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 محافظة: التعليم المهني سيصبح 3 سنوات بدال من سنتين اعتبارا من العام القادم

قبيالت: قرض تمويلي من الكويت لبناء
 6 للتعليم المهني

 نافورة »الداخلية«.. تنتظر الصيانة واعادة
 الحال كما كان

الأنباط -ر�ؤى الزعبي 

قال وزير الرتبية والتعليم ووزير التعليم 

اإن   حمافظة،  عزمي  العلمي  والبحث  العايل 

بلغت  الأ���س��ا���س��ي  التعليم  يف  الت�سجيل  ن�سبة 

الثانوي  التعليم  يف  الت�سجيل  ون�سبة   ،  ٪٩٧

٧٧.٥٪ ، بالإ�سافة لن�سبة الت�سجيل يف ال�سف 

الأول الأ�سا�سي بلغت  ٩٩.٥٪  ، م�سرياً اإىل اأن  

املدار�س  ١.٥ مليون طالب يف  اأكرث من  هناك 

احل��ك��وم��ي��ة ، وم���ا ي��ق��ارب ٥٠٠ األ���ف ط��ال��ب يف 

األ���ف يف ريا�س   ٦٥ امل��دار���س اخل��ا���س��ة، و نحو 

الأط����ف����ال، وي���وج���د ١٠٠ األ����ف ط��ال��ب ���س��وري 

تقريباً يف املدار�س احلكومية.

مدته  �سي�سبح  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  وب���ن 

العام  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  �سنتن  م��ن  ب��دل  �سنوات   ٣

من  ب��دًل  التا�سع  ال�سف  من  و�سيبداأ  ال��ق��ادم، 

اأن  مبينا   ، حاليا  ب��ه  معمول  ه��و  كما  العا�سر 

معدل عدد الطلبة يف ال�سعبة ال�سفية الواحدة 

٢٧ طالب، والنتهاء من تطوير منهاج الرتبية 

الإ�سالمية لأول ثمانية �سفوف العام احلايل. 

وتابع اأنه ل توجد اأرا�سي للخزينة يف ق�سبات 

 ٣.٧ امل���دن خا�سة امل���دن ال��ك��ب��رية، اذ مت ر���س��د 

مليون دينار لال�ستمالك، واأن بع�س مدار�س 

ق�سبات املدن تعاين من الزدحام، وبخ�سو�س 

���س��ي��ان��ة امل���دار����س ال��ع��ام امل��ا���س��ي جت����اوزت ١١ 

مليون دينار.

اإلغاء بع�س املكارم  اأنه ل ي�ستطيع  واأ�ساف 

يف القبول املوحد والتعيينات خا�سعة ملتطلبات 

املدر�سي  البناء  ك��ود  وبخ�سو�س  اجل��ام��ع��ات، 

يعتمد من قبل املجل�س الوطني للبناء ولي�س 

الوزارة ومت زيادة م�ساحته

التفا�صيل �ص »5«

الأنباط – نزار البطاينة

املقاعد  اح��د  على  حبيب«  »حم��م��د  يجل�س 

اخل�سبية املثبتة يف امل�ساحة الواقعة على مين 

النقل  حل��اف��الت  املقابلة  »ال��داخ��ل��ي��ة«  م��ي��دان 

العمومي عمان –�سويلح – البقعة، املوجودة 

ال��ذه��ن، م�ستذكرا  ���س��ارد  ال���دوار،  بالقرب م��ن 

حال املنطقة قبل �سفره منذ عدة اأعوام، وكيف 

مبنظر  وي�ستمتعون  يجتمعون  ال��ن��ا���س  ك���ان 

ال���ن���اف���ورة ال��ت��ي ت��ت��و���س��ط امل��ن��ط��ق��ة ق��ري��ب��ا من 

املنطقة  اليه  ال��ت  مبا  الو�سع  مقارنا  ال���دوار، 

الالزمة  ال�سيانة  عمل  وع��دم  الهمال  نتيجة 

لها .

احل��ال��ة  م��ن  امتعا�سه  ع��ن  حبيب  وي��ع��رب 

النافورة،  وخا�سة  املنطقة  اليها  و�سلت  التي 

مكان  كانت  بعدما  ح��ال  م��ن  اليه  و�سلت  وم��ا 

احل��اف��الت  ينتظر  يجل�س  م��ن  ك��ل  ب��ه  يجتمع 

اأو من ي�سرتيح منظرا اجناز معاملة له داخل 

مبنى حمافظة العا�سمة، م�ستذكرا كيف كانت 

ليايل  يف  للمواطنن  متنف�سا  متثل  ال��ن��اف��ورة 

ف�سل ال�سيف، اإذ كانت تعطي برودة خا�سة يف 

اأجواء ال�سف الالهبة وجمال منظرها خا�سة 

مع انعكا�س النارة عليها.

كيف  �سفره  قبل  ب��ذك��ري��ات��ه  حبيب  وي��ع��ود 

ب�سبب  عليه  هو  ما  بعك�س  املكان  اأح���وال  كانت 

ق���ل���ة اإه���ت���م���ام اجل����ه����ات امل�������س���وؤول���ة ل��ل��م��ن��اظ��ر 

املنطقة،  ال��ع��ا���س��م��ة وم��ن��ه��ا ه���ذه  اجل��م��ي��ل��ة يف 

ل��ل��راح��ة م��ن تعبه اليومي  ال��ت��ي ك��ان��ت م��ك��ان��ا 

لتعلقه حيث يزيل جزء من همومه باجللو�س 

متنف�سا  املنطقة  كانت  وكيف  ال��ن��اف��ورة،  ج��وار 

ل���ل���م���ارة وجم��ل�����س��ا ل��ل��م��واط��ن��ن ل��ال���س��ت��م��ت��اع 

باملنظر اجلميل. وكيف كان �سوت خرير املياه 

يوؤن�سه يف اأوقات النتظار، وكيف كانت ت�سفي 

�سبه  ب��ات  ال��ذي  فيه  امل��ت��واج��دة  للمكان  جمال 

مهجور بعد ان كان املئات من الطلبة والعمال 

واملنتظرين يوميا.

احل���اج »م����روان« ٦٠ ع��ام��ا وال���ذي يعمل يف 

منطقة و�سط البلد.

التفا�صيل �ص »4«

  الأنباط-عمان

مليارات الدولرات حجم ال�ستثمار املقدر 

ب���رم���ال ال�����س��ي��ل��ي��ك��ا ذات ال��ن��ق��اء ال���ع���ايل ال��ت��ي 

حمفزة  وتعد  الأردن  جنوب  الرتبة  تختزنها 

جلذب ال�ستثمارات الأجنبية واملحلية فيها.

وترى الدرا�سات التي اجريت اأن ال�ستثمار 

يف مادة ال�سيليكا )رمال الكوارتز( ي�سكل قيمة 

ال�سيليكا  خامات  تقدر  اذ  م�سافة،  اقت�سادية 

يف حمافظة معان جنوب اململكة بحوايل 12 

ج��دا،  ع��ال��ي��ة  ن��ق��اء  بن�سبة  تتمتع  ط��ن  م��ل��ي��ار 

طن  األ��ف   22 منها  املحلية  ال�سوق  ت�ستهلك 

بح�سب  املنتجة  الكميات  ق��درت  فيما  �سنويا، 

وامل��ع��ادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  بيانات 

.2021 عام  طن  األف   68.8
التي  للتجارب  الأول��ي��ة  النتائج  واأظ��ه��رت 

على  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزارة  اأجرتها 

حانوت  دب��ة  منطقة  يف  ال�سيليكا  خ��ام  عينات 

اأن  ن��ق��اوت��ه��ا،  ورف���ع  ال��ن��ق��ب لرتقيتها  ب��راأ���س 

اىل  الأع��ل��ى  ح��ده��ا  و�سلت يف  ال��ن��ق��اوة  ن�سبة 

)99.62 %( فيما ي�ستمر العمل للح�سول 

.)% على نقاوة اأعلى بحدود )99.99 

توجه لإعادة الزخم لقطاع التعدين

العاملية  الأ���س��واق  متطلبات  م��ع  ومتا�سياً 

مرتفعة  ن���ق���اوة  ���س��م��ن  لل�سيليكا  وح��اج��ت��ه��ا 

الطاقة  وزارة  اأطلقت   ،)%  99.9( بحوايل 

ثالثة  املا�سي  العام  مطلع  املعدنية  وال��رثوة 

راأ���س  ح��ان��وت/  دب��ة  مبنطقة  خا�سة  م�سارات 

ال��ن��ق��ب لإع�����ادة تقييم ه���ذا اخل����ام ومب��وج��ب 

خ��ط��ة ع��م��ل، وذل����ك يف اإط�����ار ت��وج��ه ال�����وزارة 

لإعادة الزخم لقطاع التعدين ورفع م�ساهمته 

يف الناجت املحلي الإجمايل، والتو�سع يف فر�س 

العمل وحت�سن م�ستوى املعي�سة للمجتمعات 

املحلية.

ال��درا���س��ات  تقييم  الأول  امل�سار  يف  وج���رى 

والنتائج ال�سابقة.

التفا�صيل �ص »6«

النباط  - �كالت 

ق����ال امل���ر����س���د الأوروم���ت���و����س���ط���ي حل��ق��وق 

الإن�����س��ان��ي��ة يف قطاع  الأو����س���اع  اإّن  الإن�����س��ان، 

اإنهاء احل�سار  ال�سوء مع  بالغة  زالت  ما  غزة 

جميع  داعًيا  ع�سر،  ال�سابع  عامه  ال�سهيوين 

اإىل ال�سغط على الحتالل  الأط��راف املعنية 

لإنهاء ح�ساره غري القانوين للقطاع

ج���اء ذل���ك ت��ق��ري��ره ال�����س��ن��وي ع���ن ح�سار 

ق��ط��اع غ����زة، وال����ذي اأ����س���دره امل��ر���س��د ال��ي��وم 

الأربعاء بعنوان "جيل حتت احل�سار"

ال�سهيوين  احل�����س��ار  اأّن  امل��ر���س��د  واأو���س��ح 

٦١٪ من �سكان قطاع  ت�سبب باإفقار اأكرث من 

األف  و٣8٠  مليونن  نحو  عددهم  البالغ  غزة 

من   ٪4٧ ن��ح��و  ت��ع��ط��ي��ل  ج���ان���ب  اإىل  ن�����س��م��ة، 

امل�����س��ارك��ن يف ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ع���ن ال��ع��م��ل، 

ومعاناة نحو ٥٣٪ من انعدام الأمن الغذائي

الإ�سرائيلية  القيود  ا�ستمرار  اإىل  ول��ف��ت 

على حركة الأفراد والب�سائع من واإىل قطاع 

غ��زة م��ن خ��الل ح��اج��ز "اإيرز" وم��ع��ر "كرم 

ب�سكل  الأف���راد  خ��روج  يقت�سر  اإذ  �سامل"،  اأب��و 

حت�سل  التي  الإن�سانية  احلالت  على  اأ�سا�سي 

على ت�ساريح املرور بعد فح�س اأمني مطول

ف��ي��م��ا ت��وا���س��ل ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل ح�سب 

امل����ر�����س����د- ح���ظ���ر دخ��������ول ع������دد ك���ب���ري م��ن 

ال�سحية  للقطاعات  امل��ه��م��ة  وامل���ع���دات  امل����واد 

والتجارية والإنتاجية حتت ذرائع اأمنية

واأ�سار اإىل اأّن منح �سلطات الحتالل خالل 

قطاع  عامل من  األ��ف   ١٧ نحو  املن�سرم  العام 

بعد  املحتل،  ال��داخ��ل  يف  للعمل  ت�ساريح  غ��زة 

اأن  واإداري���ة مطّولة ل ميكن  اأمنية  اإج���راءات 

يخفف من حدة الأزمة القت�سادية يف القطاع

واأكد اأن تبعات احل�سار الإ�سرائيلي م�ّست 

القت�سادية  القطاعات  بالغ جميع  نحو  على 

الأم���د  ط��وي��ل  ب�����س��رر  وت�سّببت  والإن�����س��ان��ي��ة، 

ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��ايف م��ن��ه رف���ًع���ا ���س��ام��اًل للقيود 

الإن�سانية  القطاعات  جميع  على  املفرو�سة 

والقت�سادية يف قطاع غزة

التفا�صيل �ص »9«

األردن يختزن 
مليارات أطنان السيليكا بانتظار 

دوران عجلة االستثمار  

 17 عامًا على حصار غزة.. تقرير 
حقوقي يكشف حقائق مفزعة

الجدل بين الكاتب والناشر يتواصل.. أزمة الكاتب األردني بين
 السمعة والدعم المادي 

األزمة الروسية األوكرانية وانعكاساتها على االردن

النباط – �كالت 

هيوم”  “ي�سرائيل  ���س��ح��ي��ف��ة  ك�������س���ف���ت 

العرية، ام�س الأربعاء، عن خمطط �سهيوين 

ا�ستيطاين كبري تعمل عليه احلكومة اليمينية 

املتطرفة

نتنياهو  حكومة  ف��اإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 

�سمن  املحتلة،  ال�سفة  يف  “ثورة”  ل���  تخطط 

اإج���راءات  �سل�سلة  عر  �سغري”،  “�سم  عملية 

غري م�سبوقة هدفها ت�سكيل “ثورة يف ال�سيا�سة 

الإ�سرائيلية” بال�سفة

ووفًقا لل�سحيفة، فاإنه �سيتم امل�سادقة على 

التي  ال�ستيطانية  الإن�سائية  املخططات  اآلف 

ج��م��دت خ���الل ال��ع��ام��ن وال��ن�����س��ف امل��ا���س��ي��ن، 

وامل�سادقة على بناء 18 األف وحدة ا�ستيطانية 

الآلف من  ونقل مئات  املقبلة،  الأ�سهر  خالل 

خطة  تنفيذ  �سمن  ال�سفة  اإىل  امل�ستوطنن 

مئات  وت�سجيل  م�����س��ت��وط��ن،  امل��ل��ي��ون  م�����س��روع 

ال��ب��ي��ان��ات  ���س��م��ن  الفل�سطينين  م���ن  الآلف 

الر�سمية احلكومية الإ�سرائيلية يف خطوة نحو 

كما و�سفتها ال�سغري”،  “ال�سم 
�ستعمل  اجل����دي����دة  احل���ك���وم���ة  اأن  وب��ي��ن��ت 

ذلك  يف  مب��ا  ال�ستيطانية  ال��ب��وؤر  �سرعنة  على 

“اأفيتار”، و “حوم�س” قرب نابل�س من خالل 
تعديل قانون.

التفا�صيل �ص »9«

 »ثورة وعاصفة قادمة«.. الكشف مخطط »ضم صغير للضفة«

الأنباط- مينا�ص بني يا�صني 

اأزمة  منذ عقود والكاتب الأردين يعاين من 

تربط قلمه ويده عن اإنتاج موؤلفاته ب�سكل متقن 

وق��اع��دة  �سريحة  اأك���ر  ل���  وو�سولها  وت�سويقها 

يف  اأي�ساً  تكمن  اأزمته  حتى  اأن  بيد  جماهريية، 

القراء على م�ستوى دويل،  ا�سم له بن  �سناعة 

ادب��اء  ميلك  الأردن  اأن  على  املخت�سن  باتفاق 

ا�سمهم  و���س��دح  عالياً  موؤلفاتهم  حلقت  وك��ت��اب 

ولكن  معينة،  ف��رتة  يف  للبلد  ثقافية  واج��ه��ة  ك��� 

مقارنة ب� كتاب الدول املجاورة وموؤلفاتهم التي 

ت�سل اىل القراء يف خمتلف البالد يظل الكاتب 

الأردين بعيداً عن الواجهة اليوم. 

اأن  �سيما  ل  امل�سكلة  اأ�سل  يف  البحث  وخ��الل 

العديد من الدول.

التفا�صيل �ص »5«

الأنباط- �صباأ ال�صكر

ت��ت�����س��م��ن ال���وث���ائ���ق ال�����س��ري��ة ال��ع�����س��رة ال��ت��ي 

المريكي  للرئي�س  ال�سابق  املكتب  يف  اكت�سفت 

احلايل جو بايدن وتعود ملدة توليه من�سب نائب 

الرئي�س  يف عهد باراك اأوباما خالل ٢٠٠٩-٢٠١٧ 

ومواد  اأمريكية  ا�ستخباراتية  مذكرات  تت�سمن 

اأوكرانيا  بينها  من  مو�سوعات  تناولت  اإح��اط��ة 

واإيران واململكة املتحدة. 

   ورب����ط حم��ل��ل��ون ع�����س��ك��ري��ون و���س��ي��ا���س��ي��ون 

ب��ن ه��ذه ال��وث��ائ��ق ون�����س��وب الأزم����ة ال��رو���س��ي��ة ���� 

خطط  انها  اىل  م�سريين  احلالية،  الأوك��ران��ي��ة 

لها منذ ذلك احلن.

اأث��ًرا �سخًما يف القت�ساد  هذه الأزم��ة تركت 

على  ال�سلبية  التداعيات  م��ن  وفاقمت  العاملي، 

يف  احل���رب  تكلفة  ت��ق��در  اإذ  ال��ق��ط��اع��ات،  معظم 

اوكرانيا نحو ٢.8 تريليون دولر بح�سب وكالت 

ان��ب��اء.   واأث���رت الزم��ة الوك��ران��ي��ة يف كثري من 

والتجاري،  القت�سادي  ال�سعيدين  على  ال��دول 

خ��ا���س��ة ف��ي��م��ا يتعلق ب���امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة واأ���س��ع��ار 

ت�ستورد  ال��ت��ي  الأردن  ومنها  ال��ن��ف��ط،  م�ستقات 

معظم احتياجاتها من القمح وال�سعري، والنفط 

من الأ�سواق العاملية، اإ�سافًة ل�ستريادها العديد 

م���ن ال�����س��ل��ع م���ن اوك���ران���ي���ا، ال���ت���ي ادى ارت���ف���اع 

اأ���س��ع��اره��ا وك��ل��ف��ة اخل���دم���ات ال��ع��امل��ي��ة واحل��رك��ة 

ال�سحن التجارية اىل احتجاجات �سعبية.

التفا�صيل �ص »7«

 مالية النيابة توصي بزيادة موازنة األمن العام
الأنباط - ر�ؤى الزعبي 

ن�سبة  اإن  الفراية،  مازن  الداخلية  وزير  قال 

بلغت  املا�سي  للعام  اجل��اري��ة  للنفقات  الن��ف��اق 

للعام احلايل  الداخلية  واإن موازنة وزارة   ،٪٩٦

تبلغ ٢٣.٣٧4 مليون دينار، وهي متوا�سعة اأمام 

املهام التي تنفذها الوزارة.

العام  ع��ن  اجل��اري��ة  النفقات  زي���ادة  اأن  وب��ن 

اجلديدة  والتعيينات  الرواتب  لتغطية  املا�سي 

األف،   ٢٢4 وارتفاع املحروقات والإيجارات بلغت 

وم��وازن��ة الأم���ن ال��ع��ام اأك��رث م��ن ١.٥١١ مليون 

املدنية  الأح���وال  وم��وازن��ة  احل��ايل،  للعام  دينار 

بلغت ١٥.٢4٦ مليون دينار.

ب�������دوره اأ������س�����اف م���دي���ر الأح����������وال امل��دن��ي��ة 

واجلوازات فهد العمو�س، اإنه خ�س�س 4 مالين 

دي��ن��ار، مل�سروع ري���ادي لإ���س��دار ج���وازات ال�سفر 

الإل��ك��رتون��ي��ة، وتلقت ال����وزارة وع���ود ب��اإدراج��ه��ا 

�سمن املوازنة بعد موافقة رئا�سة الوزراء.

بتو�سية  النيابية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  وط��ال��ب��ت 

لزيادة موازنة الأمن العام، لتمكينها من القيام 

بواجباتها باأعلى م�ستوى.

ج����اء ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 

احلايل،  للعام  الدولة  موازنة  ملناق�سة  النيابية 

موازنة  ملناق�سة  ال�سليحات  النائب منر  برئا�سة 

، ودائرة  العام  الأم��ن  الداخلية ومديرية  وزارة 

الأحوال املدنية واجلوازات..

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الملك يجري اتصاال هاتفيا مع 
رئيس الوزراء العراقي

 الخارجية تتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد سفراء

 السفير السعودي يبحث التعاون 
التعليمي مع عمان العربية

االنباط- عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأج��رى 

ام�س االأربعاء، ات�ساال هاتفيا مع رئي�س 

�سياع  حممد  العراقي  ال���وزراء  جمل�س 

التي  املتينة  العالقات  تناول  ال�سوداين 

ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  جتمع 

امل�ستجدات االإقليمية والدولية. واآخر 

وه����ن����اأ ج���الل���ت���ه، خ����الل االت�������س���ال، 

بفوز  ال��ع��راق��ي  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

اخلليج  كاأ�س  بطولة  يف  ب��الده  منتخب 

املتميز  بالتنظيم  م�سيدا   ،25 العربي 

ل��ل��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ا���س��ت�����س��اف��ه��ا ال���ع���راق 

اأخريا.

االنباط- عمان

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم���ني  ت�سلمت   

الدبلوما�سية  لل�سوؤون  املغرتبني  و�سوؤون 

اأم�س  احلديد،  لينا  ال�سفرية  واملغرتبني، 

االأربعاء، ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفرية 

ج���م���ه���وري���ة ���س��ري��الن��ك��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

اال���س��رتاك��ي��ة ال�����س��دي��ق��ة، ج��ا���س��ن��ك��ورل��ي��ه 

“بريياجنيكا  ����س���امل���ن  دون  اراج���ي���ق���ي���ه 

ومقيماً  ُمعتمداً  �سفرياً  فجقونا�سيكرا”، 

اململكة لدى 

ك��م��ا وت�����س��ل��م��ت احل���دي���د، ن�����س��خ��ة من 

اأ�ستونيا  جمهورية  �سفرية  اعتماد  اأوراق 

اأمري، �سفريا معتمدا  ال�سديقة، اأجنريد 

غري مقيم لدى اململكة.

واأع����رب����ت ال�����س��ف��رية احل���دي���د، خ��الل 

متنياتها  اأط��ي��ب  ع��ن  مكتبها،  يف  لقائها 

مهامهما  يف  وال��ن��ج��اح  ب��ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م��ا 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  اجل��دي��دة، 

بني بالدهم واململكة.

االنباط- عمان

االأردن  ل��دى  ال�سعودي  ال�سفري  بحث 

ام�س  ال�سديري يف مكتبه  بندر  بن  نايف 

االأربعاء، مع رئي�س جمل�س اأمناء جامعة 

ع��م��ان ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��م��ر اجل���ازي 

ورئي�س اجلامعة حممد الوديان، والوفد 

امل����راف����ق ل���ه���م���ا، ���س��ب��ل ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 

االأكادميي امل�سرتك مع اجلامعة، وبلورة 

اأوجه التعاون مبا ي�سب يف خدمة تعزيز 

ال�سراكة.

واأعرب ال�سفري ال�سديري عن اعتزازه 

واالأك��ادمي��ي  ال��ع��ايل  التعليمي  بامل�ستوى 

املرموقة  وال�سمعة  االأردن��ي��ة،  للجامعات 

تقدم  م��ن  حققته  وم���ا  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي 

م��ل��م��و���س يف ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 

االأردن.

الملك وأمير قطر يؤكدان ادامة التنسيق المشترك 
بما يخدم القضايا العربية

الوفد اإلعالمي األردني يلتقي زعيم ائتالف دولة القانون في العراق

االنباط- الدوحة

واأخ��وه  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  عقد 

�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة 

قطر ال�سقيقة، ام�س االأربعاء، لقاء يف الدوحة 

التي  التاريخية  االأخ���وي���ة  ال��ع��الق��ات  ت��ن��اول 

جتمع البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

التعاون  تو�سيع  فر�س  على  اللقاء  ورك��ز 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  الثنائي 

واال�ستثمارية، مبا يحقق م�سالح البلدين.

واأكد جاللة امللك واأمري دولة قطر اإدامة 

التن�سيق والت�ساور بني البلدين اإزاء الق�سايا 

الق�سايا  يخدم  مب��ا  امل�سرتك  االهتمام  ذات 

العربية ويعزز اال�ستقرار والتعاون االإقليمي.

االإقليمية  ال��ت��ط��ورات  اإىل  اللقاء  وت��ط��رق 

والدولية ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية، 

اإذ اأكد جاللته اأهمية تكثيف اجلهود الإحياء 

ف���ر����س حت��ق��ي��ق ال�������س���الم ع��ل��ى اأ����س���ا����س حل 

الدولتني، و���س��رورة وق��ف جميع االإج���راءات 

االإ�سرائيلية غري ال�سرعية التي تقو�س هذا 

احلل.

وح�سر اللقاء نائب رئي�س ال��وزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، 

جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب  ومدير 

ح�سان، ومدير املخابرات العامة اللواء اأحمد 

ح�سني، وال�سفري االأردين يف قطر زيد اللوزي.

نائب  القطري  اجل��ان��ب  ع��ن  ح�سره  كما 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن اآل ث��اين، 

ورئ��ي�����س ال����دي����وان االأم������ريي ال�����س��ي��خ �سعود 

ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن اآل ث���اين، وع���دد م��ن كبار 

امل�سوؤولني.

وكان يف ا�ستقبال جاللة امللك لدى و�سوله 

مطار الدوحة الدويل، �سمو اأمري دولة قطر 

امل�سوؤولني، وال�سفري االأردين  وعدد من كبار 

يف الدوحة واأركان ال�سفارة.

االنباط- بغداد

اأ���س��اد رئ��ي�����س ال����وزراء ال��ع��راق��ي االأ���س��ب��ق 

املالكي  نوري  القانون  دولة  ائتالف  وزعيم 

ودعم جاللة  العراق  االأردن جتاه  مبواقف 

امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ال�������ذي ال مي��ك��ن 

م��ك��اف��ح��ة  ���س��ي��م��ا يف جم���ال  وال  ي��ن�����س��ى،  اأن 

االإرهاب.

ال����ذي مل  االأردن  م��وق��ف  ن��ق��در  وق�����ال: 

اأو  اإرهابي  اأي  العراق  باجتاه  ح��دوده  يعرب 

وا�ستقراره،  العراق  باأمن  العبث  يريد  من 

االأردن  ج��ان��ب  اإىل  ال��وق��وف  اأهمية  م��وؤك��دا 

التي  ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف  يف ظل 

مير بها.

واأ����س���اف خ���الل ل��ق��ائ��ه ام�����س االأرب���ع���اء 

ي���زور  ال�����ذي  االأردين  االإع����الم����ي  ال���وف���د 

ال�سحفيني  نقابة  من  بدعوة  حاليا  بغداد 

االأردن والعراق  العالقة بني  اأن  العراقيني 

فيه  ملا  بينهما  م�ستمر  والتن�سيق  تاريخية، 

ال�سقيقني. وال�سعبني  البلدين  م�سلحة 

واأ�سار اإىل اأن هناك زيارات متبادلة بني 

العالقات وفتح  البلدين لرت�سيخ  م�سوؤويل 

بينهما  امل�سرتك  التعاون  وتطوير  االآف���اق 

والتي حتظى باهتمام قيادة البلدين.

وال��ع��ون  ال�����س��ن��د  ب��ق��ي  االأردن  اإن  وق����ال 

ل���ل���ع���راق يف ع���ه���د ج���الل���ة امل���ل���ك احل�����س��ني 

اإىل ع��ه��د جاللة  ث���راه، و���س��واًل  ط��ي��ب اهلل 

امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين، وك���ان ال��ك��ث��ري من 

فيه  وي��ج��دون  ل���الأردن  يلجاأون  العراقيني 

الدافئ. احل�سن 

واأو�سح اأن هناك العديد من امل�سروعات 

ال���ط���اق���ة  جم������ال  يف  ����س���ي���م���ا  وال  امل����ه����م����ة، 

حاليا  واع��دة  فر�سة  تعد  التي  واالإن�ساءات 

ع��ل��ي��ه يف تطوير  ال��ب��ن��اء  ال���ع���راق مي��ك��ن  يف 

العالقات االقت�سادية بني البلدين.

االإع��الم يف نقل  دور  اأهمية  املالكي  واأكد 

ال�����س��ورة احل��ق��ي��ق��ي��ة وت��ع��ظ��ي��م االإجن�����ازات، 

واإب��������راز اجل����وان����ب االإي���ج���اب���ي���ة وحم���ارب���ة 

االإ�ساعة.

واأكد ال�سفري االأردين يف العراق منت�سر 

بني  واملثمر  البناء  التعاون  اأهمية  العقلة 

م�سريا  املجاالت،  من  العديد  يف  الدولتني 

التي  الر�سالة  اإي�سال  يف  االإع���الم  دور  اإىل 

وتعظيم  وامل�����س��داق��ي��ة  ب��ال�����س��ف��اف��ي��ة  مت��ت��از 

االإجنازات التي حتققت على ال�سعد كافة.

وق�����ال ن��ق��ي��ب ال�����س��ح��ف��ي��ني ال��ع��راق��ي��ني 

م��وؤي��د  ال��ع��رب  ال�سحفيني  احت���اد  ورئ��ي�����س 

االأردين  االإعالمي  الوفد  دعوة  اإن  الالمي 

ت��اأت��ي م��ن ب��اب ت��ب��ادل اخل���ربات االإعالمية 

كبار  للقاء  الفر�سة  وات��اح��ة  وال�سحفية، 

على  لالإطالع  الدولة  ورج��ال  ال�سيا�سيني 

اخل���ط���ط وال����ربام����ج امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���دول���ة 

العراق، وما يقوم به من اإ�سالحات �ساملة 

يف خمتلف املجاالت.

اأن ه��ن��اك ع��الق��ات ج��ي��دة بني  واأ����س���اف 

امل��وؤ���س�����س��ات االإع���الم���ي���ة يف ك���ال ال��ب��ل��دي��ن، 

امل�سهد  يف  وتاأثري  ح�سور  لديهما  وكالهما 

االإع���الم���ي ال��ع��رب��ي، داع��ي��ا اإىل اال���س��ت��ف��ادة 

م��ن ال��ت��ج��ارب االإع��الم��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة يف نقل 

وال�سحيحة. الدقيقة  املعلومات 

واعرب اأع�ساء الوفد االإعالمي االأردين 

نقابة  �سر  الذي ح�سره امني  اللقاء  خالل 

ال�����س��ح��ف��ي��ني ال��ع��راق��ي��ني ح�����س��ن ال��ع��ب��ودي 

العراقيني  وع�سو جمل�س نقابة ال�سحفني 

الثنائي  للتعاون  دعمهم  عن  القبطان،  بان 

التي  بالعالقات  واع��ت��زازه��م  البلدين  ب��ني 

ال�سقيقني. ال�سعبني  تربط 

االأنباء  وكالة  ع��ام  مدير  الوفد،  وي�سم 

ومدير  مبي�سني،  ف��ريوز  )ب��رتا(  االأردن��ي��ة 

اإبراهيم  والتلفزيون  االإذاع��ة  موؤ�س�سة  عام 

احتاد  يف  احلريات  جلنة  ورئي�س  البواريد، 

زغيالت،  ال��وه��اب  عبد  العرب  ال�سحفيني 

ال��دك��ت��ور  ال����راأي  ورئ��ي�����س حت��ري��ر �سحيفة 

ال�����س��ق��ران، ورئ��ي�����س حت��ري��ر �سحيفة  خ��ال��د 

ورئي�س حترير  رياالت،  الد�ستور م�سطفى 

���س��ح��ي��ف��ة ال��غ��د م��ك��رم ال���ط���راون���ة، وم��دي��ر 

 ، اجل��غ��ب��ري  ح�����س��ني  االن���ب���اط  ع���ام �سحيفة 

وع�سو جمل�س نقابة ال�سحفيني االأردنيني 

لنقابة  االإع��الم��ي  وال��ن��اط��ق  �سنيد،  اجم��د 

ال�سحفيني االأردنيني علي فريحات.

رئيس الوزراء: سيتم تجهيز نظام مراقبة إلكتروني لمتابعة تسليم الخطط وتنفيذها
الشمالي: إنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية 

القيسي: اهمية تطوير المنتج السياحي والسردية التاريخية للمواقع األثرية
االنباط- عمان

االأربعاء،  ام�س  الثاين،  امللك عبداهلل   اطلع جاللة 

ع���ل���ى ب���رن���ام���ج احل���ك���وم���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ روؤي������ة ال��ت��ح��دي��ث 

والعمل  وال�سياحة  ال�سناعة  قطاعات  يف  االقت�سادي 

وفق االإطار الزمني املحدد، وذلك خالل اجتماع عقد 

يف ق�سر احل�سينية.

واأكد جاللة امللك اأهمية جناح امل�ساريع التي تندرج 

جاهزية  خالل  من  االقت�سادي  التحديث  روؤي��ة  حتت 

وت��وف��ر  امل���وؤه���ل���ة  ال��ب�����س��ري��ة  وال���ق���وى  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  اأدوات 

للطواقم  ال��وزراء  اإ�سراك  �سرورة  اإىل  الفتا  التمويل، 

والتوا�سل  التنفيذ  اآل��ي��ات  يف  وزارة  ك��ل  يف  التنفيذية 

معهم.

�سمو  ال��ذي ح�سره  االجتماع،  ون��وه جاللته خالل 

اإىل  العهد،  ال��ث��اين ويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  االأم���ري احل�سني 

اأهمية حتديد االأدوار وامل�سوؤوليات يف تنفيذ الربنامج 

بتنفيذ  املعنية  ال����وزارات  موظفي  اأداء  تقييم  ورب���ط 

امل�ساريع.

ول��ف��ت ج��الل��ة امل��ل��ك اإىل ���س��رورة و���س��ع امل��واط��ن��ني 

ل��ل��روؤي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���ربن���ام���ج  اأداء  ���س��ري  ب�������س���ورة 

االقت�سادية، بهدف رفع م�ستوى ال�سفافية وامل�ساءلة.

اأن تعمل وحدة متابعة  و�سدد جاللته على �سرورة 

وزارة،  ك���ل  م���ع  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة  يف  احل��ك��وم��ي  االأداء 

ع��دم  اأو  التنفيذ  يف  ت��اأخ��ري  ه��ن��ال��ك  ك���ان  اإن  لتحديد 

التزام باخلطط املرتبطة بالروؤية.

وقّدم رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة �سرحا 

الوزارات الذي بداأ  ال�سهري الأولويات  حول الربنامج 

تطبيقه على ت�سع منها، وامل�ساريع التي �سيتم تنفيذها، 

املراقبة االإلكرتوين الذي �سيتم  اإىل نظام  كما تطرق 

وتقدمي  وتنفيذها،  اخل��ط��ط  ت�سليم  ملتابعة  جتهيزه 

تقارير دورية �سهرية وربع �سنوية حول �سري االأداء.

ك��م��ا ق���دم وزي�����را ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن 

وزاراتهم  مهام  عن  �سرحا  واالآث��ار  وال�سياحة  والعمل 

للعام احلايل �سمن نطاق روؤية التحديث االقت�سادي، 

اإذ ا���س��ت��ع��ر���س وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن 

ووزير العمل يو�سف ال�سمايل برنامج عمل الوزارتني 

واأولوياتهما.

وبني الوزير اأن اأولويات وزارتي ال�سناعة والتجارة 

مركز  وت��ط��وي��ر  اإن�����س��اء  تت�سمن  وال��ع��م��ل  وال��ت��م��وي��ن 

ل��ل��م��ع��ار���س، واإع������داد وت��ن��ف��ي��ذ ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة 

ل���ل�������س���ادرات ل��ل��ع��ام��ني امل��ق��ب��ل��ني، واإع��������داد ال�����س��ي��ا���س��ة 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات ذات ال��ق��ي��م��ة 

امل�����س��اف��ة ع���ن ط��ري��ق اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة مت��ك��ي��ن��ي��ة حم��ف��زة 

اإنتاجية  وحت�سني  االألب�سة،  وقطاع  املن�سوجات  لقطاع 

مركز  واإن�ساء  ال��دوائ��ي��ة،  ال�سناعات  قطاع  وتناف�سية 

الهجينة  ال�سيارات  قطاع  يف  متخ�س�س  مهني  تدريب 

والكهربائية واالآليات الثقيلة.

القي�سي  م��ك��رم  ال�����س��ي��اح��ة واالآث������ار  وت���ن���اول وزي����ر 

اأول���وي���ات ع��م��ل ال�����وزارة ���س��م��ن ال���روؤي���ة، ال��ت��ي ت�سمل 

للمواقع  التاريخية  وال�سردية  ال�سياحي  املنتج  تطوير 

االأثرية، ورفع م�ستوى اخلدمات والنظافة يف املناطق 

ال�����س��ي��اح��ي��ة واالأث���ري���ة، واإط���ال���ة م���دة اإق���ام���ة ال�����س��ائ��ح، 

ال�سياحي  القطاع  يف  الرتاخي�س  منظومة  وا�ستبدال 

مب��ن��ظ��وم��ة ال��ت�����س��ن��ي��ف ل��ت�����س��ه��ي��ل االإج�����������راءات ع��ل��ى 

امل�ستثمر.

كما ت�سمل تنظيم �سياحة املغامرات، وتعزيز التعاون 

ال�سائح  اأم��ن  على  للحفاظ  العام  االأم��ن  مديرية  مع 

حمالت  وتنفيذ  وال�سياحية،  االأثرية  املواقع  وحماية 

ت��روي��ج��ي��ة، وت��ط��وي��ر ���س��ي��اح��ة امل����وؤمت����رات وال�����س��ي��اح��ة 

العالجية وترويجها وتو�سيع االأ�سواق امل�ستهدفة.

اخلمي�س   26/ 1 / 2023

الملك: رفع مستوى الشفافية والمساءلة بإطالع المواطنين على سير أداء البرنامج
 اطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث االقتصادي في قطاعات الصناعة والعمل والسياحة

أهمية جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة وتوفر التمويل
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س   26 / 1 / 2023 

األنباط - رؤى الزعبي 

ق����ال وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة م�����ازن ال���ف���راي���ة، 

للعام  اجل��اري��ة  للنفقات  االن��ف��اق  ن�سبة  اإن 

وزارة  م��وازن��ة  واإن  ٩٦٪،  بلغت  املا�سي 

الداخلية للعام احلايل تبلغ ٢٣.٣٧٤ مليون 

دي���ن���ار، وه���ي م��ت��وا���س��ع��ة اأم����ام امل���ه���ام ال��ت��ي 

الوزارة. تنفذها 

ال��ن��ف��ق��ات اجل���اري���ة عن  اأن زي�����ادة  وب���ن 

والتعيينات  الرواتب  لتغطية  املا�سي  العام 

اجل��دي��دة وارت��ف��اع امل��ح��روق��ات واالإي��ج��ارات 

اأكرث  العام  االأمن  األف، وموازنة   ٢٢٤ بلغت 

ل��ل��ع��ام احل���ايل،  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون  م���ن ١.٥١١ 

ب��ل��غ��ت ١٥.٢٤٦  امل��دن��ي��ة  وم���وازن���ة االأح�����وال 

مليون دينار.

ب����دوره اأ����س���اف م��دي��ر االأح�����وال امل��دن��ي��ة 

اإن����ه خ�س�ص  ال��ع��م��و���ص،  ف��ه��د  واجل�������وازات 

٤ م��اي��ن دي��ن��ار، مل�����س��روع ري���ادي الإ���س��دار 

ج�������وازات ال�����س��ف��ر االإل����ك����رتون����ي����ة، وت��ل��ق��ت 

بعد  املوازنة  �سمن  باإدراجها  وعود  ال��وزارة 

موافقة رئا�سة الوزراء.

وطالبت اللجنة املالية النيابية بتو�سية 

من  لتمكينها  العام،  االأم��ن  موازنة  لزيادة 

باأعلى م�ستوى. القيام بواجباتها 

املالية  اللجنة  اجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

ال��ن��ي��اب��ي��ة مل��ن��اق�����س��ة م���وازن���ة ال���دول���ة ل��ل��ع��ام 

ال�سليحات  من��ر  ال��ن��ائ��ب  ب��رئ��ا���س��ة  احل���ايل، 

ومديرية  الداخلية  وزارة  موازنة  ملناق�سة 

االأم�����ن ال���ع���ام ، ودائ������رة االأح�������وال امل��دن��ي��ة 

واجلوازات.

االنباط- عامن

بحثت جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

وال�����س��ك��ان ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ���ال اج��ت��م��اع ال��ي��وم 

االأربعاء، مو�سوع ف�سل عدد من املوظفن 

يف �سركة االأ�سواق احلرة االأردنية.

وق���ال���ت رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب��ة مت��ام 

العام  االأم���ن  م�ساعد  بح�سور  ال��ري��اط��ي، 

عبداهلل  العمل  وزارة  يف  العمليات  ل�سوؤون 

املركزي  التفتي�ص  مديرية  ومدير  اجلبور، 

ه��ي��ث��م ال���ن���ج���داوي، وع�����دد م���ن امل��وظ��ف��ن 

ملتابعة  ج��اء  االجتماع  ه��ذا  اإن  املت�سررين، 

ح�سلت  التي  اجلديدة  والنتائج  احليثيات 

بعد االجتماع الذي عقد اخريا، من خال 

وللعقوبات  للمت�سررين  اال�ستماع  اإع���ادة 

واالإجراءات املتخذة بحقهم.

اجتماع  عقد  �سيتم  اأنه  الرياطي  واأكدت 

م��ط��ل��ع االأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل ب��ح�����س��ور رئ��ي�����ص 

االأردن���ي���ة  احل����رة  االأ�����س����واق  اإدارة  جم��ل�����ص 

وم��دي��ر االأ����س���واق احل���رة االأردن���ي���ة وم��دي��ر 

ال��ت��ف��ت��ي�����ص وامل��ع��ن��ي��ن يف ���س��رك��ة االأ����س���واق 

االأردنية ملناق�سة ملفات املوظفن كا على 

حدة والتاأكد من �سحة االإجراءات املتخذة 

بحقهم.

