�سا  امل��رك��زي  البنك 

فور ا�ستحقاق الدين.

اأكد مدير عام موؤ�س�سة التدريب  بدوره، 

تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  الغرايبة،  اأحمد  املهني، 

على تغيري ال�سورة النمطية للعمل املهني، 

ورفع  براجمه،  امللتحقني يف  اأع��داد  وزي��ادة 

ن�����س��ب��ة امل�����س��ت��غ��ل��ني م���ن خ��ري��ج��ي ال��ت��دري��ب 

ذوي  االأ�سخا�س  وت��دري��ب  وت��اأه��ي��ل  املهني، 

االإع����اق����ة وت�����س��غ��ي��ل��ه��م ح�����س��ب اح��ت��ي��اج��ات 

ال�سوق.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م���دي���ر ع����ام ���س��ن��دوق 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل، امل��ه��ن��د���س م��ن�����س��ور 

ال��وري��ك��ات، اإن ال�����س��ن��دوق و���س��ع ع���ددا من 

االأولويات امل�ستهدفة خال االأعوام 2023-

.2025

واأو����س���ح اأن م��ن اأب����رز م��ه��ام ال�����س��ن��دوق 

ت��وف��ري ال��ت��م��وي��ل ال����ازم ل���اأف���راد واالأ���س��ر 

�سغرية،  م�ساريع  الإن�ساء  مي�سرة  ب�سروط 

وتاأهيلهم الحرتاف مهن تدر دخا عليهم، 

قدراتهم. لتطوير  وم�ساعدتهم 

الخصاونة: الحكومة على أتم الجاهزية للتعامل 
مع أي ملفات أو شبهات فساد موثقة

 كنعان: محكمة العدل الدولية توجه بوصلة العالم نحو االحتالل وجرائمه

 المعايطة يستعرض لسفيرة االتحاد األوروبي أدوار المستقلة لالنتخاب

 المدينة الجديدة تحيي اآلمال بشبكة نقل أخضر ومستدام

االنباط- عمان

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

النواب  جمل�س  جل�سة  خ��ال  اخل�ساونة 

احلكومة  اإن  االث��ن��ني،  اأم�����س  عقدت  التي 

ت�����س��ع��ى ل��ت��ق��دمي ك���ل م���ا ه���و مم��ك��ن م��ن 

جوانب  خمتلف  لتي�سري  املواطنني،  اأج��ل 

تقدمه،  اأن  ت�ستطيع  م��ا  �سمن  حياتهم 

اإليه دائما جالة امللك  اإطار ما يوجه  يف 

عبداهلل الثاين.

واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء اأن احل��ك��وم��ة ال 

ت���دخ���ر ج���ه���دا م���ن اأج�����ل ت���ق���دمي ك���ل م��ا 

االأردين  ل��ل��م��واط��ن  ت��ق��دم��ه  اأن  ت�ستطيع 

وامل�ستم�سك  وال��وط��ن��ي  وامل��ث��اب��ر  ال�سبور 

مببادئه.

وحول ما اأملح اإليه اأحد اأع�ساء جمل�س 

ال���ن���واب م���ن مم���ار����س���ات ت�����س��وب��ه��ا ح���االت 

اأي  بتقدمي  ال���وزراء  رئي�س  طالب  ف�ساد، 

ف�ساد  �سبهات  ت�سوبها  ملفات  اأو  ق�سايا 

اإىل  تقدميها  م��ن  لتتمكن  احلكومة  اإىل 

اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ف��ور، 

اجلاهزية  اأمت  على  احل��ك��وم��ة  اأن  م��وؤك��دا 

موثقة  �سبهات  اأو  ملفات  اأي  مع  للتعامل 

ال��ف�����س��اد  ظ��ه��ر  “لق�سم  ال���ن���وع  ه����ذا  م���ن 

وقطع دابره من جذوره«.

واأك���د رئ��ي�����س ال����وزراء اأن ال��ت��ع��ام��ل مع 

�سبهات  تكتنفها  ال��ت��ي  امل��وث��ق��ة  الق�سايا 

ل��ه��ذه  وم�سوؤولية”  “تعهد  ه���و  ف�����س��اد 

خمالفة  عليها  ت�سجل  مل  التي  احلكومة 

مرتبطة بعدم انتظام اأو ف�ساد.

االنباط- عمان

ق���ال اأم����ني ع���ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����س��وؤون 

حمكمة  اإع���ان  اإن  كنعان،  ع��ب��داهلل  القد�س 

من  طلباً  ر�سمياً  ت�سلمها  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل 

اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����اأمم امل��ت��ح��دة الإب����داء 

القانونية  التبعات  ب�ساأن  اال�ست�ساري  ال��راأي 

و�سم  واال�ستيطان  االإ�سرائيلي  لاحتال 

لتغيري  العن�سرية  واالإج������راءات  االأرا����س���ي 

الرتكيبة الدميوغرافية يف ال�سفة الغربية، 

واأخاقياً  وان�سانياً  قانونياً  موؤ�سراً  ي�سكل 

ال�سرعية  ومنظماته  ال��ع��امل  بو�سلة  يعيد 

امل�سلوبة وينقل  ملعاناة الفل�سطيني وحقوقه 

الق�سايا  �سدارة  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية 

املركزية يف االأمن وال�سام العاملي.

واأك����د ك��ن��ع��ان يف ب��ي��ان ام�����س االث��ن��ني، اأن 

امل��ط��ل��وب ال��ي��وم، ويف ظ��ل ب���دء امل�����داوالت يف 

امل��ل��ف ال��ق��ان��وين، ه��و ال��ت��ع��اون ب��ني خمتلف 

املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والقانونية واالإعامية 

ال��ع��رب��ي��ة واالإ����س���ام���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة احل���رة 

الفل�سطيني  احل��ق  ل��دع��م  بينها  والتن�سيق 

والعمل  امل�����س��روع��ة،  التاريخية  ومطالباته 

وجمع  ل��ر���س��د  خمت�سة  ف���رق  تكليف  ع��ل��ى 

املتعلقة باالحتال  املعلومات واالإح�سائيات 

ومم����ار�����س����ات����ه ال����ع����دائ����ي����ة �����س����د ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني االأعزل.

االح����ت����ال  ����س���ل���ط���ات  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 

االإ�سرائيلي وكرد فعل على تو�سية اجلمعية 

ال��ع��ام��ة، واإع����ان حمكمة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة، 

ال�سعب  على  ظ��امل��ة  ع��ق��وب��ات  بفر�س  ق��ام��ت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ت��ت�����س��م��ن م��ن��ع دخ����ول بع�س 

االأرا����س���ي  اإىل  الفل�سطينيني  امل�����س��وؤول��ني 

امل��ح��ت��ل��ة وجت��م��ي��د ال��ب��ن��اء يف امل��ن��اط��ق “ج”، 

ب�سبب تخوفها من تبعات اأي راأي ا�ست�ساري 

لفل�سطني  االحتال  بحالة  يت�سل  قانوين 

واملتعار�سة مع التاريخ والقانون وال�سرعية 

واالأخاق االإن�سانية.

واأ�ساف اأن اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�س 

الراأي  اإ�سدار  باإجراءات  البدء  اأهمية  توؤكد 

الدولية  املحكمة  من  القانوين  اال�ست�ساري 

ب�����س��اأن االح���ت���ال وج��رائ��م��ه امل�����س��ت��م��رة، وال 

على  الهجمة  وت���رية  ت�ساعد  ظ��ل  يف  �سيما 

ال�سعب الفل�سطيني على يد حكومة ميينية 

�سهيونية  حزبية  زعامات  تقودها  مت�سددة 

اإب��ادة  على  واأجندتها  فل�سفتها  تقوم  دينية 

اأرا���س��ي��ه  م��ن  وط����رده  الفل�سطيني  ال�سعب 

واأ�سرلتها وتهويدها وتر�سيخ اإعان القد�س 

ع��ا���س��م��ة م��زع��وم��ة ل���دول���ة االح����ت����ال، ما 

بحماية  امل��ط��ال��ب��ة  اجل��ه��ود  دع���م  ي�ستوجب 

دول����ي����ة ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وجت����رمي 

خ��ط��وات جدية  الت��خ��اذ  وال�سعي  االح��ت��ال 

عقابية تنهي االحتال.

ودعا اإىل اإلزام حكومة االحتال بتطبيق 

م��ئ��ات ال���ق���رارات ال�����س��ادرة ع��ن هيئة االأمم 

امل��ت��ح��دة وامل��ن��ظ��م��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا اخل��ا���س��ة 

بالق�سية الفل�سطينية.

القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  اإن  وق��ال 

االإلزامية  �سفة  الرغم من  وعلى  اأن��ه  ت��رى 

القانونية لكل ما ي�سدر عن حمكمة العدل 

الدولية من اآراء ا�ست�سارية وفتاوى قانونية، 

عام  ال�سادر  اال�ست�ساري  ال��راأي  ذلك  مبا يف 

النا�سئة  القانونية  االآث���ار  بخ�سو�س   2004

ع���ن ت�����س��ي��ي��د ج�����دار ال���ع���زل ال��ع��ن�����س��ري يف 

واملت�سمن  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا���س��ي 

االإع������ان ع���ن م��ع��ار���س��ة اجل�����دار ل��ل��ق��ان��ون 

الإرادة  ملحة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  اإال  ال����دويل، 

والو�سائل  القانونية  االأدوات  تفعل  دول��ي��ة 

الكفيلة بتطبيق كل ما ي�سدر عن املنظمات 

اأن  خا�سة  لها،  التابعة  واالأج��ه��زة  الدولية 

ال�سعوب  ب�سكل مبا�سر بحرية  ذلك مرتبط 

وال�سام واالأمن املن�سودين يف العامل.

ها�سمية،  وق��ي��ادة  �سعباً  االأردن  اأن  وب��ني 

���س��ي��ب��ق��ى م���ع ف��ل�����س��ط��ني وال���ق���د����س وح��ق��وق 

دول��ت��ه  واإق���ام���ة  م�����س��ريه  ت��ق��ري��ر  �سعبها يف 

ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطينية 

مهما بلغ الثمن وكانت الت�سحيات.

االنباط- عّمان

مفو�سي  جمل�س  رئ��ي�����س  ا���س��ت��ع��ر���س   

املهند�س  ل��ان��ت��خ��اب،  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة 

ام�س  ا�ستقباله  خال  املعايطة،  مو�سى 

االأوروب��ي لدى  االثنني، �سفرية االحت��اد 

امل��م��ل��ك��ة، م��اري��ا ه��ادج��ي��ث��ودو���س��ي��و، اأب���رز 

اأدوار الهيئة.

وبح�سب بيان الهيئة، تطرق املعايطة 

اإىل اإجراء االنتخابات يف غرف ال�سناعة 

وال���ت���ج���ارة، وان���ت���خ���اب���ات رئ��ا���س��ة ب��ل��دي��ة 

ال�سجل  حتديث  اإىل  اإ�سافة  عمان،  ب��اب 

االن��ت��خ��اب��ي ل��ي��ت��واءم م��ع ال��ت��ح��دي��ث��ات يف 

ق���ان���ون االن���ت���خ���اب، اإىل ج��ان��ب ح��م��ات 

والتثقيفية. التوعوية  الهيئة 

ال��ه��ي��ئ��ة  اإن ح��م��ات  امل��ع��اي��ط��ة  وق����ال 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال���ت���دري���ب امل���ب���ا����س���ر، وع��ل��ى 

مواقعهم،  يف  اجلامعات  طلبة  ا�ستهداف 

بعمومها  ال�سيا�سية  امل�ساركة  يحفز  مما 

وامل�������س���ارك���ة احل���زب���ي���ة، وذل������ك ت��رج��م��ة 

التحديث  حيال  االأردنية  الدولة  لروؤية 

اململكة  املئوية  مع  بالتزامن  ال�سيا�سي، 

الثانية.

مع  التعاون  على  الهيئة  حر�س  واأك��د 

واأن  كافة،  والدوليني  املحليني  ال�سركاء 

ك��ان  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة يف حملتها  دع���م 

مب��ث��اب��ة احل��اف��ز ل��ا���س��ت��م��رار وال��و���س��ول 

الأكرب �سريحة ممكنة من ال�سباب واملراأة 

م�ستمرة  احلملة  اأن  مبيًنا  مواقعهم،  يف 

حتفز  جديدة  اأدوات  ا�ستخدام  و�ست�سهد 

امل�ستهدفني اأكرث على امل�ساركة ال�سعبية.

م�������ن ج����ه����ت����ه����ا، اأك������������دت ال���������س����ف����رية 

ه����ادج����ي����ث����ودو�����س����ي����و ح�����ر������س االحت�������اد 

الهيئة يف  اإج���راءات  االأوروب���ي على دع��م 

تعزيز نزاهة العملية االنتخابية وتعزيز 

ال�سعبية يف االنتخابات. امل�ساركة 

االنباط- عمان

اأخ�سر  اإىل �سبكة نقل   يتطلع االأردنيون 

وم�����س��ت��دام يف امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��دول��ة عرب 

م�����س��روع امل��دي��ن��ة اجل���دي���دة، ومب���ا ي�سهم يف 

تقدمي نوعية حياة اأف�سل، من خال اإن�ساء 

قطب منو عمراين جديد، لتخفيف ال�سغط 

املدن الكربى، وحت�سني جودة  ال�سكاين عن 

احلياة.

وف���اق���م ال��ن��م��و االق���ت�������س���ادي وال�����س��ك��اين 

ال�سغط  ال��ب��اد،  ت�سهده  ال��ذي  وال��ع��م��راين 

فر�س  من  و�سيق  اخل�سراء  امل�ساحات  على 

ا�ستحداث �سبكات طرق ونقل جديدة.

وت��ع��د اال���س��ت��دام��ة يف امل��دي��ن��ة اجل��دي��دة 

حاجة ما�سة وملحة ملواجهة كافة التحديات 

يف كل اجلوانب ولي�ست طريقا للتقدم.

وق��������ال وزي��������ر ال���ن���ق���ل ال�������س���اب���ق ج��م��ي��ل 

جم��اه��د ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب���رتا(، 

االأردنية يف  املدن  تواجه  التي  التحديات  اإن 

جمال النقل كبرية ومعقدة، حيث ان هناك 

ملنظومة  ال��راه��ن  الو�سع  ب��ني  كبرية  فجوة 

ال��ن��ق��ل احل�����س��ري وب����ني ال��ن��ق��ل امل�����س��ت��دام، 

نقل  منظومة  اإىل  الو�سول  �سرورة  موؤكدا 

م�ستدامة لدفع املدينة كي ال تتكرر امل�ساكل 

اأهم  التي من  امل��دن االأردن��ي��ة  التي تواجهها 

التخطيط  ب��ني  تكامل  وج��ود  ع��دم  اأ�سبابها 

احل�سري والتخطيط للنقل امل�ستدام.

من  يعترب  احل�سري  النقل  ان  وا���س��اف، 

امل��دي��ن��ة واأه��م  امل���وؤث���رات على تخطيط  اأه���م 

ال��ع��ن��ا���س��ر االأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة امل�����س��ت��دام��ة 

م��ن خ��ال ال��دم��ج ال��ن��اج��ح ب��ني التخطيط 

التحكم  طريقة  وب��ني  احل�سرية  والتنمية 

و�سائل  وتخطيط  وكثافتها  امل��دن  حجم  يف 

ال��ن��ق��ل احل�����س��ري ب��ه��ا واإدارت���ه���ا وه���و ه��دف 

االجت��اه  يف  ال�سري  م��ن  اأ�سا�س  وج��زء  رئي�س 

ال�سحيح لا�ستدامة.

كاأحد  احل�سري  النقل  جماهد  و�سنف 

للمدينة  ال�سليم  التخطيط  عنا�سر  اأه���م 

اجل����دي����دة، م��ب��ي��ن��ا ان م��ف��ه��وم اال���س��ت��دام��ة 

حرية  تاأمني  هو  احل�سري  النقل  ملنظومة 

و�سهولة  العالية  واجل���ودة  واالأم���ان  التنقل 

اال�ستخدام من قبل اجلميع وكذلك الكفاءة 

البيئية واالجتماعية واالقت�سادية.

وا����س���ار اىل ان����ه ي��ت��م حت��ق��ي��ق ا���س��ت��دام��ة 

االجتماعي  امل�ستوى  على  احل�سري  النقل 

م���ن خ���ال ان��ت��ق��اء خ���ي���ارات و���س��ائ��ل النقل 

وم��اءم��ت��ه��ا الحتياجات  وم���دى  احل�����س��ري 

ال�����س��ك��ان وامل��ج��ت��م��ع وم�����س��ت��وي��ات امل��ع��ي�����س��ة، 

كنمط  امل�ساة  حركة  ت�سجيع  �سرورة  موؤكدا 

وتنا�سب  امل�سارات  وتهيئة  للرحات  مف�سل 

تكلفة اخلدمة مع م�ستواها ومع متو�سطات 

الدخول لاأفراد.

ال��رح��ات  م�سافات  تقليل  اأه��م��ي��ة  واأك���د 

العمراين  التخطيط  خ��ال  م��ن  املقطوعة 

واالأخ��������ذ ب���االع���ت���ب���ار ال��ت��خ��ط��ي��ط امل���دم���ج، 

الراحة  االأ�سا�سية من  االحتياجات  وحتقيق 

املجتمعات  ح��اج��ة  ت��ل��ب��ي  ب��ح��ي��ث  وال�����س��ح��ة، 

تقليل  اأن  م��ع��ت��ربا  اجل����دي����دة،  احل�����س��ري��ة 

ال�����س��و���س��اء ال��ن��اج��م��ة ع���ن و����س���ائ���ل ال��ن��ق��ل 

باملناطق  امل��ق��ب��ول  االأدن����ى  للحد  احل�����س��ري 

للعن�سر  امل���روري  االأم���ان  وحتقيق  ال�سكنية 

الب�سري له االأهمية الق�سوى. وحول حتقيق 

امل�ستوى  ال��ن��ق��ل احل�����س��ري ع��ل��ى  ا���س��ت��دام��ة 

االق��ت�����س��ادي، اأك����د جم��اه��د اأن ه���ذا االم���ر 

ال�سيارات  ا�ستخدام  بتقليل معدالت  يتحقق 

وتقليل  اجل���دي���دة،  احل�����س��ري��ة  بالتجمعات 

البيئية  امل�ستويات  على  اجلانبية  التاأثريات 

واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة، الف��ت��ا اىل ان 

و�سيلة ركوب الدراجات للرحات الق�سرية 

ت��ع��د م���ن اأرخ�������س و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل ك��م��ا ان��ه��ا 

ك��اف��ة اخل��دم��ات امللحقة  ت��وف��ري  �سحية م��ع 

ال���ازم���ة، واإع���ط���اء امل���زي���د م���ن االأول���وي���ات 

لراكبي ودرا�سة بدائل مركبات غري تقليدية 

ا�ستدامة  لتحقيق  االإج����راءات  اه��م  ال��وق��ود 

اقت�سادية يف النقل احل�سري.

وتتحقق اال�ستدامة للنقل احل�سري على 

امل�ستوى البيئي من خال حتقيق الو�سول 

عن  الناجمة  االنبعاثات  م��ن  االأدن���ى  للحد 

وتعزيز  احل�سري  بالنقل  امل�ستخدم  الوقود 

للبيئة  ���س��دي��ق��ة  ن��ق��ل  و����س���ائ���ل  ا����س���ت���خ���دام 

وم��ع��ت��م��دة ع��ل��ى م�����وارد ال��ط��اق��ة اجل���دي���دة 

الكهربائية  احل��دي��د  ك��ال�����س��ك��ك  وامل��ت��ج��ددة 

)حافات  الكهربية  واملركبات  اخلفة  بالغة 

و�سيارات(.

بالتخطيط  ال�����س��اب��ق،  ال���وزي���ر  واأو����س���ى 

ملنظومة النقل امل�ستدام يف هذه املدينة عرب 

اعتماد امل�سي كنمط رئي�سي للرحات داخل 

املدينة وتهيئة البيئة املنا�سبة لذلك، وتقليل 

م�����س��اف��ات ال���رح���ات امل��ق��ط��وع��ة م���ن خ��ال 

ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ت��ك��ام��ل، وت�����س��ج��ي��ع ا���س��ت��خ��دام 

ال�سيارات  ا�ستخدام  من  واحل��د  العام  النقل 

اخل��ا���س��ة داخ����ل امل��دي��ن��ة وت���وف���ري م�����س��ارات 

وخ���دم���ات اإل���زام���ي���ة ال���س��ت��خ��دام ال���دراج���ات 

واإع����ط����اء امل���زي���د م���ن االأول�����وي�����ات ل��راك��ب��ي 

الدراجات.

ب��دائ��ل مركبات غري  اإي��ج��اد  اأهمية  واأك���د 

االأدن��ى من  الوقود للو�سول للحد  تقليدية 

امل�ستخدم  ال��وق��ود  ع��ن  الناجمة  االنبعاثات 

نقل  و���س��ائ��ل  وا���س��ت��خ��دام  احل�����س��ري  بالنقل 

�سديقة للبيئة.

ال�سياحة  جلنة  رئي�س  اأو�سح  جهته،  من 

النائب  النيابية  العامة  واخل��دم��ات  واالآث���ار 

ع��ب��ي��د ي��ا���س��ني، اأن ان��ت��ق��ال ج����زء ك��ب��ري من 

االإداري��ة  العا�سمة  م�سروع  اإىل  عمان  �سكان 

�سيعمل على امت�سا�س العبء ال�سكاين من 

العا�سمة اإىل املدينة اجلديدة، كما �سي�ساهم 

يف تخفيف ال�سغط عن البنى التحتية.

اإن املدينة اجلديدة �ستكون الوجه  وقال، 

موؤكدا  احلديث،  ل��اأردن  القادم  احل�ساري 

�سرورة ربط املدينة اجلديدة مع باقي املدن 

املجاورة ب�سبكة نقل م�ستدامة.

املدينة اجل��دي��دة هو  اإن م��ا مييز  وت��اب��ع، 

وال��ذك��اء  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام 

التي  احل��دي��ث��ة  النقل  وط���رق  اال�سطناعي 

حتاكي مئوية الدولة الثانية، خا�سة يف حال 

اإمتام م�ساريع القطارات املعلقة.

التطور  ال��ن��ظ��ام م��ن  ان ه���ذا  واأ����س���ار اىل 

ال��ع��م��راين ه���و ح��دي��ث وم��ه��م ج����دا، مبينا 

العوا�سم  جت��ارب  م��ن  اال�ستفادة  ميكن  ان��ه 

العربية يف هذا املجال.

النقل  جلنة  اإن  يا�سني،  النائب  وا���س��اف 

واخل���دم���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ت��ت��اب��ع ح��ي��ث��ي��ات ب��ن��اء 

دوري��ا  تو�سياتها  وت��ق��دم  اجل��دي��دة،  املدينة 

مبا ي�سمل البنى التحتية والفوقية و�سبكات 

التو�سع بطريقة  اإىل  النقل، موؤكدا احلاجة 

اأن  اىل  ي�سار  ع�سوائية.  ولي�ست  م��درو���س��ة 

اكد  ال�سواربة  يو�سف  الدكتور  عمان  اأم��ني 

قبل ايام، اأن م�سروع املدينة اجلديدة يعترب 

مبنيا  و�سيكون  ع�سريا،  نه�سويا  م�سروعا 

تخفيف  هدفه  وا�سحة  واأ�س�س  خطط  على 

ال�سغط ال�سكاين عن مدينة عمان وربطها 

باملدينة اجلديدة عرب �سكك حديد.

واأ�سار اإىل اأن هذه املدينة �ستتمتع بنظام 

ن��ق��ل م��ت��ط��ور ب��ح��ي��ث ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ط��اق��ة 

ال���ن���ظ���ي���ف���ة، وب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة ت����خ����دم ج��م��ي��ع 

اال�ستثمارات وامل�ساريع التي �ستقام عليها.

الثالثاء    24/ 1 / 2023
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االنباط- عمان

�����س����ارك اأم������ن ع���م���ان ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف 

ال�����س��وارب��ة ، االأح�����د، يف االج��ت��م��اع ال��ط��ارئ 

غ��ر ال���ع���ادي ملنظمة امل����دن ال��ع��رب��ي��ة ال��ذي 

الكويتية،  بالعا�سمة  املنظمة  مقر  يف  عقد 

املهند�س  ت��ويل  على  املوافقة  وج��رى خالله 

ملنظمة  عاماً  اأميناً  الع�سفور  عبدالرحمن 

امل������دن ال���ع���رب���ي���ة خ��ل��ف��ا ل��ل��م��ه��ن��د���س اح��م��د 

ال�سبيح.

واع���رب ال�����س��وارب��ة ع��ن ت��ق��دي��ره للجهود 

التي بذلها املهند�س ال�سبيح يف تنمية املدن 

متمنياً  من�سبه،  توليه  فرتة  طيلة  العربية 

يف  الع�سفور  للمهند�س  والتوفيق  ال��ن��ج��اح 

م�����س��رة حت��ق��ي��ق االأه������داف ال��ت��ن��م��وي��ة التي 

ت�سعى اإليها منظمة املدن العربية.

االنباط- عمان

ال��وزراء؛ وزير االإدارة   �سكل نائب رئي�س 

املحلية توفيق كري�سان، جلنة برئا�سة اأمن 

عام الوزارة املهند�س ح�سن مهيدات بهدف 

ت�����س��ه��ي��ل م��ه��م��ة ع��م��ل جم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات 

وزيادة ن�سب االإجناز ال�سنوي.

عام  اأم���ن  ع�سويتها،  يف  اللجنة  وت�سم 

املدن  تنمية  بنك  ع��ام  ومدير  املالية،  وزارة 

العامة،  املوازنة  دائ��رة  عام  ومدير  والقرى، 

االإدارة  بوزارة  القانونية  لل�سوؤون  وامل�ست�سار 

امل���ح���ل���ي���ة، وروؤ�������س������اء جم���ال�������س حم��اف��ظ��ات 

والبلقاء، ومدير  والعقبة وجر�س  العا�سمة 

مديرية جمال�س املحافظات بالوزارة.

االأنباط-عمان

التنمية  ���س��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س  اأط���ل���ق 

وال��ت�����س��غ��ي��ل، خ���الل اج��ت��م��اع، ب��رئ��ا���س��ة وزي��ر 

العمل  ووزي��ر  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

متويلية  ب��رام��ج  ال�سمايل،  حم��م��ود  يو�سف 

 2023 لعام  دي��ن��ار  مالين   4 بقيمة  ج��دي��دة 

ل��ل��رام��ج  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   16 اإىل  ت�����س��اف   ،

التمويلية احلالية.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال�������س���ن���دوق م��ن�����س��ور 

ال��وري��ك��ات لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��رتا( 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  ال����رام����ج  اإن  ال���ي���وم االث����ن����ن، 

اجل���دي���دة ت�����س��م��ل، ب��رن��ام��ج مت��ك��ن امل�����راأة، 

االق��ت�����س��ادي ملقرت�سي  ال��ت��م��ك��ن  وب��رن��ام��ج 

اأن ال���رام���ج اجل��دي��دة  ال�����س��ن��دوق، م��ب��ي��ن��ا 

�سمن  ت���اأت���ي  االإدارة  جم��ل�����س  اأق���ره���ا  ال��ت��ي 

تنفذها  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي  التحديث  روؤي���ة 

احلكومة.

وال���ت���ح�������س���ن  ال���ت���ط���وي���ر  اأن  واأو�������س������ح 

امل�ستمرين للخدمات التي يقدمها ال�سندوق 

اأهداف  ت�سب يف م�سلحة املواطنن وحتقق 

فر�س  توفر  حيث  م��ن  وغايته  ال�سندوق 

العمل  واملحافظة على فر�س  عمل جديدة، 

مييز  ما  اأن  اإىل  م�سرا  القائمة،  للم�ساريع 

هذه الرامج ت�سمنها معاير مي�سرة و�سعر 

وف��رتات  ���س��داد  ف��رتات  و  تف�سيلي  مرابحة 

�سماح منا�سبة.

وبن الوريكات اأن ال�سندوق اأطلق برنامج 

م�ساركتها  لزيادة  االقت�سادي  امل��راأة  لتمكن 

اجلهود  وت��ع��زي��ز  االق��ت�����س��ادي��ة  الناحية  م��ن 

ال��وط��ن��ي��ة يف ت��ع��زي��ز دور امل����راأة واأه��م��ي��ت��ه يف 

و�سعر مرابحة تف�سيلي ومعاير   ، املجتمع 

قد  ال�سندوق  اأن  اإىل  الفتا  مي�سرة،  متويل 

الذين  للمقرت�سن  متويلي  برنامج  اأطلق 

ح�سلوا على متويل �سابق من ال�سندوق.

ودعا الراغبن اىل اال�ستفادة من الرامج 

التمويلية اجلديدة مراجعة فروع ال�سندوق 

املنت�سرة يف حمافظات اململكة كافة، والنوافذ 

والو�سطى  ال�سمالية  البادية  يف  التمويلية 

االإل��ك��رتوين  املوقع  اإىل  اإ�سافة  واجلنوبية، 

قنوات  على  ال�سندوق  و�سفحة  لل�سندوق 

التوا�سل االجتماعي. 

 االنباط- عجلون

 بحث املجل�س التنفيذي ملحافظة عجلون، 

ام�س االثنن، اأبرز املعيقات التي تواجه �سر 

العمل يف عدد من امل�ساريع.

قبالن  ال��دك��ت��ور  عجلون،  حمافظ  واأك���د 

اأهمية  االج��ت��م��اع،  ت��روؤ���س��ه  خ��الل  ال�سريف، 

الدوائر  جميع  قبل  من  امل�ستمرة  املتابعات 

امل�ساريع  اإجن��از  اأج��ل  من  املعنية  واملوؤ�س�سات 

التي تنفذ، واإيجاد حلول للمعيقات، واأ�سباب 

املواطنن  خلدمة  االإم��ك��ان��ات  وف��ق  تعرثها 

وحتقيق التنمية.

ودع����ا اإىل ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون، وو���س��ع 

خ��ط��ط وب���رام���ج ل��ت�����س��ري��ع اإجن�����از امل�����س��اري��ع 

ل��ل��ن��ه��و���س ب����واق����ع امل���ح���اف���ظ���ة يف خم��ت��ل��ف 

�سهري  اجتماع  عقد  اإىل  م�سرا  امل��ج��االت، 

ن�سب  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 

اإجناز امل�ساريع.

ب�����دوره، ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة، 

امل�ساريع  يف  االإجن��از  ن�سبة  اإن  املومني،  عمر 

املنفذة و�سلت اإىل 85 باملئة، م�سرا اإىل تعرث 

خم�س�ساتها  ترحيل  نتيجة  بع�سها،  تنفيذ 

طرح  اإج����راءات  اكتمال  لعدم  احل��ايل  للعام 

العطاءات.

ن��ح��و  ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا  م�������س���روع���ا   97 اأن  وب�����ن 

8.7 م��ل��ي��ون دي��ن��ار اأدرج�����ت ���س��م��ن امل��وازن��ة 

اأكر  بتنفيذ  املبا�سرة  �ستتم  احل��ايل،  للعام 

اأه��م��ي��ة زي����ادة التن�سيق  ج���زء م��ن��ه��ا، م��وؤك��دا 

ال��وزارات  املجل�س وخمتلف  والت�ساركية بن 

املعنية للت�سريع بطرح عطاءات امل�ساريع.

ب���دوره���م، اأك���د ع���دد م��ن م����دراء ال��دوائ��ر 

مل���دراء  ال�����س��الح��ي��ات  ن��ق��ل  اأه��م��ي��ة  الر�سمية 

الدوائر فيما يتعلق بتنفيذ امل�ساريع، وزيادة 

واإج��راء  املحافظة،  جمل�س  من  املخ�س�سات 

مناقالت بن امل�ساريع ذات االأولوية.

 أمين عمان يشارك في االجتماع الطارئ 
غير العادي لمنظمة المدن العربية

 وزير اإلدارة المحلية يشكل لجنة 
لتسهيل عمل مجالس المحافظات

»التنمية والتشغيل« يطلق برامج 
تمويلية جديدة بقيمة 4 ماليين دينار

 تنفيذي عجلون يبحث معيقات 
إنجاز المشاريع 

الصفدي: نعمل مع الدول العربية واإلسالمية من أجل إقرار تشريع يمنع حرق القرآن الكريم بتلك الطريقة

الشبول: ليس هناك دمج بين مؤسسة اإلذاعة 
والتلفزيون األردنية ووكالة األنباء األردنية )بترا(

 خالل إقرار المجلس عددا من مشاريع القوانين

الضمور: إنشاء كلية لـ للغات األجنبية في جامعة آل البيت

 األميرة دانا فراس ترعى فعاليات حملة بيئية لجمعية قرى األطفال األردنية

لمواكبة متطلبات السوق المحلي والخارجي من التخصصات التطبيقية

االنباط- عمان

اقر جمل�س النواب خالل جل�سة برئا�سة 

وح�سور  ال�����س��ف��دي،  اأح��م��د  املجل�س  رئ��ي�����س 

رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر اخل�����س��اون��ة، 

وه��ي��ئ��ة ال������وزارة ام�����س االث���ن���ن، ع����ددا من 

م�������س���اري���ع ال����ق����وان����ن امل����ق����رة م����ن ال��ل��ج��ان 

املخت�سة.

واأق������ر امل��ج��ل�����س م�������س���روع ق���ان���ون م��ع��دل 

 2022 لقانون ر�سوم ت�سجيل االأرا�سي ل�سنة 

واال�ستثمار  االق��ت�����س��اد  جلنة  م��ن  ج��اء  كما 

النيابية.

القانون  مل�سروع  املوجبة  االأ�سباب  وجاءت 

قطاع  يف  اال�ستثمار  حتفيز  ل��غ��اي��ات  امل��ع��دل 

التداول  حجم  وزي���ادة  واالإ���س��ك��ان،  العقارات 

ن�سبة  تخفي�س  خ��الل  م��ن  العقار  ���س��وق  يف 

العقار  اإىل قيمة  بالن�سبة  امل�ستوفاة  الر�سوم 

ع���ن ع��ق��ود ال��ب��ي��ع وال��ه��ب��ة، ول��ت��ح��دي��د قيم 

ت�سجيل  معامالت  على  املفرو�سة  الر�سوم 

احلقيقية  القيم  مع  يتنا�سب  مبا  االأرا���س��ي 

ل��ل��خ��دم��ات وال��ق��ي��م��ة ال�����س��رائ��ي��ة ل��ل��دي��ن��ار، 

البيع الالحق من ر�سوم  والإعفاء معامالت 

ت�����س��ج��ي��ل االأرا������س�����ي ال���ت���ي ت��ت��م م���ن خ��الل 

ع��ق��ود ب��ي��ع امل��راب��ح��ة ال��ت��ي جت��ري��ه��ا البنوك 

متار�س  التي  املالية  واملوؤ�س�سات  االإ�سالمية 

اأعمال املرابحة للعقارات.

القانون  م�سروع  النواب  جمل�س  اأقر  كما 

جاء  كما  االأردن��ي��ة  اجلن�سية  لقانون  املعدل 

النيابية، حيث جاءت  القانونية  اللجنة  من 

االن�����س��ج��ام بن  لتحقيق  امل��وج��ب��ة  االأ���س��ب��اب 

الن�سو�س املتعلقة با�ستعادة اجلن�سية، وملنح 

والتي  اأردين،  م��ن غ��ر  امل��ت��زوج��ة  االأردن���ي���ة 

االأردن����ي����ة وح�سلت  ع���ن ج��ن�����س��ي��ت��ه��ا  ت��خ��ل��ت 

ا�ستعادة  ح��ق  بالتبعية  زوج��ه��ا  جن�سية  على 

بحالة  ح�����س��ره��ا  دون  االأردن����ي����ة  جن�سيتها 

انق�ساء اأ�سباب الزوجية.

واأقر النواب م�سروع قانون معدل لقانون 

اإعادة هيكلة موؤ�س�سات ودوائر حكومية ل�سنة 

2022 كما جاء من اللجنة االإدارية النيابية، 

حيث جاءت االأ�سباب املوجبة مل�سروع القانون 

ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ل�������س���دور  ن���ظ���را 

احل��ك��وم��ي،  االت�������س���ال  وزارة  ب��ا���س��ت��ح��داث 

املتعلقة  امل�����س��ائ��ل  جميع  م��ع��اجل��ة  ول��غ��اي��ات 

بتنظيم العالقة واالرتباط بن هذه الوزارة 

م��ن خالل  االإع����الم احلكومية  وم��وؤ���س�����س��ات 

تويل وزير االت�سال احلكومي رئا�سة جمل�س 

االأردنية  والتلفزيون  االإذاع��ة  موؤ�س�سة  اإدارة 

الذي  االأردنية  االأنباء  وكالة  اإدارة  وجمل�س 

ت�سمنها الن�س املقرتح، ولتحقيق االن�سجام 

باالإعالم  املتعلقة  الت�سريعات  بن  والتوافق 

وامل��ط��ب��وع��ات وال��ن�����س��ر وال�����س��ح��اف��ة يف �سوء 

احلكومي،  باالت�سال  ُتعنى  وزارة  ا�ستحداث 

وب��ح��ي��ث ي��ت��وىل وزي����ر االت�����س��ال احل��ك��وم��ي 

ال�����س��الح��ي��ات امل��ن��اط��ة ب��رئ��ي�����س ال������وزراء اأو 

اأو  يفو�سه  ال���ذي  اأو  ي�سميه  ال���ذي  ال��وزي��ر 

واملن�سو�س  االإع���الم  ب�سوؤون  املعني  ال��وزي��ر 

عليها يف الت�سريعات.

من جانبه، قال وزير االت�سال احلكومي 

ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة في�سل 

اإن  ال��ن��واب  م��داخ��الت  على  رده  يف  ال�سبول 

ما جاء يف م�سروع القانون هو ربط ملوؤ�س�سة 

االإذاعة والتلفزيون االأردنية ووكالة االأنباء 

احلكومي  االت�سال  بوزير  )ب��رتا(،  االأردنية 

املوؤ�س�ستان مرتبطتن برئي�س  اأن كانت  بعد 

الوزراء، ولي�س هناك دمج بن املوؤ�س�ستن.

امل����دراء  ت��ع��ي��ن  اأن  اإىل  ال�����س��ب��ول  واأ����س���ار 

العامن لالإذاعة والتلفزيون ووكالة االأنباء 

االأردن���ي���ة م��رت��ب��ط ب��ن��ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، 

بينما قناة اململكة لها نظام خا�س.

ك��م��ا اأق���ر امل��ج��ل�����س م�����س��روع ق��ان��ون اإل��غ��اء 

قانون الت�سديق على اتفاقية امتياز ال�سخر 

الزيتي بن احلكومة ممثلة ب�سلطة امل�سادر 

الزيتي  لل�سخر  االأردن  و�سركة  الطبيعية 

)ب���ي . يف( ل�����س��ن��ة2022 ك��م��ا ج���اء م��ن جلنة 

الطاقة والرثوة املعدنية النيابية.

القانون  مل�سروع  املوجبة  االأ�سباب  وجاءت 

لل�سخر  االأردن  ���س��رك��ة  ل��ق��ي��ام  ون��ظ��را  ان���ه 

الزيتي باإنهاء اتفاقية امتياز ال�سخر الزيتي 

املعقودة بينها وبن حكومة اململكة االأردنية 

الها�سمية ممثلة ب�سلطة امل�سادر الطبيعية، 

�سالحية  ال�سركة  االتفاقية  منحت  حيث 

�سهرا   12 انق�ساء مدة  االتفاقية عند  اإنهاء 

اعتبارا من نهاية فرتة التقييم وعدم البدء 

مبوجب  وذلك  االأوىل،  التجريبية  باملرحلة 

لل�سخر  االأردن  ���س��رك��ة  م��ن  يعطى  اإ���س��ع��ار 

90 ي��وم��ا ويف  ال��زي��ت��ي اإىل احل��ك��وم��ة م��دت��ه 

���س��وء ان��ت��ه��اء ف���رتة االإ���س��ع��ار ف���ان اتفاقية 

االمتياز تعتر منتهية حكما.

ويف رده على مداخالت النواب حول قيام 

ال�سويد  يف  ومت�سدد  متطرف  ح��زب  زع��ي��م 

مبوافقة  الكرمي  ال��ق��راآن  من  ن�سخة  بحرق 

نائب  ال�سويدية، قال  ال�سلطات  م�سبقة من 

رئ��ي�����س ال������وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون 

امل��غ��رتب��ن اأمي���ن ال�����س��ف��دي: اإن��ن��ا نعمل مع 

االأ���س��ق��اء يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واالإ���س��الم��ي��ة 

م���ن اأج����ل اإق�����رار ت�����س��ري��ع مي��ن��ع م��ث��ل ذل���ك، 

ملثل  وا�ستنكاره  واإدانته  رف�سه  عر  واالأردن 

امل�سلمن ومت�س  ت��ث��ر  ال��ت��ي  االأع���م���ال  ه���ذا 

م�ساعرهم الدينية.

ال���ن���واب ح��ول  م���داخ���الت  ع��ل��ى  رده  ويف 

ال���ت���ي مت���ت يف وزارة  االأخ������رة  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 

ال�سفدي  قال  املغرتبن،  و�سوؤون  اخلارجية 

اإن عملية التعين متت ب�سورة قانونية ومت 

�سخ�سية  ومقابالت  المتحانات  اإخ�ساعهم 

ومن قابلهم هم خراء و�سفراء �سابقون.