م�����ن ج���ه���ت���ه���م، اأك�������د ال������ن������واب: اأح���م���د 

ال���ق���ط���اون���ة، رم������زي ال���ع���ج���ارم���ة، حم��م��د 

ال�������س���ط���ن���اوي، ي������زن ال�������س���دي���ف���ات، اآم������ال 

اإع��ادة  ���س��رورة  ن��واف اخل��وال��دة،  ال�سقران، 

املوظفن،  بحق  املتخذة  بالعقوبات  النظر 

ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف  اإىل  الفتن 

التي يعاين منها املواطنون.

درا�سة كل ق�سية  �سيتم  اأنه  واأ�ساروا اىل 

جميع  اىل  ب��ال��رج��وع  واملطالبة  ح��دة،  على 

احل���ي���ث���ي���ات وجل�����ان ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ي مت��ت 

ومراقبة الكامريات املوجودة.

اإج���راءات  ب���دوره، ق��ال اجل��ب��ور اإن هناك 

�سهود  وا�ستح�سار  حتقيق  وجل��ان  قانونية 

والتحقيق مع املوظف والتن�سيب بالعقوبة، 

موؤكدا اأن الف�سل جاء بناء على قرار جلنة.

اإن  امل����ت���������س����ررون  م����ن ج���ان���ب���ه���م، ق������ال 

�سند  اأي  ب���ا  ب��ح��ق��ه��م  امل��ت��خ��ذة  ال��ع��ق��وب��ات 

 ٣0 م���ن  اأك����رث  اأن  اإىل  م�����س��ريي��ن  ق���ان���وين، 

اإىل  جل���اأوا   ١٥ منهم  ف�سلهم،  مت  م��وظ��ف��ا 

الق�ساء واالآخرون للجنة العمل النيابية.

 الكرك: حوارية عن واقع الحياة 
الحزبية في األردن

االنباط- الكرك

ن���ظ���م ح�����زب امل�����س��ت��ق��ب��ل واحل����ي����اة م�����س��اء 

“واقع  ب��ع��ن��وان  �سيا�سية  ح��واري��ة  ال��ث��اث��اء، 

احلياة احلزبية يف االأردن الواقع والطموح” 

مب�ساركة فاعليات جمتمعية.

امل�ستقبل الدكتور  ام��ن ع��ام ح��زب  واك���د 

�ساح الق�ساة، اهمية التنوع الفكري والدور 

الكبري لاأحزاب باملحا�سبة والرقابة واإن�ساج 

امل�ساركة  خ��ال  من  الدميقراطية  التجربة 

بالعملية االنتخابية واحلكومات.

ب������دوره، ع��ر���ص ام���ن ع���ام ح���زب احل��ي��اة 

احلايل الدكتور عبدالفتاح الكياين، ملفهوم 

تكفل  التي  الد�ستورية  والن�سو�ص  احل���زب 

ح��ري��ة ال��ع��م��ل ال���ع���ام واحل���زب���ي، وامل��ت��غ��ريات 

ال��دول��ي��ة واث���ره���ا ع��ل��ى االأردن وال���ع���امل من 

وال�سيا�سية  االقت�سادية  اجل��وان��ب  خمتلف 

واالأمنية.

وحت��دث ام��ن ع��ام احل��ي��اة ال�سابق ظاهر 

التجربة  تطور  احلوارية حول  عمرو خال 

االأح�����زاب تعد  ان  ب������االأردن، مبينا  احل��زب��ي��ة 

احدى الظواهر البارزة يف احلياة ال�سيا�سية يف 

االأنظمة الدميقراطية ملا تقوم به من جت�سيد 

ال�سيا�سية، م�سيدا مبخرجات  امل�ساركة  ملبداأ 

اللجنة امللكية لتحديث املنظومة الت�سريعية.

املتقاعد عيد  العميد  من جانبه، حت��دث 

اب���و ون����دي، ع��ن اإي��ج��اب��ي��ات ال��ع��م��ل احل��زب��ي 

بخدمة �سرائح املجتمع كافة، والدفاع عنها 

للم�سكات  احل���ل���ول  وت���ق���دمي  وح��م��اي��ت��ه��ا 

التنموية فيها.

 عمل النواب تبحث قضية فصل موظفين بشركة األسواق الحرة

االنباط- إربد

الدكتور  الريموك  جامعة  رئي�ص  بحث 

القائم  االأرب��ع��اء، م��ع  م�����ّس��اد، ام�ص  اإ���س��ام 

ب���اأع���م���ال ال�����س��ف��ارة ال��ن��ي��ج��ريي��ة يف ع��م��ان 

ك��م��ف��وت ع��م��ر، وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه، �سبل 

ال��ت��ع��اون ب��ن ال��ريم��وك وخمتلف  ت��ع��زي��ز 

يف  النيجريية  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات 

العلمية واالأكادميية والثقافية. املجاالت 

���اد ح���ر����ص ال����ريم����وك ع��ل��ى  واأك������د م�������سّ

واالأك��ادمي��ي  العلمي  ال��ت��ع��اون  ج�����س��ور  م��د 

يف  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  م��ع 

الفر�سة  ي��ت��ي��ح  مم��ا  ال��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف 

الريموك  وطلبة  التدري�ص  هيئة  الأع�ساء 

واخلربات  واملعارف  العلوم  على  لاطاع 

اإيجابا على  اجلديدة، االأمر الذي ينعك�ص 

�سري العملية التعليمية يف اجلامعة.

ُج��ل  ت����ويل  ال����ريم����وك  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ع��ن��اي��ت��ه��ا ب��ال��ط��ل��ب��ة ال��واف��دي��ن ال��دار���س��ن 

طلبتها  م��ن  باملئة   ٩ ميثلون  ال��ذي��ن  فيها 

من  وطالبة  طالبا  األف   ٤٢ عددهم  البالغ 

العلمية. والدرجات  التخ�س�سات  خمتلف 

ب�سكل  تهتم  اجلامعة  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 

ط��ل��ب��ت��ه��ا مبختلف  ب���ت���زوي���د  ودائ������م  ك��ب��ري 

امل�����ه�����ارات وامل�����ع�����ارف ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م م��ن 

واق��ت��دار  بكفاءة  العمل  ب�سوق  االن��خ��راط 

بعد تخرجهم من اجلامعة.

����اد ا�����س����ت����ع����داد ال����ريم����وك  واأك���������د م���������سّ

النيجريين  الطلبة  من  املزيد  ال�ستقبال 

التخ�س�سات  خمتلف  يف  درا�ستهم  ملوا�سلة 

بامل�ستوى  م�سيدا  اجلامعة،  تطرحها  التي 

الطلبة  ال��ت��زام  وم��دى  املتميز  االأك��ادمي��ي 

ال���ريم���وك  ال����دار�����س����ن يف  ال���ن���ي���ج���ريي���ن 

ب���االأن���ظ���م���ة وال���ت���ع���ل���ي���م���ات امل���ع���م���ول ب��ه��ا 

ال�سفارة  يف  امل�����س��وؤول��ن  داع��ي��ا  ب��اجل��ام��ع��ة، 

ت��ع��زي��ز  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  اإىل  ال���ن���ي���ج���ريي���ة 

خال  م��ن  اجلانبن  ب��ن  القائم  التعاون 

ملختلف  الدرا�سية  وامل��ن��ح  ال��ط��اب،  ت��ب��ادل 

الدرجات االأكادميية، باالإ�سافة اإىل اإجراء 

الباحثن  بن  امل�سرتكة  العلمية  البحوث 

م�����ن ج����ام����ع����ة ال������ريم������وك واجل����ام����ع����ات 

النيجريية.

واأ������س�����اد ع���م���ر، م����ن ج���ه���ت���ه، ب��ال�����س��م��ع��ة 

جامعة  بها  حتظى  التي  املتميزة  العلمية 

املنطقة، ما يجعل  الريموك على م�ستوى 

من  الطلبة  وابتعاث  للتعاون  وجهة  منها 

موؤكدا  العامل،  دول  يف  اجلامعات  خمتلف 

على  عمان  يف  النيجريية  ال�سفارة  حر�ص 

الريموك  جامعة  مع  التعاون  �سبل  تعزيز 

النيجريين  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  ع���دد  واب��ت��ع��اث 

مب���خ���ت���ل���ف  ال�������درا��������س�������ة  يف  ال������راغ������ب������ن 

ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا خ�����س��و���س��ا 

واللغة  االإ�سامية  وال��درا���س��ات  ال�سريعة 

العربية.

وال���ت���ق���ى ال���ق���ائ���م ب����اأع����م����ال ال�������س���ف���ارة 

النيجريين  بالطلبة  عمان  يف  النيجريية 

ال��دار���س��ن يف ال��ريم��وك وال��ب��ال��غ ع��دده��م 

العلمية  ال��درج��ات  خمتلف  م��ن  طالبا   ١٩

خمتلف  ح��ول  ماحظاتهم  اإىل  وا�ستمع 

التي تهمهم. الق�سايا 

بحث التعاون األكاديمي والعلمي بين اليرموك 
النيجيرية والسفارة 

المفرق: مواطنون يطالبون بحل مشكلة   
تجمع مياه األمطار في نفق حوشا

االنباط- املفرق

 دعا مواطنون يف قرية حو�سا مديرية 

اأ���س��غ��ال حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق اإىل اإي���ج���اد حل 

االأمطار داخل  ج��ذري مل�سكلة جتمع مياه 

نفق حو�سا ال��ذي اأغلق اأم��ام حركة ال�سري 

ل��ت��اأه��ي��ل��ه و���س��ي��ان��ت��ه وزي������ادة ق���درت���ه على 

ت�سريف مياه االأمطار الداخلة اإليه.

وط��ال��ب��وا يف ل��ق��اءات م��ع وك��ال��ة االأن��ب��اء 

اإ�سفلتية  خلطة  بعمل  )ب����رتا(  االأردن���ي���ة 

ال���ذي  امل���ح���اذي للنفق  ال��ب��دي��ل  ل��ل��ط��ري��ق 

اإىل  م�سريين  والتاآكل،  احلفر  من  يعاين 

احل��ج��ارة  ت��راك��م  ب�سبب  النفق  اإغ���اق  اأن 

من�سوب  ارت��ف��اع  ج���راء  العالقة  واالأت���رب���ة 

املياه �سكلت عائقا اإ�سافيا اأمام حركة �سري 

املركبات.

اأ���س��غ��ال امل��ف��رق املهند�ص  وق����ال م��دي��ر 

جلانا  �سكلت  املديرية  اإن  امل�ساقبة  جميل 

فنية الإي��ج��اد ح��ل ن��اج��ع وج����ذري مل�سكلة 

جتمع املياه يف نفق حو�سا خال الهطوالت 

من  فنية  جلنة  اأن  كما  الغزيرة،  املطرية 

اأخ��ريا  النفق  زارت  العامة  االأ�سغال  وزارة 

لو�سع حلول نهائية ودائمة مل�سكلة النفق.

ولفت اإىل اأن املديرية يف اأعقاب اإغاق 

النفق بفرتة وجيزة، و�سعت مطبات اأعلى 

باالإ�سافة  املفرق،  اإرب��د  النفق على طريق 

الطريق  باجتاه  التفافية  فتحة  اإىل عمل 

البديل الذي اأن�سئ بالتزامن مع بدء العمل 

مب�سروع النفق قبل عدة �سنوات للحيلولة 

دون االإ�سرار مبركبات املواطنن.

واأكد اأن قرار اإغاق النفق جاء حفاظا 

على �سامة املواطنن، وال�سيما اأن النفق 

�سهد خال ال�سنوات املا�سية جتمعا كبريا 

لاأمطار خال �ساعات قليلة.

 مالية النيابة توصي بزيادة موازنة األمن العام

االنباط- املفرق

الدكتور  البيت،  اآل  جامعة  رئي�ص  وقع 

ام�ص  زووم،  تطبيق  عرب  ال�سمور،  ه��اين 

مركز  رئي�ص  مع  تفاهم  مذكرة  االأربعاء، 

احل�������س���ارة االإ����س���ام���ي���ة ال���ت���اب���ع مل��ج��ل�����ص 

�ساعظيم  اأوزبك�ستان  بجمهورية  ال��وزراء 

مناوروف.

يف  التعاون  تعزيز  اإىل  املذكرة  وتهدف 

واحلفاظ  الوثائقي  ال��رتاث  �سون  جهود 

ع��ل��ي��ه، وت���ع���زي���ز االه���ت���م���ام���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 

واالرت����ق����اء ب��امل�����س��ت��وى ال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��ايف 

واحل�ساري ومواءمة االأ�سالة مع االآفاق 

املوجهة  املعرفة  ونقل  واإن��ت��اج  املعا�سرة، 

ومواكبة  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  نحو 

ال���ت���ط���ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م 

وتطوير مهارات االإبداع والتفكري الناقد 

االع��ت��دال  م��ن  ج��ٍو  يف  العلمية  واملنهجية 

والتنوع.

اإ�سافة  اإن املذكرة متثل  وقال ال�سمور 

م��ه��م��ة ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اجل��ه��ت��ان 

و�سون  االإ�سامي  ال��رتاث  على  للحفاظ 

خمتلف  يف  االإ���س��ام��ي��ة  احل�������س���ارة  اإرث 

روؤي������ة  اأن  م������وؤك������داً  امل����ع����رف����ة،  جم�������االت 

وال��ت��ع��اون  التمكن  اإىل  ت��ه��دف  اجل��ام��ع��ة 

جتارب  من  واال�ستفادة  واملعرفة  ال��دويل 

املحلية والدولية. اجلامعات 

ال��ع��اق��ات بن  م��ن��اوروف متانة  واأك���د 

�ستزداد  اأنها  مبينا  واململكة،  اأوزبك�ستان 

ال�����س��ن��ن بجهود  م��ت��ان��ة ور���س��وخ��ا مب���رور 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين وال��رئ��ي�����ص 

االأوزبكي، و�سيثمر هذا االتفاق م�ستقبًا 

ال���ث���ن���ائ���ي يف  ال���ت���ع���اون  اآف������اق  زي������ادة  اإىل 

امل��ج��االت ك��ال��درا���س��ات واالأب��ح��اث  خمتلف 

حول االإ�سام.

ي�سار اإىل اأن مركز احل�سارة االإ�سامية 

وزراء  ملجل�ص  تابعة  حكومية  منظمة  هو 

ج��م��ه��وري��ة اأوزب��ك�����س��ت��ان ُت��ع��ن��ى ب��احل��ف��اظ 

ع��ل��ى ال���رتاث االإ���س��ام��ي ال��غ��ن��ي ودرا���س��ة 

الو�سطى  اآ�سيا  علماء  واإجن��ازات  م�ساهمة 

يف ح�سارة العامل على اأ�سا�ص علمي، حيث 

لن�سر  مركًزا  ي�سبح  اأن  اإىل  املركز  يطمح 

امل��ع��رف��ة ودع����م االأن�����س��ط��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة على 

امل�ستوين الوطني والدويل.

 مذكرة تفاهم بين »آل البيت« و »الحضارة 
اإلسالمية في أوزبكستان«

منذ فرتة لي�ست بالب�سيطة اجتهدت وحاولت ان اكتب يف الكثري من االمور االجتماعية.. وامل�ساكل 

التي ال يتحدث عنها الكثريون حل�سا�سياتها.. ولكنني اخذت على عاتقي اثارتها النني ا�سبحت ا�سمع 

الكثري منها.. ومن ا�سخا�ص تاأثروا منها..

ج على ِن�سب كل �سنف..  فكانت ردات االفعال ممن يتابعوين متفاوته اال�سكال واالألوان.. ولن اعرِّ

ولكن ما يهمني تبيان بع�ص االراء..

فمنهم من �سكرين ب�سكل عفوي النه مقتنع..

ومنهم من �سكرين النني نبهته على بع�ص الت�سرفات التي كان يتعر�ص لها.. ويح�سبها ت�سرفات 

بريئة من زميل او جار او بائع او حار�ص عمارة او طبيب او حتى من كبري �سن..

ومنهم من هو على خلق ووعي كبريين.. اال انه احتد علّي وطالبني بالتوقف عن الكتابة بهذا 

االمر.. معلا ذلك ب اترك من يريد ان يفعل فليفعل.. وان الغالب من النا�ص ا�سبحوا ال تهمهم هذه 

االمور.. وما اىل ذلك من علل..

قبل عدة ا�سهر.. طلب مني احد القريبن جدا مني ان ارافقه الجتماع عمل يخ�سه.. ويريدين ان 

اح�سر معه م�ستمعا لتقييم اجلانب التقني للتطبيق امل�ستخدم.. النه هو اعلم باجلانب الفني واملهني..

وفعا ح�سرت ومل اتدخل خارج مو�سوع التقنية اال مبوقف او اثنن.. اردت منها ان اثري انتباه 

ذلك ال�سخ�ص ملا يدور حوله..

وبعد خروجنا.. قلت له امتنى ان تتعامل مع انا�ص اآخرين.. او تتعامل معهم بطريقة اخرى..

ف�ساألني ملاذا تطلب هذا الطلب وانا اعرفهم منذ زمن؟!..

فرددت عليه.. االجتماع كان طابعه ر�سمي.. ولكن بع�ص الت�سرفات منهم واالمياءات واال�سارات 

وحتى االبت�سامات بينهم كانت تثري حفيظتي.. وحتديدا من الرجل الكبري يف ال�سن �ساحب امل�سلحة..

فما كان منه اال ان احتد وقال يل.. انا اعلم كيف اتعامل مع من اعمل معهم.. ولكل عمل 

طبيعة يف التعامل.. وظروف العمل جتعلك احيانا تتعامل با�سياء مغايرة..

ا�سا�سيات.. ولنقل انها م��ب��ادئ.. ال يجب ان تتغري حتت اي ظ��رف..  ل��ه.. هناك  قلت 

وعندما تتغري احيانا وتعود احيانا.. اإعلم انها لي�ست مبادئ وال هي من طبائعك.. وامنا 

هي امور حتاول ان ت�سعها على �سخ�سيتك..

اما من الناحية التقنية والتي طلبت تقييمي لها.. فاالمر كارثي.. فهم بعيدون كل 

البعد عن اال�ستخدام االمثل لها..

كل هذه االمور.. مل تثني ذلك العزيز عن اخلروج من ذلك املكان.. وال حتى اىل تعديل 

طريقة وا�سلوب التعامل.. او حتى توزيع عمله على اكرث من مكان.. حت�سبا الي طارئ..

وقبل عدة ايام.. اكت�سفت ان هزة تقنية وادبية كبرية وقعت يف ذلك املكان.. االمر الذي 

ادى بذلك العزيز على نف�سي بان يخرج من ذلك املكان.. وكانت خ�سارته املادية كبرية.. 

و�سدمته االكرب باخاق اوؤلئك النا�ص.. فقال يل عرب ات�سال هاتفي.. مل اتوقع ان تكون 

تلك االبت�سامات والت�سرفات الب�سيطة مقدمات ملا ح�سل.. وانا اآ�سف لعدم االلتفات ملا قلته 

يل..

من هنا اقول.. يجب على كل واحد منا.. ان يكون له �سبغة وطابع يعرفه النا�ص به.. 

وتكون كالهالة حتيطة.. يف وجوده وغيابه.. االمر الذي يجعله ي�ست�سعر مبكرا باي �سيء 

يحاك له من قبل االخرين.. الن اي تغيري -�سغر ام كرب- ِمن قبلهم.. ويكون مغايرا 

لطبيعته وهيئته التي و�سعها كمقيا�ص للتعامل معهم.. �سيعلم يقينا ان هناك امرا خلف 

ذلك الت�سرف.. اما التذبذب.. وال�سماح وعدم ال�سماح.. واجلدية والهزل.. يف نف�ص املواقف 

والظروف.. جتعلك ال تعلم متى وكيف �ستاأكل الكف.. وحينها يكون الثمن باهظا جدا..

محمود الدباس

هل يجب عليك الوقوع في 
الحفرة لكي تعلم انها عميقة

 المياه تضبط 11 اعتداء في أم الرصاص  
االنباط- عامن

 �سبطت وزارة املياه وال��ري، خ��ال حملة 

نفذتها بالتعاون مع مديرية االأمن العام، ١١ 

اعتداء جديدا على خطوط رئي�سة وناقلة يف 

منطقة اأم الر�سا�ص.

واأو�سحت ال��وزارة، يف بيان اأم�ص االأربعاء، 

اأن االع��ت��داءات ت�سحب مئات االأم��ت��ار املكعبة 

م��ن امل��ي��اه بطريقة خم��ال��ف��ة، ل��ت��زوي��د م��زارع 

املياه  ي��وؤث��ر على ح�س�ص وكميات  م��ا  وب���رك، 

املخ�س�سة لعدد من مناطق جنوب عمان.

واأ���س��ارت اإىل اأن��ه ج��رى اإزال���ة االع��ت��داءات 

امل�سبوطة وف�سل اخلطوط، واإعداد ال�سبوط 

اخل���ا����س���ة ب���ال���واق���ع���ة، مت���ه���ي���دا ال���س��ت��ك��م��ال 

مع  بالتعاون  املعتدين  وحت��دي��د  االإج�����راءات، 

اجلهات ذات العاقة، موؤكدة موا�سلة جهودها 

االع��ت��داءات يف  القانون ومنع  اأح��ك��ام  لتنفيذ 

جميع مناطق اململكة.



املحلي

النظام الدميقراطي،  ال�سيا�سية، وذلك ح�سب  الأح��زاب  العامل نوعني من  يوجد يف 

خمالفات  اأو  اأخطاء  اأي  عن  احلاكم  احل��زب  وي�سائل  وينتقد  يراقب  واآخ��ر  يحكم،  ن��وع 

ترتكب من ال�سلطة، وهذا هو الأ�سل والنموذج الدميقراطي احلقيقي الذي مبثل النهج 

ال�سيا�سي للحكم وللأحزاب ال�سيا�سية، والأحزاب املعار�سة يف العامل الغربي ل تعار�ض 

الوطن اأو الدولة واإمنا تعار�ض احلكومة، على �سيا�ساتها يف احلكم اإذا خالفت الد�ستور 

اأو ثوابت الدولة، لكن يف الوطن العربي ل مييز النا�ض بني الأحزاب املعار�سة والأحزاب 

احلاكمة، فيعتربون احلزب الي�ساري حزب معار�ض للدولة، والنظام ال�سيا�سي، واحلزب 

للنظام  املعار�سة  بني  يخلطون  فهم  ولذلك  والنظام،  للدولة  م��وايل  ح��زب  الو�سطي 

احلكومة،  متثل  التي  احلاكمة  التنفيذية  لل�سلطة  املعار�سة  وبني  وال��دول��ة،  ال�سيا�سي 

ولذلك تواجه الأحزاب الي�سارية عندنا يف الأردن مواجهة وانتقادات من بع�ض التيارات 

خ��اط��يء يف معايري  ت�سنيف  وه���ذا  وال��ن��ظ��ام،  ال��دول��ة  �سد  اأن��ه��م  اع��ت��ب��ار  على  ال�سعبية 

الدميقراطية، لأن الدميقراطية ل ت�ستقيم دون اأحزاب معار�سة، لأنها ل تقف اإل على 

�ساقني، �ساق املوالة، و�ساق واملعار�سة، ونحن يف الأردن ل يوجد هناك معار�سة للدولة 

اأو للنظام الها�سمي، فالكل جممع ومتفق على حكم النظام الها�سمي، وعليه  الأردنية، 

ال�سلطة  على  القائم  احلكومي  النهج  معار�سة  ب��اب  حتت  تندرج  املعار�سة  اأح��زاب  ف��اإن 

اإىل الأخطاء التي ترتكبها احلكومة  التنفيذية وهذا يخدم الدولة بالتاأ�سري والإ�سارة 

مبا ي�ساهم ويعزز احلكم الر�سيد، وت�سويب م�سار ونهج احلكومة ال�سيا�سي مبا يف�سي 

رمبا  اأو  ال�سنوات  وامل�ساواة،  العدالة  قيم  وتعزيز  وازدهارها  الأردنية  الدولة  تطور  اإىل 

اأ�س�ض وقوائم حزبية باجتاه  انتخابات نيابية على  القادمة �سوف ي�سهد الأردن  الأ�سهر 

ت�سكيل احلكومات الربملانية التي متثل الأحزاب ال�سيا�سية، ولذلك �سوف يظهر ويت�سكل 

اأغلبية املقاعد يف  اإئتلفية ممن ح�سلوا على  لدنيا اأحزاب ت�سكل احلكومة من اأحزاب 

اأو  برملانية  مقاعد  على  احل�سول  يف  اأخفقت  التي  الأح��زاب  و�ستكون  النيابي،   املجل�ض 

ح�سلت على مقاعد ل توؤهلها امل�ساركة يف احلكم يف �سف املعار�سة، وبناء على ما تقدم 

اأن نتوقف عن ت�سنيف اأحزاب املعار�سة باأنها  فاإنه يتوجب علينا نحن ال�سعب الأردين 

للنهج  واإمنا معار�سة  الأردنية،  للدولة  اأو  اأو لنظام احلكم،  ال�سيا�سي،  للنظام  معار�سة 

احلكومي لل�سلطة التنفيذية، وهذا يحتم علينا واجب احرتام الأحزاب بنوعيها بنف�ض 

الدرجة، ل وبل ت�سجيع قيام اأحزاب معار�سة ليكتمل النهج الدميقراطي ويتعزز احلكم 

الر�سيد. وللحديث بقية.

د. رافع شفيق البطانية

أحزاب المعارضة
 وأحزاب المواالة 
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 نافورة »الداخلية«.. تنتظر الصيانة واعادة الحال كما كان

 السفير الهندي: التجارة الثنائية مع األردن تنمو بنسبة 60 % 

الأنباط – نزار البطاينة

يجل�ض »حممد حبيب« على احد املقاعد 

على  ال��واق��ع��ة  امل�ساحة  يف  املثبتة  اخل�سبية 

حلافلت  املقابلة  »الداخلية«  ميدان  ميني 

النقل العمومي عمان –�سويلح – البقعة، 

ال��دوار، �سارد الذهن،  املوجودة بالقرب من 

م�����س��ت��ذك��را ح���ال امل��ن��ط��ق��ة ق��ب��ل ���س��ف��ره منذ 

ع���دة اأع�����وام، وك��ي��ف ك���ان ال��ن��ا���ض يجتمعون 

تتو�سط  التي  النافورة  مبنظر  وي�ستمتعون 

الو�سع  مقارنا  ال���دوار،  من  قريبا  املنطقة 

مبا الت اليه املنطقة نتيجة الهمال وعدم 

عمل ال�سيانة اللزمة لها .

امتعا�سه من احلالة  ويعرب حبيب عن 

التي و�سلت اليها املنطقة وخا�سة النافورة، 

وم����ا و���س��ل��ت ال���ي���ه م���ن ح����ال ب��ع��دم��ا ك��ان��ت 

م��ك��ان ي��ج��ت��م��ع ب���ه ك���ل م���ن ي��ج��ل�����ض ينتظر 

اجن��از  م��ن��ظ��را  ي�سرتيح  م��ن  اأو  احل��اف��لت 

معاملة له داخل مبنى حمافظة العا�سمة، 

م�ستذكرا كيف كانت النافورة متثل متنف�سا 

ل��ل��م��واط��ن��ني يف ل��ي��ايل ف�����س��ل ال�����س��ي��ف، اإذ 

كانت تعطي ب��رودة خا�سة يف اأج��واء ال�سف 

اللهبة وجمال منظرها خا�سة مع انعكا�ض 

النارة عليها.

وي���ع���ود ح��ب��ي��ب ب���ذك���ري���ات���ه ق��ب��ل ���س��ف��ره 

ك��ي��ف ك���ان���ت اأح������وال امل���ك���ان ب��ع��ك�����ض م���ا هو 

امل�سوؤولة  اجلهات  اإهتمام  قلة  ب�سبب  عليه 

هذه  ومنها  العا�سمة  يف  اجلميلة  للمناظر 

املنطقة، التي كانت مكانا للراحة من تعبه 

اليومي لتعلقه حيث يزيل جزء من همومه 

ب��اجل��ل��و���ض ج����وار ال���ن���اف���ورة، وك��ي��ف ك��ان��ت 

املنطقة متنف�سا للمارة وجمل�سا للمواطنني 

ك��ان  وك��ي��ف  اجل��م��ي��ل.  ب��امل��ن��ظ��ر  لل�ستمتاع 

�سوت خرير املياه يوؤن�سه يف اأوقات النتظار، 

وكيف كانت ت�سفي جمال للمكان املتواجدة 

فيه الذي بات �سبه مهجور بعد ان كان املئات 

من الطلبة والعمال واملنتظرين يوميا.

احلاج »م��روان« 60 عاما والذي يعمل يف 

منطقة و�سط البلد وميّر ب�سكل يومي من 

النافورة  كانت  كيف  و�سف  الداخلية،  دوار 

جت��م��ل امل��ن��ظ��ر و����س���ط الزدح��������ام امل�����روري 

اخل��ان��ق وك��ي��ف ك��ان��ت ت��رّف��ه ع��ن اجلال�سني 

امل�ستمتعني ب�سوت املياه.

ت���ع���ود ح��ل��ة  اأن  وي����ت����وق احل������اج م�������روان 

النافورة اىل ما كانت عليه، ليعود للمنطقة 

ال��ن��ا���ض يجل�سون  ال�����س��اب��ق وي��ع��ود  ج��م��ال��ه��ا 

ب��ج��واره��ا وي��وؤن�����س��وا امل��ك��ان ب��ع��د اأن اأ���س��ب��ح 

مهجورا منذ عدة �سهور.

اأن  بعد  ت�سّحرت  الداخلية  دوار  نافورة 

اأمانة  �ستزرع  فهل  بهديرها،  خ�سبة  كانت 

عمان الأمل يف حميطها لتزهر من جديد؟

مع  وتوا�سلت  املنطقة  زارت  »الأن��ب��اط«   

وم��ا حولها  النافورة  لإ���س��لح  اأم��ان��ة عمان 

من بلط وار�سفة ومناظر جميلة بحاجة 

اىل  واإع��ادت��ه��ا  وال�سيانة  للهتمام  ما�سة 

اأنه  »الأم��ان��ة«  اأجابة  وكانت  عليه،  كانت  ما 

ان  تبني  التدقيق  عند  لكن  اإ�سلحها،  مت 

الذي حتدثنا  املكان  املق�سودة غري  املنطقة 

كما  النافورة  ب��اأن حال  وتفاجئنا  عنه حول 

كان دون �سيانة واهتمام!!!

النباط- عمان

 قال ال�سفري الهندي يف عمان انور حليم ان 

حجم التجارة الثنائية بني الردن والهند بلغت 

خلل ال�سنة املالية املا�سية 2.716 مليار دولر 

بن�سبة  ا�ستثنائًيا  �سنوًيا  من��ًوا  م�سجل  اأمريكي 

باملئة.  60.13
واأ�ساف ال�سفري الهندي يف مقابلة مع وكالة 

النباء الردنية )برتا( مبنا�سبة العيد الوطني 

لبلده، اإن بلده ت�سعى لرفع حجم التجارة مع 

الردن بحلول عام 2025 اىل 5 مليارات دولر 

وتنويع �سلة التجارة.

وقعت  جت��اري��ة  ات��ف��اق��ي��ة  اأول  اأن  اىل  واأ����س���ار 

بعدها  ومت   1960 ع���ام  ك��ان��ت  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

توقيع العديد من التفاقيات حتى الآن لتعزيز 

التعاون القت�سادي الثنائي حيث منت التجارة 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�����س��رع��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الن��ك��م��ا���ض 

القت�سادي العاملي مع �سعود الهند كرابع اأكرب 

�سريك جتاري للأردن يف عام 2021.

واكد حر�ض الهند على ال�ستثمار يف الأردن، 

الفو�سفات  يف  الهندية  ال�ستثمارات  ان  مبينا 

 1.3 اأك���ر م��ن  امل��ن�����س��وج��ات ت�سل اىل  وق��ط��اع 

مليار دولر اأمريكي.

ال��ف��و���س��ف��ات  م��ن��اج��م  ���س��رك��ة  ان  وا����س���ار اىل 

الهندية  التعاونية  املزارعني  وجمعية  الأردن��ي��ة 

للأ�سمدة ا�س�ستا م�سروًعا م�سرتًكا بقيمة 860 

الفو�سفوريك،  حام�ض  لت�سنيع  دولر  مليون 

البوتا�ض  و�سركة  الفو�سفات  �سركة  وقعت  كما 

ال��ع��رب��ي��ة م��ذك��رات ت��ف��اه��م وات��ف��اق��ي��ات م��ع ع��دد 

بقيمة  الهندية  الأ�سمدة  وم�سنعي  �سركات  من 

اأك��ر من  اململكة  و توجد يف  دولر  مليار   2.5
مملوكة لهنود، با�ستثمارات  ملب�ض  �سركة   15
يف  دولر  م��ل��ي��ون   500 ح���وايل  تبلغ  ت��راك��م��ي��ة 

يتم ت�سدير جميع  و  املوؤهلة  ال�سناعية  املناطق 

اإىل خارج الأردن والتي ت�سل  املنتجات النهائية 

قيمتها اإىل اأكر من مليار دولر من امللب�ض.

بعلقات  يرتبطان  والأردن  الهند  ان  وق��ال، 

وثيقة وودية طويلة الأمد ويلتزمان بالتعددية، 

املحافل  يف  الهتمامات  من  الكثري  ويت�ساركان 

ال�سلم  اأج��ل  م��ن  جاهدين  وي�سعيان  ال��دول��ي��ة، 

علقات  اأن  اىل  م�سريا  العامليني،  وال���س��ت��ق��رار 

املجالت  من  وا�سعة  جمموعة  تغطي  البلدين 

ال�ستثمار،  التجارة  ال�سيا�سي،  التعاون  ت�سمل 

التكنولوجيا، الثقافة، ال�سحة، ال�سلع الزراعية، 

امل��ن�����س��وج��ات، ال��ك��ي��م��اوي��ات والأ���س��م��دة، و���س��راك��ة 

التنمية.

ويف �سوء الزخم امل�ستمر بالعلقات الثنائية 

والتي يتميز باللقاءات املنتظمة رفيعة امل�ستوى 

ت��ع��ززه��ا ل���ق���اءات ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

الهندي  ال�سفري  ت��وق��ع  ال��ه��ن��د،  وزراء  ورئ��ي�����ض 

���س��راك��ة ه��ن��دي��ة-اأردن��ي��ة م�����س��رق��ة ون��ت��ط��ل��ع اإىل 

مزيد من التعزيز والتنويع لتقاربنا يف ال�سنوات 

القادمة.

التعليمي  ل��ل��ت��ع��اون  حليم  ال�سفري  وع��ر���ض 

اإن�ساء  والثقايف بني البلدين، م�سريا اىل انه مت 

تكنولوجيا  يف  للتميز  ال��ه��ن��دي-الأردين  امل��رك��ز 

امل���ع���ل���وم���ات، وه����و اأح�����دث م���رف���ق ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امل��ع��ل��وم��ات م���ن اجل��ي��ل ال���ث���اين م���ن ق��ب��ل وزارة 

ال�سوؤون اخلارجية وبتمويل كامل من احلكومة 

الهندية و هو مثال مميز على نهج حكومة الهند 

الت�ساركي للتعاون الإمنائي مع البلدان ال�سريكة 

التي ت�ستهدف التنمية الب�سرية ال�ساملة وخلق 

فر�ض العمل وتطوير مهارات ريادة الأعمال.

خ��ب��ري/   3000 ت����دري����ب  ي���ت���م  اأن  وت����وق����ع 

خم�ض  غ�����س��ون  يف  امل��رك��ز  يف  اأردين  متخ�س�ض 

الهند  جمهورية  حكومة  �ستقوم  كما  ���س��ن��وات، 

بتقدمي برامج تدريبية ل� 150 مدرًبا/ خبرًيا 

التكنولوجيا  م��ع��اه��د  يف  الأردن  م���ن  رئ��ي�����س��ًي��ا 

�سيقدمون  ب��دوره��م  وال��ذي��ن  الهند،  يف  املتميزة 

هذا  يف  الأردين  لل�سباب  ال��ت��دري��ب  م��ن  م��زي��ًدا 

املركز يف جامعة احل�سني التقنية.

واكد ال�سفري الهندي التزام بلده مب�ساركة 

برامج  خ��لل  م��ن  التنموية  بخرباتها  الأردن 

للتعاون  الهند  برنامج  اإط���ار  يف  ال��ق��درات  ب��ن��اء 

لتعزيز  و�سيلة  يعد  ال��ذي  والقت�سادي  التقني 

الت�������س���ال ب���ني الأردن�����ي�����ني وال���ه���ن���ود، وت��ع��زي��ز 

كما  الأردن،  يف  الهند  جت��اه  اليجابية  ال�سورة 

يقدم املجل�ض الهندي للعلقات الثقافية 5 منح 

للتعليم  املتميزين  الأردن��ي��ني  للطلب  �سنة  كل 

العايل يف الهند.

وا�سار اىل وجود اأكر من 500 طالب اأردين 

يتابعون درا�ساتهم يف جامعات خمتلفة يف الهند 

اأردين من اجلامعات   2500 اأكر من  وتخرج 

اإط��لق رابطة خريجي الهند  الهندية حيث مت 

يف الأردن اخريا .

اىل  ال�سفري حليم  ا���س��ار  ���س��وؤال  ع��ن  رده  ويف 

ي��ق��ي��م��ون  ه���ن���دي   15500 م���ن  اأك�����ر  وج�����ود 

منها  ع����دة  جم�����الت  يف  وي��ع��م��ل��ون  الأردن  يف 

امل���ن�������س���وج���ات وال����ب����ن����اء وال��ت�����س��ن��ي��ع و����س���رك���ات 

واجلامعات  ال�سحية  الرعاية  وقطاع  الأ�سمدة 

واملنظمات  وال��ت��م��وي��ل  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الهندي  املجتمع  ينظم  و  اجلن�سيات،  م��ت��ع��ددة 

حتت رعاية ال�سفارة العديد من الفعاليات التي 

تعر�ض الثقافة والقيم والروح الهندية الغنية.

البلدين  بني  التعاون  الهندي  ال�سفري  واك��د 

يف جمال مكافحة الره��اب، لفتا اىل ان الهند 

اعتربه  ال���ذي  العقبة،  ح���وار  يف  ن�سط  م�����س��ارك 

جمال  يف  ال�سامل  احل���وار  ت�سهيل  يف  اأهمية  ذا 

مكافحة الإرهاب بني اأ�سحاب العلقة.

ال����دور البناء  وق����ال، ان ال��ه��ن��د ت��ق��در ع��ال��ي��ا 

الأردن  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الدبلوما�سية  واجل��ه��ود 

�سلمي للق�سية  امللك لإيجاد حل  بقيادة جللة 

الفل�سطينية.

ال�سعب  م��ع  ال��ه��ن��د  ع��لق��ات  اأن  اىل  واأ����س���ار 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����س��دي��ق م��ت��ج��ذرة يف ت��اري��خ��ن��ا 

امل�سرتك، موؤكدا دعم بلده لل�سعب الفل�سطيني 

يف ���س��ع��ي��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ن���م���ي���ة الق���ت�������س���ادي���ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة ب��ك��رام��ة والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال���ذات 

ون���اأم���ل اأن ت�����س��ت��اأن��ف امل���ح���ادث���ات امل��ب��ا���س��رة بني 

لإيجاد حل  والإ�سرائيلي  الفل�سطيني  اجلانبني 

�سامل .

مقدمي  طليعة  يف  ك��ان��ت  الهند  ان  واأو���س��ح 

ال�سنني،  مر  على  لفل�سطني  التنموية  امل�ساعدة 

حديقة  مثل  الرئي�سية  »م�ساريعنا  اىل  م�سريا 

الوطنية  املطبعة  التقنية،  فل�سطني   - الهند 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واأرب������ع م���دار����ض ت��ع��م��ل ب��ال��ف��ع��ل 

ك���الأك���ادمي���ي���ة  اأخ�������رى  م�������س���اري���ع  اأن  ح����ني  يف 

املراأة  الدبلوما�سية الفل�سطينية، ومركز متكني 

هي  للعناية  التخ�س�سي  وامل�ست�سفى  )ت��راث��ي(، 

ب�سكل كبري م�ساهمتنا  التنفيذ، كما عززنا  قيد 

للأونروا يف ال�سنوات الأخرية لتقوية دورها يف 

للأن�سطة الإن�سانية«.

املا�سي  ال�سهر  مطلع  تولت  الهند  ان  وب��ني 

رئ��ا���س��ة جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن لف��ت��ا اىل ت��اأك��ي��د 

الهند  رئا�سة  اأن  م��ودي  ناريندرا  ال��وزراء  رئي�ض 

وطموحة  �ساملة  �ستكون  الع�سرين  ملجموعة 

وحا�سمة وعملية.

الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستنا  عنوان  اإن  وقال، 

واح��د«  واح���دة، م�ستقبل  واح���دة، عائلة  »اأر����ض 

يرمز، اإىل الأمل وتوحيد العامل من اأجل اخلري 

التي  للعوملة   - ج��دي��د  من���وذج  لت�سكيل  ال��ع��امل��ي 

تتمحور حول الإن�سان.

واأك�����د ان����ه وع���ل���ى م����دى ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة 

ك��ان��ت ق�����س��ة من��و ال��ه��ن��د ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة خ��ا���س��ة يف 

النووية  التكنولوجيا  الزراعي،  الإنتاج  جمالت 

معقولة،  باأ�سعار  ال�سحية  الرعاية  والف�سائية، 

امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ذات امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي، 

والتكنولوجيا احليوية.

اأن ال��ه��ن��د ب��رزت  ول��ف��ت ال�����س��ف��ري ح��ل��ي��م اىل 

يف  من��ًوا  الأ���س��رع  الرئي�سي  القت�ساد  باعتبارها 

اأكرب  واح��دة من  تكون  اأن  املتوقع  وم��ن  العامل، 

ثلث قوى اقت�سادية يف العامل خلل ال�سنوات 

اأن  م��وؤك��دا  ال��ق��ادم��ة،  ع�سرة  اخلم�ض  اأو  الع�سر 

جميع دولنا ال�سديقة �ست�سرتك يف هذا الزدهار 

وال�ستفادة من ثمار التنمية
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النباط- عّمان

�سرعت جلنة م�سرتكة مكونة من اللجنتني 

جمل�ض  يف  والق��ت�����س��ادي��ة  وامل��ال��ي��ة  القانونية، 

الأع���ي���ان ام�����ض الأرب����ع����اء، مب��ن��اق�����س��ة م�����س��روع 

الأرا�سي  ت�سجيل  ر�سوم  لقانون  معدل  قانون 

ل�سنة 2023.

القانونية  اللجنة  رئي�ض  اللجنة  وت��راأ���ض 

اأحمد طبي�سات، بح�سور مقررة اللجنة املالية 

والقت�سادية �سهري العلي.

ال��دول��ة لل�سوؤون  وح�����س��ر الج��ت��م��اع وزي���ر 

دائ��رة  ع��ام  ومدير  من��روق��ة،  نان�سي  القانونية 

علي،  اأب��و  ح�سام  بالوكالة  وامل�ساحة  الأرا���س��ي 

املقدرين  رئي�ض جمعية  اخلا�ض  القطاع  ومن 

ال��ع��ق��اري��ني ه�����س��ام ال��ن��اط��ور، ون��ق��ي��ب اأ���س��ح��اب 

املكاتب وال�سركات العقارية حممد نور الطه.

القانون  مل�سروع  املوجبة  الأ���س��ب��اب  وج���اءت 

ل��ت��ح��ف��ي��ز ال����س���ت���ث���م���ار يف ق����ط����اع ال���ع���ق���ارات 

والإ���س��ك��ان، وزي����ادة حجم ال��ت��داول م��ن خلل 

تخفي�ض ن�سبة الر�سوم امل�ستوفاة بالن�سبة اإىل 

قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وحتديد 

قيم الر�سوم املفرو�سة على معاملت ت�سجيل 

احلقيقية  ال��ق��ي��م  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  الأرا����س���ي 

اللحق  البيع  م��ع��ام��لت  واإع��ف��اء  ل��ل��خ��دم��ات، 

ت��ت��م من  ال��ت��ي  م��ن ر���س��وم ت�سجيل الأرا����س���ي 

خلل عقود بيع املرابحة التي جتريها البنوك 

الإ���س��لم��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي متار�ض 

اأعمال املرابحة للعقارات

النباط- عمان

حملة  خ��لل  وال����ري،  امل��ي��اه  وزارة  �سبطت 

نفذتها ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام، 

ال�سونة اجلنوبية/ منطقة  حفارة خمالفة يف 

املغط�ض.

،اإن��ه  وقالت ال���وزارة يف بيان ام�ض الأرب��ع��اء 

ج���رى اإع�����داد ال�����س��ب��وط اخل��ا���س��ة ب��ال��واق��ع��ة، 

متهيدا ل�ستكمال الإجراءات املتبعة واحالتها 

للق�ساء.

 مشتركة في األعيان 
تشرع بمناقشة معدل »رسوم 

تسجيل األراضي« 

 المياه تضبط حفارة مخالفة 
في منطقة المغطس

النباط- عمان

العربي  الإعلمي  امللتقى  الأردن  ي�ست�سيف 

ي����وم ال�����س��ب��ت امل���ق���ب���ل، وال������ذي ي��ن��ظ��م��ه ق��ط��اع 

العربية  ال��دول  جامعة  يف  والت�سال  الإع��لم 

الت�������س���ال  وزارة  م����ع  وال����ت����ع����اون  ب���ال�������س���راك���ة 

الف�سائي. للبث  العربية  والهيئة  احلكومي 

وي��ع��ق��د امل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى م����دار اأرب���ع���ة اأي����ام يف 

الت�سال  وزي��ر  رع��اي��ة  حت��ت  ع��م��ان،  العا�سمة 

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

الفعاليات  ع��دي��د  ويت�سمن  ال�����س��ب��ول،  في�سل 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة، وال��رتب��ي��ة 

الإع��لم��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، وخم��اط��ر الأل��ع��اب 

للجنة  ع�سر  الثامن  والج��ت��م��اع  الإلكرتونية 

الإلكرتوين. للإعلم  العربية 

امل�ساعد  العام  الأمني  قال  الإط��ار،  هذا  ويف 

جامعة  يف  والت�����س��ال  الإع���لم  قطاع  رئي�ض   /

خطابي  ر�سيد  اأحمد  ال�سفري  العربية  ال��دول 

يف ت�����س��ري��ح ع��ن اجل��ام��ع��ة ال��ي��وم الأرب���ع���اء، اإن 

�ساأنها  م��ن  اجتماعات  ي�سمل  امللتقى  برنامج 

ت��ع��م��ي��ق احل������وار ح���ي���ال ال���ت���ع���ام���ل م����ع ع��دي��د 

النطاق  على  ب��الإع��لم  تت�سل  ال��ت��ي  الق�سايا 

ال��ع��رب��ي، ف�����س��ل ع��ن الط����لع ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة 

الإع����لم����ي����ة  ال����رتب����ي����ة  الأردن������ي������ة يف جم������ال 

تنظمها  نقا�سية  حلقة  عقد  عرب  واملعلوماتية 

ال��وط��ن��ي  وامل���رك���ز  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  وزارة 

وف��ود  على  ال��ف��ائ��دة  لتعميم  امل��ن��اه��ج،  لتطوير 

ال�������دول الأع���������س����اء والحت����������ادات وامل���ن���ظ���م���ات 

امل�ساركة. الإعلمية 

يندرج  امللتقى  ه��ذا  اأن  اإىل  خطابي  واأ���س��ار 

ت��ك��ري�����ض  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل�����ب�����ادرات  ����س���ي���اق  يف 

ال�����دور ال���ف���اع���ل ل��و���س��ائ��ل الإع������لم يف ت��ع��زي��ز 

امل�ستدامة  للتنمية  الداعمة  ال�سرتاتيجيات 

2030، متا�سياً  وفق اأهداف الأجندة الأممية 

خلل  العرب  الإع��لم  وزراء  جمل�ض  ق��رار  مع 

52 ال��ت��ي ع��ق��دت يف اأي��ل��ول امل��ا���س��ي  دورت���ه ال��� 

بالقاهرة.

ك���م���ا اأع������رب ع���ن ����س���ك���ره ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

لدى  مراقبا  ع�سوا  ب�سفتها  الف�سائي،  للبث 

بذلته  ما  على  ال��ع��رب،  الإع��لم  وزراء  جمل�ض 

الفعاليات  لهذه  للتح�سري  مقدرة  جهود  من 

للإعلم  الدائمة  للجنة  نتائجها  �سرتفع  التي 

املقبلة  ال��دورة  على  لعر�سها  متهيدا  العربي 

الإع����لم  وزراء  مل��ج��ل�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ك��ت��ب 

الكويت. املقرر عقده يف  العرب 

ب����������دوره، ق������ال رئ���ي�������ض ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���رب���ي���ة 

الع�سايلة،  حممد  الف�سائي  للبث  الف�سائية 

ت��ق��دي��را  ي���اأت���ي  الأردن  يف  امل��ل��ت��ق��ى  ان��ع��ق��اد  اإن 

للجهود التي يقوم بها يف تعزيز العمل العربي 

امل�����س��رتك يف ق��ط��اع الإع�����لم، م�����س��ي��دا ب��ج��ه��ود 

وزارة الت�سال احلكومي يف تنظيم الفعاليات.

العرب  الإعلم  اأن جمل�ض وزراء  اإىل  واأ�سار 

ب��ال��ق��اه��رة، ويف  ع��ق��دت  ال��ت��ي   50 ال� دورت����ه  يف 

العربية  الإع��لم��ي��ة  »اخل��ري��ط��ة  تنفيذ  اإط���ار 

ق���راره  اأ���س��در   ،»2030 امل�����س��ت��دام��ة  للتنمية 

للتنمية  احلكومية  املوؤ�س�سات  منتدى  بتنفيذ 

امل�������س���ت���دام���ة ب���ه���دف ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل ال��ع��رب��ي 

امل�����س��رتك مب��ا ي��خ��دم ق�����س��اي��ا ال����دول ال��ع��رب��ي��ة 

العامة  ال�سراكات  وتعزيز  وت�سجيع  الأع�ساء، 

واخلا�ض. العام  القطاع  بني 
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 البراري: دعم نشر مؤلفات الكتاب األردنيين يتم بعد تقييمها من لجنة مختصة

الجدل بين الكاتب والناشر يتواصل.. أزمة الكاتب األردني بين السمعة والدعم المادي 
الأنباط- مينا�س بني يا�سني 

منذ عقود و�لكاتب �لأردين يعاين من �أزمة 

ت��رب��ط ق��ل��م��ه وي���ده ع��ن �إن��ت��اج م��وؤل��ف��ات��ه ب�شكل 

�شريحة  �أك���ر  ل���  وو���ش��ول��ه��ا  وت�شويقها  متقن 

تكمن  �أزمته  حتى  �أن  بيد  جماهريية،  وقاعدة 

�أي�������ش���اً يف ���ش��ن��اع��ة �����ش���م ل���ه ب���ن �ل���ق���ر�ء على 

م�شتوى دويل، باتفاق �ملخت�شن على �أن �لأردن 

مي��ل��ك �دب����اء وك���ت���اب ح��ل��ق��ت م��وؤل��ف��ات��ه��م ع��ال��ي��اً 

للبلد يف فرتة  ثقافية  و�جهة  ك�  ��شمهم  و�شدح 

�مل��ج��اورة  �ل���دول  كتاب  ب���  مقارنة  ولكن  معينة، 

خمتلف  يف  �ل��ق��ر�ء  �ىل  ت�شل  �لتي  وموؤلفاتهم 

�لبالد يظل �لكاتب �لأردين بعيد�ً عن �لو�جهة 

�ليوم. 

�شيما  �مل�����ش��ك��ل��ة ل  �أ���ش��ل  �ل��ب��ح��ث يف  وخ����الل 

م�شتوى  رف��ع  �إىل  ت�شعى  �ل��دول  من  �لعديد  �أن 

�لفكر و�لعلم  ب� م�شتوى  ثقافة �شعوبها و�لرقي 

م���ن خ���الل �ل���ق���ر�ءة و�لط�����الع و�إن���ت���اج �لكتب 

و�ملوؤلفات �لتي تزخر بح�شارة �لأمم وثقافتها، 

يف  ز�ل���و�  م��ا  �لردين  و�ل��ك��ات��ب  �لنا�شر  �أن  تبن 

�لدعم  �لآخ��ر، بن  �للوم على  �إلقاء  �شر�ع على 

ع�شر  يف  و�ل�����ش��ه��رة  �ل��ت�����ش��وي��ق،  �أدو�ت  �مل�����ادي، 

�لرقمنة. 

�مل�شوؤولن  م��ن  ع��دد  م��ع  �لتقت  »�لأن���ب���اط«   

يف  و�لنا�شر  �لكاتب  �أزم��ة  يف  �لبحث  ل�  و�لكتاب 

�شبب  ب�  �لورقية  و�لكتب  �ملجلد�ت  تكد�س  ظل 

�لت�شويق  �أدو�ت  وت��غ��ري  �لقت�شادية  �ل��ظ��روف 

�جلماهري  م��ع  ت��و����ش��ل  من�شة  وب��ن��اء  و�ل��ن�����ش��ر 

�لقارئة. 

ب���دوره ق��ال �أم���ن ع��ام وز�رة �ل��ث��ق��اف��ة ه��ز�ع 

�لر�ري �ن دور �لوز�رة يف دعم �لكاتب �لأردين 

�شو�ء  �لأردن��ي��ن  �لكتاب  موؤلفات  ن�شر  يف  يكون 

من  تقييمها  يتم  �أن  بعد  �لدر��شات  �أو  �لأدب��ي��ة 

دور  مع  �لتعاون  ب�  ن�شرها  ويتم  خمت�شة  جلنة 

�ل��وز�رة  يف  �ملبا�شر  للن�شر  �إ�شافة  �أردن��ي��ة  ن�شر 

و�مل�������ش���ارك���ة ب����� �مل���ع���ار����س �خل���ارج���ي���ة وت���ق���دمي 

�ل���ك���ت���ب ب�����ش��ك��ل جم�����اين ل���ل���م���ر�ك���ز و�ل��ه��ي��ئ��ات 

�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل����د�ر�����س و�جل���ام���ع���ات وب����� �أ���ش��ع��ار 

م�����ش��روع  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  ل��ل��م�����ش��رتي،  رم���زي���ة 

�أ���ش��ع��ار مغرية  ب���  �ل��ك��ت��ب  ي��ق��دم  �لأ����ش���رة  مكتبة 

�لأردين  و�لكاتب  �لكتاب  بت�شويق  ي�شاهم  حتى 

�ملحلية  و�ل��ن��دو�ت  باملوؤمتر�ت  �لكّتاب  و�إ���ش��ر�ك 

�لأدباء  ل�  �لتقديرية  و�خلارجية ومنح �جلو�ئز 

و�إقامة بع�س �مل�شابقات يف خمتلف �ملنا�شبات. 

�إىل  و�ل�شيناريو،  �مل�شرح  كّتاب  حول  و�أ�شاف 

و�لأفالم  �مل�شرحيات  من  تقيم عدد�ً  �لوز�رة  �أن 

ك��� ن���وع م��ن دع���م �ل��ك��ات��ب �إ���ش��اف��ة �إىل ع���دد من 

»�فكار«  جملة  ك�  �ل��وز�رة  تتبناها  �لتي  �ملجالت 

�جليل«  »�شوت  و  �لأدبية  �لدر��شات  ب�  �خلا�شة 

بامل�شرح  و«فنون« �خلا�شة  �ل�شباب  ب�  تعنى  �لتي 

�لت�شكيلي و«و�شام« �خلا�شة بالطفل.  و�لفن 

وح���ول دع��م �ل��ك��ات��ب م��ادي��اً، ب��ن �أن �ل���وز�رة 

ت��ق��دم  �ل���ث���ق���ايف حت�����دي�����د�ً، ول  �ل���ف���ع���ل  ت���دع���م 

مبا�شرة  مالية  خمططات  �أو  مالية،  م�شاعد�ت 

ت��ن��م��ي��ة  ل��ي�����ش��ت  �ل���������وز�رة  �أن  ق����ائ����اًل  ل���ل���ك���ات���ب، 

�لفني  و�ملنتج  للكّتاب  يكون  ودعمها  �جتماعية، 

و�لأدبي نف�شه. 

�لأردين  �لكاتب  �شهرة  تذبذب  �أ�شباب  وع��ن 

�إق��ل��ي��م��ي��اً ق���ال �ل�����ر�ري ل��دي��ن��ا ع���دد ك��ب��ري من 

�مل�����ش��ه��وري��ن ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دويل ولهم  �ل��ك��ت��اب 

ت�شويق  و�آليات  �ل�شهرة  �أدو�ت  ولكن  ح�شورهم، 

�لتو��شل  من�شات  �أ�شبحت  ف�  تغريت،  �لكاتب 

�ل��ك��ات��ب م�����ش��اح��ة مفتوحة  ت��ع��ط��ي  �لج��ت��م��اع��ي 

جمهوره  م��ع  تو��شله  ليكون  مبا�شرة  ومن�شة 

م��ب��ا���ش��رة، ل��ت�����ش��وي��ق ن��ف�����ش��ه وم���وؤل���ف���ات���ه، وع��ل��ى 

�أن ي��ط��ور م��ه��ار�ت��ه يف ����ش��ت��ث��م��ار ه��ذه  �ل��ك��ات��ب 

�نتاجه.  لي�شوق  �لو�شائل 

�أن بع�س �لكتاب يكون �نتاجهم لي�س  و�أكمل 

بامل�شتوى �لدبي �لكبري و�جلودة �لعالية، ولكن 

وبناء  �لتو��شل مع �جلمهور  لديهم مهار�ت يف 

�لن�شر  دور  �أن  �إىل  �إ�شافة  �ملتابعن،  من  قاعدة 

ل��ه��ا دور �أ���ش��ا���ش��ي يف �إ���ش��ه��ار �ل��ك��ات��ب م��ن خ��الل 

�إ�شهار �لكتاب.  حفل 

ويف �����ش����وؤ�ل »�لأن�����ب�����اط« م���ع رئ��ي�����س �حت���اد 

�لحت��اد  دور  ح��ول  فار�س«  �أب��و  »ج��ر  �لنا�شرين 

�لنا�شر  �ق��ت��ن��ع  �إذ�  ق���ال  �ل��ك��ّت��اب،  م��ع  و�ل��ن��ا���ش��ر 

�لفكري يقوم بن�شره ودعمه وتوزيعه يف  باملنتج 

و�لهيئات  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �لعربية  �لدول 

فهذ�  �مل��ادي  بالدعم  يتعلق  فيما  �أم��ا  �لثقافية، 

كان  �إذ�  »يعني  �ل��ك��ات��ب،  �شهرة  م��دى  �إىل  يعود 

معروفا يكون هناك �تفاق بن �لنا�شر و�لكاتب 

ع��ل��ى م��ب��ل��غ م��ع��ن م��ق��اب��ل �ل��ن�����ش��ر، �أم���ا �إذ� ك��ان 

�لكاتب جديد فيكون �لن�شر عليه ب� �لبد�ية«. 

�أجاب لالأ�شف قطاع  �لن�شر  دور  �أزمة  وحول 

�أر�س معار�س  �لن�شر يو�جه م�شكلة عدم تو�فر 

دويل يف عمان و�ملحافظات وهذ� د�ئما ما ي�شكل 

�أر�س للمعر�س، فرت�جع هذ�  �إيجاد  �شعوبة يف 

�لقت�شادية،  �لأزم���ة  ب�شبب  م��ا  ن��وع��ا  �لن�شاط 

ول��ك��ن ي�����ش��ع��ى �لحت�����اد ل���� �إع�����ادة ه���ذ� �ل��ن�����ش��اط 

بالتعاون مع عدد من �جلهات.

و�أ�شاف �أنه من و�جب �حلكومة توفري �أر�س 

�لثقافة  لقطاع  �شو�ء  تاأجريها  يتم  للمعار�س، 

متنف�س  تعتر  لأن��ه��ا  �لخ����رى؛  �ل�شناعات  �أو 

ل�  ع��ر���س  �شالة  جم��رد  فقط  لي�س  للجماهري 

مهم  ��شتثماري  م�شروع  �أن��ه  لف��ت��اً  �لإن��ت��اج��ات، 

للدولة.

م��ن  �ل���ك���ات���ب  �أن  �إىل  ف����ار�����س«  »�أب�������و  ون������وه 

على  م�شهور  ويكون  نف�شه،  ي�شوق  �أن  �ملفرت�س 

�نتاجه  و���ش��ول  ي�شهل  وه���ذ�  �لتو��شل  و���ش��ائ��ل 

وم��وؤل��ف��ات��ه ل��� �أك���ر ق��اع��دة ج��م��اه��ريي��ة، وهناك 

�لذين ميلكون حمتوى قيم  �لكتاب  �لكثري من 

من�شات  على  �لت�شويق  �ىل  يفتقر  ولكن  وغني، 

�لتو��شل. 

و�أ�شاف �أن قطاع �لن�شر يف �لأردن يعاين من 

�لتي  �ل��ظ��روف  نتيجة  ك��ب��رية  �قت�شادية  �أزم���ة 

�لعربي  و�أزمة كورونا و�لربيع  �ملنطقة  متر بها 

�لنا�شر  ت�شجيع  ع��ل��ى  �حت���اد  ك���  ون��اأم��ل  ق��ب��ل��ه��ا، 

و�ل��ن��دو�ت،  �خل��ارج��ي��ة  �مل��ع��ار���س  يف  �مل�شاركة  يف 

ر���ش��ال��ة  ����ش��ح��اب  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  �أن  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

وي��ه��م��ه��م �ل���ش��ت��م��ر�ر يف ن�����ش��ر �ل��ف��ك��ر و�لإب����د�ع 

�ن��ه��ي��ار  ي��ع��ن��ي  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  و�ن��ه��ي��ار  �لأردين، 

�لتطور�ت  مو�كبة  وعليه  �لأردين،  �لفكر  �إنتاج 

وخا�شة �لتطور �لرقمي.

�لثقافة  د�ر عامل  و�لتوزيع يف  �لن�شر   مدير 

و�لنا�شر بحاجة  �لكاتب  �إن  »ه�شام خطاب« قال 

�لكتاب  ت�شويق  �أزم���ة  يف  و�أن��ه��م  ي�شاعدهم،  مل��ن 

و�حد  حالنا  و�لكاتب  نحن  ل��ذ�  عنه،  و�ل��ع��زوف 

مطالباً  �لبع�س،  بع�شنا  م�شاعدة  ن�شتطيع  ول 

ب��دع��م �أك���ر م��ن �حل��ك��وم��ة ع��ر ت��وف��ري �أر�شية 

و�ملعار�س. للكتاب،  ت�شويق 

�لكاتب  ل��ن��ا  ي��اأت��ي  �أن  ل��درج��ة  و�شلنا  وت��اب��ع 

وي��ق��ول �أن���ه ي��ت��ن��ازل ع��ن ح��ق��وق��ه م��ق��اب��ل فقط 

علينا  ي�شعب  �أي�شاً  نحن  ولكن  كتابه،  طباعة 

للت�شويق  معار�س  �أر�شيات  منلك  ل  لأننا  ذلك 

�أن  �إىل  م�شري�  ترويجه،  وي�شعب  �لكتاب  لهذ� 

وت�شويب  بالتحرك  م��ر�ت  ع��دة  طالب  �لحت��اد 

�لأو�شاع، دون جدوى .

و�أ����ش���اف ن��ح��ن ل ن��ري��د دع���م م����ادي و�إمن���ا 

عمان  �أم��ان��ة  فمثاًل  �مل��ك��ان  وت��وف��ري  لوجي�شتي، 

متلك �لعديد من �لأماكن، ولكن ��شتئجار هذ� 

�إىل  م�شري�  �لبع�س،  على  يقت�شر  �أ�شبح  �ملكان 

دوري يف  ب�شكل  ي��ق��ام  م��ع��ر���س  �إىل  ن��ح��ت��اج  �أن��ن��ا 

ب�شكل  ول��ك��ن  معن  م��ك��ان  يف  �أو  �ملحافظات  ك��ل 

دوري م���ن ك���ل ع����ام، ل��ب��ن��اء ق���اع���دة ل���� ت�����ش��وي��ق 

�لكاتب و�ملوؤلفات وم�شاعدة دور �لن�شر و�لكتاب 

الأردين. 

وق�����ال خ���ط���اب �أ���ش��ب��ح��ن��ا ن���و�ج���ه �أ���ش��ح��اب 

ب�شطات �لكتب وموؤلفات مزورة و�شفحات تقوم 

�أ�شعار زهيدة، وهذه  بتوفري ن�شخ غري ��شلية ب� 

�أردن��ا  و�إن  ن�شر،  دور  ك���  عملنا  �ع��اق��ت  �لظاهرة 

جد�  �لأم���ر  ي�شعب  ه���وؤلء  على  �شكوى  تقدمي 

ف��ق��د ت��ك��ون �مل��وؤل��ف��ات م��ن ب��ل��د جم���اور، ل��ذ� من 

�شكوى  وت��ق��دمي  �مل���زورة  �لكتب  ح�شر  �ل�شعب 

لأ�شحابها. 

ب���  ي���ح���ت���ف���ظ���ون  �لآن  �ل����ن����ا�����ش����رون  وت�����اب�����ع 

للتخل�س  ���ش��ن��و�ت  خلم�س  ون��ح��ت��اج  »���ش��ت��وك��ات« 

م��ن��ه��ا، وم��وؤل��ف��ات وجم��ل��د�ت ك��ان��ت ت��ق��در بثمن 

قوله  �ملخجل  من  مبلغ  ب�  لبيعها  ن�شطر  ع��ال، 

م�شتودعاتنا،  يف  ك�شادها  م��ن  للتخل�س  فقط 

حالة  يف  نحن  �ل�شابق  ك���  يعد  مل  �لآن  �ل��ك��ت��اب 

ك�شاد وعدم �إقبال، و�مل�شكلة �لطامة �أن معار�س 

من  ويتحول  �أخ��رى  منتجات  بها  يدمج  �لكتاب 

و  �ليدوية  للم�شغولت  »ب��از�ر«  ل�  �أدب��ي  معر�س 

»�لك�ش�شو�ر�ت«.

�مل���د�ر����س ف��رتة  و�أ����ش���اف عملت يف م��ع��ار���س 

ت�شر  �لتي  �ل�شلع  م�شكلة  �أو�ج��ه  وكنت  طويلة، 

معار�س  د�خ���ل  بيعها  ع��ل��ى  و�مل��ع��ل��م��ات  �مل��در���ش��ة 

�أو  »�ك�ش�شو�ر«  دون  يباع  �لكتاب ل  وكاأن  �لكتاب 

»لعبة.«

�ل��ك��ات��ب ج��ه��اد �ل��رن��ت��ي�����ش��ي ق���ال �إن �ل��ك��ات��ب 

�لتهمت  �لتي  �جلغر�فيا،  بفعل  مظلوم  �لأردين 

ح�����ش��وره ح��و����ش��ر دم�����ش��ق وب���غ���د�د م���ن ج��ه��ة، 

و�ل��ق�����ش��ي��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م���ن ج���ه���ة �أخ�����رى، 

ومي��ك��ن��ن��ا �إ���ش��اف��ة �مل��رك��زي��ة �مل�����ش��ري��ة، وم���ا ز�ل 

�لكاتب �لأردين يبحث عن م�شروعيته بن هذه 

�لبوؤر رغم �ل�شو�ت �لأدبية �ملميزة �لتي تظهر 

يف �لأردن بن �حلن و�لخر. 

�ل��ك��ات��ب �لردين عن  غ��ي��اب  �أ���ش��ب��اب  وح����ول 

�ل����و�ج����ه����ة، ب����ن �ل��رن��ت��ي�����ش��ي ي���ع���ود ذل�����ك  �ىل 

ع���دة �أ���ش��ب��اب �أب���رزه���ا؛ ب��د�ي��ة ت�����ش��ك��ل �ل��ك��ي��ان��ات 

�لبقعة  ه���ذه  �ج���ت���ز�ء  ه��ن��ا  �مل��ن��ط��ق��ة، و�ع��ن��ي  يف 

�ل�����ش��وري��ة ومت��رك��ز  م��ن �جل��غ��ر�ف��ي��ا ع��ن عمقها 

يف  �حلقيقية  �ملدنية  و�حلياة  لبنان،  يف  �ملطبعة 

دم�شق، و�لق�شية يف فل�شطن، لكل من �لأجز�ء 

�ملحورية،  من  �شيئاً  متنحه  خ�شو�شية  �لثالثة 

وبقي �لأردن متاأرجحاً بن هذه �ملحاور، و�أي�شاً 

و�مكانياتها  م�شر  يف  للدولة  �ملبكر  �حل�شور 

مركزيتها،  منحتها  و�لدميوغر�فية  �جلغر�فية 

�ن�شجامه مع طبيعة جمتمعه، وم�شروع  وبقدر 

للقطرية،  ع��اب��ر�ً  �لأردين  �ل��ك��ات��ب  بقي  ك��ي��ان��ه، 

ي��ح��م��ل ه���م���اً ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��اً و����ش���وري���اً وع���ر�ق���ي���اً 

وم�شرياً، ويف ذلك تعبري عن ��شالة و�نتماء. 

�ملقابل كانت هناك حياة ثقافية نا�شطة  ويف 

يف ����ش���وري���ا و�ل����ع����ر�ق ب��ف��ع��ل �مل�������ش���روع �ل��ق��وم��ي 

�ريد  ما  ما،  ر�فعة  �لفل�شطينية  �حلالة  ووفرت 

�لردين  �لكاتب  غياب  ��شباب  �ن  �ليه  �لو�شول 

عن �مل�شهد �بعد و�أعمق من دور لوز�رة �لثقافة 

�مل�شروع  غياب  ذل��ك  �ىل  ي�شاف  م��و�زن��ات��ه��ا،  �و 

�لثقايف عن ذهنية �د�رة �لدولة.

�لرف  على  �لأردين  �لكاتب  وج��ود  �أن  وتابع 

�مل�شار،  هذ�  نتاج  هي  بل  �إنتاجه،  رد�ءة  يعني  ل 

ك� مفكر حمل حفاوة  هل�شا«  »غالب  كان  فمثال 

يف �مل�شهد �لثقايف �لعربي وما ز�ل غائباً يف بلده، 

ول تقل نتاجات »�ليا�س فركوح« عن غريها من 

نتاجات �لأ�شقاء �لعرب، وكذلك �حلال بالن�شبة 

�ماكن  يف  �ل���رد�ءة  وغريهم،  ناجي«،  “جمال  ل� 

�خرى.

وقال �لرنتي�شي �ن �شقف �حلريات يف �لأردن 

�لتفكري  ع��ل��ى  �أث���ر  ول��ذل��ك  منخف�شاً،  ز�ل  م��ا 

�لكاتب  ت�شويق  �لب��د�ع��ي��ة،  و�لعملية  و�خل��ي��ال 

قلة  ذل��ك  �ىل  ي�شاف  �ق��ل،  دور�  يلعب  �لردين 

�لأمر��س  �إغفال  ن�شتطيع  ول  �ملادي،  �لت�شجيع 

و�أعني هنا  �لثقايف �لأردين  �لو�شط  �ملوجودة يف 

و�مل�شالح.  �ل�شللية، 

و�أ����ش���اف ب�����ش��ورة ع��ام��ة �ن غ��ي��اب �له��ت��م��ام 

لي�شت ظاهرة حملية  �ملحلين  �لكتاب  بنتاجات 

�ردنية، و�إمنا جتدها يف خمتلف �لبالد �لعربية 

�ملرتجمة  للكتابات  ب��ات  فقد  متفاوتة،  بن�شب 

ب�  ت��ر�ج��ع �له��ت��م��ام  ل���  �و���ش��ع، نتيجة  ح�����ش��ور�ً 

�ملنتج �ملحلي، رمبا لعجزه عن معاجلة �لق�شايا 

وتلعب  ب���الآخ���ر،  �لن��ب��ه��ار  ن��ت��ي��ج��ة  �أو  �مل��ح��ل��ي��ة، 

�لعوملة دور� يف ذلك. 

�لنا�شر  �ل��رن��ت��ي�����ش��ي،  ق���ال  �ل��ن�����ش��ر  دور  وع���ن 

�لأردين  ي��خ��ت��ل��ف  ك����ان، ول  �ي��ن��م��ا  �ل��ن��ا���ش��ر  ه���و 

�لكاتب،  م��ع  تعامله  يف  و�مل�شري  �للبناين  ع��ن 

معاً  و�ل��ك��ات��ب  �لنا�شر  يو�جهها  �ل��ت��ي  و�لأزم����ة 

تكمن يف تر�جع �لقر�ءة ب�شبب �لرتدي �مل�شتمر 

يف �لو�����ش����اع �لق��ت�����ش��ادي��ة وت���ر�ج���ع �ول���وي���ات 

�لقر�ءة. 

�أج����اب،  و�ل��ن��ا���ش��ر  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  دور  وع���ن 

ت��ع��م��ل مب��و�زن��ة  ن��ن��ت��ظ��ره م���ن وز�رة  �ل����ذي  م���ا 

حم������دودة، وذه��ن��ي��ة ع���اج���زة ع���ن �ل��ت��ف��اع��ل مع 

�ل���ت���ط���ور�ت، ����ش���و�ء ك��ان��ت م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن�����ش��ر �أو 

ت�����ش��ج��ي��ع �ل����ق����ر�ءة، و�ل��ن��ا���ش��ر ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه ت��اج��ر 

ت��ع��اين من  �ل��رب��ح، و�ل��ك��ت��اب �شلعة  ي��ب��ح��ث ع��ن 

ذل��ك  ينعك�س  �أن  �لطبيعي  وم���ن  �ل�����رو�ج،  ق��ل��ة 

على طريف �ملعادلة، و�عني �لكاتب و�لنا�شر، �أما 

دماء  ل�شخ  حاجة  هناك  �لر�شمي  �مل�شتوى  على 

ح�شورها  وتو�شيع  �ل��ث��ق��اف��ة،  وز�رة  يف  ج��دي��دة 

�خر�ج  على  و�لعمل  مو�زنتها،  زي��ادة  خالل  من 

دور �لن�شر من �لذهنية »�لدكاكينية« ، و�لبحث 

�آليات خمتلفة لرتويج �لنتاجات �ملحلية يف  عن 

�خلارج و�ل�شعي �ىل ترجمتها للغات �خرى. 

مهمة  �لت�شويق  يكون  �أن  يفرت�س  و�أ���ش��اف 

�ل��ن��ا���ش��ر، و�أع���ن���ي �م��ت��الك��ه ���ش��ب��ك��ة ع��الق��ات مع 

و�شائل �لعالم، ون�شاطه على و�شائل �لتو��شل، 

وتو��شله مع ��شحاب �لر�أي يف �ملنتوج �لإبد�عي، 

وتكوينه �شمعة بن �لقر�ء، ف� �إن لتحول �لكاتب 

�ىل مروج لنتاجاته نتائج �شلبية، �قلها �ن�شغاله 

�ملتلقي  مغازلة  و�خطرها  �لب���د�ع،  عملية  ع��ن 

على ح�شاب �ملنتج. 

ويف لقاء مع كاتبة مبتدئة ف�شلت عدم ذكر 

�لكتاب،  ح��ال  ع��ن  كاملة  ���ش��ورة  �أخ���ذ  ل���  ��شمها 

قالت كنت بحاجة لإيجاد د�ر ن�شر ت�شاعدين ل 

و��شمي غري معروف،  كاتبة جديدة  �أنني  �شيما 

وك��ن��ت م�����رتددة �أل ي��الق��ي ك��ت��اب��ي رو�ج�����اً بن 

ت�شاعدين  د�ر  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ث  ف��ح��ر���ش��ت  �ل��ق��ر�ء 

مني  ط��ل��ب��ت  ن�����ش��ر  د�ر  �أول  �أن  �مل��ف��اج��اأة  ول��ك��ن 

�لكتاب  دينار فقط لطباعة   1500 ب�  يقدر  مبلغ 

كان  ح��ال  يف  معي  �تفقت  �لثانية  �أم��ا  ،وت��اب��ع��ت 

تقييم �لكتاب فوق 70 باملئة �شيتم ن�شره جمانا، 

�لوىل،  �لطبعة  يف  �أرب���اح  يل  ت��ك��ون  �أل  ب�شرط 

ت�شاعدين  ومل  للكتاب،  رو�ج���اً  �أل��ق��ى  مل  ول��ك��ن 

ك��ان  �لف�شل  �ل��ع��ك�����س،  ع��ل��ى  �لت�شويق  يف  �ل���د�ر 

م�شكلة  ملو�جهتي  �إ�شافة  �جلامعة،  لزمالئي يف 

ف��� مل  �مل��ع��روف،  و  �لكاتب �جل��دي��د  ب��ن  �ملقارنة 

�ل��ك��ت��اب،  ��شتطع ح��ج��ز م��ك��ان ج��ي��د يف م��ع��ر���س 

كون  �لعن  ع��ن  بعيد�ً  خمفية  ز�وي���ة  ع��ط��ي��ت 
ُ
و�أ

من  ن�شخ  و�أح�شرت  �ملعروف،  للكاتب  �لأولوية 

كتابي بيدي وو�شعتهم يف �ملعر�س رغم �أن �لد�ر 

وعدتني بن�شره يف �ملعر�س. 

و�أك��م��ل��ت ح���ن �ت��ف��ق��ت م���ع د�ر �ل��ن�����ش��ر ك��ان 

توقيعي  ف� مت  �لبنود جيد�  �قر�أ  �أين مل  خطاأي 

على �لعقد، وقيل يل �أن �لطبعة �لأوىل �شتكون 

100 ن�شخة وتفاجئت بعدها باأن �لطبعة �لأوىل 

1500 ن�شخة، وهذ� رقم كبري جد�ً على  �شتكون 

كاتب جديد يف هذ� �ملجال.
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النباط-الكرك 

�أل����ق����ى رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة م����وؤت����ة �ل���دك���ت���ور 

عرفات عوجان �أم�س �لأربعاء يف كلية �لدفاع 

بعنو�ن  حم��ا���ش��رة  �لأردن���ي���ة  �مللكية  �ل��وط��ن��ي 

�ل��ر���ش��م��ي��ة يف ت��ع��زي��ز �لأم���ن  »دور �جل��ام��ع��ات 

�لدفاع  دورة  يف  »للدر��شن  �لردين  �لوطني 

20 ،بح�شور �آمر �لكلية �لعميد �لركن عز�م 
يف  �لتوجيه  هيئة  و�أع�شاء  ورئي�س  �لرو�حنة 

�لكلية .

�أه���م  �أن �جل���ام���ع���ات م���ن  وق�����ال ع���وج���ان 

�ملوؤ�ش�شات �لجتماعية و�لرتبوية و�لتعليمية 

وه����ي م����ن����ار�ت �ل��ف��ك��ر �ل�����ش��ل��ي��م و�ل���ت���ي يقع 

و�إع���د�د  �لب�شرية  �ل��ق��وى  تنمية  عاتقها  على 

�ل���ق���ي���اد�ت �ل���ت���ي ت�����ش��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 

موؤ�ش�شات �لدولة يف خمتلف �ملجالت و�همها 

تعزيز قوة �لوطن و�أمنه �ل�شامل .و��شاف �أن 

ل  بحيث  ر�شالتها  ت��ع��دل  �أن  �جل��ام��ع��ات  على 

تقت�شر على �لأه��د�ف �لتقليدية �لتي ت�شعى 

�لعلمي  و�لبحث  �لتعليم  وهي  لها  �جلامعات 

على  �لرتكيز  من  لب��د  ،ب��ل  �ملجتمع  وخدمة 

ينمي  مبا  ومهار�تهم  �لطلبة  ق��در�ت  تطوير 

�مل�شوؤولية �لجتماعية و�لإدر�ك �لو�عي لدى  

ج��م��ه��ور �ل��ط��ل��ب��ة مل��ف��اه��ي��م �لن��ت��م��اء �ل��وط��ن��ي 

و�لأم��ن �لوطني و�ل��ذي ي�شمل  حماية هوية 

�لرفاهية  ويحقق  �ل�����ش��ائ��دة  وقيمه  �ملجتمع 

و�مل�����ش��ارك��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ،و�مل�����ش��اه��م��ة يف ب��ن��اء 

�أن للجامعات  منظومة �لأمن �لوطني ،حيث 

�ث���ر ك��ب��ري ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع ويف ك��اف��ة �ل��ن��و�ح��ي 

�لقت�شادية و�لجتماعية و�لعلمية و�لثقافية 

و�ل�شيا�شية ،و��شار عوجان لدور جامعة موؤتة 

ع�شكريا  جناحا  ت�شم  كونها  �خل��ا���س  ل��ل��دور 

،�ذ ي��ع��ت��ر �ل����ر�ف����د �لأ����ش���ا����ش���ي �ل�����ذي ي��رف��د 

�لأمنية  و�لأج��ه��زة  �لأردن��ي��ة  �مل�شلحة  �لقو�ت 

و�خل����دم����ات �ل��ط��ب��ي��ة ب��ال�����ش��ب��اط �مل��وؤه��ل��ن 

حماية  على  و�ل��ق��ادري��ن  وع�شكريا  �أك��ادمي��ي��ا 

�لرى �لوطني و�شون مكت�شباته و�لدفاع عن 

د�ر  �ملحا�شرة  نهاية  .ويف  ومقدر�ته  حيا�شه 

نقا�س مو�شع �أجاب خالله عوجان على ��شئلة 

و��شتف�شار�ت �لد�ر�شن
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أرض معارض دولي توافر  يواجه مشكلة عدم  النشر  أبو فارس: قطاع     

الشكلية اإلجراءات  رغم  منخفضًا  زال  ما  الحريات  سقف  الرنتيسي:     

الأنباط -ر�ؤى الزعبي 

�لتعليم  ووزي��ر  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  ق��ال 

�ل��ع��ايل و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي ع��زم��ي حم��اف��ظ��ة، �إن  

�لأ���ش��ا���ش��ي بلغت  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف  ن�����ش��ب��ة 

�ل��ث��ان��وي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف  ، ون�����ش��ب��ة   ٪٩7

�ل�شف  يف  �لت�شجيل  لن�شبة  بالإ�شافة   ،  ٪77.5

�أن   �إىل  م�شري�ً   ،   ٪٩٩.5 بلغت   �لأ�شا�شي  �لأول 

�مل��د�ر���س  1.5 مليون ط��ال��ب يف  �أك���ر م��ن  ه��ن��اك 

�أل����ف ط���ال���ب يف   500 ي���ق���ارب  �حل��ك��وم��ي��ة ، وم����ا 

�أل����ف يف ري��ا���س   ٦5 �مل���د�ر����س �خل��ا���ش��ة، و ن��ح��و 

100 �ألف طالب �شوري تقريباً  �لأطفال، ويوجد 

يف �ملد�ر�س �حلكومية.

 ٣ م��دت��ه  �شي�شبح  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أن  وب���ن 

�شنو�ت بدل من �شنتن �عتباًر� من �لعام �لقادم، 

و���ش��ي��ب��د�أ م��ن �ل�����ش��ف �ل��ت��ا���ش��ع ب���دًل م��ن �لعا�شر 

�أن معدل عدد  ، مبينا  به حاليا  كما هو معمول 

طالب،   ٢7 �لو�حدة  �ل�شفية  �ل�شعبة  يف  �لطلبة 

و�لنتهاء من تطوير منهاج �لرتبية �لإ�شالمية 

لأول ثمانية �شفوف �لعام �حلايل.

وت���اب���ع �أن�����ه ل ت���وج���د �أر������ش����ي ل��ل��خ��زي��ن��ة يف 

ر�شد  �ذ مت  �لكبرية،  �ملدن  �ملدن خا�شة  ق�شبات 

بع�س  و�أن  ل��ال���ش��ت��م��الك،  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   ٣.7

م���د�ر����س ق�����ش��ب��ات �مل����دن ت��ع��اين م���ن �لزدح�����ام، 

وب��خ�����ش��و���س ���ش��ي��ان��ة �مل����د�ر�����س �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي 

جتاوزت 11 مليون دينار.