م��ن ج��ان��ب��ه، دع���ا رئ��ي�����س جمل�س ال��ن��واب 

اخلارجية  ال�����س��وؤون  جلنة  ال�سفدي  اأح��م��د 

ملناق�سة  ُيخ�س�س  اج��ت��م��اع  بعقد  النيابية، 

معلنا  احل��ك��وم��ة،  بح�سور  التعيينات  ملف 

ح�سوره االجتماع واطالع الراأي العام على 

كل ما تتو�سل له اللجنة.

املقبل  لالأ�سبوع  اجلل�سة  ال�سفدي  ورف��ع 

على اأن تكون جل�سة رقابية.

االنباط -يو�شف امل�شاقبة 

االأ���س��ت��اذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأع��ل��ن 

ال���دك���ت���ور ه����اين ال�����س��م��ور اإط������الق اإن�����س��اء 

ملواكبة  اجلامعة  يف  االأجنبية  اللغات  كلية 

توفر  خ��الل  م��ن  وذل��ك  املرحلة  متطلبات 

ال��رام��ج  ه��ذه  يف  التطبيقية  التخ�س�سات 

لالأ�سواق املحلية واخلارجية.

خ��الل موؤمتر �سحفي  ال�سمور  واأ���س��اف 

ان اجل��ام��ع��ة م�ستمرة يف  اأم�����س  ي���وم  ع��ق��ده 

العمل نحو االهتمام بالرامج والتخ�س�سات 

ال���ف���ري���دة وال���ت���ي اأ���س��ب��ح��ت م��ط��ل��ب��ا حمليا 

وعربيا وعامليا.

ت�سعى من  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�����س��م��ور  واأك����د 

خالل خطتها بالرتكيز على جودة الرامج 

ون��وع��ي��ة اخل��ري��ج��ن م���ن خ���الل االه��ت��م��ام 

مب��ث��ل ه���ذه ال��ل��غ��ات االأج��ن��ب��ي��ة وال��ت��ي غ��دت 

ت�����س��ك��ل اأه��م��ي��ة ل���دى ال��ع��ن�����س��ر ال��ب�����س��ري يف 

الذي  واحلداثة  التطور  م�ستجدات  مواكبة 

ن�سهده يف املجاالت كافة.

مدربة  ك���وادر  ت��وف��ر  اأن  ال�سمور  وب��ن 

�ساأنها  م��ن  التخ�س�سات  ه���ذه  يف  وم��وؤه��ل��ة 

اإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة اأم������ام اخل���ري���ج���ن وع��ل��ى 

منوهاً  االأ���س��واق،  يف  للعمل  الدرا�سة  مقاعد 

كلية  يف  التدري�سية  الهيئات  ك���وادر  ك��ف��اءة 

اللغات االأجنبية الإجناح اأهدافها وم�سرتها 

القادمة.

واأو�سح ال�سمور اأن برامج الكلية طموحة 

م���ن خ����الل اخل���ط���ط ال���ت���ي و���س��ع��ت��ه��ا ب��ه��ذا 

ما  امل�سرتك  والتن�سيق  بالتعاون  اخل�سو�س 

املحلية  واجل��ام��ع��ات  املت�سابهة  الكليات  ب��ن 

وال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 

للكلية،  الداعمة  وامل�ساريع  الرامج  لتنفيذ 

ومبا تعود بالفائدة على اجلميع.

وم���ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 

االأج��ن��ب��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��ط��ي��ب ب��اأن��ه 

مت���ت امل���واف���ق���ة ع��ل��ى اإن�������س���اء ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 

العايل  التعليم  بقرار من جمل�س  االجنبية 

على  امل��واف��ق��ة  مت��ت  حيث  العلمي،  والبحث 

اللغة  ق�سم   : وه��ي  اق�سام  ارب��ع��ة  ا�ستحداث 

اللغة  يف  بكالوريو�س  واآداب���ه���ا،  االجنليزية 

االأدب  يف  وماج�ستر  واآداب���ه���ا  االجن��ل��ي��زي��ة 

والنقد وماج�ستر يف اللغويات، وق�سم اللغة 

الفرن�سية

فرن�سي   / واالأدب  اللغة  يف  بكالوريو�س 

- اجن���ل���ي���زي، وق�������س���م ال���ل���غ���ة االإ����س���ب���ان���ي���ة، 

 - ا���س��ب��اين   / واالأدب  اللغة  يف  ب��ك��ال��وري��و���س 

اجنليزي، ق�سم اللغة االإيطالية، بكالوريو�س 

يف اللغة واالأدب / ايطايل - اجنليزي. 

                

الهيئة  اع�ساء  جميع  ان  اخلطيب  وب��ن 

هم  االجنليزية  اللغة  ق�سم  يف  التدري�سية 

ا�سرتاليا،  بريطانيا،  امريكا،  من  خريجون 

م��ال��ي��زي��ا وال��ه��ن��د، وج��م��ي��ع اع�����س��اء الهيئة 

هم  االوروب��ي��ة  اللغات  اق�سام  يف  التدري�سية 

وايطاليا،  وا�سبانيا  فرن�سا  م��ن  خ��ري��ج��ون 

منوهاً باأنه 

االوروبية  اللغات  اق�سام  من  ق�سم  كل  يف 

ي��ق��وم  االأم  ب��ال��ل��غ��ة  ن���اط���ق  ُم����در�����س  ه���ن���اك 

بتدري�س مهارات اللفظ واملحادثة والكتابة.

خطة  هناك  �سيكون  باأنه  اخلطيب  واأك��د 

ابتعاث وتعين يف �سبيل التو�سع يف االأق�سام 

وخطة الأن�ساء برامج لغوية تطبيقية مثل: 

يف  الفرن�سية  اللغة   / التطبيقية  الرتجمة 

جمال ال�سياحة / اللغات واالإع��الم الرقمي 

وات��ف��اق��ي��ات م��ع ج��ام��ع��ات اجنبية م��ن اأج��ل 

اقامة برامج تبادل طالبي بحيث ي�ستطيع 

واح��داً يف  الطالب ان مي�سي ف�ساًل درا�سياً 

البلد الناطق يف اللغة التي يتعلمها.

الرئي�س  ن��واب  ال�سحفي  املوؤمتر  وح�سر 

االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عمر ال��ع��ط��ن، واالأ���س��ت��اذ 

ال���دك���ت���ور حم��م��د احل���راح�������س���ة، واالأ����س���ت���اذ 

ال���دك���ت���ور ب�����س��ام امل��ح��ا���س��ن��ة، وم���دي���ر دائ����رة 

ال�سبيل  نا�سر  واالإع���الم  العامة  العالقات 

ورئ���ي�������س واأع�������س���اء جم��ل�����س ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 

االأجنبية.

االنباط- عمان

 رع��ت �سمو االأم���رة دان��ا ف��را���س، رئي�سة 

البرتا،  على  للمحافظة  الوطنية  اجلمعية 

للرتاث  احل�سنة  للنوايا  اليون�سكو  و�سفرة 

“كان دو«  البيئية،  الثقايف، فعاليات احلملة 

قرى  جمعية  اأطلقتها  التي   ،)Can do(

االأط���ف���ال االأردن���ي���ة م���وؤخ���راً، ك�����اأّول م��ب��ادرة 

“دوري  ���س��ع��ار  ب��ي��ئ��ي��ة وجم��ت��م��ع��ي��ة حت��م��ل 

للجمعية  الوطنية  املديرة  بح�سور  مهم”، 

رنا الزعبي.

ومت���ث���ّل���ت احل���م���ل���ة ب��ت��ن��ظ��ي��ف ال�����س��اط��ئ 

مب�ساركة  النفايات  من  العقبة  يف  اجلنوبي 

الثالث  القرى  وال�سابات من  ال�سباب  بيوت 

)عمان واإربد والعقبة(، اإ�سافة اإىل م�ساركة 

مبادرة “عامل ايجابي” ال�سبابية التطوعية 

وحكومية  خا�سة  وموؤ�س�سات  اأمنية  واأجهزة 

واأبناء من املجتمع املحلي.

امل��ب��ادرة كو�سيلة من جمعية  وت��اأت��ي ه��ذه 

ق����رى االأط����ف����ال خ���دم���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

من  امل��ق��ّدم  ال��دع��م  باأهمية  منها  واع���رتاف���اً 

وال��وط��ن جلمعية قرى  املجتمع  اأف���راد  قبل 

من  اجلمعية  ميكن  الدعم  فهذا  االأط��ف��ال، 

ت��وف��ر بيئة اأ���س��ري��ة داع��م��ة وم��ن��ازل داف��ئ��ة 

لالأطفال.

البال�ستيكي  التلوث  اإن  الزعبي  وق��ال��ت 

البحرية  واحل���ي���اة  امل��ح��ي��ط��ات  �سحة  ي��ه��دد 

يوؤثر  وبالتايل  وجودتها  االأغ��ذي��ة  و�سالمة 

على �سحة االإن�سان وي�سهم اأي�ساً يف التاأثر 

ال�سلبي على املناخ.

واأك����دت ���س��رورة ن�سر ال��وع��ي ح���ول ه��ذا 

ومعاجلة  البحرية،  احل��ي��اة  الإن��ق��اذ  اخلطر 

الطعام  املناخ، و�سمان �سالمة وج��ودة  اأزم��ة 

اإال  ذلك  ن�ستهلكه، وال ميكننا حتقيق  الذي 

من خالل تكاتف اجلهود مع املجتمع والبدء 

باتخاذ اإجراءات ب�ساأن هذه امل�ساألة.

حتقيق  دو” ع��ل��ى  “كان  م���ب���ادرة  وت��رك��ز 

اأهداف التنمية امل�ستدامة التي تدعو العامل 

الفقر،  على  الق�ساء  اأج���ل  م��ن  م��ع��اً  للعمل 

وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ و���س��م��ان ال�����س��الم 

ل��ل�����س��ك��ان، ح��ي��ث ي��ع��د اإط�����ار االأمم امل��ت��ح��دة 

تنفيذ  ل�سمان  اأ�سا�سيا  امل�ستدامة  للتنمية 

االأردن،  يف  االإمنائية  املتحدة  االأمم  اأن�سطة 

وميثل هذا االإطار التخطيط اال�سرتاتيجي 

للتعاون على امل�ستوى الوطني.

العقبة  ���س��اط��ئ  ت��ن��ظ��ي��ف  وج�����اءت ح��م��ل��ة 

اجلنوبي ك��اأّول حملة من مبادرة “كان دو” 

13 )العمل  مع تركيز لدعم حتقيق الهدف 

املناخي(، والهدف 14 )احلياة حتت املاء( من 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.

الثالثاء    24/ 1 / 2023



املحلي

املركزي  املجل�س  اأع�ضاء  بانتخاب  مهماً  �ضوطاً  بالأم�س  قطع  الوطني  امليثاق  حزب 

ومعقولة  ج��دي��دة  لبنة  واأ���ض��اف  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ح��زب��ي��ة  دائ���رة  ع�ضر  ثمانية  يف  ل��ل��ح��زب 

بالتحديث  املتعلقة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��د���ض��ت��وري��ة  لال�ضتحقاقات  ال�ضعبية  لال�ضتجابة 

ع��ن وجهات  وب��ع��ي��داً  واحلقيقة  والأح����زاب.  الن��ت��خ��اب  ق��ان��وين  اأح��ك��ام  وف��ق  ال�ضيا�ضي 

املحافظ  الو�ضط  تيار  لقيادة  الوطني  امليثاق  هان معقود على  الرَّ فاإن  املخالفة  النظر 

وفق الثوابت الرا�ضخة التي التقى عليها املوؤ�ض�ضون.

اأثمرت  الواعي  والإيثار  الرا�ضدة  العقلنة  وحالة  الوطني  للميثاق  الهادئة  احلركة 

اأو ان�ضقاق بيني يهدد نهو�س  كلها يف اإجناز احللقة املهمة وقبل الأخرية دون انق�ضام 

ال�ضباب،  واعية من  اأفرزت نخب  التوافق  اإن خمرجات  بل  الرا�ضخة،  احلزب ور�ضالته 

دولة ميتلكون  والبلديات والحتادات، ورجال  والفكرية،  النقابية  والقطاعات  واملراأة، 

خربات مميزة مت التوافق عليهم بعناية فائقة ووعي كبري.

امليثاق الوطني الذي ميلك اأغلبية اأع�ضاء املكتب الدائم يف جمل�س النواب ويراأ�س 

يف  �ضعباً  رقماً  اأ�ضحى  الأع��ي��ان  جمل�س  يف  اأخ��رى  جلاناً  وي��راأ���س  املجل�س  جل��ان  ثلثي 

امل�ضهد ال�ضيا�ضي الوطني يوؤهله لقيادة تيار الو�ضط املحافظ يف النتخابات املقبلة مبا 

بات  والذي  ال�ضيا�ضي  احل�ضور  اختطاف  من  املتعددة  باألوانه  ال�ضيا�ضي  الي�ضار  مينع 

مقلقاً بعد اأفول جنم الليرباليني، وا�ضطفاف الأغلب يف مواجهة الإ�ضالم ال�ضيا�ضي.

ل ننكر على القوى الأخرى يف اليمني والي�ضار اأن تاأخذ ح�ضتها العادلة يف التمثيل 

وتوحدنا  -بوعينا  مقبوًل  يكون  لن  ولكن  الوطنية،  ال�ضراكة  قاعدة  على  ال�ضيا�ضي 

القت�ضادية  بالظروف  وامل�ضكون  امللتب�س  العام  املزاج  ا�ضتثمار  اجلمعيَّة-  وم�ضوؤوليتنا 

عبة، واأخذه �ضوب الوعود النتخابية املعتادة بعيداً عن م�ضاحات وقواعد الإلتزام  ال�ضَّ

الي�ضار  واأن  �ضيَّما  والجتماعية،  ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  حيال  الو�ضط  لتيار  ال�ضيا�ضي 

املعتدل -مثاًل- ي�ضارك يف احلكم دون اأية م�ضوؤولية �ضيا�ضية.

املفا�ضل  بع�س  يف  ال�ضيا�ضية  »التُّقية«  مظاهر  ممار�ضة  من  قائمة  اخل�ضية  وتبقى 

الإئتالف  حتى  اأو  ال�ضيا�ضي،  الي�ضار  مع  التحالف  حتديات  اأخطر  هي  التي  الوطنية 

الوطني بجناحه العميق، تلك هي م�ضاحات ال�ضراحة ال�ضيا�ضية التي ت�ضع م�ضوؤولية 

الو�ضط  م��زاج  ا�ضتيعاب  يف  الوطني  امليثاق  وك���وادر  ق��ي��ادات  عاتق  على  كبرية  وطنية 

وركائز  والكينونة،  الكيان  وروا�ضي  الوطنية،  الهوية  واإبراز حتديات  املّنهك،  الغا�ضب 

الولء ال�ضيا�ضي الفطري ملوؤ�ض�ضة العر�س وتقاليد املجتمع الرا�ضخة.

يف  للجمهور  واأخالقية  �ضيا�ضية  ر�ضالة  اأول  توجيه  يف  جنح  الوطني  امليثاق  حزب 

ل  الأم��ر  ه��ذا  اأن  اإل  ال��ق��ادم��ة،  للمرحلة  اجلماعية  وال��ق��ي��ادة  احل��زب  �ضخ�ضنة  غياب 

يغني عن �ضرورة ال�ضتباك الإيجابي مع الفعاليات ال�ضبابية والنقابية والطالبية يف 

الإقناع وال�ضتقطاب؛ كي ينجح يف تقدمي اأمنوذجاً فاعاًل يف العمل احلزبي الرباجمي 

ا�ضخة واأخالقيات نكران الذات. القائم على ثوابت الوطن الرَّ

وحمى اهلل وطننا احلبيب و�ضعبنا الأ�ضيل وقيادتنا احلكيمة من كل �ضوء.

د.طالل طلب الشرفات

 الميثاق الوطني
 ورهان المرحلة

  الثالثاء   24  / 1  / 2023

 الصفدي: حرق المصحف عمل إرهابي ونطالب باعتذار فوري

 مذكرة تفاهم بين االئتمان العسكري والبنك العربي اإلسالمي 

لدعم رفاق السالح

االنباط- عمان

 اأكد رئي�س جمل�س النواب اأحمد ال�ضفدي 

رف�س واإدانة جمل�س النواب قيام اأحد زعماء 

ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف يف ال��ع��ا���ض��م��ة ال�����ض��وي��دي��ة 

���ض��ت��وك��ه��ومل ب���ح���رق ن�����ض��خ��ة م����ن امل�����ض��ح��ف 

ال�ضريف.

جل�ضة  مب�ضتهل  كلمة  يف  ال�ضفدي  ودع���ا 

ال���ن���واب ام�����س، احل��ك��وم��ة وم���ن خ���الل وزارة 

اخل��ارج��ي��ة مب��خ��اط��ب��ة ال�����ض��ف��ارة ال�����ض��وي��دي��ة 

ل��رف�����س ه���ذه امل��م��ار���ض��ات حت��ت ذري��ع��ة حرية 

ال��ت��ع��ب��ري وال��������راأي، وت���ق���دمي اع���ت���ذار وا���ض��ح 

و�ضريح لكل امل�ضلمني.

واك����د ال�����ض��ف��دي رف�����س ه����ذه امل��م��ار���ض��ات 

حول  امل�ضلمني  مليارات  م�ضاعر  توؤجج  التي 

وامل�ضحف  للم�ضلمني  اإ���ض��اءة  وت�ضكل  ال��ع��امل، 

ال�����ض��ري��ف، ال���ذي ي��ح��ث ع��ل��ى امل��ح��ب��ة واخل��ري 

املجتمعات،  و�ضالح  وامل�ضاواة  العدل  وحتقيق 

وا���ض��ف��ا تلك امل��م��ار���ض��ات ب��اأن��ه��ا »ح��م��اق��ات من 

وتتعار�س  وال�ضتقرار  الأم��ن  زعزعة  �ضاأنها 

الإن�ضانية  وامل��ب��ادئ  القيم  م��ع  ���ض��ارخ  ب�ضكل 

والأخ���الق���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة، وع���ل���ى ال�����ض��ل��ط��ات 

ال�ضويدية وقفها«.

واأكد ال�ضفدي ان حرية الراأي والتعبري ل 

هذا  وان  واملعتقدات،  لالأديان  بالإ�ضاءة  تكون 

اإره��اب��اً عن �ضواه من  العمل املتطرف ل يقل 

اأفعال الإرهاب، م�ضددا على عدم القبول باأي 

�ضكل بالتمادي والتطاول على القراآن الكرمي

االنباط- عمان

والبنك  الع�ضكري  الئتمان  �ضندوق  وقع 

ال��ع��رب��ي الإ���ض��الم��ي ال����دويل، ام�����س الث��ن��ني، 

م���ذك���رة ت��ف��اه��م، ي��ق��دم ال��ب��ن��ك م���ن خاللها 

جمموعة من املنتجات واخلدمات التمويلية 

وف���ق اأح��ك��ام وم��ب��ادئ ال�����ض��ري��ع��ة الإ���ض��الم��ي��ة 

وي�ضر  �ضهولة  بكل  الع�ضكريني  للمتقاعدين 

وب�ضروط مي�ضرة وبن�ضب ربح تف�ضيلية.

ال�ضندوق  عن  وقعها  التي  املذكرة  وتاأتي 

مديره العام مهند �ضحادة، وعن البنك مديره 

العام اإياد الع�ضلي، �ضمن مبادرة برنامج رفاق 

القوات  يف  الع�ضكريني  للمتقاعدين  ال�ضالح 

امل�ضلحة الأردنية -اجلي�س العربي والأجهزة 

الأمنية.

وق����ال ���ض��ح��ادة : »ت���زام���ن���اً م���ع ال��ت��غ��ريات 

ال��ت��ي �ضهدها  ال��ف��ائ��دة  امل��ت��الح��ق��ة لأ���ض��ع��ار 

ال���ع���امل يف الآون������ة الأخ������رية، وح��ر���ض��اً على 

�ضمن  الع�ضكريني  املتقاعدين  دعم  ا�ضتمرار 

ال�ضبل  اأف�ضل  باإيجاد  ال�ضالح  رف��اق  م��ب��ادرة 

وب�ضروط  تف�ضيلية  باأ�ضعار  املالية  واحللول 

املعي�ضية، جاء  الأعباء  للتخفيف من  مي�ضرة 

ال�ضعي  على  ت��اأك��ي��داً  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  توقيع 

املالية  اخلدمات  تقدمي  يف  للتو�ضع  امل�ضتمر 

م��ن خ���الل ب��ن��اء ���ض��راك��ات ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة مع 

امللكية  بالتوجيهات  اإمي��ان��اً  اخلا�س  القطاع 

ال�ضامية الرامية اإىل �ضرورة تفعيل ال�ضراكة 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني ال���ق���ط���اع ال���ع���ام واخل���ا����س، 

التنمية  يف  امل�ضريف  القطاع  ب��دور  والإ���ض��ادة 

املتطلبات  لتلبية  والقت�ضادية  الجتماعية 

الع�ضكريني من جهة،  للمتقاعدين  املختلفة 

واحل�س بامل�ضوؤولية الجتماعية جتاههم من 

جهة اأخرى«.

وع�����رب ال��ع�����ض��ل��ي ع����ن ����ض���ع���ادت���ه ب��ت��ج��دي��د 

البنك  تربط  التي  ال�ضراتيجية  العالقة 

ل����دور البنك  وال�������ض���ن���دوق، وذل����ك ام����ت����داداً 

يف خ��دم��ة اأب���ن���اء ال��وط��ن م��ن رف����اق ال�����ض��الح 

املتقاعدين الع�ضكريني الذين كانوا وما زالوا 

رمز كرامتنا وم�ضدر فخر واعتزاز للجميع.

وبني اأن التعاون مع ال�ضندوق يهدف اإىل 

ت�ضهيل و�ضول هذه التمويالت للم�ضتفيدين، 

امل��زاي��ا  م��ن  الكثري  للمتقاعدين  تتيح  حيث 

التمويلية  �ضاأنها تلبية متطلباتهم  التي من 

وبن�ضب  مي�ضرة  وب�ضروط  وي�ضر  �ضهولة  بكل 

رب����ح ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة، وت�����ض��م��ل مت���وي���ل الإج������ارة 

املنتهية بالتملك ل�ضراء العقارات وملدة ت�ضل 

30 عاماً، ومتويل املرابحة ل�ضراء مواد بناء 
األ��ف   20 اإىل  ت�ضل  ���ض��ي��ارة  اأو  وت�ضطيبات 

اأي��ة  اأو  دي��ن��ار دون احل��اج��ة ل��دف��ع��ة م��ق��دم��ة 

ائتمانية مق�ضطة )قر�س  �ضمانات، وبطاقة 

بالإ�ضافة  دي��ن��ار،  دي��ن��ار  األ��ف  ب�ضقف  ح�ضن( 

اإىل ع��رو���س مم��ي��زة م��ن ع��دد م��ن ال�ضركات 

للتق�ضيط ب�ضعر الكا�س ت�ضمل �ضراء الأجهزة 

الكهربائية والأثاث.
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االأنباط-عمان

الألب�ضة  اإدارة نقابة جتار  تدار�س جمل�س 

القوائم  اإلغاء  مو�ضوع  والأقم�ضة،  والأحذية 

للتجار  العدالة  ي�ضمن  مب��ا  ال�ضر�ضادية، 

اجلمركي  التقييم  م�ضتوى  يف  وال���ض��ت��ق��رار 

للم�ضتوردات.

اإن  الثنني،  اأم�س  بيان  يف  النقابة  وقالت 

الأح���د،  اأم�����س  ط��ارئ��ا  اجتماعا  عقد  املجل�س 

ل��ب��ح��ث و����ض���ع ال���ق���ط���اع وواق�������ع امل���ع���ام���الت 

اجلمركية، ل�ضيما بعد اإلغاء العمل بالقوائم 

ال�ضر�ضادية.

ق���رر  امل��ج��ل�����س  اأن  ب��ي��ان��ه��ا  يف  واأ�����ض����اف����ت 

خماطبة اجلهات املعنية، وتقدمي مقرحات 

جتار  ومتطلبات  النقابة  نظر  وجهة  تعك�س 

العامة  الهيئة  دع��وة  اإىل  بالإ�ضافة  القطاع، 

لجتماع عام يحدد موعده لحقا.

ب��ظ��روف  ال��ق��ط��اع مي���ر  اأن  اإىل  واأ�����ض����ارت 

الإج���راءات مبا  ا�ضتقرار  اإىل  دقيقة، ويحتاج 

ينعك�س اإيجابا على امل�ضتهلك، موؤكدة اأن عدم 

املالب�س  اأ���ض��ع��ار  على  ينعك�س  ق��د  معاجلتها 

والأحذية.

االنباط- عمان
يف  اجلمهور  خدمة  دائ���رة  تقرير  اأظ��ه��ر   

24890 �ضكوى ومالحظة  اأن  اأمانة عمان 

املا�ضي  العام  خالل  املناطق  ملديريات  وردت 

ع���ن ط���ري���ق امل���وق���ع الإل�����ك�����روين ل��الأم��ان��ة 

الت�ضال  وم��رك��ز  الذكية  الأج��ه��زة  وتطبيق 

املوحد )102 اأو 117180(.

ام�س  الأم��ان��ة،  ع��ن  ���ض��ادر  ب��ي��ان  وبح�ضب 

الث�����ن�����ني، ق�����ال م����دي����ر ال�����دائ�����رة ���ض��ل��ي��م��ان 

ال�ضكاوى  هذه  اإغ��الق  ن�ضبة  اإن  الب�ضطامي، 

ب���امل���ئ���ة، وت���وزع���ت   92 ب��ل��غ��ت  وامل���الح���ظ���ات 

وقطاع  الطرق  �ضيانة  اأعمال  بني  معظمها 

ال�������ض���وؤون ال��ب��ي��ئ��ي��ة واأع���م���ال رق���اب���ة الإع���م���ار 

وتراخي�س املهن وغريها.

االنباط- اإربد
بلواء  �ضعيد  اأب��ي  دي��ر  �ضابات  مركز  نظم 

ال����ك����ورة يف اإرب��������د، ام�������س الث����ن����ني، ج��ل�����ض��ة 

تعريفية بجائزة احل�ضني بن عبداهلل الثاين 

التطوعي. للعمل 

ال�ضريدة،  دمي��ا  امل��رك��ز،  م��دي��رة  وعر�ضت 

خ����الل اجل��ل�����ض��ة ل���روؤي���ة واأه�������داف اجل���ائ���زة 

ور���ض��ال��ت��ه��ا واآل���ي���ة ال��ت�����ض��ج��ي��ل ف��ي��ه��ا، م��وؤك��دة 

العمل  يف  للمبادر  ال�ضباب  اإ���ض��راك  ���ض��رورة 

ثقافة  تعزيز  يف  اجل��ائ��زة  لأهمية  التطوعي 

التطوع.

املتمثلة يف  اأه���داف اجل��ائ��زة  اإىل  واأ���ض��ارت 

خلدمة  التطوعي  العمل  يف  التميز  حتقيق 

التطوع  ث��ق��اف��ة  ن�ضر  يف  وال��ت��و���ض��ع  امل��ج��ت��م��ع، 

ب��ني الأف�����راد، ومت��ك��ني الأف�����راد وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

م�ضاريعهم  يف  التميز  م��ع��اي��ري  تطبيق  م��ن 

التطوعية. ومبادراتهم 

بفئات  التعريف  على  اجلل�ضة  وا�ضتملت 

الفردية  التطوعية  الأعمال  �ضمن  اجلائزة 

التقدم  وجم���الت  واملوؤ�ض�ضية،  واجلماعية، 

ل��ل��ج��ائ��زة وم��ن��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ض��ح��ي��ة 

والفنية  والريا�ضية  والتدريبية  والتعليمية 

وال�ضياحية  البيئية  ج��ان��ب  اإىل  والثقافية، 

والريادة والبتكار.

نقابة األلبسة تتدارس قرار إلغاء 
القوائم االسترشادية

 االمانة تستقبل 24890 شكوى 
ومالحظة العام الماضي

 جلسة تعريفية بجائزة 
الحسين بن عبداهلل الثاني للعمل 

التطوعي في لواء الكورة

االنباط- عمان

 اأي���د احل����وار ال��وط��ن��ي ال���ذي اأج����راه املجل�س 

حتديث  خارطة  ح��ول  والجتماعي  القت�ضادي 

ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، دم���ج واإل���غ���اء ع���دد م��ن ال����وزارات 

واملوؤ�ض�ضات با�ضتثناء اإلغاء وزارة العمل.

والأ�ضغال  النقل  وزارت��ي  دم��ج  فكرة  وحظيت 

العامة والإ�ضكان، ووزارتي الربية والتعليم مع 

التعليم العايل، ووزارتي ال�ضباب والثقافة بتاأييد 

اليوم  نتائجه  اأع��ل��ن  ال��ذي  احل���وار  يف  امل�ضاركني 

الثنني، رئي�س املجل�س القت�ضادي والجتماعي 

الدكتور مو�ضى �ضتيوي، يف حني مل حتظ فكرة 

وزارت��ي  على  مهامها  وتوزيع  العمل  وزارة  اإلغاء 

الداخلية والربية بالتاأييد.

وب��ح�����ض��ب ن��ت��ائ��ج احل�������وار، اأي������دت ال��غ��ال��ب��ي��ة 

الت�ضال  وزارة  اإن�ضاء  امل�ضاركني،  من  ال�ضاحقة 

ا���ض��ت��ط��الع  يف  80باملئة  ب��ن�����ض��ب��ة  احل����ك����وم����ي، 

امل�ضاركني يف احلوار املجتمعي، وبن�ضبة 95باملئة 

للقيادات احلكومية .

وزارت��ي  دم��ج  امل�ضتطلعة  الغالبية  اأي���دت  كما 

وزارة  لت�ضبح  والإ�ضكان  العامة  والأ�ضغال  النقل 

خ���دم���ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة مل���ا ل���ه م���ن اأه��م��ي��ة يف 

بني  التن�ضيق  وزي�����ادة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 

جاءت  بينما  باملئة،   81 وبن�ضبة  املعنية  اجلهات 

)موظفو  احلكومية  للقيادات  بالن�ضبة  النتائج 

ع��ار���س  اإذ  امل��ع��اك�����س،  ب���الجت���اه  ال��ع��ل��ي��ا(  الإدارة 

الأغلبية عملية الدمج بن�ضبة 58 باملئة.

والتعليم  الربية  وزارة  دم��ج  فكرة  وحظيت 

الربية  وزارة  واإن�ضاء  العايل  التعليم  وزارة  مع 

التعليم  وزارة  واإل��غ��اء  الب�ضرية،  امل���وارد  وتنمية 

امل�ضاركني  م��ن  الثلثني  م��ن  اأك���ر  ب��دع��م  ال��ع��ايل 

باملئة،  امل�ضاركني70  ا�ضتطالع  يف احلوار، ح�ضب 

ا�ضتطالع  باملئة يف   77 اأرب���اع  م��ن ثالثة  واأك���ر 

القيادات احلكومية.

ك��م��ا ح��ظ��ي دم����ج ه��ي��ئ��ة اع���ت���م���اد م��وؤ���ض�����ض��ات 

التعليم العايل مع هيئة تطوير املهارات باهتمام 

خا�س من اخلرباء يف التعليم العايل والأ�ضاتذة 

اجل��ام��ع��ي��ني ال��ذي��ن ���ض��ارك��وا يف احل����وار )بحكم 

اأك�����ر م���ن بقية  ال��ت��خ�����ض�����س والخ���ت�������ض���ا����س( 

امل�ضاركني يف جل�ضات احلوار يف جميع املحافظات.

ج��اءت خمرجات  الب�ضرية  امل���وارد  ويف حم��ور 

احلوار موؤيدة تاأييداً كبرياً لإلغاء ديوان اخلدمة 

هيئة  واإن�����ض��اء  احل��ال��ي��ة،  اأدواره  وتغيري  امل��دن��ي��ة، 

اخلدمة املدنية والإدارة العامة مع تعظيم الدور 

الرقابي للهيئة.

واأي�������د اإل����غ����اء ال�����دي�����وان غ��ال��ب��ي��ة م����ن ث��ل��ث��ي 

يف  مطلقة  �ضبه  وغالبية  باملئة   62 امل�ضتطلعني 

العام  القطاع  يف  احلكومية  القيادات  ا�ضتطالع 

باملئة.  87
امل���������ض����ارك����ني يف  ب���امل���ئ���ة م�����ن   61 وع�����ار������س 

امل��ح��اف��ظ��ات وال��ق��ي��ادات احل��ك��وم��ي��ة اإل��غ��اء وزارة 

ال��ع��م��ل وت���وزي���ع م��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 

املوارد  الربية وتنمية  العمل( ووزارة  )ت�ضاريح 

املهني(،  التدريب  )موؤ�ض�ضة  امل�ضتحدثة  الب�ضرية 

للدور احليوي واملتعدد الذي تقوم به.

احل���وارات  يف  امل�ضاركني  م��ن  الغالبية  وواف���ق 

على  احلكومية  القيادات  اإىل  اإ�ضافة  املجتمعية، 

املحافظات  بن�ضبة  ال�ضباب والثقافة  دمج وزارتي 

باملئة، والقيادات احلكومية 82 باملئة.  87
التعيني،  يف  ال��الم��رك��زي��ة  تبني  وبخ�ضو�س 

كانت اآراء امل�ضاركني يف اجلل�ضات احلوارية موؤيدة 

لهذا التوجه ملا له من اأهمية يف حتديث وتطوير 

اأن يكون  ع��ل��ى  ب��ه ح��ال��ي��ا  امل��ع��م��ول  التعيني  اآل��ي��ة 

التعيني مبنيا على  للهيئة دور رقابي وان يكون 

الكفاءة.

واأك������د امل�������ض���ارك���ون اأه���م���ي���ة ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة 

ال��ق��ط��اع  يف  للموظفني  وامل�����ض��وؤول��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة 

وحماربة  التعيينات،  يف  الكفاءة  واعتماد  ال��ع��ام، 

ال���وا����ض���ط���ة وامل��ح�����ض��وب��ي��ة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

املكافاأة  مبداأ  على  الرتكاز  و�ضرورة  للمواطنني 

مقابل الإجناز.

ويف حمور اخلدمات احلكومية، ايد امل�ضاركون 

وال��ق��ي��ادات احلكومية  امل��ح��اف��ظ��ات  ا���ض��ت��ب��ي��ان  يف 

 94 بن�ضبة  رقمية  حكومة  اإىل  الو�ضول  اأهمية 

الرتيب،  على  امل�ضاركني  من  باملئة  و97  باملئة 

اخلدمات  م�ضتوى  حت�ضني  يف  اأهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا 

امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني، واحل�����د م���ن ال��وا���ض��ط��ة 

واملح�ضوبية والف�ضاد.

كما اأيد 89 باملئة من امل�ضاركني يف املحافظات 

ا���ض��ت��ب��ي��ان  يف  امل�������ض���ارك���ني  م����ن  ب���امل���ئ���ة  و100 

الكامل  التحول  اأهمية  على  احلكومية  القيادات 

للمدفوعات.

الإج�����راءات وتطوير  اأه��م��ي��ة حت�ضني  واأي����دوا 

امل��واط��ن��ني،  م��ع  املبا�ضر  التما�س  ذات  اخل��دم��ات 

املن�ضات  لتعدد  نظرا  التحتية  البنية  وتطوير 

ج��ودة  وت��ف��اوت  احلكومية  اخل��دم��ات  تقدم  التي 

البنية التحتية بني املناطق.

اأث���اروا  ب��احل��وار  امل�ضاركني  اأن  �ضتيوي،  وب��ني 

عددا من الق�ضايا املهمة التي مل ت�ضملها خارطة 

حتديث القطاع العام.

واحل��وك��م��ة  التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  حم���ور  ف��ف��ي 

اأثاروا اأ�ضباب ومربرات الدمج والإلغاء للوزارات 

وامل���وؤ����ض�������ض���ات، وم����ب����ادئ احل���وك���م���ة يف ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

امل�ضتقلة  والتقييم، وا�ضتثناء الهيئات واملوؤ�ض�ضات 

ال�����ض��ح��ة من  واأم���ان���ة ع��م��ان ووزارة  وال��ب��ل��دي��ات 

والأداء  التنظيمية  الهياكل  وتطوير  الهيكلة، 

اإ���ض��الح مايل  ل��ل��وزارات، ووج��ود خطة  املوؤ�ض�ضي 

تتزامن مع الإ�ضالح الإداري.

اإىل غياب  اأ�ضاروا  امل��وارد الب�ضرية،  ويف حمور 

الوظيفي  وال��و���ض��ف  ال��ت��ع��ي��ني  واأ���ض�����س  م��ع��اي��ري 

ال��روات��ب بني  ونظام احل��واف��ز وامل��ك��اف��اآت وفجوة 

القيادات  وا�ضتقرار  ال��ع��ام،  القطاع  يف  املوظفني 

التي  والإج�����راءات  العمل  وا���ض��ت��م��راري��ة  العاملة 

�ضتتبناها اخلارطة لزيادة م�ضاركة املراأة، ومتكني 

التي  امل���ب���ادرات  تنفيذ  واآل��ي��ة  ال�����ض��اب��ة  ال��ق��ي��ادات 

ت�ضمنتها اخلارطة.

ول��ف��ت��وا اإىل غ���ي���اب اخل���ط���ط ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 

اخلدمات احلكومية، والركيز على الدفع بدل 

من حت�ضني نوعية اخلدمات وت�ضهيل الإجراءات 

وتكاملية  الإج�����راءات  وهند�ضة  امل��واط��ن��ني  على 

اخلدمات املقدمة للمواطنني بني جميع اجلهات، 

والتن�ضيق بني خمرجات خطط التحديث لوجود 

مبادرات يف خطة التحديث القت�ضادي وخارطة 

حتديث القطاع العام تختلف من ناحية الفرة 

واآل��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة  لتنفيذها،  ال��زم��ن��ي��ة 

التعامل مع كبار ال�ضن وذوي الإعاقة.

واأ�ضار �ضتيوي اإىل اأنه نتج عن احلوارات خالل 

ال���راأي  ا���ض��ت��ط��الع  ون��ت��ائ��ج  النقا�ضية،  اجل��ل�����ض��ات 

التي  الأخ��رى  الق�ضايا  العديد من  وال�ضتبانات 

مل تت�ضمنها خارطة حتديث القطاع العام، والتي 

م��ن اأه��م��ه��ا م��رك��زي��ة ال���ق���رارات وت��ع��دد اجل��ه��ات 

�ضترتب  التي  املالية  والآث���ار  باتخاذها،  املعنية 

والأب��ع��اد  متويلها  وم�����ض��ادر  اخل��ط��ة  تنفيذ  على 

التحتية  البنية  وتطوير  للخارطة،  الجتماعية 

ووزارة الإدارة املحلية والبلديات واآليات ومعايري 

وتفوي�س  وحمايتها  وحتفيزها  الكفاءات  انتقاء 

ال�����ض��الح��ي��ات والإح������الل وال��ت��ع��اق��ب ال��وظ��ي��ف��ي 

والربط مع روؤية التحديث القت�ضادي وحتديد 

التقاطعات بينهما.

وبني اأن احلوار الوطني الذي اطلقه املجل�س 

يف 21/9 املا�ضي هدف اإىل ت�ضكيل تغذية راجعة 

واملقرحات  للتو�ضيات  وم��دخ��اًل  اخلطة،  ح��ول 

والأف����ك����ار ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ���ض��ت��ط��رح خ����الل ه��ذه 

اجلل�ضات.

موحدة  منهجية  اتبع  املجل�س  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

يف اخ��ت��ي��ار ال��ف��ئ��ات امل�����ض��ارك��ة يف احل���وار الوطني 

من  تكونت  وال��ت��ي  اململكة،  حمافظات  جميع  يف 

القيادات املحلية والوطنية من الهيئات املنتخبة 

يف امل��ح��اف��ظ��ات، وال���ت���ي ���ض��م��ل��ت اأع�����ض��اء جمل�س 

النواب، وجمال�س املحافظات، واملجال�س البلدية، 

ال�ضناعة  وغ��رف  واملهنية،  العمالية  والنقابات 

والتجارة، اإ�ضافة اإىل احلاكم الإداري )املحافظ(.

ك��م��ا ت�����ض��م��ن��ت ال���ف���ئ���ات امل�����ض��ت��ه��دف��ة اأع�����ض��اء 

ال�ضابقني،  وال��ن��واب  وال���وزراء  الأع��ي��ان،  جمال�س 

التدري�ضية  الهيئة  واأع�ضاء  اجلامعات  وروؤ���ض��اء 

اإىل ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات  اإ����ض���اف���ة  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني، 

وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف كل حمافظة.

ب��ح�����ض��ب �ضتيوي  ورك�����زت م��ن��ه��ج��ي��ة احل������وار، 

َمت  ُنظِّ الوطني والتي  على عقد جل�ضات للحوار 

الثالثة  ل��ل��م��ك��ون��ات  امل��رج��ع��ي��ة  الأوراق  ب��اإر���ض��ال 

خل��ارط��ة ال��ط��ري��ق قبل م��وع��د احل����وار، وعر�س 

اجلل�ضة،  يف  امل�ضاركني  على  اخلطة  مكونات  اأهم 

امل��ب��ادرات املو�ضوعة  واإج���راء ح��وار مفتوح ح��ول 

ف��ي��ه��ا، ك��م��ا مت ت��وزي��ع ا���ض��ت��ب��ي��ان ع��ل��ى امل�����ض��ارك��ني 

مت�ضمناً اأهم املبادرات املوجودة يف اخلطة.