�ملكارم  بع�س  �إل��غ��اء  ي�شتطيع  ل  �أن��ه  و�أ���ش��اف 

ملتطلبات  خا�شعة  و�لتعيينات  �ملوحد  �لقبول  يف 

�جل���ام���ع���ات، وب��خ�����ش��و���س ك���ود �ل��ب��ن��اء �مل��در���ش��ي 

ولي�س  للبناء  �لوطني  �ملجل�س  قبل  من  يعتمد 

�لوز�رة ومت زيادة م�شاحته

�أعلى  بحد  حمكومة  �لرتبية  وز�رة  �أن  وب��ن 

ل��ل��ع��ط��اء�ت ل ي��ت��ج��اوز 500 �أل���ف دي��ن��ار وح��و�ف��ز 

�ل��ع��ايل  للتعليم  خ��ا���ش��ع��ة  �ل��ريم��وك  يف  �مل����و�زي 

 ٣05 ويوجد  تخفي�شها،  عدم  ق��ررت  و�لريموك 

على  بتمويل   ،٢0٢5 �لعام  حتى  �شتبنى  مد�ر�س 

٢ م��ل��ي��ار  ���ش��ك��ل م��ن��ح م���ن ج��ه��ات خم��ت��ل��ف��ة، و�ن 

�ل��ع��ام  �مل����د�ر�����س ح��ت��ى  ب���ن���اء  دولر ح��ج��م م��ن��ح 

منها  دولر  مليون   ٨00 �إىل  بالإ�شافة   ، �ملا�شي 

�ل��وز�رة  ،ول��دى  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة  من 

وقف تعليمي و�أول �ملد�ر�س بنيت يف �ملفرق وعن 

مدر�شتن  لبناء  كويتي  مترع  وهناك  �لبا�شا، 

�لتعليمي ،ومدر�شة ثالثة من  على نظام �لوقف 

مترع �أردين.

منهاج  تطوير  على  ج��ار  �لعمل  �أن  و�أ���ش��اف 

�لأوىل،  �لربعة  لل�شفوف  �لجتماعية  �لرتبية 

للريا�شات  �لتعليمي  �ل��ف��اق��د  تعوي�س  و�شيتم 

لهذه  خم�ش�شة  عمل  �أور�ق  خالل  من  و�لعلوم 

للجامعات  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��دع��م  �أن  لف��ت��اُ   ، �ل��غ��اي��ة  

�شيذهب �إىل جامعات �ل �لبيت وموؤتة و�حل�شن 

من  دعمها  �شيكون  �جلامعات  باقي  و�لطفيلة، 

�أن مو�زنات  خالل ت�شديد ر�شوم �لطلبة ، مبيناً 

وهي  دي��ن��ار،  مليار  تتجاوز  �لأردن��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 

5٪ من �ملو�زنة لاليفاد. ملزمة بتخ�شي�س 

�لتخ�ش�شات  يف  نظر  �إع���ادة  هناك  �ن  و�أ���ش��ار 

�جل��ام��ع��ي��ة م���ن ���ش��الح��ي��ات �جل���ام���ع���ات ول��ي�����س 

�لوز�رة، وهناك رقابة من �لوز�رة، حتى ل يكون 

�ل��ت��غ��ي��ري ه��دف��ه �ل��رب��ح �مل����ادي ف��ق��ط، و�ن �آل��ي��ة 

جهات  وتنفذها  ومعقدة  طويلة  �ملناهج  تطوير 

عدة �أهمها �ملجموعات �ملركزة من �ملعلمن.

٣0 �ألف طالب يف �لتعليم �ملهني،  وتابع وجود 

متو�شط معدلتهم ٨5٪، وهناك �إقبال كبري على 

�لتعليم، ولكنهم يو�جهو� م�شاكل  �لنوع من  هذ� 

يف نق�س �ملد�ر�س �ملتخ�ش�شة يف �لتعليم �ملهني.

٣0 م��ل��ي��ون دي��ن��ار كلفة  �أك����ر م��ن  وب���ن �ن���ه 

�أردنية  مطابع  يف  وتطبع  �شنوياً،  �لكتب  طباعة 

وفق عطاء�ت، ومل ت�شجل �لوز�رة نق�س �أي كتب 

مبنع  ي�شمح  ول  �ل��در����ش��ي��ة،  �لف�شول  ب��د�ي��ة  يف 

نقل �أي طالب من �خلا�س �إىل �حلكومي ب�شبب 

�ملبالغ �ملرتتبة على �لطالب.

ع��ل��ى  ح����ال����ي����اً  ت���ع���م���ل  �ل�������������وز�رة  �إن  وق��������ال 

و7٦٤  )�لإلكرتوين(،  �ملازج  �لتعلم  ��شرت�تيجية 

٢0٪ م���ن جم��م��وع  م��در���ش��ة م�����ش��ت��اأج��رة ت�����ش��ك��ل 

�ملد�ر�س يف �لأردن، وبخ�شو�س �ملنح جميع �ملنح 

�لتخطيط،  وز�رة  خ���الل  م��ن  ت��اأت��ي  �خل��ارج��ي��ة 

�لقطاع  على  كبري  �ل�����ش��وري  �ل��ل��ج��وء  ع��بء  و�إن 

�لتعليمي.

�لعالمية  �لرتبية  �أهمية  �إىل  �لنظر  ولفت 

و�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، و�أن��ه��ا ���ش��ت��ك��ون م��دجم��ة يف كافة 

�مل�����و�د، وه��ن��اك ����ش��ت��ع��د�د لإدخ��ال��ه��ا يف �مل��ن��اه��ج، 

و�لعديد من �ملعلمن تلقو� تدريبات خا�شة.

�ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ع����ام  �أم�����ن  ق���ال���ت  ب����دوره����ا 

مو�فقة  و�شلت  �إن��ه��ا  قبيالت،  جن��وى  و�لتعليم 

ك��وي��ت��ي��ة ل���ل���وز�رة ع��ل��ى ق��ر���س ل��ت��م��وي��ل ب��ن��اء ٦ 

وه��ن��اك  �لأردن،  يف  �مل��ه��ن��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  م����د�ر�����س 

ع��ام  م��ن��ذ  �لأردن  يف  �مل��ه��ن��ي  للتعليم  م��در���ش��ت��ان 

و�لأخ���رى  �مللكي  �ل��دي��و�ن  م��ن  �إح��د�ه��م��ا   ،٢01٨

بتمويل من كوريا.

وب�����دوره ق���ال رئ��ي�����س جم��م��ع �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 

�لنظر  ع��ل��ى  يعمل  �مل��ج��م��ع  �إن  ب����در�ن،  �ب��ر�ه��ي��م 

�مل��ج��م��ع  و�إن  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل��ل��غ��ة  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  يف 

تلبي  ل  ب��اأع��د�د  لكن  ويرتجمها  �لكتب  ي��وؤل��ف 

�ألف �شخ�س   ٢٣000 �ملرجوة، وهناك  �لطماحات 

�أجريت لهم �متحانات كفاية،

�لعربية  �للغة  قانون حماية  �أن تطبيق  وبن 

ل يز�ل متعر ب�شبب قلة �لكو�در وغلبة �جلانب 

نظام  وتاأخر  �لعربية،  للغة  �ملحبذ  غري  �لثقايف 

تو�شعة  ب�����ش��ب��ب  �مل��ج��م��ع  يف  �ل�����ش��م�����ش��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 

�ملبنى.

خم�����ش�����ش��ات  زي������ادة  �أن  �إىل  �ل���ن���ظ���ر  ول���ف���ت 

�ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة يف م���و�زن���ة �ل���ع���ام �حل����ايل ج���اءت 

ب�شبب توجه �ملجمع للتو�شع يف �إ�شد�ر�ت �لكتب 

و�ملعاجم.

ج����اء ذل����ك خ����الل م��ن��اق�����ش��ة �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ال��ي��ة 

�حلايل،  للعام  �لعامة  �ملو�زنة  ملناق�شة  �لنيابية 

�لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مو�زنة  ملناق�شة 

و�لبحث �لعلمي وهيئة �عتماد موؤ�ش�شات �لتعليم 

�لعايل، و�شمان جودتها، وجممع �للغة �لعربية.

 محافظة: التعليم المهني سيصبح 3 سنوات بدال من سنتين 
اعتبارا من العام القادم

قبيالت: قرض تمويلي من الكويت لبناء 6 للتعليم المهني
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عندما يكون الوهم هو املتالزمة االأوىل للبع�ض منا اأوال وللكثري من اجليل النا�شئ 

من  ن��وع  ب��اأي  �شيحظى  ذل��ك  �شاكلة  على  ك��ان  من  كل  ان  تتوقع  فال  ثانيا،  اأبنائنا  من 

او  خا�ض  ب�شكل  العائلي  امل�شتوى  على  �شواء  احلقيقي  االن�شاين  التوا�شل  او  التفاعل 

على امل�شتوى االجتماعي ب�شكل عام.

باأن ق�شاء ب�شع �شاعات بااليقاع على  ال�شن   فهذا الوهم الذي يبداأ باقناع حديثي 

الريا�شة  انواع  نوع من  انه  االإلكرتونية  االلعاب  احد  لوحة مفاتيح احلا�شوب ملحاكاة 

ليقنعهم  منهم  البع�ض  مع  ينمو  الذي  الوهم  نف�شه  هو  ال�شليم  اجل�شم  على  للحفاظ 

ان ر�شائل ال�شباح ذات القوالب املعدة م�شبقا املر�شلة بو�شائل التوا�شل االجتماعي من 

خالل هذه االأدوات امللت�شقة بكف ايديهم هي الو�شيلة املثلى لق�شاء اي واجب كعيادة 

اخ مري�ض او مباركة البنة اخت بقدوم مولود جديد.

اج�شام رغم تقاربها فعقول ذويها متباعدة، يحيط بكل منها هالة من اخل�شو�شية 

املجاين  برناجمه  لك  يقدم  من  لكل  املك�شوفة  القريب،  امل�شتوى  على  ب�شريتها  املبالغ 

للتوا�شل فيطلع على كل احوالك اأينما كنت وبكل اوقاتك، اأفراد من اأب واأم يقطنون 

مب�شكن واحد قد حت�شبهم جزر باأرخبيل يف مكان ناٍء.

فاأهال بك يا بني كرقم جديد يف هذا العامل االأفرتا�شي احلديث، عامل الوهم التي 

تديره االآلة لتدير كل التفا�شيل بحياتك اخلا�شة والعامة. 

مهنا نافع

 الوهم المفروض 

اخلمي�س  26  / 1 / 2023 

 إدارة األعيان ُتقر معدل »هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية«

األنباط - دينا محادين

يوم  العقبة  مدينة  �شواطئ  على   ر�شت 

�شفينة  بالعامل  اأكرب مكتبة عائمة  االأربعاء 

 5 متنها  ع��ل��ى  “ وحت��م��ل  ه���وب  “لوجو�ض 
العلمية  امل���ع���ارف  خم��ت��ل��ف  يف  ك��ت��اب  اآالآف 

واالأدب����ي����ة وال��ف��ك��ري��ة وب���ع���دة ل��غ��ات و 400 

متطوع من 65 جن�شية.

واأع�������������دت ����ش���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال���ع���ق���ب���ة 

ال�شتقبال  برناجما  اخلا�شة  االقت�شادية 

ال��ب��اخ��رة ب��ال��ف��ل��ك��ل��ور ال�����ش��ع��ب��ي وال��رتح��ي��ب 

ع��ل��ى ط��ري��ق��ة اأه���ايل امل��ح��اف��ظ��ة مب��ا يعك�ض 

ما�شيها  وع��راق��ة  ال�شاحلية  املدينة  هوية 

التاريخي.

منطقة  �شلطة  يف  ال�شياحة  مدير  وق��ال 

مرجي  بيرت  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة 

يت�شمن  ال�شفينة  برنامج  اإن  ل�”االأنباط” 

بع�ض  وت��وزي��ع  رم��زي��ة  ب��اأ���ش��ع��ار  الكتب  بيع 

يبلغ  التي  ال�شفينة  من  التذكارية  الهدايا 

اأكرب مكتبة عائمة  132 مرتا، وهي  طولها 

يف  مقرها  ربحية  غ��ري  منظمة  ال��ع��امل،  يف 

كل  واالأم���ل يف  املعرفة  ن�شر  ب��ه��دف  اأمل��ان��ي��ا، 

ميناء تزوره.

بور�شعيد  على  ال�شفينة  اختيار  ووق��ع   

ال��ع��ام اجل��دي��د،  اأوىل وج��ه��ات��ه��ا يف  ل��ت��ك��ون 

العقبة. بعدها مدينة 

ال�شفينة لوجو�ض  اأن   من اجلدير ذكره 

هوب زارت اأكرث من 480 ميناء يف  150دولة 

نحو  عاما   13 خ��الل  وا�شتقبلت  العامل،  يف 

49 مليون زائر على متنها، وما تزال ترفع 

امل�شاعدة  وت��ق��دمي  امل��ع��ارف  “تبادل  ���ش��ع��ار 

واالأمل” لزوارها.

االنباط- عّمان

اأق�������رت ال��ل��ج��ن��ة االإداري����������ة يف جم��ل�����ض   

االأع��ي��ان، م�����ش��روع ال��ق��ان��ون امل��ع��دل لقانون 

املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية  اإعادة هيكلة 

ل�شنة 2022، كما ورد من جمل�ض النواب.

اللجنة  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

اأم�����ض االأرب����ع����اء، ب��رئ��ا���ش��ة ال��ع��ن ال��دك��ت��ور 

االت�����ش��ال  وب��ح�����ش��ور وزراء  ال��ب��ك��ار،  خ��ال��د 

احلكومي في�شل ال�شبول، والدولة لل�شوؤون 

القانونية نان�شي منروقة، واأمن عام وزارة 

االت�شال احلكومي زيد النواي�شة.

كبري  حت���د  اأم�����ام  “اإننا  ال���ب���ك���ار،  وق����ال 

ل��ت��ع��زي��ز دور االإع�����الم ال��ر���ش��م��ي واخل��ا���ض 

ح��ت��ى ن��واج��ه االإ����ش���اع���ات امل�����ش��ل��ل��ة، م��وؤك��ًدا 

احلكومي  االت�شال  وزارة  ا�شتحداث  اأهمية 

وت��وح��ي��د اخل���ط���اب االإع���الم���ي، وت��وج��ي��ه��ه 

كافة. للفئات 

وا���ش��ت��ع��ر���ض االأ���ش��ب��اب امل��وج��ب��ة مل�����ش��روع 

االإرادة  ل�شدور  نظرا  جاءت  التي  القانون، 

االت�شال  وزارة  با�شتحداث  ال�شامية  امللكية 

امل�شائل  جميع  معاجلة  ولغايات  احلكومي، 

بن  واالرت��ب��اط  ال��ع��الق��ة  بتنظيم  املتعلقة 

هذه الوزارة وموؤ�ش�شات االإعالم.

قاعدة  توفري  ���ش��رورة  اإىل  البكار  ودع��ا 

بيانات ل�شخ�شيات وطنية حال وقوع حدث 

للجمهور  الر�شالة  اإي�شال  اأجل  من  وطني 

ب�شكل �شحيح ووا�شح بعيدا عن ت�شتتهم.

ا�شتحداث  اإن  ال�شبول  ق��ال  جانبه،  م��ن 

توحيد  ه��دف��ه  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال  وزارة 

اإعالمية  خطة  واإيجاد  االإعالمي  اخلطاب 

ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق االن�����ش��ج��ام وال��ت��واف��ق 

العمل  ي�شبح  اأن  اأجل  الت�شريعات، من  بن 

عمال  االإعالمية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بن 

كامال. تنظيميا 

اإن م�����ش��روع  ق���ال���ت من���روق���ة،  ب����دوره����ا، 

ال��ق��ان��ون ج���اء ل��ت��وح��ي��د امل��رج��ع��ي��ات وتغري 

ومت��ك��ن  االإداري  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل�����ش��م��ي��ي��ات 

وزارة االت�شال احلكومي ت�شريعيا.

واأك����د االأع���ي���ان احل�����ش��ور، ���ش��رورة دع��م 

اإي�شال الر�شالة  االإعالم الر�شمي ودوره يف 

للجمهور ودعم اخلربات االإعالمية لتكون 

ال��ر���ش��ال��ة االإع���الم���ي���ة وا���ش��ح��ة و���ش��ادق��ة 

و�شفافة.

 بلدية مادبا تطرح عطاء فتح 
وتعبيد شوارع

االنباط- مادبا

طرح  الكربى  مادبا  بلدية  جمل�ض  قرر   

األف   500 بقيمة  �شوارع  وتعبيد  فتح  عطاء 

دينار من خالل �شندوق البلدية.

ال��رواج��ي��ح  ع���ارف  البلدية  رئي�ض  وق���ال 

ال��ب��ل��دي��ة  اإن  االأرب����ع����اء،  اأم�������ض  ت�����ش��ري��ح  يف 

دينار،  األف   350 بقيمة  االأول  العطاء  اأنهت 

اأي�����ش��اً ط��رح  امل��ج��ل�����ض ق���رر  اأن  م�����ش��رياً اىل 

عطاء ل�شراء مبيدات �شحية لغايات الر�ض 

بقيمة 20 األف دينار.

التابعة  وامل��ن��اط��ق  امل��دي��ن��ة  ح��اج��ة  واأك����د 

والبنى  واخل���دم���ات  ال��ط��رق  لتح�شن  ل��ه��ا 

التحتية.

 العقبة تستقبل »لوجوس هوب« أكبر مكتبة عائمة بالعالم

األردن يختزن مليارات أطنان السيليكا بانتظار دوران عجلة االستثمار  
األنباط-عامن

اال�شتثمار  حجم  ال���دوالرات  مليارات 

ال��ن��ق��اء  ذات  ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا  ب���رم���ال  امل���ق���در 

ال���ع���ايل ال��ت��ي ت��خ��ت��زن��ه��ا ال���رتب���ة ج��ن��وب 

االأردن وتعد حمفزة جلذب اال�شتثمارات 

واملحلية فيها. االأجنبية 

وت����رى ال���درا����ش���ات ال��ت��ي اج���ري���ت اأن 

اال���ش��ت��ث��م��ار يف م����ادة ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا )رم���ال 

ال����ك����وارت����ز( ي�����ش��ك��ل ق��ي��م��ة اق��ت�����ش��ادي��ة 

يف  ال�شيليكا  خ��ام��ات  ت��ق��در  اذ  م�����ش��اف��ة، 

بحوايل  اململكة  ج��ن��وب  م��ع��ان  حمافظة 

عالية  نقاء  بن�شبة  تتمتع  طن  مليار   12

 22 منها  املحلية  ال�شوق  ت�شتهلك  ج��دا، 

الكميات  ق���درت  فيما  �شنويا،  ط��ن  األ���ف 

ه��ي��ئ��ة تنظيم  ب��ي��ان��ات  ب��ح�����ش��ب  امل��ن��ت��ج��ة 

ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وامل��ع��ادن 68.8 األ���ف طن 

عام 2021.

للتجارب  االأول��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ��ه��رت 

وال����رثوة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي 

امل��ع��دن��ي��ة ع��ل��ى ع��ي��ن��ات خ����ام ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا 

يف م��ن��ط��ق��ة دب���ة ح���ان���وت ب���راأ����ض ال��ن��ق��ب 

لرتقيتها ورفع نقاوتها، اأن ن�شبة النقاوة 

و�شلت يف حدها االأعلى اىل )99.62 %( 

فيما ي�شتمر العمل للح�شول على نقاوة 

اأعلى بحدود )99.99 %(.

توجه الإعادة الزخم لقطاع التعدين

ومت���ا����ش���ي���اً م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات االأ�����ش����واق 

نقاوة  �شمن  لل�شيليكا  وحاجتها  العاملية 

اأط��ل��ق��ت   ،)%  99.9( ب���ح���وايل  م��رت��ف��ع��ة 

مطلع  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزارة 

ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ث��الث��ة م�����ش��ارات خ��ا���ش��ة 

مبنطقة دبة حانوت/ راأ�ض النقب الإعادة 

عمل،  خطة  ومبوجب  اخل��ام  هذا  تقييم 

وذل����ك يف اإط�����ار ت��وج��ه ال������وزارة الإع����ادة 

م�شاهمته  ورفع  التعدين  لقطاع  الزخم 

والتو�شع يف  االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف 

املعي�شة  م�شتوى  وحت�شن  العمل  فر�ض 

املحلية. للمجتمعات 

ت��ق��ي��ي��م  االأول  امل���������ش����ار  يف  وج��������رى 

ال����درا�����ش����ات وال���ن���ت���ائ���ج ال�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي 

املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزارة  نفذتها 

ب��ي��ان��ات رق��م��ي��ة عملت  واإع������داد ق���اع���دة 

النوعية  املناطق من حيث  ت�شنيف  على 

امل�شار  ن�ض  فيما  امل��ت��وف��رة،  وال�شماكات 

اململكة  خ��ارج  عينات  حتليل  على  الثاين 

�شمن  الكندية   )SGS( خم��ت��ربات  يف 

ثالث مراحل.

انطلقت  التي  االأوىل  املرحلة  و�شملت 

2022 ومت  �شباط  �شهر  الع�شرين من  يف 

ا���ش��ت��الم ت��ق��ري��ره��ا ال��ن��ه��ائ��ي يف ال��ت��ا���ش��ع 

اأي����ار 2022 ال��درا���ش��ات  ع�����ش��ر م��ن ���ش��ه��ر 

لنوعية  امل��ج��ه��ري  وال��ت�����ش��وي��ر  امل��ع��دن��ي��ة 

والطينية  امل��ع��دن��ي��ة  ال�����ش��وائ��ب  وت�����ش��ك��ل 

يف ح��ب��ي��ب��ات ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا وت���وزي���ع احل��ج��م 

احلبيبي يف العينات املر�شلة.

التقدم  �شرورة  اإىل  التقرير  وخل�ض 

حتديد  اأجل  من  الثانية  املرحلة  باجتاه 

نقاوة  م�شتوى  واأن  ال��ن��ق��اوة،  م��ع��ام��الت 

ال�شيليكا االأردنية يعد مرتفعا مع وجود 

منخف�شة،  تراكيز  ذات  معدنية  �شوائب 

البلوري  ال��رتك��ي��ب  �شمن  ت��وج��د  لكنها 

حل���ب���ي���ب���ات ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا وال����ت����ي ي��ل��زم��ه��ا 

مكلفة  )غ��ري  اإ�شافية  معاجلة  عمليات 

اإىل  لرفعها  االقت�شادية(  الناحية  م��ن 

ن�شب اأعلى من )99( %.

ال��ت��ح��ل��ي��ل  ن����ت����ائ����ج  اإىل  وا�����ش����ت����ن����ادا 

االأوىل  املرحلة  يف  ظهرت  التي  امل��ع��دين 

وت��و���ش��ي��ات��ه��ا، ب������داأت ال�������وزارة ب��اأع��م��ال 

اأيار   20 التي انطلقت يف  الثانية  املرحلة 

لتحديد  ميدانية  اأعماال  و�شملت   ،2022

امل�����ش��ت��وي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ت��م��و���ش��ع خ��ام 

)ث��الث��ة  ال��درا���ش��ة  منطقة  يف  ال�شيليكا 

املتو�شط  امل�شتوى  اأن  ات�شح  م�شتويات 

ه��و االأك���رث ن���ق���اوة(، وع��ل��ي��ه ج���رى جمع 

عينات  خم�ض  كغم   100( ب��وزن  العينات 

خمتربات  اإىل  اإر�شالها  ومت  �شخرية(، 

ب��امل��رح��ل��ة  ل���ل���ب���دء  ال���ك���ن���دي���ة   )SGS(

اأج���ل  م���ن   2022 اآب   7 ب��ت��اري��خ  ال��ث��ان��ي��ة 

خام  نقاوة  رفع  ومعامالت  طرق  درا�شة 

الطبيعية )النقاوة  ال�شيليكا من احلالة 

ع��ال��ي��ة  ن���ق���اوة  اإىل   )%98 اإىل   %95 ب���ن 

م��راح��ل  خ���الل  م���ن   )%99.9( ت��ت��ج��اوز 

والف�شل  وال��ت��ن��خ��ي��ل  وال��ط��ح��ن  ال��غ�����ش��ل 

املغناطي�شي.

وب��ح�����ش��ب ال����������وزارة، ج�����رى ا���ش��ت��الم 

النقاوة با�شتخدام  النتائج االأولية لرفع 

 2022 اأي��ل��ول   23 ب��ت��اري��خ  الغ�شيل  ط��رق 

من  النقاوة  رفع  جناح  النتائج  واأظهرت 

عمليات  �شمن  وذل��ك   ،%99.4 اإىل   %98

)غ�شل ملدة 10 دقائق ب�شرعة دورات 400 

حتت  العينات  زال��ت  وما  دقيقة(،  دورة/ 

التقرير  على  احل�شول  ويتوقع  العمل، 

نهاية  مع  املرحلة  لهذه  النهائي  الفني 

ت�شرين االأول املقبل.

ال��ث��ال��ث��ة حتليل  امل���رح���ل���ة  وت��ت�����ش��م��ن 

امل�شتويات  من  العينات  �شبكة  من  مزيد 

ال�����ش��اب��ق��ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ن���ق���اوة اأع��ل��ى 

معامالت  “با�شتخدام   )%99.99( م��ن 

امل�شاعفة«. الق�شوة 

بالرثوات  ال��ط��اق��ة:االأردن غني  وزي��ر 

الطبيعية

املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزي��ر  واك��د 

االأردن  اأن  اخل��راب�����ش��ة  ���ش��ال��ح  ال��دك��ت��ور 

اأن  يجب  التي  الطبيعية  بالرثوات  غني 

للتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ب��االه��ت��م��ام  حت��ظ��ى 

امل��ل��ك��ي��ة ال�������ش���ام���ي���ة ب���ه���ذا اخل�����ش��و���ض، 

ول��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف رف����د االق��ت�����ش��اد 

الوطني بقيمة م�شافة ورفع م�شاهمتها 

يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل، وت��وف��ري 

ف��ر���ض ع��م��ل ورف���ع م�����ش��ت��وى ال��دخ��ل يف 

مناطق هي باأم�ض احلاجة لذلك.

وت�شري بيانات الوزارة اإىل اأن العوائد 

امل��ال��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن خ����الل ال��ع��ام 

2021 بلغت )3.11( مليار دينار، توزعت 

ل��ل�����ش��ن��اع��ات  دي����ن����ار  م���ل���ي���ار   1.94 ع���ل���ى 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   1.16 و  اال���ش��ت��خ��راج��ي��ة، 

التحويلية. لل�شناعات 

ق��ط��اع  اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان���ات  واأ������ش�����ارت 

امل��ح��ل��ي  ال�����ن�����اجت  ����ش���اه���م يف  ال���ت���ع���دي���ن 

و�شكلت  ب��امل��ئ��ة،   9.12 بن�شبة  االإج��م��ايل 

�شادرات القطاع 30.4 باملئة من اإجمايل 

ال�شادرات الوطنية عام 2021.

وت�������ش���ع���ى ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال��������رثوات 

م�شاهمة  رف��ع  اإىل   2025 للعام  املعدنية 

باملئة   11 اإىل  اململكة  يف  التعدين  قطاع 

من الناجت املحلي االإجمايل، ارتفاعا من 

من  اأك��رث  م�شكال   ،2019 ع��ام  باملئة   7.7

19 باملئة من جمموع ال�شادرات.

ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ت��ت��وىل 

التنقيب م�شوؤولية منح رخ�ض 

الطاقة  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  وت��ت��وىل 

واملعادن م�شوؤولية منح اأو جتديد رخ�ض 

ال�شتغالل  ال��ت��ع��دي��ن  وح��ق��وق  التنقيب 

امل�������ش���ادر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة؛ م��ث��ل ال��ف��و���ش��ف��ات 

وال�شليكا  اجل��ريي  واحل��ج��ر  وال��ب��وت��ا���ض 

وال��ب��وزوال��ن��ا وال��دول��وم��اي��ت وك��رب��ون��ات 

ال��ك��ال�����ش��ي��وم وال���ن���ح���ا����ض، وغ���ريه���ا م��ن 

اخلامات.

وت���ق���وم ال��ه��ي��ئ��ة ب���ج���والت ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 

ع��ل��ى ح���ق���وق ت��ع��دي��ن رم�����ال ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا 

يف م��ن��اط��ق ال��ت��ع��دي��ن ج��ن��وب��ي امل��م��ل��ك��ة، 

لت�شويب  امل��ن��ا���ش��ب��ة  االإج�����راءات  وت��ت��خ��ذ 

اأي����ة خم��ال��ف��ات ي���ج���ري ���ش��ب��ط��ه��ا؛ مثل 

اإع����ادة ت��اأه��ي��ل امل���واق���ع وامل�����ش��اح��ات التي 

مت االن��ت��ه��اء م��ن ال��ع��م��ل ب��ه��ا، واالل��ت��زام 

حق  يف  امل��ح��ددة  امل�شاحة  �شمن  بالعمل 

ال���ت���ع���دي���ن، واالل�����ت�����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام 

بتعين  يتعلق  فيما  خ�شو�شا  التعدين 

مهند�ض تعدين يف موقع التعدين.

ك��م��ا ت��ت��وىل ال��ه��ي��ئ��ة ال�����دور ال��رق��اب��ي 

وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي ع���ل���ى ح����ق����وق ال���ت���ع���دي���ن 

عددها  ي��زي��د  وال��ت��ي  اململكة  يف  العاملة 

على 100 حق تعدين.

وب��ح�����ش��ب ب��ي��ان��ات ال��ه��ي��ئ��ة، ب��ل��غ ع��دد 

ال��رخ�����ض وال��ت�����ش��اري��ح ل��ق��ط��اع امل�����ش��ادر 

االأول  كانون  465 طلبا خالل  الطبيعية 

املا�شي.

وت���ت���ك���ف���ل ال���ه���ي���ئ���ة ب���و����ش���ع ���ش��ي��ا���ش��ة 

املعدنية  ال����رثوات  وا���ش��ت��غ��الل  ل��ت��ط��وي��ر 

واحلجرية يف اململكة، واإجراء التحريات 

االقت�شادية  اجليولوجية  وال��درا���ش��ات 

واالإ���ش��راف  املعدنية،  ل��ل��رثوات  ال��الزم��ة 

وا�شتغاللها،  تعدينها  طرق  على  الفني 

واال�شت�شارية  الفنية  اخلدمات  وتقدمي 

التعدين. الأغرا�ض 

خ����ام����ات ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا واإن�����ت�����اج ال���رم���ل 

الزجاجي

ومت���ت���از خ���ام���ات ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا االأردن���ي���ة 

مب����وا�����ش����ف����ات ع���امل���ي���ة الإن�����ت�����اج ال���رم���ل 

ال��زج��اج��ي الإن��ت��اج زج���اج ع���ايل اجل���ودة، 

�شخمة  بكميات  توفرها  اإىل  باالإ�شافة 

ال�شطحية  ب��ال��ط��رق  تعدينها  و���ش��ه��ول��ة 

وقربها من الطرق وميناء العقبة.

وت���دخ���ل م����ادة ال���رم���ل ال���زج���اج���ي يف 

زج����اج  ال���زج���اج���ي���ة،  االأواين  ����ش���ن���اع���ة 

االألياف  الزجاجية،  االألواح  الكري�شتال، 

ق�وال�ب  ال��ب�����ش��ري��ات،  زج���اج  ال��زج��اج��ي��ة، 

ال�����ش��ب��اك��������ة، وم������واد ال�����ش��ق��ل و���ش��ن��اع��ة 

امل��ي��اه  وال��ط��وب، وف��الت��ر تنقية  اخل���زف 

ال����ع����ادم����ة وب�����رك  امل�����ي�����اه  يف حم����ط����ات 

ال�����ش��ب��اح��ة، وك���م���ادة م��ال��ئ��ة وب��ا���ش��ط��ة يف 

���ش��ن��اع��ة امل���ط���اط، ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك، ال���ورق، 

االإ�شمنت،  من  خا�ض  نوع  ويف  الدهانات 

املختلفة،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  ويف 

ع���ام���ل خم��ف�����ض  اأن����ه����ا  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

يف  القاعدية  لالأكا�شيد  االإذاب���ة  لدرجة 

االإذابة. عمليات 

واأث��ب��ت��ت درا����ش���ات ���ش��اب��ق��ة، ق��ام��ت بها 

ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل�����ش��ادر  �شلطة 

التنقيب عن اخلامات  اإىل درا�شات ق�شم 

1998، وجود   -  1995 الفرتة بن  خالل 

ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن رم����ال ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا يف 

وادي  الدي�شي،  قاع  النقب،  راأ�ض  مناطق 

–الراكيا، منطقة اجلي�شية التي  ال�شيق 

تقع على بعد 6 كم اإىل ال�شرق من ميناء 

العقبة، وكذلك البرتاء –عن البي�شا.

ط��ري��ق  خ���ارط���ة  ت��ع��د  ال��ط��اق��ة  وزارة 

املعدنية بالرثوات 

وقعت  املعدنية  ال���رثوات  وال�شتغالل 

اأخ��ريا  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزارة 

واإق���ام���ة  ل��ت��م��ل��ك  “جتان�ض  ���ش��رك��ة  م���ع 

الإع������داد  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  امل�شاريع”، 

خ��ري��ط��ة ب����ال����رثوات امل��ع��دن��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز 

فر�ض اال�شتثمار يف اململكة.

وج�������اءت امل����ذك����رة يف اإط�������ار اه��ت��م��ام 

ال�����وزارة ب��ال��رتك��ي��ز يف امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة 

ع���ل���ى ا����ش���ت���غ���الل ال��������رثوات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

الذي  للقطاع  اال�شتثمارات  وا�شتقطاب 

االأردين  لالقت�شاد  م�شافة  قيمة  ي�شكل 

ال��ن��اجت  يف  م�شاهمته  رف���ع  ي�شتدعي  م��ا 

املحلي االإجمايل.

�شنتن  م��دى  على  ال�شركة  و�شتقوم 

ملناطق  كهرومغناطي�شي  م�شح  ب��اإج��راء 

امل���م���ل���ك���ة واإع�����������داد خ���ري���ط���ة ل����ل����رثوات 

امل��ع��دن��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ت��ت�����ش��م��ن امل���واق���ع 

ال��ت��ي مي��ك��ن اال���ش��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا يف جم��ال 

لغايات  منها  اال�شتفادة  ويتم  التعدين 

املعادن وامل�شادر  امل�شتقبلية عن  التنقيب 

الطبيعية.

اأهمية  اإىل  اخلراب�شة  ال��وزي��ر  واأ���ش��ار 

ال���وزارة الإعطاء  اإط���ار توجه  امل��ذك��رة يف 

ال����رثوات  “حقه” ال���ش��ت��غ��الل  ال��ق��ط��اع 

ال�شناعات  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  الطبيعية، 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة وا���ش��ت��ق��ط��اب اال���ش��ت��ث��م��ارات 

التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  م��ن  ب��اال���ش��ت��ف��ادة 

ال�������ذي ي�������ش���ه���ده ق����ط����اع اال����ش���ت���ك�������ش���اف 

العاملي. والتعدين 

ج���ه���ود ح���ك���وم���ي���ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع اإن�������ش���اء 

وال�شناعات  اال�شتخراجية  ال�شناعات 

التحويلية

وكانت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية 

يف  اال�شتثمار  هيئة  مع  بالتعاون  اأطلقت 

الفر�ض  م��ن  جم��م��وع��ة   2020 اآب  �شهر 

املعدنية  ال���رثوة  ق��ط��اع  يف  اال�شتثمارية 

ح��ددت  اأن  بعد  اململكة،  يف  وال��ب��رتول��ي��ة 

ال��������وزارة امل���ن���اط���ق امل���وؤم���ل���ة وامل��ف��ت��وح��ة 

ال����ب����رتول  ق����ط����اع����ات  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار يف 

وال�����ش��خ��ر ال��زي��ت��ي وال������رثوات امل��ع��دن��ي��ة 

اال�شرتاتيجية. واملعادن 

على  االإط��ار  ه��ذا  وتعمل احلكومة يف 

اال�شتخراجية  ال�شناعات  اإن�شاء  ت�شجيع 

على  ال��ق��ائ��م��ة  التحويلية  وال�����ش��ن��اع��ات 

الوطنية. اخلامات 

وحددت الوزارة 12 خاماً من اخلامات 

ال���وط���ن���ي���ة امل���وؤم���ل���ة ل���غ���اي���ات ال��ت��ن��ق��ي��ب 

وال��ت��ع��دي��ن واال����ش���ت���غ���الل ال���ت���ج���اري يف 

والتحويلية،  اال�شتخراجية  ال�شناعات 

ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  اإىل  ا�شتناداً  وذل��ك 

اخلا�شة مب�شاريع التنقيب عن الرثوات 

املعدنية يف االأردن.

وج����رى اإع������داد ن�����ش��رة خ��ا���ش��ة ب��اأه��م 

لال�شتغالل  امل��ت��اح��ة  املعدنية  اخل��ام��ات 

تت�شمن  والتي  اال�شتثماري،  القطاع  يف 

االأردن  يف  امل��ع��دن��ي��ة  ل��ل��خ��ام��ات  و���ش��ف��اً 

وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا وال���ب���ي���ئ���ة اجل���ي���ول���وج���ي���ة، 

الكيميائية  املوا�شفات  اأهم  وا�شتعرا�ض 

وال�����ف�����ي�����زي�����ائ�����ي�����ة ل������ه������ذه اخل�������ام�������ات، 

وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

واالح��ت��ي��اط��ي��ات اجل��ي��ول��وج��ي��ة امل��ق��درة 

ل��ك��ل خ����ام، وذل����ك ل��ت��اأك��ي��د اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 

االقت�شادية.

ال���ر����ش���م���ي  االه�����ت�����م�����ام  اإط�����������ار  ويف 

اأطلقت  امل��ع��دن��ي��ة،  ال����رثوات  ب��ا���ش��ت��غ��الل 

من�شة  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزارة 

يف  امل�����ش��ت��ث��م��ر  رح��ل��ة  اإج������راءات  لت�شهيل 

املن�شة  اإط��الق  املعدنية، وج��اء  ال��رثوات 

���ش��م��ن ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن امل�����ش��رع��ات 

باأهمية  ال��وزارة  من  واإميانا  احلكومية، 

جمال  يف  اال�شتثمار  زي���ادة  على  العمل 

ال������رثوات امل��ع��دن��ي��ة وحت�����ش��ن م�����ش��ت��وى 

امل��ق��دم��ة م��ن خ��الل التحول  اخل��دم��ات 

االإلكرتوين.

وت���ه���دف امل��ن�����ش��ة االإل���ك���رتون���ي���ة اإىل 

ت�����ش��ه��ي��ل اإج�������راءات رح��ل��ة امل�����ش��ت��ث��م��ر يف 

ال�������رثوات امل���ع���دن���ي���ة، وال����رب����ط ال��ب��ي��ن��ي 

ب���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل ال��زم��ن 

الالزم للح�شول على اخلدمة،  والعبء 

واال����ش���ت���غ���ن���اء ع���ن ال���وث���ائ���ق ال���ورق���ي���ة، 

وتقليل زمن احل�شول على اخلدمة.

ل��ال���ش��ت��ك�����ش��اف  ت���ف���اه���م  7 م����ذك����رات 

والتنقيب عن الرثوات املعدنية

وال�����رثوة  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأن  ي���ذك���ر 

امل���ع���دن���ي���ة وق����ع����ت م���ن���ذ م���ط���ل���ع ال���ع���ام 

لال�شتك�شاف  تفاهم  مذكرات   7 املا�شي 

وال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ال�������رثوات امل��ع��دن��ي��ة يف 

خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ورك����زت على 

من  ت�شكله  مل��ا  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 

ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة ل���الق���ت�������ش���اد ال��وط��ن��ي 

وال��ت��و���ش��ع يف ف���ر����ض ال��ع��م��ل وحت�����ش��ن 

املحلية. للمجتمعات  املعي�شة  م�شتوى 

اأيام خريطة  كما اأطلقت الوزارة قبل 

ت��ف��اع��ل��ي��ة ت��ع��ر���ض مت��و���ش��ع��ات 13 م��ن 

امل����ع����ادن ل��ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ى امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

يف  امل��ت��اح��ة  ال��ت��ع��دي��ن  ف��ر���ض  ا�شتك�شاف 

التوزيع  خاللها  م��ن  وتعر�ض  اململكة، 

للفر�ض  الفنية  وامل��ع��ل��وم��ات  اجل��غ��رايف 

وت�شمل  القطاع،  املتاحة يف  اال�شتثمارية 

خ����ام����ات )رم�������ال ال�����ش��ي��ل��ك��ا، ال���ب���ازل���ت، 

ال��ب��ن��ت��ون��اي��ت، ال��ط��ب��ا���ش��ري، ال��ن��ح��ا���ض، 

الفلد�شبار،  الدولومايت،  الدياتومايت، 

الفو�شفات،  الكاولن،  اجلب�ض،  الذهب، 

احلجر اجلريي النقي(.
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لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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 عايش: االزمة حققت فوائد لالقتصاد االردني وعلينا االستثمار لما بعدها 

األزمة الروسية األوكرانية وانعكاساتها على االردن

الأنب�ط- �سب�أ ال�سكر
 

    ت��ت�����س��م��ن ال���وث���ائ���ق ال�������س���ري���ة ال��ع�����س��رة 

للرئي�س  ال�����س��اب��ق  امل��ك��ت��ب  يف  اك��ت�����س��ف��ت  ال���ت���ي 

االمريكي احلايل جو بايدن وتعود ملدة توليه 

اأوب��ام��ا  ب���اراك  عهد  يف  الرئي�س   نائب  من�سب 

م��ذك��رات  ت��ت�����س��م��ن   2009-2017 خ����ال 

تناولت  اإح��اط��ة  وم��واد  اأمريكية  ا�ستخباراتية 

اأوكرانيا واإيران واململكة  مو�سوعات من بينها 

املتحدة. 

و�سيا�سيون  ع�سكريون  حم��ل��ل��ون  ورب���ط     

 ���� الرو�سية  االأزم���ة  ون�سوب  الوثائق  ه��ذه  بني 

انها خطط  اىل  االأوكرانية احلالية، م�سريين 

لها منذ ذلك احلني.

هذه االأزمة تركت اأثًرا �سخًما يف االقت�ساد 

على  ال�سلبية  التداعيات  من  وفاقمت  العاملي، 

احل���رب يف  تكلفة  ت��ق��در  اإذ  ال��ق��ط��اع��ات،  معظم 

بح�سب  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   2.8 ن��ح��و  اوك��ران��ي��ا 

وكاالت انباء.

  واأثرت االزمة االوكرانية يف كثري من الدول 

على ال�سعيدين االقت�سادي والتجاري، خا�سة 

م�ستقات  واأ�سعار  الغذائية  باملواد  يتعلق  فيما 

ت�����س��ت��ورد معظم  ال��ت��ي  االأردن  وم��ن��ه��ا  ال��ن��ف��ط، 

من  والنفط  وال�سعري،  القمح  من  احتياجاتها 

العديد  ال�ستريادها  اإ�سافًة  العاملية،  االأ���س��واق 

م���ن ال�����س��ل��ع م���ن اوك���ران���ي���ا، ال��ت��ي ادى ارت��ف��اع 

واحل��رك��ة  العاملية  اخل��دم��ات  وكلفة  اأ���س��ع��اره��ا 

ال�سحن التجارية اىل احتجاجات �سعبية.

احل���روب  ي�����س��ج��ع  ال  االأردن  اأن  ح���ني  ويف   

االقت�سادي  املحلل  واالأزم��ات، بني  واخلافات 

اأن  ل���«االأن��ب��اط«،  ت�سريحات  يف  عاي�س  ح�سام 

االأزم��ة  ه��ذه  اث��ر  ال�سلع  بع�س  ا�سترياد  توقف 

املحلية  ال�سلع  بع�س  ���س��ادرات  بارتفاع  �ساهم 

اأن ال��ف��ائ��دة ال��ت��ي ع��ادت  ل��ل��ع��امل، م�����س��رًيا اإىل 

االأوكرانية  الرو�سية��  االزم��ة  من  االأردن  على 

م��رت��ب��ط��ة ب���امل���واد ال��ك��ي��م��اوي��ة ال��ت��ي ت�����س��دره��ا 

اململكة، اإ�سافة للبوتا�س والفو�سفات واالأ�سمدة 

الثمانية  خ���ال  وا���س��ح��ة  ن��ت��ائ��ج  حققت  ال��ت��ي 

باملدة  مقارنة  الفائت  العام  من  االوىل  اأ�سهر 

ذاتها من العام 2021.

�سادرات هذه  االأردن من خال  ان  وتابع،   

اإليها  املنتجات و�سل الأ�سواق جديدة مل ي�سل 

�سابقا اإ�سافة حل�سوله على ح�س�س ا�سافية يف 

االأ�سواق التي يتعامل معها ، االأمر الذي حقق 

فوائد كثرية لاقت�ساد االأردين، مبينا انها تعد 

عائدا مهما للعمات االأجنبية يف ال�سوق املايل 

الظرف  ان اليعتمد على  عليه  ال��ذي  االردين، 

الراهن من االأزمة الرو�سية�� االوكرانية واإمنا 

اال�ستثمار ملا بعد هذه االأزمة . 

 ويف ال�سياق ذاته، فان االأزمة كانت �سببا من 

ا�سباب ارتفاع معدالت الت�سخم يف دول العامل 

وخ��ا���س��ًة  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  بتعطل  م��دف��وع��ًة 

و�سلت  اإذ  وال��ط��اق��ة،  ال��غ��ذاء  الأ���س��ع��ار  بالن�سبة 

 5.7% اإىل   2023 ل��ع��ام  املتوقعة  امل��ع��دالت 

لاقت�سادات  و8.7%  املتقدمة  لاقت�سادات 

الاأ�سواق ال�ساعدة والنامية، وفق تقرير اآفاق 

االقت�ساد العاملي.

ومن بني تلك الدول الواليات املتحدة التي 

اىل االآن مل تتخط بعد خطر الت�سخم البالغ 

نحو %6.5 لنهاية العام املا�سي، حماولًة كبح 

بح�سب  الفائدة،  اأ�سعار  برفع  الت�سخم  جماح 

فران�س بر�س.

اأ�سعار  املتحدة  الواليات    ومتا�سًيا مع رفع 

ال��ت�����س��خ��م، رف���ع االأردن  ال��ف��ائ��دة يف م��واج��ه��ة 

بلغ  ال���ذي  الت�سخم  مل��واج��ه��ة  ال��ف��ائ��دة  ا���س��ع��ار 

اإىل  يلجاأ  2022 حتى ال  ع��ام  يف   %  4.23
يوا�سل  الت�سخم  اأن  ع��ل��ًم��ا  االأن���ف���اق،  خف�س 

االرتفاع ويزداد ر�سوًخا عاملًيا.

  وب��ح�����س��ب ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال������دويل، ف��ان 

ال��ت�����س��خ��م ي�����س��ب��ب م��ع��ان��اة ل��ل��ط��ب��ق��ة ال��ف��ق��رية 

افريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  وخا�سة 

احلد  جهود  م��ن  �سنوات  ع��دة  مكا�سب  و�سياع 

من الفقر، اإذ ا�سهم رفع معدالت اأ�سعار الفائدة 

العاملي،  االقت�سادي  للنمو  احلايل  التباطوؤ  يف 

الذي يتوقع ال�سندوق اأن ي�سل منو االقت�ساد 

مقابل   ،2023 ع���ام  يف   2.7% اإىل  ال��ع��امل��ي 

فيما   ،2.9% نحو  بالنمو  ال�سابق  توقعات يف 

املتقدمة  االقت�سادات  يف  النمو  تباطوؤ  يتوقع 

اإىل  %2.4 واالقت�سادات ال�ساعدة والنامية 

اإىل %4.4 لعام 2023.

  ووفًقا لتقرير اآفاق االقت�ساد العاملي يتوقع 

�سندوق النقد الدويل تباطوؤ النمو يف الواليات 

  ،5.1% اإىل  وال�����س��ني   ،2.3% اإىل  امل��ت��ح��دة 

وثبوت النمو االقت�سادي يف االردن خال عام 

2023 عند 2.7%.
اجل��دي��ر ذُك���ره، اإن ال��ع��امل ي��واج��ه رك���وًدا يف 

العام احلايل نتيجة ارتفاع اأ�سعار الفائدة التي 

ت�سبب ارتفاع تكلفة االقرتا�س، يف حني حتاول 

بانكما�س  الت�سخم  معاجلة  املركزية  البنوك 

ع����دد م���ن االق���ت�������س���ادات، وف���ًق���ا مل��رك��ز اأب��ح��اث 

االقت�ساد واالأعمال الربيطاين.

 مالية النواب تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية

15858شخصا التحقوا بعملهم من خالل البرنامج 
للتشغيل الوطني 

النب�ط- عم�ن

وا���س��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة خ��ال 

االجتماع الذي عقدته ام�س االربعاء برئا�سة 

رئي�س اللجنة النائب الدكتور منر ال�سليحات 

مناق�سة م�سروع قانون املوازنة لعام2023.

اأم�س االأربعاء برئا�سة  وخال اجتماع لها 

اللجنة  ن��اق�����س��ت  ال�����س��ل��ي��ح��ات،  رئ��ي�����س��ه��ا من���ر 

والربملانية،  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  موازنة 

بح�سور وزي��ره��ا وج��ي��ه ع��زاي��زة، واأم���ني عام 

الوزارة علي اخلوالدة.

ال������وزارة  اإن م����وازن����ة  ال�����س��ل��ي��ح��ات،  وق�����ال 

عن  دي���ن���ار  1،2مليون  ب���ح���وايل  ان��خ��ف�����س��ت 

االأح���زاب  ملف  نقل  مت  اأن  بعد  املا�سي  ال��ع��ام 

ال�سيا�سية للهيئة امل�ستقلة لانتخاب.

ال��وزي��ر ع��زاي��زة لعمل  م��ن جانبه، ع��ر���س 

ال�����وزارة ودوره�����ا يف ت��ع��زي��ز دور امل�����س��ارك��ة يف 

العمل ال�سيا�سي واحلزبي وترجمة خمرجات 

م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���ح���دي���ث ال�����س��ي��ا���س��ي واإق��������رار 

االنتخاب  وق��ان��وين  الد�ستورية،  التعديات 

حزبية  برملانية  كتل  اىل  للو�سول  واالح��زاب 

وت�سكيل حكومات برملانية.

وبني ان قانون االحزاب عزز م�ساركة املراأة 

االنتخابية،  ال��دوائ��ر  ت��وزي��ع  واأع���اد  وال�سباب 

وخ�س�س قائمة حزبية على م�ستوى الوطن، 

النيابية  لانتخابات  املرت�سح  �سن  وخف�س 

من30 اإىل 25 �سنة �سم�سية.

وا�سار عزايزة اىل ان العاقة بني جمل�سي 

ت�ساركية، حيث مت  وال��وزارة عاقة  الت�سريع 

ا�ستحداث ق�سم ال�سوؤون الربملانية يف الوزارة 

الت�سريعية  ال�سلطة  اأم���ام  العقبات  لتذليل 

التي يطرحها  الق�سايا  التعامل مع  وت�سريع 

النواب واأ�سئلتهم.

م����ن ج���ه���ت���ه���ا، اأ������س�����ارت ال���ن���ائ���ب���ة اأ����س���م���اء 

الرواحنة، اىل اأهمية دور الوزارة يف موا�سلة 

واالنخراط  احلزبي  بالعمل  املجتمع  تثقيف 

بالعمل ال�سيا�سي، ووجود برامج حزبية فاعلة 

ومقنعة للمواطن.

ب���������دوره، ق�����ال رئ���ي�������س جل���ن���ة االق���ت�������س���اد 

اإن  ال��ن��رب،  عمر  النائب  النيابية  واال�ستثمار 

باملوازنة ل�سالح  املر�سودة  املالية  املخ�س�سات 

دعم االح��زاب والتي ال تتجاوز مليون دينار، 

الداعمة لاأحزاب  التوجهات  تتما�سى مع  ال 

ومتكينها.

ب�������دوره ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب ن���اج���ح ال����ع����دوان 

الطبية  االعفاءات  باإ�سدار  خا�سة  بتعليمات 

والت�سهيل  امل��واط��ن��ني  ب��ني  ل��ل��ع��دال��ة  حتقيقا 

عليهم اجراءات املعاجلة.

ك��م��ا ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ���س��ل��ي��م��ان اب����و يحيى 

بن�سو�س  ال��ت��زام��ا  ال�����س��ل��ط��ات  ب��ني  بالف�سل 

قوي  ن���واب  جمل�س   اىل  للو�سول  ال��د���س��ت��ور 

وفاعل.

الأنب�ط-عم�ن 

ب���ل���غ ع�����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن ال���ربن���ام���ج 

وقعوا  �سخ�سا   15858 للت�سغيل  الوطني 

عقودا، والتحقوا بعملهم �سمن اتفاقيات مع 

عددها  وال��ب��ال��غ  اخل��ا���س،  القطاع  موؤ�س�سات 

)861( من�ساأة.

وب���ح�������س���ب اآخ�������ر اإح�������س���ائ���ي���ة ، ب���ل���غ ع���دد 

8205 ومن الذكور  امل�ستفيدين من االإناث 

املعونة  �سندوق  منتفعي  من  منهم   ،7653
من   671 و  االإن������اث  م���ن   562 ال��وط��ن��ي��ة، 

الذكور.

ال��ذي  »ت�سغيل«   2022 الربنامج  ووف��ر 

األف   60 املا�سي  العام  ني�سان  �سهر  يف  اأطلق 

فر�سة عمل لاأردنيني واالأردنيات يف القطاع 

القطاع  م��ن  ال��ط��ل��ب  ع��ل��ى  ويعتمد  اخل��ا���س، 

ف��ر���س عمل  اإي���ج���اد  اإىل  اخل���ا����س، وي���ه���دف 

وبعدها يتم تدريب العامل عند احلاجة.

وب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد ال��ب��اح��ث��ني ع���ن عمل 

كما  باحثا،   45619 الربنامج  يف  امل�سجلني 

بلغ عدد ال�سواغر املتاحة يف �سوق العمل من 

خال الربنامج 44066.

العمل  اأ�سحاب  قبل  من  الت�سغيل  ويكون 

ممثلي  م��ع  وبالتن�سيق  الحتياجاتهم،  وف��ق��ا 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة وامل����ج����االت، وي��ت��م 

للعامل  اأ�سهر  �ستة  ملدة  مالية  حوافز  تقدمي 

 10  + اأج������ور(  )دع����م  130دينارا  ال���واح���د 

اجتماعي(  �سمان  ا���س��رتاك��ات  )دع���م  دن��ان��ري 

ي�ساوي  مب��ا  ت��ن��ق��ات(  )ب���دل  دن��ان��ري   10  +

دينارا.  150
ودع������ا ال���ربن���ام���ج ال������ذي اأط����ل����ق يف ���س��ه��ر 

ن��ي�����س��ان امل��ا���س��ي، ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ال��ع��م��ل اإىل 

واأق�سام  مديريات  زي��ارة  خ��ال  من  التقدمي 

الت�سغيل يف حمافظات اململكة كافة اأو مراكز 

www. ت���ق���دمي اخل����دم����ات امل��ع��ل��ن��ة ع���ل���ى 

.  tashgheel.gov.jo

الأنب�ط-عم�ن

اأكد اقت�ساديون اأن م�سروع املدينة اجلديدة، 

اجتماعيا  كيانا  ويوفر  ح�ساريا،  ج�سرا  ي�سكل 

لتنمية  ن�����واة  ل��ي��ك��ون  وث��ق��اف��ي��ا،  واق��ت�����س��ادي��ا 

م�ستدامة، نحو حياة اأف�سل للمواطنني.

واأ����س���ار ه����وؤالء االق��ت�����س��ادي��ون اإىل االأب��ع��اد 

حيث  م��ن  للمدينة  وال��ت��ن��م��وي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

وا�ستقطاب  اخل��دم��ات  حت�سني  يف  االأث���ر  حجم 

ي���ت���واءم وروؤي�����ة التحديث  اال���س��ت��ث��م��ارات، مب��ا 

اإىل  داع���ني  امل�ستقبل،  وت��وج��ه��ات  االق��ت�����س��ادي 

كم�سادر  مهمة  اقت�سادية  اأ�سئلة  عن  االإج��اب��ة 

املرتبطة  والت�سغيل  االإنتاج  وتكاليف  التمويل 

القطاع  على  امل�سروع  واأث��ر  املنطقة  بجغرافية 

العقاري يف العا�سمة عمان.

واكد رئي�س جمعية �سيدات ورجال االأعمال 

االأردن������ي������ني امل���غ���رتب���ني ف������ادي امل�����ج�����ايل، اىل 

التمويل  م�سادر  حيث  من  اأو�سح  روؤي��ة  اإيجاد 

احلديث  عند  الت�سييد  ومراحل  وامل�ستثمرين، 

ع���ن م�����س��اري��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ح��ج��م امل��دي��ن��ة 

اجلديدة.

امل��دي��ن��ة اجل��دي��دة، وه��ذا  اأن  وق���ال، ال �سك 

ويعود  مهم  ا�سرتاتيجي  امل�����س��اري��ع  م��ن  ال��ن��وع 

ع��ل��ى ب��اإي��ج��اب��ي��ة م��ط��ل��ق��ة ع��ل��ى ع��م��وم ال��ق��ط��اع 

االقت�سادي، داعيا اإىل االإجابة عن اأ�سئلة مهمة 

من وجهة نظر اقت�سادية وا�ستثمارية كم�سادر 

وطبيعة  ال��زرق��اء  م��ن  املدينة  وق���رب  التمويل 

ج��غ��راف��ي��ة امل��ن��ط��ق��ة م���ن ح��ي��ث ���س��ح��راوي��ت��ه��ا 

اأع��ل��ى  الت�سغيل  ت��ك��ال��ي��ف  ت��ك��ون  اأن  واح��ت��م��ال 

القطاع  على  املدينة  �ستوؤثر  وكيف  املعتاد  من 

العقاري يف عمان.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة االأع���م���ال 

االأردنية االأوروبية )جيبا( علي مراد، اإن خطوة 

موؤ�سرا  وت��ع��د  ج��دا  اإيجابية  اجل��دي��دة  املدينة 

للتقدم يف اخلدمات احلكومية.

ال����دوائ����ر  ����س���ت���ق���رب  امل���دي���ن���ة  اأن  واأو������س�����ح 

احلكومية يف منطقة واح��دة، ما مينح �سهولة 

ملختلف  وامل���ع���ام���ات  االإج����������راءات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

ال��ق��ط��اع��ات ومي��ه��د الإزال�����ة ال��ع��ق��ب��ات وي�����س��رع 

حتفيز  على  ال��ق��درة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  التنفيذ، 

اال�ستثمار املحلي واالأجنبي يف جماالت عدة.

���س��ي��دات  رئ��ي�����س��ة ملتقى  اع��ت��ربت  ب���دوره���ا، 

االأع��م��ال وامل��ه��ن ال��دك��ت��ورة رمي ال��ب��غ��دادي، اإن 

اأف�سل  اال�ستثمار على نحو  ت�ستدعي  االأولوية 

من  ال��ق��ائ��م��ة  وال��ت��ن��م��وي��ة  ال�سناعية  امل���دن  يف 

خال تقدمي حوافز لها قبل التفكري يف مدن 

جديدة ال�ستقطاب اال�ستثمارات، باالإ�سافة اإىل 

توفري حوافز ا�ستثمارية منبثقة عن ت�سريعات 

اإن��ت��اج  وتكاليف  للم�ستثمر  من�سفة  وق��وان��ني 

منخف�سة.

واأ�سارت البغدادي اإىل قدرة املدن التنموية 

وال�سناعية على ا�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة، 

ك��ون��ه��ا مت��ل��ك ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ج��ي��دة مي��ك��ن من 

التف�سيلية  املزايا  من  العديد  حتقيق  خالها 

التي ت�ستقطب امل�ستثمرين.

الفنادق  عام جمعية  قال مدير  من جانبه، 

اجلديدة  املدينة  اأهمية  اإن  كعو�س،  م�سطفى 

تكمن يف اأنها نقطة ا�ستقطاب �سياحية ت�ساهم 

يف زي�����ادة اال���س��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة 

مبوقع  متتاز  كونها  خا�سة،  ال�سياحي  للقطاع 

قريب من مطار امللكة علياء الدويل والزرقاء.

ت�سجيعية  ح��واف��ز  م��ن��ح  اإىل  ك��ع��و���س  ودع����ا 

ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف امل���دي���ن���ة، خ��ا���س��ة يف ال��ق��ط��اع 

الغرف  ع��دد  يف  نق�س  لوجود  نظرا  الفندقي، 

الفندقية وال�سياحية مبختلف فئاتها، معتربا 

اأن ف��ك��رة امل�����س��روع ج���اءت يف ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب، 

ملواكبة التطور احلا�سل يف العامل اأجمع و دول 

اجلوار، ولت�سبح اململكة رائدة يف عامل التطور 

واالإبداع واملناف�سة اأي�سا.

التحديث  روؤي���ة  ركيزتي  اإح���دى  ان  وت��اب��ع، 

االإمكانات  كامل  اإط��اق  يف  تتمثل  االقت�سادي 

والرتكيز  املقبل  العقد  م��دى  على  لاقت�ساد 

ع���ل���ى ال���ق���ط���اع���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة وال�����واع�����دة ذات 

االإمكانات العالية للنمو، االأمر الذي يوؤدي اإىل 

وزيادة  للمواطنني  االقت�سادية  الفر�س  زي��ادة 

م�ساركة املراأة يف �سوق العمل.

ث��اث��ة  خ���ال  م���ن  يتج�سد  ذل���ك  ان  وب���ني 

اأه������داف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اق��ت�����س��ادي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، 

اإت��اح��ة م��زي��د م��ن ف��ر���س العمل و الدخل  ه��ي 

الناجت  م��ن  ال��ف��رد  ن�سيب  وزي����ادة  للمواطنني 

امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل وحت�����س��ني م��ك��ان��ة االأردن يف 

املنتدى  عن  ال�سادر  العاملي  التناف�سية  موؤ�سر 

االقت�سادي العاملي.

واكد نائب رئي�س اجلمعية االأردنية لريادة 

اأن م�سروع  ال�����وادي،  ب���ال  ال��دك��ت��ور  االأع���م���ال 

ا�سرتاتيجيا  م�سروعا  يعد  اجل��دي��دة  امل��دي��ن��ة 

كيانا  يوفر  ح�ساريا،  ج�سرا  وي�سكل  وواع���دا، 

مناخ  ل��ت��وف��ري  وث��ق��اف��ي��ا،  و�سيا�سيا  اق��ت�����س��ادي��ا 

حتتية  وبنية  م��زده��ر،  وا�ستثماري  اقت�سادي 

ذك���ي���ة ���س��ت��ك��ون ن������واة مل��ع��ي�����س��ة رغ������دة وت��ن��م��ي��ة 

م�ستدامة نحو حياة اأجود لكل االأردنيني.

وق����ال، اإن ال��ت��ق��اري��ر ال��دول��ي��ة وال��درا���س��ات 

ال��ذك��ي��ة يف  وامل��ن��اط��ق  امل���دن  اأن  ت��وؤك��د  العلمية، 

كبري  بنحو  �ساهمت  ال��ع��امل،  دول  م��ن  العديد 

على  ايجابا  وال��ت��اأث��ري  نوعية  نقلة  اإح���داث  يف 

اال����س���ت���ث���م���ارات خ��ا���س��ة يف جم�����االت ال��ط��اق��ة 

والبنى  والذكية  اخل�سراء  وامل��ب��اين  النظيفة، 

التحتية والنقل الذكي وغريها من القطاعات.

واأ�ساف، اإن االأردن مقبل على اإن�ساء مدينة 

اق��ت�����س��ادي��ة  ب��اأب��ع��اد  للبيئة  و���س��دي��ق��ة  ح��دي��ث��ة 

م�ستدامة،  وتنموية  ا�ستثمارية  واجتماعية 

و�سيكون لها االأثر الكبري يف حت�سني اخلدمات 

و�سمولية  بتكاملية  اال�ستثمارات  وا�ستقطاب 

اململكة وتتاءم مع توجهات  تن�سجم مع روؤية 

امل�ستقبل الذي نحن جزء منه.

من جهته، لفت اخلبري االقت�سادي الدكتور 

ب�سام الزعبي، اإىل اأن املدينة اجلديدة �ستعك�س 

موؤكدا  املحلي،  االقت�ساد  على  اإيجابية  مزايا 

م�ستقلة  امل�����س��روع  ه��ذا  اإدارة  تكون  اأن  ���س��رورة 

من  االأ���س��ع��دة  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ب�سفافية  وت��ع��م��ل 

حيث البنية التحتية والتق�سيمات والت�ساميم 

التجارية  لاأ�س�س  وف��ق��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  وت��وزي��ع 

وامل��وؤ���س�����س��ي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة وم��ع��اي��ري القطاع 

اخلا�س.

اقتصاديون: المدينة الجديدة مشروع حضاري نحو تنمية مستدامة

5.850 مليار دينار حجم التداول العقاري 
بالمملكة العام الماضي

الطاقة: مذكرة التفاهم مع المجرة 
الستغالل الصخر الزيتي مرت بجميع 

مراحلها القانونية

الأنب�ط-عم�ن 

العقار يف  �سوق  التداول يف  ارتفع حجم 

العام  نهاية  حتى  باملئة   17 اململكة بن�سبة 

اإىل   2021 ع����ام  م���ع  م���ق���ارن���ة  امل���ا����س���ي، 

دينار. مليار   5.850
وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ه��ري ل��ل��ت��داول 

دائ��رة  اأ���س��درت��ه  ال��ذي  اململكة  ال��ع��ق��اري يف 

ارتفعت  االأربعاء،  اأم�س  وامل�ساحة  االأرا�سي 

قيمة االإيرادات خال فرتة املقارنة بن�سبة 

 ،2021 ع��ام  مع  مقارنة  باملئة   29 بلغت 

270 مليون دينار. لتبلغ نحو 

واأظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر ان��خ��ف��ا���س ح��رك��ة بيع 

املا�سي  العام  نهاية  حتى  اململكة  يف  العقار 

ع��ام  م���ع  م��ق��ارن��ة  10باملئة  ب��ل��غ��ت  ب��ن�����س��ب��ة 

.2021

الأنب�ط-عم�ن

ان  املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  اك��دت 

م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة م��ع ���س��رك��ة امل��ج��رة 

ال�ستغال ال�سخر الزيتي يف منطقة اللجون 

التي وقعها وزير الطاقة والروة املعدنية مع 

مدير عام ال�سركة )اجليولوجي عماد مرجي 

القانونية  املراحل  بجميع  مرت  الفاخوري(، 

الفنية  ال�����س��م��ان��ات  ال�����س��رك��ة  وف����رت  ان  ب��ع��د 

واملالية.

التفاهم جاءت  اإن مذكرة  ال��وزارة،  وقالت 

ون��ظ��ام  الطبيعية  امل�����س��ادر  ل��ق��ان��ون  ا���س��ت��ن��ادا 

الزيتي  وال�سخر  البرتول  ا�ستغال  م�ساريع 

اال�سرتاتيجية  وامل���ع���ادن  احل��ج��ري  وال��ف��ح��م 

وتعليمات درا�سة العر�س املبا�سر وتقييمه.

واأ���س��اف��ت، ان���ه مت ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب �سركة 

املجرة ال�ستغال ال�سخر الزيتي ا�ستنادا اىل 

ويف  الطاقة  وزارة  مبوجبها  تتوىل  تعليمات 

املبا�سرة  العرو�س  طلبات  ا�ستقبال  وق��ت  اأي 

الزيتي  ال�سخر  با�ستغال  املهتمة  لل�سركات 

االهتمام  بطلب  املجرة  �سركة  تقدمت  حيث 

با�ستغال ال�سخر الزيتي يف منطقة اللجون 

���س��رك��ة  وه����ي   2022 ن��ي�����س��ان   27 ب���ت���اري���خ 

اأردنية.

وا�سارت اىل ان اللجنة العليا املكلفة قامت 

ب��ا���س��ت��ام ط��ل��ب ال��ع��ر���س امل��ب��ا���س��ر ودرا���س��ت��ه 

م�ساريع  جلنة  اىل  حتويله  ثم  اأولية  ب�سورة 

بدرا�سة  قامت  بدورها  التي  الزيتي  ال�سخر 

ب�����س��ورة مف�سلة  امل���ع���ززة  ال��ط��ل��ب وال���وث���ائ���ق 

وق��ام��ت ب��درا���س��ة وت��ق��ي��ي��م امل��ع��ل��وم��ات الفنية 

املتوفرة من قبل ال�سركة.

ت�سري  املعلومات  ه��ذه  ان  ال���وزارة،  وتابعت 

اىل ان ال�سركة قدمت ر�سالة التزام من �سركة 

الدعم  بتقدمي  فيها  تتعهد  ري�سور�سز«  »ب��اور 

الفني واملايل وتغطية جمموعة من متطلبات 

م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م )درا����س���ة ب��ي��ئ��ي��ة وع��م��ل��ي��ات 

تعدين ودرا�سة اقت�سادية(.

ك��م��ا ق��دم��ت ال�����س��رك��ة ر���س��ال��ة م���ن �سركة 

للخدمات  غ���روب(  )�سايت  امل��وق��ع  جمموعة 

وحفر االآبار تتعهد فيها بتقدمي الدعم الفني 

واملايل ل�سركة املجرة.

وبخ�سو�س املاءة املالية بينت الوزارة اأنه 

املالية  ال��ق��وائ��م  على  بناء  ال�سركة  تقييم  مت 

ل�����س��رك��ة جم��م��وع��ة امل��وق��ع ل���اأع���وام 2019 

2021- وبناء على معايري مالية مت و�سعها 
م�����س��ب��ق��ا ب��ه��ذا اخل�����س��و���س، ك��م��ا ت��ع��ه��دت كل 

»ب��اور  و�سركة  امل��وق��ع«،  »جمموعة  �سركة  من 

امل����ايل ل�سركة  ال���دع���م  ب��ت��ق��دمي  ري�����س��ور���س��ز« 

املجرة مبوجب كتب التزام.

و�سركة  ري�سور�سز  ب��اور  �سركة  قدمت  كما 

جم���م���وع���ة امل����وق����ع ت��ف��ا���س��ي��ل ع����ن امل�����س��اري��ع 

ال�سابقة وكذلك ال�سري الذاتية ل� )24( من 

فريق العمل املقرتح للم�سروع.

ق��دم��ت  االويل  ال���ع���م���ل  ب���رن���ام���ج  وح������ول 

ال�سركة برنامج عمل مقرتحا اوليا لربنامج 

160ر1  ب��ح��وايل  ي��ق��در  اال�ستك�سايف  العمل 

التقريبية  م�ساحتها  ار�س  على  دينار  مليون 

كيلومرتا.  15
وب�������س���اأن ح���ق ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ة ق��دم��ت 

)اينيفيت(  �سركة  من  التزام  ر�سالة  ال�سركة 

بتقنيتها  امل��ج��رة  �سركة  بتزويد  فيها  تتعهد 

الفني  الدعم  ا�سكال  وتقدمي جميع  اخلا�سة 

للم�سروع.

واك���دت ال����وزارة ل��� )ب���رتا( ان��ه وب��ن��اء على 

هذه االلتزامات ن�سبت جلنة م�ساريع ال�سخر 

من  امل��ق��دم  املبا�سر  ال��ع��ر���س  بتاأهيل  ال��زي��ت��ي 

قبول  العليا  اللجنة  وق����ررت  امل��ج��رة  ���س��رك��ة 

العر�س املبا�سر وتاأهيل �سركة املجرة للتعاقد 

ب���وزارة  ممثلة  احلكومة  م��ع  تفاهم  مب��ذك��رة 

ال�سخر  ال�ستغال  املعدنية  وال��روة  الطاقة 

اللجنة  وق��ام��ت  ال��ل��ج��ون،  منطقة  يف  الزيتي 

قبول  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة  تن�سيبها  ب��رف��ع  العليا 

ال��ع��ر���س امل��ب��ا���س��ر ل���وزي���ر ال��ط��اق��ة وال�����روة 

املعدنية.

ك���م���ا مت ع���ر����س امل���و����س���وع ع���ل���ى جم��ل�����س 

ال������وزراء ال����ذي ف��و���س ب����دوره وزي����ر ال��ط��اق��ة 

والروة املعدنية بالتوقيع على املذكرة.

على  املرتتبة  املالية  الكلف  ان  اىل  ي�سار 

امل�������س���روع م���ن درا�����س����ات ف��ن��ي��ة وج��ي��ول��وج��ي��ة 

وه���ن���د����س���ي���ة وب���ي���ئ���ي���ة ودرا��������س�������ة اجل�������دوى 

ولن  امل��ج��رة  �سركة  �ستتحملها  االق��ت�����س��ادي��ة 

ترتتب على احلكومة اأية تكاليف مالية.
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امين عمان يشارك في ملتقى االستثمار البلدي المنعقد في الرياض 

 وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

االنباط-عمان

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

ال�سواربة يف ملتقى اال�ستثمار البلدي » فر�ص 

» الذي انطلقت فعالياته الثالثاء ، يف مركز 

واجهة الريا�ص للمعار�ص واملوؤمترات مبدينة 

الريا�ص . 

وا�سار ال�سواربة خالل م�ساركته يف اجلل�سة 

احلوارية )اثر اال�ستثمار والقطاع اخلا�ص يف 

بناء املدينة العربية ( ان االمانة ا�س�ست �سركة 

روؤية عمان لال�ستثمار كذراع ا�ستثماري بهدف 

حتفيز امل�ستثمرين نحو الفر�ص اال�ستثمارية 

ا�سول  متتلك  البلديات  ان  الف��ت��اً   ، باملدينة 

ا�ستثمارية حتقق  ال بد من طرحها كفر�ص 

كافة االهداف من مرافق حتتاجها املدينة او 

فر�ص ا�ستثمارية حتقق تعزيز االيرادات وهو 

مطروح حالياً يف امانة عمان . 

وا�ساف ان لدى امانة عمان ا�سول تقدر 

قابلة  دوالر  مليون  و500  مبليار  قيمتها 

، وان  لال�ستثمار داخ���ل ح���دود ام��ان��ة ع��م��ان 

اال�ستثمارات  ت�ستهدف  فر�ص  االم��ان��ة  ل��دى 

ا�سرتاتيجية  واخ���رى  واملتو�سطة  ال�سغرية 

وكربى على م�ستوى املدينة يتم اعدادها على 

�سكل حزم ا�ستثمارية كل ثالث ا�سهر حزمة 

ا�ستثمارية جديدة . 

واك�����د ال�������س���وارب���ة اه��م��ي��ة ب���ن���اء ���س��راك��ات 

ي�سهم يف  القطاع اخل��ا���ص مم��ا  م��ع  حقيقية 

تخفيف ال�سغط املايل على البلديات وحتقيق 

اال����س���ت���دام���ة وجت����وي����د اخل����دم����ات امل��ق��دم��ة 

للمدينة واملواطن . 

كون  للمدن  امل�ستقبل   « ال�����س��وارب��ة  وق���ال 

امل���دي���ن���ة ت��ب��ن��ي خ��ط��ط��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

وت���خ���ط���ي���ط���ه���ا ال�������س���ل���ي���م م�����ع ال��ت��خ��ط��ي��ط 

التنمية  واه������داف  ال��وط��ن��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي 

االمانة  ل��دى  ان  م��وؤك��داً   ، العاملية  امل�ستدامة 

بيئة ا�ستثمارية حمفزة وان ابواب امانة عمان 

مفتوحة امام اجلميع »  . 

امل�ساريع  م��ن  ع���دد  ال�����س��وارب��ة اىل  ول��ف��ت 

م�سروع  ومنها  اخلا�ص  القطاع  مع  القائمة 

وهو  كهربائية  ط��اق��ة  اىل  النفايات  حت��وي��ل 

م�سروع بيئي وا�ستثماري واقت�سادي .

االنباط- القاهرة

ال��ت��ق��ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة، ه��ي��ف��اء ال��ن��ج��ار، 

ب��ن��ظ��ريت��ه��ا امل�������س���ري���ة، ال����دك����ت����ورة ن��ي��ف��ن 

ال��ك��ي��الين، ام�����ص االأرب���ع���اء، يف م��رك��ز م�سر 

للموؤمترات واملعار�ص الدولية، بح�سور �سفري 

�سمن  الع�سايلة،  اأجم��د  القاهرة  يف  االأردن 

ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ص ال��ق��اه��رة ال����دويل للكتاب 

االأردن  واخلم�سن.ويحل  ال��راب��ع��ة  ب��دورت��ه 

اأدب���اء  امل��ع��ر���ص، مب�ساركة  ���س��رف على  �سيف 

دار ن�سر   85 اإىل جانب  اأردن��ي��ن،  ومفكرين 

وموؤ�س�سات ر�سمية واأهلية اأردنية.

ووجهت النجار، خالل اللقاء الذي ح�سره 

مدير مهرجان جر�ص اأمين �سماوي ورئي�ص 

بهي  اأح��م��د  للكتاب  امل�سرية  العامة  الهيئة 

الدين، دعوة لتكون جمهورية م�سر العربية، 

�سيف ���س��رف على م��ه��رج��ان ج��ر���ص ب��دورت��ه 

امل��ق��ب��ل��ة، م���وؤك���دة اأه��م��ي��ة مت��ت��ن ال��ع��الق��ات 

ان�����س��ج��اًم��ا وتر�سيًخا  ب��ن م�����س��ر،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

التي  امل��ج��االت  جميع  يف  الطيبة  للعالقات 

ال��ن��ج��ار باحلفاوة  ون��ّوه��ت  ال��ب��ل��دي��ن.  جتمع 

والت�سهيالت الكبرية التي حظي بها اجلناح 

مو�سحة  متميزة،  ب�سورة  ليخرج  االأردين، 

اأن امل��ع��ر���ص �سهد ق��ف��زة ن��وع��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام، 

كللتها جهود املنّظمن الكبرية التي اأ�سهمت 

باإجناحه من جانبها، اأكدت الكيالين اأهمية 

التعاون وزيادة حجمه على ال�سعيد الثقايف، 

مب��ا ي��ت��الءم م��ع ع��الق��ات البلدين الوطيدة، 

و�سعته  ال���ذي  الت�سميم  متيز  اإىل  م�سرية 

الدويل  القاهرة  االأردن جلناحها يف معر�ص 

باإلقاء ال�سوء على الهوية  اأ�سهم  للكتاب، ما 

والرتاث  االإبداعي  واملنتج  االأردنية  الثقافية 

االأردين.

جوانب  ا�ستعرا�ص  اللقاء،  خ��الل  وج��رى 

بن  الثقايف  التبادل  وزي���ادة  امل�سرتك  العمل 

البلدين يف امل�ستقبل.

 األمن العام والشرق األوسط تنظمان 
ورشة عمل حول السالمة المرورية

االنباط- عمان

رع��ى م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء عبيد 

اهلل املعايطة ام�ص االأرب��ع��اء، ور�سة العمل 

ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا امل���دي���ري���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 

“واقع  بعنوان  االأو����س���ط،  ال�سرق  جامعة 

ال�سالمة املرورية ودور ال�سركاء يف العملية 

املرورية«.

وهدفت ور�سة العمل اإىل تعزيز التعاون 

امل�سرتك بن مديرية االأمن العام وجميع 

�سركائها يف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 

امل��ع��ن��ي��ة ب���ال���واق���ع امل��������روري، وامل��وؤ���س�����س��ات 

االأك��ادمي��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة؛ ل��ل��خ��روج بخطة 

وطنية ت�سهم يف تعزيز االأمن املروري وفق 

نهج علمي مدرو�ص وقابل للتنفيذ العملي، 

ومبا ي�سهم بتوفري بيئة مرورية اآمنة.

وع���ل���ى ه��ام�����ص ال��ل��ق��اء ال��ع��ل��م��ي، وج��ه 

م���دي���ر االأم������ن ال���ع���ام اإىل ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل 

التوعوي املروري و�سياغته يف اأطر وبرامج 

م�ستدامة ت�سكل قاعدة للتثقيف املروري، 

الف�سلى يف  امل��م��ار���س��ات  ب��رت���س��ي��خ  وت��ع��ن��ى 

جم����ال امل������رور وت�����اليف ج��م��ي��ع ال��ظ��واه��ر 

على  ت���وؤث���ر  ال��ت��ي  ال�سلبية  وال�����س��ل��وك��ي��ات 

م�ستخدمي الطريق.

اأن مديرية  امل��ع��اي��ط��ة،  ال��ل��واء  واأو����س���ح 

االأمن العام ما�سية يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتها 

ال�سركاء  مع  والتن�سيق  بالتعاون  املرورية 

كافة، من خالل خطط ودرا�سات ت�ستهدف 

اجل��ه��ات  ج��م��ي��ع  ب��ن  االأدوار  يف  ال��ت��ن��اغ��م 

لتنفيذ  وتن�سيق  بتكامل  للعمل  امل�سوؤولة 

التو�سيات الفنية والهند�سية واملرورية.

اجلامعة  اأم���ن���اء  جمل�ص  رئ��ي�����ص  واأك����د 

من  الدين،  نا�سر  يعقوب  الدكتور  العن 

توؤمن  االأو���س��ط  ال�سرق  جامعة  اأن  جهته، 

ب�سرورة العمل ب�سراكة ت�سخر لها اجلهود 

العلمية واملعرفية التي متتلكها اجلامعة، 

ويف اإطار عملية تعاون م�سرتكة مع مديرية 

االأمن العام لتبادل املعرفة واخلربات بن 

اجل��ان��ب��ن يف جم���ال ال�����س��الم��ة امل���روري���ة، 

مثمنا الدور املميز الذي تقوم به مديرية 

املرورية  ال�سالمة  العام يف حتقيق  االأم��ن 

من خالل اإداراتها املرورية والتوعوية .

وت��ن��اول��ت ال��ور���س��ة ع�����دداً م���ن امل��ح��اور 

املروري  التخطيط  ناق�ست  التي  الرئي�سة 

والتنظيم  العلمية  املعطيات  على  املبني 

املتجان�ص م��ع اأر����ص ال��واق��ع، واالإم��ك��ان��ات 

امل���ت���اح���ة وال���رق���اب���ة امل��ت�����س��م��ن��ة االل���ت���زام 

اإىل  و�سواًل  امل��روري،  والتثقيِف  والتوعية 

تطبيق الدرا�سات العملية املنهجية للحد 

من اخل�سائر الب�سرية واملادية والتخفيف 

على املواطنن والت�سهيل عليهم.

�سباط  كبار  من  ع��دد  الور�سة  وح�سر 

والتدري�سية  االإداري���ة  والهيئتن  املديرية 

يف اجلامعة، وال�سركاء اال�سرتاتيجين يف 

ال�ساأن امل��روري، وت�سمنت جل�سات حوارية 

يف  متخ�س�سون  قدمها  نقا�سية  واأوراق 

العام  االأم���ن  امل���روري من مديرية  املجال 

واجلامعة والوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية، 

على  اآم��ن��ة  لبيئة  ال��و���س��ول  �سبل  ناق�ست 

الطريق وتوجت بتو�سيات علمية وعملية 

يف هذا املجال.
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مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء بيع  لوازم غري صالحة

اإدارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات عن رغبتها يف بيع لوازم  1( تعلن مديرية االأمن العام / 

الكرتونية مع تفرعاتها غري  واأجهزة  �صلكية وكمبيوترات و�صا�صات وطابعات وكوابل  �صلكية وال 

�صاحلة بطريقة الظرف املختوم .

2( على من يرغب بال�صراء ا�صتالم ن�صخة تعليمات البيع ومعاينة اللوازم مراجعة ) م�صتودعات 

( وذلك  العام /واملوقر  االأمن  املعلومات طرببور /بجانب م�صاغل  اإدارة االت�صاالت  وتكنولوجيا 

اأيام االأحد واالإثنني والثالثاء املوافق ) 29-30-31 /2023/1م ( ومن ال�صاعة )8.00( ولغاية 

ال�صاعة )14.00( وتقدمي العر�ض املايل مع التاأمني الالزم وقدره )10%( من قيمة اللوازم بطريقة 

الظرف املختوم اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا االعالن لدى اإدارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات / 

�صعبة التزويد وامل�صتودعات /العبديل ،علما باأن اأخر موعد ال�صتالم العرو�ض ال�صاعة )14.00( 

2023/2/1م  املوافق  االأربعاء  يوم  العرو�ض  فتح  و�صيتم  2023/1/31م  املوافق  الثالثاء  يوم 

ال�صاعة )9.00( �صباحا ويتحمل من تتم االإحالة عليه كافة الر�صوم امل�صتحقة ور�صوم االإعالن .