كما ت�ضمنت املنهجية فتح من�ضة للحوار على 

التوا�ضل  ومن�ضات  للمجل�س  الإلكروين  املوقع 

ومل��ّدة زمنية  املبادرات  الجتماعي حول عدد من 

حم�����ددة، )ه����ذا ا���ض��ت��ط��الع غ���ري ع��ل��م��ي و�ضيتم 

عدد  بلغ  اإذ  عليه(،  العتماد  دون  به  ال�ضر�ضاد 

املجل�س  م��وق��ع  على  النقا�س  يف  ���ض��ارك��وا  ال��ذي��ن 

وم�ضاركة. م�ضاركاً   719
اإج������راء حت��ل��ي��ل مل��خ��رج��ات خطة  ومت ك��ذل��ك 

ال��ت��ح��دي��ث م���ن خ���الل حت��ل��ي��ل الأول����وي����ات ال��ت��ي 

لبع�س  اإ���ض��ايف  تقييم  واإج����راء  اخل��ط��ة،  حددتها 

ال��ق�����ض��اي��ا. ك��م��ا مت ات���ب���اع م��ن��ه��ج��ي��ة وخ���ط���وات 

حم��ددة يف حتليل خمرجات اجلل�ضات احلوارية 

ومقرحات  اآراء  اإىل  ال���ردود  ت�ضنيف  ت�ضمنت 

وا���ض��ت��ف�����ض��ارات، وحت��ل��ي��ل خم��رج��ات احل����وار بعد 

الت�ضنيف.

اأم���ني عام  امل��وؤمت��ر ال�ضحفي  وحت���دث خ��الل 

املجل�س القت�ضادي والجتماعي الدكتور مري 

الذي اجراه  الوطني  اأهمية احل��وار  مدانات عن 

املجل�س حول خارطة حتديث القطاع العام والية 

بنتائج  واخل����روج  احل���وار  لإجن���اح  املجل�س  عمل 

مهمة من �ضاأنها جتويد اخلارطة.

 االقتصادي واالجتماعي يؤيد إلغاء ودمج عدد من الوزارات 
العمل باستثناء 



االنباط- عمان

عمان  يف  الرو�سي  الثقايف  املركز  اأعلن   

املعاهد  يف  درا�سية  160منحة  توفر  ع��ن 

واجل���ام���ع���ات يف رو���س��ي��ا االحت����ادي����ة ل��ل��ع��ام 

جم���ال  يف   ،2024/2023 اجل���ام���ع���ي 

االأوىل )البكالوريو�س(  ال�سهادة اجلامعية 

والدرا�سات العليا )املاج�ستري، الدكتوراة(.

وق����ال م��دي��ر امل���رك���ز، ال��دك��ت��ور األ��ك�����س��ي 

ب��وك��ن، ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب���را( 

ام�س االثنن، “اإنه يف اإطار املنح احلكومية 

ال���رو����س���ي���ة ت����ق����دم اجل����ام����ع����ات وامل���ع���اه���د 

160 منحة يف خمتلف املجاالت  الرو�سية 

 – )ب��ك��ال��وري��و���س  التعليمية  وامل�����س��ت��وي��ات 

)ماج�ستري  ع��ل��ي��ا  – درا����س���ات  اخ��ت�����س��ا���س 

موعد  اآخ���ر  اأن  اإىل  الف��ت��ا  دكتوراة((”،   -

لتقدمي الطلبات هو 20 �سباط املقبل.

وب�����ن ال����دك����ت����ور ب���وك���ن اأن������ه ل��ل��ت��ق��دم 

على  درا�سية  منحة  على  احل�سول  بطلب 

الراغبن اتباع اخلطوات التالية والدخول 

education-in-( امل�����وق�����ع:  اإىل 

به، واإدخال  والت�سجيل   )russia.com
ال��ك��ام��ل، ورق��م  ال��ازم��ة )اال���س��م  البيانات 

ال��ه��ات��ف، وع���ن���وان ال��ري��د االإل���ك���روين.. 

ترغب  ال���ذي  التخ�س�س  واخ��ت��ي��ار  اإل����خ(، 

التخ�س�سات  ب��اأن  علما  عليه،  احل�سول  يف 

“االخت�سا�س”،  فئة  يف  م��درج��ة  الطبية 

حيث مدة الدرا�سة فيها 5 �سنوات.

واأو����س���ح اأن����ه ع��ل��ى ال��راغ��ب��ن ب��ال��ت��ق��دم 

فيها  ُت���در����س  ج��ام��ع��ات   5 اخ��ت��ي��ار  للمنح 

ل��ل��ت��اأك��د  اأن������ه  اإىل  الف���ت���ا  ال��ت��خ�����س�����س��ات، 

ال���ت�������س���ج���ي���ل  امل����������راد  اجل����ام����ع����ة  اأن  م������ن 

ف��ي��م��ك��ن  االأردن،  يف  ب���ه���ا  م���ع���رف  ف��ي��ه��ا 

http://( امل����وق����ع؛  خ�����ال  م����ن  ذل�����ك 

r c e . m o h e . g o v . j o / e n /

.)RecognizedUniversities
ك��م��ا اأو���س��ح اأن���ه ل��ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب يقوم 

وال�سهادة  �سفره  ج���واز  بت�سوير  ال��راغ��ب 

ي��زال طالبا يف  م��ا  ك��ان  ح��ال  العلمية، ويف 

ك�سف  بت�سوير  يقوم  اجلامعة،  اأو  املدر�سة 

العامات لاأ�سهر ال�ستة املا�سية وحتميله 

الطلبات،  ت�سجيل  موقع  يف  �سفحته  على 

اأن���ه ب��ع��د م��لء اال���س��ت��ب��ي��ان يقوم  الف��ت��ا اإىل 

الطالب بطباعته وو�سع التاريخ والتوقيع 

املوقعة  الطلب  ا���س��ت��م��ارة  وت�سوير  عليه، 

وحتميلها على ح�سابه ال�سخ�سي يف املوقع.

وق����ال اإن����ه ح��ن اإر����س���ال ال��ط��ل��ب، ي��ق��وم 

“ملء اال�ستبيان”  الطالب بتغيري احلالة 

حالة  يف  اأن��ه  مبينا  املراجعة”،  “قيد  اإىل 

امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ال��ط��ل��ب ���س��ي��ت��ل��ق��ى امل��ر���س��ح 

“مت  اإىل  ال��ط��ل��ب  ح��ال��ة  و�ستتغري  اإ���س��ع��اًرا 

االختيار للح�سول على املنحة«.

ال��راغ��ب��ن  اأن�����ه مي��ك��ن الأي م���ن  وب����ن 

ب����ال����ت����ق����دم ل�����ه�����ذه امل������ن������ح، ومل������زي������د م���ن 

الثقايف  املركز  مراجعة  عنها  اال�ستف�سارات 

ال���رو����س���ي ل��ل��م�����س��اع��دة يف االط������اع ع��ل��ى 

موقع  على  التقدمي  واآلية  القبول  �سروط 

امل��ن��ح ال��ت��اب��ع ل������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��رو���س��ي��ة، 

ال���دوار االأول/ وع��ن��وان��ه ح��ي جبل ع��م��ان، 

خ��ل��ف   ،-12 اإ���س��م��اع��ي��ل  ال�����س��ه��ي��د  ����س���ارع 

ال�ساعة  من  �سومان،  عبداحلميد  موؤ�س�سة 

م�ساًء،  ال�ساد�سة  وح��ت��ى  �سباحاً  التا�سعة 

ورقم الهاتف االر�سي

.06 4658343- :

 روسيا تقدم لألردن 160منحة جامعية من مختلف 
التخصصات والمستويات

املحلي
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ى  ُي�سمَّ ما  اإط��اق  عن  االإع��ان  متَّ   ،2023 العام  لهذا  العاملي  املنتدى  اأعمال  �سمن 

بال�سراكة   Global Collaboration Village العاملية  التعاونية  القرية 

اأك�سنت�سر  ���س��رك��ت��ي  م��ن  وك���لٍّ   ،WEF ال��ع��امل��ي،  االق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى  ب��ن  امل��ب��ا���س��رة 

الرقمية وغريها،  املعروفة يف جماالت اال�ست�سارات  العاملية  ال�سركة   ،Accenture
ال�سركاء  من  عدد  من  اإ�سايفٍّ  ودعٍم  ومب�ساندٍة   ،Microsoft ميكرو�سوفت  و�سركة 

ومنظمة  االإمن��ائ��ي،  امل��ت��ح��دة  االأمم  وب��رن��ام��ج  ال���دويل،  النقد  ���س��ن��دوق  مثل  العاملين 

العلمية  �سات  واملوؤ�سَّ الربحية  غ��ري  العاملية  املنظمات  م��ن  والعديد  العاملية،  التجارة 

واالأكادميية. وهي مبادرة ابتكارية نحو ا�ستخدام العامل االفرا�سي، عر امليتافري�س، 

ل  حتوَّ ال��ذي  العامل،  بقاع  جميع  يف  وتعاونها  وت�ساركها،  وت�سابكها،  الب�سرية،  خلدمة 

حتى  اأو  زمانية،  اأو  مكانية،  اأو  جغرافية،  ح��دود  حُت��دده  ال  فرا�سي،  عامل  اإىل  بذلك 

اجتماعية.

القرية،  اأو  املن�سة،  للعامة عر هذه  وال�سلع  م اخلدمات  اأن تقدَّ النهاية  والهدف يف 

 Global وجل��م��ي��ع م��واط��ن��ي ال���ع���امل، ت��ف��ع��ي��ًا وت��اأ���س��ي��ًا مل��ف��ه��وم امل���واط���ن ال��ع��امل��ي

هذه  الإع��ان  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ال  القول  املفاجئ  غري  من  ولعلَّ   ،Citizen
العاملي عر  القطاع اخلا�س  اإيرادات  اإنَّ حجم  االفرا�سية:  العاملية  التعاونية  القرية 

بحلول  دوالر  تريليون  على  يزيد  م��ا  اإىل  �سي�سل  االف��را���س��ي  ال��ع��امل  يف  التعامات 

ال  افرا�سياً  عاملياً  عكاظ  “�سوق  �ستمثل  االفرا�سية  العاملية  والقرية   ،2025 العام 

وال�سانع،  والتاجر  امل�ستهلك  افرا�سياً  فيه  يجتمع  �سوقاً  له”..  اأ���س��وار  ال  و  ح��دود 

عر  اإال  االآخ��ر  اأحدهما  يقابل  اأن  دون  والطلب،  العر�س  يف  ال�سوق  قواعد  ويتبادلون 

بل  فيهم.  واح��د  ك��لَّ  ��ل  مُت��ثِّ التي   Avatars االأف��ات��ار  و�سخ�سيات  امليتافري�س  ع��امل 

ق  الت�سوُّ لون  يف�سِّ باتوا  امل�ستهلكن  من   %55 نحو  اأنَّ  اأظهرت  امليدانية  الدرا�سات  اإن 

الدولة  �سواًء يف  اآخر،  اإىل  االنتقال اجل�سدي من متجر  امليتافري�س على  عر من�سات 

الواحدة، اأو ال�سفر اإىل دول العامل للح�سول على ماركات عاملية يف�سلونها، ولكنهم ال 

اأ�سواقها املكانية. يجدونها يف 

ومعار�س  عاملية،  م��وؤمت��رات  م��ن  عاملية  ملتقيات  �ستحتوي  االف��را���س��ي��ة  وال��ق��ري��ة 

امل��وارد  وتاأهيل  لتدريب  ومرافق  للقادة،  ق��درات  بناء  وقاعات  اأعمال،  ولقاءات  دولية، 

الثقافية  لل�سياحة  حتى  وف�����س��اءات  للتعليم،  وق��اع��ات  ك��اف��ًة،  مب�ستوياتها  الب�سرية 

خال  من  زيارتها  يف  يرغب  ملن  متاحة  �ستكون  التي  العاملية  املتاحف  يف  ل  التجوُّ عر 

ل خماطر ال�سفر  م عناء ال�سفر والو�سول واحلجز واالزدحام، اأو حتمُّ القرية دون جتثُّ

واالنتقال واإنفاق املال والوقت الزائد.

ال��ت��واأم��ة  واملِ��ه��ن احل��رف��ي��ة، و���س��ن��اع��ة  ال�����س��ن��اع��ات،  لتعلُّم  ال��ق��ري��ة من�سة  و���س��ت��ك��ون 

امللتقى  ل  �ست�سكِّ العاملية  فالقرية  املنتجات.  من  للعديد   Twins Products
بن  �ستدمج  اأي�ساً  ولكنها  واخلدمات،  ال�سلع  من  الب�سر  احتياجات  يلبي  الذي  العاملي 

بنف�سه،  االإن�����س��ان  يختارها  ومكانية  زمنية  م�ساحة  يف  واالف��را���س��ي،  الفعلي  ال��واق��ع 

وح�سب وقته ورغباته.

نحن اأمام م�سروع قرية عاملية تت�سع ملا يزيد على 7 مليارات مواطن عاملي دون حدود 

اأو اأ�سوار مكانية اأو زمانية. و�سيتوافر للمواطن العاملي و�سائل، اأو و�سائط الدخول، اإىل 

اأو ثاثية االأبعاد، مبا فيها  اأنواع االأجهزة، ثنائية  اأب�سط  القرية ب�سهولة وي�سر، وعر 

جهاز الهاتف النقال “املوبايل- اجلوال”، ولعلَّ اجلديد يف املو�سوع هو دخول حكومات 

يقوم  وق��د  العاملين.  للمواطنن  العامة  خدماتها  وت��ق��دمي  املن�سة،  تلك  اإىل  ال��ع��امل 

وتقدمي  املن�سة،  يف  املُ�ساركة  احلكومات  دول  يف  العامل،  ح��ول  منزل  ب�سراء  ال�سخ�س 

االت�����س��االت،  خ��دم��ات  وح��ت��ى  وال��ك��ه��رب��اء،  امل��ي��اه  خ��دم��ات  وتو�سيل  امللكية،  نقل  طلبات 

واقتناء وت�سجيل ال�سيارات، واحل�سول على رخ�س ال�سواقة، وتوثيق ذلك على من�سات 

البلوكت�سن Blockchain وحفظ ملفاته وحقوقه يف عامل امليتافري�س، حتى قبل 

اأن يزور، اأو تهبط قدمه على اأر�س الدولة املعنية.

ل نحو اخلدمات االفرا�سية، بعد اأن تخطى مرحلة اخلدمات الذكية،  العامل يتحوَّ

يف  اجل�سدي  احل�سور  مفهوم  خلفه  وت��رك  االل��ك��رون��ي��ة،  احل��ك��وم��ات  مفهوم  وجت���اوز 

يعد  العامة. مل  ذلك اخلدمات  اأو خدمات، مبا يف  �سلع  عليه من  يح�سل  العديد مما 

العامل يتحدث عن احلكومات االإلكرونية، بل جتاوز احلكومات الذكية، نحو حكومات 

م. ر اأو يتقدَّ العامل االفرا�سي، التي �ست�سبح احلقيقة املاثلة ملن يرغب يف اأن يتطوَّ

مل تعد املباين، واملن�ساآت، ومواقع العمل، اأو حتى املدن االإدارية، اأو العوا�سم اجلديدة 

البيانات  ف�ساء  االأو���س��ع،  والف�ساء  العامل  نحو  ر  التطوُّ هو  املطلوب  اإنَّ  بل  مطلوبة، 

والطاقات،  للمال،  َه��ْدٌر  هو  ذلك  خارج  �سينفق  ما  وكل  االفرا�سي،  والعامل  الكرى، 

التي  والوظائف  الت�سغيلية،  امل�ساريف  ال�سيانة، ويف  واإدارية يف  مالية  اأعباء  وزيادة يف 

ُيعدُّ الكثري منها بطالة ُمقنَّعة، ناهيك عن تكاليف االإن�ساء والتعمري، ونفقات االإدامة، 

ومتديد خدمات الطرق والنقل، واالت�ساالت، وما بها من اأعباء مالية واإدارية جّمة.

والتخطيط  ا�ست�سرافه  ي��ج��ب  مل�ستقبل  من���وذج  ه��ي  االف��را���س��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة 

من  واال�ستفادة  فيها،  للعمل  واملقبلة  احلالية  الب�سرية  القوى  وتاأهيل  اأ�سا�سه،  على 

االإبداع  اأو  اأو تقدمي اخلدمات،  املنتجات،  ابتكار  اأو  العمل بوظيفة،  �سواء يف  مكوناتها، 

اأمام الطاقات الب�سرية وي�سبح  الفني، واملهني، وال�سناعي، والتجاري؛ فالعامل ينفتح 

يزيد  ما  وابتكاراتها، على  تعر�س خدماتها، ومهاراتها،  اأن  فيه  ت�ستطيع  الذي  �سوقها 

على 7 مليارات �سخ�س، ولي�س على عدد حمدود من ال�سكان، اأو الثقافات، اأو االأذواق.

تاأهيل  نحو  ج��ل��يٍّ  ب�سكٍل  التفكري  اإىل  يحتاجون  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  ال��ق��رار  ���س��ّن��اع 

العاملية  القرية  يف  ال��وج��ود  نحو  ال�سكان،  من   %60 على  تزيد  التي  ال�سابة،  الطاقات 

بناء  نحو  كبري  ب�سكل  العمل  بعد  ولكن  واإبداعاتهم،  خدماتهم،  وتقدمي  االفرا�سية، 

اإع��ادة  جهة  من  ي�ستدعي  ما  وهو  املطلوبة،  باملهارات  وت�سليحهم  االإبداعية  قدراتهم 

امل�ستوى  على  ���س��واء  ك��اف��ًة،  واأ�سكاله  مب�ستوياته  التعليم  وم�����س��ارات  مب�ساقات  النظر 

والعوا�سم  اجلديدة  املدن  بناء  اأخ��رى  جهة  من  يتطلب  ال  وهو  اجلامعي،  اأو  املدر�سي 

املختلفة  التعليم  مراحل  اأنهى  ملن  القدرات  لبناء  برامج  اعتماد  يتطلب  بل  االإداري��ة، 

حتويلي  وتاأهيل  تدريب  عر  وذل��ك  ُمتقادمة،  مبوؤهات  اجلديد  العامل  يواجه  وب��ات 

ال�سباب كافة يف جماالت الرقمنة، واللغة،  حقيقي متقدم ومتطور، وعر بناء قدرات 

ومهارات االت�سال والتوا�سل الفّعال.

khwazani@gmail.com

* اأ�ستاذ م�سارك �سيا�سات عامة كلية حممد بن را�سد لاإدارة احلكومية

د . خالد الوزني

 القرية العالمية في المنتدى 
العالمي

 وزير األوقاف يؤكد أهمية رسالة اإلمام

 المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية

 األردن يختتم مشاركته في المعرض السياحي الدولي فيتور 2023

 حزب جبهة العمل االسالمي 
يستكمل اوراقه

االنباط- عمان

اأك���������د وزي���������ر االأوق�������������اف وال�����������س�����وؤون 

وامل��ق��د���س��ات االإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

اخلايلة، اأهمية ر�سالة االإمام واخلطيب 

والواعظة ملا حتمله من دور كبري يف ن�سر 

بن  االأخ���اق  وم��ك��ارم  االإ�سامية  القيم 

النا�س.

ج������اء ذل������ك خ������ال حم����ا�����س����رة ام�����س 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  االث��ن��ن، يف معهد 

يف  وتدريبهم،  وتاأهيلهم  ال��دع��اة  الإع���داد 

اإطار الدورة ال�سرعية املتخ�س�سة االأوىل 

بهدف  اأي���ام،  قبل  اأعمالها  انطلقت  التي 

تاأهيل االأئمة والوعاظ، ورفد ح�سيلتهم 

العلمية.

ودع������ا اخل���اي���ل���ة االأئ����م����ة وال����وع����اظ 

بالعلم  الت�سلح  اىل  م��ط��ل��وب  واخل��ط��ب��اء 

واملعرفة والتنور بالفقه االإ�سامي واآراء 

قادة  الأنهم  والعلماء؛  والفقهاء  املذاهب 

مع  م��ب��ا���س��ر  مت��ا���س  وع��ل��ى  جمتمعهم  يف 

امل�سائل  يف  اإليهم  يعود  واجلميع  النا�س، 

موا�سلة  عليهم  ي�ستوجب  م��ا  الفقهية 

العلمية. جهودهم 

واأ�ساف، نتطلع من هذه الدورة لعقد 

جميع  بها  ي�سارك  متنوعة  اأخرى  دورات 

والواعظات  واخلطباء  وال��وع��اظ  االأئمة 

ال��ع��امل،  ���س��اح  ه��و  العلم  وامل���وؤذن���ن، الأن 

وهذا ما دعانا اإليه ديننا احلنيف، فكانت 

اأول ما نزل على النبي عليه  “ هي  “اإقراأ 
وال�سام. ال�ساة 

وك�������ان وزي�������ر االأوق�����������اف اف���ت���ت���ح ي���وم 

ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي، اأع���م���ال ال�����دورة ال��ت��ي 

باالأ�سبوع،  اأي��ام   4 بواقع  �سهرين  ت�ستمر 

وتت�سمن  وال��وع��اظ،  االأئ��م��ة  وت�ستهدف 

ت���دري�������س ال��ن��ح��و وال���ب���اغ���ة وال��ت��ف�����س��ري 

وال���ف���ق���ه وال�������س���رية ال��ن��ب��وي��ة وال��ع��ق��ي��دة 

لتعزيز  ال��وزارة  �سيا�سة  �سمن  وال�سلوك، 

قدرات كوادرها.

االنباط- عمان

خال  النيابية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ناق�ست   

اج��ت��م��اع ام�������س االث���ن���ن، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب 

ال��دك��ت��ور من���ر ال�����س��ل��ي��ح��ات، م���وازن���ة وزارة 

اخلارجية و�سوؤون املغربن ودائرة ال�سوؤون 

الفل�سطينية، وذلك �سمن مناق�ستها مل�سروع 

قانون املوازنة العامة ل�سنة 2023.

واأع�������رب ال�����س��ل��ي��ح��ات خ�����ال االج���ت���م���اع 

ال���ذي ح�����س��ره، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء وزي��ر 

اخلارجية و�سوؤون املغربن اأمين ال�سفدي 

واأمن عام الوزارة لل�سوؤون االإدارية واملالية 

ال��دك��ت��ور ح�����س��ن ال��ع��ب��دال��ات وم��دي��ر ع��ام 

رفيق  املهند�س  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائ��رة 

خ����رف����ان، ع����ن ت���ق���دي���ره ال��ع��م��ي��ق ل��ل��ج��ه��ود 

الدبلوما�سية التي تقوم بها الوزارة ترجمة 

ل�����روؤى وت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

مميزة  مكانة  ل����اأردن  جعلت  ال��ت��ي  ال��ث��اين 

على خارطة العامل.

وطرح ال�سليحات جملة من اال�ستف�سارات 

خمتلف  يف  الدبلوما�سي  بالتمثيل  املتعلقة 

التمثيل  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  ال��ع��امل  م��ن��اط��ق 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف ا���س��ت��ق��ط��اب اال���س��ت��ث��م��ارات 

اجلاليات  اأبناء  مع  ال��وزارة  ودور  وال�سياحة 

االأردنية خارج الوطن.

ك��م��ا ت��ط��رق اإىل م�����س��األ��ة ت��و���س��ي��ع ���س��راء 

امل���ب���اين ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ب����دل اال���س��ت��ئ��ج��ار 

واخلدمات املقدمة للمواطن على امل�ستوين 

املحلي واخلارجي.

واأ���س��ار اإىل اأن م��وازن��ة ال���وزارة تبلغ نحو 

مليون   5.5 ب��ارت��ف��اع  دي��ن��ار  مليون   53،7
االإن��ف��اق  دي��ن��ار يف  2،6 م��ل��ي��ون  دي��ن��ار منها 

احلايل.

وت�ساءل النائب ال�سليحات، عن دور دائرة 

ال�سوؤون الفل�سطينية جتاه املخيمات والبنى 

التي  واالأه����داف  واالأداء  ال��ازم��ة  التحتية 

ت��ق��وم ب��ه��ا يف ظ��ل م��وازن��ة ال���دائ���رة البالغة 

11،4 مليون دينار والتي مت رفعها اإىل نحو 
العام احلايل. موازنة  يف  دينار  مليون   1،7

م���ن ج��ه��ت��ه��م، ن��اق�����س اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة 

وال����ن����واب احل�����س��ور ، ع�����ددا م���ن ال��ق�����س��اي��ا 

ال�سفارات  وعمل  ال���وزارة  مب��وازن��ة  املتعلقة 

دول  من  العديد  يف  الدبلوما�سية  والبعثات 

)التجارين  الفنين  امللحقن  ودور  العامل 

واالقت�سادين والثقافين(.

واأ���س��اد ال��ن��واب ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

ال��������وزارة وال���ب���ع���ث���ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة جت��اه 

امل��واط��ن��ن يف اخل�����ارج وم��ت��اب��ع��ة ���س��وؤون��ه��م، 

ال��ع��امل،  �سهدها  ال��ت��ي  االأح����داث  يف  ال�سيما 

حتديدا االأزمة االأوكرانية _ الرو�سية .

موازنة  ال�سفدي  ال��وزي��ر  عر�س  ب��دوره، 

ال������وزارة واأوج�����ه اإن��ف��اق��ه��ا، الف��ت��ا اإىل اأن��ه��ا 

روات���ب  ب��امل��ئ��ة منها   75 اأن  ح��ي��ث  حم����ددة، 

و15 باملئة نفقات جارية و10 باملئة نفقات 

راأ�سمالية منق�سمة بن ال�سيانة والتحديث.

بعثة   59 ال�����وزارة  ل���دى  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

�سفارة   56 ب��واق��ع  اخل����ارج  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف 

الدبلوما�سين  عدد  اأن  فيما  قن�سليات  و3 

328 منهم 156 يف البعثات الدبلوما�سية 
بن  م��ا  مبنى   118 متلك  ال����وزارة  اأن  كما 

منزل ومقر �سفارة.

ت�سطلع  ال�������وزارة  اإن  ال�����س��ف��دي  وق�����ال 

اأب���رزه���ا خ��دم��ة م�سالح  ب��ع��دد م���ن امل���ه���ام، 

ملواقفها  ال��دع��م  وح�سد  ال�سيا�سية  ال��وط��ن 

ال��ع��رب��ي��ة، خ��ا���س��ة الق�سية  ال��ق�����س��اي��ا  جت���اه 

اأه��داف  خدمة  اإىل  باالإ�سافة  الفل�سطينية 

لل�سياحة  الرويج  االقت�سادية عر  الوطن 

واال�ستثمار .

بتقدمي  اأي�سا  تقوم  ال���وزارة  اأن  واأ���س��اف 

والعمل  اخل����ارج  ل��ل��م��واط��ن��ن يف  اخل���دم���ات 

على تطوير تلك اخلدمات واأمتتتها الإجناز 

املعامات.

اك��د  ال����ن����واب،  ا���س��ت��ف�����س��ارات  ع��ل��ى  ورداً 

قن�سلية  لفتح  توجها  ه��ن��اك  ان  ال�سفدي 

امل��واط��ن��ن  خ��دم��ة  لت�سهيل  ا���س��ط��ن��ب��ول  يف 

�سفاراتنا  جميع  ان  اىل  الف��ت��ا  االأردن���ي���ن، 

والرويج  واالقت�ساد  االأردن  خلدمة  تعمل 

ملنتجاتنا كافة.

وحول املباين امل�ستاأجرة، او�سح الوزير : 

امل�ستاأجرة،  املباين  من  للتخل�س  �سعينا  اننا 

واأجرينا حمادثات مع ال�سمان االجتماعي، 

لا�ستثمار يف التمويل التاأجريي.

وزارة  يف  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات  يف  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

اخل��ارج��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، اك��د 

باأق�سى  تتم  التعيينات  عملية  اأن  ال�سفدي 

درج�����ات ال�����س��ف��اف��ي��ة وال���ع���دال���ة واالإن�����س��اف 

وتقييم،  لرقابة  تخ�سع  و  الفر�س  وتكافوؤ 

احد  ال  وان���ه  و�سفافية  ن��زاه��ة  بكل  وجت���ري 

يف ال��وزارة يتدخل يف عملية التعين ونحن 

م�ستعدون الإخ�ساع التعيينات الأي تقييم.

االنباط- عمان

م�����س��ارك��ت��ه  االأح�������د،  االأردن،  اخ���ت���ت���م   

يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س ال�����س��ي��اح��ي ال���دويل 

العا�سمة  يف  ق��ي��م 
ُ
اأ ال��ذي   ،2023 فيتور 

االإ����س���ب���ان���ي���ة م����دري����د مب�������س���ارك���ة مم��ي��زة 

وح�����س��ور الف����ت م���ن ق��ب��ل امل�����س��ارك��ن يف 

املعر�س للجناح االأردين.

جمل�س  رئ��ي�����س  االأردن  وف���د  وت���راأ����س 

وزي����ر  ال�����س��ي��اح��ة  ت��ن�����س��ي��ط  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 

يرافقه  القي�سي،  مكرم  واالآث��ار  ال�سياحة 

م����دي����ر ع�����ام ه���ي���ئ���ة ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة 

ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رزاق ع��رب��ي��ات ورئ��ي�����س 

ال�سياحي  التنموي  ال��ب��را  اإقليم  �سلطة 

ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان ال���ف���رج���ات وم��ف��و���س 

العقبة  اإقليم  �سلطة  يف  والبيئة  ال�سياحة 

االق���ت�������س���ادي���ة ن�����س��ال امل����ج����ايل، اإ���س��اف��ة 

مكاتب  مت��ث��ل  ���س��رك��ة   18 م�����س��ارك��ة  اإىل 

واخلطوط  االأردن  يف  وال�سفر  ال�سياحة 

اجلوية امللكية االأردنية.

مع  اجتماعات  القي�سي،  الوزير  وعقد 

العرب  ال�سياحة  وزراء  نظرائه  من  ع��دد 

واالأج������ان������ب، ب���ه���دف ال����روي����ج ل������اأردن 

���س��ي��اح��ي��ا، وت��ث��ب��ي��ت وج����وده ع��ل��ى خ��ارط��ة 

ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة، وال��ت�����س��ب��ي��ك امل��ب��ا���س��ر 

اخل��ا���س  االأردين  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  م��ع 

ال���س��ت��ق��ط��اب اأع�������داد اأك�����ر م���ن ال�����س��ي��اح 

االإ�سبان اإىل اململكة.

من جهته، اأكد مدير عام هيئة تن�سيط 

عربيات،  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�سياحة 

من  املعر�س  يف  االأردن��ي��ة  امل�ساركة  اأهمية 

مت  اأن��ه  اإىل  الفتا  االأردين،  اجلناح  خ��ال 

اإب����رام ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ق��ود واالت��ف��اق��ي��ات 

ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا ا���س��ت��ق��ط��اب امل���زي���د من 

ال�سياح اإىل االأردن.

ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  اأن�����ه مت  اإىل  واأ�����س����ار 

من  للمملكة  ال�سياحة  ا�ستقطاب  لتعزيز 

خال الطريان العار�س، التي تهدف اإىل 

العام احلايل  رحلة خال   32 ا�ستقطاب 

اإ�سبانية وبرتغالية. 16 مدينة  من 

تاأتي  امل�ساركة  ه��ذه  اأن  عربيات،  وب��ن 

���س��م��ن اجل����ه����ود ال���ت���ي ت���ب���ذل���ه���ا ال��ه��ي��ئ��ة 

اململكة  اإىل  ال�����س��ي��اح��ي��ة  احل��رك��ة  ل���زي���ادة 

ت�سويق  اإىل  ا�سافة  العاملية،  االأ�سواق  من 

وم��ا  االأردين  ال�����س��ي��اح��ي  امل��ن��ت��ج  وت���روي���ج 

مي��ت��از ب��ه. ول��ف��ت اإىل اأن���ه مت خ��ال اأي��ام 

امل��ع��ر���س ع��ق��د ل���ق���اءات اإع��ام��ي��ة وور����س 

ع���م���ل م����ع االإع����ام����ي����ن وال�����س��ح��ف��ي��ن 

ال�سياحي  الت�سويق  يف  للم�ساركة  االإ�سبان 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، ك���م���ا اأن������ه مت اإط�������اق ح��م��ل��ة 

هدفها  املعر�س  خ��ال  خارجية  اإع��ان��ات 

ت�سويق اململكة خال فعاليات املعر�س.

تن�سيط  هيئة  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 

ال�����س��ي��اح��ة، ال��ي��وم االث���ن���ن، ���س��ه��دت اأي���ام 

االأردن��ي��ة  ال�سفرية  م��ن  ح�سورا  املعر�س 

يف اإ���س��ب��ان��ي��ا اأري����ج ح���وام���دة، ال��ت��ي ق��ام��ت 

املعر�س  فعاليات  اإجن��اح  يف  اإيجابي  ب��دور 

وتقدمي �سورة اإيجابية عن اململكة.

كما مت تقدمي االأطباق الراثية خال 

املعر�س، منها املن�سف كطبق تراثي اأردين 

مت اختياره على قائمة الراث غري املادي 

اإىل احلمات  اإ�سافة  اليون�سكو،  من قبل 

االإل���ك���رون���ي���ة ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة واالإع����ان����ات 

ال���روي���ج���ي���ة خ�����ال امل���ع���ر����س ل������اأردن 

�سياحية مميزة. كوجهة 

اأم�سية  تنفيذ  مت  اإن���ه  الهيئة،  وق��ال��ت 

امل��ع��ر���س مت خالها  اأي����ام  اأردن���ي���ة خ���ال 

دع���وة ع���دد م��ن ك��ب��ار ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ت��ي 

مت���ث���ل ال���ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ي يف اإ���س��ب��ان��ي��ا 

وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب  م��ن  وال��ع��دي��د 

وال�سحفين  واالإع���ام���ي���ن  االإ���س��ب��ان��ي��ة 

االإ�سبانين.

االنباط – مرمي القا�سم 

خا�س  م�سدر  م��ن  “االنب�اط”  علمت 

ا�ستكمل  االإ�سامي  العمل  ان حزب جبهة 

، وهو يف طريقه  متطلبات تقدمي اوراقه 

خ��ال  االول  التاأ�سي�سي  م��وؤمت��ره  لعقد 

ال�سهر املقبل .

ج����اء ذل����ك ب��ع��د ال��ت��ع��دي��ات االأخ����رية 

ال��ذي   ،  2022 ل��ع��ام  االأح�����زاب  ل��ق��ان��ون 

يف  االردن��ي��ن  ح��ق  على  م�سمونه  يف  اك��د 

تا�سي�س االحزاب واالنت�ساب اليها .

او�����س����اع  ت�������س���وي���ب  ف������رة  ان  ي����ذك����ر   

لهذا  اي��ار  �سهر  منت�سف  تنهي  االح���زاب 

العام .

الثالثاء   24/ 1 / 2023
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بتخفي�ٍض  منقو�صاً  يزغرد فرحاً  �أن  �الردين  �ملو�طن  فيه  ��صتطاع  و�حد  �صهر 

و�لتحركات  �ملطالبات  �لعديد من  بعد  و�لذي جاء  �لنفطية  �مل�صتقات  خجٍل على 

�لتي �صهدتها معظم مناطق �ململكة.

لتبد�أ حاليا بع�ض �الأ�صو�ت باحلديث عن �حتمالية ورمبا تاأكيد� لرفع �أ�صعار 

�مل�صتقات �لنفطية �ل�صهر �لقادم رغم جتمد �ل�صتاء.

موؤ�ص�صة  ح��اول��ت  �لنفطية  �مل�صتقات  �أ���ص��ع��ار  رف��ع  ت��وق��ع��ات  خ��ر  م��ع  ب��ال��ت��و�زي 

“ وك��اأن  �ل�صفر  ر�صوم  على  زي��ادة  “ال  يقول  بت�صريح  �لُطَماأْنينة    بث  حكومية 

يوؤمن  كيف  يعرف  ال  وه��و  �ل�صفر  يف  للتفكري  �لرفاهية  عنده  �الردين  �مل��و�ط��ن 

�لتدفئة. �أبناءه بو�صائل 

�ال  �أفالم ال متثل  �ملوطن تهان عر  �الأ�صعار وكر�مة  �حلكومة م�صغولة برفع 

�و حتى ��صد�ر بيان �صجب ومنع  �و رقيب  �أبنائه دون ح�صيب  �لقليل من  �لقليل 

وغ��الء  و�لقهر  �لفقر  ظ��روف  ظ��ل  يف  �الردين  لل�صعب  �أ���ص��اء  �ل��ذي  �لفيلم  ن�صر 

�الأ�صعار وتدين �لرو�تب.

تزعزع  ن�صرها فيديوهات  �لعمل بحجة  تيك توك من  ناهيك عن منع من�صة 

�أن �ملو�طن وجد من خاللها متنف�صا و�صط �ل�صغوطات  �الأمن يف �لبالد بالرغم 

�ملنت�صرين يف حار�ت عمان  �ملال نتيجة �لبطالة و�لفقر  ��صتغلوها جلني  و�خرون 

�ل�صباب بني  �يجاد حلول ن�صف جذرية للق�صاء على جلو�ض  �أدنى تفكري يف  دون 

�صا�صات زرقاء و�صود�ء.

خربطة وكركبة وتخبط يف �لقر�ر�ت وبات �صحيتها معروفا ... “ �ملو�طن “.

جمانة جمال

اجت الحزينة تفرح 
مالقت إلها مطرح!!

الثالثاء   24 / 1 / 2023 

األنباط- دينا محادين 

ت�����ص��ت��ق��ب��ل ����ص���و�ط���ئ م���دي���ن���ة �ل��ع��ق��ب��ة 

يف �خل���ام�������ض و�ل��ع�����ص��ري��ن م���ن �ل�����ص��ه��ر 

�حل�����ايل ���ص��ف��ي��ن��ة ل���وج���و����ض ه����وب �ل��ت��ي 

عائمة  مكتبة  �أك���ر  متنها  ع��ل��ى  حت��م��ل 

�آالف   4 ع��ل��ى  �مل��ك��ت��ب��ة  وت�صتمل  ب��ال��ع��امل 

عنو�ن كتاب يف خمتلف �ملعارف �لعلمية 

و�لفكرية. و�الأدبية 

وي��ت�����ص��م��ن ب���رن���ام���ج �ل�����ص��ف��ي��ن��ة �ل��ت��ي 

�صتفتح �أبو�بها للجمهور يف �ليوم �لثاين 

رمزية،  باأ�صعار  �لكتب  بيع  و�صولها  من 

مثل  �لتذكارية  �ل��ه��د�ي��ا  بع�ض  وت��وزي��ع 

�حلقائب و�الأكو�ب و�الأقالم و�مليد�ليات 

و�الأ�صاور تقدير� لهم على زيارتها.

�ملكتبة  م�صروع  مدير  قال  جهته  من 

�لعائمة يف �الأردن “جابوالين مالمبو” 

���ص��ف��ي��ن��ة  �إن  ���ص��ح��ف��ي��ة  ت�������ص���ري���ح���ات  يف 

دول���و����ض ���ص��ق��ي��ق��ة ل��وج��و���ض ه���وب ز�رت 

و��صتقبلت   ،2005 ع��ام  يف  �لعقبة  ميناء 

ت�صتقبل  �أن  متوقعا  ز�ئ��ر،  �أل��ف   33 نحو 

لوجو�ض هوب 60 �ألف ز�ئر.

�لتي  �ل�صفينة  �أن  م��الم��ب��و  و�أ����ص���اف 

مكتبة  �أك����ر  م����ر�،   132 ط��ول��ه��ا  ي��ب��ل��غ 

�لعامل، وتديرها منظمة غري  عائمة يف 

ب��ه��دف ن�صر  �أمل��ان��ي��ا،  رب��ح��ي��ة م��ق��ره��ا يف 

�مل��ع��رف��ة و�الأم�����ل يف ك���ل م��ي��ن��اء ت����زوره، 

بور�صعيد  على  �ل�صفينة  �خ��ت��ي��ار  ووق���ع 

�جلديد،  �لعام  يف  وجهاتها  �أوىل  لتكون 

ومن بعدها مدينة �لعقبة.

ع��ل��ى  ت���ع���م���ل  �مل���ن���ظ���م���ة  �أن  و�أو������ص�����ح 

 ،1970 عام  منذ  �مل�صابهة  �ل�صفن  ت�صيري 

ز�ئ���ر،  م��ل��ي��ون   94 م��ن  �أك���ر  و��صتقبلت 

ه��وب  ل��وج��و���ض  �ل�صفينة  �أن  �إىل  الف��ت��ا 

 150 يف  م���ي���ن���اء   480 م����ن  �أك������ر  ز�رت 

دول���ة يف �ل��ع��امل، و����ص��ت��ق��ب��ل��ت خ���الل 13 

متنها،  على  ز�ئ��ر  مليون   49 نحو  عاما 

�مل��ع��ارف  “تبادل  �صعار  ت��رف��ع  ت��ز�ل  وم��ا 

وتقدمي �مل�صاعدة و�الأمل” يف كل ميناء 

تزوره.

منطقة  �صلطة  �أن  ذك��ره  �جلدير  من 

�ل��ع��ق��ب��ة �الق��ت�����ص��ادي��ة �خل��ا���ص��ة �أع����دت 

ب���رن���اجم���ا ال����ص���ت���ق���ب���ال �ل����ب����اخ����رة ح���ال 

و�لرحيب  �ل�صعبي  بالفلكلور  و�صولها 

على طريقة �أهايل �لعقبة �خلا�صة.