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�صتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�صركات رقم )22( 

ل�صنة 1997 وتعديالته

والديكور  لالثاث  الع�صرية  الت�صاميم  �صركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�صجلة لدى دائره مراقبة ال�صركات حتت الرقم  

) 6707( بتاريخ ) 2001/5/24(

كانت  �صواء  ال�صركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �صرورة 

م�صتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�صم م�صفي ال�صركة : وليد احمد حممد �صحاده  

عنوان امل�صفي : عمان – البنيات  

خلوي ) 0797512786(

م�صفي ال�صركة

وليد احمد حممد �صحادة 

محكمة الرصيفة الشرعية 
الرقم:  2022/4815

املوافق : 2023/1/24م
إعالن تبليغ حضور جلسة بالنشر

صادر عن محكمة 
الرصيفة الشرعية

هيئة القاضي : عامر 
علي الخرابشة

اأوالد  ويا�صمني  وملي�ض  ليث   : عليهم  املدعى  اىل 

يف  االإق��ام��ة  حمل  /جمهولني  الغوج  �صالح  نا�صر 

امريكا /واخر حمل اإقامة لهم يف اململكة االأردنية 

الها�صمية اربد/احلي ال�صرقي /قرب ق�صر العدل 

يف   / الثالث  اربد/الطابق  �صناعة  غرفة  /خلف 

/قرب  �صلهب  حممد  املدعو  ملك  م�صتاأجرة  �صقة 

رو�صة االبرار 

يف  الكائنة  املحكمة  هذه  اىل  ح�صوركم  يقت�صي 

الر�صيفة جممع البنك االإ�صالمي االأردين الطابق 

الرابع وذلك يف يوم االحد املوافق 2023/2/12م 

ال�صاعة التا�صعة �صباحا وذلك للنظر يف الدعوى 

ذات الرقم اأ�صا�ض 2022/4815 ومو�صوعها طلب 

نا�صر  املدعي  قبل  من  عليكم  واملقامة  اب  نفقة 

�صالح �صامل الغوج 

املذكورين  وامل��ك��ان  بالزمان  احل�صور  عليكم  ل��ذا 

املعنيني  واملكان  الزمان  يف  حت�صروا  مل  اإذا  اأعاله 

مل  او  ميثلكم  من  او  عنكم  وكيال  تر�صلوا  مل  اأو 

تبدوا للمحكمة اية معذرة م�صروعة لتخلفكم عن 

بناء  ال�صرعي  االيجاب  بحقكم  �صيجري  احل�صور 

على الطلب وعليه فقد جرى تبليغكم ذلك ح�صب 

اال�صول حتريرا يف 2023/1/24م 

القا�صي   / عامر علي اخلراب�صة   

انذار اىل املوظفة
رويدا عدنان علي الزيود

لدى  عملك  عن  تغيبت  بانك  تعلم 

االألب�صة  ل�صناعة  ال���زي  �صركة 

اجلاهزة منذ تاريخ

 ٤١ / ١ / ٣٢٠٢ ولغاية تاريخ

 ٥٢ / ١ / ٣٢٠٢  دون �صبب م�صروع 

ودون ابداء اي عذر  مقبول وعليه 

اىل  العودة  ب�صرورة  ننذرك  فاإننا 

عملك وذلك خالل ٣ ايام من تاريخ 

ذلك  بخالف  و  االع��الن  ه��ذا  ن�صر 

من  ه���   /  ٨٢ امل���ادة  تطبيق  �صيتم 

قانون العمل بحقك

شركة الزي لصناعة 
األلبسة الجاهزة

إعالن صادر عن  مصفي
شركات التضامن والتوصية البسيطة 

ا�صتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 وتعديالته ، يعلن م�صفي �صركة موفق احلواري و�صريكه 

امل�صجلة حتت الرقم )20196( يف �صجل �صركات تو�صية ب�صيطة  

ورقمها الوطني )200063664( بان جميع   2019/5/7 تاريخ 

ال�صركاء بال�صركة قد اتفقوا على حل ال�صركة وت�صفيتها بتاريخ 

لها  م�صفيا  احل��واري   ح�صن  حممد  موفق  وتعيني   2023/1/25

وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينة )عمان-(

رقم الهاتف )0798318987(

م�صفي ال�صركة 

موفق حممد ح�صن احلواري 

محكمة العقبة الشرعية 
رقم 2023/22

املوافق 1444/7/2هـ / التاريخ : 2023/1/24م
اعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة العقبة الشرعية

الهيئة : القاضي طارق ضيف اهلل النعيمات
اىل املدعى عليه : انور �صليم م�صطفى بكرون /جمهول حمل االإقامة يف دولة االإمارات  العربية املتحدة /

اأبو ظبي .

اأعلمك انه يف الق�صيه رقم اأ�صا�ض 2023113400022   ومو�صوعها ف�صخ عقد زواج للف�صاد واملقامة عليك من 

قبل املدعية مها كامل م�صطفى حمدية قد �صدر احلكم بف�صخ عقد الزواج اجلاري بني املدعية مها املذكورة 

العقبة  حمكمة  عن  ال�صادر  2015/9/20م  تاريخ   2026195 برقم  وامل�صجل  املذكور  ان��ور  عليه  واملدعى 

ال�صرعية وذلك اعتبارا من تاريخ احلكم اأدناه – حل�صوله بعد وقوع ثالث طلقات بائنه بينونة كربى بينهما 

واأرجعها  2005/11/5م  بتاريخ  اأوىل  رجعية  طلقة  طلقها  ان  له  �صبق  وال��ذي   ، غريه  زوجا  تنكح  اأن  وقبل 

تاريخ   529/3/3/2 رقم  الفتوى  مبوجب  العقبة  مفتي  لدى  فيها  واملقر  ال�صرعية  عدتها  خالل  لع�صمته 

2015/8/19م  ومبوجب وثيقة الطالق امل�صجل فيها ورقمها 275/22/136 تاريخ 2015/8/19م ال�صادرة 

عن هذه املحكمة ثم طلقها طلقة رجعية ثانية  بتاريخ 2007/10/21م مبوجب وثيقة اإ�صهاد طالق اأول رجعي 

رقمها 2007/543م تاريخ 2007/10/21م  واأرجعها اأىل ع�صمته وعقد نكاحه اأثناء العدة ال�صرعية بتاريخ 

2007/12/25م مبوجب اإقراره لدى دائرة التوجيه االأ�صري لدى دائرة الق�صاء يف اإمارة ابو ظبي ثم طلقها 

طالق بائن بينونة كربى  مقابل االإبراء العام بعد الدخول احلا�صل بينهما بتاريخ 2015/8/19م  ومبوجب 

2015/8/19م ال�صادرة عن هذه املحكمة وانه ال  275/22/136 تاريخ  وثيقة الطالق امل�صجل فيها ورقمها 

عدة عليها لعدم  الدخول بينهما وانها ال حتل له حتى تنكح زوجا غريه بغري ق�صد التحليل ويدخل بها الثاين 

بائن مقابل  2015/8/19م من طالق  بتاريخ   الواقع  الطالق  او ميوت عنها وحكمت بتعديل �صفة  فيطلقها  

2015/8/19م من طالق بائن مقابل االإبراء بعد  اإىل طالق ثالث بائن بينونة   االإبراء بعد الدخول ثاين 

الدخول ثاين اإىل طالق ثالث بائن بينونة كربى مقابل االإبراء بعد الدخول كما وقررت الكتاب لهذه املحكمة 

اأتعاب حماماة  القانونية ومائة دينار  الر�صوم وامل�صاريف  للتاأ�صري على �صجالتها بذلك و�صمنت املدعى عليه 

حكما غيابيا قابال لالعرتا�ض واال�صتئناف وموقوف النفاذ على ت�صديقه ا�صتئنافا اأفهم ذلك لوكيل املدعية 

بتاريخ 2023/1/24م وعليه فقد جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول علنا حتريرا يف 1439/7/23ه� املوافق 

2018/4/11م 

قا�صي العقبة ال�صرعي 

طارق �صيف اهلل النعيمات 

اعالن تمديد فرتة ايداع العروض

ايداع  مدة  متديد  عن  ح�صن  بني  من�صية  بلدية  تعلن 

اع��ادة   )2023/1( رق��م  بالعطاء  اخلا�صة  العرو�ض 

اجلاهزة  لالألب�صة  م�صنع  اىل  وحتويله  هنجر  تاأهيل 

ال�صاعة  لغاية    2023/2/1 االربعاء  يوم  حتى  وذلك 

العا�صرة والن�صف �صباحًا.

لذا اقت�صى التنويه

نائب رئيس بلدية منشية بني حسن

علي رضوان الشديفات

إعـــالن 
الهيئة  .ق��ررت  للنادي  الداخلي  النظام  من   )37( للمادة  ا�صتادا 

العامة  الهيئىة  دع��وة  –معان  احل�صينية  �صباب  ل��ن��ادي  االإداري����ة 

 2023/2/8 املوافق  االربعاء  يوم  م�صاء   6.30 بال�صاعة  لالجتماع 

النظام  من   )39( رقم  للمادة  ووفق  احل�صينية  �صباب  مركز  قاعة  يف 

الداخلي للنادي �صيتم البحث باالأمور التالية :- 

ول��غ��اي��ة   2022/12/3( م��ن  ل��ل��ف��رتة  االإداري  ال��ت��ق��ري��ر  اإق�����رار 

)2022/12/31

 اإقرار امليزانية العمومية لالأعوام من )2019( اإىل )2022( .

اإقرار املوازنة التقديرية لعام )2023(.

تعيني مدقق ح�صابات قانوين .

حال  يف   )1( البند  الداخلي  النظام  من   )38( رقم  للمادة  وا�صتنادا 

 2023/2/22 اكتمال الن�صاب القانوين �صيكون االجتماع الثاين يوم 

االربعاء يف نف�ض الوقت واملكان و�صيكون قانونيا مبن ح�صر 

إعالن صادر عن  مصفي
شركات التضامن والتوصية البسيطة 

ا�صتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

العمري  عبداهلل  كايد  �صركة  م�صفي  يعلن   ، وتعديالته   1997

�صركات  �صجل  يف   )105525( الرقم  حتت  امل�صجلة  و�صركاه 

 )200129291( الوطني  ورقمها   2012/10/8 تاريخ  ت�صامن 

ال�صركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�صركة  ال�صركاء  جميع  ب��ان 

عبداهلل  كايد  ام��ل  وتعيني   2023/1/25 بتاريخ  وت�صفيتها 

العمري  م�صفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينة  )عمان– (

رقم الهاتف )0796315141(

م�صفي ال�صركة 

امل كايد عبداهلل العمري 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�صتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم)9( ل�صنة 2006 ، يعلن م�صجل 

اال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين باأن اال�صم التجاري

 (  ميني ماركت طلة عكا( وامل�صجل لدينا يف �صجل اال�صماء التجارية بالرقم )214128( با�صم 

) ليندا جالل م�صطفى خليل(  جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�صم ) مازن �صبع حممد زكريا   ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن . 

م�صجل اال�صماء التجارية

اإكرام ح�صن ال�صكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�صتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم)9( ل�صنة 2006 ، يعلن م�صجل 

اال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين باأن اال�صم التجاري

(  �صوبر ماركت وحمم�ض �صباب ابو ن�صري  ( وامل�صجل لدينا يف �صجل اال�صماء التجارية بالرقم 

كامل   ( با�صم  لي�صبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) ال�صواربه    نهار  ح�صن  يزن   ( با�صم   )271453(

م�صطفى كامل عبا�ض  ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن . 

م�صجل اال�صماء التجارية

اإكرام ح�صن ال�صكر

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�صتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�صركات رقم )22( 

ل�صنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �صركة  املفكرون املتحدون ل�صناعة الربجميات 

ذ.م.م  وامل�صجلة لدى دائره مراقبة ال�صركات حتت الرقم

  ) 39205( بتاريخ ) 2015/1/5(

كانت  �صواء  ال�صركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �صرورة 

م�صتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

وفادية  حجازين  عي�صى  روفائيل  ن�صال   : ال�صركة  م�صفي  ا�صم 

�صامي حنا ن�صر جمتمعني و/اأو منفردين  

عنوان امل�صفي : عمان – جبل اللويبده –�صارع الفرزدق-عمارة 

20-ط1-مكتب1 

خلوي ) 0775473034-0797201717(

م�صفي ال�صركة

06-5200700

االربعاء   25/ 1 / 2023

رقم العدد   6296

إعالن صادر عن اللجنة اللوائيه للتنظيم واالبنيه 
للواء البادية الشمالية الغربية رقم ) 625 ( 

تاريخ 2022/11/23
ال�صمالية  البادية  للواء  واالأبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  اإن  للعموم  يعلن 

االطالع  وبعد    2022/11/23 بتاريخ   )  625  ( رقم  بقرارها  ق��ررت  قد  الغربية 

تاريخ   )36/12( رقم  حو�صا  لبلدية  واالأبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  قرار  على 

2022/11/16

 واملت�صمن :

املوافقة على الغاء ال�صارع التنظيمي املار بالقطع 

ذوات االرقام )157-158-159( حو�ض رقم )12( البلد ال�صمايل من ارا�صي �صره 

املرفقة واملعدة  القطع خمدومة مبجموعة من الطرق وذلك ح�صب املخططات  كون 

لهذه الغاية .

وقررت اللجنة اللوائية للواء البادية ال�صمالية الغربية املوافقة على القرار اعاله 

وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �صهر باجلريدة الر�صمية و�صحيفتني حمليتني ويجوز 

يف  واالبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  االطالع  العالقة  لذوي 

بلدية حو�صا وتقدمي اعرتا�صاتهم اإذا كان ما يوجب االعرتا�ض خالل املدة

القانونيه لالعرتا�ض

محمد الدالبيح 
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم
 واألبنية للواء البادية الشمالية الغربية

اعالن دعوة الجتماع الهيئة العامة 
:- لهيئة ارفع راسك انت اردني 

لالجتماع  العامة  الهيئة  اع�صاء  دع��وة  اردين  انت  را�صك  ارف��ع  لهيئة  االداري��ة  الهيئة  ي�صر 

يف   2023/3/2 املوافق  اخلمي�ض  يوم  اخلام�صة  ال�صاعة  متام  يف  وذلك  التكميلي  االنتخابي  

مركز جابر العرثات ملناق�صة جدول االعمال /التقرير املايل واالداري /تعيني مدقق ح�صابات 

قانوين /انتخاب ع�صو هيئة .

علما باأنه �صيتم فتح باب الت�صديد لال�صرتاكات من ال�صاعة الرابعة ولغاية ال�صاعة ال�صاد�صة 

اعتبارا من تاريخ 2023/2/1 ولغاية 2023/2/10  يف مقر النادي 

ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين يوؤجل االجتماع مدة 14 يوم ليعقد بتاريخ 2023/3/16 

مبن ح�صر من االع�صاء امل�صددين ال�صرتاكاتهم يف نف�ض املكان والزمان املحددين بالدعوة 

رئيس الهيئة  / هيام العوايشة 

دعـــوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي مؤجل

للشركة سانتوريني لصناعة بديل الرخام ذ.م.م.

حضرة الشريك السادة/ علي رميح تركي 
حسني املطريي/املحرتمني

 الحقا للدعوة  املوجهة لكم للح�صور اجتماع الهيئة العامة غري عادي والذي كان موعده يةم االربعاء املوافقة 

ح�صوركم  ولعدم  الت�صدير  و  اال�صترياد  ان�صطة  غاية  ال�صافة  وذلك  ع�صر  الثانية  ال�صاعة   2023/1/25

االجتماع و بالتايل عدم اكتمال الن�صاب القانوين لعقد االجتماع  ا�صتنادًا الأحكام  قانون ال�صركات رقم )65( 

ل�صنة 1997 فقد تقرر دعوتكم حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املوؤجل املقرر عقده يف مقر ال�صركة 

ال�صاعة الثانية ع�صر ظهراً يوم االحد بتاريخ 2023/2/5 بح�صور  ال�صريكة نان�صي عماد احمد الدمي�صي التي 

متثل ما ن�صبته51% من را�صمال ال�صركة وذلك لغايات ا�صافة غاية اال�صترياد و الت�صدير . 

 تاريخ )2023/1/25(

وتف�صلوا بقبول فائق االحرتام،،،

الشركة سانتوريني لصناعة بديل الرخام 
املدير العام



الدويل
90 اخلمي�س   26/ 1 / 2023 

االنباط-وكاالت

هيوم”  “ي�سرائيل  ���س��ح��ي��ف��ة  ك�����س��ف��ت 

ال���ع���ري���ة، ام�������س الأرب�����ع�����اء، ع���ن خم��ط��ط 

ت��ع��م��ل عليه  ا���س��ت��ي��ط��اين ك��ب��ر  ���س��ه��ي��وين 

املتطرفة اليمينية  احلكومة 

وب���ح�������س���ب ال�������س���ح���ي���ف���ة، ف�������اإن ح��ك��وم��ة 

ال�سفة  يف  “ثورة”  ل����  ت��خ��ط��ط  ن��ت��ن��ي��اه��و 

عر  “�سم �سغر”،  املحتلة، �سمن عملية 

���س��ل�����س��ل��ة اإج�������راءات غ���ر م�����س��ب��وق��ة ه��دف��ه��ا 

الإ�سرائيلية”  ال�سيا�سة  يف  “ثورة  ت�سكيل 

بال�سفة

ووف�������ًق�������ا ل���ل�������س���ح���ي���ف���ة، ف������اإن������ه ���س��ي��ت��م 

الإن�سائية  املخططات  اآلف  على  امل�سادقة 

العامني  خ��ال  جمدت  التي  ال�ستيطانية 

بناء  على  وامل�����س��ادق��ة  امل��ا���س��ي��ني،  والن�سف 

الأ�سهر  خ��ال  ا�ستيطانية  وح��دة  األ��ف   18

املقبلة، ونقل مئات الآلف من امل�ستوطنني 

اإىل ال�����س��ف��ة ���س��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة م�����س��روع 

الآلف  مئات  وت�سجيل  م�ستوطن،  املليون 

من الفل�سطينيني �سمن البيانات الر�سمية 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف خ��ط��وة نحو  احل��ك��وم��ي��ة 

كما و�سفتها “ال�سم ال�سغر”، 
�ستعمل  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  اأن  وب��ي��ن��ت 

ع��ل��ى ���س��رع��ن��ة ال���ب���وؤر ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة مب��ا يف 

قرب نابل�س  “حوم�س”  و  “اأفيتار”،  ذلك 

“النف�سال/  ق���ان���ون  ت��ع��دي��ل  خ����ال  م���ن 

املدر�سة  تن�سيط  ومبا ي�سمن  الن�سحاب”، 

الدينية فيها، وربط البوؤر بالبنية التحتية 

الأ�سا�سية

�سيتم نقل �سلطات  اأنه  ال�سحيفة  وبينت 

اجل��ي�����س،  وزارة  م��ه��ام  م��ن  امل��دن��ي��ة  الإدارة 

ل������وزارة اأخ������رى، وت�����س��ه��ي��ل خ��ط��ط ال��ب��ن��اء 

ال����س���ت���ي���ط���اين، و����س���ق ط����رق ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

جديدة

باأنها  اخلطة  ه��ذه  ال�سحيفة،  وو�سفت 

م�����س��رًة  قادمة”،  “عا�سفة  و  “ثورة” 
على  ج����اء  ال��ك��ب��ر  امل��خ��ط��ط  ه����ذا  اأن  اإىل 

خ��ل��ف��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م امل�����س��وؤول��ي��ات ال��ق��ائ��م��ة بني 

وبت�سلئيل  غ���الن���ت،  ي����وؤاف  اجل��ي�����س  وزي����ر 

�سموتريت�س الوزير يف وزارة اجلي�س نف�سها

يف  ورد  م��ا  م��ع  التقرير،  ه��ذا  ويتناق�س 

اأن الجتماع  �سحيفة هاآرت�س العرية، عن 

ال��ث��اث��اء، مع  اأم�����س  نتنياهو،  ع��ق��ده  ال��ذي 

ب�سبب  متوتًرا،  كان  و�سموتريت�س،  غالنت 

تق�سيم  ح����ول  ال���وزي���ري���ن  ب���ني  اخل���اف���ات 

بينهما ال�سلطات 

االنباط-وكاالت

الح����ت����ال  ����س���ج���ون  اإدارة  ت����وا�����س����ل 

الزنازين  يف  اأ���س��ًرا   40 ع��زل  الإ�سرائيلي 

���س��ب��ع��ة منهم  ب���ظ���روف ق��ا���س��ي��ة و���س��ع��ب��ة، 

�سعبة  ونف�سية  �سحية،  اأو���س��اًع��ا  يعانون 

جدا، تتفاقم مع ا�ستمرار عزلهم

ب���ي���ان، اأن  ن����ادي الأ�����س����ر، يف  واأو�����س����ح 

ارتفاًعا  �سهدت  املعزولني  الأ�سرى  اأع��داد 

اأ���س��رى  �ستة  ان��ت��زاع  عملية  بعد  ملحوًظا 

اأيلول/  يف  “جلبوع”  �سجن  من  حريتهم 

مع  م��ق��ارن��ة  الأع��ل��ى  وه��و   ،2021 �سبتمر 

ع�سر ال�سنوات التي م�ست

الح����ت����ال  اأج�����ه�����زة  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 

مب���خ���ت���ل���ف م�������س���ت���وي���ات���ه���ا ت���ن���ت���ه���ج ه����ذه 

الأ�سرى،  ل�ستهداف  اخلطرة،  ال�ّسيا�سة 

ونف�سًيا ج�سدًيا  وت�سفيتهم 

داخل  املُحتجزة  احل��الت  اأن  اإىل  ولفت 

على  ت�ساعدت  الن��ف��رادي  العزل  زن��ازي��ن 

حماولت  ورغ��م  املا�سيني،  العامني  م��دار 

الأ�سرى التي متت للتدخل يف �سبيل اإنهاء 

وا���س��ل��ت  ال�����ّس��ج��ون  اإدارة  اأّن  اإل  ع��زل��ه��م، 

عزلهم بظروف قا�سية، وماأ�ساوية

وب���نّي ن���ادي الأ���س��ر اأّن اأق���دم الأ���س��رى 

املعزولني هو الأ�سر حممد جران خليل 

�سمال  ال��غ��رب��ي��ة  امل��زرع��ة  م��ن  ع��اًم��ا(   39(

وال����ذي جت����اوزت جم��م��وع  اهلل،  رام  غ���رب 

���س��ن��وات ع��زل��ه اأك����ر م���ن 15 ع���اًم���ا، وه��و 

ومعتقل  احل��ي��اة،  م��دى  بال�ّسجن  حمكوم 

منذ عام 2006

الأ����س���رى  م���ن  واإىل ج��ان��ب��ه جم��م��وع��ة 

منهم:  �سنوات،  نحو ثاث  منذ  املعزولني 

�سنجل،  بلدة  من  نوا�س  اأب��و  ربيع  الأ�سر 

ج��ان��ب  “جمدو” اإىل  ���س��ج��ن  يف  امل���ع���زول 

اآخ��ري��ن، والأ���س��ر م��ال��ك ح��ام��د م��ن بلدة 

)اي�سل(  �سجن  زنازين  يف  املعزول  �سلواد، 

اإىل  اإ�سافة  اأ�سهر،  واأربعة  �سنة  نحو  منذ 

11 اأ�سًرا على خلفية عملية “جلبوع«

الأ����س���ر  ق�����س��ي��ة  اأن  ال����ن����ادي  واأو�����س����ح 

اأح���م���د م��ن��ا���س��رة )21 ع���اًم���ا(،  امل��ق��د���س��ي 

العزل  جرمية  على  الأب��رز  ال�ساهد  ت�سكل 

ال�ّسجون  اإدارة  توا�سل  حيث  الن��ف��رادي، 

رغم و�سعه النف�سّي وال�سحّي الذي يعاين 

اأكتوبر  الأول/  ت�سرين  منذ  ع��زل��ه  م��ن��ه؛ 

عام 2021، يف زنازين �سجن “ع�سقان«

وي����وا�����س����ل حم���ام���ي���ه خ����ال����د زب����ارق����ة 

حماولته القانونية حّتى اليوم يف حماكم 

الح���ت���ال، رغ���م ت��ع��ق��ي��دات امل�����س��ار ال��ذي 

�سل�سلة  ع��ر  الح��ت��ال  حم��اك��م  فر�سته 

من القرارات على مدار العام املا�سي

ال�ّسجون  اإدارة  ا���س��ت��ه��دف��ت  وم���وؤخ���ًرا، 

جم���م���وع���ة م����ن ق����ي����ادات الأ������س�����رى ع��ر 

حممد  الأ���س��ر  منهم  ان��ف��رادًي��ا،  عزلهم 

املعزول  طولكرم،  من  ربيعة(  )اأبو  نايفة 

حيث جرى  الرملة(،  )اأيالون-  �سجن  يف 

بعد عملية  �سهرين،  اأكر من  عزله منذ 

“جمدو”،  ���س��ج��ن  ل��ه��ا يف  ت��ع��ر���س  ق��م��ع 

وحمكوم   ،2002 ال��ع��ام  منذ  معتقل  وه��و 

بال�ّسجن املوؤبد 14 مرة

واأّك������د ن����ادي الأ����س���ر اأّن�����ه خ����ال ع��ام 

للعزل  اأ�سًرا   70 من  اأك��ر  تعر�س   2021

عام  متّكنوا  الأ�سرى  اأّن  علًما  النفرادي، 

اأ�سًرا من  اإنهاء عزل نحو 20  2012، من 

قيادات الأ�سرى، بعد اإ�سراب عن الطعام 

ا�ستمر يف حينه ملدة28 يوًما

اإ�سرابات  يف  الأ�سرى  متّكن  اأن  و�سبق 

العديد  ع��زل  اإنهاء  من  اأخ��رى،  تاريخية 

م��ن رف��اق��ه��م، ك��م��ا ع��م��ل��وا ع��ل��ى م��ق��اوم��ة 

اأدوات  ابتكار  م��ن خ��ال  اجل��رمي��ة،  ه��ذه 

ة خا�سّ

 إسبانيا.. توقيف رجل يشتبه بإرساله رسائل 
مفخخة إلى رئيس الوزراء وسفارات أجنبية

النباط-وكالت

القب�س  الإ���س��ب��ان��ي��ة  ال�����س��رط��ة  األ��ق��ت 

ع��ل��ى رج���ل ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 74 ع��ام��ا، 

التي  ال��ر���س��ائ��ل  ���س��اح��ب  اأن���ه  يف  ي�ستبه 

حت���ت���وي ع���ل���ى م�����واد م��ت��ف��ج��رة وال���ت���ي 

ع��دة  اإىل   2022 ع����ام  اأواخ�������ر  اأر����س���ل���ت 

اإ�سبانيا موؤ�س�سات و�سفارات يف 

اإىل  امل��ف��خ��خ��ة  اإر����س���ال الأج���ه���زة  مت 

اأه������داف ع�����دة، ب��ي��ن��ه��ا رئ��ي�����س ال������وزراء 

وال�����س��ف��ارة  �سان�سيز،  ب��ي��درو  الإ���س��ب��اين 

وم���ك���ات���ب  م������دري������د،  الأوك������ران������ي������ة يف 

ال�سناعية  الأق��م��ار  و���س��رك��ة  حكومية، 

وال�سفارة  الأوروب����ي،  ل��احت��اد  التابعة 

الأمريكية بني 24 نوفمر و 2 دي�سمر

الداخلية  وزارة  ب��ا���س��م  ن��اط��ق  وق���ال 

ال�سرطة  م��ن  عنا�سر  “اأوقف  بيان  يف 

ال����وط����ن����ي����ة الأرب�������ع�������اء رج�������ا ي��ح��م��ل 

اجل��ن�����س��ي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة يف م���ران���دا دي 

اإي�����رو )����س���م���ال(، ي��ع��ت��ق��د اأن����ه امل��ر���س��ل 

امل��ف��ر���س ل�ست ر���س��ائ��ل حت��ت��وي م��وادا 

و�سفارة  احلكومة  رئا�سة  اإىل  متفجرة 

الوليات  و�سفارة  اإ�سبانيا  يف  اأوك��ران��ي��ا 

اإ�سبانيا« املتحدة يف 

فران�س  لوكالة  اأم��ن��ي  م�سدر  وق��ال 

 74 ي��ب��ل��غ  “متقاعد  ال���رج���ل  اإن  ب��ر���س 

عاما«

وك������ان امل����وظ����ف امل���ك���ل���ف ب���ال�������س���وؤون 

مدريد  يف  اأوك��ران��ي��ا  �سفارة  يف  الأمنية 

ق����د اأ����س���ي���ب ب����ج����روح ط��ف��ي��ف��ة يف ي���ده 

اليمنى جراء فتح اإحدى هذه الر�سائل 

التي كانت موجهة لل�سفر

حتقيقا  الأ����س���ب���اين  ال��ق�����س��اء  وف��ت��ح 

ال��ع��م��ل  ه������ذا  ي����ك����ون  اأن  اح����ت����م����ال  يف 

بتعزيز  كييف  اأمرت  بينما  “اإرهابيا”، 
الأمن يف جميع ممثلياتها

 »األسرى« ُتحمل االحتالل المسؤولية 
البرغوثي عن حياة األسير أحمد 

االنباط-وكاالت

ح���ّم���ل���ت ه���ي���ئ���ة ������س�����وؤون الأ�����س����رى 

الح��ت��ال  �سجون  اإدارة  وامل��ح��رري��ن، 

الأ�سر  حياة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 

ال���ق���ائ���د اأح����م����د ال���رغ���وث���ي امل��ل��ق��ب 

ي��خ��و���س  وال������ذي   ،“ “الفرن�سي  ب���� 

اإ���س��راب��ا م��ف��ت��وًح��ا ع��ن ال��ط��ع��ام لليوم 

الثامن على التوايل

وق����ال����ت ال��ه��ي��ئ��ة ام�������س الأرب����ع����اء 

اإن  “�سفا”،  ت���اب���ع���ت���ه  ت�������س���ري���ح  يف 

اأو�ساًعا  يعاين  “الفرن�سي”  الأ�سر 

تنفيذ  م��ن��ذ  وذل����ك  ���س��ع��ب��ة،  ح��ي��ات��ي��ة 

�سجن  م��ن  الأ����س���رى  ت��ن��ق��ات  عملية 

�سجن نفحة قبل 17  “هدارمي” اىل 
يوماً، حيث يحتجزه الحتال حالياً 

يف زنازين �سجن “رميون«

اإدارة  اأب��ل��غ  الفرن�سي   “ واأ���س��اف��ت 

ال�سجن فور و�سوله اإىل معتقل نفحة 

النقل  الأ�سلوب من  يرف�س هذا  باأنه 

التع�سفي الا اأخاقي والا اإن�ساين، 

واأنه لن يدخل اإىل ال�سجن، ويرف�س 

هذه اخلطوة بكل تفا�سيلها، مما اأدى 

بحقه،  ان��ت��ق��ام��ي��ة  خ��ط��وة  ات��خ��اذ  اإىل 

النفرادية  بالزنازين  بعزله  متثلت 

يف معتقل رميون »

وح�������ذرت ال���ه���ي���ئ���ة م����ن ا����س���ت���م���رار 

اأ���س��ران��ا  بحق  النتقامية  ال�سيا�سات 

الدولية  اللجنة  مطالبًة  واأ�سراتنا، 

ل��ل�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر ب������اأن ي���ك���ون ل��ه��ا 

تدخل حقيقي لوقف م�ساعي حكومة 

الحتال واإدارة �سجونها

“الفرن�سي”  الأ����س���ر  ب����اأن  ي��ذك��ر 

م��ن ق��ادة احل��رك��ة الأ���س��رة، وه��و من 

ب���ل���دة دي����ر غ�����س��ان��ة ���س��م��ال غ����رب رام 

وحمكوم   2002 عام  منذ  معتقل  اهلل، 

بال�سجن ثاثة ع�سر موؤبداً وخم�سني 

عاماً

 »ثورة وعاصفة قادمة«.. الكشف مخطط »ضم صغير للضفة«

 40 أسيًرا يواجهون العزل االنفرادّي في سجون االحتالل

النباط-وكالت

ق������ال امل����ر�����س����د الأوروم����ت����و�����س����ط����ي 

حلقوق الإن�سان، اإّن الأو�ساع الإن�سانية 

ب��ال��غ��ة ال�سوء  يف ق��ط��اع غ���زة م��ا زال���ت 

عامه  ال�سهيوين  احل�����س��ار  اإن��ه��اء  م��ع 

الأط��راف  جميع  داع��ًي��ا  ع�سر،  ال�سابع 

امل��ع��ن��ي��ة اإىل ال�����س��غ��ط ع��ل��ى الح��ت��ال 

لإنهاء ح�ساره غر القانوين للقطاع

ج����اء ذل����ك ت���ق���ري���ره ال�����س��ن��وي ع��ن 

ح�����س��ار ق��ط��اع غ����زة، وال�����ذي اأ����س���دره 

“جيل  بعنوان  الأربعاء  اليوم  املر�سد 

حتت احل�سار«

احل�������س���ار  اأّن  امل����ر�����س����د  واأو�������س������ح 

اأك���ر من  ب��اإف��ق��ار  ت�سبب  ال�����س��ه��ي��وين 

ال��ب��ال��غ  ���س��ك��ان ق���ط���اع غ����زة  61% م���ن 

األ���ف  و380  م��ل��ي��ون��ني  ن���ح���و  ع���دده���م 

 %47 ن��ح��و  تعطيل  ج��ان��ب  اإىل  ن�سمة، 

عن  العاملة  القوى  يف  امل�ساركني  من 

انعدام  من   %53 نحو  ومعاناة  العمل، 

الأمن الغذائي

ال���ق���ي���ود  ا�����س����ت����م����رار  اإىل  ول�����ف�����ت 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ع���ل���ى ح���رك���ة الأف������راد 

وال��ب�����س��ائ��ع م��ن واإىل ق��ط��اع غ���زة من 

“كرم  “اإيرز” وم��ع��ر  ح��اج��ز  خ���ال 

الأف��راد  خروج  يقت�سر  اإذ  �سامل”،  اأبو 

الإن�سانية  اأ�سا�سي على احلالت  ب�سكل 

بعد  امل��رور  ت�ساريح  على  حت�سل  التي 

فح�س اأمني مطول

ف��ي��م��ا ت��وا���س��ل ���س��ل��ط��ات الح��ت��ال 

ح�سب املر�سد- حظر دخول عدد كبر 

للقطاعات  املهمة  وامل��ع��دات  امل��واد  م��ن 

حتت  والإنتاجية  والتجارية  ال�سحية 

اأمنية ذرائع 

واأ�سار اإىل اأّن منح �سلطات الحتال 

خ���ال ال���ع���ام امل��ن�����س��رم ن��ح��و 17 األ���ف 

للعمل  ت�ساريح  غ��زة  قطاع  من  عامل 

يف الداخل املحتل، بعد اإجراءات اأمنية 

واإدارية مطّولة ل ميكن اأن يخفف من 

حدة الأزمة القت�سادية يف القطاع

واأكد اأن تبعات احل�سار الإ�سرائيلي 

م�ّست على نحو بالغ جميع القطاعات 

الق��ت�����س��ادي��ة والإن�����س��ان��ي��ة، وت�����س��ّب��ب��ت 

التعايف  يتطلب  الأم���د  ط��وي��ل  ب�����س��رر 

م��ن��ه رف��ًع��ا ���س��ام��ًا ل��ل��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات الإن�����س��ان��ي��ة 

والقت�سادية يف قطاع غزة

وق����ال����ت ال���ب���اح���ث���ة ل������دى امل���ر����س���د 

“فيكتوريا  الأوروم������ت������و�������س������ط������ي 

احل�������س���ار  “دخول  ت�سريتي”: 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة ع��ام��ه 

اأخ��اق��ًي��ا  ف�سًا  يعك�س  ع�سر  ال��ث��ام��ن 

الأط��راف  جميع  لدى  ذريًعا  واإن�سانًيا 

الأمم����ي����ة وال���دول���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة، وال��ت��ي 

ل ي��ب��دو اأّن���ه���ا ت��ك��رث ك���ث���ًرا مل��ع��ان��اة 

معاقبون  �سخ�س  م��ل��ي��وين  م��ن  اأك���ر 

جماعًيا يف م�ساحة جغرافية حمدودة 

ومعزولة«

ال�����س��ك��ان  ي��ن��ت��ظ��ر  “ل  واأ�����س����اف����ت، 

املنهكون يف قطاع غزة بعد 17 عاًما من 

وق�سرة  حم��دودة  اإج���راءات  احل�سار 

املعي�سية،  اأو���س��اع��ه��م  لتح�سني  الأم���د 

القيود  جميع  اإنهاء  اإىل  يتطلعون  بل 

بحقوقهم  التمتع  من  حترمهم  التي 

الطبيعية اأ�سوة بغرهم خارج القطاع«

يف ال���وق���ت ذات�����ه، ت���ويف ع��ل��ى الأق���ل 

اأط��ف��ال، من   3 بينهم  م��ن  م��ر���س��ى،   8

نتيجة   ،2022 ع���ام  خ���ال  غ���زة  ق��ط��اع 

تاأخر اأو رف�س ال�سلطات الإ�سرائيلية 

حاجز  عر  للخروج  ت�ساريح  منحهم 

اإيرز بهدف العاج، وفق التقرير

واأب������رز ال��ت��ق��ري��ر ال���ت���ده���ور ال��ك��ب��ر 

احل�سار،  نتيجة  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف 

الأدوي������ة  يف  ال���ع���ج���ز  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  اإذ 

ن�سبة  وو���س��ل��ت   ،%40 نحو  الأ���س��ا���س��ي��ة 

 ،%32 الطبية  امل�ستهلكات  يف  النق�س 

و60% يف لوازم املخترات وبنوك الدم

���س��ل��ط��ات  حت����ظ����ر  “كما  وت������اب������ع: 

اأج��ه��زة طبية مهمة  اإدخ���ال  الح��ت��ال 

الت�سخي�سية،  الأ���س��ع��ة  اأج���ه���زة  م��ث��ل 

الازمة  الغيار  قطع  اإدخ��ال  وترف�س 

املتعطلة« الطبية  الأجهزة  ل�سيانة 

وب������امل������ث������ل، ت������واج������ه ال����ق����ط����اع����ات 

مرّكبة  اأزمات  والإنتاجية  القت�سادية 

املفرو�سة  الإ�سرائيلية  القيود  نتيجة 

اأغلق  اإذ  والت�سدير،  ال���س��ت��راد  على 

اآلف  و�سرّحت  اأبوابها  امل�سانع  مئات 

اخل��ام  امل����واد  ن��ق�����س  نتيجة  ال��ع��ام��ل��ني 

واأزمات الوقود والكهرباء امل�ستمرة

ب�سكل  ال�����س��ي��د  ق��ط��اع  ت�����س��رر  ك��م��ا 

والقيود  الع��ت��داءات  نتيجة  ملحوظ 

املبا�سر  بالعتداء  �سواء  الإ�سرائيلية 

تكرر  وال���ذي  ال�سيادين  ق���وارب  على 

خال العام املن�سرم مبعدل 30 اعتداًء 

ت�سدير  حظر  اأو  ال��واح��د،  ال�سهر  يف 

ال�سفة  اإىل  غ��زة  م��ن قطاع  الأ���س��م��اك 

الغربية، والذي ت�سبب بخ�سائر مادية 

التقرير لل�سيادين، بح�سب  كبرة 

ال��ق��ط��اع  خ�����س��ائ��ر  ق��ي��م��ة  اأن  وب����ني 

ال�������زراع�������ي ب���ل���غ���ت ج���������راء احل�������س���ار 

وال��ه��ج��م��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

نحو   2022 وحتى   2006 منذ  املتعددة 

الأط��راف  تتلق  ومل  دولر،  مليار   1.3

اخل�سائر  تلك  ع��ن  تعوي�سات  املعنية 

�سوى ما يعادل 30% منها

اأزم��ة  ا���س��ت��م��رت  وخ���ال ع��ام 2022، 

اإذ  تقريًبا،  النحو  ذات  على  الكهرباء 

على  غ��زة  قطاع  يف  ال�سكان  يح�سل  ل 

اأ�سل  من  �ساعة   12 �سوى يف  الكهرباء 

24 �ساعة باليوم يف اأف�سل الأحوال

الكهرباء  ا�ستمرار خدمات  وتتوقف 

اأب��و  “كرم  معر  فتح  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 

ال��وق��ود، وال���ذي قد  �سامل” لإدخ���ال 

اإىل  وق����ت،  اأي  يف  الح���ت���ال  ي��غ��ل��ق��ه 

الذي  الوقود  متويل  ا�ستمرار  جانب 

ت��ع��م��ل ب���ه حم��ط��ة ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء 

تتكفل  حيث  غزة،  قطاع  يف  الوحيدة 

دول���ة ق��ط��ر ب��دف��ع ث��م��ن ال��وق��ود منذ 

�سنوات

واأّك������د امل��ر���س��د الأوروم��ت��و���س��ط��ي 

ال��ع��اق��ة  ذات  ال��دول��ي��ة  امل��واث��ي��ق  اأّن 

العقاب  ممار�سة  وا�سح  ب�سكل  حتظر 

اجل���م���اع���ي، وُت����ل����زم ق�����وة الح���ت���ال 

ب��ت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي���اج���ات الإن�������س���ان���ي���ة 

�سيا�سية  باأثمان  ربطها  دون  لل�سكان 

اأو اأمنية

اإىل  ����س���ل���ط���ات الح�����ت�����ال  ودع��������ا، 

على  املفرو�سة  القيود  جميع  اإن��ه��اء 

�سيا�سة  ع���ن  وال��ت��وق��ف  غ����زة،  ق��ط��اع 

العقاب اجلماعي �سد ال�سكان، وعدم 

التذرع بالأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية 

احلقوق  وتقييد  م�سادرة  ل�ستمرار 

القطاع للفل�سطينيني يف  الطبيعية 

وط������ال������ب امل�����ر������س�����د، الأط�����������راف 

ال��ع��اق��ة  ذات  والأمم����ي����ة  ال���دول���ي���ة 

حماية  يف  مب�سوؤولياتها  بال�سطاع 

امل���دن���ي���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ق��ط��اع 

غزة، وال�سغط على الحتال لوقف 

ج��م��ي��ع اأ����س���ك���ال ال���ع���ق���اب اجل��م��اع��ي، 

ال��ت��زام��ات��ه  ج��م��ي��ع  بتنفيذ  واإل���زام���ه 

اح��ت��ال  ق���وة  ب�سفته  ال�����س��ك��ان  جت���اه 

اأقّرته الأعراف الدولية ذات  وفق ما 

العاقة

 االحتالل ُيجدد اإلداري لألسير  17 عامًا على حصار غزة.. تقرير حقوقي يكشف حقائق مفزعة
الثانية للمرة  غسان كراجة 

االنباط-وكاالت

ج����������������ددت حم������ك������م������ة الح��������ت��������ال 

الإداري  الع��ت��ق��ال  ق����رار  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

عاًما(   32( كراجة  غ�سان  الأ�سر  بحق 

ب��ل��دة ���س��ف��ا ق�����س��اء رام اهلل و���س��ط  م��ن 

اأ�سهر   6 مل��دة  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

اإ�سافية، للمرة الثانية على التوايل

وذكر مكتب اإعام الأ�سرى اأن قوات 

“كراجة”  اع��ت��ق��ل��ت  ك��ان��ت  الح���ت���ال 

م��داه��م��ة  ب���ع���د   2022/8/11 ب���ت���اري���خ 

مركز  اإىل  ونقلته  �سفا  بلدة  يف  منزله 

وب��ع��د  ال��ع�����س��ك��ري،  “عوفر”  ت��وق��ي��ف 

اأ�سدرت  اعتقاله  على  اأ�سبوعني  م��رور 

ال��ع�����س��ك��ري��ة  “عوفر”  حم��ك��م��ة  ب��ح��ق��ه 

قرار اعتقال اإداري ملدة 6 �سهور

الح����ت����ال  حم���ك���م���ة  اأن  واأو�������س������ح 

حمكوميته  انتهاء  من  اأي��ام  ع��دة  وقبل 

بتجديد  ق��راًرا  اأ�سدرت  عنه،  والإف��راج 

اإ�سافية  اأ�سهر  ل�ستة  ثانية  ملرة  الإداري 

تدعي  ال��ت��ي  امل��خ��اب��رات  م��ن  بتعليمات 

ي�سكل  واأن����ه  ل��ه  ���س��ري  م��ل��ف  “وجود 
خطًرا على اأمن الحتال«

عدة  �سابًقا  اعتقل  ك��راج��ة  والأ���س��ر 

�سنوات   6 جمموعه  م��ا  واأم�سى  م��رات 

يف ���س��ج��ون الح���ت���ال ك���ان اأول���ه���ا ع��ام 

ثم  ����س���ه���ًرا،   24 خ���ال���ه  وق�����س��ى   2012

اع��ت��ق��ال��ه ع���ام 2017 وق�����س��ى 12  اأع��ي��د 

اأ�سهر  بعد  الإداري،  العتقال  يف  �سهًرا 

عليه  وحكم  اأخ��رى  م��رة  اعتقاله  اأعيد 

بال�سجن ملدة 20 �سهًرا

واأع����ي����د اع��ت��ق��ال��ه م����رة اأخ������رى ع��ام 

ثم  ال�سجن،  يف  اأ�سهر   9 واأم�سى   2021

اأم��ًرا  بحقه  و�سدر  اأغ�سط�س/2022  يف 

بالعتقال الإداري ملدة 6 اأ�سهر

اإدارًي���ا  30 معتقًا  م��ع  خ��ا���س  وك���ان 

ال����ع����ام امل���ا����س���ي اإ�����س����راًب����ا م���ف���ت���وح ع��ن 

���ا ل�����س��ي��ا���س��ة الع��ت��ق��ال  ال���ط���ع���ام، رف�������سً

م��ق��اط��ع��ة  م�����ع  ال���ت���ع�������س���ف���ي،  الإداري 

املخت�سة  الع�سكرية  للمحاكم  �ساملة 

الإ���س��راب  وا�ستمر  الإداري  بالعتقال 

ملدة 19 يوًما
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االنباط-وكاالت

�أب��ن��ائ��ي  �أ�����ش����ارك  مل  والدت����ه����م،  “غري 
ط������و�ل ح���ي���ات���ي ف���رح���ت���ه���م ب������اأي م��ن��ا���ش��ب��ة 

�أو  �لعامة  �لثانوية  يف  جناح  من  �جتماعية 

ذل��ك،  غ��ري  �أو  زو�ج  �أو  �جلامعة  م��ن  تخرج 

منذ  �ل�شجن  خ��ارج  به  �أجتمع  مل  وبع�شهم 

بيتنا  يف  �ل��ف��رح  حلظات  �إن  ب��ل  �شنو�ت،   10

تكاد تكون معدودة«

ب��ه��ذ� �ل��و���ش��ف �مل��وج��ز �خ��ت�����ش��ر �الأ���ش��ري 

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي �مل���ح���رر ع���دن���ان �حل�����ش��ري 

يتناوب  �لذين  و�أبنائه  حكايته  بكر(  )�أب��و 

يف  �عتقالهم  ع��ل��ى  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �الح��ت��ال 

�الأ�شر  من  كثري  تعي�شه  حال  وهو  �شجونه، 

 3 يطال  قد  و�ل��ذي  باأكملها،  �لفل�شطينية 

وغالبا  �أح��ي��ان��ا،  �لعائلة  �أف���ر�د  ك��ل  �أو   4 �أو 

�تهام  )دون ملف  �إد�ري��ا  �العتقال  يكون  ما 

ظ��اه��ر �أو وق���ت حم���دد ل���اإف���ر�ج( وه��دف��ه 

�لعائلة تكدير عي�ش 

�أف�����رج  �مل���ا����ش���ي،  ي���ون���ي���و/ح���زي���ر�ن  ويف 

عاما(   60( �الأب  �حل�شري  ع��ن  �الح��ت��ال 

م��ن �ع��ت��ق��ال��ه �الأخ����ري �ل���ذي م��ك��ث ف��ي��ه 14 

���ش��ه��ر�، وق��ب��ل �الإف�����ر�ج ب��اأي��ام �ع��ت��ق��ل جنله 

م�شعب )32 عاما( وحّوله للحب�ش �الإد�ري 

�لذي جّدده له دون �شبب

نت  للجزيرة  �حل�شري  بكر  �أب��و  ويقول 

يتملكه  عميق  حزن  رغم  �شلبا  بد�  ب�شوت 

ومل  �العتقال  م�شل�شل  ب��د�أ  “لقد  وعائلته 

خارج  �شويا  يريدنا  ال  و�الح��ت��ال  يتوقف، 

�ل�شجن باأي �شكل«

بكر �حل�شري  �أبو  12 عاما ق�شاها  نحو 

 2004 ع��ام  ب��د�أت  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شجون  يف 

كلها يف �العتقال �الإد�ري، كما �عتقل جنله 

�الأردن  �إىل  ُيبعده  �أن  قبل  عاما(   35( بكر 

�لذي غادرها �إىل �ل�شعودية بحثا عن عمل 

�ل�شنة فيها فاعتقل ل�شنة ون�شف 

ثانية،  �الأردن  �إىل  و�أع��ي��د  عنه  �أف��رج  ث��م 

قدومه  ح��ال  باالعتقال  �الحتال  ويهدده 

ل��ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �ل��ت��ي ي��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا منذ 

�أم������ا ���ش��ق��ي��ق��ه م�����ش��ع��ب ف��ق��د  10 ����ش���ن���و�ت، 

�عتقلو�  كما  ���ش��ن��و�ت،   7 م��ن  الأك���ر  �عتقل 

�الأب��ن��اء رف��ق��ة و�ل��ده��م ل��دى �أج��ه��زة �الأم��ن 

�أ�شهًر� طويلة وق�شو�  �لفل�شطينية 

ع�شر�ت  وط��اأة  وحت��ت  �الحتفاالت  غياب 

للمنزل وتخريب  �العتقاالت و�القتحامات 

متحملة  �حل�����ش��ري  ع��ائ��ل��ة  ت��ع��ي�����ش  �أث���اث���ه 

�أي  �الأب  يع�ش  �الحتال و�شلفه، ومل  قهر 

جتمعهم  ومل  �أوالده،  م��ع  �شعيدة  منا�شبة 

�بنته  ي��ر  �أن���ه مل  ل��درج��ة  ف��رح��ة،  �أي  �شويا 

�ل�������ش���غ���رى ب�����زي �مل���در����ش���ة )�مل�����ري�����ول( �أو 

�أب ولو مرة  ير�فقها �شباحا ملدر�شتها كاأي 

و�حدة

تويف  لقد  �حل�����ش��ري:  بكر  �أب��و  وي�شيف 

بعدة  �أ�شبت  كما  باملعتقل،  و�أن��ا  و�أم��ي  �أب��ي 

�أمر��ش مزمنة نتيجة �العتقاالت �ملتكررة، 

�قت�شاديا، حيث  �لعائلة  معاناة  ناهيك عن 

�أو  �الب��ن  �أو  �الأب  �عتقال  �الحتال  يتعمد 

�الث���ن���ن م��ع��ا، ل��ك��ي ي��ن�����ش��ب ج��ه��ده��م على 

“م�شروف �لبيت” فقط، وكيفية حت�شيله
ول���ه���ذ� ت��ت��ن��اوب ف����دوى خ�����ش��ر وزوج��ه��ا 

عدنان على �لعمل مبحل ماب�ش لاأطفال 

و�شط طولكرم حلظة غياب جنلهم م�شعب 

�لذي يقوم باملهمة ذ�تها عقب �الإفر�ج عنه، 

�جلامعية  ب�شهادته  وظيفة  يجد  يكاد  ال  �إذ 

ك��م��ه��ن��د���ش ب���ن���اء و�ل���ت���ي ����ش��ت��غ��رق ���ش��ن��و�ت 

طويلة لنيلها لكرة �عتقاله

�أعياها  �العتقال  �إن كرة  وتقول فدوى 

وو�ج���ه���ت وح��ده��ا م��ه��م��ات ج�����ش��ام��ا، الأن��ه��ا 

و�أوالده���ا،  بيتها  م�شوؤولية  حتمل  �ع��ت��ادت 

عن  م�شوؤولة  و���ش��ارت  �لعبء  تو�شع  و�الآن 

�الأبناء وزوجاتهم و�أبنائهم

وي����ع����زو �أب������و ب���ك���ر �حل�������ش���ري �ع��ت��ق��ال��ه 

�الحتال  �عتقاد  �إىل  و�لكثريين  و�أب��ن��ائ��ه 

باأن �عتقالهم يعني “تغييبهم عن �أي عمل 

�ل�شفة  يف  �لهدوء  �شمان  وبالتايل  وطني، 

�لغربية لفرتة طويلة«

و�جهتها  �مل��ع��ان��اة  نف�ش  �لت�شتيت  �شاح 

�ل�شو�ورة  قرية  م��ن  ح��م��د�ن  عي�شى  عائلة 

�لغربية  �ل�شفة  جنوب  حل��م  بيت  مبدينة 

ب���اع���ت���ق���ال �الح�����ت�����ال �أب����ن����اءه����ا �ل�����ش��ب��ع��ة 

�أك�����ر م���ن 30 ع��ام��ا  وو�ل�����ده�����م، وق�������ش���و� 

ب�شجونه جمتمعة 

�أخ��ره��م  ت��رج��ع ل�شبب  �ل��ع��ائ��ل��ة  م��ع��ان��اة 

�شر�حة  �الإ�شر�ئيلية  �ملخابر�ت  �شابط  به 

والأك����ر م��ن م���رة ب��ق��ول��ه “ال ن��ري��دك��م مع 

غري  فاأنا  وخارجه،  �ل�شجن  د�خل  بع�شكم، 

�شويا”،  �ج��ت��م��اع��ك��م  �أو  ل��ه��دوئ��ك��م  م��رت��اح 

ك��م��ا ي��ق��ول �الأ���ش��ري �مل��ح��رر حم��م��د ح��م��د�ن 

للجزيرة نت

وحتى د�خل �ل�شجن مل ي�شمح �الحتال 

باعتقالهم  ب��د�أ  �أن  منذ  �شويا  باجتماعهم 

قبل عقدين، �إال مرة و�حدة عام 2015

وب���ه���ذه �الع���ت���ق���االت ت��ف��اق��م��ت م��ع��ان��اة 

وت��ك��در عي�شهم ومل  وع��ائ��ات��ه��م،  �الأ���ش��ق��اء 

عمل  عليهم  وترتب  بفرح،  حياتهم  ت�شف 

برعاية  �لتناوب  على  تقوم  طو�رئ(  )حالة 

بع�شهم عو�ئل 

حمد�ن  ي�شيف  “�شاقة”  مهمة  وه��ذه 

وحتتاج جلهد كبري خا�شة �إذ� �جتمع �أكر 

�آن معا، كما هو �حلال �الآن،  من معتقل يف 

و�أفرج  �الآن  3 منهم  يعتقل �الحتال  حيث 

عن �لر�بع منذ وقت ق�شري

ملوؤ�ش�شات  بيان  وفق  �إ�شر�ئيل،  و�عتقلت 

فل�شطيني  �آالف   7 �الأ���ش��رى،  ب�شوؤون  تعنى 

�عتقال  حالة   882 بينها   ،2022 ع��ام  خ��ال 

لاأطفال و172 للن�شاء

�الحتال  غيَّب  كما  و�أم  �أب  ب��ا  �أط��ف��ال 

�ع��ت��ق��ال  �أو  ���ش��ج��ون��ه  ب��اأك��م��ل��ه��ا يف  ع���ائ���ات 

حال  هي  كما  فقط،  �أفر�دها  من  جمموعة 

عائلة �الأ�شري ن�شال �أبو غلمي وزوجته لينا 

نابل�ش  مدينة  �شرق  فوريك  بيت  قرية  من 

�أ�شهر وتركا طفلتيهما  �للذين �عتقا قبل 

ت�����ش��ارع��ان ق�شوة  �أع�����و�م(  ون��ت��ايل )8  ن��اي��ا 

وحدهما �لعي�ش 

و�أوك���ل���ت م��ه��م��ة رع���اي���ة �ل��ط��ف��ل��ت��ن �إىل 

تكر�ر هذ�  ورغم  الأبيهم،  خالتهم وجدتهم 

للزوجن  �الع��ت��ق��االت  ت��ع��دد  ج���ر�ء  �مل�شهد 

و�شفه  ي�شعب  بات  عدة  �شنو�ت  وق�شائهم 

ي��ودع  �ل��در����ش��ة، حيث  �أي���ام  �أول  م��ع  خا�شة 

مبركباتهم  يو�شلونهم  �أو  �أطفالهم  �الآب��اء 

عم  غلمي  �أبو  يو�شف  يقول  كما  للمدر�شة، 

“هذ�  وي�����ش��ي��ف  ن���ت،  ل��ل��ج��زي��رة  �لطفلتن 

للعائلة وتفريق �شملها« تدمري 

ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز  �أن  وي��ع��ت��ق��د �الح����ت����ال 

�لت�شييق  �أو  ب��اع��ت��ق��ال��ه��ا  ب��ع��ي��ن��ه��ا  ع���ائ���ات 

�شبط  من  ميكنه  �لو�شائل  مبختلف  عليها 

�لن�شاطات  �أن  ك��ون  ���ش��ده  م��ق��اوم  عمل  �أي 

�لن�شالية تنبثق عنهم بالدرجة �الأوىل

ويقول عاج �الأعرج، وهو باحث ب�شوؤون 

�الح���ت���ال  �إن  و�أ�����ش����ري حم�����رر،  �الأ�����ش����رى 

لاأ�شرة  �جلماعي  �العتقال  فعا  ��شتخدم 

�أو  م��ع��ا  �أف�����ر�ده�����ا  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  �أو  ك��ك��ل 

ب���ال���ت���ن���اوب ك���ن���وع م���ن �الن���ت���ق���ام و�ل��ع��ق��اب 

�مل��ن��ط��ق��ة  ح��ت��ى  �أو  �الأ�����ش����رة  �أو  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

�جلغر�فية

ك��م��ا ي��ت��خ��ذ �الح����ت����ال م���ن �الع��ت��ق��ال 

�الأ���ش��ري  ع��ل��ى  لل�شغط  و���ش��ي��ل��ة  �جل��م��اع��ي 

ف��ق��د يعتقل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق،  خ��ا���ش��ة مب��رح��ل��ة 

و�لدي �الأ�شري �أو �أ�شقاءه و�أبناءه

م��ا  ه����و  �الأخ�����ط�����ر  �أن  �الأع��������رج  وي������رى 

مي���ار����ش���ه �الح���ت���ال د�خ�����ل �ل�����ش��ج��ن ب���اأن 

ي��ع��اق��ب �ل���ع���ائ���ات �مل��ع��ت��ق��ل��ة ب��ع��زل��ه��ا عن 

قبل  ع�شو�ئيا  ك��ان  م��ا  �إن  وي��ق��ول  بع�شها، 

)نفق  ج��ل��ب��وع  �شجن  م��ن  �ل��ه��روب  عملية 

حيث  منظما،  �أ�شبح   2021 ع��ام  �حل��ري��ة( 

�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�������ش���ج���ون  �إد�رة  �ت���خ���ذت 

ب��ت��وج��ي��ه �ل�����ش��اب��اك ق�����ر�ًر� مب��ن��ع �الأ���ش��ق��اء 

و�أف�������ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة �مل�����ش��غ��رة م���ن �الل��ت��ق��اء 

د�خل �ملعتقل، �شو�ًء يف �ملعي�شة د�خل ق�شم 

و�حد، �أو يف �اللتقاء �أثناء زيارة �الأهل، بل 

ومينع �ملعتقل من �لزيارة يف حال �ل�شماح 

بها ل�شقيقه 

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف حت��ق��ي��ق ���ش��ح��ف��ي �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي-

ج��م��ع��ي��ة  �أن  ع�����ن  م���������ش����رتك،  �أم����ري����ك����ي 

منظمات  ع��ر  �أم����و�اًل  جتمع  �إ�شر�ئيلية 

�أم���ري���ك���ي���ة م��ت��ط��رف��ة، ل���دع���م جم��م��وع��ة 

م�����ن م���رت���ك���ب���ي ج�����ر�ئ�����م �ل����ق����ت����ل ب��ح��ق 

لفل�شطينين �

حتقيق  وف��ق  �جلمعية،  م�شوؤول  ويعد 

�الإ�شر�ئيلي  “�شومرمي”  ملوقع  م�شرتك 

ووك���ال���ة �أ���ش��و���ش��ي��ت��د ب���ر����ش �الأم��ري��ك��ي��ة، 

�ليمنى  �ل��ي��د  “�شفا”،  وك��ال��ة  ترجمته 

ل����وزي����ر �الأم�������ن �ل���ق���وم���ي �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 

�مل��ت��ط��رف �إي��ت��م��ار ب��ن غ��ف��ري، ح��ي��ث ت��اأت��ي 

�ل����ت����رع����ات ع����ر م���ن���ظ���م���ات �أم���ري���ك���ي���ة 

متطرفة

“�شلوم  م��ن��ظ��م��ة  �أن  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�أك�����د 

�أقيمت  �ل��ت��ي  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  ��شرييخا” 

�لترعات  جلمع  بحملة  تقوم   ،2020 عام 

�الإ�شر�ئيلي،  �ليمن  من  �لقتلة  ل�شالح 

�إ�شافًة  دو�ب�شة،  عائلة  قتلة  بينهم  وم��ن 

جل��م��ع �ل��ت��رع��ات ل��ق��ات��ل رئ��ي�����ش �ل���وزر�ء 

�إ�شحق ر�بن �ال�شر�ئيلي �الأ�شبق 

�ل��ت��رع��ات  �مل��ن��ظ��م��ة جت��م��ع  �أن  وب����ن 

“كلنا  ���ش��ع��ار  �مل��ت��ح��دة حت��ت  �ل���والي���ات  يف 

ت�شجيل  مت  حيث  �شهيون”،  �أ���ش��رى  م��ع 

“حنميئيل  �ملحامي  ��شم  على  �جلمعية 

�ليمنى  �ل��ي��د  �ل��ي��وم  “وهو  دورفمان”، 

�يتمار  �الإ�شر�ئيلي  �لقومي  �الأمن  لوزير 

له  �أد�ر  �ل���ذي  �ل�شخ�ش  وه��و  غ��ف��ري،  ب��ن 

�الئتافية« �ملفاو�شات 

وت����ق����وم �مل���ن���ظ���م���ة ب���ج���م���ع �ل���ت���رع���ات 

�أدينو�  و�لذين  �ليهود  �ملعتقلن  ل�شالح 

ب��ج��ر�ئ��م ك��ب��رية خ���ال �ل��ع��ق��ود �الأخ���رية 

حيث  فل�شطينين،  �أو  ي��ه��ود  ���ش��د  ���ش��و�ًء 

�شبق للجمعية �أن �أقرت جمعها للترعات 

عامري”،  “يغال  ر�ب����ن  ق��ات��ل  ل�����ش��ال��ح 

وق���ات���ل ع��ائ��ل��ة دو�ب�������ش���ة يف ق���ري���ة دوم���ا 

بن  “عمري�م   2015 ع��ام  نابل�ش  جنوبي 

�لعائلة  ب��ق��ت��ل  �أدي����ن  و�ل����ذي  �وليئيل”، 

حرًقا

ك��م��ا ت��ق��وم �جل��م��ع��ي��ة وف���ق �ل��ت��ح��ق��ي��ق، 

�أبو خ�شري من  �لفتى حممد  بدعم قتلة 

�آخرين  متهمن  لدعم  �إ���ش��اف��ًة  �لقد�ش، 

يف  فل�شطينين  بحق  قتل  جر�ئم  بتنفيذ 

�ل�شفة خال �ل�شنو�ت �الأخرية

حول  �ملعلومات  من  �لكثري  تتوفر  وال 

�إال  �لترعات،  وقيمة  �مل��ذك��ورة  �جلمعية 

�أن  �شابًقا  �أن �لقناة “13” �لعرية ذكرت 

�شيكل  �أل��ف   150 ح��و�يل  جمعت  �جلمعية 

ل�شالح جمموعة من �لقتلة

“�أوليئيل”  �مل�شتوطن  عائلة  و�شكرت 

 2018 ع��ام  �جلمعية  دو�ب�شة  عائلة  قاتل 

على دعمها �ملتو��شل، حيث جاء يف كتاب 

م�����ش��اع��دت��ك��م  ع��ل��ى  “ن�شكركم  �ل�����ش��ك��ر، 

�لتي  �ل�شخية  �ملالية  �مل�شاعد�ت  الأجلنا، 

كنتينا  يف  �الأم�������و�ل  و�إي�������د�ع  ت��ق��دم��وه��ا 

�ل�شجن، نتمنى لكم دو�م �لتوفيق«

موؤ�ش�شي  ب��ن  م��ن  �أن  �لتحقيق  وب��ن 

على  ج��ر�ئ��م  ب��ارت��ك��اب  متهمن  �جلمعية 

�شبيل  “فعلى  �شيا�شية،  �أو  قومية  خلفية 

للنا�شط  هي  �جلمعية  عنو�ن  ف��اإن  �ملثال 

�ليميني “مو�شي �وربخ”، من م�شتوطنة 

و�أن  �شبق  و�لذي  نابل�ش،  جنوبي  يت�شهار 

عامن  مل��دة  �لفعلي  بال�شجن  عليه  حكم 

�إد�ن���ت���ه  �أع���ق���اب  يف  وذل�����ك   2016 ع����ام  يف 

ب��ال��ت��ح��ري�����ش ع��ل��ى �ل��ق��ت��ل و�ل��ع��ن�����ش��ري��ة 

ن�شره  �أعقاب  يف  وذل��ك  للتمرد،  و�لدعوة 

�لفل�شطينين« لقتل  كتاًبا يدعو 

وياأتي جزء من �لترعات عر منظمة 

�أم��ري��ك��ي��ة ت��ع��م��ل يف والي����ة ن��ي��و ج���ريزي 

 World of ت�������ش���م���ى  �الأم����ري����ك����ي����ة 

�حل��دي��ث  ي��ج��ري  ح��ي��ث   ،Tzedaka
ت�شل  و�ل��ت��ي  ن�شبًيا  ك��ب��رية  منظمة  ع��ن 

ترعاتها �ل�شنوية �ىل 6.3 مليون دوالر

 منظمات أمريكية تطالب إدارة بايدن 
بالتوقف عن دعم حكومة االحتالل

�النباط-وكاالت

ط����ال����ب����ت م����ن����ظ����م����ات ح����ق����وق����ي����ة يف 

�إد�رة  �الأم���ري���ك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة  �ل����والي����ات 

دعم  عن  بالتوقف  بايدن  جو  �لرئي�ش 

ح��ك��وم��ة �الح��ت��ال �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، حتى 

ينتهي �لف�شل �لعن�شري �لذي متار�شه 

وحما�شبتها  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  بحق 

يف  �أخ���رى  حكومة  ك��اأي  ذ�ت��ه��ا  باملعايري 

�لعامل

ج���اء ذل���ك ���ش��م��ن حت��ذي��ر �أ���ش��درت��ه 

�ل��ع��د�ل��ة  �أج���ل  م��ن  �أم��ريك��ي��ون  منظمة 

 ،»AJP Action« ف��ل�����ش��ط��ن  يف 

�الأم����ريك����ي����ة  �ل����ع����اق����ات  و”جمل�ش 

ح����ول   ،»CAIR« �الإ������ش�����ام�����ي�����ة 

�مل��ف��او���ش��ات �الأم��ري��ك��ي��ة �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�مل���ت���و�����ش���ل���ة م���ن���ذ ����ش���ن���و�ت، الن�����ش��م��ام 

م��ن  �الإع�����ف�����اء  ب���رن���ام���ج  �إىل  �الأخ��������رية 

ت��اأ���ش��رية �ل���دخ���ول ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة، 

ب�����ش��ب��ب ����ش��ت��م��ر�ر �الح���ت���ال �ل��ت��ع��ام��ل 

�أ�شول  م��ن  �الأم��ريك��ي��ن  م��ع  بعن�شرية 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة خ������ال م������روره������م ع��ر 

�حل��و�ج��ز �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، وع���دم ت��اأم��ن 

و�شولهم �إىل قطاع غزة

“�إ�شر�ئيل”  �مل��ن��ظ��م��ات،  و�ع���ت���رت 

غ��ري م��وؤه��ل��ة ل��دخ��ول ب��رن��ام��ج �الإع��ف��اء 

�الأمريكية، الأنها حكومة  �لتاأ�شرية  من 

ب�����ش��ك��ل منهجي  ف�����ش��ل ع��ن�����ش��ري مت��ي��ز 

�أ�شول  من  �الأمريكين  �ملو�طنن  �شد 

و�إ�شامية وعربية  فل�شطينية 

 »حماس«: تمديد االحتالل »قانون 
عنصرية جريمة  بالضفة  الطوارئ« 

�النباط-وكاالت

�الإ�شامية  �مل��ق��اوم��ة  حركة  قالت 

مت��دي��د  �إنَّ  �الأرب�������ع�������اء،  )ح����م����ا�����ش( 

ي�شّمى  مل��ا  �الإ�شر�ئيلي  “�لكني�شت” 
�ل�����ش��ف��ة  يف  �لطو�رئ”  “قانون 
عن�شرية  ج��رمي��ة  �مل��ح��ت��ل��ة  �ل��غ��رب��ي��ة 

متجّددة

و�أك�������د �مل���ت���ح���دث ب���ا����ش���م �حل���رك���ة 

و�شل  �شحفي  ت�شريح  يف  ط��ه  جهاد 

“قانون  متديد  �أن  “�شفا”،  وك��ال��ة 

ُتكّر�ش  مت�شاعد،  �إره��اٌب  �لطو�رئ” 

م������ن خ�����ال�����ه ح����ك����وم����ة �الح�����ت�����ال 

�لفا�شية تغّولها �ال�شتيطاين، و�شرقة 

�مل��زي��د م��ن �أر����ش��ي��ن��ا �مل��ح��ت��ل��ة، ومنع 

غياب  ظل  يف  فيها،  �لبناء  من  �أهلنا 

ي��ك��ب��ح جماح  و�إق��ل��ي��م��ي  دويل  م��وق��ف 

�ملتو��شل  �الحتال  و�إجر�م  �شيا�شات 

�أر�شنا و�شعبنا ومقد�شاتنا �شد 

���ش��ي��ا���ش��ة  �أنَّ  �ل����ت����اأك����ي����د  وج��������دد 

ه�������ذه �حل����ك����وم����ة �ل����ف����ا�����ش����ي����ة؛ ع��ر 

ت�����ش��ع��ي��د م�����ش��اري��ع��ه��ا وخم��ط��ط��ات��ه��ا 

�شعبنا  �شد  وعدو�نها  �ال�شتيطانية، 

�ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  وم���ق���د����ش���ات���ن���ا يف 

�مل��ح��ت��ل��ة، ل���ن ي��غ��رّي ح��ق��ائ��ق �ل��ت��اري��خ 

و�ل������و�ق������ع، ول�����ن مي��ن��ح��ه��ا ���ش��رع��ي��ة 

مزعومة على �شر من �أر�شنا

�شعبنا  ج��م��اه��ري  �مل��ت��ح��دث،  ودع����ا 

�ل�شفوف،  ور���ّش  �لتاحم  من  ملزيد 

و�أق�شانا  وقد�شنا  �أر�شنا  ع��ن  دف��اع��اً 

�ملبارك يف مو�جهة عدو�ن �الحتال 

�لعن�شرية وقو�نينه 

�شادق �لكني�شت �الإ�شر�ئيلي �لليلة 

�لقو�نن  رزم��ة  متديد  على  �ملا�شية 

�الحتال على  �شيطرة  ت�شرعن  �لتي 

�ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة 5 ���ش��ن��و�ت 

مقبلة

“يديعوت  ����ش���ح���ي���ف���ة  وذك����������رت 

وك��ال��ة  ت��رج��م��ة  وف����ق  �أحرونوت”، 

ك��ادت  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ن��ن  �أن  “�شفا”، 
ت��ط��ي��ح ب���احل���ك���وم���ة �ل�������ش���اب���ق���ة مت��ت 

�مل�شادقة عليها �لليلة �ملا�شية، و�لتي 

�ملحتلة  �الأر��شي  بن  �لعاقة  تنظم 
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االنباط-وكاالت

“رودينا”  ح��زب  رئي�ش  ن��ائ��ب  �أف���اد 

�ن�شحاب  ب��اأن  �شان�شاك،  �إتيم  �لرتكي، 

�إل��ز�م��ي��ا،  ب��ات  �ل��ن��ات��و  م��ن حلف  تركيا 

مع  ي��ت��ع��اط��ف��ون  ب������د�أو�  �الأت������ر�ك  و�أن 

فادميري  �لرو�شي،  و�لرئي�ش  رو�شيا، 

بوتن

�شتغادر  تركيا  �أن  �شان�شاك،  و�أ�شاف 

�أ�شهر،   6  -  5 غ�شون  يف  �ل��ن��ات��و  حلف 

�ل��ع��امل��ي��ة  �الأح���������د�ث  �أن  �إىل  م�������ش���ري� 

�جل���اري���ة، و����ش��ت��ف��ز�ز�ت ح��ل��ف �ل��ن��ات��و، 

�ل��ي��ون��ان على ح�شاب  ل��ط��رف  وحت��ي��زه 

ت���رك���ي���ا، وحم����اول����ة ج����ر �أن����ق����رة ن��ح��و 

�ل�شر�عات يف �ل�شرق �الأو�شط، و�لعد�ء 

للم�شلمن �لذي متثل يف حرق �لقر�آن 

ذلك  كل  وهولند�،  �ل�شويد  يف  �لكرمي 

ي��ج��ر �أن���ق���رة ع��ل��ى �ت���خ���اذ م��ث��ل ه��ذه 

�خلطوة، �لتي باتت �أمر� �شروريا

��شتطاعات  ف���اإن  ل�شن�شاك،  وف��ق��ا 

 %  80 �أن  تظهر  تركيا  �ل��ع��ام يف  �ل���ر�أي 

من �الأتر�ك يرون �أن �لواليات �ملتحدة 

تنتهج �شيا�شة معادية الأنقرة

�الأت��������ر�ك  “�إن  ق����ائ����ا:  و�خ����ت����ت����م 

رو�شيا  م��ع  تعاطفهم  ي��ظ��ه��رون  ب����د�أو� 

بوتن،  فادميري  �لرو�شي،  و�لرئي�ش 

�لو�شيكة،  �لتهديد�ت  �ل�شعب  ر�أى  لقد 

�لرتكية �شرورة  و�أدرك قبل �حلكومة 

�الن�شحاب من حلف �لناتو«

الين”  “هارد  حزب  زعيم  �أن  يذكر 

بالود�ن،  ر��شمو�ش  �ملتطرف،  �ليميني 

ع���ق���د جت��م��ع��ا �أم�������ام م��ب��ن��ى �ل�����ش��ف��ارة 

 16 �ل������  ����ش���ت���وك���ه���ومل، يف  �ل���رتك���ي���ة يف 

م��ن ي��ن��ار، وق��ام خ��ال��ه ب��ح��رق �ل��ق��ر�آن 

�لكرمي

وز�رة �خلارجية  �أد�نت  ومن جانبها 

�ل����رتك����ي����ة، ح�����رق ب�����ال�����ود�ن ل���ل���ق���ر�آن 

لبنود  �نتهاك  ذلك  �أن  و�أكدت  �لكرمي، 

�ل�شويد  وقعتها  �لتي  �لثاثية  �ملذكرة 

وف���ن���ل���ن���د� م����ع ت���رك���ي���ا، مل���ن���ع �ل���دع���اي���ة 

�الإرهابية للمنظمات 

و����ش���ب���ق ذل�����ك ق���ي���ام جم���م���وع���ة م��ن 

�أن�������ش���ار ح����زب �ل���ع���م���ال �ل��ك��رد���ش��ت��اين 

رجب  �ل��رتك��ي،  �لرئي�ش  دمية  ب��اإع��د�م 

�لبلدية  م��ب��ن��ى  �أم����ام  �أردوغ������ان،  ط��ي��ب 

�لتاريخي يف �شتوكهومل، يوم �خلمي�ش 

�أح��د  على  وتعليقها  يناير،  م��ن   12 �ل��� 

م�شورة  مقاطع  ون�شر  �الإن��ارة،  �أعمدة 

ت���ظ���ه���ر �ل����و�ق����ع����ة، م���رف���ق���ة ب���ع���ب���ار�ت 

ت�شتهدف  �ل��رتك��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ت��ه��دي��دي��ة 

تركيا و�أردوغان

�لرتكي،  �لرئي�ش  �أ�شار  جانبه  ومن 

رج����ب ط��ي��ب �أردوغ��������ان، ع��ق��ب ه��ات��ن 

�حل����ادث����ت����ن، ب�����اأن ع���ل���ى �ل�������ش���وي���د �أال 

ت��ع��ول ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة ت��رك��ي��ا ع��ل��ى ملف 

ع�شويتها يف حلف �لناتو

 سياسي تركي: انسحاب أنقرة من حلف الناتو بات أمرا ضروريا
النوم من   بومبيو يكشف عن مكالمة عاجلة »طيرت 

عينيه« وتسببت في وقف »حرب نووية« بين دولتين 
االنباط-وكاالت

�الأمريكي  �خلارجية  وزير  ك�شف 

�لهند  �أن  ب��وم��ب��ي��و،  م��اي��ك  �ل�����ش��اب��ق 

نووية  �قرتبتا من حرب  وباك�شتان 

يف فر�ير من عام 2019، و�أن تدخل 

�لت�شعيد.  م��ن��ع  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات 

م�����ذك�����ر�ت�����ه  يف  ب����وم����ب����ي����و  وق�����������ال 

 :Never Give An Inch
ب�شكل  يعرف  �ل��ع��امل  �أن  �أعتقد  »ال 

�ق�����رتب  م������دى  �أي  �إىل  ����ش���ح���ي���ح 

من  �لباك�شتاين  �ل��ه��ن��دي  �خل��اف 

فر�ير  يف  نووية  ملو�جهة  �لتحول 

.»2019

ي��ت��ح��دث عنها  �ل���ت���ي  و�حل����ادث����ة 

�لهند  �شنت  عندما  كانت  بومبيو، 

غ��������ار�ت ج����وي����ة د�خ�������ل �الأر�������ش�����ي 

باللوم  �أل��ق��ت  �أن  بعد  �لباك�شتانية 

بتنفيذ  هناك  م�شلحة  جماعة  على 

ع��ن مقتل  �أ���ش��ف��ر  �ن��ت��ح��اري  تفجري 

م��ن��ط��ق��ة  يف  ه����ن����دي����ا  ج����ن����دي����ا   41

باك�شتان  �أ�شقطت  بدورها  ك�شمري. 

طائرة هندية و�أ�شرت �لطيار.

وق������ال ب���وم���ب���ي���و، �ل������ذي ك�����ان يف 

�لرئي�ش  ب��ن  قمة  حل�شور  ه��ان��وي 

�ل�������ش���اب���ق دون����ال����د ت���ر�م���ب وزع���ي���م 

ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة ك��ي��م ج��ون��غ �أون 

����ش��ت��ي��ق��ظ ع��ل��ى م��ك��امل��ة عاجلة  �إن����ه 

م��ن م�����ش��وؤول ه��ن��دي ك��ب��ري. وكتب: 

ك��ان  �ل���ه���ن���دي(  )�مل���������ش����وؤول  “�إنه 
يف  ب����د�أو�  �لباك�شتانين  �أن  يعتقد 

لتنفيذ  �ل��ن��ووي��ة  �أ�شلحتهم  �إع����د�د 

يف  تفكر  �لهند  �أن  و�أبلغني  �شربة. 

ت�شعيدها«.

�إىل �نه طلب من �مل�شوؤول  و�أ�شار 

ومينحهم  �شيئا  يفعل  �أال  �لهندي 

وق���ت���ا ل��ب��ح��ث �الأم��������ور، ك��ا���ش��ف��ا �أن 

�الأم���ري���ك���ي���ن  “�لدبلوما�شين 
�أق��ن��ع��و� �ل��ه��ن��د وب��اك�����ش��ت��ان ب����اأن �أي��ا 

ي�������ش���ت���ع���د ال����ش���ت���خ���د�م  ال  م���ن���ه���م���ا 

�لنووية«. �الأ�شلحة 

�أي  بو�شع  يكن  “مل  �أن��ه  و�ع��ت��ر 

دولة �أخرى �أن تفعل ما فعلناه تلك 

�لليلة لتجنب نتيجة مروعة«.
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الدردور الى الديوانية العراقي 

أعارة العب الجزيرة جاموس للوحدات 

االرثوذكسي يواجه اتحاد حلب في سوبر أسيا 

قرعة نارية لدوري االمم االوروبية 

االنباط – عامن 

ت����وج����ه امل����ه����اج����م  ال��������دويل خ���ال���د 

ال��ع��راق، خلو�ض جتربة  اإىل  ال���دردور 

اح����راف����ي����ة م����ع ف���ري���ق ال���دي���وان���ي���ة. 

و���س��ي��م��ث��ل ال�����دردور ف��ري��ق ال��دي��وان��ي��ة 

احلايل.  املو�سم  ولنهاية  �سهور   4 ملدة 

وي���ع���ت���ر ال�����������دردور م����ن امل���ه���اج���م���ن 

امل���م���ي���زي���ن ح���ي���ث ق�����دم يف امل��و���س��م��ن 

مع  ع��ال��ي��ة  فنية  م�ستويات  امل��ا���س��ي��ن 

لقب  على  بقوة  وناف�ض  الأردن  �سباب 

خالد  وك��ان  املحرفن.  دوري  ه��داف 

الكروية مع  بداأ م�سريته  الدردور قد 

الرمثا ثم لعب للبقعة و�سحاب و�سباب 

الأردن، واأ�سبح من املر�سحن لين�سم 

ال��وح��دات.  ل�سفوف  املقبل  املو�سم  يف 

وج����اءت رغ��ب��ة ال��ت��ع��اق��د م��ع ال����دردور 

ال�سبول،  هيثم  امل���درب  م��ن  بتو�سية 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��دي��وان��ي��ة ال��ع��راق��ي 

ويتواجد 8 لعبن اأردنين يف الأندية 

العراقية وهو ما يحدث لأول مرة يف 

الأردن  الطويلة يف  التوقف  ظل فرة 

مايو/  يف  املحلي  املو�سم  ينطلق  حيث 

اآيار املقبل.

االنباط – عامن 

اجل����زي����رة،  ن������ادي  اإدارة  اأع���ل���ن���ت 

فريقها  لع��ب  اإع���ارة  على  موافقتها 

ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ام��ر ج��ام��و���ض لفريق 

ن�������ادي ال������وح������دات. واأ�������س������ار امل���وق���ع 

ال��ر���س��م��ي ل��ن��ادي اجل��زي��رة الأرب��ع��اء، 

ال��اع��ب  اإع�������ارة  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة  اإىل 

ج��ام��و���ض ل��ل��ع��ب يف ال���وح���دات خ��ال 

يعود  اأن  على  املقبل،  الكروي  املو�سم 

القدم.  لكرة  اجلزيرة  لفريق  بعدها 

وك�����ان اجل���زي���رة اأع�����ار اأي�����س��ا لع��ب��ه 

النادي  فريق  اإىل  �سعرية  اأب��و  اأح��م��د 

الفي�سلي.

باريس – وكاالت 

اأق��ي��م��ت ق��رع��ة ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي دوري 

واأ���س��ف��رت  الأرب���ع���اء،  الأوروب���ي���ة  الأمم 

ع���ن م���واج���ه���ت���ن ن���اري���ت���ن. و���س��ع��دت 

واإيطاليا  وكرواتيا  اإ�سبانيا  منتخبات 

وه��ول��ن��دا اإىل ال����دور ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي، 

ت�سدر  هولندا، بعد  يف  ���س��ي��ق��ام  ال���ذي 

جم��م��وع��ات��ه��ا. واأ����س���ف���رت ال��ق��رع��ة عن 

امل��واج��ه��ت��ن ال��ت��ال��ي��ت��ن:  ه��ول��ن��دا �سد 

 كرواتيا، يوم 14 يونيو/ حزيران املقبل.