 العقبة تستعد الستقبال »لوجوس هوب« ٠٠ اكبر مكتبة عائمة بالعالم

عليم.. من »نظام الكتاتيب« الى مدارس عصرية و »صفر أمية«  األردن في يوم التَّ
االنباط- عامن

�ل����دول����ة �حل��دي��ث��ة   مل ت��ك��ن ف���ك���رة 

لرقيها  �أ���ص��ا���ص��ا  �لتَّعليم  تعتمد  �ل��ت��ي 

ون��ه�����ص��ة ���ص��ع��ب��ه��ا غ��ائ��ب��ة ع���ن ف��ل�����ص��ف��ة 

�ل���دول���ة �الأردن���ي���ة م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا بل 

ك����ان �ل��ت��ع��ل��ي��م ب����اك����ورة ع��م��ل �ل���دول���ة 

�حل��دي��ث��ة �مل��ت�����ص��ل��ح��ة ب���اأج���ي���ال ي�����ص��ك��ل 

�لعلم ووجهتها �الأوىل وهو ما �نعك�ض 

ع��ل��ى �أع������د�د �ل��ط��ل��ب��ة �ل���ذي���ن ���ص��ه��دت 

مع  ي��ق��ارن  ال  مب��ا  ت�صخما  �صفوفهم 

���ص��ن��و�ت  �أخ�����رى ع��ل��ى م���دى  �أي دول����ة 

�الوىل. �ملئوية 

ف���ذل���ك م���ا ت��ع��ك�����ص��ه �الأرق��������ام �ل��ت��ي 

ع�����ص��ي��ة  ك����ان  �ل��ط��ل��ب��ة  ع����دد  �إنَّ  ت���ق���ول 

طالبا  و316  �آالف   3 �الإم���ارة  تاأ�صي�ض 

و141  م��ل��ي��ون��ني  �إىل  ل��ي��ق��ف��ز  وط��ال��ب��ة 

�أل��ًف��ا و60 ط��ال��ًب��ا وط��ال��ب��ة م��ع ب��د�ي��ات 

معدودة  مد�ر�ض  ومن  �لثَّانية،  �ملئوية 

�إىل �أكر من 7 �آالف.

�مليامني  بني ها�صم  ففي نهج ملوك 

تو�صعت  ح��ي��ث  �أول���وي���ة،  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ك���ان 

كافة  مبر�حلها  �ملد�ر�ض  �نت�صار  رقعة 

يف ����ص���رق �ل���ب���الد وغ���رب���ه���ا و���ص��م��ال��ه��ا 

��رف  وج��ن��وب��ه��ا وو���ص��ط��ه��ا، وع��ل��ى �ل��طَّ

�مل��������و�زي ك�����ان ي���ت���م �إع��������د�د وت���دري���ب 

�مل���ع���ل���م���ني مب��خ��ت��ل��ف �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات، 

ودع���م���ه���م م���ادي���ا وم���ع���ن���وي���ا، ل��ي�����ص��ب��ح 

مع  �أمية(  )�صفر  �ىل  �الأق��رب  �الأردن 

�مل��ج��االت  يف  ب�صرية  وك��ف��اء�ت  ق���در�ت 

كافة.

�أك��د  ابعة  �ل�صَّ �لنقا�صية  ورق��ت��ه  ويف 

“�أنَّ  ���اين،  �ل���ثَّ ع���ب���د�هلل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة 

ب���ن���اء �ل�����ق�����در�ت �ل���ب�������ص���ري���ة وت��ط��وي��ر 

نه�صة  جوهر  هو  �لتعليمية  �لعملية 

�الأم�������ة، وك�����ان ل���ه���ذ� �حل���دي���ث �الأث����ر 

ت��ع��ل��ي��م��ي  ن���ظ���ام  �إىل  ل��ل��و���ص��ول  �ل���ه���ام 

بناء  يف  �أ�صا�صيا  مرتكز�ً  ي�صكل  حديث، 

مزدهر«. م�صتقبل 

�ل���ق���در�ت  ب���ن���اء  �أن  ج��الل��ت��ه  وب����ني 

تعليمية  منظومة  خالل  من  �لب�صرية 

���ص��ل��ي��م��ة ون��اج��ع��ة، ي��ت��ط��ل��ب ����ص��ت��ث��م��ار� 

يف �ل��ت��ع��ل��ي��م، وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ح��ا���ص��ن��ة، 

وت����اأم����ني �ل�������ص���روري���ات، و�����ص���ت���خ���د�م 

و�عتماد  �لتعليمية،  �الأ�صاليب  �أح��دث 

�لتفكري  �أب���و�ب  تفتح  در����ص��ي��ة  مناهج 

طرح  على  وت�صجع  و�ل��ن��اق��د،  �لعميق 

دب 
َ
�أ وتعلم  �الآر�ء،  وم��و�زن��ة  �الأ�صئلة، 

. �لتنوع و�حلو�ر  �الختالف، وثقافة 

تتبعت  للتعليم  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  ويف 

وك���ال���ة �الأن���ب���اء �الأردن���ي���ة )ب����ر�( مع 

خر�ء وم�صوؤولني م�صرية �الأردن عر 

وتر�صيخ  ب��ن��اء  م��ن  ع��ام  م��ن مئة  �أك��ر 

تعليم  �أنَّ  ليتبني  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  وت��ط��وي��ر 

���ص��ك��ان �مل��م��ل��ك��ة ك���ان �ول���وي���ة م��ن��ذ ب��دء 

�أي  �الوىل،  للمئوية  �لت�صاعدي  �لعد 

�إمارة �صرق �الأردن، حيث  تاأ�صي�ض  منذ 

�الأول  عبد�هلل  �ض  �ملوؤ�صِّ �مللك  ه��مَّ  ك��ان 

��ع��ل��ي��م،  ب��ي��ة و�ل��تَّ ب��ن �حل�����ص��ني ه��و �ل��رَّ

و�إن�������ص���اء �مل���د�ر����ض ب���اأول���وي���ة ق�����ص��وى، 

منطقة  يف  �لفتح  مدر�صة  بينها  وم��ن 

�مل��ح��ط��ة و�ل��ع�����ص��ب��ل��ي��ة ب��ال��ق��رب م��ن��ه��ا، 

من  �لبناء  لي�صتمر  و�لكرك،  لط  و�ل�صَّ

هذ�. يومنا  حتى  �لتَّعليم  �أجل 

ف���ف���ي ظ����ل �ح���ت���ف���االت �ل����ع����امل مب��ا 

للربية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  فيها 

للمرة  )�ليون�صكو(،  و�لثقافة  و�لعلم 

ي�صادف  �لتي  �ملنا�صبة  بهذه  �خلام�صة 

غ������د� �ل�����ث�����الث�����اء، ي�������ص���ت���ذك���ر ه������وؤالء 

ق��و�ع��د  �أر�����ص����ى  �الأردن  �أنَّ  �خل������ر�ء 

و�أنظمة،  قو�نني  و�صرع  �لتعليم،  نظم 

و�حد�ً  فغد�  تعليمية،  ل�صيا�صات  توؤطر 

�أنظمة  �أج��ود  متتلك  �لتي  �ل��دول  من 

ب��ه��دف  �ل����ع����امل،  ب����ل����د�ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 

����ص��ت��ث��م��ار �ل���ع���ق���ول وت���ط���وي���ر م��ل��ك��ات 

و�الإبد�ع. و�لتفكري  �لتعّلم 

�أط���ل���ق���ت  “�ليون�صكو”  وك����ان����ت 

مب��ن��ا���ص��ب��ة ه���ذ� �ل���ي���وم �ل�����دويل �ل���ذي 

�الأولوية  “�إيالء  �صعار  حتت  ين�صوي 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ك���و����ص���ي���ل���ة ل���ال����ص���ت���ث���م���ار يف 

رك��زت  م��ف��اه��ي��م��ي��ة،  م��ذك��رة  �لب�صر”، 

ح���ول �ل��ت��ق��دم ب��امل��و����ص��ي��ع �الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

قمة  م��وؤمت��ر  ع��ن  �نبثقت  �لتي  �ل�صتة 

�الأمم  ع��ق��دت��ه  �ل���ذي  �لتعليم  حت��وي��ل 

�ملا�صي. �أيلول  يف  �ملتحدة 

ويل، �إطالق �أول  و�صي�صمل �ليوم �لدَّ

�لر�بع  للهدف  �صنوي  مرجعي  معيار 

تقدم  لر�صد  �مل�صتد�مة  �لتنمية  م��ن 

مبا  �لوطنية،  معايريها  نحو  �لدولة 

�لتعهد  مت  �ل��ت��ي  �الل��ت��ز�م��ات  ذل��ك  يف 

�لتعليم. قمة حتويل  بها يف 

�لنو�ي�صة  ن��اي��ف  و�الأدي����ب  �ل��ب��اح��ث 

�الأردن،  يف  �لتعليم  ب��د�ي��ات  ي�صتذكر 

�أن���ه ق��ب��ل ت��اأ���ص��ي�����ض �الإم����ارة  الف��ت��ا �إىل 

�إال  �الأردن  يف  ي���ك���ن  مل   1921 ���ص��ن��ة 

�لكرك  م��در���ص��ة  منها  م��د�ر���ض،  ب�صع 

�ل���ت���ي ت���اأ����ص�������ص���ت ���ص��ن��ة 1889و����ص���م���ت 

وطالبا  �الب��ت��د�ئ��ي��ة  لل�صفوف  ط��الب��ا 

�لتجهيزية. لل�صفوف 

���ل���ط  �ل�������صَّ م����در�����ص����ة  �إنَّ  و�أ�������ص������اف، 

�ل��ث��ان��وي��ة �ق��رن��ت ب��ت��اأ���ص��ي�����ض �ل��دول��ة 

�الأردن�����ي�����ة �ل���ت���ي ك���ان���ت ه���ي �مل���در����ص���ة 

وكانت   ،1919 عام  منذ  فيها  �لوحيدة 

مقًر�  �مل��دي��ن��ة  �أه���ايل  ب��ي��وت  م��ن  تتخذ 

خا�ض  مبنى  ل��ه��ا  �أ���ص��ب��ح  �أن  �إىل  ل��ه��ا، 

�ملدر�صة  ه��ذه  و�صمت   ،1923 �ل��ع��ام  يف 

�أن��ح��اء  جميع  م��ن  ط��الب��ا  �صفوفها  يف 

�الأردن.

ولفت �إىل �أنَّ �لطلبة كانو� يدر�صون 

���ا  يف �ل��ك��ت��ات��ي��ب، وه���ي ح��ي��ز ���ص��غ��ري �إمَّ

�أو  �أن ي��ك��ون غ��رف��ة ق��دمي��ة يف �ل��ق��ري��ة 

ب��ي��ت ���ص��غ��ري م��ن �ل�����ص��ع��ر وي��ق��وم على 

�ل�صيخ  ي�صمونه  معلم  فيهما  �لتدري�ض 

وط���الب���ه  ه���و  وي��ج��ل�����ض  �خل���ط���ي���ب  �أو 

وفيه  )�خل��ط��ب��ان(،  ي�صمونهم  �ل��ذي��ن 

ي��ت��ع��ل��م��ون �ل���ق���ر�ءة و�ل��ك��ت��اب��ة وح��ف��ظ 

�ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي وجت��وي��ده و�حل�����ص��اب 

ي��ن��ظ��م  �ل�������ص���ن���ة  ن���ه���اي���ة  و�خل�������ط، ويف 

�ل�������ص���ي���خ م����ع �أه������ل �ل���ط���ل���ب���ة �ح���ت���ف���اال 

ختم  �أي  )�خلتمة(،  مبنا�صبة  للتخرج 

ويدفع  ي�ض،  رب��ع  �أي  �لربعة(  ق��ر�ءة) 

�أو  �ملال  من  �إما  �أج��ره  لل�صيخ  �الأه��ايل 

�أو نو�جتها. من �حلبوب و�الأنعام 

ي����ق����ول �ل����ن����و�ي���������ص����ة، ل����ق����د م�����ررت 

دخ��ويل  قبل  �ل�صيخ(  )ك��ت��اب  مبرحلة 

ع���دد  ك�����ان  �إذ   ،1954 ع�����ام  �مل����در�����ص����ة 

�ملعلمني و�ملعلمات قليال، وكذلك عدد 

عن  بعيدة  �مل��د�ر���ض  ومعظم  �مل��د�ر���ض، 

م�صيا  ي��اأت��ون��ه��ا  �ل��ذي��ن  �ل��ط��الب  �صكن 

معي�صية  ظ��روف  ظل  يف  �الأق���د�م  على 

�لطالبات. على  �أ�صعب  تكون  �صعبة، 

وك������ان �مل���ع���ل���م، ح�����ص��ب �ل���ن���و�ي�������ص���ة، 

لي�ض  �الجتماعي  �مل��وج��ه  دور  مي��ار���ض 

�ملجتمع  يف  ولكن  فح�صب  �مل��در���ص��ة  يف 

�ل������ذي ي���ك���ون ف���ي���ه؛ ف���ه���و �ل�������ص���ي���خ يف 

جمال�صهم  يف  للنا�ض  و�ملدر�ض  �مل�صجد 

و�ل�����ص��اب��ط �الج��ت��م��اع��ي يف ���ص��و�رع��ه��م 

معروفة  كانت  �لتي  لالأحز�ب  و�ملنظر 

�آنذ�ك.

�ل��ن��و�ي�����ص��ة،  ي�����ص��ي��ف  “كنا”  ل���ق���د 

ق��ل��ب  ظ���ه���ر  ع�����ن  �ل���ك���ت���ب  “نحفظ 
ول��ي�����ض ل��ن��ا ���ص��اغ��ل غ��ريه��ا، وب���رز منا 

�لق�صة  كتبو�  حيث  �الأدب  يف  مبدعون 

و�ل�����ص��ع��ر وم���ا ز�ل���ت �آث���اره���م م��وج��ودة 

�ل��ع��ل��م��اء  م��ن��ه��م  ب���رز  ك��م��ا  �الآن،  ح��ت��ى 

�جلي�ض..  وق��ادة  و�ل�صا�صة  و�ملفكرون 

وع��ل��ى م�����ص��ت��وى �مل�����ر�أة ك���ان �اله��ت��م��ام 

وتعمق  �زد�د  ث��م  �ل��ب��د�ي��ات  يف  ب�صيطا 

�الأردن���ي���ة كاتبة  �مل����ر�أة  �أ���ص��ب��ح��ت  ح��ت��ى 

و���ص��ح��ف��ي��ة ووزي�����رة ون��ائ��ب��ة ورئ��ي�����ص��ة 

رفيقها  م��ع  و�حتلت  وق��ي��ادي��ة  جامعة 

ب��ن��اء  �مل���ت���ق���دم���ة يف  �مل�����و�ق�����ع  �ل����رج����ل 

�الأردن«.

وي�����ق�����ول �مل������������وؤرخ �ل�����دك�����ت�����ور ع��ل��ي 

�الأردن  ت����اري����خ  ك���ت���اب���ه  يف  حم���اف���ظ���ة 

 ،1946  -1921 �الإم����ارة  ع��ه��د  �مل��ع��ا���ص��ر 

يف  �ق���ت�������ص���ر  �حل����دي����ث  �ل���ّت���ع���ل���ي���م  �إن 

�لعثماين،  �حلكم  �إبان  �الأردن،  �صرقي 

ع��ل��ى ب��ع�����ض �مل���د�ر����ض �الأول���ي���ة و�رب���ع 

م���د�ر����ض �ب��ت��د�ئ��ي��ة يف �رب����د و�ل�����ص��ل��ط 

و�ل���ك���رك وم���ع���ان، وخ��ل��ت �ل���ب���الد من 

و�نت�صرت  و�لثانوي  �الإعد�دي  �لتعليم 

�مل����د�ر�����ض �الأه���ل���ي���ة �ل���ت���ي ك���ان���ت ع��ل��ى 

�لطو�ئف. ومد�ر�ض  �لكتاتيب  نوعني 

 -1922 �لدر��صي  �لعام  يف  وي�صيف، 

مقابل   2998 �لطلبة  ع��دد  ك��ان   1923

ط��ال��ًب��ا   3316 ب���اإج���م���ايل  ط��ال��ب��ة   318

 -1932 �ل��در����ص��ي  �ل��ع��ام  وط��ال��ب��ة، ويف 

ل��ل��ب��ن��ني  م��در���ص��ة   50 ن��ح��و  ب��ل��غ   1933

ل��ل��ب��ن��ات مب���ا جم��م��وع��ه  م���د�ر����ض  و10 

و�ملعلمات  �ملعلمني  وع��دد  مدر�صة،   60

بلغ  ف��ي��م��ا  م��ع��ل��م��ا وم��ع��ل��م��ة،   134 ن��ح��و 

 1947-1946 �لدر��صي  �لعام  يف  �لعدد 

معلما   214 و  وطالبة،  طالبا   77 نحو 

ومعلمة.

وك������ان ل���ل���م���د�ر����ض �خل���ا����ص���ة �ل��ت��ي 

�أن�������ص���اأه���ا �الأه������ايل يف �ل���ق���رى و�مل����دن 

�لتعليمية  �ل��ن��ه�����ص��ة  يف  �ل��ه��ام  �ل����دور 

�ملد�ر�ض  هذه  وت�صم  �الإم��ارة،  عهد  يف 

و�ملدن  �لقرى  �الإ�صالمية يف  �لكتاتيب 

�مل�����ص��ي��ح��ي��ة يف  �ل��ط��و�ئ��ف  �إىل  �إ���ص��اف��ة 

ل��ل��م��د�ر���ض  ن��ظ��ام  �أول  �ل��ب��الد، و���ص��در 

كانون   20 يف  �الأردن  �صرق  يف  �خلا�صة 

�حل�����ص��ول  و������ص����رط   ،1945 �ل���ث���اين 

عند  �ملعارف  وز�رة  من  ترخي�ض  على 

و�إ�صر�ف  خا�صة،  مدر�صة  �أية  تاأ�صي�ض 

و�مل�����ص��ادق��ة على  �مل��ن��اه��ج  �ل���وز�رة على 

و�ملعلمات. �ملعلمني  �صهاد�ت 

في�صل  �ل���رب���وي  �مل�����ص��ت�����ص��ار  ي��ق��ول 

�لتايه، �ن �لنظام �لربوي يف خمتلف 

ع��ه��ود �ل��ت��اأ���ص��ي�����ض و�ل��ب��ن��اء و�ل��ت��ع��زي��ز 

�مل��ل��ك��ي��ة  ب���ال���رع���اي���ة  ح��ظ��ي  �الأردن  يف 

بو�صفه  ت��ط��وره  م��ر�ح��ل  يف  �ل�����ص��ام��ي��ة 

�ل��ت��ن��م��ي��ة  حم������ور� م���ه���م���ا يف م�������ص���رية 

بخطو�ت  وم�صى  �ملن�صودة،  �ل�صاملة 

�إىل  �ل���ع���ق���ول،  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار يف  ق���وي���ة 

�آالف   7 م��ن  �أك���ر  �إىل  �الآن  و���ص��ل  �أن 

. مدر�صة 

تاأ�صي�ض  ب��د�ي��ات  �ل��ت��اي��ه  وي�����ص��ت��ذك��ر 

ن��ظ��ام �ل��ت��ع��ل��ي��م �حل����ايل ب��ع��د ت��اأ���ص��ي�����ض 

�ململكة عام 1946، حيث ُبني يف �أ�صا�صه 

وب����د�ي����ات����ه ع���ل���ى ن���ظ���م م����وروث����ة م��ن 

�صابقة. فر�ت 

ك��ان نظام  ع���ام1921،  و�أو���ص��ح، قبل 

�لنظم  ع��ن  م��ت��و�رث��اً  تقليدياً  �لتعليم 

تلك  يف  �صائدة  كانت  �لتي  �لعثمانية 

�لتعليمي  �لنظام  �إط��ار  وك��ان  �لفرة، 

م��ق��ت�����ص��ر�ً ع��ل��ى ع����دد ق��ل��ي��ل مم���ا ك��ان 

ي�����ص��م��ى �آن������ذ�ك ب��ال��ك��ت��ات��ي��ب، �إ���ص��اف��ة 

ومع  �الب��ت��د�ئ��ي��ة،  �مل��د�ر���ض  بع�ض  �إىل 

ت��اأ���ص�����ض  �الأردن  ���ص��رق  �إم����ارة  ت��اأ���ص��ي�����ض 

معها نظام تعليم �صامل، يف حني و�صع 

حجر �الأ�صا�ض الأول مدر�صة ثانوية يف 

.1923 �ل�صلط يف عام  مدينة 

ي�صري  ظ��ل  �لتعليم  �أن  �إىل  وي�صري 

م���ن���ذ ت���اأ����ص���ي�������ض �ل�����دول�����ة وف�����ق ن��ظ��ام 

�أن  �إىل  �لعثماين،  �لعمومية  �مل��ع��ارف 

 ،1939 ل�صنة  �مل��ع��ارف  بنظام  ��صتبدل 

عام  �أيلول  من  و�لع�صرين  �لر�بع  ويف 

وز�رة  �أول  باإن�صاء  1940 �صدر مر�صوم 

للتعليم يف �الأردن، حيث كفلت �لدولة 

دون  ح��ًق��ا  ب��اع��ت��ب��اره  الأب��ن��ائ��ه��ا  �لتعليم 

بنود  و�صمن  �إمكاناتها  و�صمن  متييز 

�أن  على  ن�ض  �ل��ذي  �الأردين  �لد�صتور 

لالأردنيني  �إلز�مي  �الأ�صا�صي  �لتعليم 

وه����و جم����اين يف م���د�ر����ض �حل��ك��وم��ة، 

وه����و �ل��ن�����ض ذ�ت�����ه �ل������و�رد يف ق��ان��ون 

و�لتعليم. �لربية 

و�لتعليم  �لربية  ق��ان��ون  �صدر  ث��م 

���ص��ام��اًل  ف���ج���اء   1964 ل�����ص��ن��ة   16 رق����م 

وت���ب���ن���ت �ل�����دول�����ة م����ن خ����الل����ه م���ب���د�أ 

�أه��د�ف  لتحقيق  �لربوي  �لتخطيط 

�ل��ت��ط��ور �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، �ل����ذي ح���دد �أول 

ف��ل�����ص��ف��ة و�����ص���ح���ة �مل����ع����امل ل��ل��رب��ي��ة 

�الأردن. و�لتعليم يف 

وي�����ص��ي��ف �ل���ت���اي���ه، ع��ن��دم��ا �ت�����ص��ع��ت 

بني  �لوحدة  باإعالن  �مل�صوؤولية  د�ئ��رة 

جميع  ��ع��ت  ُو���صِ  1950 ع���ام  �ل�����ص��ف��ت��ني 

�ملد�ر�ض �لتي كانت يف �ل�صفة �لغربية 

وز�رة  يف  �مل���ب���ا����ص���ر  �الإ�������ص������ر�ف  حت����ت 

�ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م يف ع��م��ان وو�ك���ب 

تلك �خلطو�ت �رتفاع يف عدد �ملد�ر�ض 

�الت�صاع يف  و��صتلزم هذ�  �ل�صفتني،  يف 

له،  �ملنظمة  �لقو�نني  �صدور  �لتعليم 

�أول  ���ص��در   ،1952 ع���ام  ح��زي��ر�ن  ف��ف��ي 

مدير  و�ج��ب��ات  ينظم  مدر�صي  ق��ان��ون 

�مل��در���ص��ة ون��ظ��ام �الم��ت��ح��ان��ات �ل��ع��ام��ة 

و�����ص����روط ق���ب���ول وت�����ص��ج��ي��ل �ل��ط��الب 

وترفيعهم.

�ل��ت��ي   2025 �الأردن  روؤي�����ة  و�أك�����دت 

وج���ه ب��اإع��د�ده��ا ج��الل��ه �مل��ل��ك �أه��م��ي��ة 

�مللك  �أط��ل��ق  كما  �لتعليم،  �صوية  رف��ع 

ن��ح��و  �ل���رب���وي  “�لتطوير  م�����ص��روع 

ت���ن���اول  �ل������ذي  �ملعريف”،  �الق���ت�������ص���اد 

���ص��ي��ا���ص��ات و����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات وب���ر�م���ج 

�ملدر�صية،  �لبيئة  وحت�صني  تعليمية، 

�لتكنولوجيا. و��صتخد�م 

وظ����ه����رت م�����ب�����ادر�ت ت���رب���وي���ة م��ث��ل 

م�����ب�����ادرة �ل���ت���ع���ل���ي���م �الأردن�������ي�������ة وه���ي 

 2003 �أن�صئت عام  موؤ�ص�صة غري ربحية 

�لتكنولوجيا  �أجل �لربط بني قوة  من 

�حلديثة،  �ل��ت��دري�����ض  و����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات 

�مللكة  موؤ�ص�صة  تاأ�ص�صت   2013 عام  ويف 

حلول  لتطوير  و�لتنمية  للتعليم  ر�نيا 

جديدة  م��ب��ادر�ت  و�حت�صان  مبتكرة، 

�ل��ت��ع��ل��ي��م،  خم����رج����ات  ع���ل���ى  �أث�����ر  ذ�ت 

و�لركيز على منظور �صمويل ملو�طن 

�لتعليمي  �لنظام  يف  و�ل�صعف  �ل��ق��وة 

ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى �الب���ت���ك���ار، وت�����ص��خ��ري 

�حلديثة. �لتكنولوجيا 

�إدر�ك،  م��ن�����ص��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  و�أط��ل��ق��ت 

ربحية  غ��ري  ع��رب��ي��ة  من�صة  �أول  وه��ي 

جماعية  �إل��ك��رون��ي��ة  م�����ص��اق��ات  م  ُت���ق���ِدّ

تقنية  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  �مل�����ص��ادر  م��ف��ت��وح��ة 

جامعة  قبل  م��ن  �ملبتكرة  �إك�����ض(  )�إد. 

ه����ارف����رد وم���ع���ه���د م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����ض 

��صتقطاب  من  ومتكنت  للتكنولوجيا، 

�أكر من مليون متعلم خالل �أقل من 

�صنو�ت.  3

�مل��ل��ك��ة  �إن�����ص��اء ج��ائ��زة  �إىل  و�إ���ص��اف��ة 

ر�ن���ي���ا �ل���ع���ب���د�هلل ل��ل��ت��م��ي��ز �ل���رب���وي، 

�لعبد�هلل  ر�ن��ي��ا  �مللكة  ج��الل��ة  �أطلقت 

“مدر�صتي” بهدف  مبادرة   2008 عام 

 500 يف  �مل���در����ص���ي���ة  �ل���ب���ي���ئ���ة  حت�������ص���ني 

م��در���ص��ة ح��ك��وم��ي��ة ذ�ت ح��اج��ة م��ا���ص��ة 

هيل. للتاأ

جامعة  يف  �لربوية  �الإد�رة  �أ�صتاذة 

�حل�����ص��ني ب���ن ط���الل �ل���دك���ت���ورة دمي��ه 

�ال���ص��ت��ث��م��ار  �أنَّ  �إىل  ت��ل��ف��ت  و���ص��و���ض، 

ب��ال��ع��ق��ل �ل��ب�����ص��ري ي��ع��د �أف�����ص��ل �أن����و�ع 

من  �إال  ذل��ك  يتحقق  وال  �ال���ص��ت��ث��م��ار، 

خ���الل �ل��ت��ع��ل��ي��م، ف��ال��ت��ع��ل��ي��م رك���ي���زة يف 

و�ملجتمعي. �لفردي  �لعائد  تنمية 

�الإن����ف����اق  �أن  و�����ص����و�����ض،  وت���ع���ت���ر 

�لتعليم  يف  �مل�����ص��ت��خ��دم��ة  �مل�����و�رد  ع��ل��ى 

�إىل تنامي �ملردود  يوؤدي   ” “��صتثمار�ً
�ل��ع��امل  �أن  �ىل  م�����ص��رية  �الق��ت�����ص��ادي، 

�ل����ف����رد م����ار�����ص����ال- وه������و �أح�������د �أه����م 

م��وؤ���ص�����ص��ي ع��ل��م �الق��ت�����ص��اد �حل��دي��ث- 

باأن  �القت�صاد(  )مبادئ  كتابه  يف  ذكر 

�أن  مي��ك��ن  ال  �ل��ن��ا���ض  م��ن  متعلمة  ف��ئ��ة 

و�ملعرفة  بالعلم  الأن��ه  ف��ق��رية؛  تعي�ض 

و�ل����وع����ي و�ل����ط����م����وح و�ل�����ق�����درة ع��ل��ى 

�الإن�صان  ي�صخر  �أن  ي�صتطيع  �الإب���د�ع 

ق����وى �ل��ط��ب��ي��ع��ة وم�������ص���ادره���ا وم����ا يف 

وم��ا فوقها  ث��رو�ت  م��ن  �الأر���ض  باطن 

بنف�صه  �الرتقاء  على  ليعمل  ل�صاحله 

معي�صته. ومب�صتوى 

�ل���ت���وج���ي���ه���ات  �����ص����وء  يف  وق������ال������ت، 

�لربية  وز�رة  قامت  �ل�صامية  �مللكية 

من  نابعة  تطويرية  بر�مج  و�لتعليم 

توؤكد  �لتي  �لتعليمية  �ل�صيا�صة  مبادئ 

�لتما�صك  الإحد�ث  و�صيلة  �لتعليم  باأن 

وز�رة  فعملت  و�الج��ت��م��اع��ي،  �ل��ف��ك��ري 

�ملناهج  و�لتعليم على حتديث  �لربية 

�لتعليمية  �ملر�حل  ملختلف  �لدر��صية 

�حلديثة،  �ملتطلبات  مع  يتنا�صب  مبا 

و�إدخ��������ال م��ف��اه��ي��م م��رت��ب��ط��ة ب�����ص��وق 

�لتطبيقية  ب��امل��ه��ار�ت  وربطها  �لعمل 

ل���ل���ح���ي���اة �ل���ع���م���ل���ي���ة مب���خ���ت���ل���ف �مل������و�د 

�لثقافة  م��ادة  وتخ�صي�ض  �ل��در����ص��ي��ة 

�ملهنية  و�ل��رب��ي��ة  و�حل��ا���ص��وب  �مل��ال��ي��ة 

ومتطلبات  �لعملي  ب��ال��و�ق��ع  ورب��ط��ه��ا 

و�صو�ض. بح�صب  �لعمل،  �صوق 

�ل���رب���ي���ة  وز�رة  �أن  �إىل  وت���ل���ف���ت 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م ���ص��ع��ت م��ن خ���الل ب��ر�جم��ه��ا 

�الإ����ص���ر�ف���ي���ة و�ل��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ني 

�ملعلمني  ت��دري��ب  �ىل  �خل��دم��ة  �أث���ن���اء 

ع���ل���ى �ل���ط���ر�ئ���ق �حل���دي���ث���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 

وع���دل���ت ن���ظ���ام رت����ب �مل��ع��ل��م��ني ح��ي��ث 

م��ع��ل��م  رت���ب���ة  �إىل  ل��ل��رق��ي��ة  ي�����ص��رط 

ق��ائ��د ق��ي��ام �مل��ع��ل��م مب��ب��ادر�ت �إب��د�ع��ي��ة 

تربوية  وم�صاريع  مدر�صية  و�إجن��از�ت 

�ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  �إىل  �ل���ت���وج���ه  م��ن��ه��ا 

�ل���������ذي ي���ح���ف���ز �مل����ع����ل����م����ني ل����در������ص����ة 

�مل�����ي�����د�ن  يف  �ل�����رب�����وي�����ة  �ل����ق���������ص����اي����ا 

على  و�ل��ع��م��ل  لت�صخي�صها  �ل���رب���وي 

لها. �لربوية  �حللول  �إيجاد 
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الشمالي: نسبة البطالة زادت عن ٢٢% خاصة بعد جائحة كورونا والغاء وزارة العمل مجرد 
توصيات ليس بالضرورة أن يؤخذ بها

كناكرية : ال يوجد أي ضغوطات من الحكومة إلجبار صندوق 
الضمان على تقديم الدين لها

الأنباط _ ر�ؤى الزعبي 

ق���ال وزي���ر ال��ع��م��ل ي��و���س��ف ال�����س��م��ايل اإن ال�����وزارة ع��ززت 

م�����س��ارك��ة امل�����راأة ب��ال��ع��م��ل وذل����ك ب��ع��د اإق�����رار جل��ن��ة ال��ع��م��ل 

باللجنة،  ال����وزارة  واج��ت��م��اع  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  مل��ع��دل  النيابية 

ودور  العمل  و�ساحب  العامل  بني  العالقة  ترتيب  مت  كما 

الوزارة يف حال حدوث خالفات بينهم. 

بعد  ٢٢% خ��ا���س��ة  ع��ن  زادت  ال��ب��ط��ال��ة  ن�����س��ب��ة  اأن  وب���ني 

حاملني  واف��د  عامل  ال��ف   ٣٠٠ هناك  واأن  ك��ورون��ا،  جائحة 

كل  رغم  ذلك  من  اأكرث  الوافدة  العمالة  موؤكداً  للت�ساريح، 

مت  اأن��ه  اىل  اإ�سافة  املخالفني،  من  باحلد  ال��وزارة  اإج��راءات 

،بجميع  األف    ٣٠٠ األف من  اأو�ساع ما يقدر ب١١٤  ت�سويب 

.  ٢٠٢١ لعام  اململكة  حمافظات 

العمل  ت�ساريح  حت��ول  ب�سبب  اأ�سفه  عن  ال�سمايل  وع��ر 

اإىل جتارة  ، مبينا اأن الوزارة عملت على وقف االنتقال اىل 

اإح�سار  ب�سرط  باالنتقال  و�سن�سمح  �سابقا،  اأخرى  قطاعات 

اتفاقية  الوزارة على  العمل، ووقعت  براءة ذمة من �ساحب 

ع��ام��ل،وال  االف   ٥٠٠٠ ك��وت��ا  ومنحناهم  ال��ع��م��ال  نقابة  م��ع 

اخرى. قطاعات  اىل  باالنتقال  لهم  ي�سمح 

متاما  يختلف  ال�سوريني  مو�سوع  اأن  اىل  النظر  ولفت 

عن العمالة الوافدة، وجتري معاملتهم كالجئني، اإذ يوجد 

 ، ال��وزارة  ل��دى  املا�سي  العام  �سجلوا  �سوري  عامل  األ��ف   ٦٠

العمل  وزارة  لدى  ي�سجل  ال  ال�سوري  الالجئ  اأن  مو�سحاً  

مفو�سية  م��ن  ل��ه  ت�����س��رف  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات  ف��ق��دان  خ�سية 

اإىل خ��وف��ه من  اإ���س��اف��ة  ال��ل��ج��وء،  ال��الج��ئ��ني وخ�����س��ارة �سفة 

اأنه يف حال  ، الفتاً  بحال  اأوروب��ا  اإىل  الهجرة  فقدان فر�ص 

العمل  ���س��اح��ب  ي��ت��م حم��ا���س��ب��ة  ي��ع��م��ل،  اأي الج���ئ  ���س��ب��ط  مت 

الالجئني. الدولية جتاه  االردن  التزامات  ب�سبب  فقط، 

واأ�سار حول قرار اإلغاء وزارة العمل وحتويل اأعمالها، اأنه 

بال�سرورة  لي�ص  تو�سيات  زال جمرد  لي�ص قرار قطعي وما 

اأن يوؤخذ بها، وال يوجد اأي قرار حتى االآن اللغاء الوزارة.

وب���ح�������س���ب م�������س���روع امل�����وازن�����ة، ق�����در جم���م���وع ال��ن��ف��ق��ات 

مببلغ   ،2023 لعام   العمل  ل��وزارة  والراأ�سمالية  اجلارية 

املوازنة،  وبح�سب  اأردين،  دينار  مليون   39.445.000
 2023 لعام  امل��ق��درة  املخ�س�سات  بني  الفروقات  ات�سحت 

 .2022 تقديره  واملعاد 

 )132( مببلغ  زيادتها  مت  اجلارية  النفقات  حيث  فمن   

ال����ف دي���ن���ار ت��ع��وي�����س��ات ال��ع��ام��ل��ني ، وت���رك���زت يف ال���زي���ادة 

زيادتها مببلغ  والعالوات و مت  للرواتب واالجور  الطبيعية 

تركزت  حيث  واخلدمات  ال�سلع  ا�ستخدام  دينار  األف   )15(

 )29( مببلغ  زيادتها  مت  كما  ت�سغيلية،  بنود  عدة  زي��ادة  يف 

الف دينار وتركزت يف بند االعانات .

الراأ�سمالية،  النفقات  بند  ف��اإن  ال���وزارة  مل��وازن��ة  ووف��ق��اً   

زيادة  يف  تركزت  دينار  الف   )30269( مببلغ  زيادتها  مت 

دينات  الف   )269( مببلغ  بها  امللتزم  امل�ساريع  خم�س�سات 

ال��ق��درات امل��وؤ���س�����س��ي��ة وم�����س��روع اأمت��ت��ة وزارة ال��ع��م��ل ور���س��د 

للت�سغيل  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  مل�����س��روع  ج��دي��دة  خم�س�سات 

دينار. مليون   ٣٠ مببلغ 

 م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال رئ��ي�����ص ����س���ن���دوق ا���س��ت��ث��م��ار اأم�����وال 

ال�����س��م��ان، ع���ز ال���دي���ن ك��ن��اك��ري��ة اإن ب��ي��ان��ات ال���ع���ام امل��ا���س��ي 

، وو�سلت  ١.٤ مليار  اإرتفعت مبقدار  اإذ  اإيجابية  لل�سندوق  

دينار. ١٣.٨ مليار  ال�سمان اىل  موجودات 

للو�سول  ج��ه��ات  ع��دة  م��ع  يعمل   ال�����س��ن��دوق  اأن  واأو���س��ح 

االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ح��دي��ث  روؤى  م��ع  تتما�سى  ا���س��ت��ث��م��ارات  اىل 

، ب��خ�����س��و���ص ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي، ب��ني ك��ن��اك��ري��ة اأن ال��ت��ج��ارب 

���س��ري��ك  م����ع  ال�����دخ�����ول  اأف�������س���ل���ي���ة  اإىل  ت�������س���ري  ال�������س���اب���ق���ة 

امل�سروع. يف  كمطور  الدخول  عن  ا�سرتاتيجي، 

واأ�سار اإىل اأن �سندوق ال�سمان يخ�سع للحكومة وجميع 

ال��ف��ر���ص ت��ق��ي��م م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة خم��ت�����س��ة، واأغ��ل��ب ال��ف��ر���ص 

وال  العرو�ص،  من  اأق��ل  ،وذل��ك    ٪١٠ بن�سبة  عليها  ح�سلنا 

ال�سمان  اأي �سغوطات من احلكومة الإجبار �سندوق  يوجد 

من  احلكومة  مينع  ال��ق��ان��ون  واأن  ل��ه��ا،  ال��دي��ن  ت��ق��دمي  على 

االق����رتا�����ص امل��ب��ا���س��ر ، ل��ك��ن ي��ت��م االق����رتا�����ص م���ن خ��الل 

يختار  وال��ن��ظ��ام  �سندات  ال���س��دار  امل��رك��زي  البنك  خماطبة 

فوائد. االأقل 

عوائد  حتقق  احلكومية  ال�سندات  اأن  كناكرية  واأو���س��ح 

احلكومة  واأن  ال�����س��م��ان،  اأم���وال  ا�ستثمار  ل�����س��ن��دوق  قيمة 

م��ل��ت��زم��ة ب��ت�����س��دي��د االأق�����س��اط وال��ف��وائ��د امل�����س��ت��ح��ق��ة خ��الل 

ال�سداد . اأي تاأخري يف عملية  املواعيد املحدد، وال يوجد 

من�سور  والت�سغيل  التنمية  �سندوق  مدير  ق��ال  ب��دوره 

وريكات، اإن ال�سندوق ال يتقا�سى اأي خم�س�سات يف املوازنة 

يقارب  ما  تاأ�سي�سه  منذ  كتمويل  ال�سندوق  وقدمها    ، العام 

دينار. ٣٣٥ مليون 

اليوم برناجمني متا�سياً مع  اأطلق  ال�سندوق  اأن  واأ�ساف 

ال��وزارة  وان  ال�سباب،  لتمكني  االقت�سادي  التحديث  روؤى 

التعليم  اىل  للتحويل  ال�سباب  ت�سجع  م�ساريع  على  تعمل 

واملهني. التقني 

النائب  برئا�سة  املالية  اللجنة  مناق�سة  خالل  ذلك  جاء 

لها  التابعة  وال��دوائ��ر  العمل  وزارة  ال�سليحات،ملوازنة  منر 

.٢٠٢٣ ل�سنة 

مذكرة تفاهم بين الطاقة وشركة المجرة الستغالل الصخر الزيتي
الأنباط-عمان

امل��ع��دن��ي��ة  وال�����رثوة  ال��ط��اق��ة  وزارة  وق��ع��ت 

م��ع ���س��رك��ة امل��ج��رة لل�سخر ال��زي��ت��ي وامل����وارد 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اأم�������ص االث���ن���ني، م���ذك���رة ت��ف��اه��م 

ال�ستغالل ال�سخر الزيتي يف منطقة اللجون 

على ار�ص م�ساحتها 15 كيلومرتا مربعا.

ووق�����ع امل����ذك����رة وزي�����ر ال���ط���اق���ة وال�����رثوة 

ومدير  اخلراب�سة،  �سالح  الدكتور  املعدنية 

وامل���وارد  ال��زي��ت��ي  لل�سخر  امل��ج��رة  �سركة  ع��ام 

مدير  بح�سور  ال��ف��اخ��وري،  ع��م��اد  الطبيعية 

العدوان  بهجت  ال��وزارة  يف  امل�ساريع  مديرية 

ورئي�ص ق�سم م�ساريع ال�سخر الزيتي هنادي 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال�����س��رك��ة  وع���ن  ���س��ع��ادة، 

�سمري  املديرين  وهيئة  عمي�ص  ل��وؤي  لل�سركة 

عيا�ص وحممد الزعبي.

عقب  ت�سريح  يف  اخلراب�سة  ال��وزي��ر  واك��د 

التوقيع، اأهمية املذكرة يف اطار توجه الوزارة 

ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال������رثوات امل��ع��دن��ي��ة الأه��م��ي��ة 

لالقت�ساد  م�سافة  قيمة  حتقيق  يف  القطاع 

املحلي  الناجت  يف  م�ساهمته  وتعزيز  الوطني 

االإجمايل والتو�سع يف فر�ص العمل خا�سة يف 

مناطق اال�ستك�ساف والتعدين.

العمل  ال�سركة  مبا�سرة  اأهمية  اىل  وا�سار 

ب���اأق���رب وق���ت ل��ل��خ��روج ب��ن��ت��ائ��ج ي��ب��ن��ى عليها 

على  ين�ص  ال���ذي  بامل�سروع  العمل  م�ستقبل 

تقدم  عامان  مدته  ا�ستك�سايف  برنامج  تنفيذ 

االقت�سادية  درا�سة اجلدوى  ال�سركة  بنهايته 

مل�سروع تقطري النفط من ال�سخر الزيتي.

اململكة ي�سهد  التعدين يف  اإن قطاع  وق��ال، 

ال��ط��اق��ة  وزارة  وق��ع��ت  ان  ب��ع��د  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 

7 م��ذك��رات  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  املعدنية  وال����رثوة 

ال�سناعات  على  الرتكيز  خاللها  مت  تفاهم 

التحويلية يف م�سعى لو�سع االأردن وبقوة على 

خارطة التعدين االإقليمية وحتى العاملية.

ي�ستجيب جلهود  امل�سعى  ان هذا  واأ���س��اف، 

اإع������ادة ال���زخ���م ل��ل��ق��ط��اع ال����ذي ع��رف��ت��ه روؤي���ة 

ذو قيمة �سناعية  باأنه  االقت�سادي  التحديث 

عالية ويجري العمل على م�ساعفة م�ساهمته 

النتائج  على  بناء  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

املوؤملة التي مت التو�سل اإليها لغاية االآن من 

خالل مذكرات التفاهم املوقعة.

واك����د اخل��راب�����س��ة اأه��م��ي��ة ال��ق��ط��اع يف رف��د 

والتو�سع  م�سافة  بقيمة  الوطني  االقت�ساد 

حتقيق  جهود  يف  ي�سهم  مبا  العمل  فر�ص  يف 

التنمية امل�ستدامة.

ال�سركة  اإن  ال���ف���اخ���وري،  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

االق��ت�����س��ادي��ة من  اجل���دوى  ب��درا���س��ات  �ستبداأ 

اللجون  اال�ستك�ساف يف منطقة  اأعمال  خالل 

مربعا  ك��ي��ل��وم��رتا   15 م�ساحتها  ار����ص  ع��ل��ى 

ال�ستغالل ال�سخر الزيتي بوا�سطة تكنولوجيا 

التقطري بالتعاون مع �سركة انيفيت العاملية، 

موؤكدا اأهمية امل�سروع يف فتح املزيد من فر�ص 

العمل لفنيني واأخ�سائيني اأردنيني.

واأو�����س����ح ان����ه وب���ن���اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج درا����س���ات 

اجل������دوى، ���س��ي��ت��م ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة م�����س��ارك��ة 

باالإنتاج من خالل ا�ستغالل ال�سخر الزيتي، 

الطاقة  وزارة  قدمته  ال��ذي  بالدعم  م�سيدا 

مهامها  وت�سهيل  لل�سركة  املعدنية  وال���رثوة 

حتى الو�سول اإىل مذكرة التفاهم.

العقبة النباط- 

ال���وزراء، االأردين  حتت رعاية دول��ة رئي�ص 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة افتتح معايل ال�سيخ 

اآل نهّيان؛ �سفري  خليفة بن حممد بن خالد 

االأردن  ل��دى  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

ومعايل توفيق كري�سان، نائب رئي�ص الوزراء 

ووزير االإدارة املحلية االأردين، املحطة االأوىل 

وال���وح���ي���دة ل��ل�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة يف ال��ع��ق��ب��ة 

ت��زام��ن م��ع و���س��ول ال�سفينة  ام�����ص، وال����ذي 

 MSC �سبلينديدا  �سي  اإ���ص  »اإم  ال�سياحية 

متنها  ع��ل��ى  حت��م��ل  ال��ت��ي   »Splendida
اأكرث من 2,000 زائر اإىل االأردن. 

ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  وُت��ع��ّد 

تد�سينه  مت  ال���ذي  االأول  امل�����س��روع  اجل��دي��دة 

من بني خم�سة م�ساريع ا�سرتاتيجية �سخمة 

م��رت��ق��ب��ة ب���ني جم��م��وع��ة م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي؛ 

وال�سناعة  للتجارة  ال��رائ��د  ال��ع��امل��ي  امل��ح��رك 

و�سركة  املنطقة،  يف  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 

ال�سياحة  ق��ط��اع��ات  لتعزيز  العقبة  ت��ط��وي��ر 

امل��دي��ن��ة  يف  وال��ن��ق��ل  اللوج�ستية  واخل���دم���ات 

ال�ساحلية.

بن  حممد  بن  خليفة  ال�سيخ  معايل  وق��ام 

كري�سان  ت��وف��ي��ق  وم��ع��ايل  ن��ه��ّي��ان؛  اآل  خ��ال��د 

حممد  الكابنت  من  خاللها  ا�ستمعا  بجولة، 

والرئي�ص  املنتدب  الع�سو  ال�سام�سي؛  جمعة 

التنفيذي ملجموعة موانئ اأبوظبي، اإىل �سرح 

حول و�سائل الراحة واخلدمات املتنوعة التي 

ال�سّياح  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  امل��ح��ط��ة  ت��وف��ره��ا 

الدوليني الزائرين للمملكة وتطلعاتهم. 

وح�����س��ر م��را���س��م االف���ت���ت���اح م��ع��ايل ن��اي��ف 

ال���ف���اي���ز، رئ��ي�����ص جم��ل�����ص م��ف��و���س��ي منطقة 

ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����س��ادي��ة اخل���ا����س���ة؛ وع��ط��وف��ة 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�سفدي،  ح�سني 

كبار  من  عدد  اإىل  باالإ�سافة  العقبة،  تطوير 

امل�سوؤولني من اجلانبني.

���س��رك��ة تطوير  م���ع  االت��ف��اق��ي��ة  اإط�����ار  ويف 

اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ق��ب��ة، �ستعمل جم��م��وع��ة م��وان��ئ 

العقبة  حمطة  وت�سغيل  واإدارة  تطوير  على 

مب�ستواها  تتميز  ال��ت��ي  ال�����س��ي��اح��ي��ة  لل�سفن 

�سة للم�سافرين على منت  العاملي، وهي خم�سّ

يتطلعون  الذين  الدولية  ال�سياحية  ال�سفن 

والبرتا  العقبة  وحت��دي��ًدا  االأردن،  زي��ارة  اإىل 

ووادي رم. ومن املقرر اأن تر�سو اأكرث من 50 

ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  يف  �سفينة 

خ��الل االأ���س��ه��ر االأرب��ع��ة املقبلة، ح��ام��ل��ًة على 

متنها ع�سرات االآالف من الزّوار اإىل الوجهة 

ال�سهرية باأجوائها الدافئة وامل�سم�سة يف ف�سل 

ال�ستاء.

بن  ال�سيخ خليفة بن حممد  وق��ال معايل 

ال�سفن  ت��د���س��ني حم��ط��ة  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د 

ثمار  اإح��دى  العقبة هي  ال�سياحية يف مدينة 

دولة  بني  االإ�سرتاتيجية  وال�سراكة  التعاون 

االأردن��ي��ة  واململكة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

الها�سمية ال�سقيقة.

االفتتاح  حفل  يف  كلمته  خ��الل  واأ���س��اف   

بعالقات  ي��رت��ب��ط��ان  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  اأن 

التاريخ،  عر  ومتجذرة  را�سخة  ا�سرتاتيجية 

من  متقدمة  م�ستويات  اإىل  ال��ي��وم  وو���س��ل��ت 

ميثله  ما  بف�سل  كافة،  املجاالت  يف  التن�سيق 

البلدين من منوذجاً للتعاون امل�سرتك و�سوت 

ل��ل��ح��ك��م��ة واالع����ت����دال وال�������س���الم وال��ت��ع��اي�����ص 

والت�سامح يف املنطقة والعامل.

 وقال معاليه اإن دولة االإمارات تعد �سريك 

ا�سرتاتيجي هام لالأردن على كافة االأ�سعدة، 

االقت�سادي  التعاون  تطوير  على  وحري�سة 

م�ستويات  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  واال���س��ت��ث��م��اري 

اأع���ل���ى، وال��ب��ن��اء ع��ل��ى ال�����س��راك��ات ال��ق��ائ��م��ة يف 

العديد من املجاالت، حيث بلغ حجم التبادل 

ال��ت��ج��اري ن��ح��و ث��الث��ة م��ل��ي��ارات دوالر ال��ع��ام 

االإ���س��ت��ث��م��ارات  حجم  اأن  ع��ن  ف�ساًل  امل��ا���س��ي، 

 17 قيمتها  جت����اوزت  اململكة  يف  االإم��ارات��ي��ة 

مليار دوالر.

 واأك�������د م��ع��ال��ي��ه ع���ل���ى م���ت���ان���ة ال���ع���الق���ات 

بف�سل  تر�سخت  ال��ت��ي  االأردن���ي���ة  االإم��ارات��ي��ة 

ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام  روؤي����ة 

متطورة  ا�سرتاتيجية  �سراكة  مبثابة  وت��ع��د 

ومتنامية يف خمتلف املجاالت احليوية.

 وتقدم معاليه بال�سكر اإىل اململكة االأردنية 

الها�سمية قيادًة وحكومًة و�سعباً، على التعاون 

والتن�سيق امل�ستمر مع كافة املوؤ�س�سات االأردنية 

والتي تعك�ص عمق العالقات االأخوية الثنائية 

بني البلدين.

وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م���ع���ايل ف�����الح حم��م��د 

جمموعة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  االأح���ب���اب���ي، 

موانئ اأبوظبي: »يعك�ص افتتاح حمطة العقبة 

لل�سفن ال�سياحية، عالقات التعاون وال�سراكة 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني 

ج��دي��دة.  اآف���اق  اإىل  بها  االرت��ق��اء  يف  وي�ساهم 

وبو�سفها املحطة االأوىل والفريدة من نوعها 

لل�سفن  العقبة  حمطة  تكتفي  لن  البالد،  يف 

م�سبوقة  غ���ري  ف��ر���س��ة  ب��ت��وف��ري  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

البحرية  ال���رح���الت  ق��ط��اع  ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن 

لنا م�ساركة  �ستتيح  ا  اأي�سً واإمّنا  النمو،  �سريع 

ال�سفن  حمطات  ت�سغيل  يف  الوا�سعة  خراتنا 

ال�سياحية املتطورة، ف�ساًل عن دورها يف دعم 

عر  العاملي  للتو�سع  اأبوظبي  م��وان��ئ  خطط 

العقبة  ملنطقة  اال�سرتاتيجي  املوقع  توظيف 

�سمن  اإقليمي  كمركز  ال��واع��دة  واإم��ك��ان��ات��ه��ا 

منطقة البحر االأحمر«.

وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال م���ع���ايل ن���اي���ف ال��ف��اي��ز، 

رئي�ص جمل�ص مفّو�سي �سلطة منطقة العقبة 

تطوير  �سركة  ورئي�ص  اخلا�سة،  االقت�سادية 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  »ن��ل��ت��زم  ال��ع��ق��ب��ة: 

بتحويل  ال����دوام  اخل��ا���س��ة على  االق��ت�����س��ادي��ة 

مدينة العقبة اإىل وجهة ا�ستثمارية وجتارية 

و�سياحية تناف�سية تطل على البحر االأحمر، 

لل�سفن  العقبة  حمطة  افتتاح  يتما�سى  كما 

ال�سياحية اليوم مع هذه امل�ساعي. كل ال�سكر 

وال��ت��ق��دي��ر ل�����س��رك��ائ��ن��ا يف جم��م��وع��ة م��وان��ئ 

الهائلة  باالإمكانيات  اإميانهم  على  اأبوظبي 

لتحفيز  امل�ستمرة  جهودنا  وم�ساركة  للعقبة 

ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي امل�����س��ت��دام وت��ع��زي��زه يف 

واحدة من اأكرث بوابات االأردن اأهمية«.

وب����������دوره، ق�����ال ال���ك���اب���نت حم���م���د ج��م��ع��ة 

ال�������س���ام�������س���ي؛ ال��ع�����س��و امل���ن���ت���دب وال��رئ��ي�����ص 

»نتقّدم  اأبوظبي:  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 

كري�سان؛  توفيق  معايل  اإىل  �سكرنا  بخال�ص 

املحلية،  االإدارة  ووزي���ر  ال���وزراء  رئي�ص  نائب 

افتتاح  يف  ال����وزراء  رئي�ص  دول���ة  متثيله  على 

حمطة العقبة لل�سفن ال�سياحية، التي ت�سعى 

اإىل تعزيز جتربة ال�سفر يف العقبة واال�ستفادة 

النمو  واإمكانيات  الرئي�سي  املدينة  من موقع 

ال�������زّوار  م����ن  االآالف  ع�������س���رات  جل�����ذب  ف���ي���ه 

اأ�سهر املعامل ال�سياحية  الدوليني ال�ستك�ساف 

ق��ي��م��ة  اإ����س���اف���ة  يف  ي�����س��ه��م  مب����ا  االأردن،  يف 

وتر�سيخ  ال�ساحلية  امل��دي��ن��ة  اإىل  اق��ت�����س��ادي��ة 

منطقة  يف  مف�سلة  وجهة  بو�سفها  مكانتها 

امل�����س��رق ال���ع���رب���ي. ن�����س��ك��ر ���س��رك��اءن��ا ال���ِك���رام، 

و�سلطة  العقبة  ت��ط��وي��ر  ���س��رك��ة  وب��ال��ت��ح��دي��د 

اللتنينْ  اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

العقبة  اأ�سا�سية لتعزيز مكانة  ُتعّد �سراكتهما 

بو�سفها مركًزا رائًدا لل�سياحة والتجارة«.

ويف حديثه، قال عطوفة ح�سني ال�سفدي، 

العقبة:  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 

»ُت���ع���ّد ه����ذه ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة خري 

دليل على التعاون الرا�سخ بني االأردن ودولة 

مكانة  ير�ّسخ  مما  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 

ال�ساحة  يف  رئي�سية  وج��ه��ة  بو�سفها  العقبة 

العاملية، وي�ساعد يف توطيد اخلطط الوطنية 

ودفع االزدهار االقت�سادي. وال يقت�سر االأمر 

على هذا فح�سب، بل �سي�سهم التحول الرقمي 

��ا يف  ال��الح��ق ال��ن��اجت ع��ن ه��ذه ال�����س��راك��ة اأي�����سً

القطاع  م��رون��ة  ت��ع��ّزز  ب��ن��اء منظومة ج��دي��دة 

البحري يف العقبة ب�سكل كبري«.

ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  تتكون 

م��ن ر���س��ي��ف ب��ح��ري مي��ت��د ع��ل��ى ط���ول 700 

مرت، وقاعة للم�سافرين واالأمتعة، وم�ساحات 

املجانية،  االإن��رتن��ت  وخدمة  داخلية،  جتارية 

وم�����س��ل��ي��ات، وم��ك��ات��ب. وُت���ع���ّد امل��ن�����س��اأة فائقة 

��ا حم��ط��ة واح����دة للعديد من  اأي�����سً احل��داث��ة 

على  تعمل  ال��ت��ي  احلكومية  املعنية  اجل��ه��ات 

البحرية،  الرحالت  لقطاع  اخلدمات  تقدمي 

واخل��دم��ات،  واالإج����راءات  العمليات  وحت�سني 

وج��ع��ل��ه��ا وج���ه���ة ج����اذب����ة خل���ط���وط ال�����س��ف��ن 

ال�سياحية الدولية، مبا ي�سهم يف زيادة حركة 

ال�����س��ف��ن وع���دد امل�����س��اف��ري��ن، وب��ال��ت��ايل تعزيز 

االقت�ساد ب�سكل عام.

ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  وت��وف��ر 

لل�سراكة  ب��ه  يحتذى  اأمن��وذًج��ا  ُت��ع��ّد  –التي 
ال��ن��اج��ح��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ص- 

مكانة  تر�ّسخ  حيث  ا�ستثنائية؛  �سفر  جتربة 

للم�سافرين  حمورية  وجهة  بو�سفه  االأردن 

بغر�ص الرتفيه، وتعك�ص االزدهار االقت�سادي. 

فريًدا  م�سروًعا  ُتعّد  التي  املحطة  و�ست�سهم 

من نوعه يف اململكة يف تنويع خيارات الدخول 

االأردن،  اإىل  ال��ق��ادم��ني  للم�سافرين  امل��ت��اح��ة 

زايد  يتجزاأ من مر�سى  ال  ج��زًءا  �ستكون  كما 

ال�����ذي ت���ط���ّوره جم��م��وع��ة م���وان���ئ اأب��وظ��ب��ي، 

وه���و م�����س��روع �سخم م��ت��ع��دد اال���س��ت��خ��دام��ات 

�سكنية  م�����س��اح��ات  ي�سم  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��واج��ه��ة 

وجت��اري��ة، وم��راف��ق ل��ل��م��اأك��والت وامل�����س��روب��ات، 

ومكاتب، وفنادق، ومناطق ترفيهية م�سممة 

لتعزيز مكانة العقبة بو�سفها مركًزا اإقليمًيا 

لل�سياحة واالأعمال.

لل�سفن  ال��ع��ق��ب��ة  حم��ط��ة  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 

ا�سرتاتيجية  اتفاقيات  اأرب��ع  ثمة  ال�سياحية، 

مرتقبة بني جمموعة موانئ اأبوظبي و�سركة 

مر�سى  منطقة  بخ�سو�ص  ال��ع��ق��ب��ة  ت��ط��وي��ر 

لتطوير  الرامية  اآيلة  مقطع  واتفاقية  زاي��د، 

وت�سغيل نظام متطّور ملنظومة املوانئ، وميناء 

واإدارة  وت��ط��وي��ر  االأغ���را����ص،  م��ت��ع��دد  العقبة 

والتي  ال���دويل،  ح�سني  امللك  مطار  وت�سغيل 

العقبة  مكانة  تر�سيخ  يف  جميعها  �سُت�ساعد 

وحُم��ّف��ًزا  رئي�سية،  اإقليمية  ُوج��ه��ة  بو�سفها 

جلذب اال�ستثمارات والتطّور االقت�سادي.

خالل اعالن مجموعة موانئ أبو ظبي عن افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية

آل نهيان: تدشين محطة السفن السياحية في مدينة العقبة هي إحدى
 ثمار التعاون بين اإلمارات واألردن

الفايز: هدفنا تحويل العقبة إلى وجهة استثمارية وتجارية وسياحية تنافسية تطل على البحر األحمر

المركزي يحدد سقوفا جديدة 
للمدفوعات الالتالمسية بـ 300 دينار 

كحد اقصى يوميًا

الضمان: الحد األدنى لألجور 271 دينارا 
للعام الحالي

الأنباط-عمان

���س��م��ح ال��ب��ن��ك امل��رك��زي جل��م��ي��ع ال��ب��ن��وك 

امل���م���ل���ك���ة و�����س����رك����ات ال���دف���ع  ال���ع���ام���ل���ة يف 

االإلكرتوين بتحديد �سقف جديد حلركات 

املدفوعات الالتالم�سية، بحيث ال تتجاوز 

اأردين،  دينار   ١٠٠ ال��واح��دة  احلركة  قيمة 

ق��ي��م��ة احل��رك��ات  ي��ت��ج��اوز جم��م��وع  واأن ال 

اإب��ق��اء  ٣٠٠ دي���ن���ار، م���ع  ال���واح���د  ال���ي���وم  يف 

احل����ق ل��ل��ع��م��ي��ل ب��ت��ح��دي��د احل����د االأق�����س��ى 

�سواء  الالتالم�سية  ال��دف��ع  ح��رك��ات  لقيم 

ال���واح���دة اأو االإج��م��ال��ي��ة امل�����س��م��وح ب��ه��ا من 

يتم توفريها من قبل  التي  االآليات  خالل 

البنوك وال�سركات امل�سدرة الأدوات الدفع.

ال�سوق  ا�ستجابة الحتياجات  ذلك  وجاء 

امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  ل���رغ���ب���ات  وت��ل��ب��ي��ة  االأردين 

امل���زي���د من  اإع����ط����اء  اإىل ج���ان���ب  امل���ال���ي���ني، 

الدفع  اأوام���ر  تنفيذ  يف  وال�سهولة  امل��رون��ة 

ال��ت��ي  االإل���ك���رتون���ي���ة  االأدوات  ب��ا���س��ت��خ��دام 

ا  خ�سو�سً ال��الت��الم�����س��ي��ة،  خ��ا���س��ي��ة  ت��دع��م 

من  كبري  ب�سكل  عليها  االع��ت��م��اد  ���س��وء  يف 

لدى  مدفوعاتهم  تنفيذ  يف  العمالء  قبل 

تنفيذ  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  ي�سمل  ومب��ا  ال��ت��ج��ار 

اململكة. الالتالم�سية خارج  مدفوعاتهم 

امل���دف���وع���ات  اأن  اإىل  االإ������س�����ارة  وجت�����در 

يتم  التي  الدفع  الالتالم�سية هي عمليات 

واأ�سهرها  الدفع  اأدوات  با�ستخدام  تنفيذها 

ال��ط��ل��ب  اإىل  احل����اج����ة  دون  ال���ب���ط���اق���ات 

م���ن ال��ع��م��ي��ل اإدخ�����ال ال��ب��ط��اق��ة يف اجل��ه��از 

التاجر  ل��دى  وامل��ت��واف��ر  للدفع  املخ�س�ص 

اجل��ه��از  اإىل  ال��ب��ط��اق��ة  بتقريب  واالك��ت��ف��اء 

للدفع. املخ�س�ص 

البنك املركزي الدكتور  و�سّرح حمافظ 

عادل ال�سرك�ص باأن املدفوعات الالتالم�سية 

بعد  م�سبوق  غ��ري  من���ًوا  ���س��ه��دت  اململكة  يف 

ب���اإل���زام   ٢٠٢٠ ب��ن��ه��اي��ة ع����ام  امل���رك���زي  ق��ي��ام 

االإلكرتوين  الدفع  و�سركات  البنوك  جميع 

بعدم اإ�سدار بطاقات اأو توفري اأجهزة قبول 

خ��ا���س��ي��ة  ت���دع���م  ال   )POS( امل���دف���وع���ات 

امل���دف���وع���ات ال��الت��الم�����س��ي��ة، وت��وج��ي��ه��ه��م 

ك��ذل��ك ب��ا���س��ت��ب��دال ج��م��ي��ع ال��ب��ط��اق��ات التي 

امل��ت��واف��رة لدى  واالأج��ه��زة  العمالء  ب��ح��وزة 

اإىل  اخلا�سية،  ه��ذه  تدعم  ب��اأخ��رى  التجار 

والثقافة  ال��وع��ي  م�ستويات  ارت��ف��اع  ج��ان��ب 

جتاه  والتجار  املاليني  للم�ستهلكني  املالية 

هذا النوع من املدفوعات.

بطاقات  عدد  باأن  ال�سرك�ص  ح  و�سّ وكما 

قد  االأردين  ال�����س��وق  يف  امل�������س���درة  ال���دف���ع 

ي��زي��د  م����ا   ٢٠٢٢ ع�����ام  ن���ه���اي���ة  م����ع  ب���ل���غ���ت 

٥.7 م��ل��ي��ون ب��ط��اق��ة ج��م��ي��ع��ه��ا ت��دع��م  ع��ل��ى 

والتي  الالتالم�سية،  امل��دف��وع��ات  خا�سية 

ال��دف��ع  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ  ب��وا���س��ط��ت��ه��ا  مي��ك��ن 

من  التجاري  القطاع  ل�سالح  االإل��ك��رتوين 

٦9 األ���ف ن��ق��ط��ة بيع  خ���الل م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 

جميع  يف  ومنت�سرة  اخلا�سية  ه��ذه  تدعم 

اململكة. حمافظات 

ك���م���ا ب���ل���غ اإج�����م�����ايل ق���ي���م امل����دف����وع����ات 

االأردين  ال�����س��وق  يف  امل��ن��ف��ذة  الالتالم�سية 

با�ستخدام البطاقات ١.٤مليار دينار اأي ما 

عمليات  قيم  اإجمايل  من  باملئة   ٣7 ن�سبته 

القطاع  ل�سالح  املنفذة  االإلكرتوين  الدفع 

التجاري.

الأنباط-عمان

اأع����ل����ن����ت امل���وؤ����س�������س���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����س��م��ان 

ال�����س��ادر  ال��ق��رار  ع��ن تطبيقها  االج��ت��م��اع��ي، 

عن اللجنة الثالثية ل�سوؤون العمل املت�سمن 

زيادة احلد االأدنى لالأجور لالأعوام )٢٠٢٣-

الت�سخم  ن�����س��ب��ة  ي���ع���ادل  مب���ا   )٢٠٢٤-٢٠٢٥

ال�����س��ادرة ع��ن اجل��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة وع��ل��ى اأن 

ال�سنوات  �سنة من  لكل  الن�سبة  حتت�سب هذه 

الت�سخم لالأ�سهر )١١(ال�سابقة  لن�سبة  وفقاً 

لكل �سنة.

االث��ن��ني،  اأم�����ص  ب��ي��ان  املوؤ�س�سة يف  وق��ال��ت 

اللجنة  لقرار  االأدن��ى لالأجور وفقاً  اإن احلد 

الثالثية ل�سوؤون العمل ال�سابق )٢٦٠( دينارا، 

ومبا اأن ن�سبة الت�سخم لالأ�سهر )١١( االأوىل 

ف��اإن  ب��امل��ئ��ة(  امل��ا���س��ي بلغت )٤.٢٢  ال��ع��ام  م��ن 

احل���د االأدن�����ى ل���الأج���ور اخل��ا���س��ع��ة الق��ت��ط��اع 

�سي�سبح   ٢٠٢٣ ل��ع��ام  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان 

)٢7١( دينارا.

لقانون  يخ�سع  اأن���ه  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 

عاما   ١٦ اأكمل  من  كل  االجتماعي  ال�سمان 

كانت  ومهما  اجلن�سية  ب�سبب  اأي متييز  دون 

اأو �سكله واأي��اً كانت طبيعة االأجر  مدة العقد 

ال����ذي حتت�سب  االأج�����ر  ي��ق��ل  ال  اأن  ���س��ري��ط��ة 

اال���س��رتاك��ات على اأ���س��ا���س��ه ع��ن احل��د االأدن���ى 

لالأجور املعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.



املحلي

 »الحريات النيابية« تزور مركز إصالح 
وتأهيل الجويدة

االنباط- عمان

 اأ�سادت جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب ب�����س��ام ال��ف��اي��ز، ب��دور 

مراكز الإ�سالح والتاأهيل يف مديرية الأمن العام 

وفق  والتاأهيل  الإ�سالح  ا�سرتاتيجية  تطبيق  يف 

اأعلى معايري حقوق الإن�سان.

واأكد النائب الفايز، املكانة وال�سمعة الدولية 

التي يحظى بها الأردن يف جمال احلريات العامة 

الإ�سالح  مراكز  اأن  اإىل  لفتاً  الإن�سان،  وحقوق 

بعد  دويل  ب��اح��رتام  حظيت  الأردن  يف  والتاأهيل 

ال�سيا�سة  جم���ال  يف  ط��وي��ل��ة  اأ���س��واط��اً  قطعت  اأن 

الإ�سالحية وبراجمها.

ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة اللجنة اليوم الثنني 

اإ���س��الح وت��اأه��ي��ل اجل��وي��دة حيث كان  اإىل م��رك��ز 

والتاأهيل  الإ���س��الح  مراكز  مدير  ا�ستقبالهم  يف 

املجايل  اأك���د  جهته،  م��ن  امل��ج��ايل.  ف��الح  العميد 

اإدارة  تنفيذ  يف  ما�سية  الإ�سالح  مراكز  اإدارة  اأن 

خ��ط��ط وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات الأم����ن ال��ع��ام يف م��راك��ز 

الإ�����س����الح ب��ن��ه��ج ي�����س��م��ل اجل���وان���ب الأك���ادمي���ي���ة 

الإ���س��الح  م��راك��ز  لت�سبح  والتقنية،  واحل��رف��ي��ة 

عبارة عن مرافق منوذجية لإعادة تاأهيل النزلء 

الن���خ���راط يف املجتمع  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  وج��ع��ل��ه��م 

كاأفراد فاعلني بعد انتهاء فرتات حمكوميتهم.

�سارك  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  خ��الل  اللجنة  واطلعت 

ب��ه��ا ال��ن��واب ���س��الم��ة ال��ب��ل��وي واح��م��د القطاونة 

ُتقدم  التي  واق��ع اخلدمات  ال�سقران على  واآم��ال 

بها  املعمول  الإ�سالحية  الربامج  واأب��رز  للنزلء، 

اإىل  الهادفة  الإ�سالحية  ال�سرتاتيجية  �سمن 

م�ساعدة النزلء واإعادة تاأهيلهم ليعودوا عنا�سر 

فاعلة وموؤثرة يف املجتمع. وثمن اع�ساء اللجنة 

بعد جولة يف مرافق املركز، اجلهود املبذولة من 

ال�سيا�سة  لرتجمة  امل��راك��ز  داخ��ل  العاملني  قبل 

اجلميع  ي�سهده  ملمو�س  واق��ع  اإىل  الإ�سالحية 

لهم  ويوفر  اإيجابية  ب�سورة  النزلء  يف  يوؤثر  ما 

جميع اأ�سكال الرعاية التي حتفظ لهم اإن�سانيتهم 

متابعة  على  ي�ساعدهم  مب��ا  م�سارهم  وت�سحح 

حياتهم بعد انتهاء مدة حمكوميتهم.

ويف نهاية الزيارة، ناق�س اأع�ساء الوفد النيابي 

ج��م��ل��ة م���ن امل���ق���رتح���ات ال���ه���ادف���ة اإىل م�����س��اع��دة 

عدد  على  التغلب  يف  والتاأهيل  الإ���س��الح  مراكز 

من التحديات التي تواجهها مثل التخفيف من 

وت�سريع  البديلة  العقوبات  بوا�سطة  الكتظاظ 

على  وح��ث��ه��م  ال��ن��زلء  وت�سنيف  التقا�سي  م���دة 

النخراط يف الربامج التي تعود بالفائدة عليهم.

االنباط- عمان

ام�س  الجتماعية،  التنمية  وزارة  وقعت 

الث���ن���ني، ات��ف��اق��ي��ة م���ع م��دي��ري��ة اخل��دم��ات 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، ح����ول اإحل������اق ف��ن��ي علم 

النف�س الطبي مبكاتب اخلدمة الجتماعية 

العاملة ف�ي اأق�س�ام حماية الأ�س�رة والأح�داث 

الحتياجات  لتلبية  العام؛  الأم��ن  مبديرية 

املطلوبة.

للروؤى  تنفيذاً  التفاقية،  توقيع  وي��اأت��ي 

العي�س  حتقيق  اإط���ار  ف�ي  ال�سامية  امللكية 

والو�سول  الأردين،  املجتمع  لأبناء  الكرمي 

اإل�����ى ب��ي��ئ��ة اأ���س��ري��ة اآم��ن��ة وت��ق��دمي اخل��دم��ة 

الف�سلى للمواطنني، وال�دعم الالزم لإدارة 

حماية الأ�سرة والأحداث من قبل موؤ�س�سات 

ال�ذي  الرائ�د  ال��دور  م�ن  وانطالقاً  الدولة، 

ت�سطلع به اخلدمات الطبية امللكية، بتقدمي 

جميع اأنواع اخلدمات الطبية مبهنية عالية، 

والتزاماً منها بر�سالتها الإن�سانية، حيث اإن 

ف�ي  العاملة  الجتماعية  اخل��دم��ة  مكاتب 

بحاجة  والأح�����داث  الأ���س��رة  حماي�ة  اأق�����س�����ام 

لتلبية  ط��ب��ي  نف��س  عل�م  بفنيي  لتاأمينها 

الحتياجات املطلوبة منها.

وزيرة  قبل  من  التفاقية  توقيع  وج��رى 

م�سطفى،  بني  وف���اء  الجتماعية  التنمية 

وم����دي����ر ع�����ام اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

زريقات، ومبوجبها  يو�سف  الطبيب  العميد 

موؤهلني  اجتماعني  باحثني  اإر�سال  ، يجري 

التنمية  وزارة  اإىل  الطبية  اخل��دم��ات  م��ن 

الجتماعية.

اإن ال��وزارة تفتخر  وقالت بني م�سطفى، 

ك���ث���رياً ب��ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة م���ع اخل���دم���ات 

الدعم  ه��ذا  على  وت�سكرها  امللكية،  الطبية 

ال���ك���ب���ري، ح���ي���ث ك�����ان ل���دي���ه���ا ن��ق�����س ب��ف��ن��ي 

ع��ل��م ال��ن��ف�����س ال��ط��ب��ي يف م��ك��ات��ب اخل��دم��ة 

اأق�����س��ام حماية  الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف�����ي 

الأ�سرة والأحداث، ون�سكر اخلدمات الطبية 

على ا�ستجابتها ملطلبنا.

ف��ارق��ا  ���س��ت��وج��د  الت���ف���اق���ي���ة  اأن  وب��ي��ن��ت 

مكاتب  يف  املقدمة  باخلدمات  الأر����س  على 

لتعاون  ب��داي��ة  وه��ي  الجتماعية،  اخل��دم��ة 

ال��وزارة تتعامل مع  اأن  مهم ومثمر، خا�سة 

والتي  املجتمع،  يف  ه�سا�سة  الأك���ر  الفئات 

حتتاج اإىل تكاثف اجلهود حلمايتها.

التي  ب��اجل��ه��ود  م�سطفى،  بني  واأ����س���ادت 

كموؤ�س�سة  امللكية  الطبية  اخلدمات  تبذلها 

ف��اع��ل��ة وح���ي���وي���ة يف امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ح��ي��ة، 

واإجنازاتها على خمتلف امل�ستويات الوطنية 

ر���س��ال��ت��ه��ا  اأداء  يف  وال���دول���ي���ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

الإن�سانية النبيلة. وقال زريقات، من جهته، 

اإن اخلدمات الطبية امللكية م�ستعدة لتقدمي 

الدولة،  ملوؤ�س�سات  وخرباتها  قدراتها  جميع 

ك��وزارة  جمتمعياً  عريقة  موؤ�س�سة  �سّيما  ل 

فاعل  بدور  تقوم  التي  الجتماعية  التنمية 

يف املجتمع، م�سريا اإىل اأن اخلدمات الطبية 

التنمية  يف  ح��ق��ي��ق��ي��اً  راف�����داً  ت�����س��ك��ل  امل��ل��ك��ي��ة 

الطبية وال�سحية يف الأردن.

لال�ستفادة  ج��اءت  التفاقية  اأن  واأ���س��اف 

الب�سرية  وال���ق���وى  ال��ن��وع��ي��ة  م��ن اخل����ربات 

اخلدمات  يف  املوؤهلة  والجتماعية  الطبية 

ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م�����ن  وب���ط���ل���ب  ال���ط���ب���ي���ة 

الج���ت���م���اع���ي���ة ل�����ريف�����دوا خم��ت��ل��ف م���راك���ز 

الوزارة.

وح�سر توقيع التفاقية عدد من �سباط 

واأم��ني  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  مديرية 

بالإ�سافة  الجتماعية،  التنمية  وزارة  ع��ام 

اإىل مديري املديريات يف الوزارة.

 التنمية توقع اتفاقية مع الخدمات الطبية إللحاق فني علم النفس بمكاتبها في حماية األسرة واألحداث
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االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

الثقة  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  املركبات    و�سيانة  وخدمات  حللول 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )46895( بتاريخ  

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2017/3/7

2023/1/18  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد �سلطان زياد اخل�س�سي   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان 

امل�سفي هو :

عمان - �سارع عبداهلل غو�سة – هاتف 0795600022

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

العلى قد قرر بقراره  رقم ) 2/1640 ( تاريخ 2022/11/1  

�سعة منحنى �سمن احلو�س رقم  املوافقة على خمطط  تقلي�س 

) 8 ( امل�سدار من ارا�سي العال والرو�سه يف بلدية ناعور / لواء 

ناعور .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة 

�سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

على  املبينة  التعديالت  على  الط���الع  العالقة  ل��ذوي  يجوز 

لواء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور  املخطط 

اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  ناعور  بلدية  ومكاتب  ناعور 

يف  ن�سره  ت��اري��خ   من  �سهر  م��دة  خ��الل  ناعور  بلدية  يف  املحلية 

اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سخانبة  بيان  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

و�سركاها  وامل�سجلة حتت الرقم ) 116600 (  يف �سجل �سركات 

 200161218 2017/4/25 ورقمها الوطني )  الت�سامن  تاريخ 

ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  باأن   )

وت�سفيتها بتاريخ    وتعيني �سليمان �سامل مطر الرواحنه  م�سفيا 

لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : مادبا - ذيبان

  خلوي : 0779743147

م�سفي ال�سركة 

�سليمان �سامل مطر الرواحنه  

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

تسنيم عمر توفيق غله 
/ وتحمل الرقم الوطني 

رقم 9962048374
 : ت   – امل��ق��اب��ل��ني   – ع��م��ان  وع��ن��وان��ه��ا / 

0780896504

موؤ�س�سة  لدى  لتغيلك عن مكان عملك  نظرا 

عمان   / وعنوانها  الطاقة  لنظمة  التتبع 

عمارة   / مالك  بن  عامر  �سارع   / خلدا   /

تاريخ  منذ   0790211131 تلفون   107

مربر  بدون  تاريخه  ولغاية   2022/9/22

او �سبب قانوين م�سروع فان ال�سركة تنذرك 

ب�سرورة العودة اىل مكان عملك خالل مدة 

ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�س   3

ذلك �ست�سطر ال�سركة وعمال باحكام املادة 

) 28 ( الفقرة ) 5 ( من قانون العمل انهاء 

جلميع  فاقدا  وتعترب  العمل  من  خدماتك 

وال��رج��وع  والعمالية  القانونية  حقوقك 

ع��ل��ي��ك وم��ط��ال��ب��ت��ك ب��احل��ق��وق امل��رتت��ب��ة 

للموؤ�س�سة عليك مبا يتفق والقانون .

مؤسسة التتبع النظمة الطاقة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

فارس علي موسى غراغري

يف  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

فندق كمبين�سكي العقبة – البحر 

ايام  ملدة تزيد عن ع�سرة  الحمر 

فاننا   2023/1/13 منذ  متتالية 

والعودة  النتظام  ب�سرورة  ننذرك 

وال  تاريخه  من  يوم  خالل  لعملك 

�سندا  لوظيفتك  ف��اق��دا  �ستعترب 

العمل  28 من قانون  املادة  لحكام 

الردين .

فندق ايال للفنادق 
والسياحة ذ. م.م

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة راغب الكالوتي 

واولده  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)10387 ( بتاريخ 2004/2/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة اجتماع هيئه عامه
االهل واالحبه

الساده أعضاء الهيئه العامه لجمعيه رابطه أهالي ابوديس .
تدعوكم الهيئه الدارية لرابطة اهايل ابودي�س حل�سور اجتماع 

الهيئه العامه العادي والذي �سيقام يف متام ال�ساعه الرابعه من 

الرابطة  مقر  يف   2023/2/3 املوافق  اجلمعه  يوم  ع�سر  بعد 

اإدارية  هيئه  وانتخاب  والإداري  املايل  التقرير  ملناق�سة  وذلك 

النتخاب  حق  يكون  اأن  على   2025_  2023 لالعوام  جديده 

العام  عن  ل�سرتاكاتهم  امل�سددين  العامه  الهيئه  اأع�ساء  لل�ساده 

2022 ووفق احكام النظام الداخلي للرابطة

* وعليه فاأنه �سيتم فتح باب الرت�سيح لع�سوية الهيئه الدارية 

ووفق   2023 لعام   1 �سهر  من   29 ولغاية   26 من  الفرته  خالل 

احكام النظام الداخلي وطلب الرت�سيح املعد لهذه الغايه .

واقبلوا فائق االحرتام
رئيس رابطه أهالي ابوديس
املحامي ليث الديسي

إعالن صادر عن  مصفي 

شركات التضامن والتوصية البسيطة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن م�سفي �سركة ورثة حممد اليا�س 

�سجل  يف    )  21670  ( الرقم  حتت  وامل�سجلة  �سوا�س   احمد 

2022/10/18 ورقمها الوطني  �سركات تو�سية ب�سيطة  تاريخ 

) 200189747 ( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

املحامي  وتعيني   2022/12/19 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل 

عبداهلل عمر جمال هاكوز  م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

– بناية  الكردي  �سارع علي �سيدو   – ال�سمايل  املدينة :عبدون 

رقم 60

  خلوي : 0797080607

م�سفي ال�سركة 

املحامي عبداهلل عمر جمال هاكوز

اعـــالن
يعلن  لالإطالع للعموم يف بادية ناعور اإن اللجنة اللوائية للتنظيم 

والبنية قد قررت بقرارها رقم ) 300 ( تاريخ 7/19 /2022 

واملت�سمن ) باملوافقة ( على قرار اللجنة املحلية لبلدية ناعور 

رقم ) 250 ( تاريخ 2022/6/2 .

على الغاء ال�سارع التنظيمي �سمن القطعتني رقم ) 194 ، 193 ( 

�سمن حو�س ) 88 / امل�سدار ( .

باجلريدة  ن�سرة  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  ذلك  واع��الن 

الإط��الع  العالقة  ل��ذوي  ليجوز  حمليتني  وجريدتني  الر�سمية 

وتقدمي اعرتا�ساتهم للجنة املحلية يف بلدية ناعور.