يونيو/   15 يوم  اإيطاليا،  �سد  اإ�سبانيا   

النهائية  املباراة  وتقام  املقبل.  حزيران 

ال��ث��ال��ث  امل���رك���زي���ن  ومواجهة حتديد 

ي���ون���ي���و/ ح���زي���ران  ي����وم 18  وال�����راب�����ع، 

املقبل.

منتخبنا النسوي يواصل االستعداد لبطولة تركيا 

البارالمبية تقيم لقاء )لمسة الوفاء( للراحلة البرغوثي

زوجة فيريرا تنتقد 
رئيس الزمالك 

حمداهلل يواجه رونالدو في السوبر 

االنباط – عامن 

ي����وا�����س����ل امل���ن���ت���خ���ب ال����وط����ن����ي ال���ن�������س���وي 

ت��دري��ب��ات��ه ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��دن��ي��ة، ب��ق��ي��ادة امل���درب 

دي��ف��ي��د ن��ا���س��م��ي��ن��ت��و، ا����س���ت���ع���داداً ل��ل��م�����س��ارك��ة 

منت�سف  ال���ودي���ة  ال���دول���ي���ة  ت��رك��ي��ا  ب��ب��ط��ول��ة 

���س��ب��اط امل��ق��ب��ل يف م��دي��ن��ة األن����ي����ا. واأج�����رى 

امل��ن��ت��خ��ب ت���دري���ب���ه ع���ل���ى م��ل��ع��ب ال����ب����راء يف 

م���دي���ن���ة احل�������س���ن ل��ل�����س��ب��اب، وب���ح�������س���ور 19 

ا�ستدعاها  التي  الأول��ي��ة  القائمة  م��ن  لعبة 

اجل���ه���از ال���ف���ن���ي، وي��ن��ت��ظ��ر اك���ت���م���ال ���س��ف��وف 

ال��ف��ري��ق ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي ح��ت��ى 13 ال�����س��ه��ر 

الاعبات  كافة  التحاق  ي�سهد  وال��ذي  املقبل، 

امل���ح���رف���ات ب����اخل����ارج يف ال���ت���ج���م���ع. وت�����س��م 

�سرين  لعبة:   24 الأول��ي��ة  الن�سميات  قائمة 

ال�����س��ل��ب��ي، م��ل��ك ���س��ن��ك، رون���د ك�����س��اب، ���س��وزان 

اأبوالقرق، اآية املجايل، رند اأبو ح�سن، العنود 

غ����ازي، ن���ور زوق�������ض، جل��ن ال��ب��ط��و���ض، ل��ي��ان 

ا�سليم،  ت�سنيم  ال��رب،  اأب��و  ت�سنيم  العجارمة، 

جرين،  �سهناز  �سويلم،  م��ي  ال��ب��ي��ط��ار،  ب��ان��ة 

ال�سويف،  اأنفال  البطو�ض،  لن  جبارة،  مي�ساء 

اي��ن��ا���ض اجل��م��اع��ن، حت��ري��ر ال��ق��وا���س��م��ة، هيا 

نور  ال�����س��اح��ب،  لينا  ف��ري��ج،  روزب��ه��ان  خليل، 

نا�سمينتو،  امل���درب  اأك���د  جانبه  م��ن  امل�����س��اي��خ. 

ع���ل���ى اأه���م���ي���ة حت�������س���ريات امل���ن���ت���خ���ب خ���ال 

الآ�سيوية  الت�سفيات  قبيل  املقبلة،  املرحلة 

اأ���س��اف:  ب��اري�����ض 2024.  اأومل��ب��ي��اد  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 

ي�����س��ري ال��ف��ري��ق ب��ح�����س��ب اخل��ط��ة امل��و���س��وع��ة، 

للو�سول  البطولة حمطة مهمة  ت�سكل  حيث 

وي�ستهل  امل��ط��ل��وب��ة.   اجل��اه��زي��ة  م�ستوى  اإىل 

 15 الأرب��ع��اء  البطولة  يف  م��ب��اري��ات��ه  املنتخب 

�سباط مبواجهة املنتخب املقدوين، ثم يلتقي 

ن��ظ��ريه الإ���س��ت��وين ب��ع��د ث��اث��ة اأي����ام، ق��ب��ل اأن 

كونغ  هونغ  اأمام  البطولة  يف  م�سواره  يختتم 

21 من ال�سهر ذاته. ويتطلع الحتاد الأردين 

من خال امل�ساركة يف بطولة تركيا الدولية، 

اإىل توفري اأعلى م�ستويات التح�سري والدعم 

يف  التاأهل  هدف  لتحقيق  الن�سميات،  ملنتخب 

الت�سفيات الأوملبية. وياأتي جتمع املنتخب يف 

اإطار التح�سريات للم�ساركة يف ال�ستحقاقات 

الآ�سيوية  الت�سفيات  مقدمتها  ويف  املقبلة، 

حيث   ،2024 ب��اري�����ض  اأومل���ب���ي���اد  اإىل  امل���وؤه���ل���ة 

جانب  اإىل  الأوىل،  باملجموعة  املنتخب  ح��ل 

ال�سرقية وبوتان. اأوزبك�ستان وتيمور 

االنباط – عامن 

بح�سور �سمو الأمري مرعد بن رعد بن زيد 

رئي�ض املجل�ض الأعلى لاأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 

�سامة”  “حممد  ال�����س��ب��اب  وزي�����ر  وم���ع���ايل 

واجلهات  ال�سخ�سيات  م��ن  وكوكبة  النابل�سي 

ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ي��م  والخ���ت�������س���ا����ض  ال�����س��ل��ة  ذات 

من  اخلام�سة  ال�ساعة  عند  الأردنية  الباراملبية 

قاعة  يف   2023 الثاين  كانون   28 ال�سبت  م�ساء 

)مل�سة  لقاء  لل�سباب  احل�سن  مدينة  يف  ها  يا 

الراحلة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  البطلة  للبطلة  ال��وف��اء( 

مها الرغوثي الأمن العام ال�سابق للجنة.

اإىل رحمته تعاىل  وكانت الرغوثي انتقلت 

حيث  والإجن���ازات،  بالعطاء  حافل  م�سوار  بعد 

ك��ل��م��ات ملمثلي  ال��ل��ق��اء ع����دة  ب��رن��ام��ج  ي��ت��خ��ل��ل 

ب��ه��ا م�����س��رية الفقيدة  اأرت��ب��ط��ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 

ال��راح��ل��ة م��ه��ا ال��رغ��وث��ي وع���ر����ض جم��م��وع��ة 

واملرئية  الفوتوغرافية  امل�سورة  اللقطات  من 

ال���ت���ي ت����رز اإجن�������ازات ال��ف��ق��ي��دة ع��ل��ى ام���ت���داد 

الرز  اأب��و  ح�سن  ا.د.  وبح�سب  عقود.   4 قرابة 

لقاء  ف��اإن  الأردن��ي��ة  الباراملبية  اللجنة  رئي�ض 

ت�سحيات  لإب��راز  مبادرة  ي�سكل  الوفاء(  )مل�سة 

واإجن�������ازات واأل���ق���اب ال��ب��ط��ل��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة مها 

ال��دع��وة  اأن  اإىل  ال���رز  اأب���و  ال��رغ��وث��ي. واأ����س���ار 

للبطلة  ال��وف��اء  مل�سة  ل��ق��اء  حل�����س��ور  م��ف��ت��وح��ة 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة م��ه��ا ال���رغ���وث���ي. وت�����س��ري وث��ائ��ق 

الباراملبية  للجنة  الإع��ام��ي  املكتب  و�سجات 

الأردنية اإىل امل�سرية احلافلة للفقيدة الراحلة 

ال��ب��ط��ل��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة م��ه��ا ال��رغ��وث��ي.اع��ت��زل��ت 

ح��اف��ا  ���س��ج��ا  مت���ل���ك   ،2017 ع�����ام  ك���اع���ب���ة 

ب���الإجن���ازات وه���ي ح��ام��ل��ة ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي يف 

ع���دد امل�����س��ارك��ات ب����دورات الأل���ع���اب ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

 1984 ماندفيل  �ستوك  م��ن  ك��ل  يف  دورات(   8(

�سدين  – باراملبيك   1988 �سوول  باراملبيك   –
بكن  باراملبيك   -2004 اأثينا  2000-ب��ارامل��ب��ي��ك 

2008 – باراملبيك لندن 2012 – باراملبيك ريو 

الرازيل 2016، وباراملبيك طوكيو 2020 حيث 

تراأ�ست البعثة الأردنية التي عادت متوجة ب� 5 

ميداليات 4 ذهب وواحدة برونزية .

ت���وج���ت م��ه��ا ال���رغ���وث���ي خ����ال م�����س��ريت��ه��ا 

ال��ري��ا���س��ي��ة ب������)105( م��ي��دال��ي��ات م��ل��ون��ة )50( 

عديد  يف  برونزية  و)25(  ف�سية   )30( ذهبية، 

والدولية  والقارية  والعربية  املحلية  امل�ساركات 

والباراملبية يف �سباقات الكرا�سي املتحركة، دفع 

الكرة احلديدية، رمي القر�ض وكرة الطاولة.

ح����ازت م��ه��ا ال���رغ���وث���ي ع��ل��ى و����س���ام احل�����س��ن 

الأوىل  الدرجة  من  الريا�سي  للتفوق  الذهبي 

ب��ن احل�سن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  م��ن جالة 

عام 2001، وو�سام احل�سن من الدرجة الثانية 

ل��ل��ت��ف��وق ال��ري��ا���س��ي م��ن امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 

بن طال طيب  الراحل احل�سن  امللك  جالة 

و���س��ام  ع��ل��ى  ك��م��ا ح����ازت   ،1992 ع���ام  ث����راه  اهلل 

من  ت�سلمته  ال����ذي  الأردن���ي���ة  ال���دول���ة  م��ئ��وي��ة 

جالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سن �سمن 

ال�  اململكة  ا�ستقال  عيد  واحتفالت  فعاليات 

.75

القاهرة – وكاالت 

اأع�����رب�����ت زومل���������ريا، زوج�������ة ال���رت���غ���ايل 

ال�سابق  الفني  املدير  فرييرا،  جو�سفالدو 

جمل�ض  ق���رار  م��ن  غ�سبها  ع��ن  ل��ل��زم��ال��ك، 

امل�ست�سار مرت�سى من�سور،  برئا�سة  الإدارة 

ب��اإق��ال��ة زوج��ه��ا ال��ث��اث��اء. ون�����س��رت زوج��ة 

مبوقع  ال�سخ�سي  ح�����س��اب��ه��ا  ع��ر  ف��ريي��را 

ت���ب���ادل ال�������س���ور »اإن�������س���ت���ج���رام«: »ف���ريي���را 

لل�سلطة  متعط�ض  �سخ�ض  قبل  م��ن  ط��رد 

وال��ب��ط��ول��ة، ���س��ك��را ل��ك��ل م�����س��ر وج��م��اه��ري 

اأن  ي��ري��د  ال��ق��ل��ب،  يف  ���س��ت��ظ��ل��ون   الزمالك، 

ي��ك��ون م��درب��ا م��ه��م��ا ي��ك��ن، ول��ك��ن ل ميكن 

“فرييرا  واأ����س���اف���ت:  رئ��ي�����س��ا«.  ي��ك��ون  اأن 

يعلم  واجلميع  الزمالك،  يف  التاريخ  �سنع 

ذل�����ك.. ح���ان ال���وق���ت ل��ل��ع��ودة اإىل ال��وط��ن 

اأتوجه  اأجن��زت،  املهمة قد  ب��اأن  ت�سعر  واأن��ت 

العامل،  يف  جمهور  لأف�سل  فقط  بال�سكر 

ه��و ج��م��ه��ور ال��زم��ال��ك«. وان��ت��ه��ت ال��ولي��ة 

ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��رت��غ��ايل ج��و���س��ف��ال��دو ف��ريي��را، 

ب�سيناريو كان متوقعا،  الزمالك،  نادي  مع 

الفرة  خ��ال  الفريق  اأداء  تراجع  ظل  يف 

قاد فرييرا  الثانية،  الولية  ويف  الأخ��رية. 

52 مباراة، ب4 بطولت  الزمالك يف  فريق 

خمتلفة، ف��از يف 32 م��ب��اراة، وت��ع��ادل يف 11 

لقاء، وتعر�ض اإىل 9 هزائم.

الرياض – وكاالت 

ت����ت����ج����ه الأن��������ظ��������ار م���������س����اء ال����ي����وم 

اخلمي�ض، نحو �ستاد امللك فهد الدويل 

�سيحت�سن  الذي  الريا�ض،  بالعا�سمة 

النهائي من بطولة  الدور قبل  مباراة 

بالحتاد.   الن�سر  جتمع  التي  ال�سوبر 

وي���اأم���ل الحت����اد ب��ق��ي��ادة م��درب��ه ن��ون��و 

ال�سوبر،  ك��اأ���ض  لعنة  ك�سر  يف  ���س��ان��ت��و، 

نهائي  اإىل  ال��و���س��ول  للعميد  �سبق  اإذ 

يف  الأوىل  منا�سبتن،  يف  ال�سوبر  كاأ�ض 

النهائي  اأما  الفتح،  اأم��ام  وخ�سر   2013

وح��ي��ن��ه��ا   ،2018 ل���ع���ام  ف��ي��ع��ود  ال���ث���اين 

امل��ب��اراة  وحت��م��ل  الهال.   اأم����ام  خ�سر 

املغربي  ب��ن  اأب��رزه��ا  م��ث��رية،  �سراعات 

عبد الرزاق حمداهلل، مهاجم الحتاد، 

الذي �سيواجه فريقه ال�سابق، ويطمح 

اأن يكون حمطة عبور لدخول التاريخ 

ح��م��داهلل  وي�سعى  اأبوابه.   اأو���س��ع  م��ن 

ل���ان���ف���راد ب�������س���دارة ه�����دايف ال�����س��وب��ر 

ال�سعودي، حيث يت�ساوى 3 لعبن مع 

الأه���داف  ع��دد  بنف�ض  املغربي  اجل��اد 

وهم خمتار  لع������ب(،  ل��ك��ل  )ه���دف���ن 

فاتة، دوري�ض �سالومو، بالإ�سافة اإىل 

حمداهلل  و�سينفرد  اإدواردو.   كارلو�ض 

مب��ق��ع��د ����س���دارة ال���ه���داف ال��ت��اري��خ��ي 

هدفا  �سجل  ح��ال  ال�����س��ع��ودي،  لل�سوبر 

م���ب���اراة  يف  �����س����واء  اأك�������ر،  اأو  واح�������دا 

اأو  الن�سر،  اأم���ام  النهائي  قبل  ال���دور 

وعلى  فريقه.   تاأهل  ح��ال  النهائي  يف 

الرغم من ف�سل حمداهلل يف الت�سجيل 

الدوري حتى  الكرى يف  الأندية  اأمام 

م��ل��ح��وظ  ب�����س��ك��ل  ت���األ���ق  اأن����ه  اإل  الآن، 

م��ن��ذ م�����س��ارك��ت��ه م���ع اأ�����س����ود الأط��ل�����ض 

اأه�����داف يف   5 ���س��ج��ل  اإذ  امل���ون���دي���ال،  يف 

مناف�سات الدوري، لي�سبح ثاين هدايف 

اأه��داف، كما �سجل   9 ال��دوري بر�سيد 

هدفا يف مناف�سات الكاأ�ض.

االنباط – عامن 

الأردن��ي��ة،  ال�سلة  ك��رة  ممثل  الأرثوذك�سي  ال��ن��ادي  فريق  يلتقي 

اليوم  م�ساء  من   6 ال�ساعة  عند  ال�سوري،  حلب  اأهلي  احتاد  فريق 

اخلمي�ض، يف �سالة الأمري حمزة مبدينة احل�سن لل�سباب، �سمن 

الأوىل من بطولة دوري  املجموعة  الرابعة عن  مناف�سات اجلولة 

اآ�سيا لكرة ال�سلة. وي�سعى فريق الأرثوذك�سي لتحقيق  �سوبر غرب 

الفوز بحثا عن التاأهل للدور التايل من البطولة. ويت�سدر فريق 

بر�سيد  الأوىل  املجموعة  ف��رق  ترتيب  ج���دول  اللبناين  ب���ريوت 

ن��ق��اط،   5 بر�سيد  ث��ان��ي��ا  الإي����راين  اأ���س��ف��ه��ان  ذوب  يليه  ن��ق��اط،   6

حلب  اأهلي  احت��اد  ويتذيل  نقاط،   4 بر�سيد  ثالثا  والأرثوذك�سي 

ال�سوري الرتيب بر�سيد 3 نقاط .
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تسويق االردن عراقيا

القول الفصل

ال��ع��راق  ال��وف��د االع��ام��ي اىل  زي���ارة  مل�سناها يف  ال��ت��ي  اأب���رز احل��ق��ائ��ق  م��ن 

العراقية على  القيادات  االأ�سبوع احلايل ان هناك اجماعا ر�سميا من خمتلف 

مهمني.. امرين 

االول يكمن يف تاأكيد وا�سح من جميع القيادات التي التقيناها على مدار 

جمل�س  ورئي�س  ال��وزراء  برئي�س  م��رورا  اجلمهورية  رئي�س  من  ب��دءا  يومني 

املالكي  نوري  ال�سابق  الوزراء  ورئي�س  االعلى  الق�ساء  جمل�س  ورئي�س  النواب 

تاأكيد  اخرى،  وقيادات 

ان هناك م�سلحة عراقية عليا بامل�سي قدما يف تعزيز التعاون االقت�سادي 

اململكة  ان  للعراق  بالن�سبة  اأبرزها  عديدة  العتبارات  االردن  مع  وال�سيا�سي 

العراق. منها  يتنف�س  التي  الرئة  الأنها  اخر  ومن جانب  ف�سل،  �ساحبة 

امام  ان هناك حتديا كبريا  عليه اجلميع هو  يتفق  الذي  االخر  االمر  اما 

بطريقة  الرغبة  ه��ذه  يف�سر  ال��ذي  العراقي  ب��االأع��ام  ويتمثل  ذل��ك  حتقيق 

الب�سرة  ن��ف��ط  ان��ب��وب  خ��ط  ان  ه��ن��اك  االع���ام  ي��ق��ول  فمثا  ال��ن��ا���س،  ت�سحن 

ياأخذ  ان  يريد  االردن  ان  يقولون  واي�سا  ا�سرائيل،  منه  �ست�ستفيد  العقبة 

جمانا. النفط 

يف الواقع القيادات العراقية تدرك ان ذلك غري حقيقي، وان االردن ميلك 

ما يحتاجه العراق من كهرباء اأدوية وخربات ادارية غريها من االحتياجات 

للعراق،  يوفرها  اأن  التي ميكن 

وامن��ا  فقط  اردن��ي��ة  م�سلحة  لي�س  البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  تعزيز  ان  اي 

كبري. وب�سكل  اأي�سا  عراقية 

يف ال���واق���ع ه��ن��اك م�����س��وؤول��ون ع��راق��ي��ون ي��ت��خ��وف��ون م��ن امل�����س��ي ق��دم��ا يف 

العراقية  االعامية  املوؤ�س�سات  بع�س  حت�سيد  ب�سبب  االردن  مع  االتفاقيات 

االع��ام  دور  على  يعولون  انهم  اأك��دوا  ذل��ك  حل  عن  ال�سوؤال  وعند  لل�سارع. 

حتى  امل��خ��اوف.  وت��ب��دي��د  احلقيقة  لبيان  االردين  ون��ظ��ريه  امل��ه��ن��ي،  ال��ع��راق��ي 

تنفيذ  ف���ورا يف  و���س��ن��م�����س��ي  امل��ه��م��ة،  ه���ذه  »ادوا  ق���ال  ال��ق��ي��ادات  ه���ذه  اأح���د  ان 

االتفاقيات«. ويعني بذلك مهمة �سرح املنفعة املتبادلة للدولتني، وان العراق 

العراق. لنفط  باأهمية حاجة عمان  االردن من مقومات،  ملا ميلك  بحاجة 

يتمتع  الذي  االردين  ال�سيا�سي  للثقل  يحتاج  العراق  ان  اي�سا  اأكد  بع�سهم 

به جالة امللك مل�ساعدته، وقد اأكدوا ان امللك مل يخذلهم يف اأكرث من موقف 

يف هذا االجتاه.

اإدراك ه��ذه  امل�����س��وؤول االردين  ع��ل��ى  اي�����س��ا  ل��ك��ن  ب���دورن���ا،  ���س��ن��ق��وم  ك��اأع��ام 

كبرية  مع�سلة  يبدو  م��ا  على  الأن��ه��ا  لها  حلول  اي��ج��اد  على  والعمل  احلقيقة 

ت�سويق ما منلكه  اىل  اننا بحاجة  ويبدو  امللفات،  تقدم يف معظم  امام حتقيق 

العراق. يف 
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االنباط- القاهرة

االأردن ب�سفته �سيف �سرف، بفعاليات   ي�سارك 

الرابعة  بدورته  للكتاب،  الدويل  القاهرة  معر�س 

واخل���م�������س���ني، ال����ت����ي ان���ط���ل���ق���ت يف م����رك����ز م�����س��ر 

"على  �سعار  حتت  الدولية،  واملعار�س  للموؤمترات 

ا�سم م�سر.. معا نقراأ.. نفكر.. نبدع".

م�سطفى  الدكتور  م�سر  وزراء  رئي�س  وافتتح 

م����دب����ويل، م���ن���دوًب���ا ع���ن ال��رئ��ي�����س امل�������س���ري عبد 

وزيرة  املعر�س، بح�سور  فعاليات  ال�سي�سي،  الفتاح 

الثقافة  ووزي��رة  النجار،  هيفاء  االأردن��ي��ة  الثقافة 

امل�����س��ري��ة ال���دك���ت���ورة ن��ي��ف��ني ال��ك��ي��اين وال�����س��ف��ري 

من  وع��دد  الع�سايلة،  اأجم��د  القاهرة  يف  االأردين 

وزراء الثقافة وممثلي الدول امل�ساركة.

يف  ج����ول����ة  خ�����ال  م�����دب�����ويل،  ال����دك����ت����ور  وزار 

املعر�س، عقب االفتتاح، جناح االأردن )جناح �سيف 

ال�سرف(؛ وا�ستمع اإىل �سرح عن حمتويات اجلناح 

وال��ف��ع��ال��ي��ات االأردن���ي���ة امل�����س��ارك��ة ق��دم��ت��ه ال��وزي��رة 

النّجار.

االأردن يف  ال��دك��ت��ور م��دب��ويل م�����س��ارك��ة  وث��م��ن 

واخل��م�����س��ني ك�سيف  ال���راب���ع���ة  ب���دورت���ه  امل��ع��ر���س 

وال��ت��ع��اون  ال��ع��اق��ات  اإىل متانة  م�����س��رًيا  ال�����س��رف، 

واعتزاز  البلدين،  قيادتي  بني  امل�سرتك  والتن�سيق 

ودوره���ا  هويتها  وت��ن��وع  االأردن��ي��ة  بالثقافة  م�سر 

املوؤثر. العربي 

الثقافة  لوزارة  العميق  �سكرها  النجار  وقدمت 

اجلهات  وجميع  للكتاب،  العامة  امل�سرية  والهيئة 

امل�ساركة  الإجن���اح  الت�سهيات  وف��رت  التي  املعنية 

االأردنية، مبينة اأن هنالك م�ساركة وا�سعة لاأردن 

ونحو  احلديثة  االإ���س��دارات  من  اآالف   10 بحوايل 

250 من اإ�سدارات الوزارة.

وج����اءت امل�����س��ارك��ة االأردن���ي���ة يف امل��ع��ر���س، حتت 

امل�ستقبل"،  واإب��داع  املا�سي  ح�سارة  "االأردن  �سعار 

ا���س��ت��م��ل��ت ع���ل���ى ف���ع���ال���ي���ات ت���راث���ي���ة وف��ل��ك��ل��وري��ة 

واأم�����س��ي��ات �سعرية  ف��ك��ري��ة  ون����دوات  وحم��ا���س��رات 

الرتاثي  باملنتج  للتعريف  ومو�سيقية،  وق�س�سية 

اجلناح  اإىل  باالإ�سافة  املتنوع،  االأردين  واالإبداعي 

ل��ع��ر���س  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ن�����س��ر  ب����دور  اخل���ا����س  االأردين 

الكتب واالإ�سدارات النوعية.

م��ن  ن���خ���ب���ة  االأردن  ف���ع���ال���ي���ات  يف  وي���������س����ارك 

ثقافية  وه��ي��ئ��ات  واالأدب���ي���ة  الفكرية  ال�سخ�سيات 

ر���س��م��ي��ة واأه���ل���ي���ة، ل��ع��ر���س م���ا ت��زخ��ر ب���ه ال��ث��ق��اف��ة 

االأردنية من تنوع اإبداعي، ما يوفر فر�سة لزائري 

واالإبداعي  الفكري  املنتج  على  لاطاع  املعر�س، 

االأردين.

امل�سري  الكاريكاتري  ور���س��ام  ال�ساعر  واخ��ت��ري 

وال��ك��ات��ب  املعر�س"،  "�سخ�سية  ج��اه��ني  ���س��اح 

الطفل"؛  كتاب  معر�س  "�سخ�سية  كياين  كامل 

اإذ �سُيحتفى بكليهما عرب عدد من الفعاليات التي 

الذي  املعر�س  يت�سمن  كما  م�سريتيهما،  تتناول 

ت�سارك به نحو 1047 دار ن�سر من 53 دولة، ندوات 

واأم�سيات يف جماالت االأدب والفكر والفنون.

 األردن يشارك ضيف شرف بمعرض القاهرة للكتاب

االأنباط - فرح مو�سى

عاما   )66( العربي  ه�سام  اب��و  يقول 

انه كان عندما يقرر الوالد تزويج ولده، 

ي��اأخ��ذ ج��اه��ة ك��ب��رية اىل اأه���ل ال��ع��رو���س، 

حيث ينتدب اأحد كبار ال�سن او الوجهاء 

يو�سع  وال���ذي  اجل��اه��ة،  با�سم  للتحدث 

اأم����ام����ه ف��ن��ج��ان م���ن ال���ق���ه���وة ال��ع��رب��ي��ة 

)ال�������س���ادة(، وب��ع��د ط��ل��ب ال���ع���رو����س، ي��رد 

عليه من ينتدبه والد العرو�س، )اأو والد 

قبلنا  للجاهة؛  فيقول  نف�سه(،  العرو�س 

وج��ددوا  �سيخ،  يا  ا�سرب قهوتك  طلبكم، 

القهوة، ويبداأ املاأذون بكتابة عقد الزواج 

اأمام اجلميع.  

 

التل  ال����رتاث حت�سني  ال��ب��اح��ث يف      

ل�"االنباط" ان هذه العادة ما زالت  قال 

عليها  ط���راأ  ل��ك��ن  االآن،  ل��غ��اي��ة  م���وج���ودة 

اأ�سبحت  اجلاهة  اأن  وه��و  ب�سيط،  تغيري 

احيانا �سكلية، الأن عقد القران يتم قبل 

ق����دوم اجل���اه���ة، ال��ت��ي حت���ول دوره����ا من 

اأو  الكنافة  ا�سهارها وتناول  اخلطبة اىل 

احللويات مع امل�سروبات الباردة.

    وا���س��اف: ك��ان��ت االأع���را����س يف تلك 

النا�س  يقوم  اإذ  خا�سة،  نكهة  لها  االأي���ام 

بعمل )تعليلة( قبل العر�س بثاثة اأيام، 

والتعليلة: هي دعوة االأهل واالأقارب اىل 

ال�سهر والغناء والدبكة ت�سمى "جوفية"، 

اأو حبل  وت�سم عددا كبريا من الرجال، 

م�����ودع، وه���ي ن���وع م���ن ال��دب��ك��ة ل��ل��رج��ال 

ت�������س���ارك ف��ي��ه��ا ال���ن�������س���اء، وي���ت���م خ��ال��ه��ا 

احلنة، )و�سع احلناء على يد العري�س(، 

وي�����ق�����دم�����ون امل���������س����روب����ات ال�������س���اخ���ن���ة، 

واحل����ل����وي����ات ل���ل���م���دع���وي���ن، وب��ع�����س��ه��م 

يذبحون الذبائح الإطعام النا�س، وت�سمى 

القرى اأو )القرة(.

ال�ساعر وم��وؤرخ ال��رتاث احل��اج حممد 

ك��ري��زم ي���روي ان االف����راح ك��ان��ت ت�ستمر 

الن�ساء  دبكات  بلياليها وكانت  ايام  �سبعة 

م��ن��ف�����س��ل��ة ع����ن ال����رج����ال ف��ي��م��ا ت�����س��م��ى 

بالتعليلة.

احد  يقول  قبله  او  العر�س  ي��وم    ويف 

العري�س  "حمام  االأق�����ارب:  او  اجل���ريان 

عندي" ويتم يف اأجواء فيها اغان �سعبية 

مع   ت�ستمر  والدبكة(  )ال�سحجة  ومنها 

بيت  اإىل  امل��ع��زب  بيت  م��ن  العري�س  زف��ة 

ال��ع��ري�����س وب��ع��د ذل���ك ي��ق��وم اب��ن��اء احل��ي 

اح��ي��ان��ا على  ال��ع��ري�����س  وامل���ع���ازمي بحمل 

بيته  اىل  م�����س��ي��ا  ي��زف��ن��ون��ه  او  االك���ت���اف 

ال�سباب ورم���ي احللو  غ��ن��اء ورق�����س  م��ع 

تتجمع  ث��م  جميلة،  بطريقة  وال�سكاكر 

بالفاردة  ي�سمى  ما  �سكل  على  ال�سيارات 

ال��ع��رو���س،  ب��ي��ت  اىل  وت��ذه��ب  "موكب" 
حيث "ي�سمد" مع عرو�سه ويتم تلبي�س 

ال���ع���رو����س ال���ذه���ب ث���م ي���اأخ���ذ ال��ع��ري�����س 

تغني  ح��ي��ث  بيته  اىل  وي��رج��ع  ع��رو���س��ت��ه 

اىل  ين�سرفن  ثم  الوقت  لبع�س  الن�ساء 

بيوتهن، وبذلك ينتهي العر�س.

  وت��ق��ول فاطمة اخل��ال��د )70( عاما 

ك���ان امل���دع���ون ل���اأف���راح ي�����س��ارك��ون بكل 

بهم،  وكاأنه فرح خا�س  واإخا�س  حمبة 

ول��ك��ن ال��ي��وم اأغ��ل��ب امل��دع��وي��ن ي��ذه��ب��ون 

من  كنوع  اأو  بتثاقل  االأع��را���س  تلك  اىل 

الواجب اأو النفاق االجتماعي.

  

  وت�سيف ان اقامة االفراح او امل�ساركة 

واقت�سادياً  مادياً  النا�س  على  تثقل  فيها 

وزم��ن��ي��اً، ل��ك��رثة ال���دع���وات وت�����س��ارب يف 

االأوقات واملواعيد واالأيام.

ال�����س��ارد )73(  اب��و خ��ال��د    وي�ستذكر 

ع��ام��ا اع���را����س زم����ان ال��ت��ي ت��غ��ل��ب عليها 

االي��ام  ه��ذه  يف  اأ�سبحت  فيما  الب�ساطة، 

ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن امل���ب���اه���اة وال��ف�����س��خ��رة 

االج��ت��م��اع��ي��ة، ت��راف��ق��ه��ا يف ال��ك��ث��ري من 

االأحيان مظاهر من البذخ املفرط، مثل 

الدنيا  مت��اأ  ب�سيارات  العرو�س  اإح�سار 

واإيقاف  العام  للطريق  اإغاق  مع  زعيقاً 

حلركة ال�سري واملوا�سات، وعمل للزفة 

يف ال�����س��ارع اأو ال��ط��ري��ق ال��ع��ام، وامل��دع��ون 

اأح��ي��ان��ا  ي��ف��ت��ق��رون  اذ  وي�سفقون  ي��غ��ن��ون 

التي  واالأخ��اق  بالقيم  وااللتزام  للذوق 

تدعو اىل عدم ايذاء النا�س.

اأي��ام  �سبعة  ي�ستمر  العر�س  ك��ان  وق��ال 

ومل  ال��ع��ري�����س،  اه���ل  م��ن��زل  يف  بلياليها، 

يكن ا�ستئجار قاعات الفنادق وال�ساالت، 

بيوتهم  بفتح  يتعاونون  اجل���ريان  وك���ان 

ال�ستقبال املدعوين مل�ساعدة اهل العري�س 

انت�سار  اىل  م�سرية  ال�سيوف،  اك���رام  يف 

اإقامة احلفات يف احلدائق واملزارع.

وا�ساف انه مل يعد خيار اإقامة حفات 

االأعرا�س يف املنازل مائماً عند الغالبية 

وعدم  ال�سكنية،  ال�سقق  ل�سيق  العظمى، 

يف  منازلهم  با�ستهاك  الكثريين  رغبة 

ظ��ل ت��وف��ر اخل��دم��ة اجل��ي��دة يف القاعات 

نعي�سها  ال��ت��ي  الع�سرية  احل��ي��اة  ب�سبب 

وت���و����س���ع ال���ع���اق���ات االج���ت���م���اع���ي���ة ب��ني 

النا�س اذ مل يعد االحتفال يقت�سر على 

ال��ع��ائ��ات، ب��ل ام��ت��د لي�سمل االأ���س��دق��اء 

وزم��اء  للجريان  اإ���س��اف��ة  بت�سنيفاتهم 

العمل.

عاما  ابراهيم)50(  ���س��م��رية  وت��ع��زو 

ع���دم ب�����س��اط��ة اأع���را����س ه���ذه االأي�����ام اإىل 

ح���ب ال���ظ���ه���ور واال����س���ت���ع���را����س وت��ط��ب��ع 

اجليل اجلديد باأطباع الغرب وتقليدها، 

ت�سبه  العربية  االأعرا�س  اأ�سبحت  بحيث 

الغربية، م�سرية اىل اأعرا�س زمان عندما 

ب�سيطة،  منزلية  حفلة  عن  عبارة  كانت 

وكو�سة يجل�س عليها العري�س والعرو�س، 

ال��ه��واء  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�سهرات  ت�سبقها 

اأم����ام ب��ي��ت ال��ع��ري�����س ل��ي��ف��رح  امل�����س��ارك��ون 

بالدبكة على انغام املجوز او الريغول او 

ال�سبابة، والطبلة عند الن�ساء.

وبينت ان منط احلياة احلديثة فر�س 

فاأحدث  االأردن��ي��ة،  العائات  على  نف�سه 

واليوم،  االأم�س  اأعرا�س  بني  كبريا  فرقا 

م�����س��ت��ذك��رة اغ��ن��ي��ة ال��ن�����س��اء اجل��م��اع��ي��ة 

ح��ني ت��خ��رج ال��ع��رو���س م��ن ب��ي��ت اه��ل��ه��ا: 

ومن  م�سينا/  وحّنا  ل��وادي  وادي  "من 
ب��ن��ات االأج�����واِد ح��ّن��ا خ��ذي��ن��ا/ وم���ن دي��رة 

ل���دي���رة ح��ّن��ا م�����س��ي��ن��ا/ وال��ب��ن��ت االأم����رية 

من  زغ��رودة  تتبعها  والتي  خذينا"،  حّنا 

فيما يف  وامل�����س��ارك��ات،  ال��ع��رو���س،  رفيقات 

االأنغام  الرق�س على  ي�سعلن  االي��ام  هذه 

من  اال�سطناعية  وال��زغ��اري��د  ال��غ��رب��ي��ة 

ال�سماعات.

وا����س���اف���ت يف ال���زم���ن ال�����ذي و���س��ف��ت��ه 

ب��اجل��م��ي��ل ك����ان وال����د ال��ع��ري�����س اأو اأح���د 

اأقاربه يق�سي اأ�سبوعا كاما فوق �سهوة 

جواده ليدعو النا�س حل�سور عر�س ابنه، 

فيما تغريت هذه العادة التي كانت تزيد 

من االرتباط االجتماعي، وحلت حملها 

ال���دع���وات ال��ورق��ي��ة امل��زخ��رف��ة وو���س��ائ��ل 

من  ال��دع��وة  بع�سهم  يقبل  ال  التوا�سل 

خالها.

وامل���ه���ر  ال����ع����رو�����س  ج���ه���از  ان  وزادت 

احلي  خّياطة  وك��ان��ت  مكلفني،  كاناغري 

ت��خ��ي��ط ق��ط��ع��ا م�����ع�����دودة م����ن م��اب�����س 

ال���ن���وم وال��ب��ي��ت ل��ل��ع��رو���س، م�����س��رية اىل 

العرو�س  ليلة حناء  النا�س جمال  ن�سيان 

وال���ع���ري�������س، وح����م����ام ال���ع���ري�������س وزف���ت���ه 

وال�سهرات التي ت�سبق ليلة العر�س.

(عاما   44 وق��ال عبداهلل بني �سامل) 

كانت  عما  اختلفت  حاليا  االع��را���س  ان 

ع��ل��ي��ه ق��دمي��ا ف��ق��د ك���ان ���س��اب��ق��ا ال��ع��ر���س 

قبل  من  تبداأ  مراحل  ع��دة  على  مق�سما 

يوم الدخلة اذ يكون هناك حفلة او �سهرة 

ل��ل��ع��ري�����س ي��ك��ون احل����دث امل��م��ي��ز ب��ه��ا هو 

تكون  املقابل  الطرف  ويف  العري�س  حناء 

ه��ن��اك ح��ف��ل��ة وداع ل��ل��ع��رو���س ي��ذه��ب يف 

تلك احلفلة ن�ساء اهل العري�س ايل بيت 

العرو�س  بتحنية  اي�سا  ويقمن  العرو�س 

ويف �سبيحة اليوم الثاين او يوم الدخلة 

يتلقى  حيث  العري�س  حمام  هناك  يكون 

دع����وة م��ن اح���د اجل����ريان وي��ق��وم بلب�س 

واالغ��اين  االه��ازي��ج  ا�سوات  على  البدلة 

ال�سعبية يقوم بها جمع من ابناء احلي.

  

اأ�سهل    واعترب ان اعرا�س هذه االيام 

حيث يقوم العري�س بحجز �سالة "قاعة" 

واهل  ومعرفه  اهله  بها  يعزم  ل�ساعتني 

الدبكة  هناك  ويتم  ومعارفهم  العرو�س 

والغناء وبعد ذلك ياأخذ عرو�سته ويرجع 

بها اىل بيت الزوجية. 

 وا���س��ار اىل اخ��ت��ف��اء ظ��اه��رة النقوط 

يف ك��ث��ري م��ن االع���را����س وال��ت��ي ت��ع��د من 

ال�سلوكيات االيجابية يف املجتمع االردين، 

االلتزامات  �سداد  يف  العري�س  ت�ساعد  اذ 

التي تنبثق عن تكلفة االعرا�س يف وقتنا 

احلا�سر

  

ال���ي���وم اف�سل  اع���را����س  ان     واو����س���ح 

مكلفة  انها  يقول  من  مع  كليا  واختلف 

اك���ث ف��ل��و ق��ارن��ا ح��ج��م ال��ت��ع��ب واالره����اق 

العر�س  ح�سور  يريد  ملن  التعطل  واي��ام 

وك��م��ي��ة االن�����س��غ��ال يف امل���ع���ازمي وام��ت��اء 

التعليلة  تكلفة  م��ع  بال�سيوف  ال��ب��ي��وت 

وح��ج��ز ال�����س��م��دة ل��ل��ع��رو���س مل���دة يومني 

واجرة احلافات التي �ستذهب اىل بيت 

العرو�س قبل العر�س للحنة ويوم العر�س 

الإح�سار العرو�س مع اعرا�س اليوم التي 

اخت�سرت كل هذا ب�ساعتني يف ال�سالة.

عادات تتغير.. من البساطة الى المباهاة ومظاهر من البذخ 

األعراس االردنية.. من 7 ايام من الفرح سابقا ل ساعتين بالصالة 

 

 »أم الجمال« تقترب من قائمة اليونسكو 
االأنباط – دالل عمر

اأن  اأم اجلمال ح�سن الرحيبة  اأو�سح رئي�س بلدية 

ملف اإدراج موقع اأم اجلمال اإىل قائمة اليون�سكو �سيتم 

للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  اإىل  ر�سميا  ت�سليمه 

ال�سفري  ع��رب  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  والثقافة  وال��ع��ل��م 

االأردين يف فرن�سا مبقرها يف باري�س.

 يف حني اأن الرد على قبول اأو رف�س امللف �سي�سدر 

يف موعد يقّدر اأن يكون يف مطلع �سهر مار�س املقبل، 

معربا عن تفاوؤله بقبول امللف.

واأو�سح الرحيبة اأنه وفريقه عملوا على هذا امللف 

منذ 8 �سنوات دون كلل اأو ملل على الرغم من املعيقات 

التي كانت تواجههم.

وعزا تفاوؤله اإىل عدة اأ�سباب اأهمها؛ اأن املوقع يتمتع 

بالعديد من نقاط القوة مبا يتعلق بالقيمة الن�سبية 

يف حني اأن املنظمة ت�سرتط اأن تكون هنالك نقطة قوة 

واحدة للقيمة الن�سبية الإدراج اأي موقع على القائمة.

الواقعة  االأردن��ي��ة  اجلمال  اأم  بلدية  تقرتب  حيث 

يف اأق�سى �سمال االأردن على بعد 86 كم من العا�سمة 

اأم  م��وق��ع  اإدراج  ه���دف  م��ن حتقيق  ع��م��ان،  االأردن���ي���ة 

اجلمال االأثري اإىل قائمة الرتاث العاملي.

امل��واق��ع  �سابع  االأث����ري  اجل��م��ال  اأم  م��وق��ع  ويعترب 

العاملي يف  ال��رتاث  اإىل قائمة  �ستدخل  التي  االأردن��ي��ة 

ح��ال قبول ملفها، االأم��ر ال��ذي �سينعك�س ب��دوره على 

االأردن  يف  ال�سياحي  والقطاع  االأردين  االقت�ساد  رف��د 

ب�سكل عام.