رئيس اللجنة اللوائية للواء ناعور

د. ابراهيم الرواحنة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

رقم  ال�سركات  قانون  من  )82/م��ك��رر(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين ان الهيئة العامة غري العادية 

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  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

  إعالن صادر
 عن جامعة آل البيت

تعلن جامعة اآل البيت عن رغبتها  . بيع ماكينات ومعدات  م�سبغة  غري �ساحلة

 ، �سرا�سف  ماكنة   ، البخار  على  تعمل  مكاوي   ، كبرية  دراكلني  ماكنة   ، ن�سافات   ، كبرية  غ�سالت   (

مكب�س يعمل على البخار ومواد اخرى تخ�س امل�سبغة ....الخ(

_______________________________

_____________________________

فعلى  الراغبني بال�سرتاك يف هذه املزاودة مراجعة دائرة اللوازم يف جامعة اآل البيت يف املفرق 

خالل 

�ساعات الدوام الر�سمي  من ال�ساعة )9:00( اإىل ال�ساعة )2:00( اعتبارًا من �سباح يوم الثالثاء 

املوافق 24 /2023/1م لغاية �سباح يوم الربعاء املوافق 8 /2 /2023.

ثمن ن�سخة املزاودة )10( ع�سرة دنانري غري م�سرتدة.

اآخر موعد لبيع ن�سخ املزاودة ومعاينة املواد ال�ساعة العا�سرة �سباحًا  يوم الربعاء املواف�������ق

  8 / 2 /2023م.

اآخر موعد لتقدمي العرو�س ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا يوم الربعاء املوافق 8 /  2 /2023م.

موعد فتح مظاريف املزاودة ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا يوم الربعاء   8/ 2  /2023 م. 

اأجور ن�سر الإعالن على من تر�سو عليه املزاودة اأع��������اله.

البيع لكامل املواد ) بدون جتزئة(

ملزيد من املعلومات :

مراجعة دائرة اللوازم اأو الت�سال الهاتفي على رقم )026297000( )4643(

www.aabu.edu.jo زيارة موقع اجلامعة التايل

رئاسة الجامعة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الثقة حللول وخدمات و�سيانة املركبات   

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 46895 ( بتاريخ ) 2017/3/7(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سلطان زياد اخل�س�سي   

هاتف   – غو�سة  ع��ب��داهلل  ���س��ارع   - ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان 

0795600022

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) وال�سوكولته  للهدايا  الزيتون  �سجرة   (

)252313( با�سم ) حممد ح�سن عبداهلل حويج ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) نبيل 

ح�سني �سالح دب�س ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) للتايكواندو  ال�سلط  ا�سود  مركز   (

)233091( با�سم ) مهند م�سطفى حممود دع�سان ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) م�سعب 

عماد حكمت اخلريي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) ازهار روزيال ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )213969( با�سم ) عبداهلل 

�سالح م�سطفى ابو رمان ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عمر خليفه فرحان الزعبي ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن م�سفي �سركة زهري وزهدي عثمان 

�سركات  �سجل  يف    )  76132  ( الرقم  حتت  وامل�سجلة  طبيب 

 200067068  ( الوطني  ورقمها   2005/6/1 تاريخ  الت�سامن  

ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  باأن   )

حممود  عثمان  زهري  وتعيني    2023/1/19 بتاريخ  وت�سفيتها 

طبيب  م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة : العقبة  - املنطقة التجارة الوىل

  خلوي : 0795548206

م�سفي ال�سركة 

زهري عثمان حممود طبيب  

اخلمي�س   19/ 1 / 2023

رقم العدد   6290

 065200700



الدويل
90 الثالثاء   24/ 1 / 2023 

االنباط-وكاالت

رغم اأن ما ي�سمى “حل الدولتني” ولد 

مل  طويلة  �سنوات  وبعد  الأ���س��ل،  يف  ميًتا 

للمهاترات  �سعار  �سوى  يكون  اأن  ي�ستطع 

واملفاو�سات  ال�سيا�سة  دهاليز  يف  اجلارية 

ب����ني ال�����س��ل��ط��ة والح����ت����ال ال�����س��ه��ي��وين 

اأمريكية برعاية 

“حل  م�����ع  اأن�����ه�����ا  وا�����س����ن����ط����ن  ت�����ك�����رار 

���س��ي��ا���س��ي��ة  ق��ي��م��ة  ي��ح��م��ل  ل  الدولتني” 

ال�ستيطان  ت��غ��ّول  ب��ع��د  م���وؤخ���راً  حقيقية 

ال�سفة  اأر����ض  ل�سم  ميدانية  واإج�����راءات 

وت��ه��وي��د ال��ق��د���ض، وت��ن��ّك��ر الح��ت��ال لكل 

مع  �سابقاً  الت�سوية  يف  املوقعة  التفاقيات 

اتفاق  منذ  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 

1993م “اأو�سلو” عام 
احل���زب���ان ال��دمي��ق��راط��ي واجل��م��ه��وري 

الأبي�ض  البيت  اإدارة  على  تعاقبا  ال��ل��ذان 

ال�سرق  يف  والأه���م  الأول  حلفيهم  يدعما 

يف  ف��روق  يوجد  ل  “اإ�سرائيل”،  الأو�سط 

لاحتال  املنحازة  ال�سيا�سية  ممار�ستهما 

ح����ني ي�����رد احل����دي����ث ع����ن ح����ل ال�������س���راع 

الفل�سطيني-الإ�سرائيلي

اإ����س���رائ���ي���ل،  الأم������ريك������ي يف  ال�������س���ف���ري 

اإن��ه  اأي���ام،  قبل  ق��ال  نايد�ض”،  “توما�ض 
اأن ي��ن��ج��ح يف دف���ع ح���ل ال��دول��ت��ني،  ي���اأم���ل 

رغ����م وج�����ود ح��ك��وم��ة مي��ي��ن��ي��ة م��ت��ط��رف��ة 

ب��رئ��ي�����س��ه��ا  ي��ث��ق  واأن������ه  “اإ�سرائيل”،  يف 

نتنياهو« “بنيامني 
ذّر للرماد يف العيون

امل��ح��ل��ل وال���ك���ات���ب ال�����س��ي��ا���س��ي حم��م��ود 

العجرمي يرى اأن اإعادة ت�سريح الوليات 

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة دع���م ح��ل ال��دول��ت��ني 

اأن  ��ة  ال��ع��ي��ون خ��ا���سّ ل��ل��رم��اد يف  جم���رد ذّر 

ال��رئ��ي�����ض  اإدارة  ع��ه��د  ويف  ال���ك���وجن���ر����ض، 

ع��ام  يف  “كلينتون”  ال�����س��اب��ق  الأم��ري��ك��ي 

وعا�سمة  موحدة  القد�ض  عّد  قرر   ،1995

احل��ق��وق  م��ع  ب��امل��خ��ال��ف��ة  ل�”اإ�سرائيل”، 

الأمم  يف  واملقرة  التاريخية  الفل�سطينية 

املتحدة

الفل�سطيني  ل�” املركز  حديث  يف  وقال 

لاإعام

اإدارة  يف  ك��ان  القد�ض موحدة  »ق��رار   :«

الرئي�ض  متثل  1995م  ع��ام  دميقراطيني 

واأغ��ل��ب��ي��ة اأع�������س���اء ال���ك���وجن���ر����ض، احل���زب 

الأمريكية  بال�سيا�سة  انتقل  الدميقراطي 

لعد امل�ستوطنات بعد ذلك غري قانونية ثم 

و�سفها باأنها عقبة ثم دعم ال�ستيطان«

وت����ن����ح����از ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة دوم�����ا 

فعًا  اأو  �سغطاً  مت��ار���ض  ول  ل��اح��ت��ال، 

نيل  ع��ل��ى  الفل�سطينيني  مل�����س��اع��دة  ج��دي��اً 

ج����زء م���ن ح��ق��وق��ه��م، وه����و م���ا ا���س��ت��خ��رج 

التي  الت�سوية  لعملية  فعلية  وف��اة  �سهادة 

يرتكز عليها ما ي�سمى “حل الدولتني«

تتجاوز  كافة ل  للفل�سطينيني  بالن�سبة 

ق���ي���م���ة ت�������س���ري���ح���ات ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة 

الأمريكية عن حل الدولتني حرب الأوراق 

التي طبعت بها ت�سريحاتها الدبلوما�سية 

حتر�ض  ثابتة  اأمريكية  ا�سرتاتيجية  مع 

على كيان الحتال قويا واآمنا يف ال�سرق 

الأو�سط

ويذكر املحلل “العجرمي” اأن الرئي�ض 

الدميقراطي الأمريكي ال�سابق “اأوباما” 

قدم دعما ماليا تاريخيا لإ�سرائيل بقيمة 

38 م��ل��ي��ار $ ك��م�����س��اع��دات، وه���و م���ا مل 

وزود  دول��ة،  لأي  قبل  م��ن  اأمريكا  تقدمه 

جي�ض الحتال بطائرات “اإف 35«

وب�����ني اأن������ه ح����ني اأ����س���ب���ح اجل���م���ه���وري 

فقط  نفذ  لأمريكا  رئي�سا  ترمب  دون��ال��د 

امل��ق��رر يف ولي��ة  ال�����س��اب��ق  الإداري  ال��ق��رار 

موحدة  القد�ض  دعم  ب�ساأن  “كلينتون” 
ل�”اإ�سرائيل« كعا�سمة 

خ���ارج���ي���ة  وزي��������ر  “بلينكن”  وك��������ان 

“بايدن” قال  اإدارة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 

حقيبة  ت�سلمه  ع��ق��ب  ل��ه  ت�سريح  اأول  يف 

ال��دول��ت��ني  ح��ل  م��ع  “اأمريكا  اخل��ارج��ي��ة: 

لكن املوقف امليداين لإجناز حل الدولتني 

خلفنا«.« اأ�سبح 

ماذا بقي من حل الدولتني؟

وي���وؤك���د ال���ك���ات���ب وامل���ح���ل���ل ال�����س��ي��ا���س��ي، 

ال���ولي���ات  م���واق���ف  اأن  ال���دج���ن���ي،  ح�����س��ام 

اخلارجية  �سيا�ستها  يف  الأمريكية  املتحدة 

ب�����س��اأن الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��اأرا���س��ي 

�سيا�سية  حمددات  يتجاوز  ل  الفل�سطينية 

اإدارة  الح���ت���ال يف  دول����ة  ن��ح��و  وا���س��ح��ة 

“بايدن« الرئي�ض الأمريكي 

ل�”املركز  خ����ا�����ض  ح����دي����ث  يف  وق�������ال 

“املوقف  لاإعام”:  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي 

الدولتني  ح��ل  دع��م  ع��ن  املعلن  الأم��ري��ك��ي 

ل���ي�������ض ج�����دي�����دا، م�����ا مل ي���ق���ل���ه ال�����س��ف��ري 

الأمريكي يف اإ�سرائيل هو هل بقي من حل 

ال��ولي��ات  �ستفعل  م���اذا  ���س��يء؟  ال��دول��ت��ني 

وتهويد  ال�ستيطان  زي��ادة  ب�ساأن  املتحدة 

ال�سفري  اآخ��ره��ا منع  ك��ان  وال��ت��ي  ال��ق��د���ض 

الأردين من دخول الأق�سى؟«

�سيا�سة  اأن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وت����درك 

حل  ع��ل��ى  ت��ق�����س��ي  “نتنياهو”  ح��ك��وم��ة 

ال���دول���ت���ني ح���ني ت��غ��ري وت��ق��و���ض ال��و���س��ع 

امل���ي���داين وال���ق���ان���وين ال��ق��ائ��م يف ال��ق��د���ض 

بتكرار  العام  ال��راأي  ت�سغل  لكنها  املحتلة، 

دع��م ح��ل ال��دول��ت��ني وه��و اأم���ر م��ك��رر منذ 

املحلل  روؤي��ة  25 عاما دون ج��دوى، ح�سب 

“الدجني«
التي  امل��ت��ط��رف��ة  ال�سهيونية  الأح����زاب 

الحتال  حكومات  ائتاف  على  �سيطرت 

يف العقدين املا�سيني اأعلنت مراراً اأنها لن 

اأر�ض  فوق  فل�سطينية  دولة  باإقامة  تقبل 

اأعلنت  67 وذه��ب��ت لأب��ع��د م��ن ذل���ك ح��ني 

2017م م�سريًة  عام  الدولة  يهودية  قانون 

اأن ال�سلطة الفل�سطينية مل تعد �سريكاً يف 

الت�سوية

�شكلية دبلوما�شية 

اأن  “العجرمي”،  امل���ح���ل���ل  وي���ن���ب���ه 

الوليات املتحدة التي تعلن دوماً دعم حل 

فتح  الآن  حتى  يرف�ض  من  هي  الدولتني 

ومل  وا�سنطن،  يف  التحرير  ملنظمة  مكتب 

�سرق  يف  لها  اأمريكية  قن�سلية  فتح  تعد 

القد�ض

كل  اأف�سلت  املتحدة  “الوليات  وق��ال: 

املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  ق���رارات 

مل�سلحة  الأخ����رية  والأ���س��ه��ر  ال�����س��ن��وات  يف 

م�سريهم« الفل�سطينيني  تقرير 

ال����ق����ن����اع����ة ال�������س���ع���ب���ي���ة وال����ر�����س����م����ي����ة 

املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  تفهم  الفل�سطينية 

ت��ربر غ��ال��ب��اً ع���دوان واح��ت��ال وجت���اوزات 

الحتال ال�سهيوين بحق الفل�سطينيني، 

تبني  ت��ع��ل��ن  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  واأن 

احلريات والدميقراطية وتقرير ال�سعوب 

مل�سريها، تنحرف بو�سلتها حني يرد ذكر 

ال�سهيوين العدوان 

ويحذر املحلل “العجرمي” من تنفيذ 

عهد  يف  “تران�سفري”  ت��ه��ج��ري  خم��ط��ط 

ال�ستيطان  وتكثيف  “نتنياهو”  حكومة 

اأهمها  عن�سرية  قوانني  واإقرار  والتهويد 

اإدارة  ح����ني  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني،  اإع�������دام 

متار�ض  ول  اأق��واًل  فقط  تكرر  “بايدن” 
اأق����ل م���ن ق�سية  ���ا مب��ل��ف��ات  ���س��غ��ط��اً ج���دًيّ

ال��ذي  الدولتني”،  “حل  ي�سمى  م��ا  دف��ع 

جتاوزته فعليا الوقائع على الأر�ض

حل  ي�سمى  م��ا  بف�سل  الإدراك  واأم����ام 

م���واق���ف  واأن  اأ����س���ا����س���ه،  م����ن  ال����دول����ت����ني 

اأ���س��ك��ال  اإّل ���س��ك��ل م���ن  وا���س��ن��ط��ن م���ا ه���ي 

مل��اذا  ال�������س���وؤال:  ي��ب��ق��ى  وامل���راوغ���ة  ت�سليل 

الأوهام؟  بهذه  التعلق  يف  ال�سلطة  ت�ستمر 

يف  الفل�سطيني  ال��ك��ل  م��ع  تنخرط  وم��ت��ى 

باإرادة وطنية  �سيا�سات الحتال  مواجهة 

حرة

االنباط-وكاالت

و���س��ف ال�����س��ي��ن��ات��ور ال��دمي��ق��راط��ي يف 

جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي، ديك دوربني، 

بايدن،  جو  الأمريكي،  الرئي�ض  احتفاظ 

ب���وث���ائ���ق ���س��ري��ة يف م���ن���زل���ه، ب��ال��ت�����س��رف 

املقبول« وغري  “امل�سني 
قال   ،CNN �سبكة  عرب  مقابلة  ويف 

ال�سيناتور دوربني، الذي يرتاأ�ض اللجنة 

الق�سائية يف جمل�ض ال�سيوخ بالكونغر�ض 

الت�سرف  ب��ه��ذا  ب��اي��دن  “اإن  الأم��ري��ك��ي: 

“مكانته الأخاقية« امل�سني فقد 

واأو�سح دوربني، اأن اكت�ساف مثل هذه 

الوليات  رئي�ض  بحوزة  خمفية  الوثائق 

كرئي�ض،  م�سداقيته  من  يقلل  املتحدة، 

وي��ف��ق��ده اأه��ل��ي��ت��ه ل��ه��ذا امل��ن�����س��ب، ال���ذي 

بالأخاق  يتحلى  اأن  �ساحبه  على  يجب 

احلميدة

واأ�����س����اف، وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��م��ن ق��ام 

اأو  بايدن  كان  �سواء  امللفات،  باإخفاء هذه 

بايدن  ف��اإن  م�ساعديه،  اأح��د  اأو  حماميه 

رئي�ض  ك��ون��ه  ع��ن��ه��ا،  الأول  امل�����س��وؤول  ه��و 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وع��ل��ي��ه اح����رتام ه��ذا 

املن�سب

ال��ل��ج��ن��ة،  ع������رت  ����س���اب���ق،  وق������ت  ويف 

الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ع��دل  وزارة  �سكلتها  ال��ت��ي 

يف  ال�سرية  ال��وث��ائ��ق  م��ن  جمموعة  على 

للرئي�ض  التابع  وا�سنطن،  اأبحاث  مركز 

الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن، ك��م��ا ع���رت على 

ال�سرية  ال��وث��ائ��ق  م��ن  اأخ����رى  جم��م��وع��ة 

ويلمنغتون،  مدينة  يف  الواقع  منزله  يف 

ب��ي��ن��ه��ا وث����ائ����ق ا����س���ت���خ���ب���ارات���ي���ة ت��ت��ع��ل��ق 

ب��اأوك��ران��ي��ا، واإي����ران، وب��ري��ط��ان��ي��ا، وتعود 

كان  عندما   ،2016-2013 بني  ما  للفرتة 

ي�����س��غ��ل م��ن�����س��ب ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���ولي���ات 

املتحدة

واأق������ر ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ض، ب�����اأن ب��اي��دن 

ا���س��ت��خ��دم ه����ذه امل�������س���اح���ات امل��ك��ت��ب��ي��ة يف 

وا�سنطن يف الفرتة ما بني 2017 - 2020

و�سكلت هذه الف�سيحة اإحراجا للبيت 

يتخل�ض  ال���ذي مل  ال��وق��ت  يف  الأب��ي�����ض، 

فيه بعد من ف�سيحة الرئي�ض الأمريكي 

ال�������س���اب���ق، دون����ال����د ت����رام����ب، امل�����س��اب��ه��ة 

لف�سيحة بايدن هذه

 الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البالد
االنباط-وكاالت

ق��دم��ت احل��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، ام�����ض 

ال��ب��اد  اأم���ري  اإىل  ا�سقتالتها  الإث��ن��ني، 

ال�سباح،  اجلابر  الأح��م��د  ن��واف  ال�سيخ 

وذلك بعد خافات برملانية

وب����ح���������س����ب ����س���ح���ي���ف���ة )ال����ق����ب���������ض( 

ال��ك��وي��ت��ي��ة، ف����اإن احل��ك��وم��ة اأك����دت على 

اللجنة  ت��ق��اري��ر  اإع����ادة  ب�����س��اأن  م��وق��ف��ه��ا 

ت��ع��ه��دات،  ال��ل��ج��ان م��ن دون  اإىل  امل��ال��ي��ة 

ال����س���ت���ج���واب���ني  ����س���ح���ب  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

املقبل،  الثاثاء  جل�سة  على  امل��درج��ني 

واملوجهني اإىل وزير املالية عبدالوهاب 

الدولة ل�سوؤون جمل�ض  الر�سيد، ووزير 

الوزراء براك ال�سيتان

وجت����ددت اخل���اف���ات ب��ني احل��ك��وم��ة 

من  اأكر  بعد  الأمة  وجمل�ض  الكويتية 

���س��ه��ري��ن ع��ل��ى ان��ت��خ��اب جم��ل�����ض الأم���ة 

اجل���دي���دة  احل���ك���وم���ة  واأداء  اجل����دي����د، 

ب��رئ��ا���س��ة ال�����س��ي��خ اأح��م��د ن���واف الأح��م��د 

الد�ستورية اليمني  ال�سباح، 

النواب  مطالبة  اإىل  اخلاف  ويعود 

ب��ت��م��ري��ر ع����دد م���ن ال���ق���وان���ني، خ��ا���س��ة 

جمل�ض  يعار�سها  وال��ت��ي  منها،  امل��ال��ي��ة 

ال����وزراء وي��ري��د ت��اأج��ي��ل��ه��ا، م��ن اأب��رزه��ا 

اإ�سقاط القرو�ض قانون 

300 فلسطيني   االحتالل يعتقل 
الجاري العام  منذ بداية 

االنباط-وكاالت

اأن  الفل�سطيني  الأ���س��ري  ن��ادي  اأع��ل��ن 

اأ�سري   300 اعتقلت  الح��ت��ال  �سلطات 

فل�سطيني منذ بداية العام اجلاري

معدل  ارتفع  اإنه  الأ�سري  نادي  وقال 

اأعداد املعتقلني لدى الحتال، لي�سبح 

اأكر من 300 مواطن، منذ مطلع العام 

اجلاري

الح���ت���ال  اأن  اإىل  ال����ن����ادي  ول���ف���ت 

اليوم،  الأم�ض وحتى �سباح  اعتقل منذ 

و���س��م��ل��ت  ال�����س��ف��ة،  م���ن  م��واط��ًن��ا   )27(

بينهم  م���ن  ك����ان  امل��ح��اف��ظ��ات،  غ��ال��ب��ي��ة 

اأ�سقاء، وطفل، واأ�سرى �سابقون

وت�������������س������ك������ل ق�����������س�����ي�����ة الأ����������س���������رى 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ���س��ج��ون الح���ت���ال 

اأحد اأهم ق�سايا ال�سراع مع الحتال، 

���ا م����ن ن�������س���ال ح��رك��ة  وج�������زًءا اأ����س���ا����س���يًّ

الفل�سطيني الوطني  التحرير 

وتعترب من دعائم مقومات الق�سية 

عميقة  مكانة  حتتل  كمل  الفل�سطينية، 

يف وج������دان ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي مل��ا 

بل  ون�سالية،  معنوية  قيمة  من  متّثله 

اأ�سحت، يف بع�ض الأحيان، حركة قائدة 

ومبادرة يف العمل اجلمعي الفل�سطيني

ي�سار اإىل اأنه يبلغ عدد الفل�سطينيني 

 ،4700 اإ���س��رائ��ي��ل  ���س��ج��ون  يف  املعتقلني 

معتقا   820 ون��ح��و  اأ���س��رية   32 بينهم 

اإداري�������ا، ب��ح�����س��ب م��ع��ط��ي��ات م��وؤ���س�����س��ات 

خمت�سة ب�سوؤون الأ�سرى

 »حل الدولتين«.. تضليل أميركي لمواصلة تسوية أنهتها جرائم االحتالل

 سيناتور ديمقراطي أمريكي يصف إخفاء بايدن لوثائق سرية ب »العمل المشين«

االنباط-وكاالت

ت��ع��ود ق�����س��ي��ة ت��ه��ج��ري اأه�����ايل ح���ي بطن 

ال���ه���وى يف ب���ل���دة ����س���ل���وان ج��ن��وب��ي امل�����س��ج��د 

جديد،  م��ن  الواجهة  اإىل  امل��ب��ارك  الأق�سى 

بعدما قررت حمكمة الحتال الإ�سرائيلي 

املركزية يف القد�ض اإخاء عائلة �سحادة من 

منازلها يف احلي

87 عائلة  وعائلة �سحادة واحدة من بني 

م��ق��د���س��ي��ة يف ب��ط��ن ال��ه��وى ت��واج��ه ك��اب��و���ض 

الإخاء والتهجري الق�سري من منازلها يف 

ا�ستيطانية احلي، ل�سالح جمعيات 

كوهانيم”  “عطريت  ج��م��ع��ي��ة  وت��دع��ي 

ال�ستيطانية اأن 5 دومنات و200 مرت مربع 

اأرا���س��ي ح��ي بطن ال��ه��وى ت��ع��ود ليهود  م��ن 

من اليمن منذ عام 1881

���س��ب��ت��م��رب ع��ام  ت���ع���ود اإىل  وق�����س��ة احل����ي 

ال�ستيطانية  اجلمعية  ب��داأت  عندما   ،2015

احل��ي،  لأه����ايل  ق�����س��ائ��ي��ة  ب��اغ��ات  بت�سليم 

منازلهم،  عليها  امل��ق��ام��ة  ب��الأر���ض  ت��ط��ال��ب 

اإدارة  ح���ق  ع��ل��ى   2001 ع���ام  ح�����س��ول��ه��ا  ب��ع��د 

اأم�����اك اجل��م��ع��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة ال��ت��ي ت��ّدع��ي 

لاأر�ض ملكيتها 

قرار خطري

رئ��ي�����ض جل��ن��ة اأه�����ايل ح���ي ب��ط��ن ال��ه��وى 

احلي  يف  منزًل   87 اإن  يقول  الرجبي  زهري 

“عطريت  جمعية  ل�سالح  بالإخاء،  مهدد 

 2015 ع���ام  م��ن��ذ  ت�سعى  وال��ت��ي  كوهانيم”، 

لأج��ل  م��ن��ازل��ه��م،  م��ن  الأه����ايل  اإىل تهجري 

عليها ال�سيطرة 

وي���و����س���ح ال���رج���ب���ي، يف ح���دي���ث ل��وك��ال��ة 

“�سفا”، اأن حمكمة “ال�سلح” الإ�سرائيلية 
باإخاء عائلة �سحادة  �سابًقا، قراًرا  اأ�سدرت 

م��ن ب��ن��اي��ت��ه��ا ال�����س��ك��ن��ي��ة، ال��ت��ي ت�����س��م خم�ض 

عائات ي�سكنها نحو 30 مقد�سًيا

ا���س��ت��ئ��ن��اًف��ا  ق���دم���ن���ا  “حينها  وي�����س��ي��ف 

للمحكمة املركزية لتجميد القرار، وو�سعنا 

الحتال  دول��ة  خزينة  يف  �سيكل  األ��ف   200

القرار« لتجميد 

ن��وف��م��رب   9 امل���رك���زي���ة يف  امل��ح��ك��م��ة  ل��ك��ن 

اأن��ه��ا  ب��ذري��ع��ة  ال���س��ت��ئ��ن��اف،  رف�����س��ت   ،2022

“فقدمنا  الق�سايا،  بهذه  عاقة  لها  لي�ض 

 30 وو�سعنا  العليا  للمحكمة  اآخر  ا�ستئناًفا 

ا، من اأجل البت يف الق�سية،  األف �سيكل اأي�سً

للم�ستوطنني  امللف  اأعطى  القا�سي  اأن  اإل 

ل���اط���اع ع��ل��ي��ه، وال�����رد ع��ل��ى ال���س��ت��ئ��ن��اف 

خال �سهر«

�سينظر  ال���ذي  ال��ق��ا���س��ي  اأن  اإىل  وي�����س��ري 

الأي���ام  خ���ال  العليا  املحكمة  ا���س��ت��ئ��ن��اف  يف 

يف  م��ع��روف  م��ت��ط��رف  م�ستوطن  ال��ق��ري��ب��ة، 

ق���رارت���ه ال�����س��ل��ب��ي��ة وال��ت��ع�����س��ف��ي��ة ���س��د اأب��ن��اء 

الفل�سطيني ال�سعب 

على  امل�����س��ت��وط��ن��ني  رد  “ننتظر  وي��ت��اب��ع 

عدمه،  م��ن  ���س��ح��ادة  عائلة  ا�ستئناف  ق��ب��ول 

باملحكمة  ف��ي��ه  ال��ب��ت  �سيتم  ال���ذي  وال���ق���رار 

�سي�سري  نهائي،  ب�سكل  الإ�سرائيلية  العليا 

ع��ل��ى ب���اق���ي ال���ع���ائ���ات امل��ق��د���س��ي��ة امل���ه���ددة 

بالتهجري يف حي بطن الهوى«

وي����ح����ذر ال���رج���ب���ي م����ن خ����ط����ورة ق����رار 

امل��ح��ك��م��ة امل���رك���زي���ة ب�����س��اأن ع��ائ��ل��ة ���س��ح��ادة، 

حم����ذًرا م��ن اأن ه���ذا ال���ق���رار م��ن ���س��اأن��ه اأن 

اأكر  اأف��راده��ا  ع��دد  عائلة،   87 على  ينطبق 

من 700 مقد�سي

وي����ت����خ����وف اأه���������ايل ب���ط���ن ال�����ه�����وى م��ن 

اإق�����دام ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال ع��ل��ى اإخ��ائ��ه��م 

ل�سالح  عليها،  وال���س��ت��ي��اء  منازلهم،  م��ن 

بالوقوف  اجلميع  مطالبني  امل�ستوطنني، 

اإىل جانبهم، والت�سدي بكل ال�سبل والطرق 

مل��ن��ع حم��ك��م��ة الح��ت��ال ال��ع��ل��ي��ا م��ن تثبيت 

قرار اإخاء عائلة �سحادة من منازلها

للت�شدي خطوات 

ومل����واج����ه����ة ق���������رارات الإخ�����������اء، ي���ق���ول 

ال��ي��وم خ��ط��وات ووق��ف��ات  “نتخذ  ال��رج��ب��ي: 

ت�����س��ام��ن��ي��ة واإع��ام��ي��ة م��ن اأج����ل ال��ت�����س��دي 

ل��ت��ل��ك ال���ق���رارات وم��ن��ع ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وب�����س��دد 

ال���ق���ي���ام ب���وق���ف���ات اح��ت��ج��اج��ي��ة ���س��د اأوام�����ر 

الإخاء«

ال��ق��ن��ا���س��ل  م����ن  وف�������ًدا  اأن  اإىل  وي���ل���ف���ت 

وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني الأوروب���ي���ني وال��دول��ي��ني، 

ومنظمات  نرويجية،  موؤ�س�سات  مب�ساركة 

عميم”،  “عري  م��ث��ل  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ي�����س��اري��ة 

و”بت�سيلم” �سيزورون احلي، غًدا الثاثاء، 

بهدف  داخ��ل��ه،  ميدانية  ج��ول��ة  و�سينفذون 

والتطورات  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  الط��اع 

ب�ساأن ق�سية احلي

وت���وؤك���د جل��ن��ة اأه�����ايل ب��ط��ن ال���ه���وى اأن 

حكومة الحتال ميينية وتعد اأكر تطرًفا 

ما  وهذا  للم�ستوطنني،  وخدمًة  وعن�سرية، 

دعوة  مع  ول�سيما  العائات،  منه  تتخوف 

اأع�ساء كني�ست من حزب “الليكود” لزيارة 

ال��ي��وم؛ لل�سغط من  الأح��م��ر  ق��ري��ة اخل���ان 

اأجل اإخاء �سكانها

على  الأ�سواأ  �سيكون  العام  هذا  اأن  ويبني 

من  الكثري  طياته  يف  ويحمل  املقد�سيني، 

يف  وبقاءنا  “�سمودنا  لكن  املوؤملة،  الق�سايا 

كمقد�سيني  وتكاتفنا  واأرا���س��ي��ن��ا،  م��ن��ازل��ن��ا 

م��ع بع�ض، ي��ع��زز م��ن ا���س��ت��م��رار دف��اع��ن��ا عن 

لاحتال  والت�سدي  وممتلكاتنا  منازلنا 

واإجراءاته«

وي��ط��ال��ب ال��رج��ب��ي ك���ل وك����الت الأن���ب���اء 

م�ستوى  على  بالتحرك  الإع����ام  وو���س��ائ��ل 

ع���������اٍل، وت�������س���ل���ي���ط ال���������س����وء ع���ل���ى ق�����س��ي��ة 

ب��ط��ن ال���ه���وى، داع���ًي���ا امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة 

ومنا�سرتهم م�ساعدتهم  اإىل  والفل�سطينية 

اإ�شرائيلية هجمة 

اأما ع�سو جلنة الدفاع عن اأرا�سي �سلوان 

اأن ق���رار حمكمة  اأب���و دي���اب ف���ريى  ف��خ��ري 

�سابقة  ي�سكل  ب�ساأن عائلة �سحادة  الحتال 

خ��ط��رية ت��ه��دد ب��اق��ي ع��ائ��ات ب��ط��ن ال��ه��وى 

والت�سريد، وت�سفية وجودهم بالتهجري 

وي���و����س���ح اأب�����و دي�����اب يف ح���دي���ث ل��وك��ال��ة 

الهوى  وبطن  الأحمر  اخلان  اأن  “�سفا”، 
وال�ستياء  الق�سري  للتهجري  عر�سة  باتا 

اأي حل��ظ��ة، خ��ا���س��ة بعد  ع��ل��ى م��ن��ازل��ه��م��ا يف 

ال�سفة  �سمال  ال�ستيطانية  ال��ب��وؤرة  اإخ��اء 

املحتلة الغربية 

ال���ق���وم���ي  الأم��������ن  وزي�������ر  اأن  وي�������س���ي���ف 

ورئي�ض  غفري”،  ب��ن  “اإيتمار  الإ�سرائيلّي 

املالية  وزير  الدينية”،  ال�سهيونية  “حزب 
تنفيذ  ي��ري��دان  �سموتريت�ض”  “بت�سلئيل 
باإخاء اخلان  �سواء  للم�ستوطنني  وعودهم 

الأحمر اأو بطن الهوى، وتنفيذ غريها من 

املخططات الأخرى

امل��ال��ي��ة  وزارة  ف������اإن  دي�������اب،  اأب������و  ووف������ق 

مليون   3.5 قيمته  م��ا  حولت  الإ�سرائيلية 

من  ال��ق��د���ض،  يف  الح��ت��ال  ل��ب��ل��دي��ة  �سيكل 

اأجل تنفيذ قرارات الهدم يف اجلزء ال�سرقي 

للمدينة

اأم��ام  �سنكون  اأننا  الوا�سح  “من  ويتابع 

هجمة اإ�سرائيلية وا�سعة من عمليات الهدم 

القد�ض  يف  املنازل  على  وال�ستياء  والطرد 

خال الأيام القليلة القادمة«
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 فتح تحقيق في شكوى تتعلق 
موريتانيا شمال  العبودية  بممارسة 

الدولي  المجتمع  تطالب  الفلسطينية  الخارجية   
الخان األحمر بوقف مخططات االحتالل لهدم قرية 

االنباط-وكاالت

الإن�������س���ان  ح���ق���وق  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

، فتح  الإث���ن���ني  ام�����ض   ، مب��وري��ت��ان��ي��ا 

حت���ق���ي���ق واإر��������س�������ال ب���ع���ث���ة ل��ت��ق�����س��ي 

احل��ق��ائ��ق اإث�����ر ���س��ك��وى ت��ق��دم��ت بها 

منظمة حقوقية غري حكومية تتعلق 

ب��وج��ود ح��ال��ة ا���س��رتق��اق م��زع��وم��ة يف 

مدينة اأفديرك �سمال الباد

اأ�سدرته  بيان  يف   ، ال��وزارة  وقالت 

اإنها ت�سعى بجد مع �سركائها   ، اليوم 

بها  امل��ع��م��ول  ال��ت�����س��ري��ع��ات  اإن��ف��اذ  اإىل 

يف ه���ذا امل��ج��ال ���س��م��ن امل��ه��ام امل��وك��ل��ة 

اإل���ي���ه���ا يف جم�����ال م���ت���اب���ع���ة ق�����س��اي��ا 

ع��ام  ب�سكل  الإن�����س��ان  ان��ت��ه��اك ح��ق��وق 

وال�سرتقاق ب�سكل خا�ض

واأو����س���ح���ت ال������وزارة اأن���ه���ا اأر���س��ل��ت 

عن  ل��اط��اع  ومتابعة  توثيق  بعثة 

وحتديد  الق�سية  حيثيات  على  كثب 

يتعلق  فيما  خا�سة  امل�ساعدة،  اأوج���ه 

املزعومة بحماية حقوق ال�سحية 

اح�������رتام  اإىل  اجل����م����ي����ع  ودع���������ت 

م��ق��ت�����س��ي��ات الت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة 

موريتانيا،  طرف  من  عليها  امل�سادق 

وكذلك الرت�سانة القانونية الوطنية 

ومبحاربة  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة 

ال�سرتقاقية املمار�سات 

وت�������ق�������ول م����ن����ظ����م����ات ح���ق���وق���ي���ة 

مم��ار���س��ة  اأن  واأج��ن��ب��ي��ة  م��وري��ت��ان��ي��ة 

العبودية ل تزال قائمة يف موريتانيا 

ال�سخا�ض  م��ن  الآلف  ع�سرات  واأن 

بينما  العبودية،  ن��ري  حت��ت  ي��رزح��ون 

ت��ق��ول احل��ك��وم��ة وم��ن��ظ��م��ات اأخ���رى 

اآث��ار وخملفات  ال��ب��اد  م��ا بقي يف  اأن 

مل��م��ار���س��ة ب��ائ��دة مل ت��ع��د م���وج���ودة يف 

الباد

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  طالبت 

امل����ج����ت����م����ع ال�����������دويل ب�����وق�����ف خم���ط���ط���ات 

اخل��ان  قرية  لهدم  الإ�سرائيلي  الح��ت��ال 

الأح���م���ر ����س���رق م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة، 

اإجراءات ل�سمان عدم  واتخاذ ما يلزم من 

تنفيذها

واأو����س���ح���ت اخل���ارج���ي���ة يف ب���ي���ان ام�����ض 

القدمي  املخطط  ه��ذا  اأن  وف��ا  وكالة  نقلته 

اجلديد ا�ستعماري عن�سري بامتياز يهدف 

يف  �سخمة  ا�ستيطان  عمليات  تنفيذ  اإىل 

البحر  حتى  ال��ق��د���ض  م��ن  امل��م��ت��دة  املنطقة 

حميطها  عن  متاماً  القد�ض  لف�سل  امليت، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، واإغ����راق����ه����ا ب���امل���زي���د م��ن 

ال�سخمة ال�ستيطانية  التجمعات 

واأدان������ت اخل��ارج��ي��ة ح��م��ل��ة ال��ت��ح��ري�����ض 

اإ�سرائيليون  وزراء  بها  يقوم  التي  الب�سعة 

واأع�������س���اء ك��ن��ي�����س��ت ل���ه���دم ال���ق���ري���ة مب���ا يف 

على  والع��ت��داء  لقتحامها  الدعوات  ذلك 

اأهلها، م�سددة على اأن اخلان الأحمر اأر�ض 

باطل  ال�ستيطان  اأن  ح��ني  يف  فل�سطينية 

وغري �سرعي ح�سب القانون الدويل



الدويل
01 الثالثاء   24/ 1 / 2023 

االنباط-وكاالت

عكرمة  الأق�صى  امل�صجد  خطيب  اأكد 

امل�صتوطنني  ق��ط��ع��ان  ج���راأة  اأن  ���ص��ري 

ع���ل���ى رف�����ع ع���ل���م الح����ت����ال يف ب���اح���ات 

حق  اأي  يعطيهم  ل��ن  الأق�����ص��ى  امل�صجد 

ب�صر يف اأر�ض الإ�صراء واملعراج

وقال �صري -يف ت�صريحات �صحفية 

قطعان  ج��راأة  اإن  ن��ي��وز-:  حرية  نقلتها 

امل�����ص��ت��وط��ن��ني ���ص��ب��اح ال���ي���وم ب��ت��دن��ي�����ض 

الأق�صى املبارك برفع العلم الإ�صرائيلي 

احلماية  ب�صبب  اإل  كانت  ما  باحاته،  يف 

الع�صكرية التي تقدم لهم

يفعل  اأن  يجنب  “املعتدي  واأ���ص��اف: 

ل��ن يعطيهم  ���ص��اح، وه����ذا  ب����دون  ه���ذا 

اأي ح��ق ب���اأي ���ص��ر م��ن اأر�����ض الإ����ص���راء 

واملعراج«

�صباح  امل�صتوطنني،  ع�صرات  واقتحم 

الأق�صى  امل�صجد  باحات  الثنني،  اليوم 

املبارك، ودن�صوه بانتهاكات �صارخة

ورف����ع امل�����ص��ت��وط��ن��ون ع��ل��م الح��ت��ال 

الأق�����ص��ى،  للم�صجد  اقتحامهم  خ��ال 

ورددوا  الح������ت������ال،  ق�������وات  ب���ح���م���اي���ة 

ما  واأدوا  ال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة،  اأن��ا���ص��ي��ده��م 

اجلماعي  امللحمي”  “ال�صجود  ي�صمى 

داخل باحات امل�صجد الأق�صى

وق������ال ن���ائ���ب م���دي���ر ع�����ام الأوق�������اف 

اإن رف��ع  ب���ك���رات:  ن���اج���ح  الإ����ص���ام���ي���ة 

ال��ع��ل��م الإ���ص��رائ��ي��ل��ي وت���ك���رار ال�����ص��ج��ود 

الأق�����ص��ى هو  داخ���ل  اجل��م��اع��ي  امللحمي 

ا حدث خطر جًدّ

الح����ت����ال  ح���ك���وم���ة  اأن  واأ�������ص������اف 

ب���رئ���ا����ص���ة ن���ت���ن���ي���اه���و اأع����ط����ت ال�������ص���وء 

الأخ�������ص���ر ل��ل��م��ق��ت��ح��م��ني ل��ن��ق��ل ج��م��ي��ع 

الأق�صى،  داخ��ل  اإىل  التوراتية  الرموز 

والتعامل معه كهيكل قائم

واقتحمت جمموعات كبرة متتالية 

منهم  امل�����ص��ج��د،  ب��اح��ات  للم�صتوطنني 

تلمودية  ط��ق��و���ًص��ا  واأدوا  ي��ه��ود،  ط���اب 

ف����ي����ه، وا�����ص����ت����م����ع����وا ل���������ص����روح����ات ع��ن 

يف املنطقة ال�صرقية  “الهيكل” املزعوم 
منه

اأعلنت  الهيكل”  “منظمات  وك��ان��ت 

ع����ن ن��ي��ت��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ اق���ت���ح���ام م���رك���زي 

“�صهر  ب��داي��ة  م��ع  الأق�����ص��ى  للم�صجد 

ال��ي��وم  ي��واف��ق  ال���ذي  العري”،  ���ص��ب��اط 

الثنني 23 من يناير اجلاري

وتوا�صلت الدعوات املقد�صية للح�صد 

الأق�صى،  امل�صجد  يف  الوا�صع  وال��رب��اط 

لإف�صال كل خمططات الحتال و�صد 

امل�صتوطنني اقتحامات 

االنباط-وكاالت

النفوذ  تراجع  على  جديد  موؤ�صر  يف 

ال�صابقة  م�صتعمراتها  ل��دى  الفرن�صي 

يف اأف��ري��ق��ي��ا، اأف�����ادت وك���ال���ة امل��ع��ل��وم��ات 

هذا  نهاية  يف   )AIB( البوركينابية 

اأن ح��ك��وم��ة ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و  الأ����ص���ب���وع، 

ن�����ددت ب���الت���ف���اق ال�����ذي ي��ح��ك��م وج���ود 

القوات امل�صلحة الفرن�صية على اأرا�صيها 

هذه  بان�صحاب  مطالبة   2018 عام  منذ 

�صهر؛  غ�صون  يف  اأرا�صيها  من  ال��ق��وات 

وه���و م���ا رّد ع��ل��ي��ه ال��رئ��ي�����ض ال��ف��رن�����ص��ي 

ينتظر  اإن��ه  بالقول  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 

يف  احل��اك��م��ة  ال�صلطات  م��ن  تو�صيحات 

واغ��ادوغ��و ب�����ص��اأن امل��و���ص��وع، م��ع��ت��راً اأن 

الر�صائل التي مت تداولها يف هذا ال�صاأن 

اإىل  تنطوي على غمو�ض كبر، ملّمحاً 

وجود عاقة لرو�صيا بهذا املو�صوع

احلقيقة هي اأنه منذ النقاب الذي 

اأو���ص��ل ال��ن��ق��ي��ب اإب��راه��ي��م ت����راوري اإىل 

تدهورت  امل��ا���ص��ي،  �صبتمر  يف  ال�صلطة 

كما  وواغ��ادوغ��و.  باري�ض  بني  العاقات 

ه���و احل����ال يف م����ايل، ي���رى م�����ص��وؤول��ون 

الإغ�������راء  اأن  ف���رن�������ص���ي���ون  وم����راق����ب����ون 

ع��ن  الن���ف�������ص���ال  اإىل  ي���دف���ع  ال���رو����ص���ي 

فرن�صا  لإخ���راج  ت��ن��اور  مو�صكو  فرن�صا، 

من منطقة نفوذها ال�صابقة

اأن  اإىل  باري�ض  يف  التقديرات  ت�صر 

�صلطات بوركينا فا�صو ما تزال منق�صمة 

ح����ول م�����ص��األ��ة ال����وج����ود ال��ف��رن�����ص��ي يف 

ال���ب���اد. وم���ع ذل����ك، ف��ق��د مت���ت درا���ص��ة 

خيار املغادرة منذ عدة اأ�صابيع، وخرجت 

م���ظ���اه���رات ����ص���د ال����وج����ود ال��ف��رن�����ص��ي 

اأنهت  عندما  نوفمر   18 اجلمعة  ي��وم 

ف��رن�����ص��ا ع��م��ل��ي��ة ب���رخ���ان يف ال�����ص��اح��ل. 

الفرن�صي  اجل��ي��و���ض  وزي���ر  حت���دث  ك��م��ا 

���ص��ي��ب��ا���ص��ت��ي��ان ل��ي��ك��ورن��و ع���ن ال��ف��ر���ص��ي��ة 

ال���ق���وات  رح���ي���ل  ي�����ص��ت��ب��ع��د  اإذ مل  ع��ل��ن��اً، 

اخلا�صة الفرن�صية، قائًا: من الوا�صح 

ال��ع��ام��ة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  م���راج���ع���ة  اأن 

م��ك��ون��ات  ج��م��ي��ع  يف  ت�صكك  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 

وجودنا، مبا يف ذلك القوات اخلا�صة

لديه  ال���دول���ة  ك��ات��ب��ة  ���ص��اف��رت  بينما 

ال�صهر  اأوائ���ل  يف  زاك��اروب��ول��و  كري�صول 

زي������ارة  يف  واغ�������ادوغ�������و  اإىل  اجل���������اري 

جماملة ، بعد اأيام من اعتبار ال�صلطات 

لدى  الفرن�صي  ال�صفر  البوركينابية 

بلدهم لوك هالدي غر مرغوب فيه

اأم��������ام ال�����ري�����اح امل����ت����زاي����دة امل���ع���ادي���ة 

ل����ف����رن���������ص����ا، م������ظ������اه������رات م���ن���اه�������ص���ة 

للفرن�صيني يف بوركينا فا�صو يف الأ�صهر 

الأخ������رة، وا���ص��ت��خ��دام م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و 

ع��ل��ى ���ص��ك��ل ر����ص���وم م��ت��ح��رك��ة ل��ت��ق��دمي 

اجل���ن���ود ال��ف��رن�����ص��ي��ني يف ���ص��ك��ل ف��ئ��ران 

ب��اري�����ض، يف امل��ق��ام  اأو زوم��ب��ي ، اخ��ت��ارت 

لفت  ع��دم  العامة،  الأرك���ان  هيئة  الأول 

الأن��ظ��ار. لكن ال��ي��وم، ب��ات ال��ع��دي��د من 

تكرار  احتمال  ب�صاأن  يت�صاءل  املراقبني 

ال�����ص��ي��ن��اري��و امل����ايل يف ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و؛ 

جندي  و500   400 بني  ما  يتمركز  التي 

كجزء  واغادوغو،  عا�صمتها  يف  فرن�صي 

من فرقة Sabre، اأو القوات اخلا�صة 

ال����ت����ي دع����م����ت ع��م��ل��ي��ة ب�����رخ�����ان، ال��ت��ي 

مع  ح���داً  الفرن�صي  الرئي�ض  لها  و���ص��ع 

نهائيا  م��ايل  الفرن�صي  اجلي�ض  مغادرة 

ن��ح��و ع�صر  ب��ع��د  امل��ا���ص��ي  اأغ�����ص��ط�����ض  يف 

اجلماعات  �صد  تدخله  بدء  من  �صنوات 

اجلهادية يف منطقة ال�صاحل

الفرن�صية  لوفيغارو  �صحيفة  تنقل 

ع���ن ال���ب���اح���ث امل��ت��خ�����ص�����ض يف م��ن��ط��ق��ة 

املغادرة  قوله:  تينينباوم،  اإيلي  ال�صاحل 

ملدير  بالن�صبة   . وقت  م�صاألة  الفرن�صية 

م��رك��ز اإف���ري ل��ل��درا���ص��ات الأم��ن��ي��ة، ف��اإن 

ت���راوري  للكابنت  للغاية  اله�صة  ال��ق��وة 

كان  وبينما   . فرن�صا  اإق�صاء  الآن  تريد 

تر�صيخ  اخ���ت���ار  ق���د  ال��ف��رن�����ص��ي  اجل��ي�����ض 

ع��ام 2008 ب�صبب  وج��وده يف واغ��ادوغ��و 

النهيار  الباحث  يوؤكد  الباد،  ا�صتقرار 

ال�صريع لبوركينا فا�صو: الو�صع الأمني 

ي��ت��ده��ور يف ���ص��م��ال ال��ب��اد، وه��و الآن 

خارج �صيطرة القوات الأمنية

ول������ت������اأم������ني �����ص����ل����ط����ت����ه����م، ي�����اأم�����ل 

بدعم  فا�صو  بوركينا  يف  النقابيون 

يف  دخلت  اأنها  يبدو  التي  لهم،  رو�صيا 

مع  فرن�صا،  م��ع  مفتوحة  نفوذ  ح��رب 

ت��واج��د م��رت��زق��ة جمموعة ف��اغ��ر يف 

وجمهورية  وال�����ص��ودان  وليبيا  م��ايل 

الو�صطى اأفريقيا 

ال����ق����وات  ان�������ص���ح���اب  اأن  ����ص���ح���ي���ح 

الفرن�صية من بوركينا فا�صو لن يطرح 

ب�صكل  يطرح  لكنه  لوج�صتيا،  حتديا 

ال�صراتيجية  م�صاألة  اإحل��اح��ا  اأك��ر 

مع  اأفريقيا،  يف  الفرن�صية  الع�صكرية 

ي��زال  م��ا  الفرن�صي  اجلي�ض  اأن  العلم 

منت�صرا يف النيجر ملحاربة اجلماعات 

اجلهادية يف منطقة احلدود الثاثة، 

فرن�صا  معها  اأق��ام��ت  التي  ت�صاد،  ويف 

جنوداً  اأن  كما  الأم��د.  طويلة  �صراكة 

ف��رن�����ص��ي��ني ي��ت��م��رك��زون يف ال�����ص��ن��غ��ال 

وجود،  وهو  والغابون.  وكوت-ديفوار 

طرحه  عن  لوفيغارو  �صحيفة  اأك��دت 

اأم��ل  الإل��ي��زي��ه على  ال��ط��اول��ة يف  على 

و����ص���ع ح����د ل���ات���ه���ام���ات ����ص���د ن��ف��وذ 

باري�ض

امل�������ص���اورات ج���اري���ة بني  اأن  وي���ب���دو 

لتحديد  الأفارقة  وحماوريها  فرن�صا 

ال�����ص��راك��ات امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة. وق���د اأع��ل��ن 

ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ض 

بلده  يربط  عما  قريباً  �صيتحدث  اأنه 

باأفريقيا

 إيران: سمعنا مواقف إيجابية من المسؤولين 
السعوديين ونرحب برفع مستوى العالقات 

مع دول الجوار

االنباط-وكاالت

 رح����ب امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م اخل��ارج��ي��ة 

الي����ران����ي����ة ن���ا����ص���ر ك���ن���ع���اين مب�����ص��رة 

امل��ن��ط��ق��ة،  ال��ع��اق��ات م���ع دول  ت��ط��وي��ر 

ورف��������ع م�������ص���ت���وى ال�����ع�����اق�����ات م���ع���ه���ا، 

للم�صوؤولني  اليجابية  امل��واق��ف  مثمنا 

ال�صعوديني جتاه العاقات مع طهران

�صحفي  م���وؤمت���ر  يف  ك��ن��ع��اين  وق�����ال 

اإيجابية  مواقف  �صمعنا  الثنني:  ام�ض 

م���ن امل�����ص��وؤول��ني ال�����ص��ع��ودي��ني، ون��ث��م��ن 

موؤ�صرا  ونعترها  الإي��ج��اب��ي��ة  امل��واق��ف 

اإيجابيا

عاقاتها  ق��ط��ع��ت  ال�����ص��ع��ودي��ة  ك��ان��ت 

عام  يناير  الثاين/  كانون  اإي��ران يف  مع 

طهران  يف  �صفارتها  تعر�ض  بعد   ،2016

من  لع��ت��داءات  م�صهد،  يف  وقن�صليتها 

قبل حمتجني

نقلتها  ت�صريحات  يف  كنعاين  وق��ال 

وك���ال���ة ف���ار����ض الإي���ران���ي���ة ل���اأن���ب���اء اإن 

اإي������ران ت��رح��ب مب�����ص��رة ت��ع��زي��ز ورف���ع 

ال���ع���اق���ات م���ع دول اجل����وار  م�����ص��ت��وى 

على  ب��ح��رارة  و�صت�صد  امل��ن��ط��ق��ة،  ودول 

ال�صداقة،  اأج��ل  من  لها  امل��م��دودة  اليد 

و����ص���رح���ب ب���ال���ت���اأك���ي���د ب�������اأي م����ب����ادرة 

العاقات اإيجابية وحت�صني 

 الفروف: حرب الغرب مع روسيا لم 
تقريبا حقيقية  بل  هجينة  تعد 

االنباط-وكاالت

ق�����ال وزي������ر اخل����ارج����ي����ة ال���رو����ص���ي، 

���ص��رغ��ي لف�������روف، ي����وم الإث����ن����ني، يف 

ح��دي��ث��ه ع��م��ا ي��ح��دث يف اأوك���ران���ي���ا، اإن��ه 

ال��غ��رب  ب��ني  احل���رب  اإن  ال��ق��ول  ميكننا 

�صبه  باتت  بل  هجينة،  تعد  مل  ورو�صيا 

حقيقية

م��وؤمت��ر �صحفي  خ���ال  واأ����ص���اف يف 

م�صرك مع نظرته اجلنوب اإفريقية، 

ن��ت��ح��دث  “عندما  ب����ان����دور:  ن���ال���ي���دي 

فاإننا  اأوك��ران��ي��ا،  ه��ن��اك، يف  ي��ح��دث  عما 

ه���ذه مل تعد  اأن  ع��ن ح��ق��ي��ق��ة  ن��ت��ح��دث 

ول��ك��ن��ه��ا ح���رب حقيقية  ح��رب��ا ه��ج��ي��ن��ة، 

لها  ي�صتعد  الغرب  ك��ان  والتي  تقريبا، 

حماولة  يف  رو�صيا،  �صد  طويلة  لفرة 

لتدمرها«

كذلك قال لفروف اإن كييف اأوقفت 

امل��ف��او���ص��ات م��ع رو���ص��ي��ا ال��ت��ي ك��ان��ت قد 

�صغوط  حتت  املا�صي،  الربيع  انطلقت 

غربية

واأ�����ص����ار وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��رو���ص��ي 

الغربية  ال����دول  ق���ادة  ت�����ص��ري��ح��ات  اإىل 

ال��ت��ي ي���وؤك���دون م���ن خ��ال��ه��ا رف�����ص��ه��م 

ل��ل��م��ف��او���ص��ات واإ����ص���راره���م ع��ل��ى احل��ل 

الع�صكري ورغبتهم يف تدمر رو�صيا

وك�����ان لف������روف ق���د ����ص���رح يف وق��ت 

���ص��اب��ق ب���اأن م��ا ي��ح��دث يف اأوك��ران��ي��ا هو 

ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ح�����ص��رات ال��ت��ي ق��ام��ت بها 

�صنوات  مدى  على  وحلفاوؤها  وا�صنطن 

على  هجينة  كونية  حرب  ل�صن  طويلة، 

رو�صيا

صبري: رفع علم االحتالل باألقصى لن يغير هويته اإلسالمية األصيلة

 على غرار مالي.. فرنسا نحو القطيعة مع بوركينا فاسو

االنباط-وكاالت

تبداأ اليوم الثنني جل�صة ال�صتماع 

ج���م���اع���ة  زع�����ي�����م  مل���ح���اك���م���ة  الأوىل 

“مائكة اجلحيم” يف اأوروبا مبدريد
وي��ح��اك��م امل���واط���ن الأمل�����اين ف��ران��ك 

هانيبوت، اإىل جانب 46 متعاونا دوليا 

م���زع���وم���ا، لإدارت����ه����م ف����رع م���ن ن���ادي 

جزيرة  منتجع  يف  النارية  ال��دراج��ات 

اأنه متورط  الإ�صبانية، يزعم  مايوركا 

يف اجلرمية املنظمة

ب�صجن  الإ�صباين  الدع��اء  ويطالب 

الن��ت��م��اء  بتهمة  ع��ام��ا،   13 ه��ان��ي��ب��وت 

الأموال  وغ�صل  اإجرامية  منظمة  اإىل 

وح���ي���ازة اأ���ص��ل��ح��ة ن���اري���ة ب�����ص��ك��ل غر 

ق���ان���وين. ك��م��ا ي��ط��ال��ب ب��ت��غ��رمي��ه 4.5 

ي���ورو( يف  م��ل��ي��ون  م��ل��ي��ون دولر )4.2 

تهمة غ�صل الأموال

وي��ت��ه��م اأع�������ص���اء ق���ي���ادي���ون اآخ����رون 

بغاء  �صبكة  ب�����اإدارة  اأي�����ص��ا  م��زع��وم��ون 

ويواجهون عقوبة  املخدرات،  وتهريب 

ت�صل اإىل 38 عاما يف ال�صجن

التي قدمها  التهام  ووفقا لائحة 

الدعاء العام، قامت جماعة “مائكة 

يف  قانونية  غ��ر  باأن�صطة  اجلحيم” 

حتت   2013 اإىل   2009 م��ن  م��اي��ورك��ا 

هانيبوت قيادة 

وي��زع��م اأن ه��ان��ي��ب��وت ع��ني اأع�����ص��اء 

قاموا بعد ذلك بارتكاب جرائم، منها 

الب����ت����زاز وال����ق����وادة وح���ي���ازة اأ���ص��ل��ح��ة 

ن���اري���ة غ���ر م�����ص��روع��ة وال�����ص��رق��ة يف 

ال�صهرة ال�صياحية  املواقع 

العقارات يف  اإىل جمال  انتقلوا  كما 

اإيبيزا القريبة مايوركا وجزيرة 

املتهمني على  تقت�صر حتركات  ومل 

رك�����وب دراج������ات ه�����اريل دي��ف��ي��د���ص��ون 

ال���ن���اري���ة. ف��ق��د مت ر���ص��د اأح����د اأت��ب��اع 

بنتلي  ����ص���ي���ارة  ي���ق���ود  وه����و  ه��ان��ي��ب��وت 

يف  ال�صاعة  يف  كيلومر   200 ب�صرعة 

كيلومرا   120 فيها  ال�صرعة  منطقة 

ت��وق��ف��ه  اأن  ق���ب���ل  ف���ق���ط،  ال�������ص���اع���ة  يف 

ال�صرطة

املحاكمة  ت�صتمر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 

اأ�صابيع عدة 

 »مالئكة الجحيم بأوروبا« في قفص االتهام
التحقيق في قضية  لبنان.. استئناف   

بيروت انفجار مرفأ 

النباط-وكالت

ام�ض  لبنانية،  اإع���ام  و���ص��ائ��ل  اأف����ادت 

ملف  يف  التحقيق  ق��ا���ص��ي  ب���اأن  الث��ن��ني، 

انفجار مرفاأ بروت، طارق البيطار، قرر 

العودة ملتابعة التحقيق يف هذه الق�صية

اللبنانية  “النهار”  �صحيفة  وذك��رت 

ق���رر  ال���ب���ي���ط���ار  اأن  ع����ن م�������ص���ادر،  ن���ق���ا 

الدع��������اء ع���ل���ى 8 ���ص��خ�����ص��ي��ات ج���دي���دة، 

اأنطوان  اللواء  اأمن الدولة،  بينهم مدير 

�صليبا، ومدير الأمن العام اللواء عبا�ض 

اإبراهيم

اأخلى  البيطار  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت 

���ص��ب��ي��ل 5 م��وق��وف��ني يف ال��ق�����ص��ي��ة، وه��م 

الرجبي،  اأحمد  باملرفاأ،  العامل  ال�صوري 

�صليم  ب��امل��رف��اأ،  ال�صيانة  اأع��م��ال  ومتعهد 

ن��خ��ول،  مي�صال  ب��امل��رف��اأ،  وامل��دي��ر  �صبلي، 

مرعي،  �صفيق  ال�صابق،  اجلمارك  ومدير 

ومدير عمليات املرفاأ، �صامي احل�صني

ال������ذي وق�����ع يف  اأن الن���ف���ج���ار  ي���ذك���ر 

اأدى  اأغ�صط�ض 2020،   4 مرفاأ بروت يوم 

 .6500 وج����رح  ���ص��خ�����ص��ا   215 م��ق��ت��ل  اإىل 

ووف����ق ال�����ص��ل��ط��ات، ف����اإن الن��ف��ج��ار ن��اج��م 

نيرات  من  �صخمة  كميات  تخزين  عن 

الأمونيوم داخل املرفاأ، من دون اإجراءات 

وق����اي����ة، اإث�����ر ان������دلع ح���ري���ق مل ُت��ع��رف 

على  م�صوؤولني  اأن  لحقا  وتبنّي  اأ�صبابه. 

م�صتويات عدة كانوا على دراية مبخاطر 

القابلة لانفجار ومل  املادة  تخزين تلك 

�صاكنا يحركوا 

لبنانية  حقوقية  منظمات  وت��ط��ال��ب 

ت��ق�����ص��ي  ب��ع��ث��ة  ب���اإر����ص���ال  امل���ت���ح���دة  الأمم 

التحقيق  ت��ع��ّر  اأم����ام  م�صتقلة،  ح��ق��ائ��ق 

املحلي

االنباط-وكاالت

“اأورا�صيا  يف  �صافاريان،  ليفون  كتب 

زع��ام��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����ض  ديلي” ح����ول 

ال�صرق الأو�صط بني ثاث دول

وج�����اء يف امل����ق����ال: اأح�����د الجت���اه���ات 

زيادة  العامل  ت�صكيل  اإعادة  الرئي�صية يف 

“البلدان امل�صتقلة” التي تعمل يف  عدد 

حماولة  يف  اخلا�صة،  “هويتها”  اإط��ار 

للدفاع عن م�صاحلها اجليو�صيا�صية يف 

بيئة دولية متغرة

م��ن  ك�����ل  اأن  اإىل  الإ��������ص�������ارة  جت������در 

ال�صتئثار  اإىل  ت�صعى  ال��ك��رى  ال����دول 

ب���دور امل��رك��ز ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي. 

ال����دال ع��ل��ى تكوين  وال��ع��ام��ل ال��رئ��ي�����ض 

ن��ظ��ام اإق��ل��ي��م��ي ه��و وج���ود دول���ة ق��ائ��دة: 

النظام  يكون  اإقليمية،  ن��واة  دون  فمن 

منطقة  وت�صهد  م�صتحيًا..  ال��ف��رع��ي 

القيادة،  على  �صراعا  الأو���ص��ط،  ال�صرق 

بات وا�صحا منذ العام 2010، بني تركيا 

وبالطبع  ال�صعودية،  العربية  واململكة 

اإيران الإ�صامية جمهورية 

ب�������امل�������ق�������ارن�������ة م���������ع م����ن����اف���������ص����ت����ه����ا 

اجل���ي���و����ص���ي���ا����ص���ي���ة، امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 

اأك���ر �صعفا،  اإي����ران  ت��ب��دو  ال�����ص��ع��ودي��ة، 

مالًيا واقت�صاديا. ولكن طهران، خاف 

ال���ري���ا����ض، مت��ك��ن��ت م���ن ب��ن��اء اإم��ك��ان��ات 

ع�����ص��ك��ري��ة م��ل��ف��ت��ة. ت��ق��رب اإي������ران من 

الأم���ر  ن����ووي،  ���ص��اح  ت�صنيع  اإم��ك��ان��ي��ة 

ال�����ذي ���ص��ي��غ��ر ب�����ص��ك��ل ج�����ذري م���ي���زان 

القوى يف ال�صرق الأو�صط، ورمبا يتبعه 

اإقليمي حقيقي ت�صلح  �صباق 

الروفي�صور  طرح  يبدو  ال�صدد،  ويف 

اأن  ي��رى  فهو  ع��ادل،  �صاجني  فادمير 

“احتال  اإىل  الهادفة  طهران  �صيا�صة 

الإقليمي  امل�صتوى  على  القيادة  موقع 

اأ���ص��ب��ح��ت  الإ�صامي”،  ال����ع����امل  ويف 

منطقة  يف  لا�صتقرار  مزعزعاً  عامًا 

عدد  من  الرغم  على  الأو���ص��ط.  ال�صرق 

املمكن  من  جتعل  التي  اخل�صائ�ض  من 

الإقليمي  اإيران  دور  زيادة  التحدث عن 

ت�صكيل  مرجحا  يبدو  ف��ا  املنطقة،  يف 

رعاية  حتت  كامل  اإقليمي  فرعي  نظام 

طهران يف هذه املرحلة

غالبية  ت�صكل  التي  العربية،  ال��دول 

م�صتعدة  غ��ر  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  دول 

املنطقة  ال��رائ��د يف  ب��ال��دور  ل��اع��راف 

التناق�صات  ب�صبب  عربية،  غر  لدولة 

احل�������ص���اري���ة وال���ت���اري���خ���ي���ة وال��دي��ن��ي��ة 

وال��ث��ق��اف��ي��ة. وب��امل��ث��ل، ف���اإن ت��رك��ي��ا، التي 

����ا م���واق���ع���ه���ا يف ال�������ص���رق  اأي���������صً ع�������ززت 

ممكنة  ط��ري��ق��ة  ب��ك��ل  �صتمنع  الأو����ص���ط، 

حت���ّول اإي���ران اإىل ن���واة. ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

اأن الاعبني العامليني غر الإقليميني، 

يقبلون  ل  املتحدة،  الوليات  �صيما  ول 

بدور اإيران املركزي يف املنطقة

 هل تصبح إيران دولة نووية؟
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انطالق منافسات بطولة تايكواندو الجيش 

عطار الى العين السعودي 

أصدار جدول مباريات بطولة غرب اسيا لسيدات اليد 

مركز الحسن ساهم بنشر رياضة السكواش 

االنباط - عامن 

مناف�سات  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  تنطلق 

ب���ط���ول���ة ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة الأردن����ي����ة 

اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو، ال��ت��ي 

جت���ري م��ن��اف�����س��ات��ه��ا يف ���س��ال��ة الأم���ر 

را�����س����د لأل����ع����اب ال����دف����اع ع����ن ال��ن��ف�����ش 

يف  وي�سارك  لل�سباب.  احل�سني  مبدينة 

البطولة فرق متثل املنطقة الع�سكرية 

ال�������س���م���ال���ي���ة، امل���ن���ط���ق���ة ال���ع�������س���ك���ري���ة 

الو�سطى، املنطقة الع�سكرية ال�سرقية، 

�����س����اح امل����دف����ع����ي����ة، احل�����ر������ش امل���ل���ك���ي 

اخل���ا����ش، ال���ق���وات اخل���ا����س���ة، وال���ق���وة 

بتنظيم  البطولة  هذه  البحرية.وتاأتي 

الذي  الع�سكري  الريا�سي  الحتاد  من 

امل��ا���س��ي، م��ن تنظيم  ان��ت��ه��ى الأرب���ع���اء 

ب���ط���ول���ة ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة الأردن����ي����ة 

فريق  بلقبها  ظفر  التي  ال��ق��دم،  لكرة 

احل�����ر������ش امل���ل���ك���ي اخل�����ا������ش. وت��ل��ع��ب 

الأل��ع��اب  خمتلف  يف  الع�سكرية  ال��ف��رق 

ال��ري��ا���س��ة  دع����م  يف  دورا  ال���ري���ا����س���ي���ة 

الأردن����ي����ة، ك���ون ه���ذه ال��ف��رق ت�����س��م يف 

املنتخبات  لع��ب��ي  م��ن  نخبة  �سفوفها 

الأندية. الوطنية 

االنباط - عامن 

ت�����وج�����ه جم�������دي ع������ط������ار، جن��م 

ب��ه��دف  ال�����س��ع��ودي��ة  اإىل  ال��ف��ي�����س��ل��ي 

الل����ت����ح����اق ب���ف���ري���ق ال����ع����ني ل���ك���رة 

القدم. و�سيلعب عطار للعني ملدة 4 

ليكمل  بعدها  يعود  اأن  على  �سهور، 

وبان�سمام  الفي�سلي.  مع  م�سواره 

ع���ط���ار، ت�����س��م��ل ���س��ف��وف ال���ع���ني 3 

لع���ب���ني اأردن����ي����ني، ح��ي��ث ي��ت��واج��د 

حار�ش  ال�سعودي،  الفريق  يف  اأي�سا 

اهلل  ع��ب��د  الأردن  م��ن��ت��خ��ب  م��رم��ى 

مهند  ال��دويل  واملدافع  الفاخوري، 

الثاثي  اح��راف  وج��اء  اهلل.  خر 

م���ع ال���ع���ني، ب��ت��و���س��ي��ة م���ن امل��دي��ر 

جوميز،  دي��دي��ي��ه  الفرن�سي  الفني 

ال������ذي ي���ع���رف ق�������درات ال��اع��ب��ني 

الوحدات  جيدا، بعدما توىل قيادة 

يف امل���و����س���م امل����ا�����س����ي. وت���ع���د ه���ذه 

ال��ت��ج��رب��ة الح��راف��ي��ة اخل��ارج��ي��ة 

ال���ذي  ع���ط���ار،  م�����س��رة  يف  الأوىل 

ي�سغل مركز اجلناح الأمين.

االنباط - عامن 

تاأ�س�ش الحتاد الأردين لل�سكوا�ش 

الكابنت طيار  برئا�سة   ١٩٧٩ عام  يف 

ج�����ودت ع��ب��د امل��ن��ع��م وب�����داأ الحت����اد 

املنتخبات  واع���داد  �سفوف  بتنظيم 

الأردن���ي���ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  �ستمثل  ال��ت��ي 

هذه  وم�سجعي  ممار�سي  من  وك��ان 

بن  احل�سن  الأم���ر  �سمو  الريا�سة 

الف�سل يف  ل��ه  ي��ع��ود  وال����ذي  ط���ال 

ت��ن�����س��ي��ط وت��ط��وي��ر ال�����س��ك��وا���ش من 

خ����ال دع���م���ه ورئ��ا���س��ت��ه ال��ف��خ��ري��ة 

ب��ني  م���ن  الأردن  وك�����ان  ل����احت����اد. 

الآ�سيوي  لاحتاد  املوؤ�س�سة  ال��دول 

ل��ل�����س��ك��وا���ش وال����ذي ت��اأ���س�����ش يف ع��ام 

اأول  اأق��ي��م��ت  ال��ع��ام  نف�ش  ويف   ١٩٨١

ب���ط���ول���ة اآ����س���ي���وي���ة وا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 

ل��اأردن  الف�سل  كان  كما  باك�ستان. 

يف ت�سكيل الحتاد العربي لل�سكوا�ش 

حيث مت ا�سهار الحتاد يف عمان عام 

تاأ�سي�سية  ١٩٨3 بعد عدة اجتماعات 

م��ق��راً  الأردن  وان���ت���خ���ب  ع���م���ان  يف 

ل��احت��اد ال��ع��رب��ي ح��ت��ى ع���ام ١٩٩3. 

يقع مقر الحتاد الأردين لل�سكوا�ش 

وي�سم  لل�سباب  احل�سني  مدينة  يف 

لل�سكوا�ش  ال����دويل  احل�����س��ن  م��رك��ز 

ماعب  �ستة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  وال���ذي 

 ٧٠٠ لعدد  يت�سع  دويل  ملعب  منها 

متفرج وملعب اخر يت�سع لنحو 3٠٠ 

م��ت��ف��رج. واأ����س���ارت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال 

طه، اأمني �سر الحتاد، اإىل اأن مركز 

احل�سن الدويل �ساهم بن�سر ريا�سة 

ال�����س��ك��وا���ش ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة 

ممار�سة  على  الت�سجيع  خ��ال  م��ن 

ال��ل��ع��ب��ة وا���س��ت��ق��ط��اب امل���واه���ب اإىل 

لعبي  لتدريبات  ا�ست�سافته  جانب 

امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وا���س��ت�����س��اف��ة 

ال���ع���دي���د م���ن ال���ب���ط���ولت ال��ع��رب��ي��ة 

وال����دول����ي����ة. واأ�����س����اف����ت ال���دك���ت���ورة 

منال طه :” مركز احل�سن الدويل 

التدريب  اأجل  من  اجلميع  ي�ستقبل 

وال�����ت�����ع�����رف اأك���������ر ع����ل����ى ري���ا����س���ة 

ال�سكوا�ش من خال وجود مدربني 

ب�سدة  �ساهم  امل��رك��ز  وه��ذا  مميزين 

ل��ت��و���س��ي��ع ق��اع��دة مم��ار���س��ي ري��ا���س��ي 

ال�سكوا�ش يف الأردن«.

االمير علي يترأس اجتماع تنفيذية اتحاد غرب اسيا 

منتخبنا للشباب يعسكر في تركيا 

رونالدو سعيد باول ظهور مع النصر 

ذيابات يشيد بأداء منتخب الشباب رغم الخسارة 

االنباط عامن 

يوم  ع��ّم��ان  الأردن���ي���ة  العا�سمة  ت�سهد 

ال��ث��اين/ يناير ٢٠٢3  ك��ان��ون   ٢٥ الأرب��ع��اء 

انعقاد الجتماع التا�سع والع�سرين للجنة 

التنفيذية لحتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم. 

احل�سني  ب��ن  علي  الأم���ر  �سمو  وي��راأ���ش 

اللجنة  اجتماع  اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  رئي�ش 

الفريق جربيل  التي ت�سم يف ع�سويتها: 

الول  ال���ن���ائ���ب   ) ف��ل�����س��ط��ني   ( ال����رج����وب 

ال�سيخ �سامل بن �سعيد بن �سامل  للرئي�ش 

الوهيبي )ُعمان( النائب الثاين للرئي�ش، 

اّل  ب��ن خليفة  ع��ل��ي  ال�����س��ي��خ  والأع�������س���اء: 

الغايب  العميد حامت  خليفة )البحرين(، 

)�سوريا(، ال�سيد رميون �سمعان )لبنان(، 

ال�سيد حممد فليطح ال�سمري )الكويت(، 

ال�سيد  )ال���ع���راق(،  �سعيد  ح�سني  ال�سيد 

اأحمد البوعينني )قطر(، ال�سيد ابراهيم 

ال��دك��ت��ور حميد  ال��ق��ا���س��م )ال�����س��ع��ودي��ة(، 

ال�سيباين )اليمن(، ال�سيد حميد الطاير 

اجتماع  اآخ��ر  ه��ذا  و�سيكون  )الإم�����ارات(. 

انتخاب  قبل  احلالية  التنفيذية  للجنة 

جل���ن���ة ج����دي����دة يف اج�����تم�����اع اجل��م��ع��ي��ة 

اخلمي�ش  املقرر  ع�سر  الثالث  العمومية 

عمان  يف   ٢٠٢3 يناير  الثاين/  كانون   ٢٦

اأي�������س���اً ح��ي��ث م��ق��ر احت�����اد غ����رب اآ���س��ي��ا. 

وي��خ�����س�����ش الج��ت��م��اع ل��ل��م�����س��ادق��ة على 

�سيعر�سها  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  ال��ع��دي��د 

الأم�����ني ال���ع���ام ل���احت���اد خ��ل��ي��ل ال�����س��امل، 

���س��واًء ت��ل��ك اخل��ا���س��ة ب��ن�����س��اط��ات الحت���اد 

اأو  الآن،  ول��غ��اي��ة  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رة  طيلة 

ال��ل��ج��ان.  اج��ت��م��اع��ات  مبحا�سر  املتعلقة 

ك��م��ا ���س��ت��ط��ل��ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة على 

اجلمعية  لجتماع  النهائية  التح�سرات 

الحت���ادات  م��ن  تت�سكل  ال��ت��ي  العمومية 

لاحتاد  واملنت�سبني  الأع�����س��اء  الوطنية 

مب��وج��ب ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي، اإىل ج��ان��ب 

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ت��رت��ي��ب��ات 

ال����ت����ي ���س��ت��ع��ق��د ع���ل���ى ه���ام�������ش اج���ت���م���اع 

“العمومية«.

االنباط - عامن 

اأع���ل���ن اجل���ه���از ال���ف���ن���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 

ال��وط��ن��ي ت٢٠، ب��ق��ي��ادة امل���درب اإ���س��ام 

ذيابات، قائمة �سمت ٢3 لعبا لإقامة 

م��ع�����س��ك��ر خ��ارج��ي خ���ال ال��ف��رة من 

٢٦ ك���ان���ون ال���ث���اين اجل������اري ح��ت��ى ٥ 

����س���ب���اط امل���ق���ب���ل يف م���دي���ن���ة ان��ط��ال��ي��ا 

ال��رك��ي��ة، ت��اأه��ب��ا خل��و���ش ال��ن��ه��ائ��ي��ات 

القادم.و�سمت  اآذار  مطلع  الآ�سيوية 

ال���ق���ائ���م���ة: م������راد ال���ف���ال���وج���ي، ع��ب��د 

ال��رح��م��ن حم��م��د، حم��م��ود امل��ح��ارم��ة، 

عا�سم  كلبونة،  بكر  املبي�سني،  ها�سم 

اأب�����و ال���ت���ني، ���س��ي��ف ال���دي���ن دروي�������ش، 

علي  ال�سياب،  �سلطان  ح�سان،  يو�سف 

ال���ع���زاي���زة، ق�����س��ي امل���ن�������س���وري، ع��اء 

دي����ة، اأده�����م ال���رف���اع���ي، حم��م��د رائ���د، 

اأحمد  هزمي،  اأبو  حممد  �ساح،  عمر 

احلاج،  عرفات  العليمات،  معاذ  اأمين، 

زك���ري���ا ع���م���رو، ع��ل��ي ح��ج��ب��ي، اأح��م��د 

اأب���و ه�����س��ي��ب. ويتخلل  اأو�����ش  دل����دوم، 

امل��ع�����س��ك��ر ع���دة م��ب��اري��ات ودي����ة، حيث 

يلتقي املنتخب نظره العراقي الأحد 

قرغيز�ستان  يواجه  ثم  اجل��اري،   ٢٩

املع�سكر  يختتم  اأن  قبل   ،3١ الثاثاء 

ال�سبت  الأوزبكية  الأندية  اأح��د  بلقاء 

4 ���س��ب��اط. م���ن ج��ان��ب��ه، ب���ني ذي���اب���ات 

مهند  ال��اع��ب  م��ن  خلت  القائمة  اأن 

ف��رة  ال���ذي ي�ستعد خل��و���ش  اأب���و ط��ه 

البلجيكية،  الأندية  اأحد  مع  معاي�سة 

فريقه  مع  لرتباطه  ال�سناينة  واأمني 

اأ�سماء  �سمت  كما  البحريني،  الرفاع 

م��رة.  لأول  ا���س��ت��دع��اوؤه��ا  ج��دي��دة مت 

املحطة  املع�سكر  هذا  يعترب  واأ���س��اف: 

الإع��دادي��ة اخل��ارج��ي��ة الأخ���رة قبيل 

ال��ن��ه��ائ��ي��ات ال��ق��اري��ة، ح��ي��ث ���س��ن��واج��ه 

م��ن��ت��خ��ب��ات ق��وي��ة ه���ن���اك، ن��ت��ط��ل��ع من 

خ��ال��ه��ا ل���رف���ع اجل���اه���زي���ة ال��ب��دني��ة 

وال���ف���ن���ي���ة ل�����دى ال����اع����ب����ني. خ��ت��م: 

اأن���ه���ي���ن���ا اأم���������ش م��ع�����س��ك��را داخ���ل���ي���ا يف 

ع��م��ان، وال��ت��ق��ي��ن��ا امل��ن��ت��خ��ب الإي����راين 

خرجنا  مميزة،  عنا�سر  ميتلك  الذي 

املكت�سبات والتي �سنعمل  بالعديد من 

القادمة.  الأي��ام  خال  تعزيزها  على 

تدريبيا  مع�سكرا  اأق��ام  املنتخب  وك��ان 

خال الفرة من ١٧ حتى ٢٢ اجلاري 

يف ع����م����ان، ت��خ��ل��ل��ه م���ق���اب���ل���ة ن��ظ��ره 

باللقاء  ت��ف��وق  ودي����ا، ح��ي��ث  الإي����راين 

الثانية  باملواجهة  وتعر   ٢-٠ الأول 

امل��ن��اف�����س��ات  ق���رع���ة  اأن  ي���ذك���ر   .١-٢

ال��ق��اري��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف اأوزب��ك�����س��ت��ان، 

باملجموعة  الوطني  املنتخب  و�سعت 

بلقاء  م�����س��واره  يفتتح  حيث  الثالثة، 

اآذار، ويلتقي  طاجيك�ستان اخلمي�ش ٢ 

ويختتم   ،٥ الأح����د  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 

الدور الأول مبواجهة ُعمان الأربعاء

الرياض - وكاالت 

اأع������������رب الأ��������س�������ط�������ورة ال�����ربت�����غ�����ايل 

الن�سر  م��ه��اج��م  رون���ال���دو،  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

ال�����������س�����ع�����ودي، ع�����ن �����س����ع����ادت����ه ب���خ���و����ش 

اجل���دي���د.  ف��ري��ق��ه  ب��ق��م��ي�����ش  ل���ق���اء  اأول 

بقمي�ش  م���رة  لأول  رون���ال���دو،  و����س���ارك 

التفاق،  اأمام  الأحد،  م�ساء  “العاملي”، 
ب������ارك، يف دوري  م���ر����س���ول  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

رون��ال��دو،  ون�سر  ال�����س��ع��ودي.  “رو�سن” 
له  �سورا  »اإن�ستجرام«  على  ح�سابه  عرب 

مباراة،  “اأول  عليها:  وكتب  املباراة،  من 

���س��ب��اب«.  ي���ا  ان��ت�����س��ار.. ع��م��ل رائ����ع  اأول 

على  اجل��م��اه��ر  ل��ك��ل  “�سكرا  واأ����س���اف: 

هذه امل�ساندة الرائعة«. وفاز الن�سر على 

التفاق، بهدف دون رد، �سجله الربازيلي 

لقاءات  �سمن  وذلك  تالي�سكا،  اأندر�سون 

اجلولة ١4 مل�سابقة الدوري.  بهذا الفور 

ن��ق��ط��ة يف  ال��ن�����س��ر ر���س��ي��ده اإىل 33  رف���ع 

ر�سيد  جت��م��د  بينما  ال��رت��ي��ب،  ���س��دارة 

التفاق عند ١٦ نقطة يف املركز العا�سر. 

وان�����س��م رون���ال���دو ل�����س��ف��وف ال��ن�����س��ر، يف 

ت��ع��اق��ده  ف�����س��خ  ب��ع��د  ان��ت��ق��ال ح���ر،  �سفقة 

يونايتد.  مان�س�سر  ال�سابق  ن��ادي��ه   م��ع 

االنباط - عامن 

اأم����ام  ال���وط���ن���ي ت٢٠  امل��ن��ت��خ��ب  ت��ع��ر 

الودية  امل��ب��اراة  ١-٢، يف  الإي���راين  نظره 

مدينة  يف  البراء  �ستاد  على  ج��رت  التي 

مع�سكره  اخ��ت��ت��ام  م��ع  لل�سباب،  احل�سني 

النهائيات  خل��و���ش  حت�����س��را  ال��ت��دري��ب��ي 

املنتخب  واأكمل  القادم  اآذار  يف  الآ�سيوية 

الأول  ال�������س���وط  م��ن��ت�����س��ف  ب���ع���د  ال���ل���ق���اء 

ح�سان  يو�سف  خ��روج  مع  لعبني  بع�سرة 

اأبو  حممد  تبعه  ثم  احل��م��راء،  بالبطاقة 

�سيف  اأح����رز  فيما   ،٩١ ب��ال��دق��ي��ق��ة  ه���زمي 

ال��وح��ي��د د.٥٥، ق��ب��ل ان  ال��ه��دف  دروي�����ش 

الخ��رة  باللحظات  ال��ف��وز  اي���ران  تنتزع 

ح�����س��ني  د.٨٧،  ك�����ور  م���ي���اد  ه�����ديف  ع����رب 

حجي زادة د.٩٠+. مثل املنتخب باللقاء: 

يو�سف  احل��اج،  ع��رف��ات  الفالوجي،  م��راد 

اأمين(،  )اأحمد  التني  اأبو  عا�سم  ح�سان، 

ع��اء دي��ة )اأح��م��د دل���دوم(، عمر �ساح، 

دروي�����ش، مهند  �سيف  ه��زمي،  اأب��و  حممد 

اأب���و ط���ه، م��ع��اذ ع��ل��ي��م��ات )ع��ل��ي حجبي(، 

ب��ك��ر ك��ل��ب��ون��ة )ع���ل���ي ال���ع���زاي���زة(. ج���اءت 

هجمات  مع  اجلانبني  من  قوية  البداية 

دون و�سول  لكن  الطرفني،  متبادلة بني 

ال��وق��ت  م���رور  وم��ع  امل��رم��ى،  اإىل  حقيقي 

ن����ال ح�����س��ان ال��ب��ط��اق��ة احل����م����راء، وق��ب��ل 

الفالوجي ل�سربة  ال�سوط ت�سدى  نهاية 

الثاين،  ال�سوط  جزاء برباعة. مع بداية 

����س���وب ك��ل��ب��ون��ة ك����رة ق���وي���ة مت��ك��ن منها 

�سدد  الذي  دروي�ش  نحو  لتعود  احلار�ش، 

بها  معلنا  ال�سباك،  داخل  مبا�سرة  بدوره 

نهاية  قبل  ال��رد  لياأتي  النتيجة،  افتتاح 

امل��ب��اراة ب��اإح��راز الإي����راين ل��ه��ديف ال��ف��وز. 

اأن  ذيابات  اإ�سام  امل��درب  اأكد  من جانبه، 

الفائدة املرجوة من هذا املع�سكر حتققت 

خال  املكت�سبات  من  بالعديد  “خرجنا 
خمتلفني  ب��اأ���س��ل��وب��ني  ول��ع��ب��ن��ا  ال��ت��ج��م��ع، 

لتعزيز  ونتطلع  اإي��ران،  مواجهتي  خال 

اجل��اه��زي��ة ب���الأي���ام ال���ق���ادم���ة«. اأ����س���اف: 

���س��ع��ي��د ج�����دا ب���امل�������س���ت���وى ال�������ذي ق��دم��ه 

ال��ذي  ال��ع��ددي  النق�ش  ال��اع��ب��ون، رغ��م 

وك��ي��ف��ي��ة  الأول  ال�������س���وط  م���ن���ذ  ح�������س���ل 

للفريق  جيد  در���ش  ك��ان  م��ع��ه..  التعامل 

خا�سة واننا قد نتعر�ش ملثل هذا املوقف 

يف املباريات الر�سمية. وكان اللقاء الأول 

ال������ذي ج���م���ع ال���ف���ري���ق���ني اخل���م���ي�������ش ١٩ 

بهدفني  املنتخب  بتفوق  انتهى  اجل��اري، 

مقابل ل �سيء.

االنباط - عامن 

اأ�سدر الحتاد الآ�سيوي لكرة اليد، جدول مباريات بطولة غرب 

ال��ث��ال��ث��ة لل�سيدات )ك��اأ���ش رئ��ي�����ش الحت���اد الآ���س��ي��وي(، وال��ت��ي  اآ���س��ي��ا 

ت��ق��ام يف ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان خ���ال ال��ف��رة م��ن ٧ ول��غ��اي��ة ١4 �سباط 

امل��ق��ب��ل. وي�����س��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ك��ل م��ن؛ الأردن، ال��ك��وي��ت، ال��ع��راق، 

الأردن  تليه مباراة  والكويت،  الهند  بلقاء  البطولة،  الهند. وتنطلق 

والعراق.
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

إعادة تنظيم قطاع خدمات المكاتب 
اإلستشارية ، ليس ترفًا ؟

د.أنور الخفش

اإن نطاق خدمات املكاتب الإ�ست�سارية املمكن تقدميها من اخلدمات املحا�سبية ، درا�سات 

التنظيمي  الهيكل  وت��ط��وي��ر  والتنظيم  ال�����س��وق  وب��ح��وث  ودرا���س��ة   ، الإق��ت�����س��ادي��ة  اجل���دوى 

الإداري���ة  الكفاية  ومراجعة  الأع��م��ال  ومراقبة  وتخطيط   ، املالية  وامل��راق��ب��ة  والتخطيط 

وحتديد نتائجها والتوا�سل اإىل مقرتحات متثل اأحكاماً واآراء هي يف غالب الأحيان اإجتهادية 

وتقريبية . بذلك يتطلَّب من املكاتب الإ�ست�سارية �سرورة بذل اأق�سى جهد وعناية مهنية 

وفقاً ملعايري حتكمها املعلومات الفنيَّة واملاليَّة املتوافرة ودرجة املوثوقيَّة مب�سدر املعلومات 

ومنهجيَّة اإجراء البحوث والأدلة الإ�سرت�سادية للإ�ست�سارات الإدارية والإقت�سادية. بذلك 

فاإن الت�سرف على حدود درجة امل�سداقية واحكامية التاأكد من النتائج والآراء من املتطلبات 

وفقاً  وحتليلها  املبدئية  الدرا�سات  نتائج  اإىل  للتو�سل  م�سوؤوليتهم  نطاق  لتحديد  ة  امللحَّ

للمفاهيم الإحتمالية ودرجات اإنحراف الأحكام التي مت التو�سل اإليها .

اإن نطاق اخلدمات الإ�ست�سارية ل يخ�سع ملعايري ثابتة من حيث تكوين الأ�سول واملبادئ 

الأنظمة  باإختلف  تختلف  التي   ، واملراجعة  للمحا�سبة  بالن�سبة  احل��ال  هو  كما  العلمية 

واإحتياجات  والقرو�ض  والإ�ستثمارية  ال�سناعية  الرتاخي�ض  َمنح  يف  املتَّبعة  والإج���راءات 

الإ�ست�سارية  املعلومات والبيانات لأغرا�ض داخلية حمدودة كهدف للخدمات  امل�ستثمر من 

املطلوبة ، كما برزت اأهمية دور هذا القطاع خا�سة اإعادة الهيكلة ومعاجلة ال�سركات املتعرثة  

كافة  ل��دى  والعلمي  التنظيمي  بالإهتمام  متيزت  التي  الإقت�سادية  للتطورات  نتيجة   ،

الإ�ست�سارية  واخلدمات  باملحا�سبة  واحلكومية  اخلا�سة  الإقت�سادية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

واأعمال  ال�سركات  دم��ج  خ��راء  بت�سغيل  العامل  يف  الكرى  املحا�سبة  مكاتب  ب��ادرت  حيث   ،

التاأمني واملخططني املاليني واملهند�سني وامل�ست�سارين لتقدمي اخلدمات الإ�ست�سارية اإ�سافة 

اإىل اأعمال املحا�سبة والتدقيق .

الإداري���ة  الإ�ست�سارية  اخل��دم��ات  تقدمي  فكرة  بتبنِّي  املحا�سبة  مكاتب  غالبية  وق��ام��ت 

بق�سور وا�سح وممار�سته بدرجات متفاوتة وموؤثرة على م�ستوى اخلدمات التي تتقدم بها 

وذلك ب�سبب عدم تدعيم هذه املكاتب بالكوادر املوؤهلة واملتخ�س�سة يف هذه املكاتب بتقدمي 

هذه اخلدمات من هنا ن�ساأ الت�ساوؤل حول ال�سوابط واملتطلبات واملوؤهلت العلمية واملهنية 

املطلوبة لإجازة مهن اخلدمات الإ�ست�سارية .

من املفيد ، اأن اأ�ستذكر معكم الت�ساوؤلت املثارة خلل الإجتماع التن�سيقي لدول جمل�ض 

التعاون اخلليجي والذي �ساركت به بورقة عمل الذي نظمته منظمة اخلليج الإ�ست�سارية 

ال�سناعية منذ فرتة للأ�سف بقيت الت�ساوؤلت تنتظر الإ�ستجابة املفقودة ، حول م�سكلة عدم 

توافر الكفاءات والكوادر الفنية واملهنية املوؤهلة على امل�ستوى املر�سي لدى عدد من املكاتب 

ة لو�سع مبادئ حتكم وت�ساعد على تنمية  اأن هناك حاجة ملحِّ الإ�ست�سارية. بذلك يتَّ�سح 

وتطوير اخلدمات الإ�ست�سارية باإ�ستقللية القائمني عليها وحتديد اأدلة مهنية للخدمات 

الإ�ست�سارية ت�سمل اخلوا�ض ال�سخ�سية ، م�سلحة العميل ، التخطيط والإ�سراف والرقابة ، 

من بوابة تبنِّي اأ�سول ال�سلوك املهني التي ت�سمل الإ�ستقللية املو�سوعية والنزاهة والكفاءة 

املهنية وعدم ت�سارب امل�سالح من قبل اأجهزة احلكومات التنظيمية والرقابية . بعيداً عن 

ونتائجها   ، املهنية اخلا�سة  الهيئات واجلمعيات  اإدارات  اأع�ساء جمال�ض  الإحتكار من قبل 

تعزيز  م��ع   املتناق�سة  الفر�ض  تكافوؤ  مبداأ  تقوي�ض  من  ب��دءاً  الوطني  بالإقت�ساد  ة  امل�سرَّ

واإحرتام اأحكام وقوانني التناف�سية التي تعمل على تطوير املهن ب�سكل طبيعي وتلقائي . 

ع نطاق اخلدمات الإ�ست�سارية لت�سمل خدمات املراجعة الإداري��ة والتي تعتر  وقد تو�سَّ

اأ�ساليب ت�سحيح الأداء من حتديد املوازنات التقديرية للم�سروعات واإب��داء الراأي يف  اأحد 

وبدائل  حلول  عدة  �سكل  على  وتو�سيات  م�سبِّبات  نتائج  يف  متمثلة  الإداري  الأداء  �سلمة 

التمويل  هياكل  ودرا�سة  الإ�ستثمارية  للم�سروعات  الإقت�سادية  اجل��دوى  درا�سات  واإج��راء 

الإن��ت��اج  ب��رام��ج  وك��ذل��ك  باملنتجات  اخلا�سة  ال�سوق  واأب��ح��اث  ال��درا���س��ات  واإج���راء  والربحية 

والت�سغيل والهند�سات ال�سناعية ، والتوزيع وبرامج التدريب ولت�سمل اأي�ساً خدمات تقنية 

ى الأمر اإىل اإجراء  الإدارة الرقمية للموارد يف جمال التخطيط وتقييم الأنظمة ، بل تعدَّ

التحليل الإح�سائي والرجمة والتنبوؤ والدرا�سات الفنيَّة يف جمال نقل التكنولوجيا هذا 

بقواعد  الإلتزام  ، و�سرورة  املفقودة  اأو  الناق�سة  التنظيمية  هات  الت�سوُّ ما يتطلب معاجلة 

الكفاءة املهنية ومعايري اأداء فنية وا�سحة.

اإىل خراء متخ�س�سني  الإ�ست�سارية  الأعمال  اأن توكل   ، وامل�سلحة  ال�سرورة  األي�ض من 

وموؤهلني علمياً وفنياً يف جمالت الإقت�ساد ، املحا�سبة ، الإدارة املالية ، النواحي الهند�سية 

الفنية ، تقنية املعلومات ، الت�سويق والقانون. من املتعارف عليه اأنه ل ميكن اأن جتتمع هذه 

التخ�س�سات واملعرفة الفنية بها لدى �سخ�ض واحد ، من هنا تاأتي احلاجة والدعوة امللحة 

والتاأهيل  الكفاءة  عاٍل من  وقدر  املجالت على م�ستوى  كل  املتخ�س�سة يف  الكوادر  لتوفري 

العلمي عند اإعادة النظر يف اإعادة تاأهيل املكاتب الإ�ست�سارية .

الفنية والب�سرية يف بع�ض  الإمكانات  امل�سكلة تتعدى عدم توافر  فاإن  الأمر  ويف حقيقة 

املكاتب الإ�ست�سارية القائمة ، لعدم وجود رقابة حكومية دقيقة وم�ستمرة على اأعمال هذا 

الإقت�سادية الإمنائية  املرتكزات  الأ�سا�ض يف هيكلة  الدور  القطاع احليوي واملهم من حيث 

الكفاءة  وك��ذل��ك يف  الرتاخي�ض  منح  ومتطلبات  اآل��ي��ة  يف  النظر  اإع���ادة  م��ن  ب��د  ل  ل��ذل��ك   ،

القيام  على  القادرة  املهنية  الأعمال  بني  والتكافوؤ  العلقة  �سلة  واإيجاد  املوظفة  الب�سرية 

بالأعمال الإ�ست�سارية املوكلة بها على اأعلى امل�ستويات من حيث اجلودة والأداء والإ�ستقامة 

واملو�سوعية والعناية الكاملة بالعمل واإيجاد اآليات ومدونة �سلوك ملهنة الإ�ست�سارات ، ل يتم 

ذلك يف ظل جتاهل دور اإدارة رقابة هذا القطاع من املنظم احلكومي لهذه املهن .

ونظراً لأهمية تكامل الأدوار يف خدمة الإقت�ساد الوطني التنموي ، كون امل�سوؤولية امللقاة 

القطاع  بني  التبادلية  الإقت�سادية  العلقات  تتعدى  الإ�ست�سارية  اخل��دم��ات  مكاتب  على 

العام واخلا�ض ، بل كون دورها تاأ�سي�سياً لإتخاذ القرار الإ�ستثماري ، اإن اأي برنامج للتنمية 

الإقت�سادية يجب اأن يقوم على اإ�سرتاتيجية �سليمة وتنظيم متني ومرن ، ت�ستهدف حتقيق 

لل�سناعات  ن  مكوِّ ال��زراع��ي  والقطاع  الوطنية  ال�سناعة  م�ساهمة  ن�سبة  زي��ادة  يف  ال��ت��وازن 

ال��غ��ذائ��ي��ة يف م�����س��ادر ال��دخ��ل ال��وط��ن��ي والأن�����س��ط��ة اخل��دم��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ، ب��الإ���س��اف��ة اىل 

م�ساهمتها يف اإ�ستيعاب فائ�ض العمالة والتمويل وحتديد الإحتياجات التمويلية والإدارية 

، فاإن تبنِّي اإ�سرتاتيجيات ملئمة للتنمية الإقت�سادية ميثِّل �سرورة تنموية ومن هنا يبداأ 

خارطة  وحتديد  الإ�ستثمار  فر�ض  عن  مو�سعة  درا���س��ات  ب��اإج��راء  الإ�ست�سارية  املكاتب  دور 

اإعادة  زة وجاذبة لأ�سواق املال كافة ، ومن هنا نتو�سل اإىل مطلب �سرورة  اإ�ستثمارية حمفِّ

التنظيم والتاأهيل املهني للمكاتب الإ�ست�سارية وحوكمة اأعمال هذا القطاع .

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com

تصدر عن شركة
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االنباط- الدوحة

 اأكد مواطنون قطريون اأنهم ل يجدون اأف�سل 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  الأردن  من 

و�سمال اأفريقيا لل�سياحة العلجية وال�ست�سفائية.

اأن الأردن  ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة م��ن ه����وؤلء  وت���رى 

يحظى بالعديد من الأماكن الطبيعية التي توؤهله 

دول  خ��ا���س��ة  للمنطقة،  مف�سل  مق�سدا  ل��ي��ك��ون 

بهدف  لل�سياحة  ال��ع��امل،  دول  من  ولكثري  اخلليج 

ال��ع��لج وال���س��ت�����س��ف��اء، ف�����س��ل ع��ن ال��ن��ق��اه��ة التي 

املر�سى لفرتات طويلة خلل  يحتاجها كثري من 

مراحل ما بعد العلج.

ويعتقد العديد من املواطنني القطريني الذين 

اأن كثريا  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  حتدثوا 

ي��زخ��ر بها  ال��ت��ي  ال��ع��لج��ي��ة  ال�سياحة  اأم��اك��ن  م��ن 

الأردن مثل البحر امليت وحمامات ماعني واحلمة 

احل��ارة،  الينابيع  ومياه  عفرا  وحمامات  الأردن��ي��ة 

امل�ست�سفيات وتوفر قطاع طبي متطور  ف�سل عن 

وك���ف���اءات متميزة  خ���رات  عليه  ت��ق��وم  امل��م��ل��ك��ة  يف 

وم�����س��ه��ود ل��ه��ا ب���اخل���رة ال��ع��ال��ي��ة، ك���ل ذل���ك ميثل 

ع��وام��ل ج���ذب وا���س��ت��ق��ط��اب للباحثني ع��ن جت��ارب 

علجية ناجعة، تعود عليهم وعلى ال�سياح بالفائدة 

املرجوة.

ويعمل  ع���ام���ا(  امل��ط��اوع��ة )54  ���س��امل  وي���ق���ول 

وجهة  اأف�سل  يعتر  الأردن  اإن  خا�سة،  �سركة  يف 

ال��ع��امل،  ويف  ب��ل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ع��لج��ي��ة  لل�سياحة 

يزخر  التي  ال�سياحية  املقا�سد  اإىل  بالنظر  وذل��ك 

بها والتي توفر لل�سائحني والباحثني عن النقاهة 

وال���س��ت�����س��ف��اء ال��ط��ب��ي��ع��ي، جت���رب���ة ف���ري���دة جتمع 

اخل��دم��ات  وب��ني  والطبية،  ال�سحية  ال��ف��ائ��دة  ب��ني 

جميع  لل�سائحني  جتلب  التي  املتميزة  الفندقية 

و�سائل الراحة.

زي��ارة  على  يحر�ض  اأن���ه  اإىل  امل��ط��اوع��ة  وي�سري 

العلجية،  ال�سياحة  اأج���ل  م��ن  با�ستمرار  الأردن 

م�سيفا اأنه مل يفكر ولو مرة واحدة بالذهاب اإىل 

دول اأخرى غري الأردن طلبا لل�سياحة العلجية.

م���ن ج���ان���ب���ه، ي���وؤك���د ع��ل��ي ح���ي���در )49 ع��ام��ا( 

اأن معظم  امل��ال��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ات  اإح�����دى  وي��ع��م��ل يف 

مق�سدا  الأردن  يف�سلون  ال��ق��ط��ري��ني  امل��واط��ن��ني 

املنطقة  دول  م��ن  كثري  على  العلجية  لل�سياحة 

وال�سمعة  ال��ع��ال��ي��ة  اجل����ودة  اأن  مو�سحا  وال���ع���امل، 

وخدمات  الطبي  القطاع  بها  يتميز  التي  الطيبة 

ت�ساهم  الطبيعي،  العلج  اأماكن  مرافق  وم�ستوى 

يف ا���س��ت��ق��ط��اب وت�����س��ج��ي��ع امل���واط���ن���ني ال��ق��ط��ري��ني 

املنطقة  دول  ومواطني  خا�ض  ب�سكل  واخلليجيني 

عموما على اأن يق�سدوا الأردن لل�ست�سفاء وق�ساء 

وقت مفيد يف الأماكن املخ�س�سة للعلج الطبيعي.

ال�سياحة العلجية يف الأردن،  اأن  ويتابع حيدر 

بالإ�سافة اإىل متيزها باجلودة والكفاءة واخلرات 

املقدمة  اخل��دم��ات  اأ���س��ع��ار  ف���اإن م�ستويات  امل��م��ي��زة، 

لل�سائحني تعتر جاذبة وتناف�سية بدرجة عالية اإذا 

ما قورنت مبثيلتها يف بع�ض دول املنطقة والدول 

الأوروبية.

وه��و  ع���ام���ا(  وي��ع��ت��ق��د خ��ل��ي��ف��ة ال�����س��م��ايل )58 

القطريني  املواطنني  ي�سجع  ما  اأك��رث  اأن  متقاعد، 

ال�سياحة  اإىل الأردن بق�سد  وغريهم على الذهاب 

العلجية، هو ال�سمعة الطيبة التي اكت�سبها الأردن 

يف كافة املجالت الطبية وخا�سة يف جمال ال�سياحة 

العلجية وال�ست�سفائية وال�سناعة الدوائية.

�سبع  ق��راب��ة  الأردن  زار  اإن���ه  ال�����س��م��ايل  وي��ق��ول 

مرات لل�سياحة العلجية، وا�ستفاد ب�سكل كبري من 

اأماكن  التي ق�ساها يف خمتلف  ال�ست�سفاء  فرتات 

العلج الطبيعي التي كان يق�سدها وخا�سة البحر 

امليت وحمامات ماعني، موؤكدا اأنه لن يرتدد يف كل 

مرة يحتاج فيها لق�ساء فرتة نقاهة، من الذهاب 

اإىل الأردن لل�سياحة ومن اأجل العلج الطبيعي يف 

ذات الوقت.

اأما جميلة الهيدو�ض )41 عاما( وتعمل مبجال 

التعليم يف اإحدى املدار�ض اخلا�سة، فرتى اأن قطاع 

القطاعات  اأك���رث  م��ن  يعتر  العلجية  ال�سياحة 

الأردن،  وال�����س��ي��اح يف  ل���ل���زوار  الق��ت�����س��ادي��ة ج��ذب��ا 

واأ�سدقائها  اأقاربها  الكثري من  تعرف  اإنها  وتقول 

القطريني الذين يذهبون اإىل الأردن ب�سكل دوري 

بهدف ال�ست�سفاء والعلج الطبيعي.

يق�سدون  ال��ذي��ن  معظم  اإن  الهيدو�ض  وت��ق��ول 

الأردن بهدف ال�سياحة وق�ساء العطلت، اأ�سبحت 

ب����ات وج��ه��ة  الأردن  ب�����اأن  را���س��خ��ة  ق��ن��اع��ة  ل��دي��ه��م 

واأح���د  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��ع��لج��ي��ة  لل�سياحة  مف�سلة 

عن  الباحثني  للم�سافرين  العاملية  الوجهات  اأك��ر 

نف�ض  يف  الطبيعي  والعلج  وال�ستجمام  ال�سياحة 

الوقت.

وت�سيف اأن ما يبعث على الطمئنان بالإ�سافة 

امل�ست�سفيات  م��ن  العديد  وج��ود  ه��و  ذل��ك،  ك��ل  اإىل 

اأك�سبوا الأردن  املتميزة والأطباء البارعني والذين 

مكانة معروفة ومرموقة يف معظم اأنحاء العامل.

ووف���ق���ا لأح������دث ب���ي���ان���ات م��ت��اح��ة ح����ول اإن���ف���اق 

احل�ساب  ي�سري  وال�سياحة،  ال�سفر  على  القطريني 

اجلاري القطري اإىل اأن حجم هذا الإنفاق، �سجل 

العام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��لل  ل��ه  م�ستوى  اأع��ل��ى 

جائحة  ق��ب��ل  م��ا  م�����س��ت��وي��ات  م��ت��ج��اوزا   ،2022
كورونا.

وال�سياحة  ال�سفر  على  القطريني  اإن��ف��اق  وزاد 

خلل تلك الفرتة بن�سبة 42.3 باملائة على اأ�سا�ض 

�سنوي لي�سل اإىل نحو 21.3 مليار ريال )5.85 

مليار دولر(.

لل�سياحة  امل�����س��درة  ال����دول  م��ن  ق��ط��ر  وت�سنف 

احلكومة  ت��راه��ن  فيما  عالية،  اإن��ف��اق  ومب�ستويات 

القطرية منذ �سنوات على القطاع ال�سياحي كاأحد 

عنا�سر تنويع الدخل، م�ستفيدة من اإرث مونديال 

للو�سول  احلديثة  التحتية  والبنية  العامل،  كاأ�ض 

بحلول  �سنويا  �سائح  مليني   5 هدف  حتقيق  اإىل 

.2030
عاما(   36( املحمود  ع��ه��ود  ت��وؤك��د  جهتها،  م��ن 

اهلل  حباه  قد  الأردن  اأن  ال�سحي،  املجال  يف  تعمل 

بعدد من اأف�سل واأجمل ينابيع املياه احلارة واملواقع 

الطبيعية التي تتدفق منها املياه العلجية، ف�سل 

عن وجود قطاع طبي متطور بعدد من امل�ست�سفيات 

اليوم  اأ�سبحت  التي  احلديثة  الطبية  واملوؤ�س�سات 

يق�سدها اجلميع  وعاملية جيدة  �سمعة عربية  ذات 

من اأجل العلج.

وت�سري اإىل اأن الأماكن التي ي�ستطيع ال�سخ�ض 

احل�سول فيها على غايته من ال�ست�سفاء والعلج 

الطبيعي، تعتر قليلة للغاية على م�ستوى املنطقة 

التي يحظى بها  املواقع  اأن  العامل، حيث  وحتى يف 

التي  القليلة  الأم��اك��ن  تلك  اإح���دى  تعتر  الأردن 

يحيط  مل��ا  ن��ظ��را  والأوج�������اع،  الآلم  ف��ي��ه��ا  تختفي 

معظم  يف  م��ت��وف��رة  خ��لب��ة  طبيعة  م��ن  مبعظمها 

ب��دءا  العلجية  م��وارده��ا  بجميع  الأردن،  مناطق 

والعنا�سر  باملعادن  الغنية  احل��ارة  املعدنية  باملياه 

العلجية وال�ست�سفائية، مرورا بالوحل الركاين 

ال�ساخنة م��ث��ل ح��م��ام��ات م��اع��ني،  امل��ي��اه  و���س��للت 

والطق�ض املعتدل، وانتهاء مبناظر الغابات اخللبة 

والأ�سجار واجلبال والوديان.

ويرى حممد اليافعي )61 عاما( مدير �سركة 

اأن  والت�سدير،  ال�سترياد  جمال  يف  تن�سط  خا�سة 

املجال  يف  الأردن  بها  يتمتع  التي  الطيبة  ال�سمعة 

الأردنية  والكفاءات  اخل��رات  توفر  تعني  الطبي، 

املتميزة التي ت�ستطيع التعامل مع جميع احلالت 

اإىل  ي�سافرون  ال��ذي��ن  وال�سياح  ل��ل��زوار  العلجية 

اململكة بهدف ال�سياحة العلجية.

يتميز  الأردن  اإن  القول  اإىل  اليافعي  ومي�سي 

العلجية  ال�سياحة  مبجال  يتفرد  يكاد  بل  كثريا 

واإمنا  فح�سب،  العربية  ال��دول  م�ستوى  على  لي�ض 

على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط كذلك.

م���ن ج��ان��ب��ه، ع���ر ح��م��د ال�����س��ي��ب )39 ع��ام��ا( 

موظف يف القطاع امل�سريف عن قناعته باأن الأردن 

يحتل املرتبة الأوىل على م�ستوى ال�سرق الأو�سط 

اأن  وال�ست�سفائية، مو�سحا  العلجية  ال�سياحة  يف 

ال��ع��رب نحو ال�سياحة  امل��واط��ن��ني  اأك���رث م��ا ي��ج��ذب 

املتميزة  الطبية  ال��ك��وادر  ه��و  الأردن  يف  العلجية 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال�����س��ري��ع،  ال�سليم  والت�سخي�ض 

تقدمي اخلدمات ال�سحية والرعاية الطبية املثلى.

القطريون يفضلون األردن للسياحة العالجية واالستشفائية

االنباط- عمان

عبد  موؤ�س�سة  يف  ال�سينما  جلنة  تعر�ض   

 24 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ال��ي��وم  �سومان  احلميد 

6:30 م�ساًء يف  كانون الثاين يف متام ال�ساعة 

فرع املوؤ�س�سة بجبل عّمان، الفيلم الأ�سرتايل 

كاتانيو. بيرت  " للمخرج  اأوبال  " حلم 
اأفلم املخرج  رابع  اأوبال" هو  "حلم  فيلم 

ال��ري��ط��اين ب��ي��رت ك��ات��ان��ي��و، ال����ذي ا���س��رتك 

يف ك��ت��اب��ة ���س��ي��ن��اري��و ال��ف��ي��ل��م م���ع ال��ك��ات��ب��ني 

ال�سيناريو  وي�ستند  راي�����ض.  وب��ن  ت��ري��ل  فيل 

"بوبي  ب��ع��ن��وان  رائ���ج���ة  ق�����س��رية  رواي����ة  اإىل 

ودجنان" للكاتب بن راي�ض امل�سارك يف كتابة 

الفيلم.  �سيناريو 

ب��ل��دة مناجم  ال��ف��ي��ل��م يف  اأح�����داث  ت��ق��ع      

ن��ائ��ي��ة يف ج��ن��وب��ي اأ���س��رتال��ي��ا ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب عن 

الأ�سرتالية.  الأوبال  بعا�سمة  الأوبال تعرف 

 - يت�سح  – كما  عنوانه  الفيلم  ا�ستمد  وق��د 

ت�ستعمل  ال��ت��ي  النفي�سة  الأح��ج��ار  ه��ذه  م��ن 

ل��ل��زي��ن��ة. وت����دور ق�����س��ة ال��ف��ي��ل��م ح���ول اأ���س��رة 

من  ت��ت��األ��ف  ال��ع��ام��ل��ة،  الطبقة  م��ن  مكافحة 

الأب ريك�ض )املمثل فين�ض كولو�سيمو( الذي 

يعمل كعامل منجم، والأم اأين التي تعمل يف 

ماكينزي(  جاكويلني  )املمثلة  �سوبرماركت 

ب��اي��رز(،  كري�ستيان  )املمثل  اأ���س��م��ول  والب���ن 

ابن احلادية ع�سرة، والبنة كيلي اآن )املمثلة 

التا�سعة.  ابنة  �سافاير بوي�ض( 

تكمن يف  م�سكلة  الأ����س���رة  ه���ذه  ت��واج��ه     

البنة، وهي طفلة خجولة ومنطوية  �سلوك 

على  التعرف  يف  �سعوبة  تواجه  نف�سها  على 

اأ�����س����دق����اء. ول��ل��ت��ع��وي�����ض ع���ن ذل����ك ت��خ��ت��ل��ق 

���س��دي��ق��ني خ��ي��ال��ي��ني، ه��م��ا ب��وب��ي، وه���و ذك��ر، 

ودينجان، وهي اأنثى. 

    يبداأ فيلم " حلم اأوبال " بظهور الطفلة 

باللعب مع �سديقيها  اآن وهي تتظاهر  كيلي 

اخل��ي��ال��ي��ني، وه���ي ع����ادة ت��ع��ّر���س��ه��ا وت��ع��ّر���ض 

املدر�سة.  يف  اقرانهما  �سخرية  اإىل  �سقيقها 

من  ابنتهما  يخل�سا  اأن  ال���وال���دان  وي��ح��اول 

باأخذ  ي��وم  ذات  الأب  ويتظاهر  امل�سكلة،  ه��ذه 

ال�سديقني اخلياليني معه اإىل املنجم، وعند 

اخلياليني  باأن �سديقيها  ابنته  عودته يخر 

اإىل  �سقيقها  وم���ع  م��ع��ه  ف��ت��ع��ود  اخ��ت��ف��ي��ا،  ق��د 

الأب  ي��دخ��ل  وه��ن��اك  عنهما.  للبحث  املنجم 

حتت  �ساحبها  ويتهمه  جم��اورة  منطقة  اإىل 

رج��ال  وي�ستدعي  بال�سرقة  ال�����س��لح  تهديد 

ال�سرطة، ما يوؤدي اإىل معاملة اأفراد الأ�سرة 

كمنبوذين من قبل املجتمع املحلي. 

   يوؤدي فقدان ال�سديقني الوهميني اإىل 

يجدون  ل  الأط��ب��اء  اأن  م��ع  الطفلة،  م��ر���ض 

الو�سع  تفاقم  ويزداد  لذلك.  لديها  اأعرا�سا 

وخ�سارة  التعدين  يف  حقه  ع��ن  الأب  بتخلي 

يعتقد  ال�����س��ق��ي��ق  اأن  وم���ع  ل��وظ��ي��ف��ت��ه��ا.  الأم 

ي��رتدد  ف��اإن��ه ل  امل��ر���ض،  ت��ّدع��ي  ب���اأن �سقيقته 

يف م�����س��اع��دت��ه��ا، وي���ق���وم ب��ت��ع��ل��ي��ق م��ل�����س��ق��ات 

يف �����س����وارع ال���ب���ل���دة ب��ح��ث��ا ع���ن ال�����س��دي��ق��ني 

ال�سحية  احل��ال��ة  ت��ف��اق��م  وب��ع��د  اخل��ي��ال��ي��ني. 

ل��ل��ط��ف��ل��ة ي���ق���وم ���س��ق��ي��ق��ه��ا ب���رتت���ي���ب ج���ن���ازة 

ل�سديقيها اخلياليني ت�سرتك فيها مع عدد 

من �سكان البلدة. 

ال�سديقني  ج��ن��ازة  الق�سة  ت�ستخدم       

اخل���ي���ال���ي���ني ك���ت���ع���ب���ري رم�������زي ع����ن احل���ال���ة 

املر�سية للطفلة كيلي اآن التي توافيها املنية 

املتخيل،  مبر�سها  متاأثرة  ق�سرية  فرتة  بعد 

اخلياليني.  �سديقيها  ب��ني  ال��رثى  وت���وارى 

تهمة  من  الأب  املحكمة  ت��رىء  النهاية  ويف 

املحليني  ال�سكان  م��وق��ف  يغري  م��ا  ال�سرقة، 

من الأ�سرة، وي�ستعيد الأب حقه يف املنجم.

اأو    وق���د دار ج���دل ح���ول م���وت ال��ط��ف��ل��ة 

الفيلم.  ن��ه��اي��ة  ق��ي��د احل��ي��اة يف  ب��ق��ائ��ه��ا ع��ل��ى 

ومم���ا ق��ال��ه امل��خ��رج ب��ي��رت ك��ات��ان��ي��و "اإن اأح��د 

الأ����س���ب���اب ال��رئ��ي�����س��ة ال���ت���ي ���س��ج��ع��ت��ن��ي ع��ل��ى 

ال��ط��ف��ل��ة يف نهاية  ال��ف��ي��ل��م ه���و وف����اة  اإخ�����راج 

ال��ف��ي��ل��م، لع��ت��ق��ادن��ا ب����اأن ه���ذه ن��ه��اي��ة اأق���وى 

على  اأ���س��روا  الفيلم  مم��ويل  اأن  اإل  للفيلم. 

�سباك  على  اأك��ر  جناحا  �سيحقق  الفيلم  اأن 

التذاكر بعدم وفاة الطفلة. وهذا مثال جيد 

على  ال��ت��ج��اري  العامل  اإق��ح��ام  حم��اول��ة  على 

ولهذا  ال�سينمائي.  للفيلم  الفني  ال��ط��م��وح 

ال�سبب مل يحقق الفيلم اأي اأرباح".

التعامل  يف  كاتانيو  بيرت  املخرج  ينجح     

خليالها  مبا�سرة  كنتيجة  الطفلة  �سلوك  مع 

الأحيان  معظم  يف  الطفلة  وتنجح  اخل�سب. 

يف التاأثري على من حولها مل�ساركتها يف عاملها 

م�سكلة  الأ�سرة يف حل  رغبة  ورغم  اخليايل. 

وجت��اري  رغباتها  وراء  تنقاد  فاإنها  الطفلة 

م�����س��اع��ره��ا. وي���ق���ّدم ف��ي��ل��م " ح��ل��م اأوب������ال " 

الأب  اآم���ال  ب��ني  ت��وازي��ا  م��ع��ني  ع��ل��ى م�ستوى 

عن  بالتنقيب  ال��رثوة  لتحقيق  ي�سعى  ال��ذي 

يحالفه  اأن  دون  ول��ك��ن  ال��ك��رمي��ة،  الأح���ج���ار 

احل������ظ، وب�����ني ع���لق���ة الب����ن����ة ب�����س��دي��ق��ي��ه��ا 

املتخيلني. 

" ب�سل�سة  اأوب���ال  " حلم  يتميز فيلم       

كاتانيو  ب��ي��رت  ل��ل��م��خ��رج  ال�سينمائي  ال�����س��رد 

وب��ح�����س��ا���س��ي��ت��ه يف ع���ر����ض ال��ق�����س��ة وق���درت���ه 

اأدواره��م  ي��وؤدون  الذين  املمثلني  توجيه  على 

���س��اف��اي��ر بوي�ض  ال��ط��ف��ل��ني  ب���راع���ة، خ��ا���س��ة 

املمثل  جلائزة  ر�سح  الذي  بايرز  وكري�ستيان 

ال�سغري من معهد الأفلم الأ�سرتايل.

مت ع��ر���ض ف��ي��ل��م " ح��ل��م اأوب����ال " يف ع��دد 

م����ن امل���ه���رج���ان���ات ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة، 

ال��دويل  ال�سينمائي  برلني  مهرجانا  ومنها 

الدويل. ال�سينمائي  وملبورن 

لجنة السينما في »شومان« تعرض الفيلم األسترالي »حلم أوبال« للمخرج بيتر كاتانيو

 

 مهندسة فلسطينية تصون التراث بإنجاز لوحات من الفسيفساء
االنباط-وكاالت

اأبو  راية  ال�سابة،  املعمارية  املهند�سة  تقود 

اأعمال  لتقدمي  اأقرانها،  من  فريقا  مو�سى، 

الرتاث  من  امل�ستوحاة  الف�سيف�ساء  من  فنية 

لوحة  خم�سني  اإجن���از  ب��ه��دف  الفل�سطيني، 

خم��ت��ل��ف��ة ل��ع��ر���س��ه��ا يف م��ع��ر���ض مي���زج ال��ف��ن 

القدمي مع الأذواق احلديثة.

وت�����س��ور اإح����دى ال��ل��وح��ات ام����راأة ع��ج��وزا 

بينما  ال�سعبي،  الفل�سطيني  ال���زي  ت��رت��دي 

لأ�سخا�ض  �سورا  اأو  فرا�سات  اأخريات  ت�سور 

اأو نباتات اأو حيوانات.

ب���داأت  "الفكرة  م��و���س��ى  اأب���و  راي���ة  وق��ال��ت 

اأم ع��ام��ر يف ال���زواي���دة،  م���ن ه���ذا امل���ك���ان ت���ل 

ب��ع��د اإجن����از م�����س��روع ت���دري���ب، ���س��ارك��ت فيه، 

ومن  اأكرث،  اإليها  وتعرفت  الف�سيف�ساء  راأيت 

ه��ن��ا ق���ررت اأن ي��ك��ون يل م�����س��روع خ��ا���ض بي 

بطريقة  عنه  وبيعر  الفن  هذا  يحيي  حتى 

جديدة وح�سرية".

امل�سروع الفني يهدف لإحياء الرتاث، عن 

ب��اإب��راز  الف�سيف�ساء،  لوحة  يف  دجم��ه  طريق 

تلك  تبقى  الرتاثية، حتى  والهوية  الأل��وان، 

ال�سورة حمفورة يف اأذهان النا�ض.

بع�ض اأع�ساء الفريق اأكدوا حر�سهم على 

التي  الكل�سكية،  الفنية  اللم�سات  ا�ستعادة 

ان���دث���رت م��ع ظ��ه��ور اأ���س��ال��ي��ب ف��ن��ي��ة ج��دي��دة 

وتطور املواد البنائية، وذلك با�ستخدام مواد 

خام من زجاج و�سراميك واأدوات تقطيع يتم 

ا�ستريادها من اخلارج.

اليعقوبي  وليد  الديكور،  مهند�ض  يقول 

ال��زم��ن، ان��دث��ر ه��ذا ال��ف��ن، ومل  م���رور  "مع 
جديدة  اأ�ساليب  لوجود  نظرا  ُي�ستعمل،  يعد 

املهند�سون،  ي�ستخدمها  التي  امل��واد  وتطور 

اإىل  الفنية  اللم�سة  اأن نعيد هذه  لكننا نريد 

البيوت".

على  ف��ري��دة  فنية  اأع��م��ال  الفريق  وي��ق��دم 

ال��رغ��م م��ن ارت���ف���اع ت��ك��ل��ف��ة ال��ع��م��ل ال��واح��د، 

ح��ي��ث ي��ب��ل��غ م��ت��و���س��ط ���س��ع��ر ل��وح��ة مب��ق��ا���ض 

ويزيد  دولرا،   450 اإىل  ي�سل  ما   "A4"
هذا املبلغ وفقا حلجم اللوحة.


